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IZ VSEBINE 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o dedovanju kmetijskih zemljišč 

in zasebnih kmetijskih gospodarstev 

(kmetij) (ESA-698) 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o kmetijskih zemljiščih (697) 

Predlod za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovah ter načinu 

obračunavanja in plačevanja 

prispevkov za financiranje 

samoupravnih interesnih skupnosti 

na področju družbenih dejavnosti 

v letih 1975 in 1976, z osnutkom 

zakona (ESA-673) 

Predlog za izdajo zakona 

o podaljšanem financiranju občinskih 

proračunov z& leto 1976 s sredstvi 

iz vzajemnega prelivanja 

med občinami, z osnutkom (ESA-690) 

Programi dela zbora združenega dela, 

zbora občin in družbenopolitičnega 

zbora skupščine SR Slovenije 

za obdobje od septembra 1976 

do julija 1977 

SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Seji Zbora združenega dela 
in Zbora občin sta sklicani 
za 8. in 9.12. 1976, seja Dru- 
žbenopolitičnega zbora pa je 
sklicana za 8.12.1976. Vsi tri- 
je zbori bodo obravnavali v 
sredo 8.12.1976: 

— osnutek resolucije o po- 
litiki izvajanja srednjeročne- 
ga družbenega plana SRS v 
leta 1977 s poročilom Izvrš- 
nega sveta o izvajanju sred- 
njeročnega družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1976. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

— izhodišča za pripravo 
proračuna SR Slovenije za 
leto 1977 

— predlog za izdajo zaikona 
o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za repub- 
liški daivek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v leta 1977, z osnut- 
kom zatona 

— predlog za izdajo zako- 
na o podaljšanem financira- 
nju Občinskih proračunov za 
leto 1976 s sredstvi iz vza- 
jemnega prelivanja med ob- 
činami, z osnutkom zakona 
(ESA 690) 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o razpolaganju 
z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem (ESA 696) 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnit 
vah zakona o kmetijskih ze- 
mljiščih (ESA 697) 

— predlog za izdaijio zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o dedovanju 
kmetijskih zemljišč jn zaseb- 
nih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij) (ESA 698) 

— predlog za izdajo zako- 
na o dopolnitvi zakona o gra- 
ditvi objektov (ESA 695) 

— dogovor o temeljih dru- 
žbenega plana Jugoslavije za 
razvoj jugoslovanskih želez- 
nic za obdobje 1976—1980 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o določanju -skupnega 
zneska sredstev za financira- 
nje programa integracije sku- 
pnih naložb za vodenje ci- 
vilnih in vojaških zrakoplo- 
vov v obdobju 1977—1980 in 
programa modernizacije sku- 
pnih služb za vodenje civil- 
nih in vojaških zrakoplovov 
v obdobju 1976—1981 
— osnutek zakona o dolo- 
čanju skupnega zneska sred- 
stev za financiranje progra- 
ma razvoja modernizacije de- 
la na planiranju frekvenc in 
kontrole radiozveze v obdob- 
ju 1977—1981 

— osnutek zaikona o preno- 
su sredstev anuitet po dolo- 
čenih kreditih v korist sred- 
stev solidarnosti republik iin 
avtonomnih pokrajin 

— osnutek zakona o upo- 
rabi zakona o razvojnih pre- 
mijah in zagotavljanju sred- 
stev za izplačilo teh premij 
v leta 1976 

— osnutek zakona o spre- 
membah m dopolnitvah za- 
kona o premijah za mleko, 
gojena teleta, junce, ovce in 
kompenzacije za sveže meso 

— osnutek zakona o spre- 
membah zakona o kompen- 
zacijah proizvajalcem umet- 
nih gnojil v letih 1974, 1975 
in 1976 

— osnutek zakona o spre- 
tnebd zakona o zagotavljanju 
sredstev za~ pokritje prekora- 
čenja stroškov pri izgradnji 
proge Beograd—Bar na teri- 
toriju SR črne gore 

— predlog zaikona o ratifi- 
kaciji pogodbe o skupnem fi- 
nanciranju savemo-aitiantiskih 



oceanskih postaj 
— osuntek zakona o sred- 

stvih rezerv. 
Zbor združenega dela bo 

obravnaval še: 
— osnutek zakona o carin- 

ski tarifi 
— osnutek zakona o Jugo- 

slovanski banki za pospeše- 
vanje ekonomskega sodelo- 
vanja s tujino in o odločenih 
oblikah tega sodelovanja 

— osnutek zakona o zago- 
tavljanju sredstev federacije 
za pristop Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije 
v članstvo Interameriške 
banke za razvoj 

Zbor občin pa bo obravna- 
val še: 

— osnutek zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen (ESA 684) 

Družbenopolitični zbor pa 
bo obravnaval še: 

— razpravo o samouprav- 
nih sporazumih o temeljih 
srednjeročnih planov samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti za družbene dejavnosti 

— obravnava in sklepanje 
o predlogih za izdajo zako- 
nov o spremembah in dopol- 

nitvah zakona z osnutkom 
zakonov o izobraževalnih sku- 
pnostih, raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skup- 
nostih, kulturnih skupnostih, 
skupnostih socialnega var- 
stva, zdravstvenem varstvu. 

V četrtek 9.12.1976 pa bo- 
sta Zbor združenega dela in 
Zbor občin obravnavala: 

— samoupravne sporazume 
samoupravnih interesnih sku- 
pnosti o temeljih planov 
srednjeročnega razvoja SE 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980 

— predlog za izdajo zaikona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovali ter načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih sku- 
pnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 
in 1976, z osnutkom zakona 
(ESA 673) 

— predlog za izdajo zaiko- 
na o spremembi zakona o 
izobraževalnih skupnostih, z 
asnuitikom zakona (ESA 675) 

— predlog za izdajo zaikona 
o spremebi zakona o razisko- 
valni dejavnosti in razisko- 

valnih skupnostih, z osnut- 
kom zakona 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kulturnih skupno- 
stih, z osnutkom zakona 
(ESA 671) 

— predlog za izdajo zako- 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
SR Slovenije, ki sta sklicani 
za 24. november 1976, je raz- 
širjen z: 

— osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o obdavčenju proiz- 
vodov in storitev v prome- 
tu (ESA 693) 

Zbor združenega dela bo ob- 
ravnaval tudi: 
— osnutek zakona o združe- 

vanju železniških trans- 
portnih organizacij zdru- 
ženega dela v Skupnost 
jugoslovanskih železnic 
(ESA 691) 

— osnutek zaikona o Skupno- 
sti jugoslovanskih pošt, te- 

na o spremembi zakona o 
skupnosti socialnega varstva, 
z osnutkom zaikona (ESA 
672) 

— predlog za izdaijo zato- 
na o spremembi zakona o 
zdravstvenem varstvu z os- 
nutkom zakona (ESA 674) 

legrafov in telefonov (ESA 
692) 

— osnutek zakona o vlaganju 
sredstev tujih oseb v do- 
mače organizacije združe- 
nega dela (ESA 694) 

Z dnevnega reda pa umika: 
— predlog zakona o skupno- 

stih za ceste (ESA 517) 
Zbor občin bo obravnaval še: 
— poročilo o delu delegatov 

iz SR Slovvenije v Zve- 
znem zboru Skupščine 
SFRJ za obdobje od sep- 
tembra 1975 do junija 1976 

Z dnevnega reda umika: 
— predlog zakona o skupno- 

stih za ceste (ESA 517) 
— osnutek zaikona o temeljih 

sistema cen in družbeni 
kontroli cen (ESA 684) 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o kmetijskih zemljiščih (697) 

Skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in skupina de- 
legatov, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Radovljica predlagata na osnovi 26. 
člena, 1. odstavka 251. člena in 1. odstavka 259. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije v obravnavo in spre- 
jem predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zeviljiščih. 

Skupščina SR Slovenije je 
v letu 1973 sprejela zakon o 
kmetijskih zemljiščih (Urad- 
ni list SR Slovenije, št. 26/73), 
v letu 1975 pa novelo zakona 
(Uradni list SR Slovenije, št. 
24/75). Zakon v 19. členu do- 
loča, da imata prednostno 
pravico do nakupa zemljišča, 
ki ga prodajata kmet ali drug 
občan, kmetijska organizaci- 
ja združenega cliela in kmet, 
katerih zemljišče meji na ze- 
mljišče, ki je na prodaj. 

Če kmetijska organizacija 
združenega dela oziroma, 
kmet ne uveljavita prednost- 
ne pravice nakupa iz prejš- 
njega odstavka, ima prednost- 
no pravico kmetij sika zemljiš- 
ka skupnost, naito druga kme- 

tijska organizacija združenega 
dela ali drug kmet, ki ima 
zemljišče v primerni oddalje- 
nosti. 

Ob enakih pogojih ima 
kmetijska organizacija zdru- 
ženega dela prednostno pra- 
vico pred kmetom, med kme- 
ti pa tisti, ki se izključno uk- 
varja s kmetijsko dejavnostjo. 

Ne glede na določbe prej- 
šnjih odstavkov ima pred- 
nostno pravico nakupa zakup- 
nik kmetijskega zemljišča, ki 
je kmet ali kmetijska organi- 
zacija združenega dela, razen 
če gre za zakup iz 43. člena 
tega zakona. 

Kadar je na prodaj gozdno 
zemljišče oziroma gozd, ima 

prednostno pravico nakupa 
organizacija, ki gospodari z 
gozdovi na tem območju, v 
gorskih m hribovitih predelih 
pa tudi kmet, ki mu je kme- 
tijstvo oziroma gozdarstvo 
pretežni del dohodka. 

Te določbe se v praksi iz- 
igravajo. Za nakup običajno 
nista zainteresirana niti kme- 
tijska organizacija združnega 
dela niti kmet, katerih ze- 
mljišče meji na zemljišče, ki 
ga kmet ali drug občan pro- 
daja. Zato pride ponudba obi- 
čajno na kmetijsko zemljiško 
skupnost. Ponujena cena je 
običajno ptrecej višja kot je 
prometna vrednost zemljišča. 
Ker skupnost ne razpolaga z 
dovolj velikimi sredstvi v ve- 
čini primerov ponudibe ne 
more sprejeti. Po poteku 
predpisanega 30-dnevnega ro- 
ka doihi tako prodajalec zako- 
nito pravico, da zemljišče lah- 
ko proda komur koli, torej 
tudi nekmetu. Nekmet, ki pri- 
dobi tako zemljišče, posebno 
če je to na primerni lokaci- 
ji, ga pogosto uporabi za 
gradnjo počitniške hiše, ki jo 
v večini primerov gradi brez 
potrebnih dovoljenj. 

Še večje težave pa se v pra- 
ksi kažejo, če lastnik kme- 
tijskega zemljišča ne ravna 

po določbah 19. člena, tem- 
več se posluži drugega prav- 
nega posla — menjave, po- 
daritve in podobno, s čimer 
se pogosto domeni za for- 
malno daritev, v resnici pa 
gre za kupoprodajo. Tako 
pridejo do kmetijskih zem- 
ljišč nekmetje, ki s tem zem- 
ljiščem razpolagajo za druge 
namene ne v kmetijske — 
pogosto za gradnjo počitni- 
ških hiš. 

V prvem odstavku 26. čle- 
na zakona je določeno, da 
postane kmetijsko zemljišče, 
katerega lastnik najmanj 10 
let ne stori ničesar, v čimer 
bi kakorkoli izvrševal svojo 
lastniško pravico na tem 
zemljišču, družbena lastnina 
in preide v kmetijski zem- 
ljiški sklad. Omenjena doba 
je vsekakor predolga in v 
ničemer ne odgovarja dina- 
miki in potrebam sedanjega 
razvoja. 

V drugem odstavku 103. 
člena je določba, da smejo 
poslopja in naprave (planin- 
ske staje, sirarne in podob- 
no), ki so jih na skupnih 
pašnikih doslej postavili bivši 
pašni interesenti za indivi- 
dualno uporabo, le-ti upo- 
rabljati še naprej če sami 
pasejo na skupnem pašniku. 
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Ker ni določeno kaj se zgo- 
di, če upravičenec preneha 
pasti in s tem uporabljati te 
objekte, se pogosto dogaja, 
da upravičenec, ki je nehal 
pasti tak objekt proda. Ku- 
pec si tak objekt običajno 
preuredi v počitniško, hišo. 
Teh objektov je precej, saj se 
paša v planinah opušča. Si- 
tuacija je še težja, ker je 
zemljišče skupnega pašnika 
družbena lastnina. Vse to 
povzroča občini težave pri 
vodenju politike pridobivanja 
zemljišč za gradnjo počitni- 
ških hiš, zlasti na področju 
Bohinjskih planin in Poklju- 
ke. 

Iz navedenih razlogov" je 
potrebno spremeniti in do- 
polniti naslednje določbe za- 
kona o kmetijskih zemljiščih: 

— v 19. členu je treba do- 
ločiti, da ponudnik ne sme 
ponuditi kmetijskega zemlji- 
šča kmetijski zemljiški skup- 
nosti prek prometne vredno- 
sti, ki naj jo določi sodni ce- 
nilec oziroma, ki je običajna 
na tem področju. Določi naj 
se tudi, da kmetijsko zemlji- 

Skupščina SR Slovenije je 
v letu 1973 sprejela zakon o 
dedovanju kmetijskih zem- 
ljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij) (Urad- 
ni list SRS, st. 26/73), katere- 
ga pomen in smisel je v tem, 
da omejuje prehod kmetij- 
skih zemljišč v last tistih, ki 
zemlje ne obdelujejo in pre- 
prečitev 'drobitve določenih 
kmetij kot kmetijskih gospo- 
darskih enot. V zavaravanje 
tega osnovnega pomena dolo- 
ča 24. člen zakona, da s po- 
godbami o izročitvi in razde- 
litvi premoženja za življenja, 
z darilnimi pogodbami za pri- 
mer smrti in s pogodbami o 
dosmrtnem preživljanju ni 
mogoče razpolagati s kmetija- 

šče ne more biti predmet 
prometa brez odločanja kme- 
tijske zemljiške skupnosti, 
tudi kadar gre za menjavo 
ali pa podaritev. 

— v 26. členu je potrebno 
v 1. odstavku spremeniti do- 
bo, ko zemljišče zaradi ne- 
obdelave preide v družbeno 
lastnino, od 10 na 2 leti, kot 
to velja za prenos pravice 
uporabe, ki jo ima na kme- 
tijskem zemljišču kmetijska 
organizacija združenega dela, 
na podlagi drugega odstavka 
tega člena. 

— v 2. odstavku 103. čle- 
na je potrebno določbo spre- 
meniti in dopolniti, tako da 
bo vsebovala tudi določbo, ka- 
ko naj se ukrepa, če je upra- 
vičenec nehal pasti na skup- 
nem pašniku in s tem tudi 
prenehal uporabljati poslop- 
ja in naprave. Možna je do- 
ločba o tem, da se taki ob- 
jekti odstranijo ali pa preure- 
dijo v druge namene. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna dodat- 
na finančna sredstva. 

mi v nasprotju z določbami 
tega zakona. 

V praksi se dogaja, da las- 
tnik kmetije še pred smrtjo z 
običajno darilno pogodbo več 
otrokom podari dele kmetij- 
skega zemljišča, kar praiv ta- 
ko prispeva k drobitvi kme- 
tij. Tako ravnanje je sicer v 
skladu z zakonom, vendair iz- 
igrava njegov osnovni smisel. 

Iz navedenih razlogov je po- 
trebno spremeniti in dopolni- 
ti določbe 24. člena zakona o 
dedovanju kmetijskih zem- 
ljišč in zasebnih kmetijskih 
gosjpodarstev (kmetij) v tem 
smislu, da s kmetijami po 
tem zakonu (3. člen) ni mo- 
goče razpolagati z nobenim 

pravnitti poslom, torej tudi 
z običajnimi darilnimi pogod- 
bami ne. 

Skupščina SR Slovenije je 
leta 1972 sprejela zakon o 
razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem (Urad- 
ni list SR Slovenije št. 27/72), 
ki v 12. členu določa, da mo- 
ra tisti, ki namerava prodati 
nezazidano stavbno zemljišče, 
na katerem ima lastninsko 
pravico, ponuditi to zemlji- 
šče v nakup oibčini, na ob- 
močju katere je to zemljišče, 
šele če občina odkloni na- 
kup, lahko lastnik proda 
zemljišče drugemu, vedar le 
ob istih ali za prodajalca 
ugodnejših pogojih. 

V praksi se dogaja, da je 
ponuđena cena zemljišča pre- 
visoka, tako da je občina za- 
radi omejenih sredstev ne 
more sprejeti, pogosto pa se 
dogaja, da prodajalec zemlji- 
šča sploh ne ponudi občini, 
temveč s kupcem sklene da- 
rilno pogodbo in s tem za- 
kon v celoti obide. 

Tak način ravnanja ruši ob- 
činsko politiko glede prido- 

Zakon o graditvi objektov, 
ki ga je Skupščina SR Slo- 
venije sprejela v novembru 
1973 in dopolnila v marcu 
1975 (Uradni list SRS), št. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna dodat- 
na finančna sredstva. 

bivanja zemljišč za gradnjo 
stanovanjskih hiš, zlasti pa 
počitniških hišic. Na zemlji- 
ščih, namenjenih za gradnjo 
počitniških hiš namreč raz- 
lastitveni postopek ni mogoč, 
ker po mnenju javnega pra- 
vobranilstva ni podan druž- 
beni interes. 

Iz navedenih rasitogov je 
potrebno spremeniti in do- 
polniti določbe 12. člena za- 
kona o razpolaganju z neza. 
zidanim stavbnim zemljiščem 
v tem smislu, da sme proda- 
jalec ponuditi nezazidano 
stavbno zemljišče v nakup 
občini po prometni vredno- 
sti, ki jo določi sodni ceni- 
lec, Hkrati je treba določiti, 
da nezazidano sta/vbno zem- 
ljišče sploh ne more biti 
predmet prometa, tudi glede 
menjave in zlasti podaritve 
ne da bi o tem odločala ob- 
čina. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna dodat- 
na finančna sjectetva. 

42/73 in 8/75), določa v 12, 
členu, da tehnično dokumen- 
tacijo za graditev objektov 
lahko: 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o dedovanju kmetijskih zemljišč in 

zasebnih kmetijskih gospodarstev 

(kmetij) (ESA 698) 

Skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in skupim de- 
legatov, ki delegira delegata v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije iz občine Radovljica, predlagata na osnovi 
26. člena, 1. odstavka 251. člena in 1. odstavka 259. čle- 
na, poslovnika Skupščine SR Slovenije v obravnavo in 
sprejem predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 

zakona o graditvi objektov (ESA 695) 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o razpolaganju z nezazidanim 

stavbnim zemljiščem (ESA 696) 

Skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in skupina de- 
legatov,, ki delegira delegata v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Radovljica predlagata na podlagi 26. 
člena, 1. odstavka 251. člena in prvega odstavka 259. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije v obravnavo in 
sprejem predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o razpolaganju z nezazidanim stavb- 
nim zemljiščem. 

Delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije Stane 
Marolt predlaga na podlagi prve alinee 38. člena in 251. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona o dopolnitvi zakona o graditvi objektov 
(Uradni list SRS, št. 42/73 in S/75), in ga pošiljam v 
obravnavo na podlagi prvega odstavka 259. člena pos- 
lovnika Skupščine SR Slovenije. 
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1.) izdelujejo organizacije 
združenega dela, ki so regi- 
strirane za to dejavnost; 

2. izdelujejo tudi tuje or- 
ganizacije pod pogoji, ki jih 
predpisuje poseben zakon. 

Poleg tega je v 18. členu 
določeno, da tehnično doku- 
mentacijo za objekt, ki ga 
namerava uporabljati sam za 
svoje potrebe, lahko izdeluje 
občan, ki ima najmanj sred- 
njo strokovno tehnično izo- 
brazbo ustrezne smeri. 

Pri projektiranju objektov 
na podlagi citiranih določb 
prihaja, zlasti pri projekti- 
ranju manj pomembnih ko- 
munalnih in drugih objektov 
(garaže, manjša gospodarska 
poslopja, počitniške hiše ipd.) 
za potrebe občanov do pogo- 
stih težav, ker pooblaščene 
organizacije za drobna pro- 
jektantska dela ne kažejo 
pravega interesa, pa tudi ce- 
ne uslug so nesorazmerno vi- 
soke. Zato občani mnogokrat 
gradijo take manj pomemb- 

ne objekte brez predpisane 
gradbeno tehnične dokumen- 
tacije. 

Iz navedenih razlogov naj 
se zakon o graditvi objektov 
dopolni z določbo, da lahko 
izdelujejo gradbeno tehnično 
dokumentacijo za manj po- 
membne objekte za potrebe 
občanov tudi strokovnjaki 
ustrezne izobrazbe, ki izpol- 
njujejo pogoje, predpisane za 
projektantske organizacije 
združenega dela. 

Predlagana dopolnitev, bo 
poleg cenejše in hitrejše iz- 
delave predpisane tehnične 
dokumentacije, pripomogla 
tudi k večji varnosti in iz- 
boljševanju kvalitete gradnje 
teh objektov, saj se občani 
zaradi omenjenih težav ne 
bodo več izogibali graditi 
brez ustrezne tehnične doku- 
mentacije. 

Za izvajanje tega zakona ni- 
so potrebna finančna sred- 
stva. 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 

o kulturnih skupnostih, z osnutkom 

zakona (ESA-671) 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o zdravstvenem varstvu, 
z osnutkom zakona (ESA-674) 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembi zakona o raziskovalni 

dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih (ESA-677) 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o izobraževalnih 

skupnostih, z osnutkom zakona 

(ESA-675) 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o skupnostih socialnega 

varstva, z osnutkom zakona (ESA-672) 

sti (18., 24., 49., 51., 53. do 
55. in 110. ter 112. člen pred- 
loga zakona o združenem de- 
lu). Družbeni in materialni 
razvoj samoupravnih interes- 
nih skupnosti se pla- 
nira s sklepanjem samo- 
upravnih sporazumov o osno- 
vah planov ter skupnosti, v 
katerih se določijo osnovni 
interesi in cilji v družbeni re- 
produkciji ter urejajo medse- 
bojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. O skupnih in 
splošnih pogojih za delo in 
razvoj družbe, ki se zagotav- 
ljajo iz dohodka temeljne or- 
ganizacije, odločajo delavci v 
temeljni organizaciji skupaj 
in enakopravno z drugimi de- 
lavci v združenem delu v 
skladu z obveznostmi, ki so 
jih prevzeli s samoupravnimi 
sporazumi o osnovah planov 
in z drugimi samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi do- 
govori, kot tudi po svojih de- 
legacijah in delegatih s spre- 
jemanjem . zakonov oziroma, 
odločitev v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Ob tem je treba ugotoviti, 
da je sedanji sistem zagotav- 
ljanja sredstev za dejavnosti 
na področju kulture, zdravst- 
venega varstva, raziskovalne 
dejavnosti, Izobraževanja ter 
socialnega varstva, kot je 
opredeljen v posameznih za- 
konih s teh področij v na- 
sprotju s sistemom, ki bo 
uveden z zakonom o združe- 
nem delu. Ker se predvideva, 
da bo zakon o združenem de- 
lu uveljavljen s 1/1-1977 in 
zato, da bi bilo ob nijegovi 
uveljavitvi odločanje o ob- 
veznostih delavcev, delovnih 
ljudi in občanov za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na tem 
področju zakonito, predlaga- 
mo spremembo navedenih za- 
konov. 

V predlaganem besedilu 
sprememb zakona je dana de- 

lavcem in delovnim ljudem 
pristojnost določanja svojih 
obveznosti glede sredstev za 
zadovoljevanje skupnih po- 
treb na teh področjih in si- 
cer s sklepanjem samouprav- 
nih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih interes- 
nih skupnosti in z drugimi 
samoupravnimi sporazumi v 
okviru skupnosti. Plačevanje 
prispevka bo urejeno s po- 
sebnimi predpisi. V prime- 
ru pa, da samoupravnih spo- 
razumov ne bi sklenili vsi 
udeleženci in zato ne bi bila 
zagotovljena potrebna sred- 
stva za izvedbo že sprejetega 
programa, je zboru združene- 
ga dela skupščine družbeno- 
politične skupnosti in skup- 
ščini ustrezne interesne skup- 
nosti dana možnost, da v so- 
odločanju določita stopnjo 
prispevka za vse zavezance 
oziroma le za tisti del, ki 
samoupravnega sporazuma ni 
sklenil. 

Do sedaj je zakonska uredi- 
tev predvidevala, da se prispev- 
ke in sredstva za financira- 
nje dejavnosti interesnih 
skupnosti, ki so del skupščin- 
skega sistema, določa v skla- 
du z družbenim planom, re- 
solucijo o družbenoekonom- 
ski politiki in družbenim do- 
govorom o skupni porabi. 
Predlog zakona o združenem 
delu pa te obveznosti po- 
stavlja v soodvisnost od giba- 
nja družbenega proizvoda 
vsega gospodarstva in pro- 
duktivnosti vsega družbenega 
dela — seveda v mejah, do- 
ločenih v družbenih planih 
DPS. Zato je v besedilih ob- 
ravnavanih členov predvidena 
tudi temu ustrezna spremem- 
ba. 

Predlagano novo besedilo v 
celoti nadomešča sedanje be- 
sedilo členov o zbiranju sred- 
stev za posamezne dejavno- 
sti. 

