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SKUPŠČINA S RS BO OBRAVNAVALA 

URESNIČEVANJE 

zasnove splošne ljudske obrambe v SR 

Sloveniji    

so izvajale tudi lastne priprave za delovanje v vojni in v drugih 
izrednih razmerah. 

V aktivnostih za Krepitev obrambne sposobnosti in priprav- 
ljenosti delovnih ljudi in občanov ter njihovih asociacij so 
uspešno delovale tudi Zveza rezervnih vojaških starešin, 
Rdeči križ, Zveza organizacij za tehnično kulturo, Zveza tele- 
snokulturnih organizacij, Zveza tabornikov. Planinska zveza, 
Gasilska zveza, Lovska zveza, Avtomoto zveza Slovenije in 
druge družbene organizacije in interesna združenja delovnih 
ljudi in občanov. V skladu z naravo svoje dejavnosti so delo- 
vale na poglabljanju in utrjevanju zavesti ter vsestranske 
pripravljenosti svojih članov za izvrševanje obrambnih nalog, 
sodelovale pa so tudi pri organiziranju in usposabljanju spe- 
cializiranih delov splošne ljudske obrambe ter v številnih 
drugih oblikah priprav na tem področju. 

I. 

Socialistična republika Slovenija ureja in organizira 
splošno ljudsko obrambo na svojem območju v skladu z 
zasnovo in temelji obrambnega sistema SFRJ. Pri tem si vsi 
politični in drugi družbeni dejavniki ter odgovorni strokovni in 
drugi organi nenehno prizadevajo, da se pri usmerjanju in 
poglabljanju procesov podružbljanja politik? in nalog splošne 
ljudske obrambe ter pri njihovem praktičnem izvajanju dosle- 
dno upoštevajo izhodišča in stališča Zveze komunistov o 
splošni ljudski obrambi, ki jih vsebujeta resoluciji VIII. kon- 
gresa ZKS in XI. kongresa ZKS ter drugi dokumenti s tega 
področja. 

Na tej podlagi se obrambna funkcija gradi in uveljavlja kot 
sestavina socialističnega samoupravnega razvoja, kot neloč- 
ljivi del samoupravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti ter 
vloge in mesta delovnih ljudi v družbenoekonomskem si- 
stemu ter vsakodnevne družbenopolitične aktivnosti vseh de- 
lovnih ljudi in občanov. Vse sestavine splošne ljudske 
obrambe se nenehno razvijajo in krepijo kot celovito in mno- 
žično samozaščitno obrambno gibanje, s katerim si delovni 
ljudje in občani zagotavljajo nadaljnji razvoj socialističnega 
samoupravljanja, obrambo svobode, neodvisnosti in suvere- 
nosti jugoslovanskih narodov in narodnosti ter vseh drugih 
pridobitev narodnoosvobodilnega boja in revolucije. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza sindikatov, 
Zveza socialistične mladine, Zveza združenj borcev NOV ter 
druge socialistične sile so ob vodilni vlogi Zveze komunistov 
ustvarjale pogoje in neposredno širile in poglabljale proces 
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite ter s svojo aktivnostjo, zlasti na področju idejnega uspo- 
sabljanja, pomembno prispevale h krepitvi zavesti in moralno- 
politične pripravljenosti delovnih ljudi in občanov za varova- 
nje in obrambo pridobitev NOV in revolucije. Te organizacije 

II. 

Z ustavo in zakonom o ljudski obrambi opredeljena idejno- 
politična izhodišča in stališča Zveze komunistov o oblikah in 
vsebini obrambnega organiziranja so bila v glavnem uspešno 
izpeljana na vseh ravneh in v vseh družbenih strukturah. V 
republiki je obrambne priprave neposredno ali prek svojega 
Sveta za ljudsko obrambo usmerjalo Predsedstvo SR Slove- 
nije, v mestu Ljubljani in občinah pa sveti za ljudsko obrambo, 
varnost in družbeno samozaščito. Odbori za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito so delovali v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samou- 
pravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. Podobni organi (sveti, odbori, komi- 
sije) so bili ustanovljeni tudi v družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacijah, med katerimi velja še posebej opozoriti na 
svete in koordinacijske odbore za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito pri republiški, mestni, občinskih in krajev- 
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nih konferencah Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki so 
vspodbujali in usmerjali družbenopolitično aktivnost in akcij- 
sko enotnost socialističnih samoupravnih sil v pripravah za 
obrambo in pri uresničevanju družbene samozaščite. 

V teh organih je v začetku leta 1979 delovalo 35.793 delov- 
nih ljudi in občanov, med njimi 8.321 ali 23,2% žensk in 11,4% 
mladincev. 

Aktivnost in delovanje omenjenih organov, zlasti še odbo- 
rov za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je bilo v 
precejšnji meri usmerjeno v izvajanje organizacijskih in stro- 
kovnih nalog ljudske obrambe in družbene samozaščite, pre- 
malo pozornosti pa so posvečali nalogam in ukrepom za 
hitrejše podružbljanje samozaščitne obrambne funkcije in s 
tem tudi pospeševanju množičnosti v pripravah za obrambo. 
Še bolj bi si morali prizadevati tudi za krepitev vloge temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti v pripravah, za 
ustrezno medsebojno povezovanje in usklajevanje obrambnih 
priprav, zlasti še med temeljnimi organizacijami združenega 
dela in krajevnimi skupnostmi. 

Pomembna je ugotovitev, da se je v obdobju po novi ustavi, 
zlasti pa po uveljavitvi republiškega zakona o ljudski obrambi 
iz leta 1976, močno okrepila vloga delegatskih skupščin in 
drugih najvišjih samoupravnih organov ter njihovih izvršilnih 
organov in teles pri uresničevanju zasnove splošne ljudske 
obrambe, čeprav je ponekod še vedno prisotna praksa, da 
samoupravni organi prenašajo obrambne naloge iz svoje pri- 
stojnosti na organe za ljudsko obrambo. 

V obrambne priprave gospodarstva in družbenih dejavnosti 
se vključujejo tudi samoupravne interesne skupnosti, čeprav 
njihova vloga, zlasti na nekaterih področjih (področje mate- 
rialne proizvodnje, socialnega varstva, vzgoje in izobraževa- 
nja, kulture, znanstveno raziskovalnega dela in nekaterih dru- 
gih) v praksi še ni dovolj uveljavljena. 

V dosedanjih pripravah za obrambo so se uveljavili tudi 
pokrajinski odbori kot medobčinski organi samoupravljanja 
za urejanje zadev ljudske obrambe, ki so skupnega pomena 
za več občin. 

Z namenom, da sedanja oblika medobčinskega povezova- 
nja in usklajevanja obrambnih priprav, ki temelji na šestih 
pokrajinah uskladi z obstoječimi oblikami medobčinskega 
povezovanja, je bila sprejeta odločitev, da se povezovanje in 
usklajevanje obrambnih aktivnosti organizira v 13 pokrajinah. 

Potreba po stalnem usklajevanju nalog in obrambno zaščit- 
nih aktivnosti je narekovala tudi vsestransko in tesno sodelo- 
vanje med Poveljstvom ljubljanske armade, Upravo vojaškega 
območja, Republiškim štabom za teritorialno obrambo, repu- 
bliškima sekretariatoma za ljudsko obrambo in notranje za- 
deve ter Svetom Predsedstva RK Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Povezovanje splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v enotno samozaščitno obrambno akcijsko delovanje 
je bilo že v dosedanjih pripravah, zlasti pa po uveljavitvi 
republiškega zakona o ljudski obrambi iz leta 1976, med 
težiščnimi nalogami pri graditvi obrambno varnostnega si- 
stema. Zato smo se razmeroma lahko in hitro in učinkovito 
vključili v izvrševanje smernic predsedstev ZK Jugoslavije in 
SFRJ o enotnosti samozaščitno obrambno varnostnega me- 
hanizma pri varstvu ustavnega reda, pri odvračanju in zoper- 
stavljanju raznim pritiskom in morebitni agresiji. V skladu z 
omenjenimi smernicami so v republiki, občinah, mestu Ljub- 
ljani, krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združe- 
nega dela ustanovljeni komiteji za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, katerih naloga je, da zagotavljajo 
enotno operativno politično vodenje, usmerjanje in usklajeva- 
nje aktivnosti, ciljev in nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter pravočasno aktiviranje in učinko- 
vito delovanje samozaščitno obrambnega mehanizma v akciji. 

III. 

Obrambni načrti, s katerimi se določajo naloge in ukrepi ter 
oblike in postopki njihovega izvajanja ob prehodu v vojno 
stanje in v začetnem obdobju vojne so izdelani na vseh ravneh 
in za vse družbene strukture. Po ocenah zveznih republiških 
inšpekcijskih ter drugih nadzornih organov obrambni načrti 
kljub nekaterim pomanjkljivostim zagotavljajo uspešen pre- 
hod vseh delov družbenopolitičnega in gospodarskega si- 
stema v vojno stanje in delovanje v vojni. 

Trenutno poteka na podlagi novih navodil obširno in za- 
htevno delo na prenovi obrambnih načrtov, pri čemer je 
težišče na usklajevanju potreb vseh dejavnikov obrambe in 
zaščite ter njihovih možnosti na podlagi samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja. 

Novah metodologija za izdelavo obrambnih načrtov in nji- 
hovo materializacijo vnaša v načrtovanje vojne proizvodnje, 
storitvenih in drugih dejavnosti elemente, ki so že uveljavljeni 
v mirnodobnem družbenem planiranju. S tem postajajo 
obrambne priprave vsebinsko popolnejše in temeljijo na de- 
janskih materialnih možnostih. 

Zato se odločno postavlja zahteva, da se obrambno načrto- 
vanje in uresničevanje ciljev in nalog obrambnih priprav do- 
sledno izpelje in vgradi v sistem družbenega planiranja. Pri 
tem se je treba še posebej zavzeti za to, da se pri prostorskem 
in urbanističnem planiranju čimbolj upoštevajo interesi in 
potrebe splošne ljudske obrambe. 

IV. 
Ob odločujoči vlogi subjektivnih socialističnih sil z Zvezo 

komunistov na čelu ter z okrepljenimi napori samoupravnih in 
strokovnih dejavnikov za organiziran, načrten in skladen ra- 
zvoj vseh delov splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite se je v tekočem srednjeročnem obdobju bistveno 
povečala obrambna pripravljenost in sposobnost SR Slove- 
nije in celotne jugoslovanske družbene skupnosti. Vendar 
kljub temu stanje še na marsikaterem področju ni zadovoljivo. 

Stanje in problematika priprav za obrambo po posameznih 
področjih je naslednje: 

1. Na področju teritorialne obrambe poteka razvoj v skladu 
z idejnimi in političnimi stališči ZK ter skladno z razvojem 
oboroženih sil v SFRJ. V organizacijskem pogledu so uveljav- 
ljene nekatere posebnosti, ki izhajajo iz izkušenj NOB in 
revolucije v Sloveniji in njenega vojno-geostrateškega polo- 
žaja. 

V organiziranju in pripravljanju enot in štabov teritorialne 
obrambe je dosežen velik napredek. Štabi so ustanovljeni v 
republiki, 6 pokrajinah, v mestu Ljubljani in v vseh občinah. S 
preoblikovanjem pokrajin bodo štabi TO ustanovljeni v vseh 
13 pokrajinah. 

Sedanjo organiziranost TO, katere najštevilčnejši del pred- 
stavljajo enote v krajevnih skupnostih in organizacijah zdru- 
ženega dela, udarni del pa enote združene sestave, zagotavlja 
pokrivanje in kontrolo celotnega ozemlja Slovenije. 

Pri kadrovski krepitvi enot in štabov TO se posveča velika 
pozornost idejnopolitičnemu usposabljanju kadrov, izboljše- 
vanju starostne strukture, zlasti poveljujočega kadra ter vklju- 
čevanju ženske in mladine v TO. 

Idejno, družbenopolitično in strokovno usposabljanje pri- 
padnikov ter enot in štabov TO poteka uspešno. K temu 
pomembno prispevajo zlasti aktivi Zveze komunistov v enotah 
in štabih, uspešno je tudi usposabljanje, ki ga organizirajo in 
izvajajo štabi TO ter Visoka vojaško politična šola JLA v 
Beogradu. Kvaliteta strokovnega pouka in praktičnih oblik 
usposabljanja se je znatno izboljšala z ustanovitvijo pokrajin- 
skih učnih centrov. 

Štabi namenjajo veliko pozornosti uvajanju sodobne 
opreme in oborožitve v enote in štabe TO. Pri tem so doseženi 
vidni uspehi, kljub velikemu povečanju skupnega števila v TO 
vključenih obveznikov. 

2. Narodna zaščita se je v zadnjih letih uveljavila in utrdila 
kot del družbene samozaščite. Opravlja naloge določene z 
varnostnimi načrti, ki temeljijo na ocenah vojno-političnih in 
varnostnih razmer v krajevnih skupnostih, temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in drugih sredinah. Pomemben napre- 
dek je bil dosežen pri organiziranju in delovanju narodne 
zaščite, manjši pa pri njenem usposabljanju za učinkovito in 
smotrno izvrševanje nalog pri varovanju pogojev dela, druž- 
bene lastnine in varnega in mirnega življenja delovnih ljudi in 
občanov in za vddenje oboroženega boja in drugih oblik 
odpora v primeru agresije. 

3. Na področju civilne zaščite je bil v tem srednjeročnem 
obdobju dosežen velik napredek v organizacijskem razvoju in 
kadrovski krepitvi enot in štabov civilne zaščite, v razvoju 
priprav organizacij združenega dela, družbenih organizacijah 
in raznih društev, ki so posebnega pomena za CZ, vidni 
premiki pa so doseženi tudi na področju graditve zaklonišč. 

Na koncu preteklega leta je bilo v enote in štabe civilne 
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zaščite vključenih skupno 204.595 ali 11% vseh prebivalcev v 
republiki, kar je povsem v skladu s planskimi predvidevanji. 
Med pripadniki civilne zaščite je 35,6% žensk in 11,8% mla- 
dincev. Povprečna starost pripadnikov enot in štabov je ra- 
zmeroma visoka, zlasti je nezadovoljiva v enotah in štabih 
krajevnih skupnosti. Štabi za civilno zaščito so ustanovljeni in 
v glavnem tudi uspešno delujejo v republiki, mestu Ljubljani, v 
vseh občinah, v 1.346 organizacijah združenega dela in dru- 
gih organizacijah, v 17 delovnih skupnostih upravnih organov 
in v 943 krajevnih skupnostih. 

Med enotami so po številu vključenih obveznikov najmoč- 
nejše specializirane enote civilne zaščite. Skupno ja v te enote 
vključenih 116.780 obveznikov, v splošne enote pa 53.078 
obveznikov. 

V 12 občinah so poleg občinskih specializiranih enot formi- 
rani tudi združeni odredi civilne zaščite, ki enako kot občin- 
ske specializirane enote - predstavljajo kadrovsko, strokovno 
in tehnično najbolje usposobljen in opremljen del civilne 
zaščite, namenjen za ukrepanje na najbolj ogroženih območ- 
jih. 

Strokovno usposabljanje enot in štabov za civilno zaščito 
ne poteka dovolj intenzivno, sa je osnovni pouk opravilo V 
povprečju le 49,5% vseh pripadnikov. Tudi kvaliteta tega 
pouka še ni zadovoljiva. ^ 

Posebej velja opozoriti, da so enote in štaoi za civilno zašči 
to za delovanje v zaščitnih in reševalnih akcijah zelo po- 
manjkljivo opremljeni. To še zlasti velja za enote in štabe v 
krajevnih skupnostih, v šolah in vzgojnovarstvenih ustanovah 
ter za splošne enote v stanovanjskih hišah. 

V pripravah civilne zaščite se namenja velika skrb pripra- 
vam družbenih organizacij in raznih interesnih združenj obča- 
nov ter organizacijam združenega dela, ki so posebnega 
pomena za civilno zaščito (gasilske, potapljaške, radioama- 
terske, taborniške organizacije, Rdeči križ, Gorska reševalna 
služba, zdravstvene socialne, veterinarske, prometne, preskr- 
bovalne, komunalne in podobne organizacije združenega 
dela). Priprave organizacij potekajo usklajeno s pripravami 
civilne zaščite, vendar velja pripomniti, da rezultati njihovih 
priprav še niso povsod v skladu s potrebami. 

Velik pomen se daje usposabljanju prebivalstva za samopo- 
moč,' vzajemno pomoč in zaščito. Vendar tudi kvaliteta tega 
usposabljanja še ni zadovoljiva. Slabo je tudi stanje opremlje- 
nosti delovnih ljudi in občanov za zaščito pred učinki radiolo- 
ških, bioloških in kemijskih borbenih sredstev. 

Na področju graditve zaklonišč se je stanje v zadnjih letih 
pomembno izboljšalo. V preteklem letu se je glede na leto 
1977 povečalo skupno število zakloniščnih mest za 6%, od 
tega največ v zakloniščih osnovne zaščite. 

Uspešno poteka tudi oblikovanje republiških rezerv za pri- 
mer naravnih in drugih hudih nesreč. Samo v letošnjem letu 
bo zagotovljena oprema za začasno nastanitev za 12.000 ljudi. 

4. Na področju priprav vojnih zvez in službe opazovanja, 
javljanja, obveščanja in alarmiranja (OJOA) je bilo težišče 
dela usmerjeno v utrjevanje in izpopolnjevanje organizacije, v 
nabavo sodobne tehnične opreme in strokovno usposabljanje 
obveznikov in vseh delov te službe za opravljanje nalog v 
izrednih razmerah. 

Trenutno poteka druga faza izgradnje republiškega in po- 
krajinskih centrov za obveščanje in alarmiranje. Celoten si- 
stem, ki zajema republiške, pokrajinske in občinske centre 
OA, bo predvidoma zgrajen do leta 1985. Centre OA je že 
danes mogoče učinkovito uporabiti v primeru elementarnih in 
drugih hudih nesreč, še zlasti zato, ker so v centre povezani 
vsi mirnodobni sistemi obveščanja in zvez, vključno z radioa- 
materskimi organizacijami 

Za delovanje organov družbenopolitičnih skupnsti in orga- 
nizacij, civilne zaščite in za druge potrebe so za vojne razmere 
zagotovljene ustrezne radijske, žične in kurirske zveze ter 
kriptozaščita zaupnih podatkov in informacij. Sistem vojnih 
zvez se gradi tudi za mirnodobno uporabo, kar je še zlasti 
pomembno za kraje, kjer še niso dovolj razvite redne PTT 
zveze. 

5. V obrambnih pripravah gospodarstva in družbenih de- 
javnosti je težišče na zagotavljanju materialnih pogojev za 
delovanje oboroženih sil, civilne zaščite in drugih dejavnikov 
SLO ter za preskrbo prebivalstva v vojnih razmerah. 

Stanje priprav gospodarstva in družbenih dejavnosti je v 
posameznih občinah dokaj različno. V večjem delu občin so 

priprave in načrti usklajeni s potrebami in možnostmi, v neka- 
terih občinah in po posameznih področjih pa bodo potrebni 
še znatni napori za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V 
glavnem velja ugotovitev, da so v organizacijah združenega 
dela in drugih organizacijah obrambne priprave napredovale 
in da postajajo sestavni del njihove redne dejavnosti. Po- 
membno pri tem pa je tudi dejstvo, da se v te priprave vse bolj 
vključujejo krajevne skupnosti. 

Na področju energetike so opredeljene prednosti glede 
potrošnje energije, Veliki napori pa se vlagajo predvsem v 
zagotovitev goriv in rezervnih delov in drugih proizvodnih 
pogojev ter v razvoj dodatnih virov energije (agregati, male 
hidroelektrarne). 

V pripravah industrije se posveča posebna pozornost proiz- 
vodnji artiklov, ki so posebnega pomena za splošno ljudsko 
obrambo, v okviru tega pa zagotoviti zalog in domačih virov 
surovin in reprodukcijskega materiala. 

Na področju komunalnih dejavnosti, preskrbe z vodo, grad- 
beništva, prometa in zvez tečejo intenzivne priprave za zago- 
tovitev zadostnih zmogljivosti za potrebe SLO in še posebej 
civilne zaščite. Med problemi na tem področju so v ospredju 
predvsem kadrovski ter pomanjkanje finančnih sredstev za 
materialno zagotovitev obrambnih načrtov. 

Na področju kmetijstva se vlagajo napori za povezovanje 
razdrobljenih kmetijskih zmogljivosti v okviru priprav krajev- 
nih skupnosti, nadalje za hitrejši razvoj hribovitih predelov, 
ohranjanje odročnih kmetij, ter za hitrejši razvoj konjereje. V 
obrambnih pripravah kmetijstva in veterine še vedno niso 
rešeni problemi okrog zagotavljanja rezerv surovin in najnuj- 
nejših sredstev za reprodukcijo. 

Priprave zdravstva so v glavnem dobro izpeljane, tako da bi 
bilo v primeru vojne celotno območje SR Slovenije pokrito z 
zdravstvenimi ustanovami in zagotovljeno varstvo vsem de- 
lom splošnega ljudskega odpora in civilnemu prebivalstvu. 

6. Obrambna aktivnost republiških in občinskih (mestnih) 
resornih upravnih organov je usmerjena tako v izvajanje 
lastnih priprav, kakor tudi v usklajevanje in strokovno pomoč 
drugim organom, organizacijam in skupnostim. V tekočem 
letu je bilo težišče dela na pripravi potrebnih organizacijskih 
osnov (metodologija, usmeritveni načrti, navodila, kriteriji) za 
pripravo novih obrambnih načrtov. Pri tem imajo upravni 
organi za ljudsko obrambo še posebno vlogo, ki se kaže v 
medresorski koordinaciji in v izvajanju posebnih obrambno 
zaščitnih strokovnih nalog. 

V obrambnih pripravah organov za notranje zadeve je bil v 
preteklem obdobju poseben poudarek na opredeljevanju na- 
log organov za notranje zadeve v sistemu splošne ljudske 
obrambe, krepitvi družbene samozaščite in organiziranju na- 
rodne zaščite v krajevnih skupnostih in temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, pri čemer so bili doseženi pomembni 
rezultati, ki so kažejo v praktičnem uresničevanju družbene 
samozaščite v delovnih in življenjskih okoljih. Prav tako se je 
na vajah potrdila pravilnost koncepcije varnostnega sistema, 
oprtega na družbeno samozaščito. 

Tudi obrambne priprave pravosodnih organov so v zadnjih 
letih bistveno napredovale. Po uveljavitvi republiškega za- 
kona o ljudski obrambi so pravosodni organi izdelali nove 
načrte pripravljenosti ter načrte delovanja v vojnih razmerah 
in se uspešno vključujejo tudi v vaje. 

7. Proces podružbljanja SLO se uspešno razvija tudi na 
področju nabornih in vojaškomobilizacijskih zadev. Tako 
postaja nabor in mirnodobno popolnjevanje oboroženih sil 
vse bolj sestavni del splošne kodrovske politike, v katerega 
izvajanje se aktivno vključujejo družbenopolitične organiza- 
cije in drugi družbeni dejavniki v občinah in krajevnih skup- 
nostih. 

V priprave za izvedbo vojaške mobilizacije in mobilizacije 
družbenopolitičnega in gospodarskega sistema se vključujejo 
tudi krajevne skupnosti. S tem se bistveno povečujejo možno- 
sti za uspešno izvedbo mobilizacijskih nalog. 

8. Na področju obrambno samozaščitne vzgoje in uspo- 
sabljanja so doseženi vidni uspehi. Vzgoja in usposabljanje 
se izvaja v okviru rednega izobraževanja na šolah, v oborože- 
nih silah (JLA, TO) in milici, v posebnih šolah in tečajih za 
usposabljanje kadrov za SLO, z organiziranim usposablja- 
njem delovnih ljudi in občanov v TOZD in krajevnih skupno- 
stih, v enotah civilne zaščite, v družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacijah in v drugih oblikah- 
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Na podlagi stališč Predsedstva SR Slovenije so v pripravi 
dolgoročni programi usposabljanja za posamezne sestavine 
SLO s tem, da bodo le-ti konkretno razčlenjeni in prilagojeni 
predvsem potrebam delovnih ljudi in občanov v posameznih 
življenjskih in delovnih okoljih. 

Ker so potrebe po obrambnih kadrih v SR Sloveniji dokaj 
velike, je organiziran visokošolski študij SLO na Fakulteti za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, v skladu 
s stališči Predsedstva SR Slovenije pa se gradi tudi republiški 
center za obrambno usposabljanje v Poljčah, kjer se bodo 
kadri ob delu usposabljali za izvajanje konkretnih nalog za 
delo v obrambnih pripravah in vojni ter v drugih izrednih 
razmerah. 

V zadnjih letih so bile okrepljene tudi aktivnosti družbenih 
dejavnikov in strokovnih služb pri usmerjanju mladine v voja- 
ške šole in poklice. Temu primerno so doseženi tudi boljši 
rezultati, čeprav stanje še vedno ni zadovoljivo. 

9 Ob spremljanju uresničevanja programov ter financira- 
nja obrambnih priprav se ugotavlja, da se naloge, zajete v 

planskih dokumentih, zaradi pomanjkanja sredstev pa tudi 
konkretnih rešitev in projektov, ne uresničujejo povsod dovolj 
učinkovito. Vzpodbudno je dejstvo, da je presežen sistem 
proračunskega financiranja nalog ljudske obrambe, ki so 
skupnega pomena za posamezno občino. Financiranje teh 
potreb in nalog ljudske obrambe temelji na samoupravnem 
združevanju sredstev v temeljnih organizacijah združenega 
dela na podlagi družbeno ovrednotenih programov. Pri tem je 
treba opozoriti, da pri financiranju potreb ljudske obrambe še 
ne sodelujejo dovolj tudi samoupravne interesne skupnosti. 

S sredstvi iz republiškega proračuna, ki se dodeljujejo do- 
polnjevanim občinam, se zagotavljajo približno enake mate- 
rialne možnosti za razvoj obrambnih priprav v vseh občinah. 

Programi ljudske obrambe so bili realizirani v letu 1977 v 
povprečju 87%, v letu 1978 pa 91%. V obdobju 1974-1978 so 
vsa sredstva, porabljena za financiranje nalog ljudske 
obrambe v občinah znašala od 0,30 do 0,40% narodnega 
dohodka, kar je v mejah, ki so bile določene v družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1976-1980. 

Osnutek zakona o dav- 
kih občanov (ESA - 284) 

Osnutek zakona o davkih 
občanov temelji na predlogu 
na izdajo zakona o davkih ob- 
čanov, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela na sejah 
zborov dne 25. in 26. junija 
1979 ob upoštevanju pripomb, 
predlogov, predlogov in 
mnenj, izrečenih v skuščinski 
razpravi v prvi zakonodajni 
fazi. 

V delu predloga za izdajo za- 
kona, ki se ja nanašal na ob- 
davčenje kmetijstva, je razpra- 
va sicer v načelu podprla pred- 
lagane rešitve za postopen 
prehod na ugotavljanje in ob- 
davčenje doseženega dejan- 
skega dohodka v kmetijstvu, 
odprla pa je še vrsto vprašanj, 
ki so širšega in ne le davčnega 
značaja ter postavila zahtevo, 
da se davčno problematiko 
poveže s celotno rešitvijo 
vključevanja kmetov v svobo- 
dno menjavo dela, da se torej 
prouči in pripravi celovit pre- 
gled prispevkov kmetov za in- 
teresne skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti in drugo. 

V tej zvezi naj bi se še pred 
pripravo osnutka zakona orga- 
niziralo tudi širšo javno raz- 
pravo. Ker zakon o davkih ob- 
čanov ureja sistem obdavčenja 
za deset vrst davkov, ki jih pla- 
čujejo občani in civilnopravne 
osebe, bi to pomenilo tudi od- 
ložitev rešitev, ki so že dalj ča- 
sa v pripravi, predvsem tudi 
določenih rešitev na področju 
obdavčenja samostojnega 
osebnega dela zaradi uskladi- 
tve z zakonom o združenem 
delu, novim obrtnim zakonom 
in drugo 

V izogib navedenemu je za 
razpravo v Skupščini SR Slo- 
venije pripravljen osnutek za- 
kona o davkih občanov, ki: 

1 temelji na predlogu za iz- 
dajo zakona ob upoštevanju 

pripomb, predlogov in mnenj, 
izrečenih v skupščinski raz- 
pravi v prvi zakonodajni fazi, 

2. začasno, do sprejetja no- 
vih rešitev glede postopnega 
prehoda na obdavčenje kme- 
tijstva po dejanskem dohodku, 
zadržuje veljavno ureditev, to 
je obdavčenje po katastrskem 
dohodku in pa posebno poo- 
blastilo občinskim skupšči- 
nam, da določijo pogoje in 
merila, po katerih posamezne 
vrste zavezancev preuvrstijo 
na obdavčenje po dejanskem 
dohodku. 

Novi davčni zakon naj bi 
imel 15 delov: prvi del naj bi 
vseboval splošne določbe, 
drugi del naj bi navedel vrste 
davkov, tretji do vključno dva- 
najsti del podrobnejšo obrav- 
navo posameznih davčnih vrst, 
trinajsti del postopkovne, štiri- 
najsti kazenske in petnajsti del 
prehodne in končne določbe. 

Glede na obsežnost osnutka 
zakona omenjamo le nekatere 
najpomembnejše nove rešitve: 

1. Iz splošnih določb zako- 
na: Osebni dohodek, ki se 
ugotavlja za nosilce samostoj- 
nega osebnega dela z name- 
nom,, da se njihov družbenoe- 
konomski položaj načelno ize- 
nači z delavci v združenem de- 
lu, naj bi se v bodoče priznaval 
le nosilcem samostojnega 
osebnega dela, katerem je to 
edini in glavni poklic, ne pa 
tudi občanom, ki opravljajo 
dejavnosti kot postranski po- 
klic ter upokojencem. 

Poslovne knjige naj bi vodili 
le zavezanci, katerim se davek 
odmerja po ugotovljenem de- 
janskem dohodku, ne pa tudi 
povšalisti, za katere se pavšal- 
ni letni znesek davka določi po 
dragih merilih. 

Določene kategorije zave- 
zancev, ki dosegajo mnogo 

drobnega prometa z občani, 
naj bi tega evidentirale preko 
registrskih blagajn. 

