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Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka 342. 
člena in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
ter 1. alinee prvega razdelka 71. člena, 72. člena in 240. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne... sprejela 
RESOLUCIJO O POLITIKI IZVAJANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1976-1980 V LETU 1980 

1. Pod vplivom mnogih zapletenih procesov in značilnosti 
družbenoekonomskih gibanj v Jugoslaviji in v svetu je ra- 
zvoj v letu 1979 na nekaterih bistvenih področjih odstopal od 
nalog, dogovorjenih z Resolucijo o politiki izvajanja družbe- 
nega plana za obdobje 1976-1980 v letu 1979, kot tudi od 
usmeritev in ciljev družbenega plana. TEMELJNI VZROKI 
ZA ODSTOPANJA* PRI URESNIČEVANJU DOGOVORJENIH 
USMERITEV IZVIRAJO DELOMA IZ PREAMBICIOZNIH IN 
PONEKOD NEDOREČENIH USMERITEV V SAMEM PLANU, 
IZ NEDOSLEDNOSTI IN SLABOSTI PRI IZVAJANJU DOGO- 
VORJENIH USMERITEV, PA TUDI IZ PREPOČASNEGA PRI- 
LAGAJANJA TEGA PLANA SPREMENJENIM RAZMERAM V 
SVETU. Zato bodo v letu 1980 kot zadnjem letu tega plan- 
skega obdobja oziroma izhodiščnem letu za naslednji sred- 
njeročni plan prisotni številni problemi, zlasti na tistih po- 
dročjih, kjer se počasi ali le formalno uveljavljajo samou- 
pravni družbenoekonomski odnosi in kjer so še vedno pri- 
sotne močne težnje za reševanje problemov po administra- 
tivni poti in manj s samoupravnim prevzemanjem odgovor- 
nosti za izvajanje dogovorjenih nalog. Vse dosedanje ana- 
lize in ocene so pokazale, da so med njimi z razvojnega 
vidika v letu 1980 najpomembnejši zlasti naslednji problemi: 

- nezadostna rast izvoza blaga in storitev ob veliki uvozni 
odvisnosti in prepočasnem uresničevanju nalog pri racio- 
nalni substituciji uvoza, 
- neustrezna struktura proizvodnje in novih investicij z 

neugodnimi plačilno bilančnimi učinki, POSLABŠANJE 
UČINKOVITOSTI INVESTIRANJA OB RELATIVNEM ZAO- 
STAJANJU VLAGANJ V PREDNOSTNE DEJAVNOSTI; RAZ- 
DROBLJENOST INVESTICIJSKIH OBJEKTOV IN NJIHOVA 
PREMAJHNA POVEZANOST S SUROVINSKO OSNOVO, 

Spremembe osnutka, ki so nastale na osnovi pripomb iz javne 
razprave, so v predlogu pisane z velikimi črkami. 

- velika odvisnost od uvoza nafte za potrebe energetike, 
prometa in petrokemije, ki ob izredno visoki rasti cen nafte 
na svetovnem trgu povzroča dodatne probleme v plačilni 
bilanci in narekuje ukrepe za racionalnejšo porabo vseh 
virov energije, in ponovno preverjanje nekaterih investicij- 
skih odločitev, 

- NEUSTREZNA STRUKTURA PROIZVODNJE, KI POGO- 
JUJE VISOKO DINAMIKO IN NEUSTREZNO STRUKTURO 
ZAPOSLOVANJA, OHRANJA ELEMENTE EKSTENZIVNOSTI 
IN NERACIONALNOSTI, OB TEM KO POMANJKANJE KA- 
DROV ŽE POMENI OMEJITVENI DEJAVNIK KVALITETNEGA 
RAZVOJA NA NEKATERIH PODROČJIH, 
- nizka lastna akumulacija temeljnih organizacij združe- 

nega dela, ki - kljub ugodnejšim razmerjem v razporejanju 
dohodka v letu 1979 predstavlja skupaj z amortizacijo le 
dobro polovico vseh sredstev za reprodukcijo v materialni 
proizvodnji; zato se ohranja velika odvisnost procesa razšir- 
jene reprodukcije od drugih, zlasti kreditnih virov sredstev, 

- zaradi visoke rasti življenjskih stroškov so ne glede na 
rast dohodka prisotni pritiski na rast osebnih dohodkov in s 
tem v zvezi tudi na rast sredstev za skupno in splošno 
porabo, ki utegnejo poslabšati v letošnjem letu doseženo 
izboljšanje delitvenih razmerij, 

- kljub visoki rasti cen v letošnjem letu se poglabljajo 
nesorazmerja med cenami posameznih proizvodov, kar bo 
imelo za posledico večje pritiske na rast cen v prihodnjem 
letu, 

- ZAOSTAJANJE PRI SAMOUPRAVNEM ORGANIZIRA- 
NJU IN DELOVANJU SAMOUPRAVNIH ORGANIZMOV, KAR 
POGLABLJA NESKLADJA IN OMOGOČA ŠE VEDNO 
MOČNO ADMINISTRATIVNO UREJANJE PROBLEMOV NA 
NEKATERIH KLJUČNIH PODROČJIH. 

V zapletenih pogojih razvoja v svetu na prehodu v letu 
1980, ko se vse bolj izrazito kažejo znaki upočasnitve proiz- 
vodnje in zlasti zaostrujejo energetski problemi, terja go- 
spodarski položaj v celotni Jugoslaviji in Sloveniji odloč- 
nejšo usmeritev na intenzivnejši razvoj, na racionalnejše 
gospodarjenje in varčevanje na vseh področjih v tesni med- 
sebojni povezanosti z uresničevanjem in razvijanjem sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov in izdelavo sa- 
moupravnih mehanizmov za usmerjanje nadaljnjega ra- 
zvoja. 

2. V pogojih, ko se predvideva v celotnem gospodarstvu 
SFR Jugoslavije relativno nizka stopnja gospodarske rasti, 
bo politika izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 



1980 osredotočena na tiste naloge, pri katerih smo v dose- 
danjem razvoju najbolj zaostajali: 

- UČINKOVITEJŠE GOSPODARJENJE IN UPRAVLJANJE 
Z DRUŽBENIMI SREDSTVI, USTVARJANJE VEČJEGA DO- 
HODKA IN NJEGOVO SKLADNEJŠE RAZPOREJANJE ZA 
VSE NAMENE PORABE, 

- uresničevanje samoupravnega sistema ekonomsk od- 
nosov s tujino in na tej osnovi učinkovitejše spodbujanje 
izvoza ter smotrno omejevanje uvoza, 

- ustvarjanje pogojev za ekonomsko stabilizacijo z dose- 
ganjem skladnejših razmerij v razporejanju dohodka, z obli- 
kovanjem bolj usklajenih odnosov med blagovnimi in denar- 
nimi tokovi družbene reprodukcije kot tudi s postopnim 
prehodom na samoupravno urejanje cen na osnovi načel in 
meril novega zakona o temeljih sistema in družbene kon- 
trole cen, 

- dograjevanje samoupravnega sistema razširjene re- 
produkcije na osnovi dohodkovnih povezanosti in s tem 
dolgoročnejša uskladitev možnosti in pogojev za oblikova- 
nje sredstev za investicije in za usklajevanje investicijskih 
namer, 

- uveljavljanje sistema samoupravnega družbenega pla- 
niranja in priprava novih srednjeročnih planov za obdobje 
1981-1985, kar bo predstavljalo eno od osnov za odpravlja- 
nje strukturnih problemov v proizvodnji in za trajnejše izbolj- 
ševanje odnosov v plačilno bilančnem položaju republike, 

- UVELJAVLJANJE ODGOVORNOSTI DELAVCEV V 
ZDRUŽENEM DELU IN VSEH NOSILCEV RAZVOJA ZA DO- 
SLEDNO IZVAJANJE ZAKONSKIH IN SAMOUPRAVNO DO- 
GOVORJENIH OBVEZNOSTI TER UVELJAVLJANJE SANK- 
CIJ ZARADI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI. 

3. Analiza dosedanjega izvajanja družbenega plana ter 
medsebojne prepletenosti in odvisnosti osnovnih dejavni- 
kov razvoja kažejo, da sorazmerno visoke gospodarske 
rasti zadnjih treh let, ki je imela dodatni impulz v rastočem 
deficitu plačilne bilance in povečani zadolženosti, ni moč 
nadaljevati brez težjih posledic. To hkrati z izvajanjem poli- 
tike ekonomske stabilizacije terja usmeritev domače ko- 
njunkture in večjo usklajenost vseh oblik domače porabe z 
realnimi možnostmi. 

V takih pogojih je v letu 1980 moč pričakovati naslednje 
okvire razvoja: 

- rast realnega družbenega proizvoda v združenem delu 
za okoli 4%. V tem okviru bi se povečala industrijska proiz- 
vodnja za okoli 4%, pri čemer bo njena rast v prvi polovici 
leta pod vplivom sprejetih ukrepov za umiritev konjunkture 
skromna (2 do 3%). Kmetijska proizvodnja se bo predvi- 
doma povečala za okoli 3%. Takšna gospodarska rast bo 
pogojena s povečanjem izvoza blaga in storitev, vlaganji v 
osnovna sredstva gospodarstva na podlagi dogovorjenih 
kriterijev ekonomske stabilizacije, zlasti z večjim upošteva- 
njem plačilno bilančnega kriterija IN KRITERIJA UČINKOVI- 
TOSTI NALOŽB ter s skladnejšimi razmerji v domači porabi, 

- Z INTENZIVNO DRUŽBENO AKTIVNOSTJO ZA PRO- 
DUKTIVNO ZAPOSLOVANJE NA VSEH PODROČJIH ZDRU- 
ŽENEGA DELA IN Z VEČJO RACIONALNOSTJO PRI GO- 
SPODARJENJU Z ŽIVIM DELOM BI DOSEGLI OKOLI 2% 
RAST ZAPOSLENOSTI V ZDRUŽENEM DELU. HITREJŠA 
RAST ZAPOSLENOSTI (OKOLI 3,5%) BO MOŽNA LE NA 
MANJ RAZVITIH OBMOČJIH, NA RAZVITIH OBMOČJIH PA 
JE TREBA PRENEHATI Z ZAPOSLOVANJEM, KI OBČUT- 
NEJE PRESEGA OKVIRE NARAVNEGA PRIRASTA AKTIV- 
NEGA PREBIVALSTVA, TER SE ODLOČNEJE USMERITI NA 
OSNOVI SOVLAGANJ IN DOHODKOVNEGA POVEZOVANJA 
V USTVARJANJE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE NA TI- 
STIH OBMOČJIH V SR SLOVENIJI IN SFR JUGOSLAVIJI, 
KJER SO ŠE RAZPOLOŽLJIVI DELAVCI. 

- povečanje družbenega proizvoda, slasti še Industrijske 
proizvodnje, bo v največ)! meri pogojeno z realnim poveča- 
njem izvoza Maga. Po prvih ocenah bi se izvoz blaga moral 
povečati aa ek®a 6%, da bi lahko dosegli 3,9% POVEČANJE 
UVOZA REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA. MOŽNOSTI ZA 
UVOZ OPREME IN BLAGA ZA ŠIROKO POTROŠNJO BODO 
MANJŠE KOT V LETU 1979 IN ODVISNE PREDVSEM OD 
DOSEŽENIH REZULTATOV PRI IZVOZU BLAGA IN STORI- 
TEV IN OD IZVAJANJA PLANIRANEGA IN V SAMOUPRAVNI 
INTERESNI SKUPNOSTI ZA EKONOMSKE ODNOSE S TU- 
JINO USKLAJENEGA PLAČILNO BILANČNEGA IN DE- 

VIZNO BILANČNEGA POLOŽAJA REPUBLIKE V ENOTNI 
PROJEKCIJI PLAČILNE IN DEVIZNE BILANCE JUGOSLA- 
VIJE ZA LETO 1980. Upoštevaje pričakovana stabilnejša 
gibanja cen v zunanjetrgovinski menjavi, bi morali ob pove- 
čanju vrednosti izvoza blaga izboljšati pokritje uvoza blaga 
z izvozom blaga na okoli 63%. Plačilno bilančni položaj SR 
Slovenije v letu 1980 bo moč izboljšati tudi na osnovi več- 
jega priliva deviznih dohodkov od izvoza storitev in z zmanj- 
šanjem neblagovnega deviznega odliva, 

- RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA BO V PO- 
GOJIH MANJŠIH MOŽNOSTI ZA ZADOLŽEVANJE V TUJINI 
IN OMEJENIH SREDSTEV ZA RAZŠIRJENO REPRODUK- 
CIJO ZNAŠALA OKOLI 4%, 

T v pogojih, ko bo rast sredstev za vse oblike porabe nižja 
od rasti družbenega proizvoda, se bodo morala sredstva za 
osebne dohodke gibati pod rastjo dohodka; celotni obseg 
sredstev za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavno- 
stih in v upravnih organih bo rasel skladno z rastjo sredstev 
za osebne dohodke v materialni proizvodnji. REALNI 
OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA SE BODO LAHKO 
POVEČALI LE V TISTIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA, KJER BO TO DOPUŠČALA RAST PRODUKTIVNOSTI 
DELA IN RAST DOHODKA NA OSNOVI BOLJŠEGA GOSPO- 
DARJENJA IN AKTIVIRANJA OBSTOJEČIH REZERV, 

- IZVAJANJE. POLITIKE EKONOMSKE STABILIZACIJE 
ZAHTEVA, DA BO V LETU 1980 RAST SREDSTEV ZA ZADO- 
VOLJEVANJE SKUPNIH IN SPLOŠNIH POTREB NIŽJA OD 
RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA. TA USMERITEV ZA- 
HTEVA IZVAJANJE PREDVIDENE POLITIKE OSEBNIH DO- 
HODKOV, VSESTRANSKO VARČEVANJE PRI MATERIAL- 
NIH STROŠKIH IN RESTRIKTIVNO POLITIKO NA PODROČ- 
JIH INVESTICIJ, 

- ob izvajanju stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih 
in ob postopnem prehodu na samoupravno urejanje cen bo 
rast cen podrejena kriterijem za selektivno izvajanje politike 
cen, s čimer bo v letu 1980 moč doseči nižjo rast cen in 
življenjskih stroškov KOT v letu 1979. 

Z vidika razpoložljivih zmogljivosti obstajajo materialne 
možnosti tudi za doseganje višje gospodarske rasti, zlasti 
industrijske proizvodnje, in s tem možnosti za hitrejšo rast 
vseh oblik porabe. To pa bo moč doseči le ob večji izvozni 
orientaciji in s tem večjih možnostih za uvoz reprodukcij- 
skega materiala in opreme ter ob hitrejšem aktiviranju novih 
zmogljivosti, zlasti tistih, ki izboljšujejo plačilno bilančni 
položaj SR Slovenije. 

4. Problemi pri izvajanju družbenega plana v tekočem 
srednjeročnem obdobju so pretežno take narave, da jih ni 
moč rešiti v enem letu. Zato bo njihovo reševanje moralo biti 
vključeno v srednjeročne plane za obdobje 1981-1985, ki jih 
bodo v letu 1980 sprejele samoupravne organizacije in 
skupnosti ter republika in občine. 