Predlog za izdajo zakona 

o podaljšanem financiranju občinskih 

proračunov za leto 1976 s sredstvi 
iz vzajemnega prelivanja med 

občinami, z osnutkom zakona 
(ESA 690) 

Predloge za izdajo zakonov 
z osnutki zakonov o spre- 
membah zakonov o kulturnih 
skupnostih, o zdravstvenem 
varstvu, o raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skup- 
nostih, o izobraževalnih skup- 
nostih, o skupnostih social- 

nega varstva je predlagatelj 
povzel: 

Predlog zakona o združe- 
nem delu prinaša vsebinski 
premik glede odnosov pri za- 
dovoljevanju potreb delavcev, 
delovnih ljudi in občanov na 
področju družbenih dejavno- 

Predlog za izdajo in osnu- 
tek zakona o podaljšanem fi- 
nanciranju občinskih prora- 
čunov za leto 1976 s sredstvi 
iz vzajemnega prelivanja med 
občinami je predlagatelj za- 
kona povzel: 

V dogovoru o splošni pora- 

bi v občinah v letu 1976 je 
predvideno prelivanje prora- 
čunskih sredstev med obči- 
nami, ki bodo imela dohodke 
nad dogovorjeno porabo in 
občinami, ki z lastnimi do- 
hodki ne bodo mogle doseči 
dogovorjene ravni porabe. 
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Dogovor predvideva, da se po 
akontiranju teh sredstev med 
letom, opravi dokončni pro- 
račun obveznosti v januarju 
1977. 

Glede na to, da je prora- 
čunsko financiranje v posa- 
meznem letu po zakonu o fi- 
nanciranju splošnih družbe- 
nih potreb v družbenopolitič- 

V obrazložitvi tega akta 
predlagatelj navaja: 

S tem predlogom za izda- 
jo zakona se predlaga zača- 
sen režim določanja osnov 
ter načina obračunavanja in 
plačevanja prispevkov za fi- 
nanciranje dejavnosti . samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1977. Tak 
začasen režim je potreben 
zato, ker novega sistema svo- 
bodne menjave dela na po- 
dročju družbenih dejavnosti 

rtih skupnostih omejeno z 31. 
decembrom, je treba sprejeti 
poseben zakon, ki bo obči- 
nam omogočil realizacijo do- 
govora in s tem prelivanje 
in razporejanje sredstev iz 
vzajemnega prelivanja za le- 
to 1976 do konca januarja 
1,977. 

na podlagi zakona o združe- 
nem delu, ki bo sprejet ob 
koncu novembra letos, ni 
mogoče izdelati v tako krat- 
kem času, da bi lahko v ce- 
loti pričel veljati s 1. janu- 
arjem 1977. Predvideno je, 
da se bo novi sistem svobo- 
dne menjave dela izgrajeval 
med letom 1977, tako da bo 
lahko v celoti zaživel v letu 
1978. 

Bistvo prehodnega režima 
je v tem, da se za leto 1977 
uveljavi dosedanji sistem do- 

ločanja osnov ter načina ob- 
računavanja in plačevanja 
prispevkov navedenim skup- 
nostim, s tem, da se odpravi 
poračunavanje prispevkov iz 
dohodka ob periodičnih ob- 
računih ter s tem povezane 
refundacije preveč plačanih 
prispevkov med letom. 

Da bi se izognili proble- 
mom, ki so letos nastali v 
zvezi z dotekanjem sredstev 
iz prispevka iz dohodka za 
izobraževalno skupnost Slo- 
venije, posebne izobraževalne 
skupnosti, raziskovalne skup- 
nosti in skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zava- 
rovanja v SE Sloveniji za so- 
lidarnostno udeležbo pri po- 
krivanju izdatkov za starost- 
no zavarovanje kmetov, se 
predlaga drugačen način 
akontiranja prispevkov nave- 
denim skupnostim. Po tem 
predlogu naj bi se akontaci- 
je za januar in februar 1977 
(do sprejetja zaključnih ra- 
čunov za leto 1976) plačevale 
v višini mesečne akontacije 
za drugo polletje 1076, pove- 
čane za ustrezen odstotek, ki 
bo določen v predlogu zako- 
na, ko bodo znani rezultati 
po periodičnih obračunih za 
prvih devet mesecev letos. S 
r.em povečanjem akontacije 
naj bi se zagotovila potrebna 
sredstva glede na povečanje 

nalog, ki jih predvidevajo 
programi posameznih dejav- 
nosti za leto 1977. Akontacije 
za čas od 1. marca do konca 
leta 1977 pa naj bi se obra- 
čunavale na podlagi prispev- 
ne osnove za leto 1976 in po 
prispevnih stopnjah za leto 
1977. 

Poleg navedenega se s tem 
predlogom za izdajo zakona 
predlaga tudi uskladitev do- 
ločb obstoječega republiške- 
ga zakona z novelo zveznega 
kolizijskega zakona glede pri- 
padnosti prispevkov iz oseb- 
nega dohodka in iz dohodka 
za financiranje dejavnosti 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, zdravstvene- 
ga zavarovanja in zaposlova- 
nja. Bistvo novele zveznega 
kolizijskega zakona je v tem, 
da se v primeru, če ima te- 
meljna organizacija združe- 
nega dela poslovne enote na 
območju drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, pri- 
spevek navedenim skupno- 
stim za te enote plačujejo 
samoupravni interesni skup- 
nosti po sedežu poslovne 
enote in ne po sedežu temelj- 
ne organizacije združenega 
dela. S tem predlogom naj 
bi se navedeno načelo uve- 
ljavilo tudi v republiškem 
zakonu. 

Predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o osnovah ter načinu obračunavanja 

in plačevanja prispevkov 

za financiranje samoupravnih 

interesnih skupnosti na področju 

družbenih dejavnosti v letih 1975 in 

1976, z osnutkom zakona (ESA-673) 

POROČILO O DELU DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE 

V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ 

Delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ so po končanem dru- 
gem letu svojega mandata 
pripravili svoje poročilo o 
delu, svojih izkušnjah, dali 
so nekatere predloge za svoje 
boljše delo in sodelovanje s 
skupščinami občin na eni 
strani, in za svojo nadaljnjo 
aktivnost v Skupščini SFRJ 
na drugi strani. S pripravo 
poročila o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFRJ sovpada 
poročilo Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o dveletnem 
delovanju tega zbora »iz- 
kušnje iz dela in funk- 
cioniranje Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ na dele- 
gatskih temeljih«. 

V poročilu o delu delega- 
tov iz SR Slovenije se velik 
del vsebine nanaša prav na 
njihove dosedanje izkušnje, 
na kritično oceno, zlasti raz- 
mer in pogojev dela v Zve- 
znem zboru. Zato pa je lo- 

gično, da se dobršen del po- 
ročila nanaša na predlog za 
boljše bodoče delo: 

— na organiziranost delega- 
tov kot pripravo za njihovo 
aktivnost v delovnih telesih 
in Zveznem zboru, v povezo- 
vanju z delegatskim teme- 
ljem, v sodelovanju z repu- 
bliškimi upravami organi, z 
družbeno-političnimi organi- 
zacijami in seveda tudi Skup- 
ščino SR Slovenije in njeni- 
mi delovnimi telesi, čeprav 
so bili v tem pogledu že do- 
sedaj doseženi zadovoljivi 
uspehi; 

— posebej je o načelu dela 
dana ocena prakse stalnih 
pogovorov delegatov pred se- 
jami delovnih teles in seja- 
mi; Zveznega zbora; 

— delegati bi v svojem bo- 
dočem delu radi dosegli bolj- 
še povezave s občinskimi 
skupščinami, kot njihovo vo- 
lilno osnovo inkonferenco 
delegacij, da bi jib animira- 
nja za problematiko, ki jo 

v svoji pristojnosti razprav- 
lja in rešuje Zvezni zbor oz. 
Skupščina SFRJ in da bi se 
razvil ustrezen informativen 
obojestranski sistem; 

— s posebnim namenom se 
v poročilu razpravlja o sti- 
kih z neposredno delegatsko 
osnovo, pri katerih bi morali 
doseči še boljše rezultate in 
stike, da bi se pravilno dou- 
mela vloga in pristojnost 
Zveznega zbora (za razliko 
od Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ) in da 
bi od delegatske osnove dele- 
gatom prihajale ustrezne po- 
bude za reševanje posamez- 
nih problemov v pripravi ali 
pa izvrševanju zakonskih 
predpisov ( v obliki delegat- 
skih vprašanj, zakonske po- 
bude, zahtevanja pojasnil oz. 
tolmačenj zakonskih določil, 
itd.). 

Celotno poročilo delegatov 
je tudi ustrezno dokumenti- 
rano s prilogami, ne toliko 

zaradi dokazovanja o obsegu 
dosedanjega dela, kot zaradi 
tega, da bi se pomen doseda- 
njih izkušenj doumel pravil- 
no. Ta dokumentacija pa ne- 
sporno dokazuje, da so dele- 
gati v svojem dosedanjem de- 
lu in aktivnosti največkrat 
delovali pod pritiskom časo- 
vne stiske, saj so bili . roki 
v katerih je bilo treba si- 
stemske zakone uskladiti z 
Ustavo SFRJ vedno zelo 
kratki. 

Poročilo je bilo posredova- 
no ne samo delegatom zbo- 
rov skupščine SR Slovenije 
in skupščinam občin, temveč 
tudi Predsedstvu SR Sloveni- 
je in družbeno-političnim or. 
ganizacijaim. Delegati bi želeli 
dobiti odziv na svoje pripom- 
be, na svoje predloge za bo- 
doče delo, pa tudi pobude 
drugih za rešitev problemov, 
ki bodo prav gotovo zago- 
tavljali kvalitetnejše uresni- 
čevanje delegatskega skup- 
ščinskega sistema. 



Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Politika stabilizacije - bistven pogoj za dinamičen 

razvoj 

• Za prihodnje leto je predvideno, da se bo družbeni proizvod povečal za okrog 
5,5 odstotka, pri tem v industriji za 6, v kmetijstvu pa za 3 odstotke 
• Predvideno je, da bosta splošna in skupna poraba v I. 1977 naraščali počasneje 
kot družbeni proizvod 

• Dohodek mora postati neposredno odvisen od rasti delovne storilnosti 

• V večji meri naj bi dodeljevali ugodne kredite za graditev in nakup stanovanj 

• Družbenopolitične organizacije in organizacije potrošnikov bodo sprejele kodeks 
obnašanja vseh udeležencev na enotnem jugoslovanskem trgu f 

• Banke bodo sklenile sporazum o selektivnem kreditiranju 

• Kar najbolj si je prizadevati za krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva 

Zvezni izvršni svet je le- 
tos precej prej kot lansko 
leto poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejetje Osnu- 
tek resolucije o politiki ure- 
sničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 
1. 1976 do 1980 v 1. 1977 (AS 
407). S to listino se določa 
politiko družbenoekonomske. 
g» razvoja ter smeri ukrepov 
i« akcij, ki se jih bo izvaja- 
lo v 1, 1977. 

S to politiko ter s temi 
ukrepi in akcijami je treba 
zagotoviti utrditev pozitivnih 
dosežkov na področju stabili- 
zacije trga in cen, zunanje in 
notranje likvidnosti, zastav- 

OgamfrK resolucija nalaga 
vsem nosilcem pravic in ob- 
veznosti 'družbenega planiran- 
ja, da v 1. 1977 osredotočijo 
svojo tekonomsko politiko na 
pospešitev uresničevanja us- 
tavnih rešitev na vseh pod- 
ročjih gospodarskega in druž- 
benega življenja na dinami- 

6 

ljeno pospešitev gospodar- 
ske aktivnosti in spremembe 
v gospodarski strukturi, na- 
daljnji razvoj kvalitet gospo- 
darjenja ter odpravlj>anje sla- 
bosti, nadaljnji razvoj kvali. 
tet gospodarjenja ter odprav- 
ljanje slabosti, ki so oteže- 
vale razvoj. Kot je poudar- 
jeno v uvodnem delu Osnut- 
ka resolucije, bi z doslednim, 
izvajanjem takšne politike 
v največji možni meri zago- 
tovili, da se bodo uresniče- 
vale vse bistvena sestavine 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je do konca petletnega plan. 
skega obdobja. 

ko in strukturne spremembe, 
določene z Družbenim pla- 
nom Jugoslavije, na zagotav. 
Ijanje pogojev za učinkovitej- 
še izkoriščanje dela in sred- 
stev ter na uresničevanje na- 
čela delitve po delovnih us- 
pehih. Na ta način se bo 
spodbujalo k boljšemu gos- 

podarjenju. s tem pa k več- 
ji akumulativnosti in repro- 
dukciji sposobnosti samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti združenega dela. 

Povečanje posamične in 
splošne delovne storilnosti 
naj bi r— kot je rečeno v 
Osnutku resolucije — vtisni- 
lo 1. 1977 pečat pomembnih 
sprememb glede intenzifika- 
cije gospodarjenja. 

V Osnutku resolucije je 
poudarjeno, da je z ustav- 
nim organiziranjem združe- 
nega dela in celotne družbe 
ter z višjo kvaliteto gospodar- 
jenja mogoče in potrebno do- 
seči naslednje cilje: 

— približno 5,5 odstotno 
rast družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva; 

— 6 odstotno rast družbe- 

nega proizvoda v industri- 
ji; 

— približno 3 odstotno rast 
družbenega proizvoda v kme- 
tijstvu; 

— približno 3 odstotno rast 
zaposlenosti in delovne sto- 
rilnosti v družbenem sektor- 
ju; 

1 — približno 8,5 odstotno, 
povečanje gospodarskih in- 
vesticij v osnovna sredstva; 

— približno 7 odstotno po. 
večanje naložb v graditev 
stanovanj; 

— približno 3,5 odstotno 
povečanje naložb v drtige ne- 
gospodarske namene (pri če- 
mer ni upoštevana komunal, 
no-stanovanjska infrastruk- 
tura); 

— približno 4,5 odstotno 
povečanje osebne porabe; 

OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNI- 
ČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 
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— počasnejšo rast splošne 
in skupne porabe od rasti 
družbenega proizvoda; 

— približno 6,5 odstotno 
rast izvoza; 

— približno 7 odstotno rast 
uvoza (pri čemer mora biti 
deficit plačilne bilance niž- 
ji od povprečja, ki je pred- 
videno s planom); 

— da rast cen in življen- 
skih stroškov ne bo preseg- 
la rasti v 1. 1976. 

Zatem, ko nadrobno našte- 
je tudi druge cilje ekonom- 
ske politike v prihodnjem 
letu, Osnutek resolucije do- 
loča posebne obveznosti fe- 
deracije, republik in avto- 
nomnih pokrajin. Tako se 
med drugim nalaga organom 
federacije, da izdajajo in ne- 
nehno zboljšujejo zakone, s 
katerimi se ureja temeljne 
pogoje gospodarjenja, da 
spremljajo izvajanje zakonov, 
zlasti zakona o združenem 
delu, ter da zboljšujejo si- 
stem dograjanja republik in 

GIBANJE PORABE ODVISNO OD RASTI DOHODKA 

avtonomnih pokrajin o vseh 
vprašanjih skupnega pome- 
na itn. 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo v svoji pristoj- 
nosti ukrepale za pospešitev 
združevanja dela in sredstev 
ter organiziranje gospodar- 
stva. S tem se bo omogoči- 
lo krepitev ustavnih funkcij 
združenega dela na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Osnu- 
tek resolucije našteva tudi 
druge ukrepe iz pristojnosti 
republik in avtonomnih po- 
krajin. 

Kar se tiče delavcev v te- 
meljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela ter v 
delovnih skupnostih, je nji- 
hova poglavitna družbena ob- 
veznost, da svojo organiza- 
cijo in delovanje ter združe- 
vanje dela in sredstev v celo- 
ti uskladijo z Zakonom o 
združenem delu in z drugi- 
mi zakonskimi rešitvami, ki 
so zasnovane na ustavi. 

Dosedanje izkušnje so po- 
kazale, da je povsem opravi- 
čena praksa, da se s samo- 
upravnimi odločitvami in 
predpisi ureja usmerjanje in 
izločanje sredstev iz dohodka 
združenega dela materialne 
proizvodnje za posamezne po- 
trošne namene. Spričo tega 
je v Osnutku resolucije od- 
merjena temu vpraševanju 
posebna pozornost. Tako je 
n. pr. navedeno kot nujno, 
da udeleženci dogovarjanja 
in sporazumevanja o meri- 
lih za delitev dohodka zas- 
tavijo akcijo, s katero se 
bo v vseh aktivih o politiki 
delitve ter pri izvajanju 
teh aktov zatrlo pojave urav- 
nilovke. Kot posebno pomem- 
bno je poudarjeno spoštovan, 
je načela, po katerem gre 
slehernemu delavcu dohodek 
v skladu z rastjo njegove de- 
lovne storilnosti in storilnos- 
ti celotnega družbenega dela. 

Banke, zavarovalnice in dru- 
gi uporabniki družbenih sred- 
stev so po Osnutku resoluci- 
je zavezani, da svoje odlo- 
čitve o tarifah, cenah za sto- 

ritve idr. uskladijo tako, da 
jim bodo prihodki iz teh nas. 
lovov naraščali počasneje od 
rasti dohodka. 

Republike in avtonomni po- 
krajini morajo določiti bi- 
lance sredstev in sistem ob- 
veznosti ter akontacij za krit. 
je splošnih in skupnih potreb 
v 1. 1977. v Osnutku resolu- 
cije je podčrtano, da je tre- 
ba pri tem upoštevati krepi- 
tev akumulativnosti in re- 
produkcije sposobnosti orga- 
nizacij združenega dela- 

V sklopu ukrepov za po- 
speševanje gospodarske ras- 
ti se omenja tudi spodbu- 
janje novaitoirstva, izumitelj- 
stva in drugih oblik inven- 
tivnega dela. 

Da bi podprli pripravljen- 
nost delovnih ljudi za dvig 
delovne storilnosti in za učin- 
kovitejši gospodarjenje, bodo 
spremenjeni predpisi tako, 
da bo organizacijam združe, 
nega dela mogoče razporejati 
svoja sredstva za vlaganje v 
osnovne in obratne sklade po 
lastnih potrebah in sprejetih 
programih. 

RAZVOJ POSAMEZNIH GOSPODARSKIH PANOG 
IN DEJAVNOSTI 

V posebnem delu Osnutka 
resolucije so naloge, ki jih 
je treba opraviti z ukrepi 
ekonomske politike v vrsti 
gospodarskih panog in dejav- 
nosti. Tako je n. pr. poudar- 
jeno, da je treba spodbuja- 
ti hitrejše svobodno združe- 
vanje zasebnih kmetijskih go- 

vosti, k nenehni rasti blagov- 
ne proizvodnje in dohodka 
zasebnih proizvajalcev. 

Bolj dinamičen in stabil- 
nejši razvoj živinoreje ter 
zboljšanje ekonomskea polo- 
žaja te proizvodnje se bo do- 
seglo s pomočjo ukrepov in 
akcij, s katerimi se bo po- 
speševalo povezovanje proiz- 
vodnje, predelave in prome- 
ta živine in mesa v oblikah 
trajnejših dohodkovnih od- 
nosov- Spodbujalo se bo tu- 
di sklepe dolgoročnih po- 
godb o proizvodnji za po- 
trošnjo, za rezerve in za iz- 
voz. 

Da bi pospešili proizvod- 
njo in zboljšali plasma stro- 
jegradnje in ladjedelništva, 
se bo oblikovalo posebno fi- 
nančno organizacijo za kre- 
ditiranje izvoza opreme in 
ladij ter izvajanje gradbenih 
del v tujini. 

V Osnutku resolucije je 
posvečena posebna pozornost 
pospeševanju gradnje stano- 
vanj. Tako se zavezuje re- 
publike pokrajini, občine, 
krajevne skupnosti in organi- 
zacije združenega dela, da 
izdelajo program gradnje sta- 
novanj, da bi nadoknadili za- 
stoj, do katerega je prišlo 
na nekaterih področjih. Poleg 
tega naj bi ti programi vnes- 
li tudi nekatere bistvene spre- 
membe v stanovanjsko poli- 
tiko. Tako je med drugim 
rečeno, da bi morali — ra- 
zen nekatere kategorije upo- 
rabnikov — povečati delež za- 

ANTIINFLACUSKI UKREPI IN STABILIZACIJA TRGA 

sebnih sredstev v celotnih 
sredstvih za gradnjo stano- 
vanj. Poudarjeno je tudi, naj 
bi namesto stanovanjske pra. 
vice v večji meri dodeljevali 
ugodne kredite za graditev in 
za graditev in za nakup sta- 
novanj. pomemben je odsta. 
vek v katerem je rečeno, da 
je treba znova preučiti pred- 
pise, s katerimi se ureja pri- 
pravo in urejanje stavbnega 
zemljišča ter izdajanje grad. 
benih dovoljenj, in sicer ■& 
menom, da se ves postopek 
pospeši in relativno zmanj- 
ša gradbene stroške. 

S programi za pospešeno 
stanovanjsko graditev je tre. 
ba predvideti preučitev in no- 
velacijo celotne regulative, 
ki vpliva na gradnjo stano- 
vanj, zlasti one, ki se nana- 
ša na oblikovanje in upora- 
bo stanovanjskega prispevka, 
na kreditiranje gradnje sta- 
novanj teT na vpliv stanari- 
ne na obseg in strukturo te 
graditve. 

Določen pomen se pripi- 
suje tudi razvoju gospodar- 
jenja na podlagi osebnega 
dela in združevanju samos- 
tojnega dela z družbenimi 
sredstvi. Predvideno je nam. 
reč, da bodo v republikah 
in pokrajinah sklenjeni po- 
sebni dogovori o razvoju teh 
dejavnosti, če bo potrebno pa 
bo sklenjen tudi dogovor re. 
publik in pokrajin o skupni 
razvojni politiki na tem pod- 
ročijiu. 

spodairstev z razvojem kme- 
tijskega zadružništva, s so- 
delovanjem z družbenimi sek- 
torji in z drugimi oblikami 
sodelovanja na dolgoročnih 
podlagah. Izvajanje teh na- 
log naj pelje k nadaljnji mo. 
demizaciji in k učinkovitej- 
šemu izkoriščanju zmoglji- 

Dosežena stupnja uravno- 
vešenja blagovno-denarnih 
razmerij, ustvarjena razmer- 
ja cen in uspehi pri zatiran- 
ju inflacije omogočajo, da se 
uspešno nadaljuje z ukre- 
panjem in dejavnostjo aa 
preprečevanje inflacije ter za 
vzpostavljanje bolj stabilnih 
tržnih razmer. Osnutek reso- 
lucije zato določa, da je tre. 
ba zakonske predpise o ce- 
nah uporabljati tako, da rast 
cen ne bo višja kot v 1. 1976. 
Ena bistvenih nalog politi- 
ke cen je — kot je rečeno v 
Osnutku resolucije — zago- 
toviti stroške reprodukcije 
približno na sedanji ravni. 

Da bi pripomogli h krepit- 
vi enotnosti jugoslovanske- 
ga trga je predvideno, da 
bodo družbenopolitične orga- 
nizacije in organizacije pot- 

NADALJNJA KREPITEV NAŠEGA POLOŽAJA 
V MEDNARODNI MENJAVI 

Uveljavitev novih predpi- nju bo imela — kot je poudar- 
sov o zunanjetrgovinski men. jemo v Osnutku resolucije — 
javi in deviznem poslova- številne in zelo daljnosežne 

rožnikov sprejele kodeks ob. 
našanja vseh udeležencev na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
gu. S tem naj bi zagotovili 
neoviran blagovni promet in 
bolj neposredno, raznovrst. 
nejšo in bolj racionalno pre- 
skrbo potrošnikov. 

Zboljšanje preskrbe prebi, 
valstva in večja organizira- 
nost domačega trga sta dve 
veliki nalogi za vse družbe- 
nopolitične skupnosti. S tem 
v zvezi je predvidena vrsta 
ukrepov (vzpostavitev sis- 
tema stalnega in stabilnega 
preskrbovanja mest in in- 
dustrijskih središč, izpolnitev 
sistema blagovnih rezerv od 
federacije do občin, uvoz 
takšnih kmetijsko-živilskih 
proizvodov za osebno pora- 
bo). 
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posledice za celotni sistem 
naših ekonomskih odnosov 
s tujino. Zato so v Osnut- 
ku resolucije podrobno naš- 
teti ukirepi in akcije, ki jih je 
treba izvrsti ko bodo uve 
1 javi j eni omenjeni predpisi. 

Tako je med drugim pou- 
darjeno, da bo treba ugoto- 
viti plačilno-bilančni in de- 
vizni položaj republik in po. 
krajin v sklopu plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije. 
Na podlagi tega bo treba 
sprejeti ukrepe, ki so dolo- 
čeni z zakonom, za večji vpliv 
in odgovornost republik in 
pokrajin pri doseganju skup- 
nih rezultatov v ekonom- 
skih odnosih s tujino. 

Med nadalijnimi ukrepi je 
omenjeno konstituiranje si- 
stema samoupravnih interes- 
nih skupnosti za ekonom- 
ske adlnose s tujino in us- 

Da bi s kreditno-monetar- 
no politiko pripomogli k 
doseganju glavnih smotrov 
Družbenega plana v 1. 1977 
(nadaljnja rast gospodarstva 
in ustrezne spremembe v 
strukturi proizvodnje, izva- 
janje politike ekonomske sta. 
bilizacije in realizacije dogo- 
vorjene razvojne politike ter 
plačilne bilance), so v Os- 
nutku resolucije določena 
njena poglavitna načela. 

Najprej je poudarjeno, da 
bodo v 1. 1977 v okviru izva- 
janja novih predpisov o de- 
narju in kreditu ter zavoljo 
vzpostavljanja nove funkcije 
poslovnega bančništva in na- 
rodnih bank ustvarjene ugod- 
nejše razmere za širšo upo- 
rabo vrednostnih papirjev 
kot plačilnega sredstva. Po- 
leg tega je treba, kot je re- 
čeno, izvajati takšno politi- 
ko obrestnih mer, ki bi 
zmanjšala stroške z denarjem 

OCENE ZIS O GIBANJIH 

Obenem z osnutkom reso- 
lucije, je Zvezni izvršni svet 
dostavili Skupščini SFRJ po- 
sebno gradivo, v katerem so 
ocene in stališča o uresni- 
čevanju srednjeročnega Druž- 
benega plana Jugoslavije v 
1. 1976 in 1977- 

Zvezni izvršni svet mora 
predložiti poročilo o uresni- 
čevanju Družbenega plana 
Jugoslavije (1976—1980) v 1. 
1976 Skupščini SFRJ maja 

klajevanje sistema izvoznih 
olajšav s spremenjenim zu- 
nanjetrgovinskim in deviznim 
režimom. Kar zadeva ob- 
veznosti do tujine pa je re- 
čeno, da se jih bo z. dogo- 
vorom republik in pokrajin 
razporedilo na njihve nosil- 
ce. 