Opustilo naj bi A obvezno 
evidentiranje računov obča- 
nov za prodano blago in 
opravljene storitve pri davčnih 
organih - po variantnem pred- 
logu naj se evidentiranje raču- 
nov zadrži. 

Zaradi pridobitve podatkov 
in ugotovitve dejstev, potreb- 
nih za odmero davkov, naj bi 
se v izjemnih pogojih dopusti- 
lo, da davčni organi izvršijo tu- 
di osebno preiskavo zavezan- 
ca in pregled nekaterih stano- 
vanjskih prostorov, vendar le 
ob asistenci za to pristojnih or- 
ganov. 

V postopku zbiranja podat- 
kov, potrebnih za odmero dav- 
kov, naj bi davčni organi imeli 
pravico zahtevati tudi predlo- 
žitev podatkov, ki predstavljajo 
uradno in poslovno tajnost. 

2. V zvezi z odmero davka 
ocf osebnega dohodka, osnu- 
tek zakona opušča obdavčenje 
po pavšalnih osnovah ter vrsto 
oprostitev in olajšav, ker glede 
na višino tega davka, tako po- 
sebno obravnavanje določenih 
kategorij zavezancev ali dolo- 
čenih vrst dohodkov, ni več 
potrebno. 

3. Na področju obdavčenja 
kmetijstva so predlagane ne- 
katere nove davčne oprostitve 
v zvezi z melioracijo zemljišč, 
komasacijo zemljišč, združe- 
vanjem v kompleks skupne ob- 
delave, posebne oprostitve za 
združene kmete in za zavezan- 
ce, ki so oddali zemljišča v 
zvezi z uveljavljanjem pravice 
do preživninskega varstva 
kmetov. Za priznavanje social- 
nopolitičnih olajšav so dose- 
danji dohodkovni cenzusi na- 
domeščeni z opisno metodo 
.trajnega značaja Med upravi- 
čence do teh olajšav so pod 
določenimi pogoji vključene 
tudi kmečke žene v zvezi s po- 
rodom 

4 V sistem obdavčenja do- 
hodkov iz gospodarskih dejav- 

nosti so vnesene spremembe 
glede: 

- opredelitve zavezanca, ki 
je le občan, ki opravlja dejav- 
nost v skladu s predpisi - do- 
hodkov od nedovoljenega 
opravljanja dejavnosti se torej 
ne obdavčuje: 

- razvrstitve zavezancev po 
načinih obdavčenja, ko naj bi 
se predvsem storitvene obrtni- 
ke, ki ne zaposlujejo delavcev, 
preuvrstilo na pavšalno obdav- 
čitev in ne bi vodili poslovnih 
evidenc: 

- ugotavljanja ( davčne 
•osnove za davek po dejan- 
skem dohodku, ko je v osnovi 
menjan postopek ugotavljanja 
celotnega prihodka, dohodka 
in ugotavljanja/ostanka čiste- 
ga dohodka; ki predstavlja 
davčno osnovo za davek iz de- 
javnosti; 

- plačevanja določenih za- 
konskih in pogodbenih obvez- 
nosti, ki jih je zavezovanec pla- 
čeval iz presežka; v bodoče naj 
bi se priznavale-pred ugotovi- 
tvijo davčne osnove; vzpore- 
dno s tem so preciznejše kot 
doslej rešena tudi mnoga 
vprašanja v zvezi s priznava- 
njem stroškov; 

- priznavanja oprostitev in 
olajšav, s posebnim ozirom na 
vlaganja v razširjeno repro- 
dukcijo. 

5. V sistem obdavčenja do- 
hodkov-iz poklicnih dejavnosti 
so vnešene podobne spre- 
membe, kot pri obdavčenju 
gospodarskih dejavnosti. 

6. V zvezi z obdavčenjem 
dohodka iz avtorskih pravic 
naj omenimo le davčno opro- 
stitev za dohodke od patentov 
in tehničnih izboljšav, ki jo za- 
radi enotnosti uvaja že zakon. 

7 V sistemu obdavčenja 
dohodkov od premoženja so 
predlagane spremembe glede 
obdavčenja dohodkov, dose- 
ženih s prodajo premoženja. 
Skrajšala naj bi se doba, po 
kateri ni več možno ugotavljati 
takega dohodka, v primerih, 
ko je prodajalec oproščen dav- 
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ka iz nepremičnin, ker je kup- 
nino uporabil za nakup ali 
gradnjo stanovanja, zato naj bi 
bil oproščen tudi davka od do- 
hodka iz premoženja. 

8 V zvezi z obdavčenjem 
dediščin in daril so predlagane 
določene spremembe v zvezi s 
priznavanjem oprostitev oziro- 
ma olajšav. 

9. Davek od premoženja, 
naj bi se ne odmerjal več na 
tovorna cestna motorna in pri- 
klopna ter kombi vozila. 

10. Pri odmeri davka iz 
skupnega dohodka občanov, 
naj bi že zakon opisno oprede- 
lil višino neobdavčenega dela 
skupnega čistega dohodka in 
višino olajšav za vzdrževane 
družinske člane, s čimer odpa- 
de vsakoletno sprotno določa- 
nje teh zneskov po Skupščini 
SR Slovenije. 

11. Nekatere pomembnejše 
spremembe osnutek zakona 
vnaša tudi v določbe o postop- 
ku za odmero in pobiranje 
davkov, predvsem v delu, ki se 
nanaša na prisilno izterjavo 
davkov, kjer ustrezno povzema 
tudi rešitve iz zakona o izvršil- 
nem postopku. 

12. Spremenjene so višine 
denarnih kazni za davčne pre- 
krške, ki so bile v sedanji višini 
določene v letu 1972. Večino 
davčnih prekrškov osnutek.za- 
kona daje v pristojnost občin- 
skim davčnim organom. 

13. Novi zakon naj bi se 
uporabljal od 1. 1. 1981 leta in 
to iz razloga, ker je v tej zvezi 
treba izdati nove oziroma do- 
polnjene občinske odloke in 
vrsto podzakonskih predpisov, 
ker vse mora biti izdano pred 
pričetkom uporabe zakona 
glede na načela zakona, da se 
davki odmerjajo po osnovah in 
stopnjah, ki veljajo na dan 1.1 
leta, za katero se davke od- 
merja. Vzporedno s tem pa 
osnutek zakona (239. člen) do- 
loča, da bi se posamezne nje- 
gove določbe uporabljale že z 
dnem objave zakona oziroma 
že za vse leto 1980. Gre za reši-' 
tve, ki so ugodnejše za zave- 
zance. 

Osnutek zakona tudi po pre- 
nehanju veljavnega zakona za- 
držuje v veljavi določbe veljav- 
nega zakona v zvezi z ugotav- 
ljanjem nenapovedanega do- 
hodka, SR Slovenije še ni 
sprejela zakona o izvoru pre- 
moženja, po katerem naj bi se, 
če bi se odločili za podobno 
rešitev, kot jo vsebujejo zadev- 
ni zakoni drugih republik, v ta- 
kih primerih odvzelo na neza- 
koniti način pridobljeno pre- 
moženje. Do rešitve tega vpra- 
šanja se zato v SR Sloveniji od 
ugotovljenega nenapovedane- 
ga dohodka odmerja davek in 
je v tej zvezi potrebno začasno 
zadržati veljavnost tozadevnih 
določb iz veljavnega zakona o 
davkih občanov 

no drugačna od obstoječega 
sistema, po katerem so davčni 
zavezanci le temeljne organi- 
zacije združenega dela s po- 
dročja gospodarstva. 

2. Davek iz dohodka je vir 
prihodkov republiškega prora- 
čuna. 

3. Osnova za davek je dose- 
ženi dohodek, zmanjšan za: 

- del skupnega dohodka, ki 
pripada drugim organizacijam 
združenega dela iz naslova na- 
domestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi, 

- del skupnega dohodka, ki 
pripada kmetom in drugim de- 
lovnim ljudem, 

- znesek obveznosti do de- 
lovnih skupnosti, ki opravljajo 
dela skupnega pomena za te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela v delovni ali drugi or- 
ganizaciji združenega dela, 

- del dohodka, ki ga je 
davčni zavezanec dosegel s 
poslovanjem v tujini, če je bil 
ta del dohodka obdavčen po 
predpisih države, v kateri je bil 
dosežen, 

(Variantni dodatek: - del do- 
hodka, ki pripada tujim ose- 
bam iz nasJova vlaganja sred- 
stev v domačo organizacijo 
združenega dela za skupno 
poslovanje) 

- odstotni del povprečnih 
osebnih dohodkov delavcev v 
SR Sloveniji v preteklem letu, 
ki j je določen s posebnim za- 
konom, 

- del sredstev rezerv, ki jih 
je davčni zavezanec namenil 
brez obveznosti vračanja za 
pokrivanje izgub v drugih te- 
meljnih organizacijan združe- 
nega dela v letu, za katero se 
ugotavlja davčna obveznost. 

4. Davčne stopnje so pro- 
porcionalne in diferencirane 
po posameznih dejavnostih. 

Konkretna višina stopenj bo 
določena z letnimi izvedbeni- 
mi davčnimi zakoni v skladu z 
načeli, določenimi v dogovorih 
o temeljih plana in letnih reso- 
lucijah Izhodišča za določanje 
diferenciranih stopenj naj bi 
bila dohodek na delavca, poto- 
ji za pridobivanje dohodka ter 
planske usmeritve za razpore- 
janje dohodka. 

5. Davčne olajšave bodo 
določene deloma že s tem si- 
stemskim zakonom, deloma 
pa z letnimi izvedbenimi davč- 
nimi zakoni v skladu s tekočo 
ekonomsko politiko, ki bo 
opredeljena v dogovorih o te- 
meljih plana in letnih resoluci- 
jah. 

Davčne olajšave bodo dolo- 
čene v obliki znižanja obraču- 
nane davčne obveznosti in v 
obliki znižanja davčne osnove. 

Glede obsega olajšav, ki naj 
bi se priznavale že s sistem- 
skim davčnim zakonom, sta v 
osnutku predlagana dva mož- 
na pristopa. Prvi pristop je širši 
in povzema večji del že doslej 
uveljavljenih olajšav, drugi pri- 
stop pa je ožji in zadržuje le 
nekaj najpomembnejših doslej 
uveljavljenih olajšav (na pri- 
mer: naložbe v prioritetne de- 
javnosti po planu, naložbe v 
manj razvita območja v repu- 
bliki in v federaciji in po- 
dobno) 

6. Davek neposredno obra- 
čunava davčni zavezanec, ki 
predloži obračun davka službi 
družbenega knjigovodstva, ta 
služba pa opravi ustrezni kon- 
trolni postopek. 

Nova davčna ureditev naj bi 
po tem predlogu pričela veljati 
1 1 1981, to je s pričetkom 
novega srednjeročnega plan- 
skega obdobja. 

Osnutek zakona o dav- 
ku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela in delovnih skup- 
nosti (ESA - 287) 

Predlog za izdajo zako- 
na o vodnem prispevku 
za leto 1979, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega 
sporazuma, z osnutkom 
zakona (ESA) - 384) 

S tem zakonom se ureja nov 
sistem plačevanja davka iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti. Sistemski davčni 
zakon bo določal le temeljne 
elemente novega davčnega si- 
stema, kot so: davčni zaveza- 
nec, pripadnost davka, davčna 
osnova, vrsta davčnih stopenj, 
načela za davčne olajšave ter 
način obračunavanja in plače- 
vanja davka. Konkretna višina 
davčnih stopenj ter podrob- 
nejše opredelitve davčnih olaj- 
šav pa bodo predmet letnih 
izvedbenih davčnih zakonov. 

Osnutek zakona izhaja iz na- 
čel, ki so postavljena v predlo- 
gu medrepubliškega dogovora 
o osnovah davčnega sistema, 
ki je v zadnji fazi priprav in bo 
predvidoma kmalu sprejet. V 
osnutku zakona so upošteva- 
na tudi stališča in mnenja, ki 

so bila izražena v skupščinski 
razpravi o predlogu za izdajo 
zakona. 

Osnovne značilnosti predla- 
ganega novega davčnega si- 
stema so: * 

1. V novem zakonu naj bi 
bili davčni zavezanci oprede- 
ljeni takole: 

- temeljne organizacije 
združenega dela, enovite de- 
lovne organizacije, kmetijske 
in druge zadruge ter druge 
oblike združevanja kmetov in 
pogodbene organizacije zdru- 
ženega dela, 

- delovne skupnosti, razen 
delovnih skupnosti, ki oprav- 
ljajo naloge za organe družbe- 
nopolitičnih skupnosti, za 
družbenopolitične in druge 
družbene organizacije, za sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti in za društva. 

Predlagana rešitev je bistve- 

S predlagano zakonsko reši- 
tvijo o vodnem prispevku, ki 
temelji na 1. odstavku 70. čle- 
na Ustave SR Slovenije bo ure- 
jeno plačevanje vodnega pri- 
spevka za tiste temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki 
opravljajo gospodarsko ali ko- 
munalno gospodarsko dejav- 
nost in za tiste občane, ki 
opravljajo obrtno ali drugo go- 
spodarsko dejavnost, pa ne iz- 

polnjujejo svojih obveznosti, ki 
so jih po 22. členu zakona o 
vodah dolžni. 

Vodni prispevek se plačuje v 
odvisnosti od doseženega do- 
hodka, od količine vode, od 
stopnje izpuščene onesnažene 
vode, od količine odvzetega 
peska, mivke ali proda in od 
proizvedene električne ener- 
gije. 

S tem bo doseženo, da bo 
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vodno gospodarstvo SR Slo- 
venije, ki je doslej na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
realiziralo cca 87% predvide- 
nih sredstev, lahko izpolnilo 

svoj letni program del za leto 
1979 in hkrati tudi obveznosti 
srednjeročnega plana razvoja 
vodnega gospodarstva za ob- 
dobje 1976-1980. 

Predlog za izdajo zako- 
na notranjih zadevah (ESA - 389) 

Skupščina SR Slovenije ure- 
ja z zakonom v okviru pravic in 
dolžnosti republike tudi držav- 
no in javno varnost ter sistem 
družbene samozaščite (3. toč- 
ka 321, člena Ustave SR Slove- 
nije). 

To področje ureja sedaj za- 
kon o družbeni samozaščiti, 
varnosti in notranjih zadevah 
(Ur. list SRS, (št. 47/72 in 
23/76), vendar del njegovih 
določb še ni usklajen z ustav- 
no in novimi sistemskimi pred- 
pisi. Zlasti velja to za določbe, 
ki se nanašajo na delovna ra- 
zmerja in samoupravljanje. 
Poleg tega razvoj na področju 
družbenih odnosov narekuje, 
da se sistem družbene samo- 
zaščite kot pomembne sestavi- 
ne krepitve politične in gospo- 
darske stabilnosti ter sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov 
uredi v posebnem zakonu. 

V predloženem zakonu bi 
urejali le notranje zadeve, kot 
zadeve skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane in po- 
sebnega pomena za družbeno 
skupnost v SR Sloveniji. Upo- 
števajoč proces podružbljanja 

odgovornosti za varnost in za- 
ščito družbe in specifično vlo- 
go strokovnih služb organov 
za notranje zadeve bi v novem 
zakonu določili: 

- pristojnost, organizacijo 
in pooblastila organov za no- 
tranje zadeve kot strokovnih 
organov enotnega varnostne- 
ga sistema; 

- pooblastila in dolžnosti 
pooblaščenih uradnih oseb; 

- rezervni sestav organov 
za notranje zadeve; 

- medsebojna razmerja 
med organi za notranje za- 
deve. 

- samoupravljanje; 
- posebnosti glede urejanja 

delovnih razmerij in statusnih 
vprašanj delavcev organov za 
notranje zadeve; 

- priznanja za delo na po- 
dročju varnosti; 

- disciplinsko odgovornost; 
- strokovno izobraževanje; 
- sredstvo za delo ter 
- pooblastila izvršnemu 

svetu in republiškemu sekre- 
tarju za ureditev posameznih 
vprašanj. 

Predlog odloka o spre- 
membi odloka o preno- 
su denarnih sredstev 

družbenopolitičnih 
skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije (ESA - 388) 

Izhajajoč iz drugega odstav- 
ka 8. točke osnutka Resolucije 
o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 za leto 1980, pred- 
lagamo spremembo obstoje- 
čega odloka o prenosu denar- 
nih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti v depozit pri Na- 
rodni banki Slovenije. S tem 
aktom se dopolni odlok v tem 
smislu, da Narodna banka Slo- 
venije daje na osnovi teh de- 
pozitov kratkoročne kredite te- 
meljnim bankam v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom le 
še v določenem odstotku, del 
pa usmeri v skladu s kreditno 
politiko SR Slovenije. Usmeri- 
tev teh sredstev dopušča 49. 
člen zakona o Narodni banki 

20% deponiranih sredstev, 
usmerjenih za določene name- 
ne, tista meja, ki še omogoča 
deponentom-družbenopolitič- 
nim skupnostim neomejeno 
razpolaganje s svojimi denar- 
nimi sredstvi. Izvršni svet ima v 
pripravi odloke, ki bodo kon- 
kretizirali namen uporabe teh 
sredstev (spremeniti) pogoje 
kreditiranja že obstoječe letali- 
ške infrastrukture). 

Osnutek Resolocije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1976-1980 za leto 1980 tudi 
obvezuje temeljne banke, da 
preostali del sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki ne 
bo usmerjen v skladu s skup- 
ščinskimi odloki, uporabijo po 
samoupravnem sporazumu ta- 
ko, da bo zagotovljeno tistim 
temeljnim bankam, ki so v pre- 
teklih letih nalagale sredstva 
po nižjih obrestnih merah v 
kmetijstvo in turizem, nado- 
mestila izpadlih aktivnih obre- 
sti. 

Na ta način bi namreč rešili 
vprašnje zagotovitve sredstev 
za kritje obveznosti SR Slove- 
nije do temeljnih bank. Te ob- 
veznosti SR Slovenije namreč 
izhajajo iz 5. člena zakona o 

usmeritvi uporabe sredstev v 
poslovnih bankah, izvirajoči iz 
določenih učinkov po 1. 1. 
1974 (Ur. I. SRS, št. 18-186/74), 
ki določa, da bo v primeru, če 
sredstva, izvirajoča iz učinkov 
v posameznih za določene na- 
mene oz. na kompenzacijo na- 
domestil izpadlih aktivnih 
obrestnih mer, SR Slovenija 
opredelila vire sredstev za krit- 
je teh obveznosti. S spreme- 
njenim samoupravnim spora- 
zumom bodo temeljne banke 
upoštevale prisotnost spreme- 
njenega materialnega položaja 
nekaterih temeljnih bank, ki je 
nastal zaradi izpada nadome- 
stil in učinkov, ki se po ukinitvi 
zakona o bankah ter kredit- 
nem in bančnem poslovanju 
ne obračunavajo več. S tem iz- 
padom so predvsem prizadete 
temeljne banke v Kopru, Kra- 
nju in Murski Soboti. 

Na ta način bodo prizadete 
temeljne banke, ki. jim bodo 
usmerjeni večji zn,eski kreditov 
iz tega vira, lahko kompenzira- 
le izpad teh učinkov, tako 
usmerjena sredstva bodo na- 
mreč banke po odločitvah svo- 
jih članic lahko plasirale po 
pogojih, sprejetih v veljavnih 
kreditnih politikah. 

Predlog zakona o enotni 
matični številki občanov (ESA - 173) 

Slovenije, ki določa, da »v de- 
pozit sprejeta sredstva družbe- 
nopolitičnih skupnosti iz 4. 
člena tega zakona lahko Naro- 
dna banka Slovenije daje ban- 
kam kot poseben kredit za 
kratkoročno kreditiranje orga- 
nizacij združenega dela s po- 
dročja gospodarstva v okviru 
določene kreditne politike So- 
cialistične republike Slovenije 
in v skladu s skupnimi osnova- 
mi kreditne politike Jugoslavi- 
je«. Na ta način bi bila dana 
Skupščini SR Slovenije mož- 
nost, da vpliva na pogoje kre- 
ditiranja naložb, za katere 
smatra, da so družbeno korist- 
ne in potrebne. 

Po mnenju Narodne banke 
Slovenije in predlagatelja je 

Na podlagi sklepov zbora 
združenega dela in zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije z 
dne 7. 11. 1979 o sprejemu 
osnutka zakona o enotni ma- 
tični številki občanov v SR Slo- 
veniji, je pripravljen predlog 
zakona o enotni matični števil- 
ki občanov. Pri pripravi pred- 
loga tega zakona so bili upo- 
števani predlogi in mnenja, da- 
ni v skupščinskem postopku 
za sprejem osnutka zakona. 

Odbor za družbenopolitični 
sistem zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je 
opozoril, da naj, predlagatelj 
nekatere rešitve, ki opredelju- 
jejo postopek, uredi s podza- 
konskimi predpisi. Istočasno 
so iz osnutka zakona črtana 
tista določila, ki so predstav- 
ljala ponavljanje določil zvez- 
nega zakona o uvedbi matične 
številke občanov (Uradni list 
SFRJ, št. 58/76). 

Tako je črtano določilo (3. 
člen osnutka), da občan dobi 
samo eno matično številko, ki 
ne sme biti določena druge- 
mu, ker je to že urejeno z dolo- 
čilom 7. člena zveznega zako- 
na. Isto velja za določilo (drugi 
odstavek 5. člena osnutka), da 
občan pri spremembi stalnega 
prebivališča obdrži matično 

številko, kar je tudi že urejeno 
v 7. členu zveznega zakona. 

Postopek za določanje ma- 
tične številke novorojenim in 
na območje SR Slovenije pri- 
seljenim osebam (prvi odsta- 
vek 5. člena osnutka) sodi v 
podzakonske predpise zato je 
v predlogu zakona izpuščen. 

V razpravi o osnutku zakona 
je bil podan predlog, da naj bi 
zavod vodil tudi evidenco o 
uničenih matičnih številkah. 
Predlagatelj sodi, da je poseb- 
no določilo v zakonu odveč za- 
to, ker mora biti organizirana 
evidenca o danih matičnih šte- 
vilkah (4. člen predloga zako- 
na) tako, da se iz nje vidi, da ni 
ista matična številka določena 
dvema občanoma ali da ima 
občan dve matični številki, ozi- 
roma da je pri določanju ma- 
tične številke prišlo do napake. 

Določila 5. člena nalaga ob- 
vezo zavodu, da pošlje določe- 
no matično,številko občinske- 
mu organu za notranje zadeve, 
ki jo najprej vpiše v rojstno 
matično knjigo in v register 
stalnega prebivalstva in jo šele 
potem sporoči občanu. Dikcija 
7: člena osnutka zakona je bila 
nejasna, ker bi se lahko razu- 
melo, da so organi za notranje 
zadeve dolžni poskrbeti za 
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vpis matične številke v vse 
ustrezne listine in evidence. 

Določila 6. člena (8. člen 
osnutka zakona) so spreme- 
njena, ker 10. člen zveznega 
zakona navaja v katere eviden- 
ce in listine je potrebno vpisati 
matično številko (osebna iz- 
kaznica, rojstna, poročna in 

mrliška matična knjiga, delov- 
na knjižica, vendar je intenca 
zveznega in tega zakona, naj v 
predpisih s katerimi se urejajo 
posamezne evidence predvidi 
postopek oziroma mesto in 
način vpisa matične številke v 
te evidence in listine. 

Prav tako so iz osnutka za- 
kona brisana določila o po- 

stopku za vpis matične številke 
v matične knjige (9. člen 
osnutka zakona), postopek or- 
gana za notranje zadeve, če 
ugotovi da občanu še ni bila 
določena matična številka (10. 
člen osnutka zakona), posto- 
pek za obveščanje o uničenju 
napačno določenih matičnih 
številk, (13. člen osnutka zako- 

na) ker po svoji vsebini sodijo 
v podzakonske predpise. 

Predlagatelj je v 11. členu 
predloga zakona upošteval 
pripombo zakonodajno pravne 
komisije Skupščine SR Slove- 
nije o določitvi roka v katerem 
morajo biti izdani podzakonski 
predpisi. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

27. novembra 1979 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

7. novembra 1979 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za torek, 27. no- 
vembra 1979, je razširjen z: 

- osnutkom zakona o spre- 
membah zakona o skupnem 

obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1979 
(ESA 385) 

- osnutkom odloka o spre- 
membi odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije v letu 1979 
(ESA 386). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 7. novembra 1979 
sprejeli: 

- predlog stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slo- 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

19. decembra 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora očin in Družbenopo- 
litičnega zbora skupščine SR 
Slovenije so sklicane za sre- 
do, 19. decembra 1979. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 
- oceno varnostnih razmer v 
SR Sloveniji; 
- predlog za izdajo zakona o 
notranjih zadevah; - poročilo 
o uresničevanju zasnove 
splošne ljudske obrambe v SR 
Sloveniji; 
- predlog za izdajo zakona o 
ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti s tezami za osnu- 
tek zakona; 
- predlog zakona o zdravstve- 
nem varstvu (ESA 240). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o 
investicijskih vlaganjih SR Slo- 
venije v graditev zaklonišč v 
obdobju od leta 1981 do leta 
1985 z osnutkom zakona (ESA 
274); 
- osnutek samoupravnega 
sporazuma o skupnih podla- 
gah za delitev dela na področ- 
ju zdravstva v SR Sloveniji 
(ESA 363); 
- osnutek zakona o davkih 
občanov (ESA 284); 
- osnutek zakona o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih. 

(Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je k 
navedenim predlogom sprejel 
stališča). 

združenega dela in delovnih 
skupnosti (ESA 287); 
- predlog za izdajo zakona o 
vodnem prispevku za leto 
1979, ki ga plačujejo zavezan- 
ci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma, z osnutkom 
zakona (ESA 384); 
- predlog zakona o enotni 
matični številki občanov (ESA 
173); 
- osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu (ESA 375); 
- osnutek zakona o sredstvih 
za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel 
območje Socialistične republi- 
ke Črne gore v letu 1979 (ESA 
312); 
- osnutek zakona o zagotav- 
ljanju sredstev za odpravljanje 
škod na premoženju občanov 
v določenih občinah SR Bosne 
in Hercegovine in Socialistič- 
ne republike Hrvatske, ki so 
nastale kot posledica katastro- 
falnaga potresa, ki je prizadel 
območje Socialistične republi- 
ke Črne gore v letu 0079 (ESA 
387). 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja dele- 
gatov 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 

Erika Peterca, Nada Bule, Lojze Capuder, Bojan Buto- 
len, Anton Kerčmar, Lado Škrjanec, Janko Muraus, Brane 
Kozamernik, Anton Kugonič, Savo Vuk, Boris Kralj, Alek- 
sander Willewaldt, Ana Grum, Tomislav Majer, Franc Pre- 
mik, Viktor Seitl, Franci Polak, Janko Kušar, Franc Mali, 
Ferdo Prezelj, Ljubo Cimerman, Edvin Kosič, Roni Nemec, 
Ladislav Palfi, Janez Kovačič, Andrej Grahor, Karmelo 
Budihna, Jože Juvančič, Pavel Trstenjak, Alojz Krajne, 
Rudi Nadiževec, Imre Varju, Cveto Velikonja, Nada Pogo- 
relčnik, Vladimir Fatur, Olga Mavrič, Anton Jurjevčič, 
Slavka Jerman, Viljem Pahor; 

Zbor občin 

Maver Jerkič, Tomaž Vuga, Janko Rebernik, Davorin 
Škarabot, dr. Lojze Ude, Igor Križman, Marko Kren, Geza 
Farkaš, Franc Novak, Alenka Zaje, Jožica černič, Stanko 
Gobec, Franjo Lunder, Mihael Marolt, Ivan Jemenšek, 
Stanko Lebar, Anton Jurša, Savo Vuk, Milan Prime, Sergije 
Keser, Vinko Gobec, Janko Pučnik, Janez Zaplotnik, Janez 
Zibelnik, Ahmed Kalač, Bojan Furlan, Bogdan Birsa, Mar- 
jan Trebežnik, Franc Zorman, Janez Čanžek, Marjan Ašič, 
Dora Rihar, Jože Miklavčič, Ivo Marenk, Jožef Šubic, Ro- 
man Mavri, Milojka Virant, Sergej Bubnov, Lojze Skok, 
Srečko Panič; 

Družbenopolitični zbor 

Marija Zupančič-Vičar, Srečko Mlinarič, Vida Mikuž, 
Lojzka Čotar, Ivan Godec, Stane Gavez, Vili Vindiš, Tina 
Tomlje, Andrej Grahor, Emil Šuštar, Ivo Marenk. 

venije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji; 

- predlog za izdajo zakona 
o stanovanjskem gospodar- 
stvu; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih; 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o sistemu 
obrambe pred točo; 

- osnutek zakona o poroš- 
tvu SR Slovenije za obveznosti 
iz vlaganj v energetske ob- 
jekte; 

predlog zakona o prevze- 
mu obveznosti Socialistične 
republike Slovenije za povrni- 
tev škode, nastale na predme- 
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tih izjemne kulturne ali umet- 
niške vrednosti, ki so poslani 
iz tujine zaradi razstavljanja; 

- osnutek zakona o enotni 
matični številki občanov; 

- soglasje k osnutku zako- 
na o določitvi skupnega zne- 
ska sredstev za financiranje 
programa graditve in moderni- 
zacije tehnične baze mobilne- 
ga Radia Jugoslavije od leta 
1980 do leta 1984; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 

protokola k sporazumu med 
vlado Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in vlado 
Zveze sovjetskih socialističnih 
republik o ekonomskem in te- 
hničnem sodelovanju pri gra- 
ditvi in.rekonstrukciji industrij- 
skih podjetij in drugih objek- 
tov v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, z dne 2. 
novembra 1972. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu 

(Družbenopolitični zbor je 
ob obravnavi predloga za iz- 
dajo tega zakona sprejel sta- 
lišča). 
Zbor združenega dela in Zbčr 
občin sta na sejah obravna- 
vala tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o javnih cestah 
Sklepanje o predlogu za izdajo 
tega zakona sta zbora odložila. 
Zbor občin pa je sprejel: 

- osnutek zakona o imeno- 
vanju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb 

- predlog odloka o začasni 
ustavitvi izvajanja sprememb v 
območju občin, krajevnih 
skupnosti, naselij in ulic ter 
sprememb v oštevilčenju hiš. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi predlog 
odloka o imenovanju Mirka 
Jamarja za guvernerja Naro- 
dne banke Slovenije. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 

zakona o javnih cestah 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 27. seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o javnih cestah in na podlagi druge- 
ga odstavka 261. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Sklepanje o predlogu za izdajo za- 

kona o javnih cestah se odloži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj, upoštevajoč stališča delovnih teles 
skupščine in zbora, mnenj družbenih 
svetov in današnje razprave na seji zbo- 
ra, opredeli temeljne rešitve glede odpr- 

tih vprašanj, navedenih v variantnih 
predlogih predloga za izdajo zakona. 