Pri snovanju In usklajevanju novih usmeritev bodo nosilci 
planiranja izhajali iz nujnosti presumeritev združenega dela 
v intenzivnejši razvoj in usposobitev za izvoz. V te namene 
bo treba doseči tesnejše povezovanje organizacij združe- 
nega dela, ponekod pa oblikovati tudi planske poslovne 
skupnosti in druge oblike povezovanja v okviru republike in' 
z organizacijami združenega dela iz drugih republik, da bi 
tako ustvarili organizacijske, kadrovske in materialne po- 
goje za uresničevanje dogovorjenih nalog in usmeritev. Pri 
oblikovanju svojih razvojnih možnosti in usmeritev BODO 
DELAVCI V ZDRUŽENEM DELU v večji meri upoštevali vidik 
vključevanja v mednarodno menjavo, zlasti s povečanjem 
izvoza, in neposredno odgovornost združenega dela in re- 
publike za stanje v plačilno bilančnem položaju Slovenije v 
enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

Nosilci planiranja bodo pripravili in sprejeli samoupravne 
sporazume in dogovore o temeljih planov na način in po 
vsebini, ki naj omogoči napredek pri razvijanju družbenoe- 
konomskih odnosov in uveljavljanju interesov delovnih ijudi 
glede razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

V teh procesih bo treba zagotoviti, da bo odločanje slo- 
nelo na potrebnih strokovnih osnovah in da bo potekalo 
samoupravno v skladu z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

5. Uveljavitev novega sistema ekonomskih odnosov s 
tujino in večja izvozna usmeritev ter zmanjševanje uvozne 
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odvisnost našega gospodarstva v letu 1980 terja zlasti na- 
slednje naloge: 

5.1. Dosedanji sistem vezave uvoza z izvozom bo nado- 
mestilo sporazumevanje, samoupravno planiranje in uskla- 
jevanje planov v okviru samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, in sicer neposredno v okviru 
enot in med enotami. 

Na podlagi že sklenjenega samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov ekonomskih odnosov s tujino do leta 1980 in 
na osnovi splošnih meril za planiranje in usklajevanje, ki 
bodo sprejeti na skupščini samoupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino ter posebnih meril po 
enotah samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino bodo temeljne organizacije združenega dela 
in drugi člani samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino medsebojno usklajevali plane ekonom- 
skih odnosov s tujino za leto 1980 ter v postopku usklajeva- 
nja ugotovili in prevzeli vsak svoje obveznosti izvoza in 
možnosti uvoza ter odgovornost za uresničevanje projekcije 
plačilno bilančnega in projekcije devizno bilančnega polo- 
žaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne bilance in 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980. 

ŽE V POSTOPKU USKLAJEVANJA PLANOV EKONOM- 
SKIH ODNOSOV S TUJINO POSAMEZNIH TEMELJNIH OR- 
GANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V OKVIRU SAMO- 
UPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA EKONOMSKE OD- 
NOSE S TUJINO JE NUJNO ZAGOTOVITI NA TRAJNEJŠIH 
OSNOVAH POVEZOVANJE IN SAMOUPRAVNO SPORAZU- 
MEVANJE MED TISTIMI ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA 
DELA, KI USTVARJAJO, IN TISTIMI ORGANIZACIJAMI 
ZDRUŽENEGA DELA, KI TROŠIJO DEVIZE, TAKO DA SE 
ZAGOTOVI NEMOTENA PROIZVODNJA IN PREPREČI STI- 
HIJSKA KUPOPRODAJA DEVIZ. 

V usklajevalnem postopku bodo člani SISEOT izhajali iz 
nujnosti izboljšanja pokritja uvoza blaga in storitev z izvo- 
zom blaga in storitev ter večje odvisnosti vseh namenov 
uvoza od ustvarjenega izvoza. Pri usklajevanju planov bo 
imel prednost tisti del uvoza, ki ga temeljne organizacije 
združenega dela pokrivajo z lastnim izvozom. Gibanje uvoza 
bo odvisno od realizacije izvoza: organizacijam združenega 
dela, ki bodo realizirale večji izvoz od planiranega, se za 
vrednost povečanega izvoza povečujejo možnosti uvoza; 
KOLIKOR PA BO DOSEŽEN MANJŠI IZVOZ OD PLANIRA- 
NEGA, BO POTREBNO ZAGOTOVITI V OKVIRU SAMO- 
UPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA EKONOMSKE OD- 
NOSE S TUJINO, DA SE NE PREKORAČI OBSEG DOGO- 
VORJENEGA DEFICITA SR SLOVENIJE V ENOTNI PROJEK- 
CIJI PLAČILNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA LETO 1980. 

5.2. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki 
medsebojno trajno sodelujejo pri proizvodnji blaga in stori- 
tev, se bodo intenzivneje sporazumevali o udeležbi pri 
ustvarjenem deviznem prihodku ter v zvezi s tem uveljavljali 
skupno planiranje, skupno odg9vornost, pa tudi skupno 
tveganje za poslovanje s tujino. Prek samoupravnega spo- 
razumevanja o združevanju dela in sredstev pa bodo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega dela združevali 
ustvarjene devize blaga ter opravljanje storitev, s katerimi 
prispevajo k večjemu deviznemu prilivu. ZA ZAGOTOVITEV* 
NEMOTENEGA POTEKA REPRODUKCIJE IN ZA RACIO- 
NALNO PROIZVODNJO BO POTREBNO POSPEŠITI POVE- 
ZOVANJE IN SPORAZUMEVANJE MED ORGANIZACIJAMI 
ZDRUŽENEGA DELA V CELOTNEM JUGOSLOVANSKEM 
PROSTORU. 

Devizna sredstva za plačilo predvidenega uvoza bodo 
organizacije združenega dela zagotavljale z lastnim deviz- 
nim prilivom in z združevanjem deviz po 67. in 68. členu 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih poslih s tujino ter 
z nakupom deviz na deviznem trgu na osnovi samouprav- 
nega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za 
dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za leto 1980. Tudi uvoz opreme in možnosti 
zadolževanja bodo odvisne od ustvarjenih lastnih deviznih 
sredstev in od združevanja deviznega dohodka v skladu s 
67. in 68. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
poslih s tujino. 

5.3. Sistem planiranja ekonomskih odnosov s tujino bo 
potrebno v letu 1980 dograjevati in izpopolnjevati tako na 
področju deviznega kot tudi materialnega bilanciranja in 

usklajevanja. V večji meri bo potrebno zagotoviti samou- 
pravno sporazumevanje med temeljnimi organizacijami 
združenega dela v okviru enot in med enotami samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
in tako opredeljevati in usklajevati skupne interese in ra- 
zvojne potrebe ter dograjevati in izboljševati samoupravni 
sistem pridobivanja in razpolaganja z devizami. 

V letu 1980 bo intenziviran proces preoblikovanja enot v 
okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino tako, da bodo v enoti organizirani in povezani 
tisti člani, ki v medsebojni proizvodnji, prometni in storitveni 
soodvisnosti ustvarjajo in uporabljajo devizni prihodek ali ki 
so medsebojno povezani v okviru svobodne menjave dela. 

5.4. Osnovni napori organizacij združenega dela in eko- 
nomske politike bodo usmerjeni v povečevanje izvoza višje 
stopnje predelave, kar bo mod drugim zahtevalo intenzivira- 
nje proizvodnega in dohodkovnega povezovanja v okviru 
SR Slovenije in na enotnem jugoslovanskem tržišču. 

V okviru omejenih možnosti uvoza bo imel prednost potre- 
ben uvoz surovin in reprodukcijskega materiala nižjih sto- 
penj predelave, da bi tako v večji meri vključevali lastno 
delo, znanje in domači material v končne proizvode za izvoz 
in za jugoslovansko tržišče. Uvoz za potrebe proizvodnje, ki 
pretežno sestavlja končne proizvode iz uvoženih sklopov in 
podsklopov bo v takih razmerah mogoč le v obsegu, kot ga 
zagotavlja lasten izvoz. 

5.5. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v 
izvoz bodo v letu 1980 podpirali ukrepi tekoče ekonomske 
politike 

- v okviru davčne politike bodo še nadalje veljale oprosti- 
tve pri davku na dohodek temeljne organizacije združenega 
dela ter druge olajšave za izvozno usmerjene temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 

- v okviru kreditne politike bodo temeljne banke upošte- 
vale izvozni kriterij in zagotavljale ugodnejše pogoje, ZLA- 
STI NIŽJE OBRESTNE MERE IN UGODNEJŠE ROKE OD- 
PLAČIL ZA VSE OBLIKE IZVOZNEGA KREDITIRANJA. Kre- 
ditirale pa BODO tudi tisti del prihodka, ki ga predstavljajo 
izvozne stimulacije, do končnega izplačila teh stimulacij, 

- pri kreditiranju programov modernizacije bodo banke 
dajale prednost tistim investicijskim projektom, ki bodo po- 
membno povečevali izvoz in izboljševali plačilno bilančni 
položaj republike, 

- dopolnilna zunanja sredstva bodo usmerjena v razvoj 
izvozno orientirane proizvodnje ter za uresničevanje drugih 
dogovorjenih prednostnih nalog. 

POLEG TEGA BODO SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUP- 
NOST ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO, GOSPODAR- 
SKA ZBORNICA SLOVENIJE IN IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE PROUČILI MOŽNOSTI ZA OLAJŠAVE PRI 
PRISPEVKIH SAMOUPRAVNIM INTERESNIM SKUPNOSTIM 
MATERIALNE PROIZVODNJE ZA PROIZVODNJO, NAME- 
NJENO V IZVOZ, TER V SKLADU S TEM SPREJELI 
USTREZNE UKREPE. 

5.6. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino si bo prizadevala, da bo instrumentarij samo- 
upravnega sporazuma o pospeševanju izvoza, sklenjen v 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino, slonel na medrepubliško dogovorjenih ciljih, elemen- 
tih in programu pospeševanja izvoza blaga in storitev. Sa- 
moupravni sporazum bo moral zagotoviti predvsem večje 
izenačevanje pogojev gospodarstva pri nastopu na tujih 
tržiščih s pogoji tujih ponudnikov na teh tržiščih, pospeše- 
vanje izvoza blaga višje stopnje predelave ter izvoz blaga in 
storitev, s katerimi dosegamo večje devizne učinke in kjer je 
vgrajenega več domačega znanja in tehnologije. 

Za pospeševanje izvoza bodo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela združevale tudi sredstva za različne oblike 
izvoznih spodbud v okviru delovne organizacije in drugih 
oblik dohodkovnega povezovanja. Poleg teh oblik bodo te- 
meljne organizacije združenega dela v okviru dohodkovnih 
povezav, zlasti znotraj enot Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino uveljavljale dodatne 
spodbude za izvoz, ki bodo temeljile na prevzemanju 
skupne odgovornosti in tveganja pri ustvarjanju skupnega 
deviznega prihodka. 
■ Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal za to, 
da bodo skladu Interesne skupnosti Jugoslavije za pospe- 
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ševanje izvoza zagotovljena zadostna sredstva za pospeše- 
vanje izvoza, oblikovana na osnovi uvoznih dajatev, ter 
zagotovljeno tekoče izplačevanje izvoznih stimulacij. 

5.7. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN GO- 
SPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE SI BOSTA PRIZADE- 
VALA ZA TAKO POLITIKO BLAGOVNIH REŽIMOV, DOLOČA- 
NJA IN RAZDELITVE BLAGOVNIH IN DEVIZNIH KONTIN- 
GENTOV, DA BO BLAGOVNI REŽIM USMERJEN SAMO V 
ZAŠČITO DOMAČE PROIZVODNJE IN DA RAZVRŠČANJE 
BLAGA IN DOLOČANJE KONTINGENTOV NE BO VEČ UPO- 
RABLJENO KOT INSTRUMENT DODATNIH PLAČILNO BI- 
LANČNIH OMEJITEV. 

5.8. Organizacije združenega dela, ki se vključujejo v 
ekonomske odnose s tujino, bodo z večjo specializacijo 
izpolnjevale svojo organiziranost za enotno nastopanje na 
tujih tržiščih, za povezovanje izvozno-uvoznih tokov, za nu- 
đenje kompleksnih objektov in za nadaljnje usposabljanje 
delavcev v zunanji trgovini. 

5.9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pripravil v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Samou- 
pravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino 
program uresničevanja sklepov konference neuvrščenih 
držav v Colombu in Havani; naloge iz tega programa bodo 
vsi nosilci razvoja vključili v svoje srednjeročne plane za 
prihodnje petletno obdobje. 

Organizacije združenega dela bodo okrepile gospodarsko 
sodelovanje z državami v razvoju predvsem s povečanim 
izvozom blaga in storitev in z neposrednimi nakupi njiho- 
vega blaga, s pospeševanjem višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja ter ustanavljanjem lastnih in mešanih podjetij v 
državah v razvoju. 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, SAMOU- 
PRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA EKONOMSKE OD- 
NOSE S TUJINO, GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
IN POSLOVNE BANKE SI BODO PRIZADEVALI, DA BODO 
ZAGOTOVLJENE USTREZNE IN TRAJNE SISTEMSKE REŠI- 
TVE ZA STABILNE POGOJE GOSPODARJENJA V LASTNIH 
ALI MEŠANIH PODJETJIH, USTANOVLJENIH V DEŽELAH V 
RAZVOJU IN V OBMEJNEM GOSPODARSKEM SODELOVA- 
NJU, KAKOR TUDI ZA VZPOSTAVITEV IN POTEK DOLGO- 
ROČNIH UVOZNIH IN IZVOZNIH POVEZAV Z DEŽELAMI V 
RAZVOJU IN ŠIRŠEGA PROIZVODNEGA, INVESTICIJ- 
SKEGA TER DRUGEGA GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 
Z NJIMI. 

Temeljne organizacije združenega dela, interesne skup- 
nosti za obmejno gospodarsko sodelovanje, Gospodarska 
zbornica Slovenije in družbenopolitične skupnosti bodo v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja pospeše- 
vale proizvodno usmeritev, industrijske kooperacije, 
skupna vlaganja, širjenja sejemskih sporazumov ter sodelo- 
vanje na področju turizma, prometa, skupnega koriščenja 
voda, energetike in bančništva. V letu 1980 se bodo nadalje- 
vale priprave za gradnjo proste industrijske cone pri Sežani 
in uresničevanje drugih obveznosti iz Osimskih sporazu- 
mov. 

Organizacije združenega dela si bodo prizadevale za po- 
večanje izvoza v razvite zahodne države in za zmanjševanje 
odvisnosti od uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, 
opreme in tehnologije iz teh držav ter za bolj usklajeno rast 
in večji obseg menjave s socialističnimi državami.. 

5.10. Za hitrejšo uveljavitev novega sistema ekonomskih 
odnosov s tujino je potrebna celovita, popolna, primerljiva 
in ažurna evidenca izvoza in uvoza blaga in storitev, vseh 
deviznih prilivov in odlivov ter odnosov s tujino. Zato bodo v 
letu 1980: 

- temeljne organizacije združenega dela, njihove interne 
banke oziroma njihove finančne službe, vodile pri poobla- 
ščeni banki devizne prilive in odlive prek svojih deviznih 
računov; Narodna banka Slovenije bo skupaj s Službo druž- 
benega knjigovodstva zagotovila, da bodo temeljne organi- 
zacije združenega dela vodile enotno knjigovodsko evi- 
denco na podlagi originalnih dokumentov iz deviznega po- 
slovanja, 

- temeljne banke in Narodna banka Slovenije bodo vo- 
dile in spremljale plačilni promet ter kreditne posle s tujino 
po temeljnih organizacijah združenega dela oziroma po in- 
ternih bankah in njihovih finančnih službah, 

- Narodna banka Slovenije bo v sodelovanju z Zvezno 

upravo carin zagotovila spremljanje uvoza in izvoza po 
temeljnih organizacijah združenega dela. 