Pri naštevanju pomembnih 
m daljnosežnih ukrepov in 
akcij, predvidenih za nasled- 
nje leto, gre posebno mes 
to tudi stališču, da bo na 
podlagi sklepov in priporočil 
V. konference neuvrščenih 
držav v Colombu ter drugih 
dogovorov neuvrščenih in 
drugšh držav v razvoju iz- 
delan program za nadaljnje 
pospeševanje odnosov s temi 
državami, da bi povečali nji- 
hov delež v celota zunanji- 
trgovinski menjavi. 

in krediti, ne da bi pri tem 
ogrožala spodbujanje varče- 
vanja in ponubdo finančnih 
sredstev. Meni se, da bi s 
tem ublaižiti pritisk pogodbe- 
nih obveznosti na stroške 
poslovanja ter spodbudili na- 
ložbe v osnovna sredstva go- 
spodarstva. 

Skupna naloga federacije, 
republik in pokrajin je us- 
tvarjati razmere za čimbolj 
široko cirkulacijo družbenih 
sredstev in ukrepati zoper 
teritorializacijo teh sredstev. 

Na koncu naj omenimo, da 
se v naslednjem letu obeta 
sporazum bank o selektiv- 
nem kreditiranju, in sicer na 
podlagah, ki so določene v 
Osnutku resolucije, če tak- 
šnega sporazuma ne bi pra- 
vočasno sklenili, je Narod- 
na banka pooblaščena predla- 
gati Zveznemu izvršnemu sve. 
tu, da stori potrebne ukre- 
pe. 

V PRIHODNJEM LETU 

prihodnje leto, že zdaj pa 
je dal najbolj bistvene ocene 
in stališča tako glede leta, 
ki se izteka, kakor tudi gle- 
de gibanj, ki se nam obeta- 
jo v 1. 1977. 

V gradivu Zveznega izvr- 
šnega sveta je najprej pou- 
darjeno, da stopa gospodar- 
stvo naše države v 1. 1977 z 
novimi dosežki in možnost- 
mi, ki so izrednega pomena 
za nadaljni gospodarski in 

družbeni napredek. Med no- 
ve in večje možnosti se šte- 
je predvsem tendenco krepit- 
ve ekonomske stabilizacije 
in zunanje likvidnosti drža- 
ve, ob tem pa umirjanje in- 
flacije in zboljšanje plačil- 
ne bilance. Tudi napredek v 
izvajanju ustavnih načel ob 
utemeljenem pričakovanju 
boljše organiziranosti v de- 
lovanju organizacij združene, 
ga dela pomeni po mnenju 
Zveznega izvršnega sveta po- 
zitivni dosežek, ki lahko 
olajša nadaljnji razvoj Jugo- 
slavije. V enki smeri učinku- 
je razvojna politika, ki je za. 
črtana s petletnim planom 
in številnimi dogovori za nje- 
govo uresničevanje. 

Med neugodne okoliščine 
šteje Zvezni izvršni svet pred- 
vsem premajhno samouprav- 
no organiziranost in dohod- 
kovno povezanost v združe- 
nem delu. To se med dru- 
gim kaže v dejstvu, da se 
znaten del dohodka še vedno 
odtujuje bolj ali manj na 
stajri način, in da se pri tem 
bolj formalno kot vsebin- 
sko uveljavlja samoupravne 
odnose in svobodno menjavo 
dela. 

Izražena je tudi ocena, da 
se bančništvo še ni dovolj 
prilagodilo novim sistemskim 
potrebam oziroma da je še 
premalo novih in dolgoroč- 
nejših povezav med proiz- 
vodno, blagovno in denamo- 
prometno afero. 

Negativno je ocenjena po- 
časnost pri oblikovanjih sku. 
pnih mehanizmov in insti- 
tucij, kakršne so interesne 
skupnosti, na raznih področ- 
ji gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti. 

Skratka, po splošni oceni 
poteka dogovarjanje in spo- 
razumevanje prepočasi, če 
upoštevamo dejanske potre- 
be materialnega in družbe- 
nega razvoja. 

Majhna reprodukcijska spo. 
sobnost gospodarstva uteg- 
ne bita v 1. 1977 zelo resna 
zapreka predvidenemu raz- 
voju. Zato mora biti kre- 
pitev reprodukcijske sposob. 
nosti gospodarstva in oživ- 
ljanje investicijske aktivnos- 
ti na podlagi plana med 
poglavitnimi nalogami vseh 

Doseženi uspehi in tenden- 
ce, ki se kažejo, po mnenju 
Zveznega izvršnega sveta do- 
volj zgovorno potrjujejo, da 
je smotrno in potrebno na- 
daljevati tekočo ekonomsko 
politiko, ki je v skladu s 
politiko, začrtano s petletnim 
planom, in z bistvom bodo- 
čih sistemskih rešitev, in ki 
je na pomembnih sektorjih 
reprodukcije že dala pozitiv- 
ne rezultate. 

Ob pozitivnih rezultatih in 
ugodnih obetih bo naše gos- 
podarstvo v naslednjem le- 
tu soočeno tudi z nekateri- 
mi nerešenimi problemi in 
pomanjkljivostmi, kar uteg- 
ne omejevati razvoj gospo- 
darstva in družbe. 

družbenih dejavnikov v nas- 
lednjem letu. 

Potrebna so skupna pri- 
zadevanja za olajšanje polo- 
žaja organizacij združenega 
dela in da se jih podpre pri 
urejanju njihovega materi- 
alnega položaja ter da se 
čim večji del sredstev osre- 
dotoči na racionalne in pro- 
duktivne investicije, zlasti pa 
še za vlaganja v tiste dejav- 
nosti, ki imajo poseben po- 
men za izvajanje politike ce- 
lotnega razvoja SFRJ, začr- 
tane s petletnim planom. 

V gradivu Zveznega izvr- 
šnega sveta je poudarjeno, 
da je izrednega pomena pre- 
prečevanje vprašanje porabe, 
ki je še navzoča na področ- 
ju osebne, splošne in skup- 
ne porabe. Posebej je pod- 
črtana nevarnost, ki preti 
od pritiskov za povečanje 
cen kajti opaziti je, da se 
takšne težnje krepijo. Ce bi 
pred temi pritiski popusti- 
li, bi bili dosedanji uspehi 
— kot opozarja Zvezni Izvr- 
šni . svet —■ lahko kdaj hitro 
razveljavljeni ter bi se zno- 
va znašli v inflacijski spirali, 
kakršno smo nedavno imeli 
v našem gospodarskem živ- 
ljenju. 

Iz vsega tega sledi sklep, 
da je nadaljevanje stabiliza- 
cijske politike bistven po- 
goj za vzpostavljanje stabil- 
ne gospodarske rasti, za iz- 
vajanj e vsebinskih sprememb 
in za odpiranje perspektive 
izvajanju politike, ki je za- 
črtana s petletnim planom. 

KREPITEV REPRODUKCIJSKE ZMOŽNOSTI 
GOSPODARSTVA 

TEMELJNA NAČELA KREDITNO-MONETARNE 
POLITIKE 
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Popolnejše in boljše rešitve - plod široke javne 

razprave 

# Na podlagi mnenj in predlogov iz javne razprave je v Predlog zakona vključeno 
32 novih členov, 207 členov pa je spremenjenih in zboljšanih 

# Popolneje se ureja družbenoekonomska vsebina dohodka v družbenih dejavnostih 
in bolj je opredeljeno, kaj je mišljeno s skupnim prihodkom 

$ Prispevek delavca k delu se ugotavlja glede na količino in kakovost dela ter glede 
na rezultate, dosežene pri upravljanju družbenih sredstev in gospodarjenju z njimi 

# V primerih, ki so določeni z republiškimi ali pokrajinskimi zakoni, se lahko sklene 
delovno razmerje brez objave oglasa oziroma razpisa 

S V kmetijski zadrugi se lahko oblikuje temeljne zadružne organizacije, ki imajo 
enak položaj in obveznosti kot temeljne organizacije združenega dela 

® V sestavljeno organizacijo združenega dela se smejo združevati tudi delovne 
organizacije, ki proizvajajo različne proizvode ali opravljajo različne storitve, da bi 
ustvarjale skupni dohodek 

Komisija Zveznega zbora 
Skupščine SF1RJ za pripravo 
zakonov s področja združe- 
nega dela je določila bese- 
dilo Predloga zakona o zdru- 
ženem delu (AS 202) ter ga 
poslala pristojnim telesom 
Skupščine SFRJ v obravnavo. 
Predvideno je, naj bi zakon 
sprejeli 26. novembra na seji 
Zveznega zbora. 

Predlog zakona je priprav- 
ljen po analizi rezultatov 
javne razprave, ki je trajala 
od konca aprila do 20. sep- 
tembra, ter na podlagi raz- 
prave, ki je bila na skupili 
seji Zveznega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve, Zve- 
znega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politi- 
ko in Komisije Zveznega 

Oddelek o družbenoeko- 
nomski vsebini dohodka je 
dopolnjen tako, da je delav- 
cem pri razpolaganju s či- 
stim dohodkom poleg druge- 
ga vodilo tudi to, da ustvar- 
jajo pogoje za »pospešitev 
in povečanje proizvodnje in 
za dvig produktivnosti svoje- 

zbora Skupščine SFRJ za 
pripravo zakonov s področja 
združenega dela. 

Kar se tiče zasnove in 
strukture, besedilo Predloga 
zakona o združenem delu ni 
bistveno spremenjeno, če ga 
primerjamo z Osnutkom za-, 
kona. Vendar je na podlagi 
sugestij in predlogov iz jav- 
ne razprave v Predlog zako- 
na vključeno 32 novih čle- 
nov, 207 členov pa je spre- 
menjenih in zboljšanih. 

Glede na to, da smo aprila 
in maja v štirih nadaljeva- 
njih podrobno predstavili 
Osnutek zakona o združenem 
delu, tokrat podajamo samo 
strnjen pregled — po poglav- 
jih — sprememb in novih re- 
šitev v Predlogu zakona. « 

ga in celotnega družbenega 
dela«. Na tej podlagi, kakor 
tudi z ustvarjanjem pogojev 
za povečanje dohodka ter za 
zadovoljevanje svojih oseb- 
nih, skupnih in splošnih 
družbenih potreb ter za raz- 
širitev materialne osnove de- 
la — kar je bilo izraženo že 

v Osnutku zakona —, delavci i 
»uresničujejo svojo vodilno 
vlogo v družbeni reprodukci- j 
ji.« Tako so pravice in dolž- 1 
nosti ter družbena odgovor- ( 
noet delavcev pri razpolaga- ( 
nju z dohodkom v družbeni 
reprodukciji ter razredni zna- i 
čaj takšne vloge delavcev i 
popolneje izraženi. < 

V novem členu Predloga ' 
zakona je popolneje urejena 
družbenoekonomska vsebina 1 

dohodka v družbenih dejav- 1 

nostih. Prvič, za zadovoljeva- 
nje skupnih družbenih po- 
treb na področju izobraževa- : 

nja, kulture, zdravstva in 1 
socialnega varstva (te dejav- : 

nosti so z zakonom določene 1 

kot dejavnost posebnega 1 

družbenega pomena), se za- '■ 
gotavilja sredstva po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti 
in sicer v skladu z doseženim 
povečanjem produktivnosti 
dela temeljnih organizacij, ki 
zagotavljajo sredstva, in gle- . 
de na obseg zadovoljevanja ( 
teh potreb, ki se ga določi : 
s samoupravnimi sporazumi j 
oziroma dogovori o temelj- 

PRIDOBIVANJE DOHODKA 

V oddelku, ki je posvečen 
podlagam za pridobivanje 
dohodka, zlasti pa v določ- : 
bah o skupno ustvarjenem 
dohodku, je ustrezneje izra- i 
ženo, kaj je mišljeno s skup- 
nim prihodkom. V javni raz- < 

nih planov. 
Drugič, za zadovoljevanje 

posamičnih ali skupnih po- 
treb organizacij združenega 
dela v navedenih področjih 
družbenih dejavnosti, s kate- 
rimi se prispeva k dvigu 
produktivnosti dela ali k 
drugačnemu napredku proiz- 
vodnje in poslovanja in na 
tej podlagi k povečanju do- 
hodka, zagotavljajo sredstva 
organizacije združenega dela, 
katerih potrebe se zadovolju- 
je, v skladu s prispevkom, 
ki so ga organizacije zdru- 
ženega dela na navedenih 
področjih družbenih dejavno- 
sti dela k dvigu produktiv- 
nosti dela ali k drugačnemu 
napredku proizvodnje in po- 
slovanja. 

Tretjič, o sredstvih za 
splošne družbene potrebe, 
katere se zagotavljajo v druž- 
benopolitični skupnosti, od- 
ločajo delavci in drugi de- 
lovni ljudje po svojih dele- 
gatih in delegacijah v skup- 
ščini družbenopolitične skup. 
nosti. 

pravi je bilo {»udarjeno, da 
je nejasno, kdaj se ustvarja 
skupni prihodek, ker je bilo 
mogoče razumeti, da se ga 
ustvarja samo v tako imeno- 
vani fazni proizvodnji. Ven- 
dar je bila ta oblika proiz- 
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vodnega sodelovanja navede- 
na samo kot* primer. Besedi- 
lo je zdaj dopolnjeno tako, 
da je rečeno, da se lahko 
ustvarja skupni prihodek 
tudi v drugih oblikah proiz- 
vodnega sodelovanja — v 
»komplementarni proizvod- 
nji«, oziroma ko različne te- 
meljne organizacije ali de- 
lovne organizacije proizvod- 
no sodelujejo tako, da se v 
končni proizvod vgrajuje tu- 
di taikšne proizvode, ki bi jih 
sicer ne mogli samostojno 
dajati na trg, oziroma ko se 
gotove proizvode vgrajuje v 
nek drug enoten proizvod. 

Že v Osnutku zakona je 
bila precej nadrobno podana 
vsebina samoupravnih spora- 
zumov, s katerimi se ureja 
razmerje pri ustvarjanju 
skupnega prihoda, v Predlo- 
gu zakona pa je še posebej 
določena vsebina samouprav- 
nih sporazumov, s katerimi 
se ureja to sodelovanje. Oce- 
njeno je bilo, da je treba ja- 
sno poudariti, da zunanjetr- 
govinske in druge organizaci- 
je združenega dela brez ust- 
reznega sodelovanja s proiz- 
vajalnimi organizacijami 
združenega dela ne morejo 
opravljati izvoznih in uvoznih 
ali drugih zunanjetrgovinskih 
poslov. Obveznost vzpostav- 
ljanja omenjenih odnosov pa 
ne velja le za zunanjetrgo- 
vinske in druge organizacije 
združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom, marveč tu- 
di za proizvajalne organizacije 
združenega dela, ki z njimi 
poslujejo. 

Da bi omogočili hitrejšo 
ustavno preobrazbo organi- 
zacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo z uvoznimi, zastop- 
niškimi in posredniškimi po- 
sli, je v novem členu Pred- 
loga zakona predpisano, da 
se prihodke, ustvarjene pri 
opravljanju uvoznih, zastop- 
niških ali posredniških po- 
slov, šteje za skupni priho- 
dek. Osnove in merila, po 
katerih se razporeja skupni 
prihodek, ki je bil ustvarjen 
na ta način, se določa glede 

na prispevek, ki so ga dale 
omenjene organizacije pri 
skupnem poslovanju k ust- 
varjanju skupnega prihodka. 

V javni razpravi je bilo 
poudarjeno, da so ozko in 
pomanjkljivo navedeni mo- 
tivi za združevanje družbenih 
sredstev. Zato so ti motivi v 
novem členu Predloga zako- 
na bolj razčlenjeni. Izhajajoč 
iz tega, da je poglavitni mo- 
tiv nenehno večanje dohod- 
ka, je precizirano, da se 
združuje družbena sredstva 
tudi za usklajevanje dela in 
proizvodnje, za medsebojno 
delitev dela, za zagotavljanje 
preskrbljenosti s surovinami, 
za večanje produktivnosti 
svojega in celotnega družbe- 
nega dela in za skupno pla- 
niranje. 

V člen, kjer je govor o de- 
ležu pni skupnem dohodku 
TOZD na podlagi minulega 
dela, je vključen nov odsta- 
vek, s katerim je določeno, 
da se vrnitev vrednosti zdru- 
ženih sredstev in nadomesti- 
lo za gospodarjenje z zdru- 
ženimi sredstvi uveljavlja v 
dogovorjenem sorazmerju z 
ustvarjenim dohodkom. Za- 
devne določbe so dopolnjene 
tako, da gredo vrnjena zdru- 
žena sredstva med sredstva 
za delo in poslovanje temelj- 
ne organizacije, ki jih je 
združila, nadomestilo za go- 
spodarjenje z združenimi 
sredstvi pa v njen celotni 
prihodek. 

Na podlagi predlogov iz ja- 
vne razprave je besedilo do- 
polnjeno tako, da se sme 
uporabiti sredstva, ki so ust- 
varjena iz naslova minulega 
dela, tudi za varstvo materin- 
stva, za otroško varstvo in za 
druge socialne namene ter za 
urejanje vprašanj v zvezi z 
zaposlovanjem. Kot novost 
je predvideno tudi, da sme 
temeljna organizacija za od- 
piranje novih delovnih mest 
zbirati denarna sredstva ob- 
čanov ter da se lahko v tak- 
šnem primeru zaveže, da bo 
s temi občani sklenila delov- 
no razmerje. 

OBVEZNOSTI PRI RAZPOREJANJU DOHODKA 

Izhajajoč iz pripomb in 
predlogov iz javne razprave 
ter da bi se izognili napač- 
nim razlagam, po katerih po- 
meni naštevanje obveznosti, 
ki se jih poravnava iz dohod- 
ka, vrstni red, po katerem 
se jih poravnava, posamezne 
alinee niso več oštevilčene, 
navedem pa so vsi deli do- 
hodka, ki se jih razporeja 
— vključno čisti dohodek. 
Tako je jasno izraženo, da 

gre za razporejanje dohodka 
v celoti, in sicer tako na sred- 
stva za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih družbenih 
potreb kakor tudi na sred- 
stva, ki se jih v okviru či- 
stega dohodka razporeja za 
osebne dohodke in za skupno 
porabo, za napredek in raz- 
širitev materialne osnove de- 
la in za ustvarjanje in ob- 
navljanje rezerv. 

Iz celotnega dohodka se 

lahko poravnava, kot je pre- 
cMrano v Predlogu zakona, 
le tiste obveznosti za zado- 
voljevanje skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb, za ka- 
tere je z zakonom določeno, 
da se jih poravnava iz celot- 
nega dohodka. Iz celotnega 
dohodka se poravnava tudi 

OSEBNI DOHODEK 
V oddelku o delitvi sred- 

stev za osebne dohodke je 
določeno, da se delavčev de- 
lovni prispevek ugotavlja po 
količini in kakovosti dela ter 
po rezultatih, ki so doseženi 
pri upravljanju družbenih 
sredstev in pri gospodarje- 
nju z njimi. »Delovni prispe- 
vek« se torej ne nanaša sa- 
mo na rezultate, ki jih dela- 
vec doseže z delom pri opra- 
vljanju poverjenih zadev in 
delovnih nalog, temveč tudi 
na rezultate, ki se jih dose- 
že pri upravljanju sredstev 

IZKAZOVANJE DOHODKA 

nekatere druge obveznosti, 
ki so prav tako določene z 
zakonom, ter določene ob- 
veznosti, ki izvirajo iz po- 
slovanja — kot n. pr. denar- 
ne kazni za gospodarske pre- 
stopke in prekrške, za sodne 
stroške in podobno. 

družbene reprodukcije in go- 
spodarjenju z njimi v temelj- 
ni organizaciji in v raznih 
obljkah združenja dela in 
sredstev, nadalje s tehnični- 
mi in tehnološkimi zboljšava- 
mi ter z boljšim organizira- 
njem delovnega procesa. 

V skladu s pripombami in 
predlogi iz javne razprave je 
izrecno predpisano, da se 
uporablja določbe o delitvi 
sredstev za osebne dohodke 
delavcev v temeljnih organi- 
zacijah tudi za delavce v de- 
lovnih skupnostih. 

V tem oddelku je nov člen, 
v katerem je predvideno, da 
v primeru, če temeljna orga- 
nizacija ne more izpolnjevati 
obveznosti glede zagotavlja- 
nja sredstev za zadovoljeva- 
nje skupnih in splošnih dru- 
žbenih potreb, morajo pri- 
stojni organi samoupravne 
interesne skupnosti in druž- 
benopolitične skupnosti sku- 
paj s to temeljno organizaci- 
jo določiti program ukrepov, 
s katerimi naj se odpravi 
vzroke, zaradi katerih temelj- 
na organizacija ne more iz- 
polnjevati svojih obveznosti. 

Primeroma je navedeno, 
naj bo med temi ukrepi zla- 
sti: določitev nižje stopnje, 
po kateri se določajo obvez- 

nosti, ali odložitev spolnjeva- 
nja obveznosti za določen čas 
ali drugi ugodnejši pogoji za 
spolnjevanje obveznosti v 
času, dokler trajajo okolišči- 
ne, zaradi katerih temeljna 
organizacija ne more izpol- 
njevati navedenih obveznosti. 
S temi ukrepi se nastopi na 
način, ki je določen s samo- 
upravnim sporazumom. 

Predvideno je tudi, da te- 
meljni organizaciji, ki ustva- 
ri tako nizek dohodek, da ne 
more nadomestiti niti z za- 
konom zajamčene osebne do- 
hodke, ni treba spolnjevati 
obveznosti do družbenopoli- 
tične skupnosti ali do samo- 
upravne interesne skupno- 
sti. 

MEDSEBOJNA RAZMERJA DELAVCEV 
V ZDRUŽENEM DELU 

V javni razpravi je bilo 
opozorjeno, da pojem delov- 
nega razmerja ni dovolj j a. 
sno določen in da iz njega 
rti razvidno, da tudi delavci 
v delovnih skupnostih delajo 
z družbenimi sredstvi ter da 
bi moralo biti bolj jasno, da 
pomenijo delovno razmerje 
tudi skupne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti, ki iz- 
virajo iz razmerij v združe- 
nem delu in iz skupnega de- 
la z družbenimi sredstvi. 
Sprememba besedila je te di- 
leme odpravila, zboljšana pa 
je tudi formulacija, s katero 

je določen pojem delovnega 
razmerja. 

Dailje je vključen nov člen, 
v katerem je določeno, ka- 
tere pravice gredo delavcem 
iz dela, katere posebne pra- 
vice gredo ženam in mladini v 
delovnem razmerju in katere 
pravice delavcem, ki jim za 
časno preneha delovno raz 
merje, ter da imajo delavc 
poleg pravic iz dela tudi do 
ločene obveznosti do samo 
upravnih interesnih skupno 
sti, v katerih uveljavljajo do- 
ločene pravice in določene 
obveznosti do družbene skup- 
nosti. 

10 



SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
OBLIKE ZDRUŽEVANJA DELA 

IN SREDSTEV 

V oddelku o sklenitvi de- 
lovnega razmerja je ved do- 
polnitev. Dana je možnost, 
da se delovno razmerje skle- 
ne v primerih, ki so določeni 
z republiškim oziroma pokra- 
jinskim zakonom, brez obja- 
ve oglasa oziroma razpisa. 
Drugače kot v veljavnem za- 
konu, po katerem se mora 
izbrati med prijavljenimi 
kandidati, je predvideno, da 
se objavi nov razpis, če se 
ne izbere nobenega od pri- 
javljenih kandidatov. To po- 
meni, da se mora izbrati ne- 
koga izmed prijavljenih kan- 
didatov. 

Pomembna je sprememba 
v zvezi s trajanjem priprav- 
nikovega delovnega razmer- 
ja. Predvideni sta dve mož- 
nosti. Pripravnik lahko skle- 
ne delovno razmerje za nedo- 
ločen čas, če je s samouprav- 
nim splošnim aktom določe- 
no, da bo po končam -pri 

KMETIJSKE ZADRUGE 
V tistem delu oddelka o 

povezovanju samostojnega 
osebnega dela v sistem sa- 
moupravnega združenega de- 
la, kjer je govor o združeva- 
nju v kmetijsko zadrugo, je 
jasneje opredeljena odgovor- 
nost zadružnikov za obvezno- 
sti kmetijske zadruge. Dolo- 
čeno je, da zadružniki odgo- 
varjajo za obveznosti kme- 
tijske zadruge do višine sred- 
stev, ki so določena s samo- 
upravnim sporazumom o 
združevanju s zadrugo in s 
pogodbo, oziroma ki bodo 
določena z zakonom, ne od- 
govarjajo pa s kmetijskim 
zemljiščem. 

V novem členu Predloga 
zakona so nadrobneje določe- 
ne oblike organiziranja in 
združevanja kmetov. Predvi- 
deno je, da se sme v kme- 
tijske zadruge do višine sred- 
meljne zadružne organizaci- 

pravniški dobi in opravlje- 
nem strokovnem izpitu raz- 
porejen na dela oziroma na- 
loge, ki jih določa omenjeni 
samoupravni splošni akt. Pri- 
pravnik pa lahko sklene de- 
lovno razmerje tudi za dolo- 
čen čas, če v temeljni orga- 
nizaciji ni pogojev, da se ga 
po končani pripravniški dobi 
in opravljenem strokovnem 
izpitu razporedi na ustrezna 
dela oziroma naloge. 