3. Zbor bo dokončno odločal o pred- 
logu za izdajo zakona potem, ko bo od 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
prejel temeljne rešitve glede odprtih 
vprašanj. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naj te rešitve predloži zboru najka- 
sneje do konca januarja 1980. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o javnih 
cestah 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 26. seji dne 7. novembra 1979 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o javnih 
cestah in na podlagi 3. odstavka 261. 
člena v zvezi z 237. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Sklepanje o predlogu za izdajo za- 

kona o javnih cestah se odloži. 
2. Izvršni svet naj, upoštevanje stališča 

delovnih teles skupščine in zborov, 
mnenj družbenih svetov in razprave na 
seji zbora, opredeli temeljne rešitve gle- 
de odprtih vprašanj, navedenih v variant- 
nih predlogih predloga za izdajo zakona, 
iz katerih bo jasno razviden koncept 

Izvršnega sveta za učinkovito ureditev te 
pomembne družbene problematike in v 
delovni fazi naj organizirano konsultira 
tudi slovenske občine. 

3. Zbor bo dokončno odločal o pred- 
logu za izdajo zakona potem, ko bo Izvrš- 
ni svet izpolnil obveze iz 2 točke sklepa. 
Izvršni svet naj te rešitve predloži zboru 
najkasneje do konca januarja 1980. 

SKLEP 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 27. seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu pri delu in na podlagi dru- 
gega odstavka 261. člena poslovnika 
Skupščine SR sprejel naslednji 

sklep 
1 Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pri delu se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona naj upo- 
števa stališča Družbenopolitičnega zbo- 
ra, predloge dane v poročilih delovnih 
teles skupščine in zbora in predloge, da- 
ne v razpravi na seji zbora, pri čemer naj 
vsebuje osnutek zakona le materijo, ki se 
neposredno nanaša na zagotavljanje var- 

stva pri delu delavcev, ki jih zaposlujejo 
obrtniki, ki imajo kooperantske pogodbe 
s 7 organizacijami združenega dela in na 
določila, na podlagi katerih bo mogoče 
vzpostaviti evidenco nad oddajo del na 
podlagi kooperantskih pogodb. 

3. Z ukrepi vseh organov samouprav- 
ne delavske kontrole, družbenega nad- 
zora in pregona in z družbeno samoza- 
ščito ter s sodelovanjem med republika- 
mi je treba preprečevati vse oblike posre- 
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dovanja delovne sile, ki se zakrivajo za 
različnimi podkooperantskimi odnosi in 
drugimi odnosi, ker je tako posredovanje 
in izkoriščanje delavcev protiustavno in 
nezakonito ter v nasprotju s socialistično 
moralo. 

4. Ker teh problemov ni mogoče reše- 
vati samo po pravni poti, temveč z najšir- 

šo družbeno akcijo, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pripravi skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Skup- 
nostjo za zaposlovanje in v sodelovanju s 
sindikati informacijo, ki bo to problema- 
tiko celovito osvetlila s pravnih, družbe- 
noekonomskih, političnih in socialnih vi- 
dikov. Ta informacija naj vsebuje tudi 

poročilo o tem, kako se izvaja družbeni 
dogovor ter samoupravni sporazumi o 
minimalnih standardih za zagotavljanje 
življensjkih in kulturnih razmer pri zapo- 
slovanju delavcev. To informacijo naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predloži Skupščini SR Slovenije v januar- 
ju 1980. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu pri delu in na podlagi 72. 
člena Poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije in 19. člena Poslovnika Družbeno- 
političnega zbora sprejel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je problematika delavcev, ki jih zapo- 
slujejo nekateri samostojni obrtniki, 
predvsem tisti, ki niso registrirani v SR 
Sloveniji, zlasti na področju Gradbeniš- 
tva, s tem ko jim ne zagotavljajo socialne 
varnosti in posebnega varstva pri delu ter 
primernih stanovanjskih in drugih živ- 
ljenjskih pogojev, tako pereča, da je nuj- 
no z družbeno akcijo zagotoviti dosledno 

spoštovanje pravic oziroma interesov teh 
delavcev. 

V tej smeri je potrebno aktivirati druž- 
benopolitične organizacije, skupščinske 
komisije za družbeni nadzor, organe sa- 
moupravne delavske kontrole, družbene 
samozaščite, samoupravne in poslovo- 
dne organe v organizacijah združenega 
dela ter druge družbene dejavnike, da bi 
z ustrezno akcijo hitreje in bolj učinkovi- 
to posegli v razreševanje te problematike 
oziroma jo preprečevali. 

Družbenopolitični zbor poudarja vlo- 
go, ki jo imajo pri zagotavljanju uresniče- 
vanja teh pravic oziroma interesov inš- 
pekcijski organi tako v občinah kot v 
republiki, ki pa se morajo kadrovsko do- 
polniti in ustrezno organizirati. 

2. Ker v teh dejavnostih prevladuje ek- 
stenzivno zaposlovanje nekvalificiranih 
in po/kvalificiranih delavcev je potrebno 

povečati vlaganja v materialne osnove 
dela in posodobiti tehnologijo; zato je 
treba v novem srednjeročnem planu dati 
prednost modernizaciji zlasti na področ- 
ju gradbeništva, ki bo sama po sebi 
zmanjševala potrebe po manualnem de- 
lu. Zbor tudi meni, da je možno tudi z 
usmerjanjem delavcev iz SR Slovenije v 
te poklice in z ustreznejšim vrednote- 
njem teh del doseči izboljšanje stanja na 
tem področju. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da je 
nujno predpise s tega področja poenotiti 
na območju celotne Jugoslavije, hkrati 
pa tudi proučiti, katere predpise je po- 
trebno spremeniti oziroma dopolniti. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnemu zboru, da sprejeme predlog 
za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varstvu pri delu v 
skladu s temi stališči. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Sloveni- 
je za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 
in na podlagi 72. člena Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena Po- 
slovnika Družbenopolitičnega zbora 
sprejel ta-le. 

Stališča 
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

so temeljne usmeritve v predlogu stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 
pripravljene v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, sprejetimi ob obravna- 
vi osnutka tega dokumenta in v skladu s 
političnimi usmeritvami sprejetimi na 
kongresih ZK ter s stališči Predsedstva 
CK ZKS o nadaljnjem razvoju v stano- 
vanjskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor meni, da bo 
treba izhodišča na nekaterih mestih ja- 
sneje opredeliti in sicer 

1 V predlogu stališč so kot viri sred- 
stev za izgradnjo stanovanj opredeljena 
denarna sredstva temeljnih organizacij 
združenega del in delovnih skupnosti, ki 
se bodo v celoti združevala pri samou- 
pravni stanovanjski skupnosti. V predlo- 
gu stališč bo treba natančneje opredeliti 
položaj in vlogo stanovanjsko-komunal- 
nih bank, upoštevajoč stališče,. sprejeto 
ob osnutku obravnavanega dokumenta, 
da je takšna banka le servis samouprav- 
ne stanovanjske skupnosti; opredeliti je 
treba aH je v tem primeru le-ta tudi udele- 
ženec oziroma podpisnik samoupravne- 
ga sporazuma, o temeljih plana stano- 
vanjske gradnje in kakšen je položaj dru- 
gih bank glede na to, da je v predlogu 
stališč navedeno, da se bo v stanovanj- 
sko gradnjo preusmeril tudi del bančnih 
sredstev iz splošnih hranilnih vlog obča- 
nov, ki se bodo dajal$ kot kredit. Postav- 
lja se vprašanje, ali so te druge banke 
udeleženci samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana stanovanjske gradnje. Ja- 
sno ie treba opredeliti pravice in obvez- 

nosti bank, kadar so udeleženci samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti Prav tako je tre- 
ba jasno opredeliti pravice in obveznosti 
stanovanjske banke za del dodatnih 
sredstev, ki se bodo zbirala zunaj namen- 
sko združenih sredstev za stanovanjsko 
gradnjo v stanovanjski skupnosti 

2 Določneje bo treba opredeliti funk- 
cije plansko-poslovne skupnosti in enote 
samoupravne stanovanjske skupnosti 
Organiziranje obeh oblik je fakultativno, 
kar je ocenjeno kot dobra rešitev, ki daje 
možnosti, da se upoštevajo različni po- 
goji in interesi. V vsakem primeru pa mo- 
ra biti samoupravna organiziranost v po- 
slovni skupnosti in enoti takšna, da bodo 
vsi zainteresirani lahko učinkovito vpliva- 
ti na vse faze gradnje ter na končno ceno 
stanovanjske gradnje. S tega vidika je 
pomembna pravočasna pobuda za orga- 
niziranje plansko-poslovne skupnosti in 
enote. 

3. V stališčih ni treba posebej oprede- 
liti pravice in obveznosti ter odgovorno- 
sti izvajalcev v samoupravnem sporazu- 
mevanju o temeljih planov glede na to, 
da so udeleženci samoupravnih sporazu- 

poročevalec 9 



mov o temeljih planov tako izvajalci kot 
uporabniki. 

4. Družbenopolitični zbor meni, da 
uveljavljanja ekonomskih stanarin ne bi 
smeli več prelagati, ker s tem omejujemo 
možnost za boljše vzdrževanje obstoje- 
čega stanovanjskega fonda in hkrati po- 
daljšujemo ■■subvencioniranje« koristni- 

kov družbenih stanovanj ter onemogoča- 
mo uspešnejše uresničevanje družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. S tega stališča Druž- 
benopolitični zbor daje podporo vsem 
tistim samoupravnim stanovanjskim 
skupnostim, ki so uveljavile samouprav- 
no določanje stanarin in tako prispevale 
k uresničevanju družbeno dogovorjene 

politike na področju stanovanjskega go- 
spodarstva. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom, da sprejmejo predlog 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine 
SR Slovenije za nadaljnji razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v skladu s 
temi stališči 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o stanovanjskem gospodarstvu in na 
podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 19. člena Poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora sprejel ta-le 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

sprejemljiv predlog, da se v enem zakonu 
uredi tako organiziranost kot dejavnost. 
Pomanjkljivost predloga za izdajo zako- 
na je, da povzema le stališča za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji, ne opredeljuje pa 
posameznih rešitev in posledic, kar ote- 
žuje delegatsko razpravo. 

2. Stanovanjsko in komunalno gospo- 

darstvo sta vsebinsko povezana, zato bi 
moral predlagatelj do predloga zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu pripraviti 
tudi teze za osnutek zakona o komunal- 
nem gospodarstvu, kar bo omogočilo ce- 
lovito sistemsko razrešitev problematike 
na tem področju. 

3. Opredelitve glede planiranja so 
sprejemljive, vendar pa ni treba ponavlja- 
ti določil zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja, ampak je treba nave- 
sti le, da se samoupravni sporazumi o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti 
oblikujejo na podlagi usklajevanja ele- 
mentov za samoupravne sporazume o te- 
meljih planov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti ter dru- 
gih zainteresiranih udeležencev, zlasti ko 
gre za kompleksno stanovanjsko grad- 
njo; da se opredeli vsebina samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana samou- 
pravne stanovanjske skupnosti in da se 

opredelijo posebnosti drugih planskih 
aktov, to je dolgoročnih in srednjeročnih, 
pri čemer naj bo vsebina dolgoročnih 
planskih aktov takšna, da bo predstavlja- 
la osnovni planski akt. 

4. V naslednjih fazah razprave o zako- 
nu o stanovanjskem gospodarstvu bo 
treba, upoštevajoč dohodkovni položaj 
organizacij združenega dela, oceniti 
učinke predlaganega združevanja sred- 
stev za stanovanjsko gospodarstvo ter 
temu ustrezno postopno tudi uveljaviti 
usmeritve za uresničevanje programa so- 
lidarnosti. Takšna ocena bi morala vsaj 
približno pokazati pričakovane vplive na 
obseg stanovanjske graditve, še posebej 
za obdobje uveljavljanja novega sistema 
stanovanjskega gospodarstva. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom, da upoštevajoč ta 
stališča sprejmejo predlog za izdajo za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o stanovanjskih razmerjih in na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in 19. člena poslovnika Druž- 
benopolitičnega zbora sprejel ta-le 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor meni, da so 

spremembe in dopolnitve zakona o sta- 
novaniskih razmerjih potrebne. 

2. Po mnenju zbora je potrebno do 
osnutka zakona še temeljito proučiti ne- 
katera odprta vprašanja, ki izhajajo iz 
predloga stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji ra- 
zvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji in na katera je bilo 
opozorjeno v razpravi v skupščinskih de- 
lovnih telesih, ki niso v skladu s pojmova- 
njem stanovanja kot družbehoekonom-i 
ske in socialne kategorije. 

Posebno pozornost je treba posvetiti 
vprašanju ustreznosti sedanjih določb o 
prenosu stanovanjske pravice po izselitvi 

imetnika na druge souporabnike stano- 
vanja, vprašanju prenehanja stanovanj- 
ske pravice, če imetnik stanovanjske pra- 
vice postane lastnik stanovanja ali stano- 
vanjske hiše, kot tudi problematiki odda- 
janja najemniških stanovanj za nesora- 
zmerno visoko ceno. 

Posebej bo potrebno proučiti možnost, 
da se v zakonu opredeli nujnost, da zač- 
nejo čimprej delati posebna sodišča 
združenega dela. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom, da sprejmejo predlog 
za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih ra- 
zmerjih v skladu s temi stališči. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. novembra 
1979 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 

na o gozdovih in na podlagi 72. člena 
Poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena Poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora sprejel ta-le 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da so predlagane spremembe in dopolni- 
tve zakona o gozdovih utemeljene, ven- 
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dar pa meni, da je treba vsebino sedanje- 
ga zakona celovito presoditi z vidika 
skladnosti rešitev v zakonu o združenem 
delu. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da bi 
bilo potrebno predlagane spremembe 
zakona presojati tudi z vidika spoznanj 
ob osnutku republiškega zakona o plani- 
ranju. Pri nadaljnjem dograjevanju zako- 
na bi bilo treba opredeliti postopke in 
planske akte, zlasti pa vsebino samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti za 
gozdarstvo in vsebino drugih planskih 
aktov, tako dolgoročnih kot srednjeroč- 
nih. 

Natančneje bo treba opredeliti tudi 
vsebino gozdnogospodarskih načrtov, 
način njihovega sprejemanja in določiti, 
kdo jih sprejema. Presoditi bi bilo treba 
tudi opredelitev, da organ upravljanja 
gozdnogospodarske organizacije določa 
politiko cen, politiko skupnih vlaganj v 
razširjeno reprodukcijo ipd., glede na to, 
da je ta vprašanja treba urejati s posa- 
meznimi planskimi akti. 

3. Sedanji koncept zakona je grajen 
na tem, da si posamezna organizacija 
zagotovi delež pri dobavah lesa, ki je 
sorazmeren deležu sredstev posameznih 
organizacij v skupni naložbi, kar pomeni, 
da je izpeljana le ena od možnih pblik 
združevanja dela in sredstev. V sedanjem 
zakonu je tudi opredeljeno, da se pri 
skupnosti za gozdarstvo zbirajo sredstva 
za financiranje razširjene gozdne repro- 
dukcije le iz prispevkov, nikjer pa ni 
opredeljeno združevanje sredstev in do- 
hodkovno povezovanje, ki bi omogočilo 
razreševanje razvojne problematike goz- 
darstva na kvalitetneiših osnovah. V 

spremembah in dopolnitvah zakona bo 
treba opredeliti vsebino samoupravnega 
sporazuma o združevanju v samouprav- 
no interesno skupnost. 

4. Presoditi bo treba določbe glede 
ugotavljanja in usmerjanja dela dohodka, 
ki je rezultat izjemnih ugodnosti, glede 
na določbe ustave in zakona o združe- 
nem delu. Zbor s tem v zvezi meni, da je 
treba presoditi predvsem namen, za ka- 
terega se usmerja ta del dohodka. Reši- 
tve, opredeljene v tretjem odstavku 12. 
člena zakona o gozdovih je zaradi tega 
treba širše preveriti in jih uskladiti z za- 
konom o združenem delu. Vprašanje so- 
lidarnosti zaradi nizke produktivnosti v 
gozdarstvu in težav v zvezi z osebnimi 
dohodki delavcev v tej panogi je treba 
reševati v procesih samoupravnega in 
dohodkovnega povezovanja. 

Prav tako je treba ponovno preveriti in 
uskladiti določbe zakona o gozdovih, ki 
govore o razporejanju dohodka temeljne 
organizacije z zakonom o združenem 
delu. 

5. Glede samoupravne organiziranosti 
je sprejemljiva rešitev, da dobe območne 
skupnosti večje pristojnosti in da se iz 
posvetovalnega organa spreminjajo v or- 
gan dokončnega usklajevanja o zadevah 
iz njihove pristojnosti, vendar bi bilo po- 
trebno v zakonu urediti le načela za sa- 
moupravno organiziranje, konkretnejše 
rešitve pa prepustiti njihovim samou- 
pravnim aktom. Za samoupravne intere- 
sne skupnosti je premalo definirana de- 
legatska osnova, prav tako ni določen 
enoten princip organiziranja strokovnih 
služb v republiških oziroma v območnih 
interesnih skupnostih, ker bo treba do 

osnutka zakona proučiti in najti ustrezne 
rešitve. Prav tako bi kazalo pripraviti 
družbeni dogovor o kriterijih za organizi- 
ranje temeljnih organizacij združenega 
dela na področju gozdarske dejavnosti. 

6. Določbe, ki naj preprečijo nadaljnjo 
drobljenje gozdne posesti niso dovolj 
dodelane. Pri nadaljnjem dograjevanju 
zakona bo treba ustrezno presoditi pred- 
lagane rešitve v zvezi z določbami zako- 
na o dedovanju kmetijskih zemljišč in se 
o njih politično dogovoriti. Pri tem pa je 
zlasti pomembno, da zagotovimo smotr- 
no in učinkovito gospodarjenje z gozdovi 
ne glede na lastništvo. 

7. Predvideni ukrep za odvzem gozdov 
negozdarskim delovnim organizacijam, 
če le-te ne gospodarijo z gozdovi po do- 
ločilih zakona, je potrebno zamenjati z 
obveznostjo, da mora vsakdo gospodariti 
z gozdom v skladu s sporazumi o teme- 
ljih planov in plani družbenopolitičnih 
skupnosti, ki morajo v ta namen zagoto- 
viti ustrezni upravni nadzor nad gospo- 
darjenjem z vsemi gozdovi. S tem v zvezi 
bi bilo potrebno jasneje opredeliti, kako 
prek samoupravnih interesnih skupnosti 
zagotoviti uresničitev ustavne določbe o 
posebnem družbenem interesu in kakšna 
je pri tem vloga družbenopolitične skup- 
nosti oziroma v katerih primerih lahko 
intervenira občina in kdaj republika. 

8. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da upoštevajoč ta 
stališča, sprejmeta predlog za izdajo za- 
kona in hkrati naložita predlagatelju, da 
pred pripravo osnutka zakona opravi šir- 
še politično in strokovno preverjanje 
osnovnih rešitev v pristojnem družbenem 
svetu. 

POROČILA   

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ 

POROČILO 
o usklajevanju osnutka zakona o dopolnitvi carinskega zakona 

Zaradi odpravljanja posledic potresa v Črni gori je ZIS 
predlagal po skrajšanem postopku spremembo carinskega 
zakona tako, da se oprosti plačila carine uvoz opreme in 
reprodukcijskega materiala, ki je namenjen za odpravo posle- 
dic elementarnih nesreč. Sprememba zakona se torej ne 
nanaša samo na odpravo posledic potresa v Črni gori, temveč 
se z njim uvaja nov sistemski pristop v zvezi s carinskimi 
oprostitvami do vseh elementarnih nesreč. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 19. julija 1979 
sprejela sklep, da je po skrajšanem postopku možno sprejeti 
spremembe tega zakona le, v kolikor se nanašajo samo na 
odpravo posledic potresa v Črni gori. V postopku usklajevanja 
v odboru za ekonomske odnose s tujino delegacija Skupščine 
SR Slovenije v ZRP ni uspela uveljaviti navedenega stališča 
Skupščine SR Slovenije. Vse ostale republike in obe avtono- 

poročevalec 

mni pokrajini so podprle predlog ZIS. 
Po poročilu delegacije so zbori Skupščine SR Slovenije dve 

16. septembra 1979 ponovno obravnavali osnutek zakona in 
sprejeli sklep s pooblastilom delegacij, da da soglasje na 
predložene spremembe zakona. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin je v odboru za ekonomske odnose s tujino v nadalj- 
njem usklajevanju dala soglasje na predlog zakona o dopolni- 
tvi carinskega zakona, s katerim se zagotavljajo carinske 
oprostitve pri uvozu blaga za odpravo posledic elementarnih 
nesreč, če je uvoz potreben: zaradi nadomestitve uničenih ali 
znatno poškodovanih sredstev, ki se ne proizvajajo v državi aH 
se ne proizvajajo v zadostnih količinah ter se plačujejo s 
sredstvi zagotovljenimi s posebnim zveznim zakonom. 

ZRP je omenjeni zakon sprejel na svoji seji dne 12. 10. 1979. 

 — V- 
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POROČILO 
o usklajevanju osnutka zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev 
prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar na območju SR Črne Gore 

,Skupščina SR Slovenije je na seji 26. septembra 1979 
obravnavala osnutek zakona in sprejela naslednji sklep: 

1. Skupščina SR Slovenije daje soglasje, da se z zakonom 
uredi zagotovitev sredstev za kritje škode, ki je nastala po 
potresu na progi Beograd-Bar na območju Črne gore. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo Skup- 
ščine SR Slovenije v zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, da v usklajevalnem postopku pri pripravi predloga tega 
zakona uveljavlja naslednje stališče oziroma pripombo: 
- odložitev odplačevanja dospelih anuitet za kredite, dane iz 
primarne emisije v letih 1970, 1972 in 1974 v celoti ni mogoče 
povezovati z ukrepi za odpravo posledic potresa, ki je prizadel 
določena območja v SR Črni gori v letu 1979. Potrebno je 
torej posebej ugotoviti, v kolikšnem delu izhaja potreba po 
ponovnem odlaganju odplačevanja teh anuitet iz posledic 
potresa, v kolikšnem delu pa nastaja ta potreba iz drugih 
vzrokov. 

Odbor za kreditno-monetarni sistem ZRP Skupščine SFRJ 
je dvakrat (19. septembra in 12. oktobra 1979) razpravljal o 
predloženem osnutku zakona. S predloženo spremembo za- 
kona je predlagatelj želel doseči odložitev vračanja zapadlih 
obveznosti za kredite, ki so bili odobreni za kritje prekorače- 
nja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar na območju SR 
Crne gore v višini 810 milijonov dinarjev. 

Odbor je že na seji 19. septembra 1.1, predlagal ZIS, da do 
pričetka usklajevanja stališč republik in pokrajin o osnutku 
zakona dostavi dodatno informacijo. V njej naj bi bilo jasno 
razmejeno vprašanje odlaganja odplačila kreditov za pokritje 
prekoračenja stroškov gradnje proge Beograd-Bar na po- 
dročju SR Črne gore kot posledica potresa, od posledic 
nastalih zaradi nezadostnega izkoriščanja zmogljivosti, slabe 
organizacije dela in drugih subjektivnih ali objektivnih težav 
pred potresom. 

Pri ponovnem usklajevanju osnutka zakona je predstavnik 
ZIS (na podlagi sklepa ZIS s seje 4. 10. 1979, kije bil posredo- 
van vsem IS SR in SAP s teleksom) obrazložil razmejitev 
predlagane vsote in sicer tako, da je bilo razvidno, da del 
izhaja iz škod, povzročenih od potresa in del iz težav pri 
gospodarjenju na progi Beograd-Bar pred potresom. Iz obra- 
zložitve je bilo razvidno, da so na progi poškodovani objekti v 
skupnem znesku 1 milijardo 100 milijonov din. Stanje pa je 
posebno kritično tudi zaradi tega, ker je močno poškodovana 
Luka Bar in tudi obnovljena proga ne bo mogla polno obrato- 
vati. O vsem tem je bila odboru predložena ustrezna 
dokumentacija. 

Na osnovi tega je odbor uskladil osnutek zakona, ki ga je 
zbor sprejel in ga kot predlog pošilja v soglasje Skupščini 
SRS. 

POROČILO 
o usklajevanju osnutka zakona ob dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne 
banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975za določene namene 

Odbor za kreditno-monetarni sistem je na seji 19. in 20. 
septembra 1979 razpravljal o osnutku zakona in sklenil, da 
zahteva od predlagatelja, da pred usklajevanjem stališč Skup- 
ščin SR in SAP dostavi informacijo o tem, katere organizacije 
združenega dela so pretrpele škodo od potresa, ki so koristile 
kredite Narodne banke Jugoslavije. Navesti je treba tudi vi- 
šino kredita, ki je bil dan organizacijam združenega dela, za 
katere se predlaga odlaganje vračanja kredita. 

Skupščina SR Slovenije je na seji 26. septembra 1979 spre- 
jela naslednji sklep: 

- Skupščina SR Slovenije daje soglasje, da se dopolni 
zakon o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 
- Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo Skupščine 

SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da 
pri oblikovanju predloga zakona o dopolnitvi zakona o uredi- 
tvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam 
v letu 1975 za določene namene uveljavlja naslednje pri- 
pombe: 

- potrebno je ugotoviti in pojasniti, na katere konkretne 
prejemnike teh kreditov se ureditev nanaša in za kakšne 
zneske sprejetih kreditov jim bo odplačevanje kreditov odlo- 
čeno ter do kdaj: 

- ni potrebno vsem koristnikom teh kreditov odlagati od- 
plačil kreditov za enako dobo šestih let, temveč bi bilo 

umestno odlagati vračila teh kreditov posameznim organiza- 
cijam združenega dela v skladu s škodo, ki so jo utrpele s 
potresom. 

Odbor za kreditno-monetarni sistem Zbora republik in po- 
krajin je usklajeval stališča republik in avtonomnih pokrajin 
na seji 12. oktobra 1979. Vse delegacije republiških in pokra- 
jinskih skupščin razen delegacije Skupščine SR Slovenije so 
imele1 pooblastilo, da lahko dajo soglasje k predlogu zakona. 

Delegacija SR Slovenije je v celoti uveljavila stališče Skup- 
ščine SR Slovenije in sicer: 

1. Predlagatelj je predložil odboru konkretno informacijo o 
organizacijah združenega dela, ki so dobile kredite, o višini 
škode, ki so jo utrpele ter o višini anuitete, ki se odlaga. 

2. Na osnovi tega je v usklajevalnem postopku na odboru v 
celoti spremenjeno besedilo osnutka zakona, ki sedaj kon- 
kretno navaja nosilce odloženih kreditov ter višino odlože- 
nega kredita (besedilo novega osnutka zakona je razvideno iz 
poročila odbora za kreditno-monetarni sistem). Poleg nave- 
denega je v besedilu vgrajen selektiven pristop k odlaganju 
anuitet in sicer tako, da bodo OZD pričele z odplačevanjem 
takoj po uposobitvi za normalno poslovanje a najkasneje do 
konca leta 1985. 

Na seji Zbora republik in pokrajin dne 12. oktobra je bil 
določen predlog zakona. Predlog zakona bo poslan vsem 
skupščinam republik in pokrajin v soglasje. 

POROČILO 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti 
federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini 

V postopku usklajevanja delegacija Skupščine SRS v ZRP 
ni uspela v celoti uveljaviti zahtev skupščine SRS, ki so 
vsebovane v sklepih zborov na sejah dne 26. junija in 26. 
septembra 1979. 

Skupščina SRS na sejah zbora dne 26. junija ni dala poo- 

blastila delagaciji, da da soglasje zaradi tega, ker se ni stri- 
njala z določilom 4. člena osnutka zakona. Menila je, da ni 
mogoče pristajati na nobene ključe za prenašanje deviznih 
obveznosti na republike in pokrajini, temveč da je za vse 
devizne obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine možno 
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ugotoviti končnega porabnika, bodisi na podlagi posčjilhih 
pogodb, bodisi sklepov pristojnih organov. 

Delegacija SR Slovenije je na sejah odbora za ekonomske 
odnose s tujino v mesecu juliju vztrajala na stališču Skup- 
ščine SR S. Sprejela je ponudbo NBJ, da strokovnjaki NB 
Slovenije in Republiškega sekretariata za finance skupno s 
predstavniki NBJ skušajo ugotoviti končne porabnike teh 
tujih kreditov. Le-ti so menili, da se za večji del teh kreditov 
upravičeno predpostavlja, da bi bilo možno doseči strukturo 
razporeditve po republikah in pokrajinah po subjektih - konč- 
nih porabnikov kreditov. 

Po poročilu delegacije o poteku usklajevanja je Skupščina 
SR Slovenije na sejah zborov dne 26. septembra 1979 poobla- 
stila delegacijo, da uveljavlja naslednje pripombe in predloge 
ter po opravljenem usklajevanju da soglasje na predlog za- 
kona: 
- Predlagano besedilo 4. člena osnutka zakona naj se spre- 
meni in zamenja osnova za prenos deviznih obveznosti fede- 
racije na republike in avtonomni pokrajini po strukturi porab- 
nikov v republikah oziroma avtonomnima pokrajinama in ne 
po strukturi udeležbe republik in avtonomnih pokrajih v druž- 
benem priizvodu v Jugoslaviji. 