Informacije je potrebno zagotoviti z racionalnejšim kori- 
ščenjem in nujnimi popravki obstoječih evidenc, ne pa z 
njihovim širjenjem ali celo podvajanjem. Hkrati si bomo 
prizadevali za poenostavitev obrazcev v zunanjetrgovin- 
skem poslovanju. 

6. Za ustvarjanje večjega celotnega prihodka in dohodka 
in s tem za zagotavljanje možnosti za krepitev osebnega in 
družbenega standarda bodo delavci v organizacijah združe- 
nega dela na področju materialne proizvodnje in družbenih 
dejavnosti sprejeli ukrepe za racionalno in bolj učinkovito 
izrabo materialnih, naravnih, kadrovskih in drugih proizvo- 
dnih pogojev IN JIH PODROBNEJE OPREDELILI OZIROMA 
KVANTIFICIRALI V SVOJIH PLANSKIH DOKUMENTIH ZA 
LETO 1980. 

6.1. V letu 1980 bodo zadržani in dopolnjeni ukrepi za 
varčevanje s tekočimi gorivi in sprejeti ukrepi za varčevanje 
z električno energijo na vseh področjih porabe; za zmanjše- 
vanje materialnih stroškov bodo delavci v organizacijah 
združenega dela sprejeli dodatne ukrepe za racionalnejšo 
porabo energije. Zato bodo stimulirani tudi z ugodnejšimi 
pogoji (NIŽJA OBRESTNA MERA, DALJŠI ODPLAČILNI 
ROKI) pri najemanju kreditov za rekonstrukcije in moderni- 
zacije, ki zmanjšujejo porabo energije V PROIZVODNJI IN 
PRI OGREVANJU STANOVANJSKIH IN DRUGIH ZGRADB. 
UVEDENE BODO OLAJŠAVE V PROIZVODNJI IN PORABI 
POMEMBNEJŠEGA TERMOIZOLACIJSKfcGA MATERIALA. 
RAZISKOVALNE SKUPNOSTI IN ORGANIZACIJE ZDRUŽE- 
NEGA DELA BODO S POSEBNIMI UKREPI SPODBUJALE 
RAZISKOVALNO DELO IN INOVACIJE, KI ZMANJŠUJEJO 
PORABO ENERGIJE IN PRISPEVAJO K IZBOLJŠANJU 
OKOLJA. 

V ODVISNOSTI OD TEHNOLOŠKIH in drugih pogojev dela 
bodo v vsaki organizaciji združenega dela sprejeli kon- 
kretne naloge za varčevanje s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom in substitucijo surovin in reprodukcijskega 
materiala iz uvoza. 

Za zmanjševanje udeležbe prevoznih stroškov v vrednosti 
proizvodnje in zlasti še za varčevanje s tekočimi gorivi bodo 
nosilci prometne politike bolj usmerjali prometne tokove 
blaga s ceste na železnico in hitreje usposabljali železnico 
za sprejem dodatnih tovorov hkrati z racionalizacijo cest- 
nega prometa. To narekuje tudi večjo vključitev organizator- 
jev pretoka blaga pri oblikovanju kompleksnih prometnih 
ponudb ter boljšo samoupravno organiziranost in dohod- 
kovno povezanost v prometu. 

Nosilci kmetijske politike bodo pospeševali intenzifikacijo 
in povečevanje tržne kmetijske proizvodnje, zlasti proizvod- 
nje žit, sladkorne pese, proizvodnje mesa in mleka IN PO- 
STOPNO IZBOLJŠEVALI PREHANSKO BILANCO SLOVE- 
NIJE Z OSNOVNIMI KMETIJSKIMI PROIZVODI. PROUČENE 
BODO MOŽNOSTI ZA DODATNE UKREPE ZA POSPEŠEVA- 
NJE KMETIJSTVA V PRIHODNJEM SREDNJEROČNEM OB- 
DOBJU. 

6.2. Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih bodo pri Planiranju in uresničevanju zaposlova- 
nja izhajali iz zaposlitvenih bilanc, ki jih bodo pripravili v 
vsaki organizaciji združenega dela in v družbenopolitičnih 
skupnostih ter jih USKLAJEVALI v skupnostih za zaposlova- 
nje. Pri tem bodo URESNIČEVALI POLITIKO produktivnega 
zaposlovanja novih in že zaposlenih delavcev. Prek samou- 
pravnih organov bodo izvajali bolj restriktivno zaposlovanje 
NA ADMINISTRATIVNIH IN REŽIJSKIH DELIH, ki niso v 
neposredni funkciji proizvodnje TER ZAGOTAVLJALI SMO- 
TRNEJŠI IZKORISTEK DELOVNEGA ČASA IN ZNANJA DE- 
LAVCEV. 

ZA URESNIČEVANJE CIUEV KADROVSKE POLITIKE 
BODO UDELEŽENCI DRUŽBENIH DOGOVOROV O KADROV- 
SKI POLITIKI ZAGOTAVLJALI POGOJE ZA KVALITETNO 
IZVAJANJE KADROVSKIH NALOG V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTIH TER 
SPREMLJALI URESNIČEVANJE DOGOVORJENIH NALOG 
IN OBVEZNOSTI. MED TEMI NALOGAMI BODO ZLASTI ZA- 
GOTOVILI POTREBNE STROKOVNE PODLAGE ZA DOLGO- 
ROČNEJŠE PLANIRANJE KADROVSKIH POTREB IN IZO- 
BRAŽEVANJA KADROV. 

SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE BODO IZPOLNJEVALE 
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SVOJO DRUŽBENO VLOGO TAKO, DA BODO UVELJAV- 
LJALE: 

- kvalitetne spremembe v TOKOVIH ZAPOSLOVANJA, 
- AKTIVIRANJE NOTRANJIH REZERV s prekvalifikacijo 

in prezaposlovanjem delavcev iz manj produktivnih na pro- 
duktivnejša dela V OKVIRU POSAMEZNE ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA IN MED ORGANIZACIJAMI ZDRUŽE- 
NEGA DELA, optimalnejše vključevanje nezaposlenih in in- 
validnih oseb v delo ter hitrejše vračanje in delovno angaži- 
ranje delavcev na začasnem delu v tujini, 

- TAK SISTEM SOLIDARNOSTI IN VZAJEMNOSTI, KI BO 
V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH 
SVOBODNE MENJAVE DELA OMOGOČAL ZADOVOLJEVA- 
NJE POTREB PO USMERJANJU, PREKVALIFICIRANJU IN 
NADOMESTILIH ZA ČAS NEZAPOSLENOSTI V OBČINSKIH 
IN MEDOBČINSKIH SKUPNOSTIH ZA ZAPOSLOVANJE. 

Za dosego ciljev družbenega dogovora in samoupravnih 
sporazumov o minimalnih standardih za življenjske in kul- 
turne pogoje pri zaposlovanju delavcev bodo udeleženci 
tega dogovora in samoupravnih sporazumov: 

- dosledneje uveljavljali zahtevo, da se prek samouprav- 
nih organov, zlasti prek samoupravne delavske kontrole v 
organizacijah združenega dela zagotovi URESNIČEVANJE 
dogovorjenih minimalnih standardov za zaposlene delavce 
in da ne zaposlujejo novih delavcev, če hkrati ne bodo 
zagotovljeni dogovorjeni minimalni standardi, 

- ZAGOTOVILI, da k občinskim samoupravnim sporazu- 
mom o minimalnih standardih pristopijo vse organizacije 
združenega dela, 

- uveljavili zahtevo, da se pri pripravi dokumentacije za 
nove investicije upoštevajo in zagotavljajo tudi sredstva za 
reševanje stanovanjskih problemov za nove delavce, za 
vlaganje v povečanje zmogljivosti na področju družbenih 
dejavnosti ter za njihovo delovanje, ob tem pa tudi zagotav- 
ljali sredstva za potrebno povečanje lastnih objektov druž- 
benega standarda. 

6.3. Delavci v organizacijah združenega dela materialne 
proizvodnje in drugih organizacijah bodo pri sporazumeva- 
nju in dogovarjanju o razporejanju ustvarjenega dohodka in 
pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke v temeljnih 
organizacijah združenega dela v SVOJIH PLANSKIH DOKU- 
MENTIH ZA LETO 1980 zagotovili, da bo delež sredstev, ki 
se iz čistega dohodka oblikuje za razširitev materialne 
osnove dela, rasel hitreje od rasti osebnih dohodkov ter da 
bo rast sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
temeljni organizaciji združenega dela počasnejša od rasti 
dohodka. 

GLEDE NA GIBANJE USTVARJENEGA DOHODKA V PRI- 
MERJAVI S PLANIRANIM DOHODKOM BODO DELAVCI PRI- 
LAGAJALI TUDI POLITIKO RAZPOREJANJA DOHODKA IN 
DELITVE SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE, TAKO DA 
BODO URESNIČEVALI INTERESE IN CIUE GLEDE KREPI- 
TVE MATERIALNE PODLAGE DELA KOT TUDI GLEDE STI- 
MULATIVNIH OSEBNIH DOHODKOV IN SKUPNE PORABE. 
PRI TEM BODO UPOŠTEVALI NASLEDNJA NAČELA: 

- OB DOSEGANJU PLANIRANEGA DOHODKA BODO ZA- 
GOTAVLJALI TUDI PLANIRANA RAZMERJA V RAZPOREJA- 
NJU DOHODKA, 

- ČE BO USTVARJENI DOHODEK MANJŠI OD PLANIRA- 
NEGA, BODO USTREZNO ZMANJŠEVALI TUDI OBSEG 
SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO PORABO V 
PRIMERJAVI S PLANIRANIM, 

- ČE BODO DOSEGLI VEČJI DOHODEK OD PLANIRA- 
NEGA, KOT REZULTAT BOLJŠEGA GOSPODARJENJA, 
BODO ZAGOTOVILI RELATIVNO HITREJŠO RAST SRED- 
STEV ZA RAZŠIRITEV MATERIALNE PODLAGE DELA IN 
RELATIVNO POČASNEJŠO RAST SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE IN SKUPNO PORABO OD PLANIRANIH RAZME- 
RIJ. 

GLEDE NA POVEČANI ALI ZMANJŠANI DOHODEK BODO 
DELAVCI V TEMELJNIH ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA 
DELA PRI DOLOČANJU KONKRETNIH RAZMERIJ V RAZPO- 
REJANJU DOHODKA IN DELITVI SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE UPOŠTEVALI ZLASTI DOSEŽENO RAVEN OSEB- 
NIH DOHODKOV, DOSEŽENA RAZMERJA MED OSEBNIMI 
DOHODKI ZA ENAKA ALI PODOBNA DELA V DRUGIH OR- 
GANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, POGOJE ZA PRIDOBI- 
VANJE DOHODKA V TEMELJNI ORGANIZACIJI ZDRUŽE- 

NEGA DELA IN DOSEŽENO RAVEN IN RAST PRODUKTIV- 
NOSTI DELA. 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za razpo- 
rejanje čistega dohodka ter oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov bo sprejet in 
uveljavljen najkasneje do sprejema novih srednjeročnih 
planov. Na osnovi tega dogovora bodo delavci v organizaci- 
jah združenega dela dograjevali tudi svoje samoupravne 
sporazume o razporejanju čistega dohodka in delitvi sred- 
stev za osebne dohodke. Z dogovorom in sporazumi bodo 
postopoma zagotavljali ustreznejše vrednotenje proizvo- 
dnega dela in odpravljanje uravnilovke v osebnih dohodkih, 
zlasti še v skupini intelektualnih in administrativnih delav- 
cev, katerih delovni prispevek se meri le s pavšalnimi osno- 
vami. 

Zveza sindikatov Slovenije bo v sodelovanju z drugimi 
družbenopolitičnimi organizacijami tudi v letu 1980 nadalje- 
vala z aktivnostjo za povečanje odgovornosti delavcev pri 
gospodarjenju s sredstvi družbene reprodukcije. V tem ok- 
viru bo sodelovala pri obravnavanju zaključnih računov za 
leto 1979 in periodičnih računov v letu 1980 s cilji poglob- 
ljene analize gospodarjenja in na tej podlagi celovitejše 
obravnave razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

Družbenopolitične skupnosti bodo v sodelovanju s Službo 
družbenega knjigovodstva sistematično spremljale gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi v organizacijah združenega 
deta in razmerja v razporejanju dohodka TER V SKLADU S 
SVOJIMI USTAVNIMI PRISTOJNOSTMI UKREPALE ZA VAR- 
STVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC IN DRUŽBENE LASTNINE V 
VSEH PRIMERIH, KJER BI NASTAJALE MOTNJE V GOSPO- 
DARJENJU TER NEVARNOST IZGUBE. 

6.4. Samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti bodo izvajale že sprejete anekse k samou- 
pravnim sporazumom na ta način, da bodo zneske za leto 
1980 po teh sporazumih, ki so dogovorjeni v cenah leta 1978, 
revalorizirale na podlagi določil 23. a člena dopolnila dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-19801, upoštevaje tudi nižjo rast družbenega proiz- 
voda v letu 1980 v primerjavi s predvideno rastjo ob spre- 
jemu samoupravnih sporazumov. Udeleženci samoupravnih 
sporazumov bodo dosledno upoštevali, da tak obseg zdru- 
ževanja predstavlja zgornjo mejo možnih sredstev v letu 
1980. Glede na nižjo rast družbenega proizvoda od predvi- 
dene ob sprejemu samoupravnih sporazumov ne bo moč 
uresničiti vseh nalog v dogovorjenem obsegu. Zato bodo 
udeleženci sporazumov v okviru teh sredstev zagotovili 
normalno izvajanje prioritetnih nalog iz posameznega pro- 
grama; poovno pa bodo proučili druge naloge, zlasti na 
področju investicij, in jih v letu 1980 izvajali selektivno le v 
okviru materialnih možnosti, oziroma nekatere deloma pre- 
nesli v naslednje srednjeročno obdobje. 

IZVRŠNI SVET BO POSPEŠENO PRIPRAVIL PREDLOGE 
ZAKONOV O SVOBODNI MENJAVI DELA NA TISTIH PO- 
DROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, KJER TEH ZAKONOV 
ŠE NI, IN JIH PREDLOŽIL SKUPŠČINI SR SLOVENIJE. PRI- 
STOJNI REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI PA BODO PRIPRA- 
VILI VSE POTREBNE PODZAKONSKE PREDPISE. 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo skupaj z OBČIN- 
SKIMI IZOBRAŽEVALNIMI SKUPNOSTMI, Gospodarsko 
zbornico Slovenije in splošnimi združenji ter z ustreznimi 
upravnimi organi zagotovila dokončno izoblikovanje in uve- 
ljavitev posebnih izobraževalnih skupnosti za vsa področja 
združenega dela, vključno na področju družbenih dejavno- 
sti, tako da bodo ustvarjeni vsi pogoji, da bo v letu 1981 
združeno delo, organizirano v OBČINSKIH in posebnih izo- 
braževalnih skupnostih v celoti LAHKO prevzelo vse naloge 
za samostojno programiranje usmerjenega izobraževanja 
ter za ustrezno združevanje sredstev. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo v sodelo- 
vanju z ustreznimi organizacijami in skupnostmi do sredine 
leta 1980 dokončal vse potrebne strokovne in organizacij- 
ske priprave, DA BI REFORMA IZOBRAŽEVANJA LAHKO 
STEKLA S PRIČETKOM ŠOLSKEGA LETA 1980/1981. 