V oddelku o pravicah, ob- 
veznostih in odgovornosti 
delavcev je predvideno, da 
delovni čas določajo delavci 
s samoupravnim splošnim 
aktom (poln delovni čas). Za- 
voljo varstva delavke-žene pa 
je predvideno, da lahko le- 
te sklenejo delovno razmerje 
tudi s skrajšim časom od 
predpisanega polnega delov- 
nega časa, in sicer pod po- 
goji in na način, ki jih pred- 
pisuje zakon. 

je. Temeljna zadružna orga- 
nizacija ima načeloma enak 
položaj, pravice, obveznosti 
in odgovornosti kot temeljna 
organizacija združenega dela. 

V temeljno zadružno orga- 
nizacijo se lahko združujejo 
sami kmetje-zadružniki, lah- 
ko pa skupaj kmetje-zadruž- 
niki in delavci, ki delajo v 
kmetijski zadrugi, če ti de- 
lavci niso organizirani v te- 
meljno organizacijo. Kmetij- 
ska zadruga, ki ima v svoji 
sestavi temeljne zadružne or- 
ganizacije, ima načeloma 
enak položaj, pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kot de- 
lovne organizacije. 

Kmetijska zadruga, ka v 
svoji sestavi nima zadružne 
organizacije, lahko oblikuje 
delovne enote. To se stori v 
skladu z republiškim in po- 
krajinskim zakonom. 

Oddelek o temeljni organi- 
zaciji je dopolnjen tako, da 
delavci lahko uresničujejo 
svoje družbenoekonomske in 
druge samoupravne pravice, 
če skupaj in enakopravno od- 
ločajo o delu in poslovanju 
temeljne organizacije in de- 
lovne organizacije, v sestavi 
katere je, združujejo delo in 
sredstva z drugimi delavci in 
odločajo o * dohodku, ■ ki ga 
ustvarijo v različnih oblikah 
združevanja dela in sredstev, 
ter da urejajo delovno raz- 
merje in sodelujejo pri ure- 
sničevanju funkcij samoupra- 
vnih interesnih skupnosti, 
krajevnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Iz oddelka o delovni orga- 
nizaciji je izpuščena določ- 
ba, v kateri je bilo predvi- 
deno, da je delovna organi- 
zacija takšna oblika združe- 
nega dela, v kateri delavci v 
temeljnih organizacijah iz 
njene sestave združujejo de- 
lo in sredstva v druge obli- 
ke združevanja dela in sred- 
stev. Izpuščena je zavoljo te- 
ga, ker je z določbo o zdru- 
ževanju z druge oblike zdru- 
ževanja dela in sredstev 
predvideno, da smejo delavci 
v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združevanju 
tudi neposredno združevati 
svoje temeljne organizacije. 

Upoštevajoč zahtevo iz ja- 
vne razprave so v Predlogu 

V Predlogu zakona je jas- 
neje izraženo ustavno načelo, 
da delavci z osebnim izjav- 
ljanjem odločajo o svojih ne- 
odtujljivih pravicah, in sicer 
z referendumom, na zborih 
delavcev, z dajanjem poseb- 
ne izjave v pismeni obliki in 
z drugimi oblikami osebnega 
izjavljanja, to pa na način in 
pod pogoji, ki so določeni z 
zakonom ter z njihovimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti. 

Da bi zagotovili čimbolj 
popolno seznanjanje delav- 
cev z vsebino in pomenom 
vprašanj, o katerih odločajo 
z osebnim izjavljanjem, so 
v Predlog zakona, vključene 
določbe, s katerimi se uvaja 
institut predhodne obravna- 

zakona določeni subjekti, ki 
morajo skleniti družbeni do- 
govor, v katerem bodo po- 
drobneje razčlenjena merila 
za določanje pogojev za usta- 
navljanje delovnih organiza- 
cij po posameznih dejavno- 
stih. Zadevni družbeni dogo- 
vor bodo sklenili organi dru- 
žbenopolitične skupnosti,' sin- 
dikat, gospodarska zbornica 
oziroma ustrezna splošna 
združenja, organizacije zdru- 
ženega dela in druge zainte- 
rene samoupravne organiza- 
cije ter skupnosti. 

Poleg primerov in namenov 
združevanja v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela, ki 
so bili določeni že v Osnutku 
zakona, je v Predlogu zako- 
na predvideno, da se v se- 
stavljeno organizacijo zdru- 
ženega dela smejo združe- 
vati tudi delovne organizaci- 
je, ki proizvajajo različne 
proizvode ali opravljajo raz- 
lične storitve, da bi ustvarile 
skupni dohodek in zavoljo 
drugih določenih skupnih in- 
teresov. V sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela se bo- 
do lahko združevale tudi de- 
lovne organizacije, ki se 
ukvarjajo z znanstvenorazi- 
skovalnim delom, izobraževa- i 
njem kadrov, zdravstvenim 
varstvom in drugimi dejav- 
nostmi, ki imajo skupen po- 
men za združene organizacije. 

ve. Delavcem je dano, da na- 
čin predhodne obravnave do- 
ločijo s svojim statutom, v 
Predlogu zakona pa je dolo- 
čeno, da je poslovodni organ 
dolžan pripraviti predlog 
vprašanj, o katerih naj se 
opravi predhodno obravnavo, 
ter takšen predlog tako ob- 
razložiti, da je mogoče oce- 
niti njegovo opravičenost. O 
postavljanju vprašanj, o kate- 
rih naj bi izvedli predhodno 
obravnavo, odloča delavski 
svet, ki skliče zbor delavcev 
za predhodno obravnavo. 
Predvideno je, da mora de- 
lavski svet tudi na zahtevo 
sindikata organizirati pred- 
hodno obravnavo. 

ODGOVORNOST ZA DELOVNE OBVEZNOSTI 
V tem oddelku je sprejeta 

zahteva iz javne razprave, da 
je treba na ustrezen način 
določiti višino denarne kazni 
in predvideti, kolikokrat v 
določenem časovnem obdob- 
ju je mogoče izreči takšno 
kazen delavcu, da s tem ukre- 
pom ne bi preveč pogostoma 
nastopali. 

Določeno je, da se sme iz- 
reči kazen prenehanja delov- 
nega razmerja samo za dolo- 
čene hujše kršitve delovnih 
obveznosti, s katerimi se po- 
vzročitelj motnje v razmer- 
jih pri delu, onemogoča ali 
otežuje delo drugih delavcev 

ali kako drugače povzroča 
motnje v delovnem procesu, 
ter zaradi neopravičenega za- 
porednega izostajanja z dela 
najmanj pet delovnih dni. 

Dalje je vključen nov člen, 
v katerem je predvideno, da 
se izvršitev denarne kazni in 
prenehanja delovnega razmer- 
ja lahko odloži za čas, ki ga 
določa samoupravni splošni 
akt v skladu z zakonom, ter, 
da se šteje, da ta kaznovalni 
ukrep ni bil izrečen, če de- 
lavec v času, za katerega je 
bila odložena izvršitev ka- 
zni, znova huje ne .krši de- 
lovnih obveznosti. 

URESNIČEVANJE 

SAMOUPRAVLJANJA DELAVCEV 
V ZDRUŽENEM DELU 
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ODLOČANJE Z OSEBNIM fZJAVLJANJEM 

Vsa vprašanja,o Katerih Je 
bilo že v Osnutku zakona na- 
vedeno, da o njih delavci od- 
ločajo z referendumom, so 
našteta tudi v Predlogu za 
kona, poleg tega pa je pred 
videno, da delavci odločajo 
z referendumom tudi o dru- 
gih vprašanjih, o katerih se 
odloča z osebnim izjavlja- 
njem, če tako odloči večina. 

Dalje je vključena nova do- 
ločba, po kateri delavci na 
zboru delavcev dajejo pobu- 
de, predloge to mnenja, us- 

klajujejo stališča pri uveljav- 
ljanju pravice dela z družbe 
nimi sredstvi ter določajo 
smernice za delo delegacij in 
delegatov. Poleg tega je pred 
videno, da delavci na zborih 
delavcev sprejemajo tudi 
sklepe v primerih, ko je to 
določeno z zakonom in z nji- 
hovima samoupravnimi sploš 
nimi akti. 

Drugače kot v Osnutku za- 
kona je v Predlogu zakona 
predvideno, da je mogoče re- 
ferendum ponovita samo v 

primeru, če delavci ne sprej- 
mejo predloga akta o spre- 
membi organiziranosti orga 
nizaoije združenega dela, in 
sicer v roku, M je določen s 
statutom in ki ne more biti 
krajši kot tri mesece od dne 
va, ko je bil predlog zavr 
njen. Ce delavci v določenem 
roku ne sprejmejo temeljev 
plana temeljne organizacije, 
sprejme delavski svet o tem 
začasen sklep ter obvesti 
skupščino družbenopolitične 
skupnosti, kd ustrezno ukre- 
pa. 

V oddelek o samoupravni 
delavski kontroli je vključe- 
na določba, po kateri se tudi 
v delovni organizaciji, sestav- 
ljeni organizaciji, zadrugi, 
banki in v drugih organizaci- 
jah ter skupnostih oblikuje 
organ samoupravne delavske 
kontrole na delegatski podla- 
gi, in sicer na način, ki ga 
v skladu z zakonom določa 
samoupravni sporazum o 
združevanju. Dalje je predvi- 
deno, da v postopku predla- 
ganja kandidatov za člane or- 
gana samoupravne delavske 
kontrole sodeluje sindikat. 

Sistem cen - ena od bistvenih sestavin 

družbenoekonomskega sistema 

• Cene se ureja na podlagi delovanja ekonomskih zakonitosti socialistične blagovne 
proizvodnje in tržnih vplivov 

• Delovni ljudje so temeljni nosilci sistema cen in družbene kontrole cen oziroma 
celotnega procesa odločanja na področju cen 

• Cene, ki so oblikovane v skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi, so najvišje cene, po katerih se sme prodajati oziroma kupovati proizvode 
in storitve 

• Ni dovoljeno sklepati družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, 
s katerimi se moti in preprečuje svobodno tekmovanje na trgu ali ki monopolno 
vplivajo na cene 

• Družbena kontrola cen se uresničuje s spremljanjem gibanja dohodka, razvoja 
dohodkovnih odnosov, gibanja cen ter z ukrepi, s katerimi se cene ureja v skladu 
z zakonom in politiko cen 

Zvezali izvršna svet je po- 
slal Skupščina SFRJ Osnutek 
zakona o temeljih sistema 
cen in družbena kontrola cen 
(AS 408). Za obravnavo in 
sprejetje tega zakona je pii- 
stojen Zbor republik in po- 
krajin. 

Izhajajoč iz določb Ustave 
SFRJ in listin X. kongresa 
ZKJ se v Osnutku tega zako- 
na med osnovnima rešitvami: 

— jasno poudarja in zago- 
tavlja, da so delavci in de- 
lovni ljudje glaivni nosilci si- 
stema cen in družbene kon- 
trole cen oziroma celotnega 
procesa odločanja na podro- 
čju cen; 

— omogoča, da se ureja ce 
nr na podlagi dedovanja eko- 
nomskih zakonitosti sociato- 

stične Dlagovne proizvodnje 
in tržnih vplivov; 

— zagotavlja spremljanje 
dohodka in dohodkovnih od- 
nosov, ki se oblikujejo kot 
rezultat realiziranih cen na 
trgu, in ustvarja možnost za 
obvladovanje oziroma za de- 
javen vpliv združenega dela 
na pogoje in procese, ki ima- 
jo pomen za oblikovanje cen; 

— precizira vlogo (pogoje, 
način, postopek in ukrepe za 
vplivanje) dnižbenopolitičniih 
skupnosti in njihovih orga- 
nov, zlasti še organov fede- 
racije, pri oblikovanju in; 
kontroli cen. 

Osnutek zakona izhaja na- 
mreč iz tega, da imajo delav- 
ci in delovni ljudje pravico 
in dolžnost, da predvsem sa- 

mostojno oblikujejo cene za 
svoje proizvode in storitve, 
in da naito skupaj z delavci v 
temeljnih ii; drugih organiza- 
cijah ter skupnostih na pod- 
lagi medsebojne odvisnosti, 
povezanosti in odgovornosti 
urejajo odnose na področju 
cen ter oblikujejo politiko 
cen. 

OBLIKOVANJE 
iN PREDPISOVANJE 
CEN 

V Osnutku zakona je opre- 
deljeno, da je z oblikovanjem 
cen mišljeno, da organizacije 
združenega dela samostojno 
odločajo o cenah za proizvo- 
de in storitve, oziroma izda- 
janje aktov, s katerimi se 
neposredno določa raven kon- 
kretne cene za proizvode ali 
storiibve, s katerimi se nasto- 
pa na trgu. 

Ce se cene oblikuje na pod- 
lagi usklajevanja medseboj- 

nih odnosov v združenem de- 
lu, gre za urejanje cen ozi- 
roma odnosov na področju 
cen. 

Osnove za oblikovanje cen 
in za urejanje odnosov na 
področju cen so: razmere in 
odnosi na domačem in tujem 
trgu, dohodkovni odnosa, ki 
se vzpostavljajo na trgu, 
medsebojna povezanost, od- 
visnost in odgovornost samo- 
upravnih organizacij in sku- 
pnosti ter celotnega združe- 
nega dela in pa začrtana eko- 
nomska politika ter politika 
t;en. 

Tako določene osnove se 
nadrobneje razčleni z družbe- 
nimi dogovori, na podlagi ka- 
terih samoupravne organiza- 
cije in skupnosti s samoup- 
ravnimi sporazumi jn drugi- 
mi splošnimi aikti določajo 
merila za oblikovanje cen 
proizvodov in storitev. 

Izhajajoč iz osnov, ki so 
določene z zakonom, smejo 

OSNUTEK ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA 
CEN IN DRUŽBENI KONTROLI CEN — AS 408 
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pristojni organi družbenopo- 
litičnih skupnosti določiti me- 
rila za oblikovanje in ureja- 
nje cen po posameznih gos- 
podarskih področjih, panogah 
ali grupacijah oziroma za 
skupine proizvodov ali sto- 
ritev. Za proizvode in sto- 
ritve, ki imajo pomen za vso 
državo, lahko ZIS predpiše 
menila v soglasju s pristojni- 
mi republiškimi ni pokrajin 
skimi organi. 

Samoupravne organizacije 
in skupnosti oblikujejo cene 
za proizvode in storitve ko.t: 

— interne cene v organiza- 
ciji združenega dela in med 
temeljnimi organizacijami v 
okviru delovne organizacije 
ali sestavljene organizacije 
združenega dela; 

— proizvajadske prodajne 
cene; 

— prodajne cene v prometu 
na debelo; 

— prodajne cene v prometu 
na drobno; 

— zaščitne cene. 

DOLOČANJE POLITIKE 
CEN 

Organizacije zđinuženega de- 
la oblikujejo cene za svoje 
proiavode in storitve s skle- 
pi in drugimi akti. 

Samoupravne organizacije 
in skupnosti urejajo cene s 
samoupravnim sporazumi o 
temeljih svojih planov in s 
plani, z akiti o uresničevanju 
planov v posameznem letu, z 
družbenimi dogovori, s sa- 
moupravnimi splošnimi akiti. 

Družbenopolitične skupno- 
sti urejajo pogoje za obliko- 
vanje cen v dogovoru o te- 
meljih svojih srednjeročnih 
planov oziroma v svojih sre- 
dnjeročnih planih ter v ak- 
tih o politiki uresničevanja 
srednejročiiih pianov v posa- 
meznem letu. 

Politiko cen v Jugoslaviji 
se določi v Resoluciji o poli- 
tiki uresničevanja srednjeroč- 
nega družbenega plana Jugo- 
slavije za posamezno leto v 
skladu s politiko cen, ki je" 
določena v srednjeročnem 
družbenem planu Jugoslavije, 
način izvajanja te politike pa 
se lahko določi z dogovorom 
Zveznega izvršnega sveta in 
izvršnih svetov republik ter 
pokrajin. 

OBLIKOVANJE CEN 
V SAMOUPRAVNI 
ORGANIZACIJI 
TER SKUPNOSTI 

Osnutek zaikona določa, da 
samoupravne organizacije in 
skupnosti samostojno obliku- 
jejo in urejajo cene za svo- 

je proizvode to storitve na 
podlagi tržnih razmer to do- 
hodkovnih odnosov ter v 
skladu z začrtano ekonom- 
sko politiko in politiko, cen 
ter s sklenjenimi družbenimi 
dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. 

Predvideno je, da akit o ob- 
likovanju oziroma urejanju 
cen oziroma o cenah za pro- 
izvode in storitve samoupra- 
vne organizacije aili skupno- 
sti sprejme njen delavski 
svet. Delavski svet delovne 
organizacije, sestavljene or- 
ganizacije združenega dela ali 
poslovne skupnosti lahko 
sprejme tak akt ali le, če 
ima soglasje delavskih sve- 
tov TOZD, združenih v to 
organizacijo oziroma skup- 
nost. 

Z zakonom je določeno, da 
je delavski svet organizacije 
združenega dela dolžan naj- 
manj enkrat v šestih mese- 
cih obvestiti delavce o rezul- 
tatih, ki jih je dalo izvaja- 
nje akta o urejanju cen. 

DRUŽBENI DOGOVORI 
IN SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI 0 CENAH 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da lahiko samoupravne 
organizacije to skupnosti na 
podlagi svobodno, samostoj- 
no to enakopravno izražene 
volje urejajo cene za svoje 
proizvode to storitve na 
podlagi tržnih razmer to od- 
nosov z družbenimi dogovori 
to samoupravnimi sporazumi 
o cenah, ki se jih sklepa za- 
voljo uresničevanja skupnih 
interesov to ciljev, določenih 
v planih, zavoljo obvladova- 
nja stihijskega delovanja trga 
to razvoja enakopravnih od- 
nosov pri pridobivanju to 
razporejanju dohodka. 

Samoupravne organizacije 
to skuphosti so glavni po- 
budniki za sklepanje družbe- 
nih dogovorov to samouprav- 
nih sporazumov. Pravico po- 
bude imajo tudi skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Spričo posebnosti urejanja 
cen lahko dajo pobudo za 
skleniteiv družbenih dogovo- 
rov to samoupravnih spora- 
zumov. Pravico pobude ima- 
jo tudi skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. Spričo 
posebnosti urejanja cen lah- 
ko dajo pobudo za sklenitev 
družbenih dogovorov to sa- 
moupravnih sjporazumov ter 
so lahko pri njih udeležene 
tudi organizacije potrošni- 
kov, gospodarske zbornice in 
druga splošna združenja, sin- 
dikati in druge družbenopo- 
litične organizacije. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno: 

— da so cene, ki so obli- 
kovane v skladu z družbeni- 
mi dogovori to samoupravni- 
mi sporazumi, najvišje cene, 
po katerih se sme prodajati 
oziroma kupovati proizvode 
oziroma storitve; 

— da ni dovoljeno sklepati 
družbenih dogovorov to sa- 
moupravnih sporazumov, s 
katerimi se moti in prepre- 
čuje svobodno tekmovanje na 
trgu ali ki monopolno vpli- 
vajo na cene; 

— da morajo biti dogovori 
to sporazumi, dosegljivi jav- 
nosti to da jih je mogoče 
iapodbijati v celoti ali v po- 
sameznih delih; 

— da je.. za založenost trga 
ta za standard delovnih ljudi 
ter občanov posebnega po- 
mena, da pri sklepanju dru- 
žbenih dogovorov to samo- 
upravnih sporazumov o ce- 
nah proizvodov to storitev 
obvezno sodelujejo tudi po- 
trošniki. 

Ko razčlenjuje določbe o 
družbenih dogovorih o cenah, 
Osnutek zakona določa, da 
se jih sklepa praviloma za 
proizvode to storitve, ki ima- 
jo širši pomen za reproduk- 
cijski proces, za gospodarske 
tekove to za življenjski stan- 
dard delovnih ljudi. Gi4ji 
družbenoekonomskega razvo- 
ja, ki so določeni v razvoj- 
nih planih, so izhodiščna os- 
nova za urejanje cen. 

S samoupravnimi, sporazu- 
mi o cenah se ureja merila 
to način, kako jih temeljne 
organizacije združenega dela 
ali druge samoupravne orga- 
nizacije to skupnotsi uporab- 
ljajo pri oblikovanju cen za 
proizvode oziroma storitve. 
Biti morajo v skladu z dru- 
žbenim dogovorom o cenah 
teh proizvodov in storitev. 

V samoupravnih sporazu- 
mih o cenah se lahko poleg 
meril za oblikovanje cen re- 
šuje tudi druga vprašanja 
skupnega pomena, kot so: 
medsebojne dobave, skupno 
nastopajne na tujem trgu, 
medsebojni odnosi v zvezi 
s skupno ustvarjenim dohod, 
kom to skupnim rizikom, 
način urejanja odnosov v pri- 
meru izrednih ugodnosti na 
trgu, način urejanja odnosov 
ob večjih motnjaih na podro- 
čju cen idr. 

CENE V PROMETU 
NA DROBNO 
IN NA DEBELO 

Osnutek zakona daje pro- 
izvajalcem pravico, da Sku- 
paj s potrošniki urejajo ce- 

ne na področju prometa bla- 
ga to storitev, kakor buidi 
pravico samoupravnim orga- 
nizacijam in skupnostim s 
področja prometa, da so 
udeležene pri skupnem do- 
hodku to prihodku. 

Delež samoupravnih organi- 
zacij to skupnosti s področja 
prometa v enotni ceni to v 
okviru tega v skupnem pri- 
hodku se samoupravno do- 
loča na več načinov. 

Pri tem naj bo poglavitna 
oblika urejanja samoupravni 
sporazum o dolgoročnem so- 
delovanju in združevanju de- 
la to . sredstev organizacij s 
področja proizvodnje to s 
področja prometa. 

Ce proizvodne to prometne 
organizacije združenega dela 
ne sklenejo samoupravnih 
sporazumov o dolgoročnem 
sodelovanju ali o združeva- 
nju dela in sredstev, je pred- 
videno, da lahko sklenejo 
poseben samoupravni spora- 
zum o cenah. Pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti 
lahko predpiše, da samoup- 
ravne organizacije to skup- 
nosti morajo začeti postopek 
za sklenitev tega sporazuma 
oziroma lahko začne posto- 
pek. 

ZAŠČITNE CENE 
Kot določa Osnutek zako- 

na, se zaščitne cene za dolo- 
čene proizvode to storitve 
ureja z družbenimi dogovori 
to samoupravnimi sporazumi 
o cenah. Drugače rečeno, te 
cene se uireja samoupravno s 
soglasjem proizvajalcev to 
porabnikov teb proizvodov 
to brez kakršnekoli obvezno- 
sti družbenopolitične skup- 
nosti. V tako opredeljenem 
pojmu zaščitne cene je tudi 
obveznost proizvajalcev, da 
ne izrabljajo trenutne ali 
kratkotrajne konjunkture pri 
oblikovanju cen za proizvo- 
de oziroma storitve. 

Osnutek zakona posebej u- 
reja zaščitne cene za kmetij- 
ske proizvode, s katerimi so 
mišljene garantirane cene to 
minimalne odkupne cene, na- 
našajo pa se na tisto proiz- 
vodnjo organizacij združene- 
ga dela s področja predela- 
ve to prometa. 

Predvideno je, da določa 
Zvezni izvršni svet na pod- 
lagi dogovora s pristojnimi 
republiškimi ta pokrajinski- 
mi organi proizvode to sto- 
ritve, za katere se predpiše 
zaščitne cene, to da, predpi- 
še ZIS v soglasju s pristoj- 
nimi republiškimi to pokrar 
jtasktaii oigani zaščdltne ce- 
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ne kmetijskih proizvodov, kd 
so pomembni za vso državo. 

DRUŽBENA KONTROLA 
CEN 

Družbeno kontrolo cen se 
iavaja tako, da se spremlja 
gibanje dohodka in razmere 
za njegovo pridobivanje, raz- 
voj dohodkovnih odnosov, 
gibanja cen, ter se ukrepa 
za oblikovanje cen v skladu 
z zakonom in politiko cen. 

Družbena kontrola cen se- 
stoji iz več med seboj pove- 
zanih aktivnosti, in sicer: 

— spremljanja, analizira- 
nja in ocenjevanja zakonito- 
sti aktov, s katerimi se ure- 
ja cene; 

— spremljanja in analizi- 
ranja aktov o oblikovanju 
cen in ocenjevanja skladno- 
sti teh aktov z osnovami in 
merili za oblikovanje cen; 

— spremljanje in analizira- 
nje delovanja aktov o obli- 
kovanju cen na ravni in raz- 
merja cen ter na razmerja 
v doseženem dohodku ter — 
na podlagi tega — ukrepanje 
z namenom, da se uskladi 
cene z osnovami in merili 
za njihovo oblikovanje. 

Zvezni izvršni svet lamao 
določi v soglasju s pristoj- 
nimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi še posebne 
kazalce, na podlagi katerih 
se opravlja družbeno kon- 
trolo cen. 

Kot je določeno v Osnut- 
ku zakona, obsega družbe- 
na kontrola cen v samouprav- 

nih organizacijah in skup- 
nostih vse nujno potrebne 
aktivnosti, s katerimi se za- 
gotavlja, da se oblikujejo ce- 
ne za proizvode in storitve 
na način in na ravni osnov 
in meril za urejanje cen in 
v skladu s temi osnovami 
in merili. To se opravlja ta- 
ko, da se spremlja, analizi- 
ra in ocenjuje, ali so akti, s 
katerimi se ureja oziroma 
oblikuje cene, v skladu z za- 
konom, z ekonomsko politi- 
ko in pol i liko cen, da se 
spremlja in analizira akte o 
oblikovanju cen in vpliv, kd 
ga imajo na ravni in raz- 
merja cen ter na razmerja v 
dohodku kakor tudi z dru- 
gimi ukrepi. 