- Če do sprejetja zakona ne bi bilo mogoče zagotoviti 
dokumentacije, na osnovi katere bi se opredelila struktura po 
porabnikih v republikah in pokrajinah, naj se z zakonom 
pooblasti Zvezni izvršni svet, da v usklajevalnem postopku z 
republikami in pokrajinama sprejme akt, v katerem bo obseg 
prenosa deviznih obveznosti po 4. členu opredeljen po struk- 

turi porabnikov. Le za tisti del deviznih obveznosti, za katere 
iz dokumentacije ni mogoče ugotoviti uporabnika za investi- 
cijske dobrine, se lahko sprejme razporeditev po strukturi 
družbenega proizvoda, in to po možnosti družbenega proi- 
zvoda celotnega gospodarstva. 

Delegacija SR Slovenije je na sejah odbora za ekonomske 
odnose s tujino nadaljevala z uveljavljanjem stališč. Na pod- 
lagi spremenjene obrazložitve Narodne banke Jugoslavije, da 
za navedene kredite ni mogoče ugotoviti končnih porabnikov, 
ker so to v bistvu krediti, ki jih je Narodna banka Jugoslavije 
najemala za likvidnost in ki so se uporabljali za vsa tekoča 
plačila v tujini, blagovna in neblagovna, je predlagatelj za- 
kona predlagal, da se čl. 4. črta. Krediti za likvidnost, ki jih je 
uporabljala Narodna banka Jugoslavije se namreč na podlagi 
234. člena zakona o deviznem poslovanju ne prenašajo na 
republike in pokrajini. S tem se poveča obveznost federacije 
iz naslova kreditov za likvidnost NBJ. 

V materialnem pogledu ne nastanejo nobene spremembe 
za republike in pokrajine, ker je dinarsko protivrednost teh 
kraditov že na osnovi čl. 4. zagotovlala federacija, pač pa ti 
krediti ne bremene plačilnobilančnih pozicij republik in po- 
krajin. 

Čeprav s takšno rešitvijo ni v celoti zadoščeno sklepu Skup- 
ščine SR Slovenije, je delegacija na ponujeno rešitev dala 
soglasje. Na osnovi zakona se tako prenašajo devizne obvez- 
nosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in 
pokrajine samo na podlagi dejanske udeležbe porabnikov teh 
kreditov v posameznih republikah oziroma pokrajinah. 

POROČILO 

o usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 
za varo Vanja izvoznih pošlo v pred nekomercialnimi riziki   

S spremembo tega zakona se v glavnem rešuje vprašanje 
prenosa sredstev, pravic in obveznosti sklada za kreditiranje 
in zavarovanje izvoznih poslov na Jugoslovansko banko za 
mednarodno ekonomsko sedelovanje. - 

Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela 
dne 10. 10. 1979 pooblastila delegacijo v ZRP Skupščine 
SFRJ, da da soglasje k spremembi in dopolnitvi zakona, pri 
čemer naj uveljavlja naslednje pripombe: 

- v zakonu bi bilo potrebno določiti višino zneskov, do 
katerih se smejo v posameznih regijah opravljati zavarovanja 
pred nekomercialnimi riziki. Določiti bi bilo potrebno limit 
oziroma višino zneska, do katerega bi Jugoslovanska banka 
za mednarodno ekonomsko sodelovanje sama poravnavala 
zavarovanje izvoznih poslov, preko tega limita pa naj Zvezni 
izvršni svet ukrepa v skladu z 9. členom veljavnega zakona: 

- zakon naj bi vseboval tudi osnove, na podlagi katerih bi 

bilo mogoče določiti višino premijskih stavkov, glede na na- 
stanek in prenehanje nekomercialnih rizikov. 

V odboru za ekonomske odnose s tujino ZRP Skupščine 
SFRJ je delegacija Skupščine SR Slovenije posredovala nave- 
dene pripombe, katerih pa delegacije drugih republik in po- 
krajin iz vsebinskih razlogov niso sprejele. Ni bilo namreč 
mogoče zagovarjati ■ regionalizacije sredstev zavarovanja, s 
katerimi Jugoslovanska banka za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje intervenira na enotnem jugoslovanskem trgu v 
vseh OZD, ki izvažajo in kjer pač nastopi zavarovalni primer. 
In prav tako ne, da bi zakon določil Umite in premijske stavke, 
ker gre za zelo različno blago in različne vrednosti, kot npr. 
ladja, viličar, agregat itd. zato je to prepuščeno pogodbenemu 
urejanju v Jugoslovanski banki za ekonomske odnose s tu- 
jino. Delegacija je zato od pripombe odstopila in sprejela z 
manjšimi spremembami besedilo zakona, kot ga je predložil 
predlagatelj. Zakon je bil sprejet na seji zbora dne 12. 10. 
1979. 

POROČILO 
o usklajevanju osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del 
in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 1981 

Usklajevanje je potekalo na seji Odbora za finance URP dne 
26 9, 1979. 

Na seji sem naštel vse pripombe, ki jih vsebujeta poročili 
obeh odborov za finance Skupščine SRS v obliki vprašanj, 
naslovljenih na ZIS in sicer: 

- zakaj poseben zakon, saj bi bilo razumljivo financiranje 
popisa prek rednega proračuna 

- aH ni tak način financiranja predvsem zato, da bi zagoto- 
vili sredstva za nakup računalnika, ki predstavlja največjo 
postavko v stroških 

- kako bo pokrita razlika v potrebnih sredstvih med vrsto, 
ki se zagotavlja z zakonom in celotnimi stroški 

- v čem je razlika med dinamiko, predvideno v zakonu in 
obrazložitvijo. 

V razpravi je le predstavnik SRM omenil pripombo glede 
razlike v pokrivanju stroškov z zakonom in celotnimi stroški 
ter neusklajene dinamike. 

Na zastavljena vprašanja nismo dobili odgovorov, ker ni bil 
prisoten predstavnik ZIS. 

Vse republike in avtonomni pokrajini so dale soglasje. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 11. 1979 

- Diferenciranje cen goriv med 
domačimi in tujimi državljani 

ma za pospeševanje izvoza, 
obravnava problematiko pro- 
daje goriv tujim motornim čol- 

nom in jahtam na enak način 
kot prodajo bencina tujcem za 
avtomobile. 

- Oskrba s premogom 
Skupina delegatov 16. oko- 

liša Maribor s področja go- 
spodarstva je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Delegati ugotavljamo, da 
smo se delovni ljudje in obča- 
ni dokaj disciplinirano vključi- 
li v prizadevanje ZIS, da se 
omeji poraba motornih goriv. 
Istočasno pa tudi ugotavlja- 
mo, da je prisotna velika po- 
raba goriv vozil s tujimi regi- 
strskimi tablicami in v času 
turistične sezone poraba go- 
riv za motorne čolne. Kot ve- 
mo, tuji državljani ne plačuje- 
jo goriv po isti ceni kot naši 
občani, zato sprašujemo: 

- kakšni so bili razlogi, ki 
so narekovali diferencirano 
ceno in kakšni so ekonomski 
efekti takšne odločitve? 

Na vprašanje je odgovoril 
Aleksander Škraban, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in cene. 

Pri prodaji motornega ben- 
cina in plinskega olja tujcem 
se pojavljata dve obliki prodaje 
in sicer: prodaja goriva za 
plovne objekte in prodaja ben- 
cina za avtomobile z bencin- 
skimi boni. 

Gorivo za motorne čolne in 
jahte se tujcem prodaja na 
bencinskih črpalkah v pristani- 
ščih s pomorskimi mejnimi 
prehodi proti plačilu v konver- 
tibilni valuti po cenah brez da- 
jatev, ki veljajo v notranjem 
blagovnem prometu. Navede- 
na prodaja se torej enako kot 
prodaja ostalega blaga za 
oskrbovanje motornih čolnov 
in jaht v pristaniščih z mejnimi 
prehodi smatra za izvoz blaga. 
Da pa do takšnega izvoza lah- 
ko pride, mora biti prodaja go- 
riva potrjena s strani carinar- 
nice. 

Takšna prodaja goriv je v ve- 
ljavi že več let. V SR Sloveniji 
se s tovrstno prodajo ukvarja 
ISTRA-BENZ Koper, v pristani- 
ščih v Izoli od 30. 5. do 30. 10. 
ter v Piranu vse leto. Navedena 
organizacija je v letu 1978 pro- 
dala na svojih črpalkah za ja- 
hte, vključno s črpalkami v 
Umagu in Novem gradu 
533.545 litrov 98 oktanskega 
bencina in 259.449 litrov plin- 
skega olja D2, v prvih devetih 
mesecih letos pa 549.425 litrov 
98 oktanskega bencina in 
357.287 litrov plinskega olja 
D2, kar predstavlja od celotne 

prodaje 98 oktanskega benci- 
na v SR Sloveniji 0,1%, pri 
plinskem olju D2 pa 0,07%. 

Druga oblika je prodaja naft- 
nih derivatov na bencinske bo- 
ne, ki jih lahko tujci, ki potuje- 
jo z osebnimi avtomobili, ku- 
pujejo v konvertibilni valuti in 
imajo pri tem 20% popust od 
drobnoprodajne cene. Nave- 
dena prodaja je bila nazadnje 
urejena s posebnim sklepom 
po Samoupravnem sporazumu 
za vzpodbujanje in pospeševa- 
nje ekonomskih odnosov s tu- 
jino z dne 8. 8. 1978 v okviru 
Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino Jugoslavije. 

V SFRJ je bilo v letu 1978 po 
podatkih zveznih organov pro- 
dano nekaj več 162 milijonov 
litrov bencina za bencinske 
bone, v prvih osmih mesecih 
letos pa okoli 88 milijonov li- 
trov ali okoli 5% celotne pro- 
daje bencina. 

Med evropskimi državami je 
prodaja bencina na bencinske 
bone uveljavljena pravzaprav 
le še v Jugoslaviji, ostale drža- 
ve so takšno prodajo že odpra- 
vile, npr. Italija letos septem- 
bra, evropske socialistične dr- 
žave pa uporabljajo pri prodaji 
pogonskih goriv tujcem dru- 
gačne oblike popustov 

Težko je ugotavljati, kakšen 
je ekonomski učinek od pro- 
daje goriv tujcem pod ugo- 
dnejšimi pogoji, prav gotovo 
pa prodajo goriva tujcem s po- 
pustom lahko štejemo za eno 
oblik vzpodbujanja večjega 
prihoda tujih turistov v Jugo- 
slavijo. Pri tem velja pripomni- 
ti, da je bilo v SR Sloveniji že 
večkrat sprejeto stališče, da se 
nakup bencina na bone omo- 
goči samo stacionarnim tujim 
gostom, vendar pa je v razpra- 
vah na zvezni ravni doslej ve- 
dno prevladovalo mnenje, da 
je potrebno še naprej obdržati 
uveljavljeno obliko pospeševa- 
nja tujskega turističnega pro- 
meta tudi s popusti pri nakupu 
pogonskih goriv za vse tuje tu- 
riste. 

Na koncu velja še omeniti, 
da je Zvezni izvršni svet dne 
11. 10. 1979 obravnaval pro- 
blematiko prodaje goriva tujim 
jahtam in motornim čolnom 
ter sklenil, naj interesna skup- 
nost Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino pri sklepa- 
nju samoupravnega sporazu- 

Skupina delegatov s po- 
dročja gospodarstva - 16. 
okoliša Maribor je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Oskrba s premogom se gle- 
de na bližajočo zimo iz dneva 
v dan zaostruje, povpraševa- 
nje in vrste čakajočih pa se 
kljub vsem naporom trgovine 
in občinskih izvršnih svetov 
podaljšujejo. V Mariboru, kjer 
smo se preteklo leto že znašli 
v veliki »premogovni krizi« 
smo si vse leto prizadevali, da 
bi se stanje na tem področju 
izboljšalo, pa smo kljub temu 
priča vse ostrejšemu negodo- 
vanju kupcev, ki si zaradi po- 
manjkanja premoga le-tega 
ne morejo pravočasno pre- 
skrbeti. 

Ob vsem tem pa menimo, 
da je nerazumljivo, da je bilo 
ob že pričakovanem pomanj- 
kanju, precej premoga izvo- 
ženega, oziroma, da so pre- 
mogovniki vseskozi zagotav- 
ljali, da je premoga za vse po- 
trebe dovolj, da so ga priprav- 
ljeni poslati široki porabi do- 
volj in zaradi tega tudi ni bilo 
uvoza. 

Ob takšni situaciji primanj- 
kuje ta čas v SR Sloveniji prek 
120.000 ton premoga, ki ga do 
kurilne sezone oziroma do 
večjega mraza ne bo možno 
nadoknaditi. Ob znižanju tem- 
perature smo bili vsa ta leta 
priče, da je proizvodnja zaradi 
mraza močno upadla, tako da 
ne bo možno v zadostnih koli- 
činah oskrbeti potrošnika. 

Na območju SR Slovenije, 
ki ga oskrbuje s premogom 
trgovsko podjetje Dom-Smre- 
ka, je že uvedena omejena 
prodajna količina na 4 tone, 
pa kljub temu s strahom pri- 
čakujemo decembrske dni, ko 
bodo porabljene zaloge pri 
hišnih svetih, šolah, vrtcih, 
oziroma zaloge v gospodar- 
stvu. 

Poleti smo bili priče različ- 
nim informacijam o viških 
premoga v rudnikih Kosova, 
zato so bile dogovorjene 
znatne količine lignita iz tega 
območja. Žal pa ugotavljamo, 
da so doslej zamude pri pre- 
skrbi tako velike, da do konca 
leta tega primanjkljaja ne bo 
mogoče nadomestiti. Praktič- 
no pa so v zaostanku pri po- 
šiljkah vsi rudniki, tako zno- 

traj republike, kakor iz drugih 
republik. 

Glede na kritično situacaci- 
jo ter izredno nezadovoljstvo 
delovnih ljudi in občanov, po- 
stavljamo delegati skupine s 
področja gospodarstva - 16. 
okoliša naslednje vprašanje 
in predloge: 
- Glede na to, da je skupina 
že opozorila na kritično situa- 
cijo, sedaj ponovno sprašuje 
izvršni svet, kaj je bilo storje- 
nega za odpravo pomanjka- 
nja premoga ter kaj namerava 
ukreniti, da se v najkrajšem 
času izboljša oskrba s premo- 
gom, torej, da bodo rudniki 
zagotovili po pogodbi dogo- 
vorjene količine premoga ob 
znanem dejstvu, da je proi- 
zvodnja v zasavskih rudnikih 
zaradi vdorov vode v jami Oj- 
stro močno upadla. 
- Predlagamo IS SRS, da po- 
stavi za prihodnje leto zahte- 
vo za nemoteno oskrbo s pre- 
mogom in da bodo premogov- 
niki zagotovili dovolj premo- 
ga. Če pa premogovniki tega 
niso sposobni zagotoviti, pa 
je treba zagotoviti premog iz 
uvoza. 
- Predlagamo IS SRS, da za 
prihodnje leto zagotovi tudi 
možnost preskrbe premoga 
za oblikovanje posebnih 
tržnih blagovnih rezerv, oziro- 
ma kot obliko stalnih blagov- 
nih rezerv. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje je podal DR. VLA- 
DIMIR FATUR, podsekretar v 
Republiškem komiteju za 
energetiko. Že v začetku leta 
1979 se je pospešen pritisk 
široke porabe na nakupe pre- 
moga iz četrtega četrtletja 
1978. leta nadaljeval. V prvem 
polletju letošnjega leta so bile 
potrebe še nekako pokrite, 
čeprav ne v celoti. Izrazito po- 
manjkanje se je pojavilo v av- 
gustu, septembru in oktobru, 
ko preskrba ne poteka niti po 
pogodbenih obvezah, zahte- 
ve porabe pa so celo nad po- 
godbeno dogovorjenimi koli- 
činami. 

Osnovni vzroki za izredno 
povečano povpraševanje po 
premogu (43 % večje kot v 
letu 1978) so: 
- močno pomanjkanje kuril- 
nega olja za gospodinjstva, 
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posebno v četrtem čertletju 
1978. leta in prvem polletju le- 
tos, 
- precej višja cena kurilnega 
olja ob sprejeti podražitvi ma- 
ja in avgusta letos ter v letu 
1978, kot posledica podraži- 
tve nafte, 
- ocena, da bodo cene kuril- 
nih olj še naprej rasle kot po- 
sledica nadaljnjih dvigov cen 
nafte, 
- potreba po obnovi zalog, ki 
jih več ni bilo. 

Posledica tega je, da je tudi 
vrsta gospodinjstev, ki so 
uporabljala za gretje kurilno 
olje, prešlo na uporabo trdih 
goriv, posebej tista, ki imajo 
kombinirano centralno gretje. 
V letu 1978 je široka poraba 
porabila 596.000 ton premo- 
ga. V letu 1979 bo za potrebe 
široke porabe po oceni zago- 
tovljeno 850.000 ton premoga, 
kar pomeni, da bo dobavljeno 
254.000 ton več premogov kot 
1978. leta. Energetska bilanca 
za 1979. leto je predvidevala 
830.000 ton dobav, izhajajoč 
iz ocene, da večjih količin ne 
bo možno zagotoviti ne iz slo- 
venskih premogovnikov, ne iz 
premogovnikov BiH. 

Že od začetka leta so po- 
djetja za prodajo premoga 
predvidevala večji pritisk na 
porabo premoga in so predvi- 
devala možen 10% do 15% 
večji obseg prodaje, tj. za ca 
90.000 - 100.000 ton več, tj. 
skupno toliko ton več. Predvi- 
devanja so se izkazala za re- 
snična. 

Ker naši premogovniki proi- 
zvajajo premog pretežno za 
potrebe elektrogospodarstva 
in industrije, smo pri pokritju 
potreb široke porabe računali 
na večjo udeležbo premogov- 
nikov iz drugih republik in 
uvoza, vendar smo od predvi- 
dene 42 % udeležbe premo- 
govnikov iz drugih republik in 
uvoza, dosegli le 29 %. 

V strukturi realizacije je 
prišlo do večjih premikov 
predvsem, ker niso bile skle- 
njene pogodbe za preskrbo 
lignita iz BiH za več kot za 
30.000 ton, pri rjavem premo- 
gu pa je v celoti izpadel uvoz 
briketov zaradi prepovedi 
izvoza iz NDR. Da bi nadome- 
stili izpad uvoza iz NDR in po- 
šiljko lignita iz BiH ter večje 
povpraševanje, je Republiški 
komite za energetiko že v ma- 
ju letos predlagal organizaci- 
jam za preskrbo in v dogovoru 
z Rudnikom lignita Velenje in 
rudniki rjavega premoga: 
- da Rudnik lignita Velenje že 
od junija dalje dodatno pove- 
ča pošiljko široki porabi od 
prvotno planiranih 120.000 
ton na 290.000 lignita in skle- 
ne ustrezne pogodbe s pre- 

skrbovalci široke porabe. Po- 
večanje naj bi šlo na račun 
znižanja zaloge premoga v TE 
Šoštanj, s čimer smo seveda 
prevzeli riziko za preskrbe 
termoelektrarn v obdobju ok- 
tober 1979 - marec 1980 in 
prevzeli obveznost, da se ra- 
zlika v ceni med energetskim 
in komercialnim premogom 
pokrije v okviru Interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva. S tem bi pokrili visok iz- 
pad preskrbe lignita iz SR 
BiH; 
- da rudniki rjavega premoga 
povečajo proizvodnjo in dajo 
za potrebe široke porabe do- 
datnih 70.000 ton in nadome- 
stijo izpad uvoza briketov; 
- da se za kritje nadbilančnih 
potreb sklene pogodba z 
REHMK »Kosovo« za dobavo 
50.000 ton sušenega lignita. 

Na sestanku Republiškega 
komiteja za energetiko kon- 
cem avgusta smo za Rudnik 
lignita Velenje ugotovili, da 
povečano obveznost izpolnju- 
je, čeprav je imel zastoj v av- 
gustu in septembru zaradi ko- 
lektivnih dopustov in težav v 
izkopu premoga in zagotavlja, 
da bo svojo obveznost 
290.000 ton za široko porabo 
do konca leta v celoti izpolnil. 

Rudniki rjavega premoga 
bodo povečano obveznost za 
70.000 ton realizirali le 70 % 
(50.000 ton), predvsem zaradi 
dveh zaporednih vdorov vode 
v jami Ojstro - REK Edvarda 
Kardelja, ki so bistveno zniža- 
li proizvodnjo komercialnega 
premoga. 

Z REHMK »Kosovo« je bila 
julija sklenjena pogodba za 
dobavo 50.000 ton z začetkom 
dobave že v juliju, vendar je 
bilo do konca septembra po- 
slano približno 6.000 ton na- 
mesto predvidenih 30.000 ton. 

Namesto, da bi celotna po- 
nudba premoga znašala 
890.000 ton - 900.000 ton, bo 
dobavljeno iz Kosova le 
20.000 - 30.000 ton. Zato smo 
se na sestanku Republiškega 
komiteja ža energetiko v sep- 
tembru zavzeli, da se doseže 
vsaj nova bilančna količina tj. 
850.000 ton, kar pa bo še ve- 
dno pod zahtevanimi količina- 
mi za približno 90.000 ton. 

V septembru in oktobru 
smo pregledali tudi možnost 
preskrbe premoga iz Gacke- 
ga, vendar se je izkazalo, da 
kvaliteta premoga za široko 
porabo ni primerna, (vlaga, 
nesepariran premog), ampak 
da se oceni utemeljenost na- 
bave izključno za potrebe na- 
ših termoelektrarn. 

Na sestanku z večjimi pre- 
skrbovalnimi organizacijami v 
začetku oktobra smo ugotovi- 
li, da so pogodbe za prvih 5 

mesecev realizirane le 84 % 
in da je neposlanega približno 
70.000 ton premoga. Večji del 
izpada 93.000 ton je nastal 
predvsem v avgustu in sep- 
tembru in sicer predvsem za- 
radi manjše pošiljke iz Koso- 
va, iz SR BiH, rudnikov Zeni- 
ca, Banoviči in Breza, iz SR 
Slovenije pa predvsem rudni- 
kov Trbovlje in Zagorje, 
REHMK Kosovo je izpolnil le 
20 % pogodbe, Zenica 40 %, 
Trbovlje in Zagorje pa le 80 %. 

Da bi nekoliko hitreje nado- 
mestili zastoj iz avgusta in 
septembra, smo na tem se- 
stanku ocenili, da je po- 
trebno: 

- dobiti zagotovila, da bo- 
do Titovi rudniki iz SR BiH 
realizirali pogodbene količine 
tj. 220.000 ton do konca leta, 

- da bomo poskušali iz Ko- 
sova povečati preskrbo na- 
čimvečji obseg, čeprav bo 
pod pogodbami (30.000 ton 
namesto 50.000 ton), 

- da v oktobru Rudnik ligni- 
ta Velenje, zaradi ugodne hi- 
drologije in visoke zaloge na 
deponiji, hitreje realizira po- 
godbeno obvezo, to je 290.000 
ton za široko porabo, s tem da 
pošlje na trg v oktobru in no- 
vembru več kot je predvidel 
po pogodbi v teh mesecih in 
temu ustrezno znižajo pošilj- 
ko v decembru. 

Iz Titovih rudnikov smo do- 
bili zagotovilo, da bodo do 
konca leta poslali pogodbene 
količine, če le ne bo hujših 
zastojev proizvodnje. V kon- 
taktih s Kosovom smo dobili 
zagotovilo, da bodo do konca 
leta od predvidenih 50.000 ton 
dobavili vsaj 30.000 ton ali 
več, če le ne bodo imeli težav 
s pečmi za sušenje lignita in 
železniškimi vagoni. 

Rudnik lignita Velenje je 
sprejel obveznost, da v okto- 
bru in novembru poveča pre- 
skrbo na račun decemberskih 
in da v pošiljko vključi tudi 
oreh, ker debelih vrst v večjih 
količinah nima. S povečanimi 
pošiljkami so pričeli 19. okto- 
bra, ker so morali namestiti 
dodatne sejalne naprave. Tu- 
di ostali slovenski premogov- 
niki so zagotovili, da bodo do 
konca leta pokrili pogodbene 
obveze. 

Republiški komite za ener- 
getiko je v stalnem stiku s 
premogovniki in preskrboval- 
nimi organizacijami. Vsaj en- 
krat mesečno imamo konu- 
zultativne sestanke. Glede 
prodaje premoga je bilo do- 
govorjeno, da se sindikatom 
in hišnim svetom pošilja koli- 
kor zahtevajo, posameznikom 
pa največ do 5 ton naenkrat. 
Na ta način računamo, da bo 
več gospodinjstev lahko dobi- 

lo vsaj nujno potrebno količi- 
no premoga. 

Želimo opozoriti še na dvoj- 
nost cen energetskega in ko- 
mercialnega premoga. Da bi 
rešili ekonomski položaj pre- 
mogovnikov, smo jim v ceni 
energetskega premoga zago- 
tavljali raven enostavne re- 
produkcije; medtem ko so ce- 
ne komercialnega premoga 
do avgusta letos v pristojnosti 
federacije, izrazito zaostale. 
To je seveda usmerjalo pre- 
mogovnike vse bolj na pokri- 
vanje potreb termoelektrarn 
in manj drugih porabnikov. 
Zadnja korekcija cen komer- 
cialnega premoga z 19. okto- 
brom letos bo ta problem le 
delno rešila, zato je potrebno 
cene energetskega in komer- 
cialnega premoga čimprej 
izenačiti. 

Zvezni izvršni svet je maja 
letos sprejel vrsto sklepov za 
izboljšanje ekonomskega po- 
ložaja jamskih premogovni- 
kov, vendar sta od 16 uveljav- 
ljena le dva in sicer: 

- pristojnost za določanje 
cen premoga je prenešena na 
SR in SAP, 

- za uvoz potrebne opreme 
ni potreben proti izvoz. 

Uveljavitev vseh ostalih 
ukrepov je še v teku in predlo- 
žena gradiva niso bila spreje- 
ta. V SR Sloveniji položaj eno- 
stavne in razširjene repro- 
dukcije premogovnikov od 
'1976. leta v celoti rešujemo v 
okviru Interesne skupnosti 
elektrogospodarstva, zato 
zvezni ukrepi pomenijo le do- 
datno možnost, da pospešimo 
reševanje njihove problema- 
tike. Brez aktivne vloge Inte- 
resne skupnosti elektrogo- 
spodarstva bi se naši premo- 
govniki našli že pred leti v re- 
sni krizi, tako pa kljub težkim 
obratovalnim in razvojnim 
problemom, veliko doprinaša- 
jo k reševanju energetske si- 
tuacije v republiki. 

Računamo, da bomo v leto 
1980 stopili z deficitom nadbi- 
lačnih zahtev široke porabe, 
ki jih bomo pokrili šele v 
prvem tromesečju 1980. leta, 
kar pomeni, da se bo premog 
za tekočo porabo kupoval vso 
zimo. 

Čeprav gre za pozitivno 
usmeritev porabe na premog, 
bo potrebno v naslednjem le- 
tu vložiti veliko prizadevanj, 
da bomo pokrili povečane po- 
trebe široke porabe, ker jim 
proizvodnja ne slovenskih, ne 
ostalih jugoslovanskih pre- 
mogovnikov ne bo mogla sle- 
diti, razen če bomo ponovno 
osiromašili preskrbo termoe- 
lektrarn, kar pa je glede na 
zahteve elektroenergetske 
bilance zelo rizično. Zato bo 
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potrebno v letu 1980 zagotovi- 
ti poleg domače preskrbe tudi 
uvoz premoga, ker samo na ta 
način lahko računamo na vsaj 
20-dnevne zaloge v septem- 
bru naslednjega leta. 

Ob koncu naj posebej pou- 
darim odgovornost naših tr- 
govskih organizacij za tekočo 
preskrbo s premogom in nji- 
hove naloge v zvezi z izbolj- 
šano preskrbo. Tem nalogam 
bi morali dodati več pozorno- 
sti, saj je preskrba s premo- 

gom eden važnih elementov 
normalne preskrbe in ne sme 
biti prepuščen komercialnim 
nagibom. Zato menimo, da bo 
v bodoče preskrba s premo- 
gom morala postati zadeva 
posebnega družbenega po- 
mena, če želimo doseči cilje 
naše energetske politike. V 
tem okviru bodo trgovske or- 
ganizacije za preskrbo mora- 
le prevzeti večje obveznosti 
za preskrbo območij, za kate- 
ra so zadolžena. 

- Določba 23. člena zakona o 
preživninskem varstvu kmetov 

- Kdaj bodo izdana tehnična navodila za 
razvrstitev zemljišč? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela za kmetijsko de- 
javnost 7. okoliša - Murska 
Sobota je postavila naslednji 
vprašanji: 

- Kdaj bodo izdana tehnič- 
na navodila za razvrstitev 
zemljišč z ozirom na 10. člen 
zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih (Uradni list SRS, št. 
1/79)? 

- Kdaj bodo izdana navodi- 
la o izvedbi prenosa kmetij- 
skih zemljišč - rok 1. 7. 1979 z 
ozirom na 145. člen zakona o 
kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list SRS. št. 1/79)? 

Na vprašanji je odgovoril 
Lojze Senegačnik, pomočnik 
republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
tirano je takoj po uveljavitvi ci- 
tiranega zakona imenoval z 
odločbo posebno strokovno 
komisijo z nalogo, da pripravi 
tehnična navodila za razvrsti- 
tev kmetijskih zemljišč v skla- 
du z 10. členom zakona o kme- 
tijskih zemljiščih. Citirana te- 
hnična navodila so pripravlje- 
na v fazi osnutka in bodo pre- 
dvidoma sprejeta do konca le- 
ta 1979. Priprava tehničnih na- 
vodil je zahtevala poglobljene 
strokovne preučitve in uskladi- 
tve z določili osnutka zakona o 
sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

Poudariti moramo, da se je 
pri izdelavi osnutka citiranih 
navodil pokazala potreba po 
razširitvi provotno zamišljene- 
ga koncepta še z nekaterimi 
merili, ki bodo ob strokovnih 
normativih za razvrščanje 
kmetijskih zemljišč v skladu z 
10. členom zakona o kmetij- 
skih zemljiščih omogočala čim 

bolj objektivno, z vidika celovi- 
tega družbenega ekonomske- 
ga razvoja DPS (občine, repu- 
blika), optimalno razvrščanje 
kmetijskih zemljišč. 