Uradni list SR Slovenije, št. 24/76 
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6.5. Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb bodo ra- 
sla IZPOD RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA. Glede na 
nove obveznosti, ki jih prevzemajo republiški in občinski 
proračuni (povečanje kompenzacije za določanje živilske 
proizvodnje, obveznostjo SR Slovenije za odpravo posledic 
potresa v Črni gori, nadaljevanje reorganizacije pravoso- 
dnega sistema, izvajanje zaostalih nalog iz srednjeročnega 
plana na področju splošne ljudske obrambe in oblikovanje 
rezerv) se bo morala proračunska poraba z racionalizacijo 
dela in varčevalnimi ukrepi prilagoditi dohodkom iz obstoje- 
čih virov. 

7. Za uveljavljanje samoupravnega sistema razširjene re- 
produkcije in za bolj smotrno gospodarjenje z denarnimi 
sredstvi bodo organizacije združenega dela in banke po- 
speševale sodobnejše načine plačevanja in smotrnejše or- 
ganiziranje denarnih služb oziroma internih bank. 

Banke bodo s svojim kreditnim potencialom zagotavljale 
nemoten potek tekoče reprodukcije. Glede na skromnejše 
materialne možnosti za oblikovanje kreditnih sredstev in 
omejitvene ukrepe na področju kreditiranja bodo banke 
selektivno glede na kriterije, dogovorjene v tej resoluciji, 
povečale zahteve po udeležbi lastnih oziroma združenih 
sredstev investitorjev ter zaostrile kriterije pri odobravanju 
kreditov za investicije. Pri tem bodo dajale prednost investi- 
cijam, ki so energetsko in surovinsko manj zahtevni in ki 
temeljijo na proizvodnih in dohodkovnih povezavah. 

Investitorji, sovlagatelji in banke bodo usmerjali razpolož- 
ljiva sredstva predvsem v dokončanje že začetih objektov; 
pri reprogramiranju že sprejetih investicijskih odločitev in 
pri novih investicijah pa bodo poleg zgornjih izhodišč upo- 
števali še naslednje kriterije: 

- pri kreditiranju zagotoviti prioriteto tistim programom 
modernizacije, ki bodo pomembno povečali izvoz PROIZ- 
VODOV VIŠJE STOPNJE PREDELAVE IN STORITEV, KI 
VKLJUČUJEJO VEČJO STOPNJO DOMAČEGA ZNANJA IN 
TEHNOLOGIJE TER TRAJNEJE IZBOLJŠUJEJO PLAČILNO 
BILANČNI IN DEVIZNO BILANČNI POLOŽAJ REPUBLIKE, 
ali racionalno nadomeščali uvoz surovin, reprodukcijskega 
materiala in opreme, oziroma v večji meri izkoriščali do- 
mače vire, 

- tudi v dejavnostih posebnega pomena selekcionirati 
investicije, tako da imajo prioritetni vrstni red zmogljivosti, 
ki zlasti s povečanjem izvoza zmanjšujejo plačilno bilančni 
primanjkljaj in imajo nadpovprečni narodno gospodarski 
učinek, 

- zmanjševati zaostanke pri izvajanju prednostnih nalog 
v kmetijstvu in proizvodnji hrane, 

- v delovno intenzivnih dejavnostih s podporo bančnih 
kreditov povečevati zmogljivosti le na tistih območjih, kjer 
so na razpolago delavci, 

- obveznosti SFR Jugoslavije in SR Slovenije iz mednaro- 
dnih pogodb za leto 1980 (Osimski sporazumi, predor Kara- 
vanke), 

- pri novih investicijah že ob pripravi celotne finančne 
konstrukcije zaostriti zahtevo po obveznem prikazu REAL- 
NEGA OBSEGA virov dinarskih in deviznih sredstev za uvoz 
opreme in druge potrebe investicijske izgradnje, kot tudi za 
uvoz reprodukcijskega materiala in surovin za potrebe nove 
proizvodnje, 

- PRI REKONSTRUKCIJAH IN MODERNIZACIJAH DA- 
JATI PREDNOST TISTIM INVESTICIJAM, KJER SE UVAJA Z 
VIDIKA VARSTVA OKOLJA ČISTA TEHNOLOGIJA. 

Banke v SR Sloveniji bodo te kriterije vključevale v svoje 
letne plane za leto 1980 in podrobneje konkretizirale svoje 
naloge s področja kreditiranja tekoče in razširjene repro- 
dukcije. 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN GOSPO- 
DARSKA ZBORNICA SLOVENIJE BOSTA PROUČILA IN 
PREDLAGALA POTREBNE ORGANIZACIJSKE IN DRUGE 
UKREPE ZA IZBOLJŠANJE NARODNO GOSPODARSKE 
UČINKOVITOSTI INVESTICIJ, ZA USKLAJEVANJE INVESTI- 
CIJSKIH NAMER IN ZA CEOVITO VREDNOTENJE POSA- 
MEZNIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV S ŠIRŠIH DRUŽBE- 
NIH VIDIKOV. 

Izvršni sveti občin bodo ob sodelovanju stanovanjskih in 
komunalnih oziroma stavbno-zemljiških interesnih skupno- 
sti vložili vse napore v pripravo urbanistične in izvedbene 
dokumentacije za pravočasno pripravo gradbenih zemljišč v 

naslednjem planskem obdobju. Skupaj z bankami bodo pri- 
pravljeni tudi ukrepi, ki ob večji lastni udeležbi občanov 
zagotavljajo kontinuiteto financiranja graditve na podlagi 
sprememb predpisov s področja financiranja izgradnje sta- 
novanj. 

8. S plasmaji na podlagi denarnih sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ki jih Narodna banka Slovenije daje brezo- 
brestno temeljnim bankam, bodo temeljne banke: 

- omogočile primernejše kreditne pogoje pri določenih 
naložbah v skladu z določili posebnih skupščinskih odlokov, 

- zagotovile s samoupravnim sporazumom, da se del 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki ne bo usmerjen s 
skupščinskimi odloki, PREDVSEM UPORABUA ZA POSPE- 
ŠEVANJE IZVOZA ZA NAKUP KRATKOROČNIH VREDNOST- 
NIH PAPIRJEV OZIROMA ZA DAJANJE KRATKOROČNIH 
KREDITOV Z UGODNEJŠO OBRESTNO MERO ORGANIZA- 
CIJAM ZDRUŽENEGA DELA - IZVOZNICAM TER HKRATI 
RAZPOREJA TAKO, da bo tistim temeljnim bankam, ki so v 
preteklih letih nalagala sredstva po nižjih obrestnih merah v 
kmetijstvu in turizem, zagotovljeno nadomestilo izpadlih ak- 
tivnih obresti. 

Za skladnejše odnose v razporeditvi sredstev med temelj- 
nimi organizacijami združenega dela in samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi s področja materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti BO REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
FINANCE OB SODELOVANJU NARODNE BANKE SLOVE- 
NIJE IN SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA PRIPRA- 
VIL PREDPISE, KI BODO ZAGOTOVILI, DA BO DINAMIKA 
PRILIVA SREDSTEV V VEČJI MERI PRILAGOJENA REALNI 
DINAMIKI URESNIČEVANJA DOGOVORJENEGA PRO- 
GRAMA IN ONEMOGOČALI OBLIKOVANJE PRESEŽKOV 
NA RAČUNIH SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI. 

Banke se bodo s samoupravnimi sporazumi dogovorile, 
da bodo odobravale potrošniška posojila le v višini priliva 
odplačil zapadlih posojil. SR Slovenija se bo zavzemala za 
to, da se ta usmeritev sprejme tudi v zveznem merilu. 

9. S celovitim izvajanjem politike ekonomske stabiliza- 
cije, zlasti na področju pridobivanja in razporejanja do- 
hodka, kreditno monetarne politike in davčne politike ter z 
ukrepi organizacij združenega dela bodo ob uveljavljanju in 
dograjevanju samoupravnih odnosov na vseh področjih in 
ravneh družbene reprodukcije in ob postopnem uveljavlja- 
nju novih sistemskih rešitev na področju cen ustvarjeni 
pogoji, da bo rast cen v letu 1980 nižja od rasti, dosežene v 
letu 1979. 

9.1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo prizadeval 
in v okviru svojih pristojnosti ukrepal, da bo dosedanji način 
urejanja cen postopno zamenjalo samoupravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje o cenah ter oblikovanju cen pod 
vplivom odnosov na tržišču. Pri tem bo tudi politika cen 
spodbujala napore organizacij združenega dela za večjo 
produktivnost in smotrno gospodarjenje z družbenimi sred- 
stvi. 

Politika cen v letu 1980 se bo znotraj posameznih sektor- 
jev izvajala selektivno in deferencirano na osnovi meril, 
opredeljenih v medrepubliškem in republiškem dogovoru, 
da bi se tako doseglo čim bolj usklajena razmerja v cenah in 
pogojih pridobivanja dohodka, hkrati pa tudi zagotovilo upo- 
števaje družbeno priznanih kriterijev za oblikovanje cen. S 
tem se bodo pri določanju o cenah in izvajanju politike cen 
začela postopno uveljavljati načela samoupravnega si- 
stema na področju cen v skladu z novim zakonom o temeljih 
sistema cen in družbene kontrole cen. 

Da bi ustvarili normativne pogoje za celovitejšo uporabo 
določb zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen, bodo v republiki in občinah pripravljeni in sprejeti 
ustrezni predpisi, hkrati pa se bosta novim pogojem prilago- 
dila tudi organizacija in delo organov za cene. 

9.2. Za stabilne pogoje proizvodnje osnovnih kmetijskih 
pridelkov in bolj učinkovito delovanje tržišča s kmetijskimi 
pridelki in živili se bodo vsi odgovorni dejavniki za preskrbo 
na vseh ravneh v republiki aktivno zavzemali za hitrejše 
oblikovanje tesnejših in učinkovitejših povezav organizacij 
združenega dela s področja proizvodnje, predelave in trgo- 
vine ter večjih porabnikov hrane. Na ravni republike je pri 
tem pomembna vloga poslovnih skupnosti v okviru Gospo- 
darske zbornice Slovenije, ki morajo postati osnovni nosilci 
organizirane proizvodnje in preskrbe. Na tej podlagi bodo 
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pomagale občinam pri samoupravnem organiziranju pre- 
skrbe v skladu s sprejetimi izhodišči. 

DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI 
BODO SPODBUJALE DELOVANJE ORGANIZACIJ POTROŠ- 
NIKOV, ZLASTI V SMERI VEČJEGA ANGAŽIRANJA PRI DO- 
GOVARJANJU O PRESKRBI. Za organiziranje nemotene 
preskrbe z osnovnimi živili bo v primeru nezadostne po- 
nudbe na enotnem jugoslovanskem tržišču potreben inter-' 
venten uvoz osnovnih prehrambenih proizvodov. 

Za skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem 
osnovnih živil in izdelkov, pomembnih za vsakdanjo rabo, bo 
na republiški ravni okrepljena vloga tržnih rezerv. Program 
tržnih rezerv bo redigiran tako, da bo vključeval le izdelke, 
pri katerih med letom prihaja običajno do večjih nihanj v 
proizvodnji in porabi. Pristojni organi v republiki in občinah 
bodo do februarja 1980 pripravili program tržnih rezerv. 

9.3. V skladu s sprejetim programom se bo nadaljevalo 
oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv živil. S si- 
stemsko rešitvijo virov sredstev za oblikovanje rezerv se bo 
v letu 1980 pospešilo tudi oblikovanje republiških stalnih 
rezerv industrijskih izdelkov, pri čemer bo dana prednost 
oblikovanju rezerv naftnih derivatov in gradnji rezervoar- 
skega prostora za lastne derivate. Tudi občine bodo z do- 
datnimi sredstvi pospešile oblikovanje stalnih rezerv živil v 
skladu s svojimi programi, pri čemer bodo dajale prednost 
tistim, pri katerih so deficitarne. 

9.4. Da bi ob odpravljanju neskladij v cenah kmetijskih 
proizvodov ublažili pritisk na rast življenjskih stroškov, bodo 
v letu 1980 zadržana nadomestila v kmetijstvu ter po potrebi 
povečan obseg kompenzacij v potrošnji. 

10. V letu 1980 se bodo nadalje izvajale naloge, ki so 
opredeljene v dogovoru o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja V SR Sloveniji za obdobje 1976-1980. 
Zaradi zaostajanja nekaterih aktivnosti pa bodo še zlasti: 

- Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospo- 
darske zbornice banke TER OBČINE skupaj z organizaci- 
jami združenega dela sodelovale pri iniciranju IN USKLAJE- 
VANJU projektov, ki bi bili lahko osnova za skupna vlaganja 
organizacij združenega dela iz razvitejših in manj razvitih 
območij. V ta namen bodo banke pospeševale samou- 
pravno združevanje dela in sredstev za Investicije na teh 
območjih z nadaljnjim izboljšanjem kreditnih pogojev, prou- 
čile pa bodo tudi možnosti kreditnih olajšav pri investicijah 
za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter zemljišč, ki 
so predvidena za gospodarske objekte, 

- samoupravne interesne skupnosti na področju gospo- 
darske infrastrukture bodo z ukrepi v okviru samouprav- 
nega mehanizma zagotovile, da bodo v čim večji meri nado- 
knađeni dosedanji zaostanki pri uresničevanju dogovorje- 
nih nalog. 

V letu 1980 bo oblikovan samoupravni sistem pospeševa- 
nja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki bo 
v veljavi za obdobje 1981-1985. 

11. Podrobneje so naloge in ukrepi na posameznih po- 
dročjih izdelani v naslednjih spremljajočih dokumentih: 

1. Projekcija plačilno bilančnega položaja SR Slovenije v 
letu 1980 sprejeta v Skupščini SFRJ. 

HKRATI BO SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA 
EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO PREDLOŽILA K PROJEK- 
CIJI PLAČILNO BILANČNEGA POLOŽAJA SR SLOVENIJE V 
LETU 1980 TUDI SAMOUPRAVNE SPORAZUME IN SICER: 

-SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANOV 
EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO, 

- SAMOUPRAVNI SPORAZUM O MERILIH IN POSTOPKU 
ZA URESNIČEVANJE KREDITNIH ODNOSOV S TUJINO, 

- SAMOUPRAVNI SPORAZUM O MERILIH, POGOJIH, NA- 
ČINIH IN POSTOPKIH ZA DOSEGO DOGOVORJENEGA OB- 
SEGA UVOZA BLAGA IN STORITEV TER ODLIVA DEVIZ V 
LETU 1980. 

2. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980 
3. Družbeni dogovor o izvajanju politike cen v SR Slove- 

niji v letu 1980 
4. Program izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbe- 

nega plana SR Slovenije v letu 1980 na področju gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti 

5. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1980 
6. Bilanca zaposlovanja za leto 1980 

. • 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tekoče spremljal 
izvajanje s to resolucijo dogovorjenih nalog in do 30. junija 
1980 predložil Skupščini SR Slovenije poročilo o uresniče- 
vanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976 do 
1980 ter prvo oceno možnosti za razvoj v letu 1981. 

Na podlagi stališč, ki jih bo zavzela Skupščina SR Slove- 
nije o tem poročilu, bo Izvršni svet pripravil osnutek resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981 ter ga predložil Skupščini SR Slovenije v oktobru 
1980. 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1980 (ESA-371) 

I. OSNOVNA USMERITEV ZA SESTAVO 
PREDLOGA PRORAČUNA 

Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1980: 

- je izdelan na osnovi izhodišč za pripravo republiškega 
proračuna za leto 1980, ki so bila sprejeta na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije 27. novembra 1979; 

- je izdelan na podlagi resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za leto 1980 ter opredeljen z 
družbenim planom SR Slovenije za to srednjeročno obdobje; 

- temelji na določilih zakona o financiranju splošnih druž- 
benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih; 

- temelji na predlogu izhodišč o financiranju splošne po- 
rabe v občinah v letu 1980; 

- je usklajen s predlogom zakona o izvršitvi proračuna 
federacije za leto 1980 ter 
- upošteva mnenja in stališča obeh odborov za finance, 

zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije, podana v razpravi ob izhodiščih za pripravo predloga 
zakona o proračunu za leto 1980. 

Obseg splošne porabe je tudi v letu 1980, ki je zadnje leto 
izvajanja družbenega plana za obdobje 1976-1980, oprede- 
ljen z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980, po kateri se bodo 
sredstva za skupno in splošno porabo gibala pod rastjo druž- 
benega proizvoda, kar pomeni da se lahko povečajo le do 
19% v primerjavi z letom 1979. 

Po predlogu zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1980 naj bi znašala skupna vsota neto repu- 
bliškega proračuna (brez prispevka federaciji) 7,194,9 mio 
dinarjev in se v primerjavi s planiranim obsegom za leto 1979 
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zvišuje za 11,5%. Z vključitvijo obveznosti iz naslova pri- 
spevka proračuna federaciji na osnovi predloga zakona o 
izvršitvi proračuna federacije za leto 1980 v višini 6.786,5 mio 
dinarjev naj bi znašala skupna vsota republiškega proračuna 
13.981,4 mio dinarjev. 

Za tako zasnovan republiški proračun ne bo potrebno do- 
datno obremenjevati gospodarstva, oziroma doseženega do- 
hodka v združenem delu, saj se za njegovo napajanje ne 
predvidevajo nobeni novi viri, prav tako se ne bodo povečale 
obstoječe davčne stopnje. Ta ugotovitev pa bo držala le ob 
pogoju, da se med letom ne bo spremenil obseg splošne 
porabe neto republiškega proračuna. 

Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki 
republiškega proračuna razporejeni: 

- za republiške potrebe, 
- za tekočo proračunsko rezervo ter 
- za prispevek federaciji. 
V proračunu za leto 1980 se zagotavljajo sredstva za po- 

kritje obveznosti, ki jih je Socialistična republika Slovenija 
dolžna pokriti na podlagi Ustave, zakonov, družbenih dogo- 
vorov in drugih aktov sprejetih v Skupščini SR Slovenije 

II. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Ocena prihodkov republiškega proračuna za leto 1980 
izhaja iz sledečih predpostavk: 

1. zadržati obstoječe vire sredstev republiškega proračuna, 
2. omejevati zajemanje sredstev splošne porabe skladno z 

izhodišči resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za leto 1980, da bi se povečala reproduktivna spo- 
sobnost gospodarstva. 

Globalni obseg prihodkov naj bi tudi v letu 1980 predstav- 
ljalo predvsem pet osnovnih virov: 

- davek iz dohodka TOZD, 
- republiški davek iz osebnega dohodka, * 
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, 
- republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za 

storitve ter 
- temeljni davek od prometa proizvodov (50% del). 
Ocena prihodkov davka iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela v višini 1.782 mio dinarjev je izdelana na 
podatkih dosedanjega letnega naraščanja davčne osnove ob 
nespremenjeni davčni ureditvi ter ob upoštevanju osnovnih 
smeri razvoja, ki jih začrtuje resolucija o politiki izvajanja 
družbenega plana za leto 1980. Ta ocena upošteva, da bo v 
letu 1980 povečan priliv tega vira za 19% in vključuje tudi 
presežek davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letu 1979 po zaključnih računih TOZD v višini cca 100 
mio dinarjev. 

Prihodki iz republiškega davka iz osebnega dohodka za leto 
1980 so predvideni v višini 1.152 mio dinarjev. Ker je ta davek 
v neposredni odvisnosti od gibanja osebnih dohodkov predvi- 
devamo ob upoštevanju, da se zadrži 1% stopnja tudi v letu 
1980, da se bodo sredstva iz tega naslova ob približno 18% 
naraščanju osebnih dohodkov ter 2 do 3% naraščanju zapo- 
slenosti, povečala za cca 20%. 

Ocena prihodkov od davka iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji temelji na spremembah zakona o delovnih 
razmerjih ter zakona o pokojninskem zavarovanju delavcev, ki 
so bile uveljavljene v drugem polletju letošnjega leta. Ocenju- 
jemo, da omenjene zakonske spremembe ne bodo bistveno 
okrnile dotok tega vira sredstev in ga zato predvidevamo v 
višini 840 mio dinarjev, to je v enaki višini kot v letu 1979. 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od- 
plačil za storitve je v vsoti prihodkov predviden v višini 3.120 
mio dinarjev. Dotok tega vira sredstev je odraz različnih gi- 
banj v proizvodnji, v potrošnji in na področju cen, ki jih je 
težko predvideti. Dosedanji trend gibanja dotoka tega vira 

y kaže na precejšnjo odvisnost tudi od gibanja osebnih dohod- 
kov. V oceni je predvidena enaka rast, kot pri davku iz oseb- 
nega dohodka. 

Del prihodkov (50%) od temeljnega davka od prometa pro- 
izvodov, ki pripada SR Sloveniji na podlagi zakona o financi- 
ranju federacije za pokrivanje obveznosti do federacije je 
predviden v višini 6.821,6 mio dinarjev. Ocenjujemo, da se bo 
majhen del tega davka v višini 35,1 mio dinarjev uporabil za 
kritje potreb neto republiškega proračuna za leto 1980. 

V vsoto virov za pokritje neto republiških obveznosti v letu 
1980 vključujemo tudi prenos več doseženih prihodkov pc 
zaključnem računu proračuna za leto 1979. Ocenjujemo, da 
bodo nekateri viri sredstev presegli planirano višino, drugi pa 
ne. Upoštevajoč ta gibanja ocenjujemo, da bo 175,8 mic 
dinarjev doseženih prihodkov iz leta 1979 možno prenesti v 
leto 1980 za pokritje obveznosti neto republiškega proračuna. 

Preostali, po obsegu in vsoti manjši del virov, pa sestavljajo 
prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka od 
dobička, ki ga plačujejo tuje osebe, izvirni prihodki ukinje- 
nega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševa- 
nje nekaterih gospodarskih dejavnosti, prihodki od prodaje 
tiskovin Republiškega sekretariata za notranje zadeve ter 
ostali nepredvideni prihodki republiškega proračuna. 

Tako določen obseg virov prihodkov republiškega prora- 
čuna je usklajen z obsegom odhodkov, in zato v letu 1980 ni 
mogoče prevzemati kakršnihkoli novih obveznosti, s katerimi 
bi dodatno obremenjevali gospodarstvo in s tem ogrozili cilje 
stabilizacijske politike. Navedeno stališče, ki je bilo izrecno 
poudarjeno na obeh odborih za finance v Skupščini SR Slove- 
nije ob sprejemanju izhodišč na pripravo predloga zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1980, naj bi se dosledno 
upoštevalo ob pripravi in sprejemanju vseh obveznog ki bi 
dodatno bremenile republiški proračun. 

III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV 
REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 

Doseženi prihodki Socialistične republike Slovenije za leto 
1980 bodo razporejeni za naslednje namene: 

Sredstva za delo organov 
Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih orga- 

nov določa Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije glede na naravo, vrsto, obseg in 
zahtevnost nalog in opravil z delovnega področja organov, 
tako da se zagotovi neovirano delovanje in izvršitev vseh 
nalog, za katere so republiški upravni in pravosodni organi 
zadolženi. 

Delovnim skupnostim teh organov se v letu 1980 zagotav- 
ljajo sredstva za delo v obsegu, ki omogoča, da se bodo 
osebni dohodki delavcev gibali v skladu z gibanjem osebnih 
dohodkov delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežene 
rezultate pri delu. Organi, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, naj bi se z racionalnim koriščenjem vseh razpolož- 
ljivih sredstev, boljšo organizacijo in metodami dela, vključe- 
vali v prizadevanja za selektivno in odgovorno uporabo sred- 
stev republiškega proračuna. 

Z republiškim proračunom za leto 1980 se zagotavljajo 
organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, sred- 
stva za osebne dohodke, materialne stroške, sklad skupne 
porabe, sredstva opreme in sredstva za usklajevanje osebnih 
dohodkov, ki so razdeljena po orggnih in se nakazujejo letno 
po določeni dinamiki. Izjema so le sredstva za usklajevanje 
osebnih dohodkov, ki se bodo organom nakazovala šele na 
podlagi sklepa Izvršnega sveta o usklajevanju osebnih dohod- 
kov. V okviru postavke sredstva za delo organov in delovnih 
skupnosti se zagotavljajo za delo delovnih skupnosti tudi 
sredstva za delo v posebnih pogojih, odpravnine, jubilejne 
nagrade in sredstva za spremembe med letom. Ta sredstva se 
dodeljujejo letno na osnovi dejanske porabe in upravičenih 
zahtev organov z odločbo, ki jo skladno z zakonom o prora- 
čunu izda Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

V okviru dohodka delovne skupnosti pridobivajo delavci 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v skladu z 
načelom delitve po delu ter z osnovami in merili iz samo- 
upravnega sporazuma in družbenega dogovora. 

Po 104. členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih (Uradni list SRS, št. 24/79) se republiškim organom 
zagotavljajo tudi sredstva za nakup opreme. 

Sredstva opreme so oblikovana v višini 2.666 din na redno 
zaposlenega delavca in so v republiškem proračunu za leto 
1980 predvidena v višini 24,8 mio dinarjev. 

Upravni organi zaradi učinkovitejše in racionalnejše upo- 
rabe opreme ter tehnološke modernizacije poslovanja zdru- 
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žujejo sredstva opreme, oziroma skupno uporabljajo posa- 
mezna sredstva opreme. 

Upravni organ lahko sredstva opreme uporablja tudi skupaj 
z organizacijami združenega dela, s samoupravnimi in dru- 
gimi organizacijami in skupnostmi ali društvi; način uporabe 
skupnih sredstev opreme se uredi s pogodbo. 

Ob obravnavi izhodišč za sestavo proračuna sta odbora za 
finance v Skupščini SR Slovenije izrazila zahtevo, da se ob 
predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980 
predloži okvirni pregled vrednosti osnovnih sredstev ter 
oceno potrebnih sredstev za obračunavanje amortizacije. Po 
prevzemu obveznosti so ustrezni republiški upravni organi že 
pristopili k izdelavi pregleda vrednosti osnovnih sredstev, 
organizirala se je tudi ustrezna služba, ki bo izvršila popis 
osnovnih sredstev, razmejitev in podala oceno o potrebnih 
sredstvih za amortizacijo. 

Ocenjujemo, da je to delo zelo kompleksno tako, da ni 
mogoče že ob predlogu zakona o proračunu za leto 1980 
realizirati zahtevo odborov. Predvidevamo, da bo mogoče 
tako poglobljeno informacijo izdelati šele v drugem trime- 
sečju leta 1980. 
Sredstva za posebne namene republiških 
organov 

Po zakonu o sistemu državne uprave se v okviru sredstev za 
posebne namene republiškim organom zagotavljajo sredstva 
za kritje določenih potreb pri izvrševanju nalog, ki so vezane 
na eksterno dejavnost upravnega organa, predvsem za plačila 
po pogodbah z znanstveno raziskovalnimi organizacijami in 
posamezniki za posebne akcije, za stroške strokovnih komisij, 
konferenc in posvetov, za dopolnilno strokovno izobraževa- 
nje delavcev v skladu s posebnimi izobraževalnimi programi, 
za zadeve ljudske obrambe in družbene samozaščite ter za 
naloge, za katere se sredstva ne zagotavljajo v okviru sredstev 
za redno dejavnost. 

Sredstva za posebne namene se bodo tudi v letu 1980 
zagotavljala predstavniškim organom, republiškim sekretaria- 
tom in- komitejem, ostalim upravnim in pravosodnim orga- 
nom, v okviru teh pa tudi sredstva za splošne republiške 
potrebe. 

V okviru sredstev za posebne namene bodo v proračunu za 
leto 1980 zagotovljena republiškim organom sredstva v višini 
677,3 mio dinarjev. Rast teh sredstev predstavlja v skupnem 
znesku 30,7% povečanje v primerjavi z letom 1979, kar je 
posledica vključitve novih obveznosti republiških organov v 
letu 1980 v višini 95,1 mio dinarjev ali 18,4% skupnega pove- 
čanja. V skladu z novim zakonom o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih je treba v letu 1980 republiškim organom 
zagotavljati tudi sredstva za opravljanje nalog s področja 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. Indeks rasti sred- 
stev za posebne namene zvišujejo tudi novi stroški Zavoda 
SRS za statistiko v zvezi s pripravljalnimi deli za popis prebi- 
valstva v letu 1981, realizacijo zakona o enotni matični številki 
občanov, za vzpostavitev registra stanovanj in drugo. Ob teh 
stroških pa je treba v letu 1980 in tudi v naslednjih letih 
zagotoviti Zavodu SRS za statistiko še sredstva za pokritje 
zagonskih stroškov v zvezi z nakupom računalnika. Med nove 
obveznosti v okviru sredstev za posebne namene sta vključeni 
tudi dve obveznosti Republiškega štaba za teritorialno 
obrambo in sicer »odplačilo anuitet in obresti iz posojila za 
gradnjo skladišč« ter »izplačevanje premij za pospeševanje 
konjereje v SR Sloveniji«. 

Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 
društev 

V okviru tega namena bodo v proračunu za leto 1980 
zagotovljena sredstva v višini 276,5 mio dinarjev ali 20,5% več 
kot v letu 1979 za potrebe in dejavnosti republiških vodstev 
družbenih organizacij in društev. 