Družbenopolitične skupno- 
sti imajo v zvezi z družbeno 
kontrolo cen nalogo, da 
spremljajo in analizirajo gi- 
banke dohodka, dohodkovne 
odnose in podlage, po kate- 
rih se dosega dohodek, iz- 
vaja politiko cen, gibanje 
cen ter sklenjenih družbenih 
dogovorov in samoupravnih 
sporazumov ter drugih aktov, 
s katerimi se ureja in ob- 
likuje cene. 

Uikrepi družbene kontrole 
cen, s katerimi nastopajo 
družbenopolitične skupnosti, 
sestojijo iz posrednih ukre- 
pov oziroma iz ekonomsikdh 
in drugih ukrepov, s kateri- 
mi se vpliva na trg, prek tr- 
ga pa tudj na cene, ter iz 
ukrepov neposredne družbe- 
ne kontrole cen, ki obsegajo: 
določanje načinov za obliko- 

vanje cen; predpisovanje cen; 
zadržanje uporabe aktov o 
cenah. 

PRISTOJNOST 
ORGANOV 
FEDERACIJE 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da so organi federaci- 
je pristojni sprejemati ukre- 
pe v sistemu cen in družbe- 
ni kontroli cen za proizvode 
in storitve, pomembne za vso 
državo. Kateri so ti proiz- 
vodi in storitve, določi Zvez- 
ni izvršni svet v soglasju s 
pristojnimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi. 

Zvezni izvršni svet v so- 
glasju s pristojnimi republiš- 
kimi in pokrajinskimi organi 
določi za posamezne proiz- 
vode in storitve, pomembne 
za vso državo, da ukrepe ne- 
posredne družbene kontrole 
cen sprejmejo pristojni orga- 
ni republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Ce pride ali če bi utegnilo 
priti do določenih motenj v 
odnosih na trgu in gibanju 
cen ali do pojavov monopo- 
lov, ki krnijo enotnost jugo- 
slovanskega trga, lahko orga- 
ni federacije: 

— nastopijo z ukrepi nepo- 
sredne družbene kontrole cen 
za vse ali posamezne proiz- 
vode in storitve iz pristojno- 
sti dragih družbenopolitičnih 
skupnosti; 

— ugotovijo, da so dani 
pogoji za predpisovanje ukre- 
pov neposredne družbene 
kontrole cen za proizvode in 

storitve, ki urejanje njihovih 
cen ni v pristojnosti federa- 
cije, in natančneje določijo 
osnove in merila, po katerih 
predpisujejo te ukrepe pri- 
stojni organi ožjih družbeno- 
političnih skupnosti. 

Med drugim je v Osnutku 
zakona predvideno, da mara- 
jo pristojni zvezni uprajvni 
organi in Služba družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije za- 
gotoviti stalno in redno ob- 
veščanje delovnih ljudi v sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih o podatkih 
in dejstvih, o katerih vodijo 
evidenco ali s katerimi raz- 
polagajo in ki so pomembni 
za urejanje cen in družbeno 
kontrolo cen proizvodov in 
storitev. Organi federacije, ki 
so pristojni za cene, morajo 
koordinirati delo in sodelo- 
vanje z ustreznimi organi re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin ter zagotoviti medseboj- 
no obveščanje in usklajeva- 
nje dela. 

V Osnutku zakona so pred- 
videne tudi ustrezne kazni za 
tiste, ki ne ravnajo po do- 
ločbah tega zakona, in sicer 
denarne kazni in zaščitni 
uikrepi. Denarne kazni so po- 
stavljene v maksimalnih zne- 
skih zavoljo tega, ker je po- 
dročje cen posebno pomemb- 
no za stabilnost reprodukci- 
je ter za pogoje za pridobi- 
vanje dohodka, ter zavoljo 
posledic, ki jih lahko po- 
vzroči nespoštovanje predpi- 
sov o oblikovanju in ureja- 
nju cen. 

Ugodnejši pogoji za poslovno sodelovanje 

s tujimi osebami 

# V dosedanjih predpisih niso bile upoštevane vse ekonomske in finančne 
posebnosti partnerjev našega gospodarstva 

# Za pravice tuje osebe, ki vlaga sredstva v naše organizacije, velja posebno varstvo 
in jih ni mogoče zmanjšati z nobenim novim predpisom, če ie pogodba o sodelovanju 
veljavna 

# Tuje osebe bodo lahko vlagale sredstva tudi na področje notranjega prometa 
ter na področje bančništva 

@ Skupni organ poslovanja domače organizacije in tujega sopogodbenika ne more 
odločati o zadevah, ki sodijo med neodtujljive pravice delavcev 

# Domača organizacija lahko izpolni svoje obveznosti do tujega partnerja tudi 
z dobavo dela proizvodov, ki so proizvedeni v skupnem poslovanju 

Na eni naslednjih sej bo Osnutek zakona o vlaganj« dela, ki ga je predložil Zvez- no ureja odnose našega go- 
Zbor republik in pokrajin sredstev tujih oseb v doma- ni izvršni svet. Besedilo Os- spodarstva s partnerji iz tu- 
Skupščine SFRJ obravnaval če organizacije združenega nutka, s katerim se nadrob- jine na področju investicij 
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OSNUTEK ZAKONA O VLAGANJU SREDSTEV 
TUJIH OSEB V DOMAČE ORGANIZACIJE ZDRU- 
ŽENEGA DELA — AS 428 

in dolgoročnega sodelovanja, 
je pravkar dan v redni skup- 
ščinski postopek. 

SPREMEMBA 
VELJAVNIH 
PREDPISOV 

Več je razlogov, spričo ka- 
terih je treba izdati nov za- 
kon o vlaganju sredstev tu- 
jih oseb v domače organiza- 
cije združenega dela. Pred- 
vsem je treba določbe seda- 
njega Zakona uskladiti z 
Ustavo SFRJ, dalje, spreme- 
niti in dopolniti posamezne 
materialne rešitve, glede ka- 
terih so pokazale izkušnje, 
da je to neizogibno potrebno 
zavoljo tega, da bi spodbu- 
dili naložbe sredstev tujih 
oseb. 

V obrazložitvi Osnutka za- 
kona je poudarjeno, da je 
bilo do 30. .septembra 1976 
pri pristojnih organih regi- 
striranih 143 pogodb o vlaga, 
njih sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela. Te pogodbe se 
glasijo na skupno 20 milijard 
dinarjev, od tega so doma- 
če organizacije vložile 17, tu- 
je osebe pa 3 milijarde di- 
narjem. Le dve pogodbi sta 
bili sklenjeni s partnerji iz 
socialističnih držav (eden . iz 
DR Nemčije, drugi iz ČSSR), 
z državami v razvoju, pa ni 
bila sklenjena niti ena takš- 
na pogodba. Sodi se, da je 
to posledica veljavnih pred- 
pisov, v katerih se ne upo- 
števa vseh ekonomskih in fi- 
nančnih posebnosti partner- 
jev našega gospodarstva. Tuj- 
ci so pokazali največ zani- 
manja za naložbe v kovin- 
sko industrijo, precej manj 
za kemično, najmanj pa za 
naložbe v izkoriščanje suro- 
vin ter v raziskovanje rudne- 
ga in mineralnega bogastva. 

VARNOST TUJSH 
VLAGANJ 

Tako kot v sedanjem Za- 
konu je v Osnutku določe- 
no, da velja za pr&vite tuje 
osebe, ki je .vložila sredstva 
v našo organizacijo, posebno 
varstvo, in da jih ni mog»če 
zmanjšati z nobenim novim 
predpisom, če je pogodba o 
sodelovanju postala veljavna. 

To zakonsko jamstvo je pred- 
videno zavoljo spodbujanja 
tujih oseb k skupnim vlaga- 
njem v naše gospodarstvo. V 
posameznih rešitvah je na- 
tančno določeno, kako se po- 
godbeniki poravnajo ne le v 
primeru, ko se skupni posel 
domače organizacije in tujega 
partnerja uspešno konča, 
marveč tudi v primeru, ko 
nastopijo nepredvidene oko- 
liščine ali pride do neuspeha. 

Prav tako so zelo natanč- 
no določeni pogoji, pod ka- 
terimi lahko tuja oseba vla- 
ga v domače organizacije 
združenega dela. Poudarjeno 
je, da se »vlaganje sredstev 
tujih oseb opravlja za pro- 
izvodnjo proizvodov za po- 
trebe izvoza iii potrebe , do- 
mačega trga«. Vendar sred- 
stva za skupno poslovanje 
upravlja in razpolaga z nji- 
mi temeljna organizacija 
združenega dela, ki je dolo- 
čena s pogodbo. Pogodba 
mora biti sklenjena v pisme, 
ni obliki. S to pogodbo se 
mora določiti tudi najmanj- 
šo količino ali vrednost skupr 
no proizvedenih proizvodov, 
za katero mora tuja oseba 
zagotoviti izvoz; takšnih po- 
godb (razen v izjemnih pri- 
merih) ni dovoljeno sklepa- 
ti na področju zavarovanja, 
trgovine, komunalnih in po- 
dobnih storitvenih dejavnosti, 
razen na področju znanstve- 
noraziskovalnega dela. 

ŠIRŠE PODROČJE 
VLAGANJ 

Drugače kot veljavni Za- 
kon, ki prepoveduje, da bi 
tuje . osebe vlagale na po- 
dročju notranjega prometa, v 
Osnutku zakona takšna pre- 
poved ni predvidena, kar po- 
meni, da bi bilo tuja sred- 
stva mogoče vlagati tudi na 
področje notranjega pro- 
meta. S to novoto naj bi 
omogočili naložbe tujih sred- 
stev v mostove, predore ipd. 
Tako bi bilo dejansko omo- 
gočeno, da se s tujimi sred- 
stvi gradi tudi magistralne 
prometne objekte v Jugosla- 
viji, ki bi se povezovali z 
ustreznimi objekti drugih 
držav. 

Po veljavnem Zakonu so 
vlaganja sredstev tujih oseb 

prepovedana tudi na področ- 
ju bančništva. Toda razvoj 
našega gospodarstva in novi 
ekonomski odnosi s tujino 
terjajo, da se tudi na tem 
področju omogoči vlaganja 
sredstev tujih oseb. Osnutek 
z-akona tega vprašanja ne 
ureja, marveč predvideva, 
da bo vlaganje sredstev tu- 
jih oseb na področju banč- 
ništva urejeno s posebnim 
zveznim zakonom. 

Vlaganja sredstev tujih 
oseb na področje kmetij- 
stva, turizma in prometa ute- 
gnejo imeti določene poseb- 
nosti, zato je po Osnutku za- 
kona Zvezni izvršni svet po- 
oblaščen, da lahko predpiše 
posebne pogoje za vlaganje 
takšnih sredstev v ta po- 
dročja. 

SKUPNO POSLOVANJE 

Kapital tujega partnerja po 
zakonu ne more biti večji 
od sredstev domače organiza- 
cije, vendar so tudi pri tem 
dopuščene izjeme, če gre za 
poseben interes, ki je ugo- 
tovljen z aktom Zveznega iz- 
vršnega sveta. Ta sredstva 
upravlja temeljna organizaci- 
ja združenega dela na način, 
ki je določen s pogodbo. 

V Osnutku je predvidena 
tudi možnost, da se oblikuje 
skupni organ poslovanja, ka- 
terega pooblastila in način 
dela se prav tako določi s 
pogodbo. V tem organu tuji 
sopogodbenik ne more imeti 
več predstavnikov kot doma- 
ča organizacija. Ta organ pa 
ne more odločati o vpraša- 
njih, ki se nanašajo: na 
sprejemanje planov in samo- 
upravnih splošnih aktov, da- 
lje o vprašanjih upravljanja 
sredstev družbene reproduk- 
cije, ugotavljanja in razpore- 
janja dohodka, delitev oseb- 
nih dohodkov ter o vseh dru- 
gih vprašanjih, ki spadajo 
med neodutljive pravice de- 
lavcev. 

V pogodbi je mogoče pred- 
videti, da ima tuji sopogod- 
benik pravico deleža v ti- 
stem delu dohodka, ki je 
ustvarjen s skupnim poslo- 
vanjem. Gre mu tudi pravi- 
ca do transfer ja teh sredstev, 
s skupnim poslovanjem 
ustvarjena sredstva pa se 
mu lahko izplača tudi v di- 
narjih, če je tako določeno 
s pogodbo o vlaganju in če 
nj dovoljen izvoz proizvodov, 
ki se jih proizvaja s skup. 
nim poslovanjem. Zakon obe- 
nem zavezuje domačo orga- 

nizacijo, da v svojih poslov- 
nih knjigah posebej izkazuje 
dohodek iz skupnega pošlo, 
vanja. 

■ Eden od pogojev za vla- 
ganje sredstev tujega sopo- 
godbenika je, da se opreme, 
reprodukcijskega materiala in 
surovin, ki naj bi jih vložili, 
ne proizvaja v ustrezni kako- 
vosti in ustreznih količinah 
v Jugoslaviji. Posebej je po. 
udarjeno, da mora biti opre- 
ma iz tujine sodobna. Dana 
je možnost, da se usklajuje 
tudi vrednost stvđri, ki jih 
vlaga tuji sopogodbenik, in 
sicer upoštevaje cene na do- 
mačem in svetovnem trgu. 

POGODBENE 
OBVEZNOSTI 

Tuji sopogodbenik lahko 
prenese pravice in obvezno., 
sti iz pogodbe na tujo prav- 
no ali fizično osebo oziroma 
na drugo domačo organizaci- 
jo združenega dela, vendar 
mora ta prenos najprej v pi- 
smeni obliki ponuditi doma- 
či organizaciji, v katero je 
vložil sredstva. Tožbo zaradi 
kršitve prednostne pravice se 
lahko vloži v tridesetih dneh 
od dneva, ko je domača or- 
ganizacija združenega dela 
zvedela za prenos teh pra- 
vic oziroma za ugodnejše 
pogoje presnosa. 

Pod ustreznimi pogoji in v 
okviru pogodbenih obvezno- 
sti domači organizaciji ni tre- 
ba .spolniti obveznosti do tu. 
jega sopogodbenika s plači- 
lom v denarju, marveč je do- 
voljena spolnitev z dobavo 
dela proizvodov, proizvedenih 
v skupnea.- poslovanju, in si- 
cer kadar gre za vlaganja na 
področju raziskovanja, izko. 
riščanja in primarne predela- 
ve nafte, plina, rudnega in 
drugega mineralnega boga- 
stva. Na enak način je mo- 
goče s pogodbo predvideti, 
da se obveznosti spolni z do. 
bavami iz proizvodnje in 
predelave kmetijskih proizvo- 
dov ter iz reje in pitanja ži- 
vine, ulova rib in ribogojni- 
šfeva, predelave mesa, rib in 
drugih živalskih proizvodov, 
gojenja plantažnih gozdov in 
nasadov idr. 

ODGOVORNOST 
DOMAČIH 
ORGANIZACIJ 

V Osnutku zakona je jasno 
določena tudi odgovornost 
domačih organizacij pri 
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skupnem poslovanju s tujim 
sopogodbenikom. če gre za 
vlaganja v delovno organiza- 
cijo, so za obveznćsti iz 
Skupnega poslovanja solidar- 
no odgovorne vse temeljne 
organizacije združenega dela 
v njeni sestavi. Temeljna or- 
ganizacija, v katero so vlo- 
žena sredstva, je odgovorna 
do višine vrednosti vseh 
sredstev, s katerimi razpola- 
ga, če ni drugače določeno. 
Ta temeljna organizacija ni 
odgovorna za obveznosti de- 
lovne organizacije, v katere 
pestavi je, oziroma za obvez- 
nosti drugih temeljnih orga- 

nizacij v tej sestavi. 
Za odobritev pogodb o skle- 

panju takšne vrste poslov s 
tujimi partnerji ter z>a odob- 
ritev sprememb, dopolnitev 
ter podaljševanja veljavnosti 
takšnih pogodb je pristojen 
Zvezni komite za energetiko 
am industrijo. Zahtevi za 
odobritev pogodbe mora te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela priložiti ustrezna do- 
kazila o opravičenosti skup- 
nega vlaganja s tujim part- 
nerjem, mnenje pristojnega 
zveznega upravnega organa o 
tem, ali niso morda določila 
pogodbe v nasprotju z intere- 

si varnosti in obrambe drža- 
ve, mnenje pristojnega repub- 
liškega oziroma pokrajinske 
ga upravnega organa, Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije 
ter mnenje Jugoslovanske 
banke za pospeševanje eko- 
nomskega sodelovanja s tuji- 
no. 

Dalje je natančno navede- 
no, kaj mora vsebovati eko 
nomsko-tehnični elaborat o 
opravičenosti skupnega vlaga 
uja in katere klavzule morajo 
biti v pogodbi, dia bi se jo 
lahko vpisalo v register. 

Vse uvozne in izvozne po- 

sle iz skupnega vlaganja tu- 
jega sopogodbenika in doma- 
če organizacije združenega 
dela se ureja v skladu z ve- 
ljavnimi predpisi in na pod- 
lagi soglasja, ki ga da Zvez- 
ni sekretariat za zunanjo 
trgovino. 

Ker lahko tudi pri teh po- 
slih pride do sporov, je v 
Osnutku zakona določeno, da 
=>e jih rešuje pred pristojnim 
sodiščem v Jugoslaviji, če ni 
predvideno, da jih rešuje raz- 
sodišče pri Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije, skupna arbi- 
traža sopogodbenikov ali tu^ 
ja arbitraža. 

Sanacija naj odpravi dejanske vzroke izgub 

# Popolneje se ureja pomen sanacije ter položaj in vlogo organizacije združenega 
dela v sanacijskem postopku * 

I# Sanacijski postopek bo veljal tudi za kmetijske in druge zadruge, poslovne 
skupnosti organizacij združenega dela, delovne skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti 

® V pogodbi o sanaciji morajo biti navedeni znesek sredstev, ki jih prevzemnik 
sanacije daje za kritje izgub, način in pogoji dajanja teh sredstev ter roki, v katerih 
bodo taka sredstva dana na razpolago 

9 Če ima organizacija izgubo še po dveh zaporednih sanacijah, se mora uvesti 
postopek za redno likvidacijo f 

Med dosedanjim izvaja- 
njem Zakona o pogojih in 
postopku za sanacijo organi- 
zacij združenega dela (izda- 
nega 1. 1972) ni bilo mogoče 
preprečiti formalnih sanacij. 
Takšne se je izvajalo tako, 
da se je angažiralo sklad 
skupnih rezerv in družbeno- 
politične skupnosti za kritje 
izgub tistih organizacij zdru- 
ženega dela, ki za njihove 
proizvode in storitve določa- 
jo cene družbenopolitične 
skupnosti. 

Spričo tega se je pokaza- 
lo, da je treba preprečiti 
formalne sanacije, se pravi 
sanacije, pri katerih gre le 
za nadomestilo izgubljenih 
sredstev, ne pa tudi za ugo- 

POSTOPEK SANACIJE 

V osnutku zakona je po- 
drobno urejeno, kaj obsega 
sanacija. In sicer obsega na- 

tovitev vzrokov nastalih izgub 
in za zagotovitev bodočega 
poslovanja ter za ugotovitev 
odgovornosti poslovodnih or- 
ganov v zvezi z nastalimi 
izgubami. Sanacijo je treba 
postaviti na ekonomsko pod- 
lago, na načelo solidarnosti 
in vzajemnosti ter na ta na- 
čin odpraviti dejanske vzro- 
ke nelikvidnosti. 

To je bistvena značilnost 
besedila Predloga za izdajo 
Zakona o pogojih in postop- 
ku za sanacijo, z Osnutkom 
zakona (AS 421), ki ga je 
Zvezni izvršni svet kot pred- 
lagatelj poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo in spre- 
jetje. Za sprejem tega zako- 
na je pristojen Zvezni zbor. 

domestitev izgubljenih sred- 
stev, poleg tega pa ugotovi- 
tev vzrokov nastalih izgub, 

določitev programa za od- 
pravo teh izgub, zagotovitev 
bodočega poslovanja in dolo- 
čitev odgovornosti. 

Izgubljena sredstva se na 
domesti ne le s sanacijskim 
kreditom, s sredstvi brez vra- 
čilne obveznosti (z nakazi- 
lom na žiro račun organiza- 
cije, ki je izgubo izkazala) 
ali z odpisom obveznosti, 
temveč tudi z dajanjem meni- 
ce z avalom, kar je novost 
v sistemu plačilnih instru 
mentov. 

V Osnutku zakona je po- 
sebej urejen položaj in vloga 
temeljne organizacije združe- 
nega dela v postopku za sa- 
nacijo izgub, če v zaključ- 
nem računu izkaže nekrito 
izgubo, mora v osmih dneh 
po preteku roka za predlo- 
žitev zaključnega računa uve 
sti postopek za sanacijo iz- 
gub, kar pomeni, da more 
pismeno pozvati obvezne 
prevzemnike sanacije, naj 
prevzamejo sanacijo, ali pa, 
da v enakem roku objavi 
v »Uradnem listu SFRJ« po- 
ziv za prevzem sanacije. 

S tem v zvezi sta v Osnut- 
ku predvideni dve možnosti. 

Prva je, da obstojajo obvezni 
prevzemniki sanacije (organi- 
zacije, ki so na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma pre- 
vzele obveznost, da bodo 
krile izgubo, ali organizacije, 
ki so to dolžne po zakonu), 
druga možnost pa je, da ni 
obveznih prevzemnikov sana- 
cije. V slednjem primeru se 
organizacija prek. javnega 
glasila obrne na vse svoje 
poslovne partnerje ali zain- 
teresirane organizacije, naj 
prevzamejo sanacijo. 

Obvezni prevzemniki sana- 
cije se morajo v osmih dneh 
od dneva prejema poziva od- 
ločiti, ali bodo sanacijo pre- 
vzeli ali ne, ter v naslednjih 
treh dneh o tem obvestiti 
temeljno organizacijo, ki -je 
izkazala izgubo. Zadevni roki 
v Osnutku zakona so v pri- 
merjavi z roki v veljavnem 
Zakonu o sanaciji precej 
skrajšani. V 19 dneh od 
uvedbe postopka sanacije 
mora obvezni prevzemnik 
sanacije obvestiti organizaci- 
jo, ali bo izpolnil svojo ob- 
veznost ali ne. Če odgovori 
negativno, mora organizacija 
v naslednjih osmih, ne pa v 

OSNUTEK ZAKONA O POGOJIH IN POSTOPKU 
ZA SANACIJO AS — 421 
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15 dneh, v »Uradnem listu 
SFRJ« objaviti poziv za pre- 
vzem sanacije. Njeni poslov- 
ni partnerji se morajo izja- 
viti v nadaljnjih 30 dneh. če 
sanacijo prevzamejo, morajo 

POGODBA O SANACIJI 

Pogodba o sanaciji mora 
biti, tako kot je veljalo do- 
slej, sklenjena v pismeni ob 
liki. V primerjavi z veljav- 
nim Zakonom pa so v Osnut- 
ku zakona določbe o odno- 
sih, ki jih je treba urediti, 
natančnejše in podrobnejše 

V pogodbi je treba navesti 
zneske, ki jih posamezni sa- 
nator daje za kritje izgub, na- 
čin dajanja teh sredstev (sa- 
nacijski kredit brez obvezno- 
sti vračila), pogoje, pod ka- 
terimi se daje sredstva, in 
roki, v katerih so dana na 
razpolago. 

Prevzemniki sanacije mo- 
rajo v 30 dneh od sklenitve 
pogodbe nakazati najmanj 
tretjino zneska na žiro ra- 
čun temeljne organizacije. 

Ko družbenopolitična skup 
nost dobi potrebne informa- 
cije od organa samoupravne 
delavske kontrole o vzrokih 
nastalih izgub, o začetem po- 
stopku za odstavitev poslo- 
vodnega organa (ali posame- 
znika) ter o odobrenem sa- 
nacijskem programu, lahko 
nudi ekonomsko ali drugač- 
no pomoč organizaciji, lahko 
pa nastopi z zelo ostrimi 
ukrepi družbene zaščite, če 
so v organizaciji skaljeni sa- 
moupravni odnosi, oškodova- 

SANACIJSKI PROGRAM 
Organ samoupravne delav- 

ske kontrole mora po Osnut- 
ku zakona v 30 dneh od dne- 
va sprejetja zaključnega ra- 
čuna ugotoviti vzroke nasta- 
le izgube in odgovornosti po- 
slovodnega organa za nasta- 
lo izgubo. O svoji ugotovitvi 
obvesti delovno skupnost (ali 
pristojni organ družbenopo- 
litične skupnosti) ter predla- 

v osmih dneh sestaviti sana- 
cijski odbor. V nadaljnjem 
izvajanju sanacijskega po- 
stopka pa v ^primerjavi t 
veljavnim Zakonom ni raz- 
lik. 

Preostali del zneska lahko 
dajo ali v denarju ali pa v 
menicah z avalom, katerega 
rok ne sme biti daljši kot 
90 dni od dneva sklenitve 
pogodbe. 

V času od sprejetja za- 
ključnega računa pa do skle- 
nitve pogodbe o prevzemu 
sanacije se v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
lahko izplačuje akontacije 
osebnih dohodkov v višini 
zajamčenih osebnih dohod- 
kov. če organizacija dobi 
sredstva brez obveznega vra- 
čila, lahko izplačuje tudi 
akontacije osebnih dohodkov, 
ki so večje od zajamčenih 
Višino akontacije se določi 
s pogodbo o sanaciji. 

ni družbeni interesi ali če 
organizacija ne izpolnjuje 
zakonskih obveznosti. 