Opredelitev vseh teh meril v 
navodilih je nujno, če želimo 
pri razvrščanju kmetijskih 
zemljišč zagotoviti upošteva- 
nje poleg čisto strokovnih še 
merila, ki omogočajo upošte- 
vanje specifičnih pogojev, 
možnosti ter ciljev in potreb 
pri proizvodnji hrane na ob- 
močju občine oziroma republi- 
ke. Takšen pristop pa zahteva 
zelo zahtevne strokovne preu- 
čitve. V osnovi zakon o kmetij- 
skih zemljiščih ni menjal pri- 
stopa do planiranja prostora 
za potrebe kmetijstva. Zato de- 
lo občinskih uprav in izvršilnih 
organov ni onemogočeno po 
strokovni plati pri pripravi raz- 
poreditve posameznih katego- 
rij prostora. 

Z izdajo navodil pa čakamo 
do prve verifikacije predloga 
zakona o sistemu družbenega 
planiranja in družbenega pla- 
na SR Slovenije - glede na to, 
da ob obravnavi osnutka tega 
zakona v Skupščini SR Slove- 
nije vprašanja glede prostor- 
skih planov niso bila do kraja 
razčiščena. Razumljivo pa je, 
da morajo biti navodila - ker 
se zakon o kmetijskih zemlji- 
ščih sklicuje na zakon o plani- 
ranju, z njim usklajena. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun je pripravil »Na- 
vodilo o izvedbi prenosa kme- 
tijskih zemljišč od družbeno 
pravnih oseb, ki niso kmetijske 
organizacije, v kmetijski zem- 
ljiški sklad« v skladu z 145. čle- 
nom zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih (Uradni list SRS, št. 
1/79) v maju 1979 in jih objavil 
v Uradnem listu SRS, št. 14/79 
z dne 18. maja 1979. ki je zače- 
lo veljati naslednji dan. 

Skupina za delegiranje de- 
legatov v Zbor združenega 
dela za kmetijsko dejavnost 7. 
okoliša - Murska Sobota je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

»Kdaj bodo izdana navodila 
za izvajanje zakona o preživ- 
ninskem varstvu kmetov v 
zvezi z določbo 23. člena za- 
kona o preživninskem varstvu 
kmetov (Uradni list SRS št. 
1/79).« 

Na to vprašanje je odgovoril 
Edvard Gale,pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za delo. 
Skupščina SR Slovenije je v 
decembru preteklega leta 
sprejela zakon o preživnin- 
skem varstvu kmetov, ki je za- 
čel veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS, to je 21 1 
1979, 

V okviru zakonskih določb je 
bila strokovna služba skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji zadolžena: 

- da na podlagi podatkov, ki 
jih predloži družbeno pravna 
oseba, ki namerava prevzeti 
zemljišče od kmeta, ižračuna 
znesek preživnine (17. člen), 

- da zagotovi pri skupnosti 
starostnega zavarovanja kme- 
tov oblikovanje posebnega ra- 
čuna za sredstva, namenjena 
za preživninsko varstvo kme- 
tov (14. člen), 

- da zagotovi izplačevanje 
preživnin. 

Da bi se zadolžitve realizira- 
le je bilo storjeno naslednje: 

- Republiški sekretariat za 
delo v sodelovanju z Republi- 
škim sekretariatom za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
ter s strokovno službo starost- 
nega zavarovanja kmetov v SR 
Sloveniji je pripravil obrazec 
pogodbe o oddaji zemljišča in 
o ugotovitvi pogojev za prido- 
bitev preživnine z ustrezno 
obrazložitvijo, 

- pripravljen je bil osnutek 
izračuna preživnine, 

- odprt je bil poseben ra- 
čun, na katerega se zbirajo 
sredstva iz naslova preživnin- 
skega varstva kmetov, 
- o poteku ugotavljanja in 

določanja preživnin ter sklepa- 
nja ustrezne pogodbe so bila 
obveščena vsa temeljna sodi- 
šča, vse kmetijske zemljiške 
skupnosti ter območne delov- 
ne enote, skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, katerim je bil posredo- 
van tudi obrazec pogodbe z 
obrazložitvijo, 

- določen je bil postopek za 
izplačevanje preživnin prek 

oddelka za centralno nakazo- 
vanje pokojnin z upošteva- 
njem avtomatične vsakoletne 
valorizacije. 

Postopek v skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov v 
SR Sloveniji poteka tako, da 
strokovna služba skupnosti na 
podlagi pogodbe ter listin iz 
drugega odstavka 6. člena cit. 
zakona (ki se morajo sestaviti 
pri pristojnem sodišču): 

- ugotavlja pogoje za prido- 
bitev pravice do preživnine (po 
zakonu), 

- izračuna znesek preživni- 
ne ter ga vnese v pogodbo, 

- tako izpolnjeno pogodbo 
vrne prevzemniku zemljišča 
(družbeno pravni osebi), s tem, 
da priloži izračun preživnine, 

- po podpisu pogodbe s 
strani prevzemnika in oddajal- 
ca zemljišča ter njeni sodni 
overovitvi prejme izvod po- 
godbe ter zagotovi izplačilo 
preživnine. 

Kljub temu, da je zakon v 
veljavi že devet mesecev, mo- 
ramo opozoriti, da je pravico 
do preživnine pridobil samo en 
kmetovalec, pri čemer posto- 
pek v ničemer ni bil problema- 
tičen. 

Pri izvajanju zakona je bil to- 
rej že aprila letos pripravljen 
vzorec pogodbe o oddaji zem- 
ljišča in o ugotovitvi pogojev 
za pridobitev preživnine z 
ustreznimi pojasnili, meseca 
junija letos pa je bil poslan s 
strani strokovne službe skup- 
nosti starostnega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji vsem 
območnim delovnim enotam 
in izpostavam skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji 
obrazec pogodbe z ustreznimi 
pojasnili oziroma navodili o 
poteku ugotavljanja in določa- 
nja preživnin ter sklepanja 
ustrezne pogodbe, hkrati pa je 
navedena strokovna služba 
obvestila o tem tudi vsa temelj- 
na sodišča in vse kmetijske 
zemljiške skupnosti, katerim je 
bil posredovan obrazec po- 
godbe z obrazložitvijo. Nave- 
den način izvajanja citiranega 
zakona predstavlja osnovni 
operativni akt. 

Ker se je šele sedaj izobliko- 
vala ustrezna praksa pri izvaja- 
nju zakona, ki je pokazala, kaj 
mora biti določeno v izvršil- 
nem predpisu, bo Republiški 
sekretariat za delo v soglasju z 
Republiškim sekretariatom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano lahko šele izdal izvršilne 
predpise, kot jih določa 23. 
člen tega zakona, v teku mese- 
ca novembra letos 
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ZBOR OBČIN-7.11.1979 

- Problematika v zvezi z izdajanjem 
nalepnic za motorna vozila 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije je 
na svoji seji, dne 5. 10. 1979 
obravnavala problematiko v 
zvezi z izdajo nalepnice za 
motorna vozila, za katera ne 
velja prepoved uporabe ob 
določenih dnevih glede na 
določbe zakona o omejitvi 
uporabe In vožnje osebnih in 
drugih motornih vozil (Uradni 
list SFRJ, št. 18/79 in 30/79) in 
odloka o izdaji nalepnice za 
motorna vozila, za katera ne 
velja prepoved uporabe in 
omejitev vožnje (Uradni list 
SRS, št. 27/79) ter ugotavlja, 
da so predpisi, ki urejajo to 
področje, preveč togi, neživ- 
Ijenjski in povzročajo veliko 
nezadovoljstvo med ljudmi. 

Občutna materialna škoda 
nastopa pri delovnih organi- 
zacijah, ki se ukvarjajo z goz- 
darstvom, saj ni urejeno vpra- 
šanje prevoza delavcev na 
delo in z dela ob dnevih, ko je 
prepovedana uporaba dolo- 
čenih motornih vozil. Zlasiti 
gre pri tem za problem, da so 
delovišča oddaljena od sede- 
ža TOZD - tudi do 30 km in 
več. 

Pri Veterinarski postaji na 
Prevaljah pa gre za to, da ve- 
terinarji ne morejo kontinuira- 
no opravljati svojega dela, ki 
je nedvomno za kmetijstvo 
zelo pomembno, saj službe- 
nih vozil nimajo, veterinarji pa 
za svoja osebna vozila do na- 
lepnic niso upravičeni. 

Problem pa se pojavlja tudi 
ri delavcih, ki so zaposleni v 
elezarni Ravne in v drugih 

delovnih organizacijah v obči- 
ni, kjer ni urejen javni prevoz 
na delo in iz dela, čeprav so 
od prve avtobusne postaje 
oddaljeni tudi 20 km in več, 
isto velja tudi za prevoz otrok 
v šolo in vzgojnovarstvene 
ustanove. 

Predlagamo, da se navede- 
na problematika čimprej za- 
dovoljivo reši. 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Premik, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za promet in zveze: 

I. Da bi v cestnem prometu 
varčevali s tekočimi gorivi, je 
bil sprejet zakon o omejitvi 
uporabe in vožnje osebnih in 
drugih motornih vozil (Ur list 
SFRJ 18/79), ki ga je sprejela 
Skupščina SFRJ na seji zvez- 
nega zbora drfe 25. 4. 1979. 
Zakon pa je začel veljati 3. 5. 
1979. Določeno je tudi, da mo- 

ra Zvezni izvršni svet najpoz- 
neje v šestih mesecih od uve- 
ljavitve tega zakona poročati 
Skupščini SFRJ o učinku in 
doseženih rezultatih uporabe 
tega zakona. 

II. V letih 1978 in 1979 se 
poraba plinskega olja in benci- 
na povečuje po stopnji, ki je 
večja od 12% in je približno 
enaka stopnji letnega porasta 
registriranih cestnih vozil. To 
povečanje pogojuje uvoz večje 
količine nafte iz uvoza in anga- 
žiranje večjih deviznih sred- 
stev. 

Situacija na svetovnem trži- 
šču surove nafte otežuje po- 
trebno preskrbo iz uvoza, S 
tem, da se stalno povečujejo 
cene. Takšna situacija je za- 
htevala od večine držav uvoz- 
nic nafte določene ukrepe za 
varčevanje z gorivi. 

S sprejetimi ukrepi pričaku- 
jemo, da bomo privarčevali 
300.000 t plinskega olja in ben- 
cina. Z omejitvijo vožnje oseb- 
nih avtomobilov in motornih 
koles v dneh omejitve (pov- 
prečno 6 dni v enem mesecu), 
po 3. členu tega zakona, kakor 
tudi z omejitvijo hitrosti, bomo 
privarčevali okoli 180.000 t 
bencina. Omejitev dolžine re- 
lacije določenih vrst tovornih 
vozil in avtobusov, kakor tudi 
prepoved uvajanja novih avto- 
busnih linij na daljših relaci- 
jah, pa naj bi prinesli prihranek 
120.000 t plinskega olja. V 
skupnem efektu znaša prihra- 
nek 300.000 t tekočih goriv, 
kar zmanjšuje potrebo po uvo- 
zu prek 1 milijona t surove naf- 
te ali prihranek 120 milijonov 
dolarjev. 

III. Določbe iz zakona, ki se 
nanašajo na omejitev dolžine 
relacije za tovorna vozila in av- 
tobuse je v skladu s cilji, načeli 
in smerjo razvoja Družbenega 
dogovora o prometni politiki v 
SFRJ, ki je bil sprejet in potr- 
jen v Skupščini SFRJ v začetku 
1978 leta. 

Tudi Skupščina SR Sloveni- 
je je na sejah Zbora združene- 
ga dela in Zbora občin v fe- 
bruarju 1977 sprejela Stališča 
za usmerjanje skladnega ra- 
zvoja in delitve dela na po- 
dročju prometa in zvez v SR 
Sloveniji (Ur. I.SRS 5/77) in 
predlagala, da mora biti pro- 
metna politika v skladu s plan- 
skimi cilji usmerjena v celovi- 
tejši razvoj prometa in smotr- 
nejšo delitev dela med posa- 
meznimi prometnimi panoga' 
mi po načelih družbene uspeš- 

nosti, zlasti na področju tovor- 
nega prometa. 

V nadaljnjem usmerjanju ra- 
zvoja in delitve dela med posa- 
meznimi prometnimi panoga- 
mi je treba dajati prednost re- 
šitvam, ki bodo omogočale 
opravljanje kompletnih tran- 
sportnih storitev z najnižjimi 
družbenimi stroški. Pri tem 
moramo upoštevati predvsem 
naslednje kriterije: 

- najmanjše skupne stroške 
družbene reprodukcije, 

- možnosti uporabe obsto- 
ječih zmogljivosti in uvajanje 
sredstev kombiniranega tran- 
sporta, 

- prihranke pri uporabi 
energije. 

Zasledujoč postavljene cilje 
in kriterije ter opredelitve v 
družbenem planu razvoja v SR 
Sloveniji je potrebno prevoze 
potnikov usmerjati na javna 
prevozna sredstva (železnica, 
cestni in letalski prevoz). 

IV. Sedanji način omejitve 
uporabe osebnih vozil, ki jih 
predpisuje Zakon o omejitvi 
uporabe in vožnje osebnih in 
drugih motornih vozil, ne za- 
dovoljuje potrebam varčevanja 
s tekočimi gorivi in v veliki me- 
ri omejuje vse tiste OZD in lju- 
di, ki so neposredno vezani na 
uporabo osebnega vozila za 
opravljanje svojih delovnih 
dolžnosti in nalog. 

Upoštevajoč ugotovitve in 
predloge je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v maju 1979 
s teleksom obvestil Zvezni ko- 
mite za promet in zveze, s 
kakšnimi problemi se srečuje- 
jo OZD in občani. Naglašena je 
bila specifičnost v SR Sloveni- 
ji, ki je dogovorjena v policen- 
tričnem razvoju, ki temelji na 
enakomernem razvoju vseh 
področij. Konkretno so bili na- 
vedeni naslednji problemi: 

- uporaba osebnih vozil za 
zdravstvene delavce v primeru, 
da morajo posredovati v nuj- 
nih primerih - tudi patronažna 
služba 

- veterinarska služba, 
- prevoz delavcev z osebni- 

mi avtomobili na delovišča, 
- prevoz voznikov, pilotov 

ipd., ki delajo v javnem pro- 
metu. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je obravnaval v juliju 
1979 problematiko v zvezi z 
izvajanjem zakona o omejitvi 
uporabe in vožnje osebnih in 
drugih motornih vozil in pred- 
lagal Zveznemu izvršnemu 
svetu naslednje spremembe in 
dopolnitve uredbe o omejitvi 
hitrosti vožnje in uporabe 
osebnih avtomobilov in motor- 
nih koles. 

»- 2. člen Uredbe o omejitvi 
hitrosti vožnje in uporabe 
osebnih avtomobilov in motor- 

nih koles (Ur I SFRJ 18/79) 
naj se spremeni tako. da se 
glasi 

Osebnih avtomobilov in mo- 
tornih vozil.ni dovoljeno upo- 
rabljati 

1 prvo in tretjo nedeljo v 
mesecu tistih osebnih avtomo- 
bilov in motornih koles, kate- 
rih številka na registrski tablici 
se končuje z 0, 2, 4, 6 in 8; 

2. drugo in četrto nedeljo v 
mesecu - tistih osebnih avto- 
mobilov in motornih koles, ka- 
terih številka na registrski ta- 
blici se končuje z 1, 3, 5, 7 in 9; 

3. po en delovni dan v vsa- 
kem tednu (od ponedeljka do 
vključno sobote), ki si ga upo- 
rabnik osebnega avtomobila in 
motornega kolesa izbere sam. 

Osebni avtomobili in motor- 
na kolesa morajo imeti nalep- 
ko, ki označuje, kateri dan po 
3. točki predlagane spremem- 
be Uredbe vozilo ne sme biti v 
prometu.« 

Predlagani sistem veliko bo- 
lje rešuje omenjene probleme. 
Delovnim ljudem omogoča, da 
se solidarno in z medsebojno 
pomočjo dogovarjajo za vož- 
nje na delo, v šole, v vzgojno- 
varstvene ustanove iz odroč- 
nejših krajev. Delovne organi- 
zacije bodo lahko smotrneje 
uredile porazdelitev omejeva- 
nja voženj določenih osebnih 
vozil v delovnih dneh. Spričo 
zmanjševanja izjem bi nov re- 
žim pripomogel k učinkovitej- 
šemu varčevanju z gorivom, 
hkrati pa spodbuja solidarnost 
in podporo delovnih ljudi temu 
ukrepu. 

Poslani predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
je Zvezni izvršni svet obravna- 
val na svoji 120. seji dne 4 10. 
1979 in je mnenja, da trenutno 
ne bi bilo potrebno menjati ob- 
stoječe uredbe ali kateregakoli 
drugega predpisa, ki se nana- 
ša na omejitev uporabe goriv, 
dokler se ne izdela poročilo o 
doseženih rezultatih na po- 
dročju varčevanja s tekočimi 
gorivi. 

Na seji zveznega komiteja za 
promet in zveze 2. 11. 1979 je 
bil ob obravnavi informacije o 
učinku in doseženih rezultatih 
sprejetih ukrepov v zvezi z var- 
čevanjem tekočih goriv v cest- 
nem prometu sprejet sklep, da 
bi bilo potrebno v naslednjih 
mesecih zbrati vse izkušnje 
glede izvajanja in utemeljeno- 
sti sprejetih ukrepov in jih v 
prihodnjem letu dopolniti tudi 
z boljšimi rešitvami, pri čemer 
je bil mišljen predvsem pred- 
log SR Slovenije. 
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- Zanimanje za zakone s področja 
kmetijstva 

Skupina delegatov občine 
Ptuj za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Delegacija krajevne skup- 
nosti Hajdina je na 17. seji 
Zbora krajevnih skupnosti 
Skupščine občine nuj, dne 
26. 9. 1979 postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

»Med kmeti vlada precejš- 
nje zanimanje za sprejete 
kmečke zakone, ki pa se ne 
morejo popolnoma uveljaviti, 
dokler republiški upravni or- 
gani ne bodo Izdali ustreznih 
navodil za izvrševanje teh za- 
konov. 

Sprešujemo, kakšne so ovi- 
re, da republiški sekretar za 
delo v soglasju z republiškim 
sekretarjem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ni 
sprejel v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi Zakona o pre- 
živninskem varstvu kmetov 
(Uradni list SRS, št. 1/79 z dne 
13. 1. 1979), izvršilnih predpi- 
sov za Izvajanje tega zakona, 
kot to določa 23. člen citirane- 
ga zakona?« 

Zbor krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Ptuj je na- 
vedeno delegatsko vprašanje 
poslal skupini delegatov obči- 
ne Ptuj za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije s prošnjo, 
da ga predloži Zboru občin 
Skupščine SR Slovenije v 
preučitev. 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Grahor,republiški se- 
kretar za delo: 

Skupščina SR Slovenije je v 
decembru preteklega leta 
sprejela zakon o preživnin- 
skem varstvu kmetov, ki je za- 
čel veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. to je 21. 1 
1979 

V okviru zakonskih določb je 
bila strokovna služba skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji zadolžena: 

- da na podlagi podatkov, ki 
jih predloži družbeno pravna 
oseba, ki namerava prevzeti 
zemljišče od kmeta, izračuna 
znesek preživnine (17. člen), 

- da zagotovi pri skupnosti 
starostnega zavarovanja kme- 
tov oblikovanje posebnega ra- 
čuna za sredstva, namenjena 
za preživninsko varstvo kme- 
tov (14 člen), 

- da zagotovi izplačevanje 
preživnin. 

Da bi se zadolžitve realizira- 
le je bilo storjeno naslednje- 

Republiški sekretariat za de- 
lo v sodelovanju z republiškim 

sekretariatom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter s 
strokovno službo starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Slo- 
veniji je pripravil obrazec po- 
godbe o oddaji zemljišča in o 
ugotovitvi pogojev za pridobi- 
tev preživnine z ustrezno obra- 
zložitvijo, 

- pripravljen je bil osnutek 
izračuna preživnine, 

- odprt je bil poseben ra- 
čun, na katerega se zbirajo 
sredstva iz naslova preživnin- 
skega varstva kmetov, 

- o poteku ugotavljanja in 
določanja preživnin ter sklepa- 
nja ustrezne pogodbe so bila 
obveščena vsa temeljna sodi- 
šča, vse kmetijske zemljiške 
skupnosti ter območne delov- 
ne enote skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, katerim je bil posredo- 
van tudi obrazec pogodbe z 
obrazložitvijo, 

- določen je bil postopek za 
izplačevanje preživnin preko 
oddelka za centralno nakazo- 
vanje pokojnin z upošteva- 
njem avtomatične vsakoletne 
valorizacije. 

Postopek v skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov v 
SR Sloveniji poteka tako, da 
strokovna služba skupnosti na 
podlagi pogodbe ter listin iz 
drugega odstavka 6. člena cit. 
zakona (ki se morajo sestaviti 
pri pristojnem sodišču): 

- ugotavlja pogoje za prido- 
bitev pravice do preživnine (po 
zakonu), 

- izračuna znesek preživni- 
ne ter ga vnese v pogodbo, 

- tako izpolnjeno pogodbo 
vrne prevzemniku zemljišča 
(družbeno pravni osebi), s tem, 
da priloži izračun preživnine, 

- po podpisu pogodbe s 
strani prevzemnika in oddajal- 
ca zemljišča ter njeni sodni 
overovitvi prejme izvod po- 
godbe ter zagotovi izplačilo 
preživnine. 

Kljub temu, da je zakon v 
veljavi že devet mesecev, mo- 
ramo opozoriti, da je preživni- 
ne pridobil samo en kmetova- 
lec, pri čemer postopek v niče- 
mer ni bil problematičen. 

Pri izvajanju zakona je bil to- 
rej že aprila letos pripravljen 
vzorec pogodbe o oddaji zem- 
ljišča in o ugotovitvi pogojev 
za pridobitev preživnine z 
ustreznimi pojasnili, meseca 
junija letos pa je bil poslan s 
strani strokovne službe skup- 
nosti starostnega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji vsem 
območnim delovnim enotam 
in izpostavam skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 

zavarovanja v SR Sloveniji 
obrazec pogodbe z ustreznimi 
pojasnili oz. navodili o poteku 
ugotavljanja in določanja pre- 
živnin ter sklepanja ustrezne 
pogodbe, hkrati pa je navede- 
na strokovna služba obvestila 
o tem tudi vsa temeljna sodi- 
šča in vse kmetijske zemljiške 
skupnosti, katerim je bil posre- 
dovan obrazec pogodbe z 
obrazložitvijo. Naveden način 
izvajanja cit zakona predstav- 

lja osnovni operativni akt. 
Ker se je šele do sedaj izobli- 

kovala ustrezna praksa pri 
izvajanju zakona, ki je pokaza- 
la, kaj mora biti določeno v 
izvršilnem predpisu, bo Repu- 
bliški sekretariat za delo v so- 
glasju z Republiškim sekreta- 
riatom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano lahko šele iz- 
dal izvršilne predpise, kot jih 
določa 23. člen tega zakona, v 
teku meseca novembra letos 

Oskrba s premogom 

Skupina delegatov občine 
Koper za zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Skupina delegatov občine 
Koper za Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je na seji 8. 
oktobra 1979 obravnavala 
gradivo za 25. sejo zbora ter 
med drugim razpravljala tudi 
o nezadovoljstvu in zaskrblje- 
nosti občanov, nepreskrblje- 
nih s kurjavo za zimo. Pri tem 
gre predvsem za vprašanje 
nepreskrbljenosti trga s pre- 
mogom in drvmi. 

Ugotavljamo, da številna 
gospodinjstva niso imela 
možnosti, da bi se pravoča- 
sno oskrbela s kurjavo in tudi 
sedaj, ko bi že bilo treba pro- 
store ogrevati ni dobiti trdih 
goriv. 

Pomanjkanje premoga v 
Sloveniji je znano. Obalno ob- 
močje je glede tega še v izje- 
mno težkem položaju, saj ni v 
bližnjem zaledju gozdov in 
pomanjkanja premoga ne mo- 
remo nadomestiti z drvmi. 

Skope časopisne vesti o 
premogu za široko porabo so 
čestokrat nasprotujoče se. 
Najprej pišemo, da so za »kri- 
zo« krivi trgovci, ker niso pra- 

vočasno sklenili s premogov- 
niki dolgoročnih dogovorov, 
nato pa ugotavljamo, da je ta- 
ko stanje posledica slabega 
organiziranja prevoza itd. 
Zadnje čase beremo, da pre- 
moga sploh ni, ker ga nakop- 
Ijejo komaj za potrebe ter- 
moelektrarn, da premogovni- 
kom primanjkuje jamskih de- 
lavcev in podobne vesti. Zain- 
teresirani občani tako še ve- 
dno ne vedo kako in s čim 
bodo ogrevali stanovanja. 

V zvezi s tem postavljamo 
Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije vprašanje ali je 
sploh pričakovati, da bomo 
dobili na trg vsaj najnujnejšo 
količino premoga in kdaj? 

Obenem predlagamo, da bi 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obvestil javnost kje 
so razlogi za pomanjkanje 
trdih goriv, zlasti premoga in 
kakšni ukrepi so predvideni 
za izboljšanje takega stanja. 

Ker je vprašanje podobne 
vsebine kot vprašanje skupine 
delegatov s področja gospo- 
darstva - 16. okoliša Maribor 
je bil posredovan enak odgo- 
vor kot v Zboru združenega 
dela, posredoval pa ga je Jože 
Šubic 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR-7. 11. 1979 

- Vsebina predlagane spremembe 
zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka 

Miran Potrč, delegat druž- 
beno političnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, je dne 10. 
10. 1979 postavil delegatsko 
vprašanje o vsebini predlaga- 
ne spremembe zakona o ugo- 
tavljanju in razporejanju ce- 
lotnega prihodka in dohodka, 
ki jo je Zvezni izvršni svet 
predlagal v sprejem Skupšči- 
ni SFRJ po hitrem postopku. 
Hkrati je tov. Potrč predlagal 
Družbenopolitičnemu zboru 
Skupščine SR Slovenije, da 
zaprosi Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, da posreduje 

obvestilo o tem, kakšna je 
vsebina konkretnega priprav- 
ljenega predloga, da sprejme 
opozorilo o nesprejemljivosti 
predloga in da se poveže tudi 
z našimi delegati v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ in za- 
gotovi, da se po vsebini in po 
postopku sprejme posebna 
dopolnitev zakona, tako da bo 
zagotavljala možen vpliv de- 
legatov in pa seveda, da bo 
konsistentna s cilji in siste- 
mom družbenoekonomskih 
odnosov, ki smo jih postavili z 
zakonom o združenem delu. 
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Na zastavljeno delegatsko 
vprašanje je odgovorila Milica 
Ozbič, republiška sekretarka 
za finance: 

Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije ni bil predložen,v 
obravnavo oredlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka s predlogom zakona in s 
predlogom Zveznega izvršne- 
ga sveta, da se sprejme po hi- 
trem postopku Pred sprejet- 
jem predloga za izdajo zakona 
na seji Zveznega izvršnega 
sveta dne 4 oktobra 1979 Me- 
drepubliški komite za finance 
ni organiziral predhodnega 
sodelovanja z izvršnimi sveti 
republik in izvršnima svetoma 
avtonomnih pokrajin. O pred- 
lagani spremembi zakona smo 
bili obveščeni iz poročil v 
dnevnem časopisju dne 5. ok- 
tobra 1979. Dne 16. oktobra 
1979 je Republiški sekretariat 
za finance med gradivi, pred- 
loženimi za sejo Zveznega 
izvršnega sveta, ki je bila 4. 
oktobra 1979, dobil tudi pred- 
log Zveznega sekretariata za 
finance za spremembo 56. čle- 
na zakona. 

Iz primerjave veljavne in 
spremenjene ureditve izhaja, 
da se veljavnim trem možno- 
stim izplačevanja akontacij 
osebnih dohodkov iz zakon- 
sko opredeljenih virov sred- 
stev dodaja še četrta možnost, 
ki nadomešča najostrejšo 
sankcijo veljavnega zakona, 
namreč, da delavci prejemajo 
zajamčene osebne dohodke, 
če ne razpolagajo z zadostnimi 
sredstvi iz enega od naštetih 
virov. Ta četrta možnost ob- 
stoja v tem, da delavci preje- 
majo - vse dokler ne izvršijo 
programa ukrepov za odpravo 
vzrokov izgub - akontacije 
osebnega dohodka do višine 
povprečnega osebnega do- 
hodka po zaključnem računu 
za preteklo leto, vendar ne 
sme presegati panožnega pov- 
prečja v republiki 

Pripominjamo, da je bila ta 
dodatna možnost že uveljav- 
ljena s spremembo zakona o 
pogojih in postopku za sanaci- 
jo v letošnjem letu (Uradni list 
SFRJ, št. 9/79) in se je uporab- 
ljala za zaključne račune za le- 
to 1978. 

Hkrati je takšna ureditev 
predlagana v predlogu za izda- 
jo zakona o sanaciji in prene- 
hanju organizacij združenega 
dela (24. člen). 

Na osnovi poročil iz razpra- 
ve v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ dne 17. 7. 1979, ko je bil 
obravnavan predlog za izdajo 
zđkona o sanaciji in preneha- 
nju organizacij združenega 
dela, je mogoče ugotoviti, da k 
takšni ureditvi izplačevanja 
akontacij osebnih dohodkov v 
temeljnih organizacijah, ki v 
periodičnih obračunih izkazu- 
jejo izgubo v poslovanju, dele- 
gati niso imeli pripomb. 

Predlagana rešitev je torej 
ugodnejša za temeljne organi- 
zacije, saj se obveznost izpla- 
čevanja zajamčenih osebnih 
dohodkov nadomešča z ob- 
veznostjo izplačevanja po- 
prečnih osebnih dohodkov v 
preteklem letu, če temeljna or- 
ganizacija ne razpolaga z za- 
dostnimi sredstvi za izplačilo 
akontacij osebnih dohodkov iz 

- sredstev rezerv, če je izka- 
zana izguba manjša od stanja 
rezervnega sklada na zadnji 
dan obračunskega obdobja, za 
katero je izdelan periodični 
obračun, 

- iz sredstev, ki so jih druge 
temeljne organizacije na osno- 
vi sprejetih obveznosti v sa- 
moupravnem sporazumu na- 
kazale na žiro račun temeljne 
organizacije, ki je poslovala z 
izgubo; 

- iz združenih sredstev re- 
zerv v skladih skupnih rezerv, 
ki so odobrena temeljni orga- 
nizaciji z izgubo na način in 
pod pogoji, ki so določeni v 
zakonu o sredstvih rezerv. 