8 sredstvi, ki bodo v letu 1980 zagotovljena za financiranje 
dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev, bo SR 
S ovenija financirala tudi obveznosti, ki imajo značaj splošnih 
družbenih potreb. Te obveznosti so: 

- ustavne obveznosti republike v zamejstvu, 
- proslave republiškega pomena na podlagi sprejetega 

programa proslav v letu 1980, 

- sofinanciranje s SR Hrvatsko založniškega podjetja Edit, 
italijanske Drame in Unije na podlagi usklajenega zahtevka 
med obema republikama in vsebinske verifikacije zahtevkov 
urada za narodnosti pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije, 

/ - mladinske delovne akcije na podlagi družbenega dogo- 
vora o mladinskih delovnih akcijah, 

- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije. 
Negospodarske investicije 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980 določa 
usmeritev ter uresničevanje investicijskih načrtov na po- 
dročju splošne porabe,za tiste naložbe, ki povečujejo zmoglji- 
vosti sedanjih prostorskih kapacitet in pomenijo prispevek k 
usposobitvi državnih organov za njihovo učinkovito delo. 

Investicijska vlaganja, ki bodo zagotovila ustrezne prostore 
in druge pogoje za delo državnih organov, bodo potekala v 
skladu s sprejetim srednjeročnim planom. 

Na podlagi prizadevanj, da se čimbolj racionalizirajo vlaga- 
nja v negospodarske investicije, bo potrebno v letu 1980 
zagotoviti 676,3 mio dinarjev in sicer: 

Za realizacijo obveznosti, ki izvirajo iz prejšnjih let po spre- 
jetih skupščinskih odlokih in zakonih, je potrebno zagotoviti v 
letu 1980 459,2 mio dinarjev. Od tega bo za realizacijo obvez- 
nosti po določbah zakona o investicijskih vlaganjih SR Slove- 
nije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 
1978-1982 (Uradni list SRS, št. 17/78) potrebno zagotoviti 
241,4 mio dinarjev. 

Sredstva za odplačevanje anuitet za kredite, ki jih je najela 
SR Slovenija, se v primerjavi z letom 1979 znižujejo za 2,2 mio 
dinarjev in bo v letu 1980 za ta namen potrebno zagotoviti le 
68,2 mio dinarjev. 

V okviru skupne porabe bodo v republiškem proračunu za 
leto 1980 zagotovljena sredstva za nekatere naložbe v objekte 
posebnega družbenega pomena in sicer tiste, ki izhajajo kot 
obveznost iz sklenjenih družbenih dogovorov. Iz tega naslova 
izhaja tudi obveznost do Kulturnega doma Ivan Cankar na 
podlagi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, družbenega dogovora o izgradnji in financiranju 
Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, 
ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 26. septembra 1979. 
V skladu s tem, bo SR Slovenija v obdobju 1979-1981 skupaj s 
Kulturno skupnostjo Slovenije zagotovila 167,3 mio dinarjev. 
Višina letne obveznosti bo določena glede na dinamiko iz- 
gradnje kulturnega doma. 

Prav tako bo potrebno zagotoviti sredstva v letu 1980 za 
sofinanciranje izgradnje zdravstveno rekreacijskega centra za 
vojaške invalide in borce NOV v Strunjanu, za sofinanciranje 
saniranja in povečanja zmogljivosti visokogorskih planinskih 
po-tojank, obnovitev mat'erialne baze Letalske zveze Jugosla- 
vije. 

V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizacijah 
z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in dvojezičnih 
izobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 31/72), bo tudi v letu 1980 SR Slovenija zagotavljala sred- 
stva za 50% participacijo za izgradnje in adaptacije vzgojnoi- 

. zobraževalnih in vzgojnovarstvenih organizacij. 
Na postavki »sredstva za sprejete obveznosti po pogodbah, 

družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije« bo tako potrebno zagotoviti v letu 1980 96,0 mio 
dinarjev. 

V okviru te postavke naj bi poleg navedenega zagotovili tudi 
2,3 mio dinarjev za pripravo in izdelavo povsem nove urbani- 
stične dokumentacije v Sežani, obveznost izhaja iz Osimskih 
sporazumov. 

Na postavki »Sredstva za nove odločitve investicijskih vla- 
ganj v negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije« predvidevamo znesek 40,0 mio dinarjev za 
kritje najnujnejših obveznosti za nepredvidena investicijska 
vlaganja in podražitve. 

V zvezi z zahtevo odborov za finance Skupščine SR Slove- 
nije podano ob obravnavi izhodišč za sestavo proračuna za 
leto 1980, da predlagatelj pripravi pregled dinamike porabe 
sredstev za negospodarske investicije z obrazložitvijo, nava- 
jamo sledeče: 

Celovito in poglobljeno informacijo o realizaciji zakona o 
investicijskih vlaganjih za pretečeno obdobje je ob predložitvi 
zakona o proračunu težko podati predvsem iz razloga, da v 
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tem trenutku ne razpolagamo s podatki o dinamiki gradnje, 
ker so dela v teku in so obračunske situacije pri posameznih 
izvajalcih del časovno zelo različno tempirane. Zaključene 
obračunske preglede bomo lahko dobili šele ob zaključku 
leta, to je 31. decembra 1979 in se zato obvezujemo, da bomo 
celoten pregled o porabljenih sredstvih za obveznosti iz za- 
kona o investicijskih vlaganjih predložili skupaj s predlogom 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979. 
Znanstvena dejavnost 

V letu 1980 bo treba za obveznosti v okviru znanstvene 
dejavnosti zagotoviti 41,2 mio dinarjev sredstev ali 28,4% več 
kot v letu 1979. Tako višok porast sredstev je predvsem odraz 
uveljavitve zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetno- 
sti, na podlagi katerega se bo še povečal obseg njenih del in 
funkcij, prav tako pa tudi obseg njenega publiciranja s po- 
dročja znanosti, kulture in umetnosti. 

Kulturno prosvetna dejavnost 
Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti se bodo 

v letu 1980 zagotavljala republiškim organom in zavodom za 
naloge, ki bodo opravljene v letu 1980 na podlagi medrepubli- 
ških dogovorov ali pogodb republiških resornih organov in 
mednarodnih pogodb z drugimi institucijami, za štipendiranje 
kadrov za potrebe pravosodnih organov ter mladih iz zamej- 
stva in otrok slovenskih izseljencev, za financiranje redne 
dejavnosti matične službe pri narodni in univerzitetni knjiž- 
nici. 
Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 

V okviru tega namena, ki obsega obveznosti, ki so skrb 
celotne družbene skupnosti, se bodo v letu 1980 zagotavljala 
sredstva predvsem za varstvo borcev NOV (nosilec pretež- 
nega dela sredstev za obveznosti iz tega naslova je republiški 
komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov) ter za 
socialno varstvo nekaterih kategorij občanov (rudarji, dimni- 
karji, babice, svobodni umetniki in drugo). Za ta namen je 
treba v letu 1980 zagotoviti 1.046,6 mio dinarjev sredstev ali 
14,4% več kot v letu 1979. Večino obveznosti iz tega naslova 
republika pokriva preko Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, zato so v obseg potrebnih sredstev za leto 
1980 vključena tudi sredstva za izvršitev dokončnih proraču- 
nov teh obveznosti do navedene skupnosti za leto 1979. 
Dokončna višina izplačanih benificiranih pokojnin v letu 1979 
bo namreč znana šele po zaključku koledarskega leta (med 
letom se te obveznosti pokrivajo v obliki mesečnih akontacij). 

Dopolnilna sredstva občinam 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam, ki is svojimi 

prihodki, ki morajo biti v skladu z možnostmi gospodarstva, 
delovnih ljudi in občanov, ne morejo zagotoviti izvajanja na- 
log na področju splošnih družbenih potreb v obsegu, določe- 
nem z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 
Dopolnilna sredstva se občinam enako kot doslej zagotavljajo 
iz sredstev republiškega proračuna v odvisnosti od dosežene 
stopnje rasti družbenega proizvoda v posamezni občini, z 
upoštevanjem možnosti občine za realizacijo lastnih sredstev 
na področju splošne porabe, vendar največ do z enotnimi 
merili in kriteriji opredeljenega obsega splošne porabe za leto 
1980. 

Intervencije v gospodarstvo 
Na podlagi določil 5. člena »Zakona o intervencijah v kme- 

tijstvu in porabi hrane« (Uradni list SRS, št. 2/79), ki predvi- 
deva izplačevanje intervencij iz posebnih samoupravnih skla- 
dov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, oziroma iz 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti v skladu s poseb- 
nimi predpisi, bo potrebno tudi v letu 1980 zagotavljati sred- 
stva za financiranje »Intervencij v gospodarstvo« v okviru 
proračuna SR Slovenije. 

Dvanajsti člen zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane sicer predvideva ustanovitev posebnega samouprav- 
nega sklada za financiranje intervencij, vendar je njegova 
ustanovitev povezana s spremembo davčne politike v SR 
Sloveniji, zato se bodo tudi še v zadnjem letu tega srednjeroč- 
nega obdobja sredstva za »intervencije v gospodarstvo« za- 

gotavljala v okviru republiškega proračuna, ustanovitev 
sklada in financiranje intervencij v kmetijstvo in porabo hrane 
pa bo dokončno urejeno v novem srednjeročnem obdobju. 

Za izpolnitev vseh tistih nalog s področja kmetijstva in 
živilstva, ki so splošnega družbenega pomena in so oprede- 
ljene z družbenim planom SR Slovenije za to srednjeročno 
obdobje ter z dogovorom o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa, za blagovne 
rezerve ter za druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR 
Slovenije, bo potrebno v proračunu SR Slovenije za leto 1980 
zagotoviti za 992,0 mio dinarjev sredstev ali 6,0% manj kot v 
preteklem letu 

- intervencije v proizvodnji hrane v višini 485,0 mio dinar- 
jev, 

- intervencije v porabi hrane v višini 191,9 mio dinarjev, 
- druge intervencije na področju kmetijstva v višini 7,9 mio 

dinarjev, 
- blagovne rezerve v višini 170,0 mio dinarjev ter 
- druge intervencije v gospodarstvo na ravni SRS v višini 

137,2 mio dinarjev. 

Tekoča proračunska rezerva 
Na osnovi 34. člena zakona o financiranju splošnih družbe- 

nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, 
št. 39/74 in 4/78) se izloča določen del prihodkov proračuna v 
tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva se tekom 
leta uporabljajo za financiranje vseh tistih obveznosti, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali pa niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Sredstva za financiranje obveznosti SR 
Slovenije iz prejšnjih let (neproračunska 
bilanca federacije) 

Za izpolnitev vseh obveznosti SR Slovenije do federacije, ki 
so bile nanjo prenešene v letu 1971 z zakonom o prenosu 
sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske inve- 
sticije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list SRS, št. 
29/71) ter za financiranje sklada solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju bo potrebno zagotoviti v 
proračunu SR Slovenije za leto 1980 sredstva v znesku 257,3 
mio dinarjev. S sredstvi v navedeni višini bo SR Slovenija v 
letu 1980 pokrila obveznosti; 

- do federacije za gospodarske investicije iz naslova zuna- 
njih posojil in kreditov na podlagi 1., 2. in 3. točke 3. člena 
zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za • 
gospodarske investicije na republike in avtonomni pokrajini 
(Uradni list SFRJ, št. 29/71). 

- odplačilo kredita Narodni banki Jugoslavije, ki ga je SR 
Slovenija najela v letu 1972 v skupni višini 245,6 mio dinarjev 
in je dinarska protivrednost mednarodnega kredita v višini 
100 mio dolarjev, 

- za plačilo provizije na podlagi pogodbe o odstopanju 
sredstev v trajno last, 

- plačilo prispevka Skladu solidarnosti z neuvrščenimi dr- 
žavami in državami v razvoju v višini 148,2 mio dinarjev, 

- obveznosti SR Slovenije na podlagi Zakona o prenosu 
sredstev, pravic, in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela. 
Sredstva SR Slovenije za financiranje 
obveznosti do federacije 

Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije 
za leto 1980 znaša po osnutku zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 6,786,5 mio 
din ali 16,34% v skupni vsoti prispevkov republik in avtono- 
mnih pokrajin proračunu federacije za leto 1980. 

?iispevek SR Slovenije za financiranje federacije za leto 
1980 je izračunan v okviru skupnega zneska prispevka repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, določenega po 34. členu zakona 
o financiranju federacije (Ur. I. SFRJ štev. 15/77) tako, da je 
sorazmeren njenemu deležu v družbenem proizvodu vsega 
gospodarstva Jugoslavije. Podlaga za ugotovitev osnove za 
prispevek so podatki Zveznega zavoda za statistiko o doseže- 
nem družbenem proizvodu vsega gospodarstva po teko Si h 
cenah za zadnje leto. 
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POROČILO 

o uresničevanju stališč Skupščine SR 

Slovenije za usmerjanje skladnega 

razvoja in delitve dela na področju 

prometa in zvez v SR Sloveniji - povzetek 

Stališča za usmerjanje sklacjnega razvoja in delitve dela na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji je sprejela Skupščina 
SR Slovenije februarja 1977. leta (Ur. list SRS. št. 5/77). 
Stališča nalagajo vsem nosilcem nalog in sklepov, da v okviru 
svojih akcijskih programov tekoče spremljajo in analizirajo 
učinke sprejetih ukrepov in o ugotovitvah sproti, najmanj pa 
enkrat letno, poročajo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, le-ta pa Skupščini SR Slovenije. Razen tega je v obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta o izvajanju omenjenih stališč za 
1978 leto Skupščina SR Slovenije sprejela hkrati.s poročilom 
tudi akcijski program, v kate.rem so bile na podlagi ugotovlje- 
nega stanja opredeljene operativne naloge in njihovi nosilci 
pri nadaljnjem uresničevanju sprejetih stališč in usmeritev. 

Poročilo v največji možni meri upošteva zaporedje vprašanj 
in ukrepov na posameznih področjih, tako kot so bila ta 
zastavljena v sprejetih stališčih. Z namenom, da se obdrži 
čimbolj neposredna zveze med skupščinskimi stališči in poro- 
čilom, je to zaporedje obdržano celo tam, kjer bi problematiko 
uresničevanja stališč kazalo postaviti v večjo odvisnost od 
pomena posameznega vprašanja in njegovo aktualnostjo ozi- 
roma težo, ki se je v času od sprejema stališč nedvomno 
marsikje spremenila. 

Poročilo v prvem delu obravnava ukrepe za uresničevanje 
temeljnih ciljev usmerjanja skladnega razvoja in delitve dela, v 
drugem delu uresničevanja ukrepov in aktivnosti na posa- 
meznih prometnih področjih, v tretjem delu pa daje zaključni 
pregled in splošno oceno uresničevanja stališč in akcijskega 
programa z vidika sprejete prometne politike V celoti. Medtem 
ko je v prvih dveh delih poročila dana prednost ugotovitvam 
in ocenam nosilcev posameznih nalog, v tretjem, sklepnem 
delu, prevladujejo ocene Republiškega komiteja za promet in 
zveze kot kolegijskega organa. Te ocene so bile tudi izho- 
diščne za oblikovanje predlogov za dopolnitev akcijskega 
programa pri nadaljnjem uresničevanju skupščinskih stališč. 