Družbenopolitična skupnost 
lahko precej pomaga s tem, 
da da pobudo za razne obli- 
ke združevanja sredstev re 
zerv, ki jih bo v postopku 
za sanacijo mogoče upora- 
biti za kritje izgub (temelj- 
no organizacijo se lahko 
oprosti raznih občinskih dav- 
kov, prispevkov, taks in dru- 
gih davščin). 

ga, naj se odstavi poslovod- 
ni organ ali posamezni vodil- 
ni delavec. 

Kot v veljavnem Zakonu 
je tudi v Osnutku zaikona 
določena obveznost, da se 
sestav; sanacijski program 
kot skupek ukrepov za od- 
stranitev vzrokov, ki so pri- 
peljali do izgub. Novost pa 
je, da Osnutek zakona dolo- 

ča rok, v katerem je treba 
program sprejeti in predlo- 
žiti prevzemnikom sanacije. 

Med izvajanjem veljavnega 
Zakona se je pokazalo, da 
je treba s vakšniro predpi- 
som zajeti ne le organizaci 
je združenega dela, temveč 
— v skladu z ustavnimi do- 
ločbami — tudi druge orga- 
nizacije. Zavoljo tega je v 
Osnutku zakona rečeno, da 
se nanaša na temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, na kmetijske in dru- 
ge zadruge, poslovne skup- 
nosti organizacij združenega 
dela, delovne skupnosti in 
samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Delovna organizacija izva- 
ja sanacijo po postopku, Ki 
velja za temeljno organizaci- 
jo združenega dela. Ce kak- 
šna temeljna organizacija v 
njeni sestavi izkaže izgubo, 
druge pa poslujejo brez iz- 
gube, je treba izvesti sana- 
cijo za vso delovno organi- 
zacijo. Najprej se začne sa- 
nacija tistih temeljnih orga- 
nizacij, ki so izkazale izgu- 
bo in zaradi katerih je bila 
splošna bilanca negativna. 

Zadruga (kmetijska ali dru- 
ga), ki je v zaključnem ra- 
čunu izkazala nekrito izgu- 
bo, mora uvesti sanacijski 
postopek v 15 dneh od dne- 
va, ko je potekel rok za 
predložitev zaključnega raču 
na. Zbor zadruge odloča o 
tem, kako bo izguba krita. 

Poslovna skupnost organi- 
zacij združenega dela je prav 

NEUSPEŠNA SANACIJA 
. če sanacija po tem zako- 
nu ne uspe, potem služoa, 
ki vodi register sanacije, 
predlaga pristojnim organom 
postopek prisilne poravnave 
oziroma redne likvidacije. 

Da ne bi bilo dvoma o 
tem, kaj šteje za neuspešno 
sanacijo, jo Osnutek zakona 
natančno opredeljuje. Kot je 

Le-ti naj ga sprejmejo pred 
sklenitvijo pogodbe o sana- 
ciji. 

tako dolžna začeti sanacijski 
postopek v 15 dneh. Zbor 
poslovne skupnosti mora raz- 
porediti nekrito izgubo na 
članice ter jih o tem obvestiti 
v petih dneh po tem, ko se 
je bil sestal, članice poslov- 
ne skupnosti morajo v 30 
dneh nakazati zneske, ki so 
jim odmerjeni, na žiro ra- 
čun poslovne skupnosti. 

Tudi za delovno skupnost 
je predviden poseben način 
sanacije. V osmih dneh mo- 
ra delovna skupnost obve- 

, stiti o izgubi temeljne in 
druge organizacije, ki so jo 
ustanovile, te pa bodo mo- 
rale v precej krajšem roku 
— poslej v osmih dneh — 
opraviti sanacijo delovne sku- 
pnosti. 

Prav tako je novost sana- 
cija samoupravne interesne 
skupnosti. Takšna skupnost 
mora uvesti postopek sanaci- 
je v 15 dneh. Njena skupšči- 
na odloča o načinu kritja 
nekritih izdatkov, pri čemer 
je dolžna zagotoviti sredstva 
v višini nekritih izdatkov v 
90 dneh po preteku roka za 
predložitev zaključnega raču- 
na. če skupščina skupnosti 
ne odloči o sanaciji, mora o 
tem obvestili skupščino dru- 
žbenopolitične skupnosti, ki 
odloči, ali bo prevzela sana- 
cijo. če jo prevzame, mora 
v 30 dneh zagotoviti potreb- 
na sredstva. 

rečeno, sanacija ni uspela, če 
izgubljena sredstva v višini 
nekrite izgube niso povrnje- 
na v rokih in na način, kot 
je predpisano v zakonu. 

, Če organizacija več kot dva- 
krat zapored uvede sanacijo, 
mora SDK predlagati uvedbo 
postopka za redno likvida- 
cijo. 

VLOGA DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI 

ZAJETIH VEČ ORGANIZACIJ 

17 



Obračunavanje amortizacije - obveznost vseh 

uporabnikov družbenih sredstev 

& Izvajanje obveznega obračunavanja amortizacije za vse uporabnike družbenih 
sredstev naj pripomore k večji enotnosti gospodarskega in družbenega sistema 

• Če se osnovna sredstva proda ali prenese po nižji ceni od njihove neamortizirane 
vrednosti, se razliko nadomesti iz prihodka ali iz sredstev rezerv 

• Javne in druge ceste so vključene v spisek osnovnih sredstev, za katera se odpiše 
vrednost na koncu vsakega leta po stopnji 1 odstotka brez obveznosti obračunavanja 
amortizacije 

Obračunavanja amortizacije, 
s katero se zagotavlja re- 
produkcijo oziroma nadome- 
ščanje vrednosti osnovnih 
sredstev se zdaj ne izvaja 
pri vseh uporabnikih druž- 
benih sredstev enalko. Te. 
meljne in druge organizacije 
združenega dela ter drugi 
uporabniki družbenih sred- 
stev s področji gospodar- 
stva izvajajo to obveznost 
talko, kot je določeno z zvez- 
nim zakonom, temeljne in 
druge organizacije združene, 
ga dela družbenih dejavnosti 
(izobraževanje in vzgoja, zna- 
nost, kultura, zdravstvo, so- 
cialno varstvo, socialno zava- 
rovanje in šport) pa izvajajo 
to obveznost deloma po 
zveznem zakonu deloma pa 
po zakonu republike oziroma 
pokrajine. Amortizacija goz- 
dov, cest in stanovanjski!} 
zgradb je v celoti urejena z 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi zakoni. 

Za organe in organizacije 
družbenopolitičnih skupnosti 
ta za druge državne organe 
ter za družbenopolitične in 
družbene organizacije ne ve- 
lja obvezno obračunavanje 
amortizacije, marveč navad- 
no na koncu leta le odpišejo 
vrednost svojih osnovnih 
sredstev po stopnjah, ki so 
določene za obračunavanje 
amortizacije v zakonu. 

Da bi odpravili ugotovljene 
pomanjkljivosti v doseda- 
njem izvajanju Zakona o 
amortizaciji ter spremenili 
mefeaitere rešitve, za katere 

je praksa pokazala, da niso 
dobre, je Zvezni izvršni svet 
izdelal Predlog za izdajo Za- 
kona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o amortiza- 
ciji osnovnih sredstev orga. 
nizaoij združenega dela in 
ga, obenem z Osnutkom za- 
kona, poslal Skupščini SFRJ 
v obravnavo. Za izdajo tega 
zakonskega predpisa je pri- 
stojen Zvezni zbor. 

ODPIS VREDNOSTI 
OSNOVNIH SREDSTEV 

Z Osnutkom zakona je do. 
ločeno, da se obveznost obra- 
čunavanja amortizacije nana- 
ša na vse uporabnike druž. 
benih sredstev. To naj pri- 
pomore k večji enotnosti go- 
spodarskega in družbenega 
sistema ter zagotovi stabili. 
ziranje družbenih odnosov, 
še zlasti pa naj pripomore 
k vzpostavljanju in ohranja- 
nju reatae investicijske in 
druge družbene porabe. 

Osnutek zakona dopušča 
možnost, da se z republiškim 
oziroma pokrajinskim zako. 
nom iz obveznosti obračuna- 
vanja amortizacije izvzame 
vse ali posamezne organe in, 
organizacije družbenopolitič- 
nih skupnosti ter družbeno, 
politične ta družbene orga- 
nizacije. Toda vrednost osnov- 
nih sredstev odpišejo na kon. 
cu vsakega leta tudi organi 
in organizacije, za katere je 
z republiškim oziroma po- 
krajinskim zakonom določe- 
no, da zanje ne velja obvez. 

nost obračunavanja amorti- 
zacije, in sicer odpišejo vred- 
nost v roku, ki je predpisan 
za sprejetje zaključnega ra. 
čuna. 

Za; osnovna sredstva, za 
katera se obračunava amor- 
tizacijo, se šteje gradbene 
objekte, opremo (stroje, na- 
prave, transportna sredstva 
ta sredstva za zveze, inven. 
tar idr.), večletne nasade 
ta osnovno čredo (delovna 
ta plemenska živina). Med 
osnovna sredstva, za katera 
se obračunava amortizacijo, 
spadajo tudi patenti, licence, 
tehnične zboljšave, pravica 
do modela, vzorca in znam- 
ke, pravica do proizvodno- 
tehniftne dokumentacije ta 
služnostna pravica. 

V Osnutku zakona je do. 
ločeno, da če so bila osnov- 
na sredstva prodana po ceni, 
ki je nižja od njihove ne- 
amortizirane vrednosti, se 
razliko med doseženo ceno 
ta neamortizirano vrednostjo 
nadomesti iz celotnega pri. 
hodka ali iz sredstev rezerv. 
Tudi v primeru, če so bila 
osnovna sredstva prenesena 
na drugega uporabnika druž- 
benih sredstev po vrednostih, 
ki so nižje od njihove ne- 
amortizirane vrednosti, se 
razliko nadomesti na enak 
način. 

STOPNJE 
ZA OBRAČUNAVANJE 
AMORTIZACIJE 

Stopnje za obračunavanje 
amortizacije določi temeljna 
organizacija združenega dela 
na podlagi ocenjene življenj- 
ske dobe osnovnih sredstev 
ta na podlagi potreb po nji- 
hovi zamenjavi ter drugih 
trajnejših zboljšavh, ki pri- 
pomorejo k zboljšanju pogo. 
jev za delo in proizvodnjo. 

Veljavni Zakon naj bi spre- 
menili tafco, da bi bilo po- 
večanje amortizacijskih sto. 
penj na podlagi dela v izme- 
nah . dovoljeno uporabiti le 
za opremo in da bi bilo po- 
večanje sorazmerno s pove. 
čanim izkoriščanjem osnov- 
nih sredstev za delo v več 
kot eni izmeni. 

Kar zadeva amortizacijo 
gozdov, cest in stanovanjskih 
zgradb v družbeni lasti, Osnu- 
tek zakona ne uvršča goz. 
doy med osnovna sredstva, 
za katera velja obveznost 
obračunavanja amortizacije, 
javne in druge ceste pa so 
vključene v seznam osnovnih 
sredstev, za katera se vred- 
nost odpiše konec vsakega 
leta po stopnji 1 odstotka 
brez obveznosti obračunava- 
nja amortizacije. 

Za obračunavanje amorti. 
zacije stanovanjskih zgradb 
ta stanoyanj v družbeni lasti 
sta v Osnutku zakona alter- 
nativni rešitvi. Po prvi alter- 
nativi bi morala biti stano- 
vanja amortizirana v 70-i!h 
letih, pri čemer naj bi bil 
na podlag republiških in po- 
krajinskih zakonov dovoljen 
odmik od te stopnje v na- 
slednjih petih letih. Ta od- 
mik naj bi veljal glede izva- 
janja obveznosti obračunava, 
nja amortizacije, ne pa tudi 
glede izvajanja odpisa vred- 
nosti stanovanj konec vsake- 
ga leta. 

Po drugi alternativi naj bi 
to vprašanje urejali tudi v 
bodoče z republškimi oziro- 
ma pokrajinskimi zakoni, pri 
čemer bi se, ne glede na 
stopnjo po kateri se obra- 
čunava amortizacijo, odpiso- 
valo i vrednost v poslovnih 
knjigah uporabnikov družbe, 
nih sredstev po stopnjah, ki 
ustrezajo realni dobi uporab- 
nosti stanovanjskih zgradb 
ta stanovanj. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O AMORTIZACIJI OSNOV- 
NIH SREDSTEV TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA — AS 426 
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AKONI 

Na seji 27. oktobra je Zvezni odbor sprejel 
tele zakone 

Zakon o varstvu rastlin 
pred boleznimi in škodljivci, 
ki ogrožajo vso državo (AS 
315) določa 232 karantenskih 
in gospodarsko škodljivih ra- 
stlinskih bolezni in škodljiv- 
cev ter predpisuje proizva- 
jalcem in imetnikom rastlin, 
prostorov za hrambo in pre- 
delavo rastlin ter sredstev 
za prevoz rastlin, da so dolž- 
ni in zavezani ukrepati za 
preprečevanje pojave in šir- 
jenja rastlinskih bolezni in 
škodljivcev. Zakon dalje do- 
loča, da .strokovne službe za 
varstvo rastlin v organizaci- 
jah združenega dela opravlja- 
jo obvezne preglede posevkov 
in objektov za hrambo po- 
sevkov, sredstva za varstvo 
rastlin (pesticidi) pa je do- 
voljeno daijati v promet in 
uvažati le z dovoljenjem Zvez- 
nega komiteja za kmetijstvo. 

Zakon o Programu integra- 
cije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal 
obdobju od 1. 1977 do 1981 
ter Program modernizacije 
skupnih služb za vodenje ci- 
vilnih In vojaških letal od 
1. 1976 do 1981 (AS 221), za- 
gotavlja da bodo izvedeni 
sklepi in zakonske določbe 
o integraciji služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal, ki 
so doslej delovale ločeno. Da 
bi dosegli večijio varnost letal- 
skega prometa, ki je bila do- 
slej zavoljo neustreznih or- 
ganizacijskih, kadrovskih in 
materialnih rešitev resno og- 
rožena, se obenem zagotavlja 
modernizacijo teh služb. 

Odlok o prenehanju pravic 
in obveznosti federacije do 

»Filmskih novic« (AS 385) je 
bil sprejet v skladu s pre- 
nehanjem veljavnosti Zakona 
o usklajevanju z ustavo pred- 
pisov o zavodih, ki so jih 
bili ustanovili zvezni organi, 
s čimer so prenehale usta- 
noviteljske pravice in obvez- 
nosti federacije do teh zavo- 
dov, s tem pa tudi o »Film- 
skih novic«. 

Zakon o spremembi in do. 
polnitvi Zakona o organizaci- 
ji in delovnem področju zvez- 
nih upravnih organov in 
zveznih organizacij (AS 423), 
ki je bil sprejet po hitrem po- 
stopku, razmejuje pristojno, 
sti zveznih upravnih organov 
za varnost letalskega prome- 
ta. Zvezna uprava za civilni 
letalski promet bo tudi v pri- 
hodnje opravljala samo kon- 
trolo letalskega prometa in 
posle v zvezi z vodenjem le- 
tal v zračnem prostoru SFRJ, 
zadeve s področja nadzorstva 
(inšpekcije raziskavanje vzro- 
kov letalskih nesreč, letalski 
prekrški in drugo) pa so pre- 
neseni na Zvezni komite za 
promet in zveze, ki je v nje- 
govi organizacijski sestavi 
Uprava. 

Dosedanja praksa je poka- 
zala, da ob hitri rasti letal- 
skega prometa in material- 
nih vlaganj federacije ni ust- 
reznih organizacijskih, kad- 
rovskih in drugih rešitev, kar 
zlasti velja za področje nad- 
zora nad delom vseh struk- 
tur, ki sodelujejo v letalskem 
prometu, in število nesreč s 
katastrofalnimi posledicami 
nenehno narašča. 

Prav zavoljo tega je izdan 
ta Zakon, s katerim naj bi 
zagotovili večjo odgovornost 
in zakonitost pri delu teh or- 
ganov, s čemer bo tudi letal- 
ski promet postal bolj varen. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav ta- 
ko 27. oktobra, so bili spre- 
jeti naslednji zakoni: 

Zakon o Narodni banki 
Jugoslavije in enotnem mo- 
netarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in narod- 
nih bank avtonomnih pokra- 
jin (AS 228) določa, da so 
Narodni Danka Jugoslavije in 
narodne banke republik ter 
pokrajin zavodi enotnega de- 
narnega sistema, ki izvajajo 
skupno emisijsko politiko, za- 
gotavljajo izvajanje denarne 
in devizne politike ter temelje 
skupne krecLtne politike. Za- 
gotavljajo tudi enotno izvaja- 
nje ukrepov denarno-kreditne- 
ga in- deviznega poslovanja 
vseh bank, drugih finančnih 
organizacij in drugih udele- 
žencev v denarnem in kredit- 
nem sistemi. 

Zakon o denarnem sistemu 
(AS 232) določa, da so ude- 
leženci v novem denarnem 
sistemu temeljne in druge or- 
ganizacije združenega dela. 
Opravljati smejo vse denarne 
in kreditne posle z dinarski- 
mi plačilnimi sredstvi, zdru- 
ževati plačilna sredstva, se 
medsebojno zadolževati in si 
odobravati kredite, izdajati, 
kupovati in prodajati vredno- 
stne papirje ter dajati garan- 
cije za kredite in druge posle. 

Zakon o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o določitvi 
celotnega obsega izdatkov 
proračun«, federacije za 1.1976 

(AS 384) ne spreminja ob- 
sega izdatkov proračuna fe. 
deracije za 1. 1976, ki je do- 
ločen, temveč se z njim spre- 
minja samo strukturo sred- 
stev, ki so predvidena za krit. 
je celotnega obsega izdatkov 
v tem letu. 

Zakoni o ratifikaciji spora- 
zumov o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 401, 402 
in 404); s temi sporazumi 
jamči vlada SFRJ za točno 
in pravočasno odplačilo glav- 
nice, obresti in drugih stro- 
škov v zvezi s posojili, ki 
jih je Banka odobrila na pod- 
lagi pogodb o posojilih za 
izvedbo treh važnih projek- 
tov. Za projekt razvoja mo- 
ravske regije je Banka odob- 
rila 20 milijonov dolarjev 
kredita, pri izvedbi projekta 
»vodovod in kanalizacija 
Sarajevo« Banka sodeluje s 
45 milijoni dolarjev, posojilo 
50 milijonov dolarjev pa bo 
porabljeno za »drugo kredit- 
no linijo za industrijske pro- 
jekte«. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o varstvu investicij 
med vlado SFRJ in vlado 
Kraljevine Nizozemske (AS 
380), s katerim je določeno 
recipročno varstvo vložene- 
ga kapitala pred riziki, ki bi 
jih povzročila vojna, revolu- 
cija, vstaja ali upor ter pred 
drugimi nekomercialnimi ri- 
ziki. Sporazum naj bi pripo- 
mogel, da se bo povečal pri. 
tok nizozemskih zasebnih in- 
vesticij v našo državo ter da 
se bodo povečale možnosti 
tudi za jugoslovanske orga- 
nizacije združenega dela, da 
vlagajo kapital in ustanavlja- 
jo Skupna podjetja na Nizo. 
zemskem.. 
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VSEBINA 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

 Predlog za Izdajo zakona o podaljšanem financiranju 
občinskih proračunov za leto 1976 s sredstvi iz vza- 
jemnega prelivanja med občinami, z osnutkom za- 
kona (ESA-690) 

— Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov (ESA-606) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol 
nitvah zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem (EISA-098) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in za- 
sebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (ESA-698) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-697) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samouprav- 
nih interesnih skupnosti za področje družbenih de- 
javnosti v letih 1875 in 1976, z osnutkom zakona 
(ESA-673) 

 Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o izo- 
braževalnih skupnositih, z osnutkom zakona (ESA-675) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o 
skupnostih socialnega varsitva, z osnuitkom zakona 
(ESA-672) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kulturnih skupnostih, z osnutkom 
zakona (BSA-6TC11) 

— Predlog za izdajo zakona o spremembah zafcona o 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
(ESA-OT7) 

Delegati iz SR Slovenije v zveznem zboru so pripravili 
sivoje poročilo o delu    

Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

— Politika stabilizacije — bistven pogoj za dinamičen 
razvoj (Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1. 19<76 
do 1980 v 1. 1977 — AS 407) 

NOVI PREDPISI 

Popolnejše in boljše rešitve — plod široke in javne raz- 
prave 
(Predlog zataia o združenem delu — AS 202) 9 

— Sistem cen — ena od bistvenih sestavin družbeno- 
ekonomskega sistema (Osnutek zakona o temeljih 
sistema cen m družbeni kontroli cen — AS 408) 12 

— Ugodnejši pogoji za poslovno sodelovanje s tujimi 
osebami (Osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače organizacije združenega dela — 
AS 428) 14 

Sanacija naj odpravi dejanske vzroke izgub (Osnutek 
zakona o pogojih za sanacijo AS 421) 16 

— Obračunavanje amortizacije — obveznost vseh upo- 
rabnikov družbenih sredstev (Osnuitek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah. zakona o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organizacij združenega dela . 
AiS 426) 18 

SPREJETI ZAKONI 19 

Redakcija je bila končana 10. novembra 1976 
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Programi dela zbora 

združenega dela, zbora 

občin in družbenopolitične- 

ga zbora skupščine SR 

Slovenije za obdobje od 

septembra 1976 do julija 

1977 

i Priloga POROČEVALCA 



2 

Uvodno pojasnilo 

i. 

Da M kai najbolje opravili naloge, ki jih »tava SER Slo- 
venije nalaga Skupščini SR Slovenije, sprejemajo njeni zbori 
v skladu s svojimi pristojnostmi letne programe svojega dela. 

Pri oblikovanju programov dela Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora za obdobje od 
septembra 1976 do julija 1977 so bile zlasti upoštevane: 

— ustavno določene naloge in pristojnosti, ki jih ima 
Skupščina SR Slovenije kot organov družbenega samouprav- 
ljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti 
republike; 

— naloge Skupščine SR Slovenije, ki izvirajo iz doku- 
mentov VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije ter X. 
kongresa ZK Jugoslavije ter na tej podlagi sprejetih doku- 
mentov Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva in drugih družbenopolitičnih organizacij; 

— naloge, ki izhajajo iz obveznosti skupščine, da sprem- 
lja tekoča družbenoekonomska gibanja in uresničuje naloge 
iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, iz 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije za leto 1976 in drugih planskih dokumentov in iz že 
določene politike skupščine; 

— naloge, ki jih na zakonodajnem področju nalaga Skup- 
ščini SR Slovenije ustavni zakon o spremembah in dopolnit- 
vah ustavnega zakona za izvedbo ustave. Po tem zakonu je 
skrajni rok za uskladitev republiških zakonov z ustavo 30. 
junij 1977. Zakon zavezuje Skupščino SR Slovenije, da s svo- 
jim programom določi roke za uskladitev posameznih repub- 
liških zakonov z ustavo SR Slovenije; 

— naloge v zvezi z oblikovanjem in usklajevanjem repub- 
liških predpisov za uresničevanje zakona o združenem delu 
s posebnim poudarkom na urejanju odnosov v združenem 
delu na samoupravnih osnovah; 

— naloge v zvezi z nadaljnjo usmeritvijo zakonodajne 
politike republike. Prizadevanja po čim bolj z ustavo SR 
Slovenije usklajeni, sistemski, celoviti in izvirni republiški 
zakonodaji, hkrati pa zahteva po jasno opredeljenih kriterijih 
za razmejitev pristojnosti med republiško skupščino, njenim 
Izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi na zako- 
nodajnem področju, terjajo, da Skupščina SR Slovenije sprej- 
me resolucije o temeljih zakonodajne politike republike; 

— naloge, ki izhajajo iz pobud delegatov, delegacij temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti, skupin delegatov 
za Zbor združenega dela in Zbor občin ter zborov občinskih 
skupščin kot konferenc delegacij za republiško skupščino; 

— naloge iz programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za preteklo leto, ki še niso bile opravljene, pa so še 
vedno tako aktualne, da jih je treba vključiti v delovne pro- 
grame za prihodnje obdobje; 

— naloge, ki jih ima Skupščina SR Slovenije v zvezi z 
dajanjem soglasij k aktom, ki jih sprejema Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ oziroma z obravnavo najpomemb- 
nejših sistemskih zakonov, ki jih sprejema Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ. 

!!. 

Programi dela zborov so razdeljeni na dva dela, na te- 
matsko področje in na zakonodajno področje. 

V prvem delu, ki obsega tematsko področje, so najprej 
navedene teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije (I. 
družbenoekonomski in družbenopolitični sistem; II. družbeno 
ekonomski razvoj; III. Zakon o združenem delu in njegovo 
uveljavljanje; IV. obravnava periodičnih poročil -in soglasja 
k aktom), nato pa teme iz programa zborov Skupščine SFRJ. 
Med temami iz programa Skupščine SFRJ so najprej navede- 
ne teme iz programa dela Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, nato pa teme, ki jih vsebuje program Zveznega 
zbora Skupščine SiFRJ. Med temi temami so navedene samo 
tiste, ki jih po dosedanjih predvidevanjih nameravajo obrav- 
navati zbori Skupščine SR Slovenije, opozorjeno pa je, da 
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bodo zbori in delovna telesa skupščine obravnavali še druge 
teme iz programa Zbora republik in pokrajin in iz programa 
Zveznega zbora na pobudo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin oziroma na pobudo delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru, na pobudo predsedstva 
Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Sloveni- 
je in njenih zborov in Iavršneiga Sveta Skupščine SR Slove- 
nije (196. in 197. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije). 

Drugi del programa, ki se nanaša na zakonodajno pod- 
ročje, je razdeljen na tri dele — A, B in C. 