S predlogom za izdajo zako- 
na je bilo tudi predlagano, da 

se njegove določbe uporablja- 
jo tudi za temeljne organizaci- 
je združenega dela, ki so v pe- 
riodičnih obračunih za šest- 
mesečno obdobje 1979 poslo- 
vale z izgubo. Tako naj bi se 
določbe spremenjenega 56. 
člena zakona uporabljale prvič 
za petmesečne in poslednjič 
za devetmesečne obračune 
poslovanja v letu 1979, saj je s 
spremembami in dopolnitvami 
zakona o ugotavljanju in raz- 
porejanju celotnega prihodka 
in dohodka, ki se nahaja v re- 
dnem postopku obravnave v 
Skupščini SFRJ, predvideno 
črtanje članov 54. do 58. ker 
bo postopke ob poslovanju z 
igubo med letom urejal novi 
zakon o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela. 

Delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ so Republiškemu sekre- 
tariatu za finance z dopisom 
št. 010-15/79 AS-197 z dne 18. 
10. in 23. 10. 1979 posredovali 
besedilo predloga za izdajo 
zakona o spremerpbi zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka s predlogom zakona in 
predlogom Zveznega izvršne- 
ga sveta, da se sprejme po hi- 
trem postopku, s prošnjo, da 
Republiški sekretariat za fi- 
nance pošlje svoje mnenje 
predloge, pripombe oziroma 
morebitne amandmaje z obra- 
zložitvami delegatom za njiho- 
ve potrebe 

Republiški sekretariat za fi- 
nance je delegatom iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ posredoval mnenje 
o predlagani sprememi zakona 
z oceno, da ne obstajajo mož- 
nosti za nasprotovanje sprejet- 
ju zakona. Hkrati je predlagal, 
da se da prigovor na postopek 
predlaganja spremembe zako- 
na. Prav tako je Republiški se- 
kretariat za finance predlagal, 
da se dopolni uvodni stavek 
56. člena zakona tako, da se 
glasi' 

»Dokler ne izvrši programa 
ukrepov za odpravo vzrokov 
izgub iz 55. člena tega zakona 
in dokler ne začne poslovati 
brez izgube, sme temeljna or- 
ganizacija izplačevati akonta- 
cije osebnih dohodkov največ 
do višine:«. Predlagana dopol-. 
nitev besedila je enaka besedi- 
lu veljavnega 56. člena zakona 
in natančno opredeljuje dolži- 
no obdobja, v katerem se iz- 
plačujejo akontacije osebnih 
dohodkov do višine in iz sred- 
stev, ki jih določa zakon. Pred- 
log je bil utemeljen z nasled- 
njim: 

V prvem odstavku 56. člena 
je določeno, da izplačuje te- 
meljna organizacija akontacije 
osebnih dohodkov največ do 
višine, ki je opredeljena z za- 
konom, dokler ne izvrši pro- 
grama ukrepov za odpravljanje 
vzrokov izgub, kar seveda še 
ne pomeni, da je prenehala 
poslovati z izgubo. Zaradi ra- 
zlogov, ki so narekovali uved- 
bo omejevanja višine akontacij 
osebnih dohodkov, je potreb- 
no določiti, da temeljna orga- 
nizacija izplačuj-e akontacije 
osebnih dohodkov največ do 
višine, opredeljene z zakonom, 
dokler ne prične poslovati brez 
izgube. 

O poteku razprave v odborih 
in v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ smo obveščeni le telefo- 
nično. Prejeto obvestilo pa po- 
trjuje oceno RS za finance, da 
je kljub tehtnim pomislekom, 
tako glede postopka, kot glede 
vsebine predlagane spremem- 
be zakona pričakovati, da bo v 
Zveznem zbbru prediog z gla- 
sovanjem sprejet, kar se je po 
prejetem obvestilu tudi potr- 
dilo 

Predlagamo, da o poteku raz- 
prave v Zveznem zboru in 
sprejemu zakona o spremembi 
celotnega prihodka in dohod- 
ka poroča predstavnik delega- 
cije iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Monetarno-kreditna politika mora 

uravnotežiti blagovno-denarne odnose 

• Učinki te politike morajo vplivati na usklajevanje rasti domačega povpraševanja, 
upočasnjeno rast cen in prispevati k uresničevaju ciljev plačilne bilance. 

Temeljni cilji in naloge skup- 
ne emisijske in denarne politi- 
ke ter kreditne politike so v 
prihodnjem letu predvsem: 
uravnoteženje blagovno-de- 
narnih odnosov in upočasnje- 
vanje rasti cen, podpiranje do- 
ločenih ciljev na področju pla- 
čilne bilance, v skladu s tem pa 
tudi prizadevanje za uresniči- 
tev predvidene rasti proizvod- 
nje. 

To je zapisano v Osnutku 
odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih temeljih 
kreditne politike v 1980 letu. 
Osnutek omenjenega odloka 
kot eden od spremljajočih ak- 
tov k Osnutku resolucije za 
prihodnje leto, je predložen v 
obravnavo Skupščini SFRJ. Za 
njegov sprejem je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

RAST DENARNE MASE 
Za uresničitev začrtanih ci- 

ljev v prihodnjem letu, naj bi s 

kreditno-monetarno politiko 
oziroma z urejanjem kreditne- 
ga potenciala bank, primarno 
emisijo in spremembami sto- 
penj obvezne rezerve pri Naro- 
dni banki Jugoslavije, zagoto- 
vili rast denarne mase, potreb- 
ne za plačevanje, v mejah pre- 
dvidene rasti nominalnega 
družbenega proizvoda. 

Kot predvideva Osnutek od- 
loka, naj bi bančni plasmaji 
narasli največ do predvidene 
višine nominalne rasti družbe- 
nega proizvoda. V tem okviru 
bodo določeni tudi elementi za 
zagotavljanje te rasti, predv- 
sem glede strukture plasmaja, 
usmerjanja sredstev, dinamike 
rasti plasmaja, povezovanja 
bank in drugo. 

Prav tako bodo banke zago- 
tovile potrebno likvidnost go- 
spodarstva s kreiranjem de- 
narja prek monetizacije vre- 
dnostnih papirjev in s kratko- 
ročnimi krediti organizacijam 
združenega dela. Interne, te- 
meljne in združene banke bo- 
do predvidele pogoje za spod- 

bujanje razvoja različnih oblik 
združevanja dela in sredstev. 
Predloženi bodo tudi ukrepi za 
razvoj plačilnega prometa gle- 
de pospešenega obtoka de- 
narja in zmanjševanja stroškov 
plačilnega prometa organiza- 
cij združenega dela. 

PRIMARNA EMISIJA 

Po besedah Osnutka odloka 
bo primarna emisija uporablje- 
na kot instrument za urejanje 
rasti denarne mase in kot in- 
strument za povezovanje emi- 
sijskih tokov denarja z repro- 
dukcijskimi tokovi družbenega 
gospodarstva. Večji del sred- 
stev primarne emisije bo dan 
organizacijam združenega de- 
la v gospodarstvu. To bo ure- 

sničeno predvsem z nakupom 
vrednostnih papirjev in s fi- 
nanciranjem prioritetnih se- 
lektivnih namenov. Izjemno pa 
bo del sredstev primarne emi- 
sije uporabljen za dajanje kre- 
ditov za druge namene, pre- 
dvidene z zveznim zakonom. 

Selektivna kreditna politika 
bo urejena s samoupravnimi 
sporazumi bank. Z njimi bo za- 
gotovljeno tudi sodelovanje 
sredstev bank pri kreditiranju 
in drugih oblikah financiranja 
prioritetnih namenov. 

Sredstva za financiranje de- 
ficita proračuna federacije bo- 
do v prihodnjem letu zagotov- 
ljena na temelju posebnega 
zveznega zakona iz primarne 
emisije, vendar bo njihov zne- 
sek manjši od tistega, ki je bil 
za enak namen uporabljen v 
letu 1979. 

s 
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Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
q denarne politike in skupnih osnovah kreditne politike v 
& 1980. letu - AS 211 0 
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Iz Skupščine SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 

- Monetarno-kreditna poli- 
tika mora uravnotežiti blagov- 
no-denarne odnose (Osnutek 
odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih osnovah 
kreditne politike v letu 1980 - 
AS 211) 

— Obveznosti in odgovorno- 
sti za izvajanje skupne deviz- 

ne politike v prihodnjem letu 
(Osnutek odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 
1980 -AS 213) 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH 
TELES 

- Vsestranska dsjavnost pri 
nadaljnji graditvi sistema in 
spremljanja sprejete politike 
(Osnutek delovnega programa 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ ^a leto 1980) 

- Sprejetje novega petlet- 
nega razvojnega načrta-naj- 
pomembnejša naloga v pri- 
hodnjem letu (Osnutek delov- 
nega programa Zbora republik 
in pokrajin za leto 1980) 

NOVI PREDPISI 

- V primerih trajnejšega so- 
delovanja obvezno združeva- 
nje prometnih in proizvodnih 
organizacij(Osnutek zakona o 
obveznem združevanju dela in 

sredstev organizacij združene- 
ga dela, ki se ukvarja s prome- 
tom blaga in storitev, s proi- 
zvajalnimi organizacijami 
združenega dela - AS 201) 

MEDNARODNE POGODBE 

- Posojilo za obnovo cest v 
SR Črni Gori (Osnutek zakona 
o ratifikaciji Sporazuma o ga- 
ranciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
- AS 208) 
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Obveznosti in odgovornosti za izvajanje 

skupne devizne politike v prihodnjem letu 

• Izhodišča za skupno devizno politiko so nadaljnja krepitev položaja Jugoslavije v 
mednarodni delitvi, uresničevanje razvojnega plana in plačilne ter devizne bilance, 
kakor tudi zmanjševanje plačilno-bilančnega deficita. 

# Omenjena politika bo izvajana s pospeševanjem in spodbujanjem izvoza blaga in 
storitev ter drugimi oblikami ekonomskih odnosov s tujino. 

# Skupno devizno politiko naj bi prav tako uresničili s politiko uvoza, zaščito 
domače proizvodnje, tečajem dinarja, z deviznimi rezervami in s kreditnimi odnosi s 
tujino. 

• Če se ne bodo uresničili cilji skupne devizne politike ter sorazmerja plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije, bodo uveljavljene plačilno-bilančne omejitve. 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin so dobili Osnutek od- 
loka o skupni devizni politiki 
Jugoslavije za leto 1980 (AS 
213), ki bo sprejet skupaj z Re- 
solucijo o uresničevanju Druž- 
benega plana Jugoslavije v 
prihodnjem letu. 

Kakor omenja Osnutek odlo- 
ka, naj bi skupno devizno poli- 
tiko Jugoslavije v prihodnjem 
letu izvajali s pospeševanjem 
in spodbujanjem izvoza blaga 
in storitev in drugimi oblikami 
ekonomskih odnosov s tujino, 
nadalje prek uvozne politike, 
zaščite domače proizvodnje, s 
tečajem dinarja, deviznimi re- 
zervami, prek kreditnih odno- 
sov s tujino in usklajevanjem 
medsebojnih odnosov republi- 
ških in pokrajinskih samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, 
kakor tudi s poliitko plačilno- 
bilančnfih omejitev Takapoliti- 
.ka upošteva nujnost nadaljnje 
krepitve položaja Jugoslavije v 
mednarodni menjavi, ob ure- 
sničevanju srednjeročnega ra- 
zvojnega plana, plačilne in de- 
vizne bilance ter ob zmanjše- 
vanju plačilno-bilančnega de- 
ficita. 

SKUPNI PROGRAM NA 
TEMELJU 
USKLAJENIH PLANOV 

Osnutek odloka poudarja, 
kako proces razvoja ekonom- 
skih odnosov s tujino terja tu- 
di, da temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela ter 
drugi nosilci ekonomskega so- 
delovanja s tujino še nadalje 

sprejemajo svoje programe 
pospeševanja menjave s posa- 
meznimi območji in državami. 
Po teh programih se bo dolo- 
čal dolgoročni razvojni pro- 
gram, vključno, z izboljševa- 
njem pogojev in režimov te 
menjave. Temelj za sprejetje 
teh programov morajo biti us- 
klajeni plani ekonomskih 
odnosov s tujino, nadalje plani 
priliva in odliva deviz ter plani 
kreditnih odnosov s tujino. Za 
vse te plane, sporazume in 
druge planske dokumente do- 
loča Osnutek odloka roke za 
•njihovo izdelavo in sprejem, da 
bi s tem zagotovili izpolnjeva- 
nje zakonskih obveznosti. 

Posebej je poudarjeno, da 
se bo pospešilo sklepanje sa- 
moupravnih sporazumov, s ka- 
terimi se določa delež organi- 
zacij združenega dela pri 
ustvarjenih devizah s skupnim 
proizvodnim, finančnim ali 
drugim sodelovanjem, ki bo 

• sorazmeren prispevku pri 
skupnih nalogah. Podprto bo 
tudi sklepanje samoupravnih 
sporazumov o združevanju 
ustvarjenih deviz 

Istočasno naj bi preučili 
predpise, ki urejajo vprašanje 
neblagovnega odliva dinarjev 
in deviz, kakor tudi predpise, 
ki urejajo vprašanja odnašanja 
in vnašanja dinarjev v Jugosla- 
vijo zaradi usklajevanja odno- 
sov s planiranimi proporci me- 
njave s tujino 

SPODBUJANJE 
IZVOZA 

Politika razvoja in spodbuja- 
nja izvoza blaga in storitev ter 

drugih oblik ekonomskih 
odnosov s tujino, mora predv- 
sem zagotoviti ekonomsko 
ugodnejše pogoje za poveča- 
nje deviznega priliva. Zato bo 
še posebna pozornost name- 
njena podpori usmeritve k traj- 
nim oblikam sodelovanja s tu- 
jino. V okviru planiranih ukre- 
pov so predvidene tudi novosti 
glede kreditiranja izvoza opre- 
me, ladij in izvajanja investicij- 
skih del v tujini. Nadalje so te 
novosti predvidene tudi na po- 
dročju uporabe bančnih sred- 
stev za izvoz posameznih proi- 
zvodov agroindustrijskega 
kompleksa, v načinu aktivira- 
nja deviznih sredstev z deviz- 
nih računov ali deviznih hranil- 
nih vlog občanov in podobno. 

Nadaljevala se bo tudi dejav- 
nost pri preoblikovanju zuna- 
njetrgovinske mreže v državi in 
tujini za trdnejše dohodkovno 
povezovanje prometnih in 
proizvodnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Osnutek odloka poudarja, 
da bodo z uvozno politiko za- 
dovoljene potrebe proizvod- 
nje, določene v Resoluciji, in 
sicer v skladu s plačilno-bi- 
lančnimi možnostmi po dina- 
miki, ki ne bo spodkopala zu- 
nanje likvidnosti države. Zago- 
tovljeno bo prav tako, da bodo 
obseg in pogoji uvoza usklaje- 
ni z ustvarjenim deviznim prili- 
vom na temelju izvoza in dru- 
gih prihodkov, kakor tudi s 

»ocoscososce 

predvidenim obsegom suficita 
oziroma deficita plačilne bi- 
lance. 

Zagotovljen bo nadzor us- 
klajevanja teh nalog. V prime- 
ru neskladnosti ne bodo naro- 
dne banke v republikah in po- 
krajinah začasno plačevale 
vseh nalogov za plačila tujim 
partnerjem. To bo trajalo vse 
do trenutka, dokler ne bodo 
usklajena določena in dogo- 
vorjena sorazmerja. Predvide- 
no je, da bi tudi v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino skle- 
nili samoupravnih sporazum o 
načinu in postopku uresniče- 
vanja dogovorjenega obsega 
uvoza blaga in storitev in pla- 
čil. 

Pri skupni devizni politiki o 
zaščiti domača proizvodnje se 
bo nadaljevala politika carin- 
ske zaščite, določena v Carin- 
skem zakonu in Zakonu o ca- 
rinski tarifi, s tem da bo dife- 
rencirana stopnja zaščite za ti- 
sti del uvoza, ki ima funkcijo 
politike izvoza in razvoja. Pou- 
darjeno je, da bo v letu 1980 
veljala politika realnega tečaja 
dinarja. Zvezni izvršni svet ga 
bo določal v primerjavi z eno 
ali več konvertibilnimi valu- 
tami 
KREDITNI ODNOSI S 
TUJINO 

Temeljna naloga politike de- 
viznih rezerv je, po besedah 

»eeos coooooseoo^ ^cooe«s« 

^ Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
^ 1980. leto - AS 213 
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Osnutka odloka, zagotavljanja 
potrebe likvidnosti pri plačilih 
tujini. Zaradi tega se mora nji- 
hova raven gibati v okviru dvo- 
mesečnih skupnih plačil, ven- 
dar se bo vzporedno zaostrila 
tudi obveznost odplačevanja 
kreditov ter način upravljanja 
in uporabe deviznih rezerv. 

Potrebno je tudi racionalnej- 
še podpirati sodelovanje na 
področju politike kreditnih 
odnosov s tujino, da bi s tem 
zadovoljili potrebe gospodar- 
skega razvoja države. Zago- 

tovljeno bo nadalje selektiv- 
nejše usmerjanje tujih kreditov 
s ciljem, da bi odpravili neugo- 
dno strukturo proizvodnje in 
eliminirali uvoz surovin in re- 
produkcijskega materiala. 

Potrebno je večje sodelova- 
nje z mednarodnimi in regio- 
nalnimi finančnimi organizaci- 
jami, učinkovitejše izkorišča- 
nje tujih sredstev, pravočasna 
priprava investicijskih objek- 
tov, ki bi jih financirali iz tujine, 
intenzivnejše razširjanje sode- 

lovanja z neuvrščenimi in dru- 
gimi državami v razvoju in do- 
sledno spoštovanje družbene- 
ga dogovora in samoupravnih 
sporazumov o organiziranem 
nastopu na mednarodnem 
trgu kapitala. 

Ob koncu Osnutek odloka 
poudarja, da bodo oblike in 
vrste plačilno-bilančnih omeji- 
tev odvisne neposredno od 
uresničevanja projekcij plačil- 
no-bilančnih in devizno-bi- 
lančnih pozicij republik in po- 
krajin, ki bodo na temelju 

enotnih kriterijev uvajale ome- 
jitve zaradi preprečevanja od- 
stopanj od dogovorjenih kvan- 
tifikacij v svoji plačilno-bilanč- 
ni poziciji. Republike in pokra- 
jine pa bodo, skupaj s federa- 
cijo, pospešile proces izpopol- 
njevanja sistema za učinkovi- 
tejše spremljanje uresničeva- 
nja projekcij plačilno-bilanč- 
nih in devizno-bilančnih pozi- 
cij republik in pokrajin v enotni 
projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije v prihod- 
njem letu. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Vsestranska dejavnost pri nadaljnji graditvi 

sistema in spremljanja sprejete politike 

® Osnovna dejavnost Zveznega zbora v letu 1980 bo usmerjena k nadaljnji 
konkretizaciji in obdelavi ustavnih načel, izvajanju sklepov XI. kongresa ZKJ in 
uresničenju pobude tovariša Tita o kolektivnem delu in krepitvi odgovornosti. 

© Zbor bo nadaljeval delo za sprejetje ostalih sistemskih zakonov, za spremljanje 
izvajanja sprejete politike in za izvrševanje zveznih zakonov ter opravljal politično 
kontrolo nad delom zveznih upravnih organov. 

G Pričakovati je, da bo delovni program dopolnjen s pobudami vseh dejavnikov 
samoupravne družbe, predvsem pa delegatske baze. 

V Zveznem zboru Skupščine SFRJ je bil določen Delovni 
program Zbora za leto 1980, ki bo v dvomesečni razpravi v 
samoupravni delegatski bazi, v republiških in pokrajinskih 
skupščinah, v delovnih telesih Zveznega zbora, Zveznem 
izvršnem svetu, Zvezni konferenci SZDLJ in drugih družbeno- 
političnih organizacijah in skupnostih v federaciji. Pričakovati 
je, da bo po tako vsestranski razpravi delovni program Zbora 
sprejet v januarju 1980. 

Osnutek zajema najpomembnejša vprašanja s katerimi naj 
se ukvarja Zbor v letu 1980, lahko pa služi za široko razpravo v 
samoupravni delegatski bazi V Zboru poudarjajo, da je to 
začetno gradivo, ki je odprto za pobude in predloge delegat- 
ske baze in drugih dejavnikov Vse pripombe in predloge, ki 
bodo prispeli do sredine januarja 1980 ali celo na samo sejo, 
na kateri bo program dokončno sprejet, bodo uvrščeni v ta 
program. 

Med razpravo pa tudi pri nadaljnjem oblikovanju programa, 
ki je sicer zelo obsežen, je posebna pozornost posvečena 
določanju prednosti, tako po vsebini, po družbenem pomenu, 
kot glede časa. Tem vprašanjem bo v prihodnjem letu dana 
časovna prednost. 

Uvodne pripombe 
Osnovna dejavnost Zveznega zbora v letu 1980, bo usmer- 

jena k nadaljnji konkretizaciji in obdelavi ustavnih načel, 
izvajanju sklepov XI. kongresa ZKJ, uresničevanju pobude 
tovariša Tita o kolektivnem delu in krepitvi odgovornosti, 
kakor tudi k izvajanju določb in sklepov Zveznega zbora ter 
njegovih teles. 

V tem smislu bo Zbor nadaljeval delo pri sprejemanju osta- 
lih sistemskih zakonov, pri spremljanju izvajanja sprejete poli- 
tike in izvrševanja zveznih zakonov ter opravljal politično 

kontrolo nad delom Zveznega izvršnega sveta, zveznih uprav- 
nih organov in drugih zveznih organov in organizacij, ki so za 
svoje delo odgovorne skupščini SFRJ. 

Na področju družbenoekonomske ureditve bodo temeljne 
smeri aktivnosti pri spodbujanju združenega dela za čim 
popolnejše uresničevanje načela o skupnosti ter pridobivanju 
in razporejanju dohodka, pri dograjevanju sistema družbene 
reprodukcije, pospeševanju procesa združevanja dela in 
sredstev ter ustvarjanju družbenih pogojev za hitrejši razvoj 
procesa svobodne menjave dela. 

Pri nadaljnji graditvi in razvoju družbenopolitičnega si- 
stema bodo naloge usmerjene na razvoj in delovanje delegat- 
skega skupščinskega sistema, na nadaljnji razvoj samouprav- 
ljanja v organizacijah združenega dela, krajevnih in samou- 
pravnih interesnih skupnostih v komuni, izgradnji družbe- 
nega sistema informiranja in drugo, 

V skladu s predloženim predlogom Predsedstva SFRJ bo 
teklo delo na spremembah posameznih določb Ustave SFRJ, 
izhajajoč iz predpostavk, da je uresničevanje načela o kolek- 
tivnem delu in odgovornosti v delegatskih skupščinah in 
državnih organih bistven pogoj za razvoj delegatskega si- 
stema in socialistične samoupravne demokracije. 

Na področju pravosodja bodo sprejeti ustrezni ukrepi za 
utrjevanje ustavnosti, zakonitosti, družbene odgovornosti in 
socialistične morale. Posebno pozornost bo Zbor posvetil 
problematiki samoupravnega sodstva. 

Zbor bo obravnaval vprašanja popolnejše realizacije in na- 

jip&soeeoaoooeooo&oscioeooceoeeocososooeca 
§ Osnutek delovnega programa Zveznega zbora Skup- fi 
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daljnega razvoja sistema ljudskega odpora in družbene samo- 
zaščite. Obravnaval bo tudi stanje in probleme varnosti v vseh 
vrstah prometa in to glede na zelo nezadovoljivo stanje na 
tem področju in glede na to, da ima varnost v prometu velik 
družbeni in ekonomski pomen. 

Na področju zunanje politike se bo Zvezni izvršni svet 
posebej zavzel za vprašanja določanja in spremljanja izvrše- 
vanja programa in ukrepov za izvajanje sklepov VI. konfe- 
rence neuvrščenih v Havani, za izgradnjo novega mednaro- 
dnega ekonomskega reda, evropsko varnost irrsodelovanje, 
nadaljnji razvoj bilateralnih odnosov, posebej z neuvrščenimi 
državami, državami v razvoju in sosedi. 

Zbor bo prav tako aktiven pri zagotavljanju pogojev za 
nadaljnji napredek in učinkovitost uresničevanja pravic bor- 
cev in vojaških invalidov, kakor tudi na področju uresničeva- 
nja proračunske politike federacije. 

Osnutek delovnega programa Zveznega zbo/a je razdeljen 
na dva dela: tematski in zakonodajni. V okviru tega pa je 
razdelitev dejavnosti na pet področij: družbenoekonomska 
uresničitev, družbenopolitični sistem, zunanja politika, ljud- 
ski odpor in družbena samozaščita ter organizacija in prora- 
čun federacije. 

Pri vsaki točki programa, tako v tematskem kot zakonodaj- 
nem delu so določeni nosilci nalog za izdelavo ustreznih 
dokumentov in gradiv, kakor tudi roki obravnav v delovnih 
telesih in na seji Zbora. 

DRUŽBENOPOLITIČNA UREDITEV 
V tematskem delu s tega področja so predvidene obravnave 

naslednjih vprašanj: 

Sistem razširjene reprodukcije 
i. 

Obdelana bodo vprašanja: delovanje sedanjega sistema 
oblikovanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, njihova mo- 
bilnost in usmerjanje na samoupravni osnovi združevanja 
dela in sredstev v skladu s skupnimi interesi in cilji družbe- 
nega in ekonomskega razvoja; kakor tudi dosedanje izkušnje 
o gospodarjenju delavcev s tokovi in odnosi pri gospodarje- 
nju s sredstvi razširjene reprodukcije. Analizirane bodo tudi 
smeri nadaljnje aktivnosti pri odkrivanju najustreznejših reši- 
tev v razvoju sistema razširjene reprodukcije. 

Pridobivanje in delitev dohodka 
Analizirano bo tudi delovanje sistema pridobivanja in deli- 

tev dohodka, določanje položaja gospodarskih subjektov pri 
pridobivanju dohodka, kot tudi problemi vrednotenja gospo- 
darskih resursov kot enega dejavnikov izenačevanja pogojev 
pridobivanja dohodka. 

Preučeno bo tudi delovanje sistema pridobivanja in delitve 
dohodka s stališča realizacije splošnih ciljev razvojnih načr- 
tov, mehanizem oblikovanja cen in položaja gospodarskih 
subjektov pri pridobivanju dohodka, zatem vpliv inflacije na 
položaje gospodarskih subjektov pri pridobivanju dohodka in 
mehanizem delitve dohodka znotraj gospodarskih subjektov 
in njegov vpliv na realizacijo ciljev razvojnih načrtov 

Izvajanje dogovorov 
Zvezni izvršni svet je zadolžen, da spremlja izvajanje druž- 

benih dogovorov, pri sklepanju katerih sodelujejo organi fe- 
deracije, ter da prikaže Skupščini SFRJ probleme in pojave, ki 
so pomembni za izvajanje družbenih dogovorov 

Prav tako je zadolžen, da v sodelovanju z drugimi ustrez- 
nimi organi v federaciji, kakor tudi z organi v republikah in 
pokrajinah pripravi analizo dogovorov, ki se uresničujejo na 
podlagi 244. in 273. člena Ustave SFRJ ter da Skupščino 
obvešča o stanju in problemih izvajanja. 

Delovanje mehanizma plačilnega prometa 
S to analizo bodo obdelane dosedanje izkušnje in delovanje 

plačilnega prometa, problematika uporabe vrednostnih papir- 
jev v plačilnem prometu, izkušnje eksperimentalne uporabe 

čekov v plačilnem prometu kot tudi predlogi aktivnosti in 
ukrepov za nadaljnje izpopolnjevanje mehanizma plačilnega 
prometa. 

Poročilo o izvajanju zakona o amortizaciji in o 
revalorizaciji osnovnih sredstev 

Med drugim bo obdelan vpliv sedanjih rešitev v teh zakonih 
na varovanje integritete vrednosti osnovnih sredstev v pogo- 
jih inflacije in vpliv sedanjih rešitev na krepitev materialne 
osnove in reproduktivne sposobnosti organizacije združe- 
nega dela. 

Poročilo o uresničevanju politike dohodkov in 
osebnih dohodkov 

Analizirani bodo uresničeni odnosi in gibanja pri razporeja- 
nju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke ter 
skupno porabo po zaključnih računih za leto 1979, kot tudi 
delovanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov na tem področju. Na osnovi tega bo narejena ocena 
uresničevanja družbeno dogovorjene politike na tem po- 
dročju, posebej usklajenost osebnih dohodkov in skupne 
porabe s produktivnostjo dela in dohodkom, kakor tudi delo- 
vanje in nadaljnje dograjevanje uporabe družbenega dogo- 
vora na tem področju. 