V poročilu so upoštevane pripombe in predlogi, ki so bili 
dani ob obravnavi na redni seji Republiškega komiteja za 
promet in zveze dne 19. septembra 1979, kot tudi predlogi, 
pripombe in sugestije v obravnavah poročila v delovnih tele- 
sih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V času od sprejema skupščinskih stališč se je zlasti v 
neposredni povezavi s prometno infrastrukturo kakovost in 
učinkovitost prometa izboljšala. Ker je obdobje dveh let od 
sprejema stališč prekratko, da bi se v tako heterogenem 
sistemu, kot je promet, lahko v večjem obsegu kaj bistveno 
spremenilo, merila, ki bi omogočila čimbolj objektivna oce- 
njevanja pa niso enotna, so zaznavni premiki v učinkovitosti 
in kakovosti predvsem seštevek rezultatov razvoja prometnih 
zvrsti znotraj posameznih dejavnosti in odražajo več ali manj 
uspešno delo nosilcev posameznih prometnih storitev. 

V železniškem prometu se je učinkovitost izboljšala z vla- 
ganji v posodobitev, opremo in infrastrukturo, notranjimi 
ukrepi in samoupravno organiziranostjo. Izboljšanje se izraža 
zlasti v povišanju komercialne hitrosti vlakov (Indeks 101) ter 
zasedenosti potniških voz (indeks 110). Pri drugih izvedenih 
kazalcih kvalitete dela in učinkovitosti, ki so pomembni za 
ocenjevanje napredka, na primer pri zamujanju vlakov in 
koeficientu praznega teka tovornih voz, ni zaznavnih premi- 
kov. 

V javnem cestnem prometu, kjer beležimo 6% porast v 
potniškem in 12% porast v tovornem prometu, moramo pri 

oceni učinkovitosti in kakovosti upoštevati dejstvo, da je to 
zvrst prometne dejavnosti z vrsto med seboj nepovezanih 
nosilcev storitev, različnih po velikosti in opremljenosti. 

Večja prepustnost na javnih cestah je tesno povezana z 
razvojem in modernizacijo cestnega omrežja, ki v SR Sloveniji 
ne ustreza več zahtevam sodobnega in tudi varnejšega cest- 
nega prometa, Čeprav program izgradnje in modernizacije 
cestne infrastrukturi ne poteka skladno s predvidevanji, je v 
tem obdobju uspelo omiliti nekatera ozka prometna grla, 
predvsem na območju mest, kjer večjo prepustnost cest ome- 
juje tudi cestna semaforizacija, še vedno nesinhronizirana in 
zastarela. 

V izkoriščanju prevoznih sredstev ni novih momentov. Sta- 
tistični podatki kažejo, da izkoriščenost motornih vozil javnih 
prevoznikov narašča, v režijskem prometu pa upada. Na ra- 
cionalnejše izkoriščanje prevoznih sredstev vpliva tudi ra- 
zlično poreklo vozil. 

Domači proizvajalci se še vedno premalo medsebojno do- 
govarjajo o potrebni tipizaciji in unifikaciji pri proizvodnji 
tovornih vozil in avtobusov V zvezi z uvozom tovrstnih vozil je 
v zveznem merilu dosežen dogovor o zožitvi asortimenta vozil 
na manjše število tujih proizvajalcev. 

V luškem promeiu se v Luki Koper uspešno nadaljuje 
sanacija in prizadevanje za uveljavitev luke v slovenskem 
prostoru in njenem naravnem zaledju. Luka Koper si z izgrad- 
njo kontejnerskega terminala in RO-RO privezov, s termina- 
lom na les, za šibke tovore in za na'to ter s pretovorom 
kakovostnih tovorov prizadeva za vključitev v sodobnejše 
oblike integralnega transporta. 

V trgovski mornarici sta izboljšanje strukture flote ter njena 
posodobitev v dokajšnji zamudi. Program nakupa novih ladij 
je le delno izpolnjen, v .celoti pa je neizpolnjen program 
nakupa rabljenih ladij. 

Manjši premiki so doseženi pri povečanju prevoza blaga za 
potrebe domačega gospodarstva z domačimi ladjami. Kljub 
temu je domači ladjar v jugoslovanski prekomorski zunanjetr- 
govinski menjavi pri skupno prepeljanih količinah blaga še 
vedno premalo udeležen. 

V poštnem, telegrafskem in telefonskem prometu je sa- 
moupravni sporazum o planiranju, izgradnji, eksploataciji in 
vzdrževanju skupnih telefonskih sistemov uveljavil vlogo SIS 
PTT prometa Slovenije in postavil temelje za tehnološko ra- 
cionalno izgradnjo sistemov zvez v naši republiki. Samou- 
pravni sporazum, sklenjen decembra 1978, določa enotnost 
tehničnih rešitev, preprečuje nepotrebno dvojitev ali množitev 
relacij in tras, povečuje izkoriščenost že zgrajenih kapacitet in 
zanesljivost prenosnih sistemov zvez. 

V zračnem prometu je z rekonstrukcijo letališča Ljubljana 
-Brnik, izgradnjo letališča Maribor in usposobitvijo letališč 
Portorož in Slovenj Gradec zagotovljena večja varnost in 
kakovost prometa. 

Modernizacija letališča Brnik je bila pogoj za nadaljnje 
p&spešeno vključevanje slovenskega prostora v jugoslovan- 
ski in svetovni sistem zračnega prometa. S pridobitvijo višje 
mednarodne kategorije lahko letališče sprejema vse vrste 
letal tudi v slabših vremenskih razmerah. Kljub temu ima 
letališče velike težave pri prizadevanjih za pritegnitev novih 
mednarodnih rednih linij in združevanju sedanjih. 

V organizacijah združenega dela, ki organizirajo pretok 
blaga, samoupravni sporazum o osnovah srednjeročnega" 
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politiki še vedno ni oblikovana. V skladu z ugotovitvami je 
potrebno storiti ukrepe, da Iniciativni odbor za ustanovitev 
SIS za letališko dejavnost pri Gospodarski zbornici nadaljuje 
in uspešno zaključi začeto aktivnost v tej smeri; 
- pospeševanje uresničevanja samoupravnega sporazuma o 
planiranju, izgradnji, izkoriščanju in vzdrževanju skupnih te- 
lekomunikacijskih zvez, sklenjenem med nosilci sistema zvez, 
ki je osnpva za nadaljnji načrtni razvoj. K sporazumu bo 
pristopila tudi ŽG, ko bo razčiščeno uporabljanje zvez v izre- 
dnih razmerah; 
- pospeševanju akcije'za ustanovitev poslovne skupnosti za 
integralni transport. Vsi nosilci v transportni verigi (železnice, 
špediterji, cestni prevozniki, luke in pomorski transport ter 
blagovno skladiščni centri), naj se čimprej dogovorijo o skup- 
nih nalogah, na podlagi katerih bi lahko prometno infrastruk- 
turo izkoriščali bolj gospodarno; 
- na področju pomorskega transporta je ob nemožnosti ure- 
sničevanja Piranskega sporazuma potrebno nabaviti ustrezne 
ladje, iz uvoza za sedanje plansko obdobje za novo plansko 
obdobje pa nove ladje domače proizvodnje; 
- pri enotnem nastopu prometnih storitev na zunanjem trži- 
šču naj člani SISEOT sklenejo dogovor, ki naj spodbudi kori- 
ščenje prometnih storitev, še zlasti v pomorskem prometu; 
- omogočiti nabavo moderne transportne opreme in sredstev 
za zveze (ladje, dvigala, prevozna sredstva in pretovorna me- 
hanizacija) pod ugodnejšimi pogoji od domačih proizvajalcev 
kot tudi iz uvoza, kar bo omogočilo v večji meri povečanje 
izvoza prometnih storitev; 
- v okviru akcije za usmerjeno izobraževanje je potrebno 
pospešiti dogovore o kadrih za področje prometa in zvez; 
- na področju nadaljnje samoupravne preobrazbe je potrebno 
doseči dogovore o nadaljnji akciji na ravni SFRJ pri ustanav- 
ljanju zveze SIS železniškega in PTT prometa. Le tako bo 
možno uresničiti nekatere temeljne cilje iz stališč, kot so 
delitev dela med posameznimi prometnimi panogami usklaje- 
nosti dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih ciljev, enotni 
nomenklaturi za transportne storitve in skupnem nastopu na 
zunanjem trgu prometnih storitev; 
- pri pripravi predlogov za prihodnje srednjeročno obdobje 
naj se v skladu s potrebami gospodarstva nameni za področje 
prometa večji delež sredstev, kot je bil v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju. 

V letu 1977 sprejeta stališča za usmerjanje skladnega ra- 
zvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Slove- 
niji akcijski načrt z opredeljenimi nosilci v letu 1978 ter spre- 
jete globalne usmeritve ob obravnavi posameznih področij so 
zadostno osnova, da vsi nosilci izpopolnijo svoje akcijske 
programe ter s pospešenim delom omogočijo uresničevanje 
sprejetih nalog. 

plana razvoja, pretovorne, skladiščne in špediterske dejavno- 
sti, ki je bil sklenjen v letu 1977, se delo izvaja, saj ga je 
podpisalo le sedem organizacij združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s to dejavnostjo. K sporazumu niso pristopili vsi špediterji 
in agentske poslovne organizacije, kar ovira uresničevanje 
sprejetih izhodišč. 

Oceno izpopolnjevanja dogovorjenih nalog, ki izhajajo iz 
planov razvoja ter iz stališč Skupščine SR Slovenije za usmer- 
janje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in 
zvez v SR Sloveniji, lahko sklenemo z ugotovitvijo, da kljub 
okrepljenim prizadevanjem za izpolnjevanje začrtanih nalog 
še vedno ne uspevamo dovolj hitro slediti potrebam gospo- 
darstva in družbenega razvoja. Prometne panoge nastopajo 
preveč avtonomno, organizacije združenega dela pa se pre- 
počasi prilagajajo zahtevam sodobnega prevoza blaga, kar 
ima za posledico, da je pri obravnavi investicijskih programov 
premalo navzoč notranji in zunanji transport stroškov. To 
vpliva na nesmotrno izkoriščanje prometnih zmogljivosti in s 
tem na visoke družbene transportne stroške. 

Izhajajoč iz ugotovitev, ki jih vsebuje poročilo, predlagamo, 
da se akcijski program za nadaljnje uresničevanje temeljnih 
ciljev stališč za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela 
na področju prometa in zvez v SR Sloveniji usmeri na nasled- 
nje glavne naloge: 

- uresničevanje samoupravnega sporazuma o skladnem ra- 
zvoju in delitvi dela med železniškim in cestnim prometom, ki 
je tranutno v javni razpravi v splošnih združenjih pri GZS. 
Predlagamo, da se v okviru GZS sprejmejo tudi priporočila za 
režijske prevoznike. Enako naj se ukrepa za zasebne prevoz- 
nike v skladu z obrtnim zakonom, ki je bil sprejet konec 1978 
in ne določa omejitev glede nosilnosti vozil, za druge udele- 
žence v cestnem prometu na slovenskih cestah iz drugih SR 
in SAP naj se enaka priporočila sprejmejo v okviru Zvezne 
gospodarske zbornice. Na podlagi teh priporočil bo potrebno 
določiti nosilce nadaljnje akcije; 

- uresničevanje samoupravnega sporazuma o pospešeni ra- 
cionalizaciji pretoka blaga v SR Sloveniji, kar bo omogočilo 
.enotno uvajanje vseh oblik kombiniranega transporta. Enaka 
akcija se naj spodbudi tudi na ravni Jugoslavije. Za uresniče- 
vanje tega samoupravnega sporazuma je potrebno doseči 
dogovor o nosilcih akcije v okviru GZS in medobčinskih 
gospodarskih zbornic; 
- nadaljevanje akcije za ustanovitev SIS za letališko dejav- 
nost. Potrebno je analizirati razloge, zakaj SIS za letališko 
dejavnost kljub prevzetim obveznostim v zvezi z uresničeva- 
njem družbenega plana in resolucij o družbenoekonomski 

Predlog za izdajo 
zakona z osnutkom 
zakona o zavarovanju 
odgovornosti za jedrsko 
škodo ESA-394 

Jedrska tehnologija je v naši 
državi na taki stopnji razvoja, 
da terja pravno ureditev mno- 
gih specifičnih vprašanj s tega 
področja. Mednje spada tudi 
vprašanje odgovornosti za je- 
drske škode in zavarovnje te 
odgovornosti. Skupščina 
SFRJ je že sprejela zakon o 
ratifikaciji Dunajske konvenci- 
je o civilni odgovornosti za je- 
drske škode, ki vsebuje temelj- 
na načela sistema odgovorno- 
sti za jedrske škode, do katerih 
pride v zvezi z izkoriščanjem 
jedrske energije v miroljubne 

namene, in zvezni zakon o od- 
govornosti za jedrske škode. 

Eno temeljnih načel zvezne- 
ga zakona je načelo omejene 
odgovornosti uporabnika jedr- 
ske naprave in načelo zaneslji- 
vosti v zagotovitvi sredstev za 
povračilo škode. Po teh nače- 
lih je uporabnik jedrske napra- 
ve dolžan preskrbeti sredstva z 
zavarovanjem ali s pridobitvijo 
finačne garancije kot tudi z 
obveznostjo sodelovanja druž- 
benopoltične skupnosti pri za- 
gotavljanju teh, sredstev. 

Zvezni zakon določa, da mo- 

ra uporabnik jederske naprave 
skleniti zavarovanje in ostati 
zavarovan proti odgovornosti 
za jedrsko škodo ali imeti za 
njeno kritje finačno garancijo, 
ki jo predpiše republika, naj- 
manj v znesku 150,000.000 di- 
narjev. Manjši znesek zavaro- 
vanja oziroma finančne garan- 
cije lahko republika predpiše 
le za jedrske reaktorje manjših 
moči, ki služijo v znanstvene 
namene. Republika mora s 
svojim predpisom, urediti tudi 
kritje jedrske škode, nastale 
med transportom, in določiti 
republiški upravni organ za 
nekatere zadeve v zvezi s pre- 
vozom jedrskega materiala in 
zavarovanja. 

Po zveznem zakonu je upo- 
rabnik jedrske naprave za vsa- 
ko jedrsko škodo odgovoren 
do višine 450,000 000 dinarjev. 
Zavarovatelj oziroma finančni 
garant ne sme ustaviti zavaro- 
vanja ali finančne garancije, 

predno o tem šest mesecev 
pred ustavitvijo oziroma odpo- 
vedjo pismeno ne obvesti upo- 
rabnika jedrske naprave in pri- 
stojni republiški organ. 

NE Krško mora imeti s po- 
godbo z VVestinghousom ure- 
jeno vprašanje pokritja odgo- 
vornosti za jedrske škode. Do- 
kler NE Krško ne zagotovi za- 
dostnega zavarovanja, We- 
stinghouse ni dolžan odposlati 
jedrskega goriva in ZDA. To 
narekuje nujno ureditev vpra- 
šanj, ki jih je zvezni zakon pu- 
stil odprta in se morajo urediti 
z reupubliškim predpisom. Iz 
tega razloga predlagamo, da 
se zakon sprejme po skrajša- 
nem postopku in predlagamo 
v sprejem hkrati predlog za iz- 
dajo zakona in osnutek za- 
kona. 

V osnutku zakona predlaga- 
mo, da mora uporabnik jedr- 
ske naprave skleniti zavarova- 
nje in ostati zavarovan proti 

12 poročevalec 



odgovornosti za jedrsko škodo 
v višini 450,000.000 dinarjev. 
Maksimalno višino zavarova- 
nja smo predvideli zato, ker bi 
bila v primeru manjšega zne- 
ska zavarovanja republika 
dolžna zagotoviti finačno kritje 
za razliko od zneska zavarova- 
nja do 450,000.000 dinarjev, pa 
tudi zavarovalna premija je za 
spodnji in zgornji z zakonom 
predpisani limit praktično ista. 