Pod A so navedeni republiški zakoni, ki so v skladu z 
določbami 24. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave SR 
Slovenije prioritetnega značaja in ki hkrati pomenijo obvezen 
zakonodajni'program dela zborov Skupščine SR Slovenije. 
Hkrati pa so dodani tudi delovni naslovi zakonov, ki pome- 
nijo že v tem obdobju uresničevanje zakona o združenem 
delu. 

Pod B so navedeni republiški zakoni, ki niso prioritetne- 
ga značaja. Pri tem so zakoni povezani v sistemske sklope po 
posameznih obdobjih. 

Pod C so navedeni zvezni zakoni, h katerim , daje Skupšči- 
na SR Slovenije soglasje in za katere je po ustavi SFRJ in 
ustavi SR Slovenije določeno, da jih sprejme Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

Zakonodajni program pa ne zajema tekočih nalog v zako- 
nodajnem delu, morebitnih sprememb in dopolnitev obsto- 
ječih zakonov kot tudi ne intervencijskih zakonov. 

in. 

Dosedanje izkušnje pri uresničevanju programov dela, ne 
samo v njihovem tematskem, ampak tudi v zakonodajnem 
delu, so pokazale, da so za odločanje tako v delegatski bazi 
kot neposredno v skupščini zlasti pomembne razprave in 
opredelitve, izražene v družbenopolitičnih in drugih organi- 
zacijah, v javnih razpravah in podobno, kar je po doseda- 
njih izkušnjah povečevalo učinkovitost delegatskega odloča- 
nja v skupščini. Zato bodo zbori pri obravnavi posameznih 
vprašanj presojali, kakšne oblike razprave zunaj skupščine bi 
bilo potrebno opraviti pred obravnavo in odločanjem v skup- 
ščini. Pri tem se bodo morali tudi bolj nasloniti na predhod- 
ne postopke, ki naj bi potekali v delovnih telesih zborov in 
skupščine. 

V programih ni posebej in podrobno razčlenjena celotna 
dejavnost skupščine na področju uresničevanja politike in 
aktov skupščine. Treba pa je upoštevati, da se več ali manj 
pri vseh tematskih razpravah delegati v skupščini opredelju- 
jejo, glede osnovnih izhodišč skupščinske politike, ki dobi 
svojo končno podobo ne samo v ustreznih zakonih, ki jih 
sprejme skupščina, ampak je ob takih razpravah praviloma 
prisoten tudi celoten pregled izvrševanja politike, ki jo obrav- 
navano tematsko področje obsega. Razen tega se bo skup- 
ščina tudi v prihodnje posebej lotevala problemov izvrševa- 
nja politike, kadar bodo na posameznih področjih glede izvr- 
ševanja politike nastali problemi. 

V obravnavo nalog programov dela zborov Skupščine SR 
Slovenije se bodo vključevale tudi skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti. To je pri nekaterih nalogah že označe- 
no. Vendar pa s tem ni izključena možnost, da se skupščine 
teh skupnosti ne bi vključevale tudi v obravnavo drugih 
nalog ali pa, da bi obravnavalo več skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti določene naloge hkrati, kolikor bodo za 
njihovo obravnavo zainteresirane. Svoj interes bodo skupšči- 
ne teh skupnosti konkretno opredelile ob obravnavi tega pro- 
grama. 

Kljub temu, da so zakoni, ki naj bi jih sprejela skupščina 
v prihodnjem enoletnem obdobju, označeni samo kot zakoni, 
pa to seveda ne pomeni, da bodo obravnavani saimo v eni 
ali dveh fazah, zlasti kjer gre za zahtevnejše in pomembnejše 
sistemske zakone. Zato bodo pristojni zbori sami sproti 
sprejemali odločitve, v koliko fazah bo posamezni zakon 
obravnavan, pri čemer bodo nedvomno pri zahtevnejših zako- 
nih uporabili že tudi doslej uveljavljeno prakso obravnava- 
nja predlogov za izdajo zakonov s tezami. 



PROGRAMI DELA 3 

I. del 

TEMATSKO PODROČJE 
x 

A) Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije 

Predlagatelj: 
Odbor za družbenopolitič- 

ni sistem Družbenopolitične- 
ga zbora 
Gradivo pripravi: 

Delovna skupina Odbora za 
družbenopolitični sistem Dru- 
žbenopolitičnega zbora za 
spremljanje in izvajanje de- 
legatskega sistema 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije ob sodelovanju z 
delovno skupino Skupščine 
SR Slovenije 
Gradivo pripravijo: 

— Odbor Izvršnega sveta 
za družbene dejavnosti 

— republiški komiteji s po- 
dročja družbenih dejavnosti 

Predlagatelj: 
Odbor za družbenopolitični 

in komunalni sistem Zbora 
občin 
Gradivo pripravi: 

Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora 
občin 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupšči- 

ne samoupravnih interesnih 
skupoosla, ki se vključujejo 
v skupščinski sistem. 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Delo Predsedstva SR Slovenije za obdobje 
od 9. maja 1974 do oktobra 1976 

Glede na določbo drugega odstavka 382. člena ustave SR 
Slovenije bo Predsedstvo SR Slovenije obvestilo Skupščino 
SR Slovenije o svojem delu. 

Predlagatelj: Rok: 
Predsedstvo SR Slovenije I. trimesečje 1977 

Gradivo pripravi: Pristojni: 
Predsedstvo SR Slovenije Zbor združenega dela 

Zbor občin 
^Družbenopolitični zbor 

5. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije 
o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti 

Ustavno sodišče SR Slovenije spremlja pojave, ki so po- 
membni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter po 410. 
členu ustave SR Slovenije obvešča Skupščino SR Slovenije 
o stanju in problemih na tem področju. 

I. DRUŽBENOEKONOMSKI iN 
DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Izvajanje delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v Skupščini SR Slovenije 

Naloga izvira iz potrebe spremljanja delegatskega siste- 
ma v praksi, zlasti še iz vidika uresničevanja priporočil in 
sloleipov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje izpopolnjevanje 
delegatskega sistema. V okviru te naloge bo tudi analizirana 
problematika delegatskih vprašanj, pobud in predlogov dele- 
gatov. Na podlagi analizirane problematike bo pripravljena 
tudi ocena, ki bo služila kot izhodišče za začetek priprav na 
volitve delegacij leta 1978. 

3. Izvajanje stališč, priporočil in sklepov 
o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji 

Glede na pomen razvoja krajevne samouprave bo treba 
ugotoviti, kako se uresničujejo stališča, priporočala in sJslepi 
o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, ki 
jih je skupščina sprejela 8. oktobra 1975. 

2. Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov 
in delegatskega sistema v samoupravnih interesnih 
skupnostih, zlasti tistih, ki se vključujejo 
v skupščinski sistem 

Oceniti je potrebno uresničevanje družbenoekonomskih 
odnosov, delegatskega sistema in delegatskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih zlasti iz vidika dosedanjih 
izkušenj dela teh skupnosti in njihovega vključevanja v druž- 
benoekonomske odnose in skupščinski sistem, ob tem pa 
oceniti tudi vlogo in položaj strokovnih služb. V tej zvezi je 
treba opredeliti izhodišča za spremembe in dopolnitve ustre- 
znih zakonov. 

Oceniti je potrebno tudi vlogo in mesto samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju gospodarstva. 

Republiška konferenca SZDL je maja 1976 že opredelila 
politična izhodišča za uresničevanje najaktualnejših vprašanj 
v samoupravnih interesnih skupnostih. 
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Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

zakonodajne politike 

Resolucija naj bi v skladu z ustavo SR Slovenije začrtala 
temeljne smeri nadaljnjega razvoja zakonodajne politike repu- 
blike, uveljavila prizadevanja po čim bolj z ustavo usklajeni, 
sistemski, celoviti in izvirni republiški zakonodaji na podlagi 
razmejitve zakonodajnih pristojnosti med federacijo in repub- 
likami, hkrati pa jasno opredelila kriterije za razmejitev pri- 
stojnosti med republiško skupščino, njenim izvršnim svetom 
in republiškimi upravnimi organi na zakonodajnem področju, 
ob upoštevanju nadaljnjega razvoja samoupravnega urejanja 
odnosov v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter nji- 
hovih asociacijah. 

9. Delovanje sodišč združenega dela 
v SR Sloveniji pri uresničevanju varstva 
samoupravnih pravic in zakonitosti v letu 1976 
ter aktualni problemi v zvezi z ustanavljanjem 
posebnih sodišč združenega dela na področju 
družbenih dejavnosti SR Slovenije 

Oceniti je potrebno delovanje sodišč združenega dela v 
SR Sloveniji in ostalih sodišč združenega dela, ki spremljajo 
in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so pomembni za 
uresničevanje njihovih funkcij. 

V izvajanju sklepov in priporočil za nadaljnje delo pri 
organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v SR Slo- 
veniji, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah 
zborov 11. 6. 1975, je potrebno obdelati tudi problematiko v 
zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združenega dela na 
področju družbenih dejavnosti v sodelovanju z ustreznimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi na področju teh de- 
javnosti. 

Predlagatelj: 
Ustavno sodišče Slovenije 

Gradivo pripravi: 
Ustavno sodišče SR Slove- 

nije 

6. Resolucija o temeljih 
republike 

Predlagatelj: 
Zakonodajno pravna komi- 

sija Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 

Delovha skupina Skupščine 
SR Slovenije za pripravo re- 
solucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike 

Predlagatelj 
Komisija za volitve, imeno- 

vanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Odbor ' podpisnikov za 
spremljanje izvajanja družbe- 
nega dogovora o nalogah pri 
oblikovanju in izvajanju ka- 
drovske politike v SR Slove- 
niji in Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativ- 
ne zadeve 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za vzgo- 
jo in izobraževanje 
Bok: 

I. trimesečje 1977 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupšči- 

ne samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se vključujejo 
v skupščinski sistem. 

Rok: 
II. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnava tudi Skupščina 

Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine Slo- 

venije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun 
Rok: 
I. trimesečje 1977 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo up- 
rave in proračun 

Nosilec: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo up- 
rave in proračun in delovna 
skupina Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupšči- 

ne samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se vključujejo 
v skupščinski sistem. 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

12. Problematika organizacije in delovanja 
upravnih organov v SR Sloveniji 

Na temelju enotnih ustavnih izhodišč glede vloge, položa- 
ja in funkcij upravnih organov v federaciji, republiki in obči- 

7. Uresničevanje resolucije Skupščine 
SR Slovenije o osnovah kadrovske politike 
v SR Sloveniji 

V smislu sklepov zborov Skupščine SR Slovenije z dne 
21. 1. 1976 bo komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve predložila Skupščini SR Slovenije poročilo o 
uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 
Sloveniji, ki naj bi kookretizirala poglavitne probleme s pod- 
ročja kadrovske politike, s posebnim oziroma na priprave za 
volitve leta 1978. 

10. Problematika odvetništva in druge pravne 
pomoči v SR Sloveniji 

Obdelati je potrebno problematiko odvetništva in druge 
pravne pomoči ter oblikovati predloge za ustavno preobrazbo 
tega področja. Razprava v skupščini naj bi bila osnova za 
pristop k izdelavi predloga za izdajo novega zakona o odvet- 
ništvu. 

8. Uresničevanje štipendijske politike 

Glede na sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije je potrebno kompleksno obravnavati vprašanje šti- 
pendijske politike v SR Sloveniji s posebnim ozirom na 
izvajanje in uresničevanje ustreznih družbenih dogovorov. 

11. Aktualni problemi organizacije in delovanja 
Izvršnega sveta in republiških upravnih organov 

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemanju zakon,., 
o republiških upravnih organih sprejeli sklep, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poroča o uresničitvi nove organiza- 
cije republiške uprave, o njenem delovanju in o problemih, 
ki se pri tem pojavljajo, posebej tudi z vidika vloge, položaja 
in funkcije teh organov ter njihovo usposobljenost za delova- 
nje v novem ustavnem sistemu. 
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ni bo v skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema držav- 
ne uprave potrebno opredeliti vlogo, položaj in funkcijo 
upravnih organov v republiki z izhodišči za pripravo repub- 
liških zakonskih aktov. 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1977 
Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: - Zbor združenega dela 

Republiški sekretariat za Zbor občin 
pravosodje, organizacijo upra- Družbenopolitični zbor 
ve in proračun 

13. Aktualni mednarodni položaj SFRJ in SRS 
ter odnosi med sosednjimi državami 

Pripravljeno gradivo in razprava nja bi zajela glavna vpra- 
šanja naše zunanje politike in mednarodnih odnosov ter vlogo 
in mesto SFRJ pri reševanju aktualnih političnih ter ekonom- 
skih problemov v Evropi in v svetu. V tem kontekstu bo 
dan še poseben poudarek odnosom med našimi in sosednjimi 
državami. 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1977 
Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 
Komisija izvršnega sveta Zbor občin 
za zunanje-politična vpraša- Družbenopolitični zbor 
nja in republiški sekretariat 
za mednarodno sodelovanje 

14. Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov 
madžarske in italijanske narodnosti v SR Sloveniji 

Analiza bo obravnavala vprašanja, ki zadevajo narodno- 
stmi zinačaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijan- 
ska oziroma madžarske narodnosti. 

Predlagatelj: 
Komisija za narodnosti 

Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Komisija za narodnosti 
Skupščine SR Slovenije 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

15. Problematika usmerjenega izobraževanja 
v SR Sloveniji 

V zvezi z realizacijo nalog na področju vzgoje in izobra- 
ževanja v resoluciji X. kongresa ZK Jugoslavije in VII. kon- 
gresa ZK Slovenije bo skupščina obravnavala zasnovo pre- 
obrazbe srednjega šolstva, v usmerjeno izobraževanje. Tesna 
je povezava s pripravo dokumenta o uvajanju usmerjenega 
izobraževanja. 
Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1977 
Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 
Komisija Izvršnega sveta za Zbor občin 
reformo usmerjenega izobra- Skupščina izobraževalne sku- 
ževanja, republiški komite za pnosti Slovenije 
vzgojo in izobraževanje Družbenopolitični zbor kot 

zainteresiran zbor 

16. Raziskovalna dejavnost kot sestavina 
združenega dela 

Analiza naj bi zajela predvsem naslednja vprašanja: razi- 
skovalno dejavnost v proizvodnih in družbenih procesih, vla- 
ganje v razvojne procese, delež umskega dela v strukturi 
dela, delež umskega znanja v strukturi dela in njegova pri- 
merjava s tujim znanjem, povezovanje raziskovalnih in proiz- 
vodnih kapacitet. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za razi- 
skovalno dejavAost v sodelo- 
vanju z Raziskovalno skup- 
nostjo SR Slovenije 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina raziskovalne sku- 

pnosti Slovenije 

17. Uveljavljanje samoupravne stanovanjske 
skupnosti ter procesi in stanje v stanovanjskem 
gospodarstvu 

Samoupravne stanovanjske skupnosti se kot osnovni nosi- 
lec razvoja na tem področju vsakodnevno srečujejo z vrsto 
problemov, ki jih je potrebno kompleksno analizirati. Zlasti je 
treba obdelati gibanje stanovanjske graditve, izvajanje politi- 
ke stanarin, probleme v zvezi z gospodarjenjem s stanovanj- 
skim fondom ter probleme v zvezi s transformacijo stanovanj- 
skih podjetij. Proučiti je potrebno vlogo občin ter krajevnih 
skupnosti na področju stanovanjskega gospodarstva ter delo- 
vanje samoupravnih enot za graditev stanovanj, samouprav- 
nih enot za družbeno pomoč s posebnim poudarkom na pro- 
blematiki izgrajevanja solidarnostnih stanovanj, eventualno 
revalorizacijo stanovanjskih kreditov ter delovanje samoprav- 
nih enot za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbe- 
ni lastnini. Ob tem je treba, tudi proučiti ustreznost veljavnih 
predpisov na tem področju. 

Predlagatelj: Pristojni: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 

Slovenije Zbor občin 
Gradivo pripravi: Obravnava tudi: 

Republiški sekretariat za Skupščina Skupnosti social- 
urbanizem nega varstva Slovenije. 
Rok: 

IV. trimesečje 1976 

18. Izhodišča za pripravo zakona o delovnih 
razmerjih 

Predlagatelj: Pristojna: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 

Slovenije . Družbenopolitični zbor 
Gradivo pripravi: Zbor občin kot zainteresi- 
Republiški sekretariat za delo rani zbor 
Rok: 

I. trimesečje 1977 

19. Izhodišča za pripravo novega sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1977 

Slovenije Pristojna: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Republiški sekretariat za Zbor občin 
delo oziroma posebna komi- Obravnava tudi: Skupščina 
sija izvršnega sveta Skupšči- Skupnosti socialnega varstva 
ne SR Slovenije 

20. Izhodišča za ureditev področja 
družbeno-informacijskega sistema (naloga 
iz družbenega plana razvoja SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980} 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za druž- 
beno planiranje in informacij- 
ski sistem 

Rok: 
II. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični abos 
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21. Poročilo o učinkovitosti delovanja 
samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih 
za razporejanje dohodka in delitev sredstev 
za osebne dohodke 

Podpisniki družbenega dogovora so že pripravili poročilo 
za leto 1975. Podpisniki so poročilo dopolnili s tezami za 
dograjevanje sistema samoupravnega sporazumevanja in druž- 
benega dogovarjanja o razporejanju čistega dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke glede na zakon o združenem delu 
in na družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
delo v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in 
republiškim svetom Zveze 
sindikatov Slovenije 

Rok: 
IV. trimesečje 197*. 
II. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot 

zainteresirani zbor 

22. Problematika arhivov v SR Sloveniji 

Poročilo o problematiki in stanju Arhiva SR Slovenije, 
pokrajinskega arhiva v Kopru in drugih arhivov v SR Slove- 
niji naj bi osvetlilo stanje na tem področju ter opredelilo 
potrebne ukrepe za sanacijo razmer na tem področju (dele- 
gatska pobuda). 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za kul- 
turo 
Rok: 

I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skup- 

nosti Slovenije 

23. Petletni program negospodarskih investicij, 
s katerimi bo zagotovljeno učinkovitejše 
delovanje državnih organov 

Z negospodarskimi investicijami in drugimi ukrepi bo SR 
Slovenija kupaj z ostalimi nosilci izpolnjevala zakonske obve- 
znosti in sprejete dogovore v okviru splošne porabe. Zato bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR 
Slovenije do 31. 12. 1976 petletni program negospodarskih inve- 
sticij, s katerimi bo zagotovljeno učinkovitejše delovanje drža- 
vnih organov (izgradnja družbeno informacijskega sistema, 
modernizacija poslovanja, kadrovska politika, delovni pro- 
stori). 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

24. Uresničevanje akcijskega programa boja 
proti alkoholizmu in apaliza stanja na področju 
narkomanije v SR Sloveniji 

Glede na to, da postaja problem alkoholizma in narko- 
manije vse bolj akuten, bo skupščina obravnavala analizo o 
uresničevanju akcijskega programa boja proti alkolozimu ter 
■tanje narkomanije v naši republiki. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo 
Rok: 

IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega' dela 
Zbor občin 
Obravnavata tudi Skupšči- 

na Zdravstvene skupnosti 
Slovenije in Skupščina Skup- 
nosti socialnega varstva Slo- 
venije. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ 

1. Sklepanje samoupravnih sporazumov in aneksa 
k družbenemu dogovoru o temeljih družbenega 
piana razvoja Slovenije za obdobje od leta 1976 
do 1980 

Dne 31. 10. 1976 je potrebno skleniti samoupravne spora- 
zume za vsa področja družbenih dejavnosti in aneks k dogo- 
voru o temeljih družbenega plana razvoja SR Slovenije za 
obdobje od leta 1976—1980. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije bo predložil navedene dokumente skupaj s predlogom 
skupščinskega odloka o pooblastilu Izvršnega sveta za popis 
aneksa k dogovoru o temeljih družbenega plana razvoja SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Odbor Izvršnega sveta za 
družbene dejavnosti, Zavod 
SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Ztoor abičdin 
Družbenopolitični zbor 

2. Poročilo o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letih 
1976 in 1977 in resolucija o politiki uresničevanja 
srednjeročnega družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v Setu 1977 

Poročilo o uresničevanju srednjeročnega družbenega pla- 
na SR Slovenije v leibu 1076 bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil na osnovi analize uresničevanja srednje- 
ročnega družbenega plana SR Slovenije, ki jo bo izdelal 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. S poročilom bo 
predložil tudi osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1977. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dolžan predložiti 
Skupščini SR Slovenije najkasneje do 31. 5. vsakega leta 
poročilo o uresničevanju srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1977. Na podlagi stališč Skupščine SR Slove- 
nije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dolžan pripraviti 
osnutek resolucije o politiki uresničevanja srednjeročnega 
plana za leto 1978 in ga s predlogom ukrepov predložiti Skup- 
ščini SR Slovenije do konca oktobra 1977. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za druž- 
beno planiranje in informa- 
cijski sistem 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 
II. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot 

zainteresirani zbor. 
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3. Obveščanje Skupščine SR Slovenije ter drugih 
udeležencev v dogovoru o temeljih družbenega 
plana razvoja SR Slovenije 1976/80 skladno 
s prvim odstavkom 121. člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije 

Gradivo pripravijo: 
Zavod SR Slovenije za dru- 

žbeno planiranje 
Zavod SR Slovenije za sta- 

tistiko 
Centrala Službe družbenega 

knjigovodstva za Slovenijo 

Rok: 
vsake tri mesece 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot 

zainteresirani zbor. 

4. Poročanje ter priprava ukrepov za posamezna 
planska predvidevanja, ki se ne uresničujejo 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR stalna aktivnost 

Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Republiški komite za druž- Zbor občin 
beno planiranje in informa- Družbenopolitični zbor kot 
cijski sistem v sodelovanju s zainteresirani zbor. 
pristojnimi republiškimi up- 
ravnimi organi 

5. Republiški proračun za leto 1977 

a) Priprava izhodišč za sestavo republiškega proračuna za 
leto 1977, 
b) Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1977. 
Predlagatelj: Rok: 

Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1976 
Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Republiški sekretariat za Zbor občin 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun 

6. Izhodišča za uresničitev novih ekonomskih 
funkcij republike po sprejemu zveznih sistemskih 
zakonov 

Novi zvezni sistemski zakoni s področja ekonomskih odno- 
sov s tujino, Narodne banke Jugoslavije in enotnega mone- 
tarnega poslovanja narodnih bank republik in avtonomnih 
pokrajin ter drugi, postavljajo v skladu s koncipirano vlogo, 
pravicami in odgovornostmi republik ter pokrajin, vrsto novih 
nalog. 

V republiki bo obravnava teh nalog opredelila tudi izhodi: 
šča za pripravo ustreznih zakonskih aktov, s katerimi bo 
potrebno po sprejemu zveznih sitsemskih zakonov dopolniti 
tudi zakonodajni del tega programa. 

Rok: 
I. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Komite za ekonomske od- 
nose s tujino, Republiški se- 
kretariat za finance, Republi- 
ški sekretariat za mednarod- 
no sodelovanje, Republiški 
komite za družbeno planira- 
nje in informacijski sistem 

7. Energetska bilanca SR Slovenije do 1990. leta 
z oceno do leta 2000 in energetska bilanca 
SR Slovenije za leto 1977 

SR Slovenija ostaja v energetskem smislu pasivna. Da bi 
zagotovili pogoje za normalno rast gospodarstva in razvoj, je 

potrebno izdelati energetsko bilanco, ki naj bi postala osnova 
za odločitve glede graditev potrebnih energetskih objektov. 
V zvezi s tem je potrebno podrobno obdelati tudi program 
razvoja energetike za obdobje po letu 1990. Novi program je 
potrebno sprejeti tudi zato, da bi omogočili pravočasno pri- 
pravljalna dela za gradnjo novih objektov in naprav, kakor 
tudi zagotovili ustrezno udeležbo sredstev pri izgradnji objek- 
tov v širšem jugoslovanskem prostoru 

Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1977 zajema celot- 
no proizvodnjo, nabavo, predelavo in porabo vseh energetskih 
virov, vključno z vrednotenjem posameznih vrst energije. V 
zvezi z izvajanjem te bilance je potrebno podrobno opredeliti 
naloge, kakor tudi nosilce posameznih nalog. Gradivo naj zaje- 
ma tudi oceno ekonomskih učinkov te bilance v letu 1977 ter 
poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov in akcijskih predlo- 
gov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z ener- 
getsko situacijo, sprejetih v letih 1975 in 1976. Gradivo mora 
vsebovati tudi predlog dolgoročnega programa za varčevanje 
z energijo, kot je predvideno z družbenim planom SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za ener- 
getiko 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Poročilo o izvajanju delovnega programa 
za področje regionalnega prostorskega planiranja 
v SR Sloveniji za leto 1975 

Po odloku o programu za financiranje regionalnega pro- 
storskega planiranja SR Slovenije v obdobju 1973—1977 (Urad- 
ni list SRS, št. 17/73) predloži poročilo Izvršnega sveta SR 
Slovenije vsako leto tudi Skupščini SR Slovenije. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Zavod SR Slovenije za dru- 
žbeno planiranje 

Rok: 
IV. trimesečje 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Družbeni dogovor o temeljih politike 
urbanizacije SR Slovenije 

SR Slovenija in občine bodo prilagodile skladnejšemu 
regionalnemu razvoju politiko urbanizacije, ki bo prispevala 
k smotrnejšemu in policentrično naravnanemu razvoju druž-. 
benih in gospodarskih dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju z 
izvršnimi sveti skupščin občin pripravil do konca leta 1976 
predlog družbenega dogovora o temeljih politike urbanizacije, 
ki bo obravnaval tudi medsebojne odnose, naloge in funkcije 
nosilcev družbenega planiranja, ki bodo izhajale iz dogovor- 
jene politike urbanizacije. 