Poročilo o uresničevanju sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Prikazane bodo osnovne značilnosti in težnje delovanja 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 
1979, posebej rezultati pri pospeševanju samoupravljanja, 
materialni položaj upokojencev, finančni rezultati poslovanja, 
kakor tudi uresničevanje ciljev in nalog, ki izvirajo iz Zakona o 
združenem delu, Družbenega načrta Jugoslavije in drugih 
dokumentov 

Analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva in 
higijensko epidemiološkem položaju v državi 

Podani bodo osnovni kazalci o zdravstvenem stanju prebi- 
valstva in higijensko-epidemiološkem položaju na podlagi 
statističnih kazalcev v obdobju od leta 1974-1979, z ocenami 
za leto 1980. Posebej bo preučena uporaba zveznih predpisov 
o nalezljivih boleznih, ki ogrožajo vso državo 

Analiza stanja na področju proizvodnje, 
prometa in porabe strupov 

Da bi dobili celovit pregled v stanje, ki je vezano na proi- 
zvodnjo, promet in porabo strupov v naši državi in izvajanje 
zveznih zakonov, bodo v analizi preučeni tudi vsi zakoni, ki se 
nanašajo na področje strupov in bo prikazano stanje v zvezi z 
njihovo uporabo in predloženi bodo ukrepi. Na osnovi analize 
bodo predložene potrebne spremembe in dopolnitve ustrez- 
nih zveznih zakonov 

Večja skrb in uresničevanje za varstvo borcev 
in invalidov 

V poročilu o rezultatih sprejetih ukrepov in izvajanju skle- 
pov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o zagotavljanju pogojev 
za večjo skrb in uresničevanje varstva borcev in invalidov, 
bodo posebej poudarjeni doseženi uspehi na področju dosle- 
dnega izvajanja Zakona o evidencah o borcih in vojaških 
invalidih, kakor tudi delovanje sistema evidence s stališča 
planiranja in kontrole porabe sredstev za varstvo borcev in 
invalidov, oziroma za poenostavljanje postopka v uresničeva- 
nju določenih pravic. Našteti bodo rezultati sprejetih ukrepov 
na področju usposabljanja upravnih organov za zadeve var- 
stva borcev in invalidov, kakor tudi ukrepi za dogovorjeno 
določanje enotnih temeljev, meril in kriterijev za skladnejši 
razvoj dopolnilnega varstva za borce in invalide po republi- 
ških in pokrajinskih predpisih 
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V okviru tega tematskega področja bo obravnavano poro- 
čilo o poteku in rezultatih izvajanja ukrepov v zvezi s tipiza- 
cijo, unifikacijo in standardizacijo transportnih sredstev in 
opreme, o delu Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije 
za leto 1979 in program statističnih raziskovanj, ki so po- 
membna za vso državo za leto 1981. 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
S področja družbenopolitičnega sistema so predvidene 

obravnave naslednjih tem: 

Uresničevanje ustavne koncepcije v občini 
Vsestransko bo obravnavana ustavna koncepcija občine 

kot temeljne družbenopolitične in samoupravne skupnosti, 
kakor tudi ukrepi, ki jih bo treba sprejeti, da bi bila realizirana 
v praksi. Zaradi tega bo v okviru te teme obravnavano uresni- 
čevanje temeljnih družbenoekonomskih odnosov v občini, 
posebej pa oblike organiziranja delovnih ljudi v občini pri 
uresničevanju koncepcije združenega dela, svobodne me- 
njave dela in zadovoljevanja skupnih potreb v družbenem 
planiranju. 

Zajeto bo tudi vprašanje teritorialnega organiziranja in de- 
lovanja komunalnega sistema oziroma občine do širših druž- 
benopolitičnih skupnosti, proces uresničevanja občine kot 
samoupravne socialistične skupnosti, uresničevanje družbe- 
nopolitičnih odnosov v skupščini, posebej pa nadaljne smeri 
izgrajevanja delegatskega sistema kot orodje celovitega poli- 
tičnega sistema. 

Poročilo o izvajanju Resolucije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti 

Na osnovi spremljanja in analiziranja izvajanja stališč in 
smeri akcije iz Resolucije bo v poročilu obravnavano vpraša- 
nje samoupravnega organiziranja in delovanja razvoja krajev- 
nih skupnosti, samoupravnega planiranja v njih, materialne 
osnove in financiranja krajevne skupnosti, sodelovanje in 
povezovanje krajevnih skupnosti, zatem prenašanje javnih 
pooblastil na krajevne skupnosti, dograjevanje statuta krajev- 
nih skupnosti in občin. Na osnovi vseh pripomb bodo predlo- 
ženi ukrepi in akcije za nadaljnji razvoj samoupravljanja v 
krajevni skupnosti. 

POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O 
SVOBODNI MENJAVI DELA V DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 

V poročilu bo med drugim analizirano vprašanje: uresniče- 
vanje temeljnih načel samoupravnega dohodkovnega pove- 
zovanja s svobodno menjavo dela materialne proizvodnje in 
drugih področij dela z družbenimi dejavnostmi v sistemu 
samoupravnega združenega dela, svobodna menjava dela v 
odnosih neposrednega združevanja dela in sredstev tako v 
okviru kot prek samoupravne interesne skupnosti; samou- 
pravno sporazumevanje, samoupravno interesno organizira- 
nje, uresničevanje samoupravljanja s svobodno menjavo dela 
in družbeno planiranje zadovoljevanja skupnih potreb ter 
vrsta drugih vprašanj s tega področja. 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
Zvezni izvršni svet bo podal poročilo zboroma Skupščine 

SFRJ o svojem delu, o izvajanju politike, ki jo je določila 
Skupščina SFRJ, izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov ter sklepov, ki jih je sprejela Skupščina 

SFRJ, stanju na vseh področjih družbenega življenja, kakor 
tudi o drugih vprašanjih iz svojega delovnega področja. 

Zvezni zbor bo to poročilo obravnaval s stališča svojega 
delovnega področja. 

Analiza o stanju in problemih samoupravnega 
sodstva 

V celoviti analizi bo ocenjeno stanje in problemi v zvezi z 
delovanjem sodišč združenega dela, pri čemer bo posebna 
pozornost posvečena odnosu sodišč združenega dela in re- 
dnih sodišč ter morebitnim problemom, ki nastajajo pri so- 
dnem postopku. 

Pozornost bo posvečena tudi drugim oblikam samouprav- 
nega sodstva - arbitražam, poravnalnim svetom in izvoljenim 
sodiščem, pri čemer bodo predloženi ustrezni ukrepi za nji- 
hovo še večjo afirmacijo in razvoj. 

Analiza o stanju in problemih odvetništva in 
drugih oblikah pravne pomoči 

Odvetništvo kot samostojna družbena služba ima po- 
membno mesto in vlogo pri zagotavljanju strokovne pravne 
pomoči delovnim ljudem in občanom v postopku za uresniče- 
vanje in varstvo njihovih svobod in pravic. Glede na določene 
že ugotovljene probleme obstaja potreba, da se celovito 
preuči stanje na področju odvetništva, predvsem zaradi zago- 
tavljanja pogojev za nadaljnji razvoj, v skladu z razvojem 
naših socialističnih samoupravnih odnosov. 

Analiza o učinkovitosti, kakovosti dela in 
trajanju kazenskega postopka v praksi rednih 
sodišč 

Z analizo bodo obdelana vprašanja, ki so pomembna za 
učinkovitost, in kakovost dela sodišč, predvsem glede upo- 
rabe določb novega zakona o kazenskem postopku. V okviru 
te problematike bo prav tako analiziran položaj pravic in 
poblastila strank in drugih udeležencev v kazenskem po- 
stopku. 

Delovanje pravosodnih organov na novih 
ustavnih temeljih 

Z analizo bo prikazana dosežena stopnja razvoja pravoso- 
dja, predvsem rednih sodišč in javnega tožilstva na temeljih 
novih ustavnih rešitev in uporabe v praksi, zakonskih in kra- 
jevnih pristojnosti teh organov, v čemer so sicer določane 
razlike med republikami in avtonomnima pokrajinama. 

• 

V okviru tega tematskega področja bo prav tako obravna- 
vano poročilo o delu Zveznega sodišča in Zveznega javnega 
tožilstva v letu 1979 o izvajanju Zakona o temeljih varnosti v 
železniškem prometu in o rezultatih izvajanja Zakona o letal- 
ski plovbi. 

ZUNANJA POLITIKA 

Politika neuvrščenosti in izvajanja sklepov VI. 
konference neuvrščenih 

Na tem področju bo obravnavan program ukrepov za oživ- 
ljanje določb in obveznosti, ki za SFRJ izvirajo iz sklepnih 
dokumentov VI. konference na vrhu v Havani, kakor tudi 
posebni aspekti neuvrščenosti in akcije neuvrščenih držav. 
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Evropska varnost in sodelovanje 
Ta tema bo dobila pomembno mesto v okviru priprav za 

madridski sestanek o evropski varnosti in sodelovanju, ki bo v 
jeseni 1980. Obravnavana bodo gibanja v Evropi in v okviru 
tega priprave SFRJ za ta sestanek. 

Novi mednarodni ekonomski odnosi 
Ker bo leta 1980 posebno zasedanje Generalne skupščine 

ZN o tem vprašanju, bo Zvezni izvršni svet, gleda na pomen te 
problematike, obravnaval poročilo delegacije SFRJ na tem 
zasedanju. 

Obravnavano bo tudi izvajanje sklepov Zveznega zbora o 
ekonomskih odnosih SFRJ z državami v razvoju. 

Odnosi SFRJ s sosednimi državami 
Izhajajoč iz pomena, ki ga Jugoslavija namenja odnosom s 

sosedi, bo obravnavano stanje, problemi in smeri aktivnosti z 
namenom, da bi se odnosi in sodelovanje razširili in izboljšali 
s sosednjimi državami, tako na političnem, ekonomskem, 
znanstvenem, tehnološkem, kulturnem in drugih področjih, 
zajemajoč tudi probleme naših narodnih manjšin v sosednjih 
državah. 

V okviru področja bo obravnavan tudi program sodelovanja 
Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav v letu 
1980. Skupaj s predlogom programa bo obravnavano tudi 
poročilo o uresničevanju programa v letu 1979. 

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Stanje obrambnih priprav v SFRJ 
S sklepom Zveznega zbora je ZIS dolžan, da občasno po- 

roča Skupščini SFRJ o stanju obrambnih priprav v družbeno- 
političnih skupnostih 

Stanje mobilizacije pripravljenosti družbe 
Ocenjena bo problematika, ki se nanaša na mobilizacijsko 

pripravljenost družbe, možnost posodabljanja in moderniza- 
cije mobilizaciskega sistema, kakor tudi kadrovska problema- 
tika organov, ki so zadolženi za zadeve mobilizacije 

Analiza uporabe Zakona o sredstvih in 
financiranju JLA 

Analizirana bo praksa in problemi, ki se pojavljajo v zvezi z 
zagotavljanjem sredstev za JLA in za delo Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo, nato uporaba Zakona glede namen- 
ske in ekonomičnejše porabe sredstev, kontrola zakonitosti 
razpolaganja s sredstvi in drugo 

Stanje pripravljenosti in nadaljnje smeri 
razvoja civilne zaščite 

Ocenjeni bodo rezultati, ki so bili doseženi pri usposablja- 
nju sistema zaščite in reševanja ter v kolikšni meri stanje 
pripravljenosti civilne zaščite ustreza potrebam učinkovite 
obrambe države 

Stanje in problemi obmejnega področja glede 
ljudske obrambe 

V prejšnjih sklepih Zveznega zbora je bila poudarjena nuj- 
nost določanja temeljnih predpostavk in sprejemanje ustrez- 
nih političnih, gospodarskih in varnostnih ukrepov za zaščito 
meja in obrambnih priprav obmejnih področij. Zaradi tega bo 
ponovno celovito obravnavano stanje in problemi, ki zadevajo 
varnost meja in zavarovanje obmejnih področij s stališča 
ljudske obrambe. 

Stanje varnosti in usposobljenosti organov za 
notranje zadeve 

Pripravljen bo celovit prikaz dejavnosti organov za notranje 
zadeve pri zatiranju sovražne in druge kriminalne dejavnosti s 
poudarkom na aktualna vprašanja varnosti naše družbe in 
način njihovega reševanja, kakor tudi ukrepi za usposabljanje 
organov zča notranje zadeve. 

Poročilo o uresničevanju družbene 
samozaščite v samouravnih organizacijah in 
skupnostih 
Analizirano bo resničevanje pravic in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov pri uresničevanju družbene samozaščite v 
temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupno- 
stih, njihova organiziranost in usposobljenost za zaščito druž- 
bene imovine, javnega reda in miru ter drugih oblik samoza- 
ščite v teh sredinah 

Poročilo o protipožarni varnosti 
Glede na veliko materialno škodo, ki jo vsako leto povzro- 

čijo požari v naši državi mora Poročilo vsebovati podatke o 
sistemu zaščite pred požari v celoti, o sistemu preventivnega 
varstva, organizaciji službe, tehnični opremljenosti in stro- 
kovnosti kadrov, ki so neposredno zadolženi za varstvo pred 
požarom 

V okviru tega področja bodo obravnavana tudi aktualna 
vprašanja v zvezi z bivanjem vojnih obveznikov v tujini 

ZAKONODAJNI DEL 
V okviru zakonodajnega dela je predvideno kot najpo- 

membnejše vprašanje sprejem 

Predloga za spremembe nekaterih določb v 
Ustavi SFRJ 

Zaradi nadaljnje demokratizacije družbenopolitičnih odno- 
sov, popolnejšega usresničevanja načel o kolektivnem delu in 
krepitvi odgovornosti je Predsedstvo SFRJ predlagalo spre- 
membe nekaterih določb v Ustavi SFRJ, ki se nanašajo na 
vprašanje organizacije in sestave organov, kakor tudi čas 
trajanja mandata predsednika oziroma predsedujočega. 

SISTEM SOCIALISTIČNIH 
SAMOUPRAVNIH 

DRUŽBENOPOLITIČNIH ODNOSOV 
Na tem področju je predvideno sprejetje naslednjih aktov 

Zakon o temeljih družbenoekonomskih 
odnosov v gospodarstvu s sredstvi razširjene 
reprodukcije na osnovi minulega dela 

Z zakonom bodo urejene skupne osnove odnosov pri 
ustvarjanju in oblikovanju sredstev za razširjeno reprodukcijo 
v združenem delu in v družbi v celoti, temelji za urejanje 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v združenem 
delu ter razpolaganju in uporabi sredstev razširjene repro- 
dukcije in osebnih materialnih pravic delavcev v združenem 
delu na osnovi minulega dela. 

Urejeni bodo skupni temelji urejanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev v združenem delu v upravljanju in 
gospodarjenju s sredstvi občanov ali drugih delovnih ljudi, 
kakor tudi družbeni kriteriji in drugi družbeni pogoji za dolo- 
čanje in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti 
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Zakon o obveznem združevanju dela in 
sredstev proizvodnih in prometnih organizacij 
združenega dela 

Z zakonom bodo urejena vprašanja obveznega združevanja 
dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo z 
zadevami prometa blaga s proizvodno organizacijo združe- 
nega dela v smislu določbe (43. člena Ustave SFRJ in ustrez- 
nih določb Zakona o združenem delu). 

Zakon o zaščiti izumov, tehničnih iznajdb in 
razpoznavnih znakih 

Z zakonom bo urejeno gradivo o patentih in tehničnih 
iznajdbah, blagovnih in storitvenih znamkah in gradivo o 
vzorcih in modelih 

Zakon o temeljih sistema uprave družbenih 
prihodkov 

Z zakonom bi bila na enotnih temeljih konstituirana so- 
dobna in samostojna uprava družbenih prihodkov, S tem bi 
biio zagotovljeno učinkovito in odgovorno delo davčnih 
služb, ki bi s svojim delom prispevale k uresničevanju prin- 
cipa zakonitosti na področju davčnega sistema. Z zakonom bi 
bila opredeljena tudi funkcija teh Služb na področju določa- 
nja vira imovine 

Zakon o jedrski energiji 
Z zakonom bi bili v celoti določeni odnosi na področju 

jedrske energije, kodificirani bi bili sprejeti predpisi s tega 
področja, z ustreznimi spremembami in dopolnitvami in pred- 
pisani pogoji za razvoj in uporabo jedrske energije, jedrskih 
objektov in gradiva v miroljubne namene, urejal pa bi tudi 
statut Komisije za jedrsko energijo 

Zakon o pogojih prometa blaga temeljnih 
organizacijah združenega dela s pravimi 
subjekti v Prosti coni 

S tem zakonom bodo urejene obveznosti SFRJ, ki izvirajo iz 
Osimskih sporazumov, kakor tudi promet med cono in osta- 
lim področjem Jugoslavije 

Zakon o priznavanju in zaščiti novih vrst 
kmetijskih in gozdnih rastlin 

S tem zakonom bodo urejeni pogoji in postopek za prizna- 
vanje novih sort, odobravanje uvajanja v proizvodnjo tujih 
sort in zaščita kmetijskih in gozdnih sort in rastlin 

Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 

Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, izhajajoč iz tega, da prodstavljajo 
osnovo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot se- 
stavnega dela združenega dela, dohodkovni odnosi in načela 
vzajemnosti, solidarnosti in minulega dela. 

Na tem področju bo sprejetih več sprememb in dopolnitev 
sedaj veljavnih zakonov, o določanju in obračunavanju celot- 
nega prihodka in dohodka, o temeljih kreditnega in bančnega 
sistema, o zveznih blagovnih rezervah, o amortizaciji osnov- 
nih sredstev, o temeljih sistema zavarovanja lastnine in oseb 
in odajanju zdravil v promet ' 

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

Zakon o temeljih družbenega sistema 
informiranja 

S tem zakonom bi bili urejeni enotni temelji družbenega 
sistema informiranja, kot tudi vprašanja organizacije in dela 

obstoječih specializiranih služb in pooblaščenih organov in 
organizacij na tem področju zaradi samoupravnega preobli- 
kovanja, v soglasju s sprejeto Resolucijo o temeljih družbe- 
nega sistema informiranja. 

Zakon o temeljih sistema javnega informiranja 
Urejena bodo vprašanja, ki predstavljajo temelje sistema 

javnega obveščanja, ki jim je zagotovljen enoten družbenopo- 
litičen sistem na tem področju. Določena bo pravica delovnih 
ljudi in občanov, da so obveščeni o dogodkih doma in v svetu, 
pravice in obveznosti sobjektov informacij, kakor tudi druga 
vprašanja, ki so pomembna za javno obveščanje, 

Zakon o carinski službi 
S sprejetjem zakona o carinski službi bo točneje določeno 

delovno področje in organizacija carinsk službe, specifična 
vprašanja s področja samoupravljanja in medsebojnih razme- 
rij delavcev v carinski službi, sredstva za delo in drugo. 

Zakon o prevozu v mednarodnem cestnem 
prometu 

S tem zakonom bodo točneje in popolneje urejeni pogoji in 
opravljanje mednarodnega prevoza domačih in tujih prevoz- 
nikov in v celoti urejen način in postopek usklajevanja in 
reševanja sporov, kakor tudi vzdrževanje domačih prevozni- 
kov mednarodnih potniških prog, 

Zakon o splošni ljudski obrambi 
Z novim zakonom o splošni ljudski obrambi bodo izražale 

pomembenjše spremembe v sistemu organiziranja splošne 
ljudske obrambe, posebej glede boljšega povezovanja z druž- 
beno samozaščito, zagotavljanja neposrednejše in popol- 
nejše vodilne vloge ZKJ v splošni ljudski obrambi, nadaljnjega 
podružbljanja temeljev obrambe z neposredno in aktivno 
udeležbo delovnih ljudi in občanov, samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti in delegacij skupščin v teh zadevah, kakor 
tudi glede vodenja splošne ljudske obrambe v kritičnih situa- 
cijah 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaški obveznosti 

Prizadevanja gredo v to smer, da bi sistem urejanja in 
izvrševanja vojaške obveznosti čim bolj uskladili z osnovnimi 
postavkami splošne ljudske obrambe, Izražene bodo po- 
membne novosti v zvezi s časom začetka služenja vojaškega 
roka, trajanja vojaškega roka in priznavanje vojaškega roka v 
pokojninsko dobo. Odpravljene bodo obstoječe neusklajeno- 
sti in nedorečenosti zakonskih določb, nakazane bodo neka- 
tere nove rešitve v zvezi s statusom regrutov v času regrutira- 
nja v vojaški ustanovi, pogojih za pridobivanje lastnosti dru- 
žinskega hranilca in drugo. 

Iz tega področja bodo sprejeti še naslednji zakoni: o Šol- 
skem centru Zvezne uprave za kontrolo letenja, o registru 
prebivalstva, o programu modernizacije carinske službe od 
leta 1981 do 1985, o programu razvoja in modernizaciji dela 
pri načrtovanju frekvenc in kontrole radijskih zvez v obdobju 
od leta 1981 do 1985, o mednarodni koliziji zakonov, o ureja- 
nju kolizije zakonov ter pristojnosti gradiva izvrševanja kazen- 
skih sankcij, o postopku za vpis organizacij združenega dela 
in drugih subjektov v sodni register in drugo. 

Predvideno je, da bodo sprejete spremembe in dopolnitve 
sedaj veljavnih zakonov: o opravljanju notranjih zadev iz 
pristojnosti zveznih upravnih organov, o gibanju in bivanju 
tujcev v Jugoslaviji, o organizaciji in delovnem področju zvez- 
nih upravnih organov in zveznih organizacij, o Zveznem za- 
vodu za zdravstveno varstvo, o temeljih sistema zvez, o po- 
morski in notranji plovbi, o zračni plovbi, o temeljih prometne 
varnosti na cestah, o sredstvih in financiranju JLA, o pro- 
gramu integracije skupnih služb za vodenje civilnih in voja- 
ških zrakoplovov v obdobju od leta 1977 do 1981 in Programu 
modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških 
zrakoplovov v obdobju od leta 1976 do 1981. 

S področja varstva za borce in invalide bodo opravljene 
spremembe in dopolnitve v zakonih: o vojaških invalidih, o 
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temeljnih pravicah nosilcev »Partizanske spomenice 1941«, o 
temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in 
revolucionarne vojne 1936-1939 o temeljnih pravicah oseb, ki 
so bile odlikovane z Redom narodnega heroja, o temeljnih 
pravicah oseb, ki so bile odlikovane z Redom Karadjorjeve 
zvezde z meči, Redom Belega orla z meči in Zlato medaljo 
Obiliča, o dodatku za borce in o obveznosti federacije za 
pokojnine borcev. Namen vseh teh sprememb je izboljšanje 
materialnega položaja nosilcev teh odlikovanj in boljšega 
uresničevanja njihovega zdravstvenega varstva. 

Ostali zakoni 
S področja zunanje politike bo sprejet Zakon o opravljanju 

zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij. Zbor bo prav tako obravnaval in sprejel 
zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih bo ZIS v 
soglasju z Zakonom o njihovem sprejetju predložil. 

Iz področja proračuna federacije in organizacije federa- 
cije bodo sprejeti naslednji akti: zaključni račun proračuna 
federacije za leto 1979 (z zaključnimi računi zveznih direkcij 
za rezerve živilskih in industrijskih proizvodov in poročilom 
SDK Jugoslavije o opravljenem pregledu zaključnih računov 
teh direkvij), proračun federacije za leto 1981 in zakon o 
izvršitvi tega proračuna. 

Sprejet bo tudi zakon o načrtu investicijskih vlaganj Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve za obdobje od leta 1981 
do 1985 in o programu investicijskih vlaganj za graditev 
objektov za potrebe tujih diplomatsko-konzularnih predstav- 
ništev v Jugoslaviji za obdobje od leta 1981 do 1985. Določene 
bodo spremembe in dopolnitve Zakona o Programu investicij- 
skih vlaganj za graditev zgradbe Muzeja revolucije narodov in 
narodnosti Jugoslavije. Predvideno je tudi sprejetje Zakona o 
Programu graditve stanovanj za delavce in funkcionarje zvez- 
nih organov za obdobje od leta 1980 do 1985 in določanje 
Odlokov o organizaciji in delu služb Skupščine SFRJ. 

Sprejetje novega petletnega razvojnega 

načrta - najpomembnejša naloga v 

prihodnjem letu   

• V letu 1980 bodo opravljene pomembne naloge, ki se nanašajo na uresničevanje 
dolgoročnega in srednjeročnega razvojnega načrta Jugoslavije in na pripravo 
naslednjega dolgoročnega in srednjeročnega načrta. 

• Razen razvojne politike, bo težišče dela Zbora republik in pokrajin na spremljanju 
uresničevanja sprejete politike in na politični kontroli nad delom zveznih organov 

• Sprejete bodo spremembe nekaterih zakonov s področja ekonomskih odnosov s 
tujino in bančnega sistema 

Zbor republik in pokrajin je določil Osnutek delovnega 
programa svojega dela za leto 1980 in ga poslal republiškim in 
pokrajinskim skupščinam v razpravo in soglasje Osnutek 
programa je pripravljen na podlagi delovnega gradiva, mnenj 
in predlogov delovnih teles Zbora in drugih organov in orga- 
nizacij v zvezi z vprašanji, ki naj bi bila v prihodnjem letu 
predmet razprav in odločanja. Glede na pomembna vprašanja 
razvojne politike, gospodarskega razvoja, ekonomskih odno- 
sov s tujino, kreditno-monetarnega sistema, razvoja gospo- 
darsko manj razvitih področij in na druga vprašanja, ki so v 
Osnutku je pričakovati široko razpravo o tem dokumentu tudi 
v samoupravni delegatski bazi. Osnutek programa vsebuje 
pet delov: razvojna politika, uresničevanje določene poli- 
tike, proračunska poraba federacije, zakonodajni del in 
ostala vprašanja. 

Pri posameznih temah Osnutka delovnega programa, ki ga 
objavljamo v skrajšani obliki je podana kratka vsebina, ki naj 
služi kot usmeritev pri pripravi gradiva pa tudi za lažjo pri- 
pravo delegatov in vključevanje delegacij temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti v proces odločanja v Skup- 
ščini SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 
V prihodnjem letu bi morale biti v Zboru republik in pokrajin 

ter njegovih delovnih telesih opravljene obsežne naloge, ki se 
nanašajo na uresničevanje dolgoročnega in srednjeročnega 
razvojnega načrta Jugoslavije, kakor tudi na pripravo nasled- 
njega dolgoročnega in srednjeročnega načrta 

Poročila o uresničevanju Družbenega načrta 
Jugoslavije in projekcija plačilne in devizne 
bilance 

Na podlagi poročila Zveznega izvršnega sveta, bo Zbor 
republik in pokrajin razpravljal o uresničevanju Družbenega 
načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980, oziroma 
o izvrševanju obveznosti iz dogovorov o temeljih tega načrta 
ter o ukrepih, ki jih je storil v okviru svojih pravic in dolžnosti 
ali jih ima namen storiti 

Zbor bo ob obravnavi teh poročil sprejemal sklepe o po- 
trebni dejavnosti za popolnejše uresničevanje načrta. 

V dosedanji skupščinski praksi Obravnava Skupščina SFRJ 
izvajanje projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije 
skupaj s poročilom Zveznega izvršnega sveta o izvajanju 
skupne ekonomske politike. Glede na poseben pomen uresni- 
čevanja teh projekcij za izvajanje dogovorjene politike druž- 
benoekonomskega razvoja in pravočasnega izvajanja ustrez- 
nih ukrepov za njihovo popolnejše uresničevanje, bo Zbor že 
na začetku leta popolneje preučil uresničevanje teh projekcij 
v preteklem letu in tendence, ki se pojavljajo v tekočem letu. 

Analiza o uresničevanju dogovora o razvoju 
dejavnosti, ki so posebnega pomena 

Pri dosedanjem sklepanju teh dogovorov se je pokazala 
vrsta problemov ki so oteževali njihovo sprejetje in zavirali 
^scoecooosoooseosoocooscooeoeeoeeooocc^ 
0 Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin S 
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uresničevanje posameznih nalog Družbenega načrta Jugosla- 
vije. Zato je treba preučiti dosedanje izkušnje pri sklepanju in 
izvajanju teh dogovorov, kakor tudi položaj teh dejavnosti. 
Obravnava teh vprašanj ter izvajanje ustreznih ukrepov sta 
pomembna za pripravo novega srednjeročnega načrta. 

Dogovori o temeljih Družbenega načrta 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 

Zbor republik in pokrajin bo prav tako obravnaval stanje in 
probleme v zvezi s sklepanjem dogovora o temeljih Družbe- 
nega načrta Jugoslavije za prihodnje petletno obdobje, kakor 
tudi v zvezi s sklepanjem ustreznih samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih načrtov drugih subjektov načrtovanja, ki mora 
biti opravljeno v letu 1980. 

Družbeni načrt Jugoslavije za obdobje od leta 
1981 do 1985 

Osnutek družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 
1981 do 1985 bi moral biti poslan Zboru do 31. maja 1980, 
predlog načrta pa do 31. oktobra. Ustrezna analitična in 
dokumentacijska gradiva pa bodo prav tako v obravnavi v 
Zboru republik in pokrajin. 

Poročilo o izvajanju novega sistema 
samoupravnega družbenega načrtovanja 

Celotna dejavnost za pripravo srednjeročnih načrtov za 
naslednje petletno obdobje mora biti usmerjena k čim bolj 
doslednemu izvajanju novega sistema načrtovanja. 

Zaradi pomena in zahtevnosti te haloge bo Zbor obravnaval 
poročilo Zveznega izvršnega sveta o dejavnosti vseh subjek- 
tov načrtovanja za pripravo in sprejetje srednjeročnih načrtov 
za naslednje petletno obdobje in oceno o uporabi Zakona o 
temeljih sistema družbenega načrtovanja in o Družbenem 
planu Jugoslavije. 

Poročilo o delu v zvezi s pripravo in sprejetjem 
dolgoročnega Družbenega načrta Jugoslavije 

Za spremljanje uresničevanja Odloka o pripravi in sprejetju 
Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
1985 oziroma do leta 2000 bo Zbor obravnaval analizo o 
pogojih in možnostih za razvoj v tem obdobju, metodološke 
osnove za izdelavo tega načrta ter aktivnosti, ki jih je v zvezi s 
tem izvajal Zvezni izvršni svet. 

Analiza o uresničevanju politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosova 

Dosedanji razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosova zaostaja v celoti glede na planska predvidevanja. Zato 
naj bi analiza omogočila obravnavo celotne problematike, da 
bi ugotovili razloge za takšno stanje in spoznali možnosti 
novih rešitev za nadaljnji razvoj teh območij. V zvezi s tem bo 
Zbor obravnaval tudi izvajanje sistema za spodbujanje hitrej- 
šega razvoja teh območij s tem, da bi poiskali rešitve za 
učinkovitost sistema. 

Glede na izrazito zaostajanje pri uresničevanju dogovor- 
jene politike o razvoju SAP Kosova v minulem planskem 
obdobju je nujno, da se posebej spremlja uresničevanje te 
politike, analizira vzroke za zaostajanje in po potrebi predlo- 
žijo potrebne aktivnosti in ukrepi za njihovo odpravljanje. 