Nosilec: 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški komite za druž- 
beno planiranje in informa- 
cijski sistem. 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot 

zainteresirani zbor 

10. Družbeni dogovor o temeljih za politiko 
gospodarjenja s prostorom 

V letu 1975 in 1976 so bile izdelane (večinoma tudi objav- 
ljene) študije, v katerih so bili zbrani cilji ter prognozirane 
potrebe po prostoru za posamezne prostorsko pomembnejše 
dejavnosti oziroma sektorje ter ovrednotena primernost pro- 
stora za razvoj teh dejavnosti. 

Na osnovi v teh gradivih opredeljenih ciljev, potreb po 
prostoru in primernost prostora je predvideno usklajevanj# 
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oziroma konfrontacija med posameznimi dejavnostmi. Pri 
preverjanju in usklajevanju bodo morali poleg nosilcev raz- 
voja posameznih dejavnosti sodelovati tudi ustrezni republi- 
ški upravni organi po postopku, ki je veljal za družbeni plan 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 
Obravnava osnovnih sektorskih gradiv (preveritev zbranih ci- 
ljev in kazalcev o primernosti in pogojih uporabe prostora) 
v ustreznih republiških upravnih organih ali komitejih — 
oktober, november 1976. 

Obravnava strategije uporabe prostora (konfrontacija in 
usklajevanje razvojnih ciljev) — po zaključku predhodne 
faze. 

Sklenitev družbenega dogovora o temeljih za politiko 
gospodarjenja s prostorom in družbenih dogovorov o var- 
stvu ter urejanju okolja, z rokom do konca leta 1976. Realno 
je računati, da bo osnutek tega dokumenta, ki naj bi ga 
obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije, lahko pripravljen 
predvidoma v prvem fcromesečju 19-77. 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR II. tromesečje 1977 

Slovenije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

RepubliSki komite za druž- Zbor občin 
beno planiranje in informa- Družbenopolitični zbor kot 
cijski sistem zainteresirani zbor 

11. Problematika varstva okolja v SR Sloveniji 

Analiza bo vsebovala celovit pregled dogajanj na področ- 
ju varstva okolja v SR Sloveniji. Glede na to, da je bilo ,v 
zadnjem času s tega področja sprejetih vrsta nalog in dru- 
gih ukrepov, bi bilo potrebno ugotoviti, kako se uvaljavljajo 
v praksi, hkrati pa tudi proučiti, kateri novi ukrepi bi bili 
potrebni za izboljšanje stanja na tem področju. 

Predlagatelj; Rok: 
izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1976 

Slovenije Pristojna: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Republiški komite za var- Zbor občin 
stvo okolja 

12. Problematika kompleksnega razvoja prometa 

Obravnava problemov prometa in prometnih povezav v 
Sloveniji v okviru sprejemanja dolgoročnega koncepta razvo- 
ja SR Slovenije in srednjeročnega plana Slovenije so poka- 
zale, da je potrebno v Skupščini SR Slovenije posebej obrav- 
navati gradivo o problematiki kompleksnega razvoja vseh 
panog prometa in transportnih poti v Sloveniji ter pri tem 
upoštevati razvoj prometnih tokov v celotni državi in na tej 
podlagi pripraviti program dolgoročne politike na tem pod- 
ročju. 

V gradivu bo dan poseben poudarek vprašanjem varnosti 
prometa in ukrepom za zagotovitev njegove varnosti, kakor 
tudi vprašanjem zaostritve odgovornosti za izvrševanje delov- 
nih nalog. 

Gradivo je že v razpravi pri zainteresiranih organih in 
organizacijah- 

Predlagatelj: Rok: 
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1976 

Slovenije Pristojna: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Republiški komite za pro- Zbor občin 
met in zveze 

13. Uveljavljanje sistema varstva pri delu v TOZD 

Gradivo bo vsebovalo analizo varstva pri delu kot kom- 
pleksne dejavnosti, predvsem z vidika uresničevanja zakona 
o varstvu pri delu. Pri tem bo potrebno posvetiti posebno 
pozornost odpravljanju vzrokov nesreč pri delu in akciji, da 
vzgoja in izobraževanje o varstvu pri delu postanejo sestavni 

del splošnega in strokovnega izobraževanja na vseh stopnjah 
in vrstah izobraževanja. 
Nosilec: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za 
delo 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina zdravstvene sku- 

pnosti Slovenije 

Rok: 
II. trimesečje 1977 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

Obravnava tudi: 
Skupščina zdravstvene sku- 

pnosti Slovenije 

14. Minimalni standardi za opravljanje posameznih 
oblik zdravstvenega varstva in sistem 
solidarnosti na področju zdravstvenega varstva 

Predlagatelj: 
Zdravstvena skupnost Slo- 

venije 
Gradivo pripravi: 

Zdravstvena skupnost Slo- 
venije in Republiški komite 
za zdravstveno in socialno 
varstvo SR Slovenije 

15. Družbenoekonomski problemi pri izvajanju 
programov zdravstvenega varstva s predlogi 
ukrepov 

Predlagatelj: Rok: 
Zdravstvena skupnost Slo- I. trimesečje 1977 

venije Pristojni: 
Gradivo pripravi: Zbor združenega dela 

Zdravstvena skupnost Slo- Zbor občin 
venije v sodelovanju s Skup- Skupščina zdravstvene sku- 
nostjo zdravstvenih delovnih pnosti Slovenije 
organizacij SR Slovenije in 
republiškim komitejem za 
zdravstveno in socialno var- 
nost. 

III. ZAKON O ZDRUŽENEM DELU 
IN NJEGOVO UVELJAVLJANJE 

Naloge v zvezi z uresničevanjem zakona o združenem 
delu bodo po sprejetju zakona podrobneje opredeljene v 
posebnem programu. 

Posebni program bo, izhajajoč iz intencij zakona o zdru- 
ženem delu, po preučitvi osnov tega zakona, konkretno opre- 
delil posamezne teme, ki jih bo potrebno obravnavati v 
skupščini, poleg tega pa podrobneje opredelil program zako- 
nodajnega dela v zvezi z novimi rešitvama v zakonu o zdru- 
ženem delu. Glede na to bo pptrebno obravnavati zlasti 
vprašanja z naslednjih: področij: 

1) Dohodkovni odnosi, 
2) Solidarnost in socialna varnost delavcev kot element 

družbenoekonomskih odnosov in posledica združevanja dela 
in sredstev, 

3) Združevanje sredstev za zadovoljevanje splošnih družbe- 
nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, 

4) Delovna razmerja delavcev v združenem delu, 
5)Družbena sredstva ter upraivljanje in razpolaganje z 

njimi, 
6) Povezovanje osebnega dela v sistem samoupravnega 

združenega dela, 
7) Samoupravno organiziranje združenega dela, 
8) Uresničevanje samoupravljanja delavcev v združenem 

delu, 
9) Družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene 

lastnine. 
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IV. OBRAVNAVA PERIODIČNIH 

POROČIL IN SOGLASJA K AKTOM 

1. Obravnava periodičnih poročil 

V skladu s pristojnostjo Zbora združenega dela po 346. 
členu ustave SR Slovenije in 73. členu poslovnika Skupščine 
SR Slovenije bodo zbori v prvem in drugem trimesečju 1977. 
leta obravnavali periodična poročila, kolikor je to določeno 
z zakoni na določenih področjih. 

2. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih 
potrjuje Skupščina SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije bo potrjevala samoupravne splo- 
šne akte, ko bodo ti predloženi od ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Posebno pozornost bo namenila dajanju soglasij k samo- 
upravnim splošnim aktom visokošolskih organizacij združene- 
ga dela in njihovih združenj. 

B) Teme Iz programa skupščine SFRJ 

a) VKLJUČEVANJE V IZVAJANJE 

PROGRAMA DELA ZBORA REPUBLIK 

IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 

1. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1977 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ 
Rok: 

IV. trimesečje 1977 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Določitev skupnega obsega proračunskih 
izdatkov federacije za leto 1976 
Predlagatelj: Pristojni: 

Zbor republik in pokrajin Zbor združenega dela 
Skupščine SFRJ Zbor občin 
Rok: 

IV. trimesečje 1976 

3. Določanje skupnega zneska deviz za potrebe 
federacije, republik in avtonomnih pokrajin 
za leto 1977 
Predlagatelj: 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

OPOMBA: Zbor republik in pokrajin ima v svojem de- 
lovnem programu še vrsto tem, ki naj bi osvetlile problema- 
tiko, kako se izvaja že določena politika na posameznih pod- 
ročjih. Nekatere teh tem: uresničevanje politike ekonomske 
stabilizacije; delovanje in organizacija trga; uresničevanje 
politike cen v letu 1977; kvalitetni dejavniki gospodarjenja in 
razvoja; združevanje dela in sredstev in spremembe gospo- 
darske strukture; aktualna vprašanja uresničevanja politike 
ekonomskih odnosov s tujino; itd. Zbori Skupščine SR Slo- 
venije oziroma njihova delovna telesa bodo, kot je že uvo- 
doma povedano, obravnavali te teme na predlog delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, ali na predlog predsedstva Skupščine SR Slove- 
nije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. 

4. Dogovori, predvideni z družbenim planom 
Jugoslavije za obdobje 1976—1980, ki so 
pomembni za razvoj na področjih skupnega 
interesa in pomenijo za republiko sprejemanje 
materialnih obvez 
Predlagatelj: 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

b) VKLJUČEVANJE V IZVAJANJE 

PROGRAMA DELA ZVEZNEGA 

ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 

1. Osnutek zakona o združenem delu 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine 

SFRJ 
Rok: 

III. trimesečje 1976 
OPOMBA: Zveani zbor ima v svojem delovnem programu 

še vrsto pomembnih sistemskih zakonov, kakor npr. zakon 
o obligacijah din pogodbah; zakon o temeljnih lastndnsko-prav- 
nih razmerjih; zakon o temeljih kreditnega in bančnega si- 
stema; zakon o temeljnih odnosih, s katerimi se zagotavlja 
enotnost jugoslovanskega trga; sakon o prisilni poravnavi in 
stečaju in številni drugi zakona. 

Zbori - Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa 
bodo obravnavali osnutke teh zakonov na predlog delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru na pobudo delegatov v 
zborih Skupščine SR Slovenije, na predlog Predsedstva Skup- 
ščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

2. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

Predlagatelj: 
delegati iz SR Slovenije v 

Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ 

Rok: 
IV. trimesečje 1976 

Pristojen: 
Zbor občin 
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II. del 

ZAKONODAJNO PODROČJE 

A. Republiški zakoni — prednostni 

program 

I. OBDOBJE OD 1. SEPTEMBRA 
DO 31. DECEMBRA 1976 

1. Predlog zakona o ljudski obrambi 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: . 
RS za ljudsko obrambo 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor oibein 
Družbenopolitični zbor 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenje 
Zakon pripravi: 
RiS za notranje zadeve 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor oibčin 
Družbenopolitični zbor 

3. Predlog zakona o rednih sodiščih 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Predlog zakona o samoupravnih sodiščih 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 
5. Predlog zakona o javnem tožilstvu 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Predlog za izdajo z osnutkom kazenskega zakona 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
R£> za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o pomilostitvi 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Zbor združenega deda 
Zbor občin 

8. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

9. Predlog zakona o državljanstvu Socialistične 
republike Slovenije 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za notranje zadeve 

10. Predlog zakona o geodetski službi 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Geodetska uprava SRS 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

11. Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za finance 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega cei a 

Zbor občin 

12. Predlog zakona o izjemnih ukrepih 
za pospešitev sanacije in obnove objektov 
na območjih, ki jih prizadene potres 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

13. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o upravljanju stavbnih zemljišč 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o telesnokulturnih skupnostih 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Pristojnost: 
Zbor združenega diela 
Zbor občin 
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15. Prediog za izdajo z osnutkom zakona 
o gospodarski zbornici Slovenije 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo ob sodelovanju RS za in- 
dustrijo in gospodarska 
zbornica Slovenije 

16. Prediog zakona o zdravstvenih ukrepih 
pri uresničevanju pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvih otrok 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK m zdravstveno in soci- 
alno varstvo 

Pristojnost: 
Zbor združenega defla 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skup. 
nostd Slovenije 

17. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o družbenem planiranju 

predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za družbeno planiranje 
in informacijski sistem 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

18. Osnutek zakona o založništvu 

predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije 

I!. PRVO TRIMESEČJE 1977 

1. Prediog kazenskega zakona 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Prediog zakona o pomilostitvi 

predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Prediog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični aboir 

4. Predlog za izdajo in osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu 
in drugi pravni pomoči 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo upraye in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

JW ii* ^iUlUUUil 

5. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o ureditvi 
nekaterih vprašanj sodnih postopkov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o vpisovanju samoupravnih interesnih skupnosti 
v sodni register 

Pristojnost: 
Zbor združenega 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

7. Osnutek in predlog zakona o samoupravnih 
pravicah in obveznostih delavcev v upravnih 
organih 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Tzvršni svet Skupščine SR 
Jlovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

8. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o sredstvih 
za delo upravnih organov 

Predlagatelj: pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

9. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o temeljnih načelih za organizacijo občinskih 
upravnih služb 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega diela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: Družbenopolitični zbor 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

10. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o strokovnem izobraževanju delavcev 
v državnih organih 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor o>)čin 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 
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11. Predlog za izdajo zakona o samoupravnem 
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju 
o meriiih za delitev dohodka in osebnih dohodkov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SiR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za delo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Opomba: 
Po sprejemu zakona o združenem delu bo treba proučiti, ali 
bo na tem področju še potreben republiški zakon. 

12. Predlog za izdajo z osnutkom zakonr 
o urejanju prostora 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
Zbor zaTuženega dela 
Zbor občin 

13. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o urbanističnem planiranju 

Predlagatelj; 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o javnih "cestah 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

15. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o cestnem prevozu 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

16. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o sredstvih skupnih rezerv 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za industrijo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

17. Predlog zakona o založništvu 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skup 
nosti Slovenije 

18. Predlog zakona o tslesnokulturnih skupnostih 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RK za vzgojo in izobraževa- 
nje 

19. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o začasnih 
ukrepih zoper organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije zbor občin 
Zakon pripravi: Družbenopolitični zbor 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo 

20. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o dopolnitvi obrtnega zakona 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za industrijo 

Pristojnost: 
Zbor združenega diela 
Zbor občan 
Družbenopolitični zbor 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

lii. DRUGO TRIMESEČJE 1977 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

2. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj 
sodnih postopkov 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: Družbenopolitični zbor 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

3. Predlog zakona o vpisovanju samoupravnih 
interesnih skupnosti v sodni register 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Predlog zakona o strokovnem izobraževanju 
delavcev v državnih organih 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: Skupščina. Izobraževalne 
RS za pravosodje, organiza- skupnosti Slovenije 
cijo uprave in proračun 

5. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o delovnih 
razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih 
razmerjih delavcev z občani, ki s samostojnim 
delom orpaljajo goslopdarsko ali negospodarsko 
dejavnost 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Družbenopolitični zbor 
Zakon pripravi: 
RS za delo 
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6. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR . Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RS za delo 

7. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku 

Predlagatelj: < 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za delo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Predlog zakona o urejanju prostora 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi; 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9, Predlog zakona o urbanističnem planiranju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 

, Zakon pripravi; 
RS za urbanizem 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

19, Predlog zakona o začasnih ukrepih zoper 
organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti 

Pristojnost; 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo 

11, Predlog za izdajo z osnutkom zakona o ureditvi 
nekaterih vprašanj družbene kontrole cen 
v SR Sloveniji 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi; 
RK za tržišče in cene 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
.Zbor občin 

12, Predlog zakona o gospodarski zbornici 
Slovenije 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

predlagatelj; 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zajson pripravi; 
Sekretariat IS za , zakonoda- 
jo 

13, Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o referendumu in drugih oblikah osebnega 
izjavljanja 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o volitvah 
in odpoklicu delegatov v delavskem svetu 
organizacije združenega dela 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonodajo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

15. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organe 
v organizaciji združenega dela 
Predlagatelj: Pristojnost; 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo 

16. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o pravicah in odgovornostih članov organov 
samoupravne delavske kontrole 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za zakonoda- 
jo 

Pristojnost; 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

17, Predlog za izdajo z osnutkom zakorra o načinu 
obveščanja delavcev 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
Sekretariat IS za informaci- 
je 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

18, Predlog zakona o javnih cesta! 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

19, Predlog zakona o cestnem prevozu 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

20, Predlog zakona o družbenem planiranju 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za. družbeno planiranje 
in informacijski sistem 

Pristojnost; 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o zavarovanju in skupnostih zavarovanja 
Predlagatelj; 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za finance 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
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22. Predlog zakona o sredstvih skupnih rezerv 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za industrijo 

Pristojnost: 
Zbo r združenega Mela 
Zbor občin 

23. Predlog zakona o dopolnitvi obrtnega zakona 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za industrijo 

24. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o izločanju in uporabi presežnega dela dobička 
samostojnih obrtnikov (po 142. členu obrtnega 
zakona) 

Predlagatelj: , 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za industrijo ob sodelo- 
vanju RS za finance 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

25. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o ugotavljanju izvora premoženja 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

B, Republiški zakoni 

I. OBDOBJE OD 1. SEPTEMBRA 
DO 31. DECEMBRA 1976 

a) 
1. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o eksplozivnih snoveh 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za notranje zadeve 

b) 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Predlog zakona o postopku z najdenimi stvarmi 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave iin proračun 

C) 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RS za delo 

Č) 

4. Predlog zakona o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za zdravstveno in soci- 
alno varstvo 

Opomba: 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije 

Narejen je poizkus združevanja posameznih republiških za- 
konov, ki niso prednostnega pomena, v sklope zakonov po 
posameznih področjih. Vsak od teh sklopov je označen z 
malo črko, ki se ponavlja po posameznih fazah spretjeinanja 
zakonov. 

5. Predlog za izdajo zakona o ukrepih 
za pospeševanje živinoreje 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škodljivci 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zibor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

d) 

7. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o Triglavskem narodnem parku 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupno 
std Slovenije 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem ob sode- 
lovanju RK za varstvo okolja 

e) 

8. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o strokovnih naslovih 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 

9. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o delavskih univerzah 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 



PROGRAM! DELA 15 

f) 
10. Predlog zakona o knjižničarstvu 
Predlagatelj: , Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: Skupščina Kulturne skupno. 
RK za kulturo sti Slovenije 

osnutkom zakona o lukah 
i) 
11. Predlog za izdajo 
in pristaniščih 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega de\a 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

li. PRVO TRIMESEČJE 1977 

a) 

1. Predlog zakona o eksplozivnih snoveh 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za notranje zadeve 

b) 

2. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o pečatih 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Pristojnost: 
Zbor občin 

č) 

3. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

4. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

5. Predlog zakona o varstvu rastlin pred boleznimi 
in škodljivci 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

d) 

6. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o odpadkih 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za varstvo okolja 

e) 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Predlog zakona o strokovnih naslovih 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: Skupščina Izobraževalne 
RK za vzgojo in izobraže- skupnosti Slovenije 
vanje 

f) 

8. Predlog zakona o himni SR Slovenije 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

9. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o nagradah SR Slovenije 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo ob sodelova- 
nju z RK za raziskovalno 
dejavnost in RK za vzgojo 
in izobraževanje 

10. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

i) 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije 

11. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o žičnicah 

Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

k) 

12. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o komunalnih taksah 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega datm 
Slovenije Zbor občin 
Zakon pripravi: 
RS za finance 



16 PROGRAMI DELA 

m) 

13. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o blagovnem prometu 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za tržišče in cene 

n) 

14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o varstvu 
družinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški 
službi 
Predlagatelj: 
Izvršni Svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnost social- 
nega varstva Slovenije' 

lil. DRUGO TRIMESEČJE 1977 

b) 

1. Predlog zakona o pečatih 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun 

Č) 

2. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu živali 
Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občili 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

3. Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

d) 

4. Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za urbanizem v obdelo- 
vanju RK za varstvo okolja 

e) 

5. Predlog zakona o delavskih univerzah 

Pristojnost: 
Zboir združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 

f) 

6. Predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije 

7. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o gledališki dejavnosti 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za kulturo 

i) 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skup 
»osti Slovenije 

8. Predlog zakona o žičnicah 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za promet in zveze 

j) 

9. Predlog za izdajo z osnutkom in predlog zakona 
o statističnih raziskovanjih 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj; 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za družbeno planiranje 
in informacijski sistem 

k) 

10. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o igrah 
na srečo 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za finance 

m) 

11. Predlog zakona o blagovnem prometu 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za tržišče in cene 

n) 

12. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o grobovih borcev NOV 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi; 
RK za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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13. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala 
in njihovih družinskih članov 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RK za vprašanga borcev 
NOV in vojaških invalidov 

o) 

14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o melioracijah kmetijskih zemljišč 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občim 
Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 
Opomba: 
Ta zakon bo urejal tudi sistemska vprašanja v zvezi s koma- 
sacijami. 

15. Predlog za izdajo z osnutkom zakona 
o varnosti na smučiščih 

Pristojnost: 
SR Zbor združenega dela 

Zboir občin 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine 
Slovenije 
Zakon pripravi: 
RS za notranje zadeve 

C. Soglasje k zveznim zakonom, ki jih 

sprejema Zbor republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ 

A) ZAKONI, KI JIH JE TREBA SPREJETI 
DO KONCA LETA 1976 

1. Zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o temeljih denarnega sistema 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Zvezni izvršni svet Zbor združenega dela 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

3. Zakon o financiranju federacije 
Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Zvezni izvršni svet Zbor združenega dela 

5. Zakon o prometu blaga in storitev s tujino 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Zvezni izvršni svet Zbor združenega dela 
4 V tem delu so navedeni zvezni zakoni, h katerim Skupščina 
SR Slovenije daje, na podlagi ustave SR Slovenije in ustave 
SFRJ, soglasje in za katere je po ustavi SFRJ določeno, da 
jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na 
podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

6. Zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti 
organizacij združenega dela v tujini 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

7. Zakon o proizvodni kooperaciji in 
poslovnotehničnem sodelovanju s tujimi osebami 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

8. Zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

9. Zakon o Jugoslovanski banki in o drugih oblikah 
za zboljšanje ekonomskega sodelovanja s tujino 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

10. Zakon o carinski tarifi 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

11. Zakon o združevanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in v Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
'Zbor združenega dela 

12. Zakon o obveznem združevanju železniških 
transportnih podjetij v Skupnost jugoslovanskih 
železnic 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

13. Zakon o Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

14. Zakon o samoupravni interesni skupnosti 
energetike 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

15. Zakon o Skupnosti jugoslovanskih pošt, 
telegrafa in telefona 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

16. Zakon o določitvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa investicijskih naložb 
za izgradnjo objektov za potrebe tujih diplomatskih 
in konzularnih predstavništev v Beogradu 
v obdobju od leta 1976 do 1980 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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17. Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi 
Interameriške banke za razvoj 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

pristojnost: 
Zbor združenega dela 

18. Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu 
investicij, med vlado SFR Jugoslavije in vlado 
Kraljevine Nizozemske 
Predlagatelj: 
Zvezali izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

19. Zakon o sredstvih rezerv 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršili svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa integracije skupnih služb 
za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov 
v obdobju od leta 1977 do leta 1981 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

22. Zakon o določitvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa razvoja in modernizacije 
dela v zvezi s planiranjem frekvenc in kontrole 
radijskih zvez v obdobju od leta 1977 do leta 1980 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

23. Zakon o prenosu sredstev anuitet za določene 
kredite v dobro solidarnostnih sredstev republik 
in avtonomnih pokrajin 
Predlagatelj: 
Zvezni izroršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

24. Zakon o spremembah zakona o določitvi 
skupnega obsega izdatkov proračuna federacije 
za leto 1976 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

25. Zakon o temeljih sistema in družbene 
kontrole cen 
Predlagatelj: Pristojnost: 
Zvezni izvršni svet Zbor združenega dela 

Zbor občin 

26. Zakon o kompenzacijah 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

27. Zakon o tarifi temeljnega prometnega davka 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B) ZAKONI, KI NAJ BI JIH ZBOR REPUBLIK 
IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ SPREJEL 
V OBDOBJU OD JANUARJA DO JULIJA 1977 

1. Zakon o kompenzacijah za umetna gnojila 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o razvojnih premijah v kmetijstvu 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

3. Zakon o supergaranciji Narodne banke 
Jugoslavije 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

4. Zakon o obračunavanju in poravnavi tečajnih 
razlik v poslovanju bank v zvezi z deviznimi 
vlogami občanov v letih 1973, 1974 in 1975 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 

5. Zakon o določitvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje III. etape investicijskih del 
za regulacijo Donave od Beograda 
do jugoslovansko-madžarske meje 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

G. Zakon o temeljnih odnosih, ki zagotavljajo 
enotnost jugoslovanskega trga 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 

Pristojnost: 
Zbor združenega dela 
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VSEBINA 

PROGRAMI DELA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, 
ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD 
SEPTEMBRA 1976 DO JULIJA 1977 

Uvodno pojasnilo 

I. DEL: TEMATSKO PODROČJE 

A) TEME IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

I. Družbenoekonomski in družbenopolitični 
sistem 

II. Družbeno ekonomski razvoj 
m. Zakon o združenem delu in njegovo 

uveljavljanje 
IV. Obravnava periodičnih poročil in soglasja 

k aktom 

B. TEME IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SFRJ 

a) Vključevanje v izvajanje programa dela zbora 
republik in pokrajin skupščine SFRJ 9 

b) Vključevanje v izvajanje programa dela zveznega 
zbora skupščine SFRJ 9 

II. DEL: ZAKONODAJNO PODROČJE 

A) Republiški zakoni — prednostni program 

B) Republiški zakoni 

C) Soglasja k zveznim zakonom, ki jih sprejema 
zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
a) Zakoni, ki jih je treba sprejeti do konca 1. 1976 
b) Zakoni, ki naj bi jih 2jhor repuIbMik in pokrajin 

Skupščine SFRJ spreoel v obdobju od januarja 
do julija 1977 

10 

14 

17 
17 

18 
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