Resolucija o politiki uresničevanja družbenega 
načrta Jugoslavije v letu 1981 

Na osnovi usklajenih stališč republiških in pokrajinskih 
skupščin bo Zbor do konca leta 1980 sprejel resolucijo o 
politiki uresničevanja družbenega načrta Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do 1985 v letu 1981. 

V zvezi s tem bo Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ 
poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega ra- 
zvoja v preteklem obdobju s predlogom ukrepov za popol- 
nejše uresničevanje te politike in z ocenami možnosti za 

uresničevanje tega razvoja v letu 1981. Obenem s sprejetjem 
resolucije bo Zbor sprejel še odloke. 

o skupni devizni politiki, o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne politike ter 
skupnih temeljih kreditne politike kot tudi 
plačilno in devizno bilanco Jugoslavije za leto 
1981. 

URESNIČEVANJE DOLOČENE POLITIKE 
Zbor bo v določenih časovnih intervalih obravnaval posa- 

mezne aktualne probleme s svojega delovnega področja, pri 
čemer bo težišče dela na vprašanjih izvajanja politike, dolo- 
čene z Družbenim načrtom in zakoni, ki jih je sprejel, politični 
kontroli nad delom zveznih upravnih organov in na vpraša- 
njih, ki bi rabila kot podlaga za pripravo aktov, ki jih Zbor 
republik in pokrajin sprejema na podlagi soglasij republiških 
in pokrajinskih skupščin. 

Ko bo končano delo v zvezi s preostalimi pomembnejšimi 
zakoni in drugimi akti z delovnega področja Zbora, bodo 
ustvarjeni pogoji, da se v naslednjem obdobju ta funkcija 
Zbora popolnoma uresničuje, ker ima bistven pomen za ure- 
sničevanje ustavnih funkcij Zbora republik in pokrajin. 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
Zvezni izvršni svet daje zboroma Skupščine SFRJ enkrat 

letno poročilo o svojem delu, o izvajanju politike, ki jo je 
določila Skupščina SFRJ, o izvrševanju zveznih zakonov, dru- 
gih predpisov in splošnih aktov, ki jih je sprejela Skupščina 
SFRJ, o stanju na vseh področjih družbenega življenja ter o 
drugih vprašanjih s svojega delovnega področja. V skladu s 
tem bo Zvezni izvršni svet pripravil poročilo in ga poslal 
Skupščini SFRJ. 

Izvajanje politike cen v letu 1980 
Zbor bo obravnaval realizacijo politike cen v letu 1980 s 

posebnim oziroma na gibanje cen na drobno, cen storitev in 
življenskih stroškov 

Poročilo organa tržne inšpekcije o izvajanju 
predpisov s področja trga in cen 

Zbor bo obravnaval tudi poročilo o ugotovitvah Zveznega 
tržnega inšpektorata in organov tržne inšpekcije v republikah 
in pokrajinah o izvajanju predpisov in ukrepov v zvezni z 
delovanjem enotnega jugoslovanskega trga, o izvajanju do- 
govorov, sporazumov in predpisov o oblikovanju cen posa- 
meznih proizvodov in storitev ter izvajanju drugih predpisov s 
področja trga in cen. 

Informacija o oblikovanju sredstev za splošno 
in skupno porabo 

Krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti go- 
spodarstva je ena izmed temeljnih opredelitev družbenoeko- 
nomskega razvoja samoupravnih družbenih odnosov. Ker se » 
je v zadnjih letih precej zmanjšala akumulativna in reproduk- 
tivna sposobnost gospodarstva, pomembno pa povečal druž- 
beni proizvod, se stopnja akumulacije ni gibala kot stabilna 
komponenta dohodka, niti proporcionalno z dohodkom, še 
manj pa je bila bistven dejavnik in stabilen element razširjene 
reprodukcije. Hkrati je prišlo v gospodarskih tokovih do vrste 
drugih protislovij. Eno izmed njih je tudi institucija splošne in 
skupne porabe, ki je na podlagi avtomatizma rasla znatno 
hitreje kot pa možnosti, ki jih je nudil ustvarjeni, dohodek 
gospodarstva, zato je prihajalo do stalnega pritiska za pove- 
čanje izločanj nad rnožnostimi gospodarstva in do razkoraka 
med realnimi in nominalnimi tokovi našega gospodarstva. O 
tej problematiki bo Zvezni izvršni svet pripravil informacijo in 
jo poslal Skupščini SFRJ 
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Poročilo o izvanju zakona o Jugoslovanski 
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje 
Glede na pomen Zakona o Jugoslovanski banki za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje in o skupnih finačnih organiza- 
cijah, ki je bil sprejet v začetku oktobra 1978 in ki predstavlja 
dograditev obstoječega bančnega sistema, katerega aktiv- 
nost je osredotočena na mednarodno ekonomsko sodelova- 
nje, bo Zbor obravnaval njegovo izvajanje. 

Informacija o izvajanju in uporabi sistemskih 
rešitev s področja denarnega, kreditnega in 
bančnega sistema 

Ta informacija naj bi vsebovala rešitve, ki jih Služba družbe- 
nega knjigovodstva intenzivno pripravlja v sodelovanju z Na- 
rodno banko Jugoslavije, Zveznim sekretariatom za finance in 
Združenjem bank Jugoslavije, nanašajo pa se na premostitev 
kreditnega razmerja, ki predstavlja vsebinsko preoblikovanje 
denarnega kreditnega sistema z nekreditno monetizacijo in 
vezanjem primarne emisije za blagovno-denarne tokove v 
gospodarstvu, z uvedbo brezgotovinskega plačevanja. Opo- 
zorile pa bi tudi na morebitno potrebo po spremembah obsto- 
ječih zakonskih rešitev. 

Poročilo Skupnosti elektro gospodarstva, ptt, 
industrije sredstev oborožitve in železnic 

Razen vprašanj in problemov v zvezi z delovanjem elektroe- 
nergetskega sistema kot tehnološko enotnega sistema, ra- 
zvoja ptt prometa, vprašanj z delovnega poročja Skupnosti 
sredstev oborožitve in vojaške opreme, kakor tudi z delova- 
njem železniškega prometa, kot tehnološko enotnega si- 
stema, naj bi ta poročila zajela stanje in probleme v zvezi z 
izvajanjem Zakona o združevanju poteh štirih skupnosti. Prav 
tako bodo obravnavana vprašanja dela in delovanja njihovih 
sistemov, kot tudi vprašanja, ki so zvezana z realizacijo nalog 
in ukrepov, ki so predvideni z Družbenim načrtom Jugoslavije 
in določenimi družbenimi dogovori na tem področju. 

* i 
Analiza o zunanjetrgovinski menjavi in 
odnosih naše države z integracijskimi 
grupacijami Zahoda in Vzhoda ter državami v 
razvoju 

Rezultati in problemi, ki se pojavljajo v zunanjetrgovinski 
menjavi nalagajo potrebo po kompleksnejšem dojemanju gi- 
banj in problemov na tem področju, zlasti pa s stališča pove- 
čanja izvoza in stanja plačilne bilance. 

V zvezi s tem bodo obravnavani tudi odnosi države s tujino, 
odnosi s posameznimi regijami in integracijskimi grupacijami 
Zahoda in Vzhoda ter državami v razvoju, predvsem pa s 
stališča problemov organizacij združenega dela in njihovega 
poslovanja na teh področjih ter pogojev za menjavo blaga s 
temi področji. 

Analizirani bodo tudi pogoji in možnsoti za pospešitev 
izvoza na trg EGS na podlagi dolgoročne kooperacije in 
skupnih vlaganj ter kooperacije z državami v razvoju. 

Posebej bo obravnavano vprašanje preobrazbe naše zuna- 
nje trgovine ter delovanje instrumentov, s katerimi se izvršuje 
prelivanje sredstev (refleksija, premije in drugo). 

Poročilo o izvajanju posameznih zakonov, s 
katerimi se urejajo ekonomska in druga 
razmerja s tujino 

Zbor je v začetku marca 1977 sprejel zakone o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino in o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti s tujino. 

Glede na pomen vprašanj, ki so urejena s temi zakoni ter 
glede na probleme, ki se pojavljajo na tem področju, bo moral 
Zbor obravnavati izvajanje teh zakonov. 

poročevalec 

PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE 
V naslednjem letu bo Zbor sprejel nekaj listin s področja 

proračunske porabe federacije. 
Obseg izdatkov proračuna federacije za leto 

1981 
Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja Proračuna fede- 

racije za leto 1980 in bo na podlagi temeljev politike družbe- 
noekonomskega razvoja za leto 1981 do konca tega leta 
določil celoten obseg izdatkov proračuna federacije za leto 
1981. 

Zato bo Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ analizo 
uresničevanja proračuna federacije za osem mesecev leta 
1980 in predlog temeljev za določanje celotnega obsega iz- 
datkov proračuna federacije za leto 1981, kakor tudi osnutek 
zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna fe- 
deracije za leto 1981. 

Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1981 odstopijo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Zbor bo določil prihodke od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, Ki se v letu 1981 odstopijo Interesni skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino za povračilo carin in 
drugih davščin v korist organizacij združenega dela, ki izva- 
žajo. 

Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1981 

Zbor bo določil celotni znesek deviz za potrebe federacije 
za leto 1981 v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

Vse tri listine s področja proračunske porabe bodo sprejete 
po istem postopku in v rokih, ki so predvideni za sprejetje 
reso 
lucije o politiki uresničevanja Družbenega načrta Jugoslavije 
v letu 1981. 

ZAKONODAJNI DEL 
V prvem polletju 1980 naj bi Zbor sprejel zakone o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s 
tujino, o opravljanju gospodarskih dejavnosti s tujino in o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. S temi spre- 
membami bo med drugim določeno pod kakšnimi pogoji 
lahko poslovne skupnosti opravljajo gospodarske dejavnosti 
v tujini, zajete bodo rešitve v zvezi z nabavo reprodukcijskega 
materiala in opreme oproščene plačevanja prometnega davka 
in podobno. 

Prav tako naj bi sprejel zakone o zagotovitvi sredstev za 
financiranje Programa druge faze graditve, adaptacije in vzdr- 
ževanja zaklonišč za zaščito zveznih organov v obdobju od 
leta 1980 do 1985, o določitvi skupnega zneska sredstev za 
financiranje Programa investicijskih vlaganj Zveznega sekre- 
tariata za zunanje zadeve od leta 1981 do 1985 in o določitvi 
skupnega zneska sredstev za financiranje Programa investi- 
cijskih vlaganj za graditev objektov za potrebe tujih diplomat- 
sko-konzularnih predstavništev v Jugoslaviji za obdobje od 
leta 1981 do 1985. 

V drugem polletju pa naj bi Zbor sprejel naslednje zakone: 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin; o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o financiranju federacije; o repu- 
blikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1981 do 1985; o stalnih sredstvih Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od 
leta 1981 do 1985; o delitvi sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 



publik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1976 do 
1980; o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnima 
pokrajinama v obdobju od leta 1981 do 1985; o spremembah 
Zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Do konca prihodnjega leta naj bi bilo sprejetih še nekaj 
zakonov o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 
naslednjih programov: razvoja in modernizacije dela pri pla- 
niranju frekvenc in kontrole radijskih zvez v obdobju od leta 
1981 do 1985; graditve stanovanj za delavce in funkcionarje 
zveznih organov za obdobje od leta 1981 do 1985; moderniza- 
cije carinske službe in Zveznega hidrometeorološkega za- 
voda za obdobje od leta 1981 do 1985. 

OSTALA VPRAŠANJA 
Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja 

tako imenovane tekoče zakonodaje, katerih sprejetje bo vsi- 
lila praksa in ki mu jih bodo poslali pooblaščeni predlagatelji. 

Zbor bo v tem obdobju na podlagi predlogov svojih delov- 
nih tales obravnaval tudi določeno število zakonov z delov- 
nega področja Zveznega zbora, da bi mu dal mnenje. 

Zbor bo v tem obdobju poleg omenjenih vprašanj in odvi- 
sno od konkretnih potreb obravnaval tudi druga vprašanja s 
svojega delovnega področja: program parlamentarnih obi- 
skov;' posamezna vprašanja z delovnega področja skupnih 
komisij Skupščine SFRJ, imenovanja in razrešitve sprejema- 
nje finančnega načrta in zaključnega računa Narodne banke 
Jugoslavije, Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin in druga vprašanja. 

V program dela Zbora bodo vstavljena tudi vprašanja iz 
programa dela Zbora za leto 1979, ki ne bodo realizirana v tem 
letu in za katere bo ocenjeno, da jih je treba obravnavati v letu 
1980. 

NOVI PREDPISI 

V primerih trajnejšega sodelovanja 

obvezno združevanje prometnih in 

proizvodnih organizacij   

• Predlagane rešitve želijo spodbuditi proces združevanja dela in sredstev med 
prometnimi in proizvodnimi organizacijami ter zavreti naraščanje velikega števila 
prometnih organizacij, ki jih ne potrebujemo 

• Združevanje dela in sredstev omenjenih organizacij se obvezno ureja s 
samoupravnim sporazumom, s katerim pa se ne sme kršiti enotnega 
jugoslovanskega tržišča 

• Trajnejše sodelovanje zakonsko besedilo tolmači kot izvoz ali prodajo na debelo, 
preskrbovanje z reprodukcijskim materialom in opremo iz uvoza ter opravljanje 
gospodarskih storitev s tujino za račun proizvodnih organizacij 

• Obvezno se sklene tudi sporazum o temeljih skupnega plana, sprejme ta plan in 
določi ukrepe za njegovo izvajanje 

• Rizik skupnega poslovanja nosijo organizacije, ki sodelujejo v skupnem 
poslovanju, sorazmerno stopnji odgovornosti 

Družbenoekonomski odnosi . 
delavcev v združenem delu, 
odnosi pri pridobivanju do- 
hodka, temelji pridobivanja 
dohodka ter pridobivanje do- 
hodka v skupno ustvarjenem 
dohodku, so pbdrobno urejeni 
v Zakonu o združenem delu 
Vsebina obveznega združeva- 
nja dela in sredstev organizacij 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo z izvozom in uvozom, s pro- 
metom blaga na debelo in dru- 
gim prometom blaga in stori- 
tev s proizvajalnimi organiza- 
cijami združenega dela, s kate- 
rimi poslujejo, pa še niso v ce- 

loti pravno usklajeni z Ustavo. 
V Ustavi je namreč določeno, 
da mora federacija z zveznim 
zakonom urediti obvezno 
združevanje dela in sredstev 
prometnih in proizvodnih or- 
ganizacij združenega dela. To 
področje sedaj delno ureja Za- 
kon o prometu blaga in stori- 
tev s tujino, ki obravnava 
opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa. 

Zaradi pravne ureditve ome- 
njene materije je Zvezni izvršni 
svet pripravil in poslal v Obrav- 
navo Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o obveznem 

združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev, s proizvajal- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela, z Osnutkom zakona 
(AS 201). Za sprejem tega Za- 
kona je pristojen Zvezni zbor 

Predlagane rešitve, ki jih 
vsebuje osnutek zakona, naj bi 

spodbudile celoten proces 
združevanja dela in sredstev 
med prometnimi in proizvo- 
dnimi organizacijami združe- 
nega dela, kakor tudi zaustavi- 
le naraščanje nepotrebno veli- 
kega števila prometnih organi- 
zacij ter omejile število posre- 
dnikov v prometu. 

& Osnutek zakona o obveznem združevanju dela in sred- 
a stev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s pro- 
8 

metom blaga in storitev, s proizvajalnimi organizacijami 
združenega dela - AS 201 
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TEMELJNA NAČELA 
OBVEZNEGA 
ZDRUŽEVANJA 

Temeljno načelo omenjene- 
ga zakonskega predpisa je ob- 
veznost prometnih organiza- 
cij, da združujejo svoje delo in 
sredstva s proizvajalnimi orga- 
nizacijami zaradi skupnega 
poslovanja. Pri tem prometne 
in proizvajalne organizacije 
uresničujejo svoje funkcije v 
družbeni reprodukciji samo- 
stojno, v skladu s svojim posa- 
mičnim, skupnim in splošnim 
družbenim interesom. Prevze- 
majo pa skupno odgovornost 
za večanje proizvodnosti dela 
v proizvodnji in prometu. Na ta 
način omenjene organizacije 
povečujejo lastni in skupni do- 
hodek, kakor tudi razširjajo 
materialne osnove združenega 
dela. 

Ob združevanju dela in sred- 
stev za skupno poslovanje, 
prometne in proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela 
skupno raziskujejo trg, plani- 
rajo razvoj, določajo politiko 
proizvodnje, politiko izvoza in 
uvoza ter plasmaja proizvodov 
na domačem trgu, usklajujejo 
poslovno politiko in na temelju 
tega prevzemajo skupen riziko 
iz skupnega poslovanja, 
ustvarjajo skupen prihodek in 
ga razporejajo glede na pri- 
spevek k njegovemu ustvarja- 
nju. 

Osnutek zakona ureja tudi 
primere in pogoje, način in 
oblike obveznega združevanja 
dela in sredstev in način odlo- 
čanja o skupnem poslovanju 
in skupnem prevzemanju ri- 
zika. 

Z združevanjem dela in sred- 
stev delavci v omenjenih orga- 
nizacijah prispevajo k skladne- 
mu razvoju gospodarstva in 
družbe na temelju neposre- 
dnega usklajevanja proizvod- 
nje in prometa v procesu re- 
produkcije, učinkovitejšega 
gospodarjenja in ustvarjanja 
skupnega dohodka, višje stop- 
nje specializacije in organizi- 
ranosti dela ter poslovanja za- 
radi optimalnega prilagajanja 
potrebam tržišča, učinkovitej- 
šega nastopanja na tujih trgih, 
vključevanja v mednarodno 
delitev dela ter stabilnejših 
odnosov na domačem trgu. 

Osnutek zakona določa, da 
prometne in proizvajalne orga- 
nizacije s samoupravnimi spo- 
razumi urejajo svoje odnose 
pri združevanju dela in sred- 
stev. S temi sporazumi se ne 
sme spodkopavati enotnosti 
jugoslovanskega trga. K ome- 
njenim samoupravnim spora- 
zumom pa lahko pod enakimi 
pogoji združevanja dela in 
sredstev pristopijo tudi druge 

prometne in proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela. 

SUBJEKTI 
ZDRUŽEVANJA 

Subjekti združevanja dela in 
sredstev so, po omenjenem 
zakonskem besedilu, delavci v 
temeljnih prometnih in proi- 
zvajalnih organizacijah zdru- 
ženega dela. Svoje delo in 
sredstva združujejo prosto- 
voljno, z izjemo primerov, ko 
morajo skleniti take spora- 
zume. 

Prometne organizacije so 
obvezne združiti delo in sred- 
stva s proizvajalnimi organiza- 
cijami, s katerimi trajnejše po- 
slujejo. Omenjena obveznost 
Združevanja velja za tiste pro- 
metne organizacije, ki se uk- 
varjajo z izvozom in uvozom, s 
prometom blaga na debelo, 
kakor tudi s določenimi posli 
gospodarskih storitev s tujino 
S temi storitvami Zakon razu- 
me posle mednarodne špedi- 
cije, zastopanje tujih firm, po- 
sredovanje v zunanjetrgovin- 
skem in turističnem prometu 
ter mednarodne prometno 
agencijske posle. 

Primeri trajnejšega poslova- 
nja so tisti, ko prometna orga- 
nizacija izvaža ali prodaja na 
debelo na domačem tržišču 
proizvode proizvodnih organi- 
zacij, če te organizacije pre- 
skrbuje z reprodukcijskim ma- 
terialom ali opremo iz uvoza, 
ali če se ukvarja z gospodar- 
skimi storitvami s tujino za po- 
trebe proizvodnih organizacij. 

Po Osnutku zakona razume- 
mo pod trajnejšim poslova- 
njem tako poslovanje, ki se 
ureja za daljše obdobje ali naj- 
manj za tri leta. Pri tej določbi 
je predlagana tudi alternativa, 
da bi kot trajnejše poslovanje 
razumeli že poslovanje, ki traja 
ali se meja za najmanj leto dni 

Kar zadeva določbe o poslo- 
vanju pod določenimi pogoji, 
naj bi s tem razumeli poslova- 
nje, ki zahteva skupno razisko- 
vanje domačega in tujega trga 
zaradi usmerjanja proizvodnje 
in prometa tistih proizvodov, ki 
sodijo v skupno poslovanje, 
usklajevanje razvojnih planov 
in poslovne politike prometnih 
in proizvodnih organizacij, 
prevzemanje medsebojne od- 
govornosti za izpolnjevanje 
skupnih obveznosti, kakor tudi 
prevzemanje skupnega rizika. 

Nadalje zakonski osnutek 
tudi določa, da morajo temelj- 
ne prometne organizacije,, ki 
obvezno združujejo delo in 
sredstva za skupno poslovanje 
s proizvajalnimi organizacija- 
mi, s poslovanjem na temelju 

združevanja dela in sredstev, 
ustvariti najmanj polovico ce- 
lotnega prometa blaga ali sto- 
ritev 

NAČIN IN OBLIKE 
ZDRUŽEVANJA 

Medsebojne odnose pri 
skupnecri poslovanju omenje- 
ne organizacije združenega 
dela obvezno urejajo s samou- 
pravnim sporazumom o zdru- 
ževanju dela in sredstev. S tem 
sporazumom urejajo vsa vpra- 
šanja skupnega interesa. To so 
predvsem cilji združevanja de- 
la in sredstev, predmet in po- 
dročje skupnega poslovanja, 
obseg združenih del in sred- 
stev, medsebojne pravice in 
obveznosti glede vrste, količi- 
ne, kakovosti proizvodov in ro- 
ki njihove dobave. S sporazu- 
mom je določena tudi politika 
cen in cene proizvodov in sto- 
ritev, primeri rizika iz skupne- 
ga poslovanja, vzajemna od- 
govornost, način ustvarjanja 
skupnega dohodka ter način 
odpovedi samoupravnega 
sporazuma. 

Osnutek zakona predpisuje, 
da mora biti samoupravni spo- 
razum o združevanju dela in 
sredstev v 15 dneh po njegovi 
sklenitvi poslan gospodarski 
zbornici republike ali pokraji- 
ne, kakor tudi koordinacijske- 
mu odboru za organizacije 
združenega dela, ki poslujejo v 
zunanjetrgovinskem prometu, 
pri pristojnem republiškem ali 
pokrajinskem organu 

DRUŽBENO- 
EKONOMSKI TEMELJI 
ZDRUŽEVANJA 

Temeljne prometne in proi- 
zvodne organizacije, ki zdru- 
žujejo delo in sredstva za 
skupno poslovanje, morajo 
skleniti tudi samoupravni spo- 
razum o temeljih skupnega 
plana, sprejeti ta plan in dolo- 
čiti ukrepe za njegovo izvaja- 
nje. Sporazum mora biti v skla- 
du z določbami Zakona o te- 
meljih sistema družbenega 
planiranja. S planom se določi 
vrsta in kakovost proizvodov 
ali storitev, obseg poslovanja, 
razvoj proizvodnih in promet- 
nih zmogljivosti, obseg in na- 
čin zagotavljanja sredstev, 
promet blaga in storitev, stan- 
dardi materialnih stroškov in 
merila za določanje stopnje 
amortizacije, način določanja 
cen in podobno. 

Za vsako koledarsko leto se 
mora na temelju sporazuma 
sprejeti plan ali drug akt o ob- 
segu proizvoda, politiki cen. 

zagotavljanju obratnih sred- 
stev in višini skupnega pri- 
hodka. 

Kar zadeva skupni prihodek, 
zakonski osnutek predvideva, 
da se razporeja v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju dela in sredstev, 
vendar sorazmerno prispevku, 
ki ga je dala vsaka prometna 
oziroma proizvajalna organi- 
zacija za uresničevanje tega 
prihodka s svojim tekočim in 
minulim delom. 

Osnove in merila za razpore- 
janje skupnega prihodka, 
ustvarjenega s skupnim poslo- 
vanjem, morajo zagotavljati 
povečanje proizvodnosti dela 
v proizvodnji in prometu, ra- 
cionalnejše in učinkovitejše.iz- 
koriščanje družbenih sredstev 
pri delu in poslovanju in 
zmanjševanje materialnih in 
drugih stroškov poslovanja 
prometnih in proizvajalnih or- 
ganizacij, ki so sodelovale v 
skupnem poslovanju. 

Osnove in merila za razpore- 
janje skupnega prihodka, 
ustvarjenega s skupnim poslo- 
vanjem se med letom ugotav- 
ljajo kot začasne vrednosti 
koncem prejšnjega leta, kot 
končna vrednost pa, na teme- 
lju gibanj tržnih cen proizvo- 
dov in storitev, na koncu po- 
slovnega leta. 

Osnutek zakona določa, da 
prihodki, ki jih ustvarijo pro- 
metne organizacije z uvozom, 
zastopanjem in posredova- 
njem, tvorijo skupni prihodek, 
ki ga kot skupni dohodek raz- 
porejajo prometne in proizvo- 
dne organizacije, ki združujejo 
delo in sredstva. Ta dohodek 
se razporeja, ko se iz ustvarje- 
nega skupnega prihodka na- 
domestijo materialni stroški in 
amortizacija po minimalnih 
stopnjah, določenih z zako- 
nom, ki ga je pri ustvarjanju 
tega prihodka imela prometna 
organizacija. 

Osnutek prinaša tudi alter- 
nativno možnost, da bi te do- 
ločbe ne uveljavili v Zakonu. 

RIZIKO SKUPNEGA 
POSLOVANJA 

Po Osnutku zakona zadene 
riziko skupnega poslovanja 
prometne in proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela, ki 
sodelujejo v skupnem poslo- 
vanju sorazmerno s stopnjo 
njihove odgovornosti. Pod 
pojmom riziko iz skupnega po- 
slovanja moramo razumeti ri- 
ziko, ki je nastal zaradi neure- 
sničitve planirane proizvodnje 
in prometa proizvodov in stori- 
tev, neplačanih terjatev iz 
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skupnega poslovanja in nepo- 
polnega izkoriščanja zmoglji- 
vosti proizvodnje in prometa. 
Ta pojem zajema tudi riziko, ki 
je nastal zaradi spremenjenih 
pogojev na domačem in tujem 
trgu, ki jih prometne in proi- 
zvajalne organizacije niso mo- 

gle predvideti, ali riziko zaradi 
spremembe deviznih in zuna- 
njetrgovinskih predpisov ozi- 
roma tečajev tujih valut. 

Osnutek zakona določa na- 
dalje, da se s sporazumom o 
združevanju dela in sredstev 
usklajujejo stališča o skupnih 

nalogah glede združevanja de- 
la in sredstev prek skupnega 
organa, izvoljenega na dele- 
gatskih načelih. Temu organu 
se ne smejo naložiti naloge, o 
katerih samostojno odločajo 
delavci oziroma organi uprav- 
ljanja organizacij združenega 

dela. 
Na koncu pa Osnutek zakona 
določa kazni za gospodarske 
prestopke in prekrške, ki jih 
store temeljne organizacije 
združenega dela in odgovorne 
osebe, ko kršijo določbe ome- 
njenega zakonskega predpisa. 

MEDNARODNE POGODBE 

Posojilo za obnovo cest v SR Črni gori 

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je v izredno kratkem roku odobrila SR Črni 
gori 21 milijonov dolarjev posojila za saniranje posledic potresa 

Mednarodna banka za ob- 
novo in razvoj je za saniranje 
posledic potresa na črnogor- 
skih cestah odobrila 21 milijo- 
nov dolarjev posojila. Tako do- 
loča Pogodba o posojilu med 
Banko in Republiško samou- 
pravno interesno skupnostjo 
za ceste SR Črne gore, kakor 
tudi Sporazum o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj, ki je bil letos 
septembra podpisan v Was- 
hingtonu. Predlog zakona o 
ratifikaciji tega Sporazuma 
(AS 208) so dobili v obravnavo 
delegati Skupščine SFRJ. 

Republiška samoupravna in- 
teresna skupnost za ceste SR 
Črne gore je sklenila z Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj septembra letos Pogodbo 
o posojilu zaradi saniranja po- 
sledic potresa na črnogorskih 

cestah. Rok za povrnitev poso- 
jila je 15 let. Če posojilojema- 
lec ne bo izpolnil dospelih ob- 
veznosti v roku-, mora federaci- 
ja kot garant pravočasno iz- 
polniti to obveznost. V tem pri- 
meru se SR Črna gora z ome- 
njenim zakonskim besedilom 
obvezuje, da bo federaciji po- 
vrnila znesek, ki ga je ta pla- 
čala. 

Tok vračanja posojila je po 
Sporazumu predviden za 15 let 
s 7,9 odstotno letno obrestno 
mero. Rok operativnosti poso- 
jila pa je 90 dni od dne podpisa 
pogodbe o posojilu. 

Prav zaradi omejene opera- 
tivnosti posojila predlaga 
Zvezni sekretariat za finance 
kot pristojni organ za vse so- 
delovanje z Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj, naj bi 

Zbor republik in pokrajin ta 
Zakon ratificiral po skrajša- 
nem postopku. Pri tem Sekre- 
tariat poudarja, da je Medna- 
rodna banka v izjemno krat- 
kem- roku, saj je to prvi tak 
primer v njeni dolgoletni prak- 
si, določila strategijo pomoči 
SR Črni gori za odpravljanje 
posledic, ki jih je povzročil po- 
tres. Gre za 4 mesečni rok, v 
katerem je Banka odobrila 
prvo posojilo in ga namenila 
za popravilo poškodovanih 
cest v SR Črni gori. 

posojilo pa je, da predhodno 
SFRJ ratificira Sporazum o po- 
sojilu za ceste. To pa je gotovo 
pomemben razlog za nujnost 
hitre ratifikacije omenjenega 
Zakona, saj bi tako SR Črni 
gori zagotovili čim ugodnejše 
in čim večje kredite iz tega vira 
za saniranje posledic katastro- 
falnega potresa. 

Mednarodna banka se že 
pripravlja tudi na odobritev 
drugega posojila v višini 65 mi- 
lijonov dolarjev za pristanišče 
Bar in za železnice. Pogoj za to 
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Sporazuma o garanciji med 
za obnovo in razvoj - AS 208 
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