Za zavarovanje jedrskih 
reaktorjev, ki služijo v razisko- 
valne namene, predlagamo v 
skladu s prakso, ki se uporab- 
lja v nekaterih drugih dražvah, 
zneske za odgovornost, ki so 
sorazmerni manjši stopnji ne- 
varnosti, ki jo predstavljajo ra- 
ziskovalni jedrski reaktorji, 
odvisno od toplotne moči 
reaktorjevm in sicer: v višini 
2,000.000 dinarjev za jedrski 
reaktor z manj od 10 kilovatov 
toplotne moči, 3,000.000 di- 
narjev za jedrski reaktor z nad 

10 kilovatov, vendar meri od 1 
megavata toplotne moči in 
5.000.000 dinarjev za jedrski 
reaktor z nad 1 megavatom, 
vendar manj od 25 magevatov 
toplotne moči. Za zavarovanje 
kritja škod, nastalih med tran- 
sportom, menimo, da je prime- 
ren znesek 150,000.000 dinar- 
jev. Če bi v teh primerih jedr- 
ska škoda presegala zavaro- 
valno vstoto, je predvideno, da 
Skupščina SR Slovenije sprej- 
me ustrezne ukrepe za zagoto- 
vitev manjkajočih sredstev do 
višine 450,000.000 dinarjev. 

Kot pristojni republiški 
upravni organ za nekatere za- 
deve v zvezi s prevozom jedr- 
skega materiala in zavarovanja 
je predviden Republiški komi- 
te za energetiko. Analogno 
zveznemu zakonu je v osnutku 
predvideno, da v primeru spre- 
membe paritete dinarja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
določi nov znesek višine zava- 
rovanja. 

Predlog odloka o 
določitvi in o razdelitvi 
skupnega zneska deviz 
za potrebe republiških 
organov in organizacij, 
družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih 
družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji 
za leto 1980 ESA-396 

K predlogu odloka o določi- 
tvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe repu- 
bliških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za le- 
to 1980(ESH-396) 

Predlog odloka o določitvi in 
o razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških 
organov in organizacij, druž- 
benopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 
1980 je pripravljen na podlagi 
73. člena zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino (Uradni list SFRJ, 
št. 15/77) in 48. člena zakona o 
Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino (Uradni list 
SRS, št. 16/77), na podlagi ka- 
terega Skupščina SR Slovenije 
določa in razporeja obseg de- 
viz in pravic za potrebe druž- 
benopolitičnih skupnosti ter 
njihovih organov in organiza- 
cij v republiki. 

Na osnovi predlaganega od- 
loka o določitvi in o razdelitvi 
deviz za potrebe družbenopo- 
litičnih skupnosti ter njihovih 
organov in organizacij v repu- 
bliki se določa obseg deviz in 
pravic do nakupa deviz v višini 
467,0 mio dinarjev, od tega od- 
pade 459,1 mio dinarjev na de- 
vize v konvertibilnih valutah in 
7,9 mio dinarjev v nekonverti- 
bilnih valutah in kar predstav- 
lja 12 % povečanje v primerjavi 
s kvoto, ki je bila določena za 
leto 1979. 

Ob določitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe republike 
za leto 1980 je bilo izhodišče 
predvsem to, da je treba tudi v 
letu 1980 nadaljevati s politiko 
varčevanja deviznih sredstev 
na vseh področjih devizne po- 
rabe. Nadalje smo si prizade- 
vali, da bi bile v mejah predla- 
gane devizne kvote krite le 
neodložljive obveznosti repu- 
blike, da bi tako določena de- 
vizna poraba družbenopolitič- 
nih skupnosti tudi prispevala k 
uresničevanju ciljev politike 

stabilizacije devizne bilance 
SR Slovenije in Jugoslavije ter 
s tem k usklajevanju plačilno- 
bilančnih gibanj s projekcijo 
plačilno-bilančnega položaja v 
SR Sloveniji. 

V skladu s tako začrtano po- 
litiko na področju devizne po- 
rabe je republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun, ki je pri- 
stojen za izdelavo predloga 
odloka o določitvi in o razdeli- 
tvi skupnega zneska deviz že v 
mesecu juliju 1979 z okrožnico 
obvestil vse nosilce deviznega 
plana, da. predložijo utemelje- 
ne potrebe po deviznih sred- 
stvih v smislu izvajanja politike 
varčevanja v letu 1980 in us- 
klajene s planirano porabo de- 
viz za leto 1979. 

Po preveritvi in uskladitvi 
vseh predloženih zahtevkov 
družbenopolitičnih skupnostih 
ter njihovih organov in organi- 
zacij, ki so že ob sestavi svojih 
predlogov upoštevali tako za- 
črtano politiko omejevanja po- 
rabe deviz, je mogoče po pred- 
laganem odloku v okviru zne- 
ska deviz določenega v višini 
467,0 mio dinarjev v celoti po- 
kriti vse zahtevke deviznih no- 
silcev, kakor tudi izločiti del 
sredstev med nerazporejena 
devizna sredstva za pokritje 
nepredvidenih oziroma pre- 
malo predvidenih izdatkov re- 
publike. 

Devizna sredstva v skupni vi- 
šini 467,0 mio dinarjev se bodo 
uporabljala v okviru konverti- 
bilnih valut za blagovna in ne- 
blagovna plačila ter v okviru 
nekonvertibilnih valut za ne- 
blagovna plačila. V okviru kon- 
vertibilnih valut se bodo nebla- 
govna devizna sredstva upo- 
rabljala za plačila stroškov po- 
tovanj, za plačila članarin in 
kotizacij ter za druga nebla- 
govna plačila, blagovna deviz- 
na sredstva pa za plačilo na- 
bavljene opreme in za nakup 
reprodukcijskega materiala. 

V predlogu deviznega plana 
za leto 1980 so vključene na- 
slednje večje obveznosti: 

- v okviru neblagovnih deviz 
so večje zahtevke posredovali 
organi družbenih organizacij 
predvsem zaradi poudarjene 
potrebe po večji angažiranosti 
naše družbe pri boljši organi- 
ziranosti pri reševanju proble- 
matike naših delavcev na za- 
časnem delu v tujini. Uresniče- 
vanje teh ciljev pa narekuje tu- 
di potrebo, da se zagotovijo 
večja devizna sredstva za ne- 
blagovne namene. Istočasno 
pa ti organi znižujejo svoje za- 
htevke do blagovnih deviz; 

- nadalje so večji zahtevki 
izkazani pri neblagovnih devi- 
zah za tiste občine, ki razširja- 
jo svoje pristojnosti v medna- 

rodnem sodelovanju, kakor tu- 
di njihove družbenopolitične 
organizacije; 

- na novo pa se vključuje 
Seizmološki zavod SR Slove- 
nije, ki je v ustanavljanju in, da 
bi lahko nemoteno opravljal 
svoje najoge, mu je potrebno 
na novo določiti neblagovna in 
blagovna devizna sredstva; 

- za vse ostale republiške 
organe in druge organizacije 
pa je predlog neblagovnih de- 
viz večji le za 1 - 10% v primer- 
javi s preteklim letom oziroma 
pri nekaterih celo enak deviz- 
nim sredstvom, ki so jim bila 
dodeljena v letu 1979; 

- v okviru republiškega se- 
kretariata za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun se 
z večjim zahtevkom vključuje 
kazenski zavod Dob pri Mirni, 
ki potrebuje devizna sredstva 
za uvoz opreme v višini 28,9 
mio din za obrat Pohorje. Ta 
specialna oprema naj bi jim 
omogočila izdelavo gasilskih 
armatur, ki se uporabljajo v 
gasilstvu, rafinerijah, in ladje- 
delništvu; 

- SR Slovenija vsako leto za- 
gotavlja v okviru neblagovnih 
deviz tudi devizna sredstva v 
konvertibilnih valutah za po- 
kritje ustavnih obveznosti re- 
publike. V letu 1979 so bila za 
pokritje teh obveznosti zago- 
tovljena sredstva v višini 141 
mio dinarjev, za leto 1980 pa je 
potrebno zagotoviti 160 mio 
deviznih dinarjev. 

Po predloženem odloku naj 
bi znašala neblagovna devizna 
sredstva v konvertibilni valuti 
185,7 mio dinarjev ali 39,8% 
vseh razpoložljivih deviznih 
sredstev za leto 1980 in so za 
17,6% večja v primerjavi z raz- 
položljivimi sredstvi za iste na- 
mene za leto 1979. Od skupne- 
ga zneska neblagovnih deviz 
znašajo stroški potovanj 14,4 
mio dinarjev ali 7,8%, članari- 
ne in kotizacije 1,5 mio dinar- 
jev ali 0,8% ter druga nebla- 
govna plačila 169,8 mio dinar- 
jev ali 91,4%. Pretežni del, ozi- 
roma 86,2% drugih neblagov- 
nih plačil predstavljajo ustav- 
ne obveznosti republike, preo- 
stala sredstva pa bodo name- 
njena za pokritje zavarovanja 
letal in servisov rednega vzdr- 
ževanja. 

V okviru skupne vsote pred- 
laganih blagovnih deviz v viši- 
ni 253,0 mio din ali 54,2% raz- 
položljivih deviznih sredstev v 
letu 1980 in ki so v primerjavi z 
letom 1979 večja le za 3,3%, 
naj bi znašala sredstva za pla- 
čilo opreme 219,1 mio dinarjev 
ali 86,6% in sredstva za repro- 
dukcijski material 33,9 mio di- 
narjev ali 13,4%. 

Od vseh razpoložljivih deviz 
predstavljajo nekonvertibilna 
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devizna sredstva 7,9 mio di- 
narjev, ki se po predlogu raz- 
poredijo za neblagovna plačila 
v višini 1,4 mio dinarjev in 5,5 
mio dinarjev med nerazporeje- 
na devizna sredstva republike. 
Poleg nekonvertibilnih deviz- 
nih sredstev se med nerazpo- 
rejena devizna sredstva izloči 
tudi 21,3 mio dinarjev za plači- 
la v konvertibilnih valutah, ta- 
ko, da znašajo skupno razpo- 
ložljiva sredstva nerazporeje- 
nih deviznih sredstev republi- 
ke 26,8 mio dinarjev, ki se bo- 
do uporabila v skladu s predla- 
ganim odlokom za pokritje ne- 
predvidenih, oziroma premalo 
predvidenih izdatkov republi- 
ke v letu 1980. 

O uporabi nerazporejenih 
deviznih sredstev republike 
odloča republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun za zneske 
do 10.000 deviznih dinarjev, za 
zneske nad 10.000 dinarjev de- 
viznih dinarjev pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Za prenose med blagovnimi 
in neblagovnimi devizami v 
konvertibilnih valutah in v ok- 
viru le-teh je pristojen v skladu 
s predlaganim odlokom repu- 
bliški sekretariat za pravoso- 
dje, organizacijo uprave in 
proračun. Prav tako je republi- 
ški sekretariat za pravosodje, 
organizacijo uprave in prora- 
čun pristojen, da v soglasju s 
posameznimi nosilci sredstev 
prenese med letom neporab- 
ljena devizna sredstva med ne- 
razporejena devizna sredstva 
republike. 

V skladu s predlaganim od- 
lokom je republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun tudi v letu 
1980 pooblaščen, da izdaja so- 
glasja za uvoz opreme ter na- 
kup reprodukcijskega materia- 
la za republiške organe in or- 
ganizacije, družbenopolitične 
organizacije in ožje družbeno- 
politične skupnosti v SR Slo- 
veniji, ki uvažajo in plačujejo 
opremo in reprodukcijski ma- 

terial iz sredstev, določenih s 
tem odlokom. 

Za racionalno izvedbo nalo- 
žene odgovornosti deluje pri 
Republiškem sekretariatu za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun komisija za iz- 
dajanje soglasij za uvoz opre- 
me, ki proučuje upravičenost 
predloženih zahtevkov orga- 
nov in organizacij družbeno- 
politične skupnosti v skladu s 
splošnimi merili za izdajanje 
soglasij, ki jih je sprejela sa- 
moupravna interesna skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino in predla- 
ga, Republiškemu sekretariatu 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun izdajo so- 
glasij za uvoz opreme, oziroma 
utemeljeno zavrnitev zahtevka. 
Tudi v letu 1980 se bodo pri 
izdajanju soglasij uporabljala 
merila in sklepi samoupravne 
interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino, ki v skladu z osnutkom 
resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Sloveni- 

je za obdobje 1976 do 1980 v I. 
1980, dajejo prednost poleg 
uvoza opreme za dogovorjene 
prioritetne dejavnosti tudi ra- 
zvojnim programom, ki bodo 
trajneje prispevali k povečanju 
izvoza in racionalnemu nado- 
meščanju uvoza. Predlagana 
devizna politika bo istočasno 
tudi prispevala k uskladitvi do- 
govorjenega obsega uvoza 
blaga z izvozom ter s tem tudi 
prispevala k uskladitvi plačil- 
no-bilančnega in devizno-bi- 
lančnega položaja SR Sloveni- 
je v enotni plačilni in devizni 
bilanci Jugoslavije. 

V skladu s predlaganim od- 
lokom pa bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije tudi v letu 
1980 določil na podlagi meril 
sprejetih v samoupravni inte- 
resni skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino 
in zveznih predpisov o uvozu 
opreme, način vezave uvoza 
opreme na izvoz ter opremo, 
pri uvozu katere ni potrebno 
zagotoviti vezave na izvoz. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
26. decembra 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 26. decembra 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1980 (ESA 
372); 

- predlog zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije 
(ESA 156). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta 
obravnavala: - predlog za- 
kona o določitvi stopenj, od- 
bitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v letu 1980 (ESA 367); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks (ESA 
366);. 

- predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1980 
(ESA 371); 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za financi- 
ranje samoupravnih interesnih 

in programa modernizacije 
skupnih služb za vodenje civil- 
nih letal v obdobju od leta 
1976 do 1981. 

Zbori imajo na dnevnem redu 
še: - volitve in imenovanja; 

- predloge in vprašanja de- 
legatov. 

skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 do 
1979 (ESA 368); 
- predlog zakona o spre- 

membi zakona o odložitvi 
obračunavanja amortizacije za 
osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977 do 1979 (ESA 
369); 

- predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma (ESA 384); 

- predlog odloka o spre- 
membi odloka o prenosu de- 
narnih sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije (ESA 
388); 
- predlog odloka o določitvi 

in o razdelitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe republi- 
ških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za le- 
to 1980 (ESA 396). 
- osnutek zakona o spre- 

membah zakona o določitvi 
celotnega zneska sredstev za 
financiranje programa integra- 
cije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal v ob- 
dobju od leta 1977 do leta 1981 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
19. decembra 1979 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela, seje Zbora občin 
in seje Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki so sklicane za sredo, 19. 
decembra 1979, je razširjen z 
obravnavo: 

- poročila delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do leta 1980 v letu 
1980 (ESA 477). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin pa je razširjen še z obrav- 
navo: 

- osnutka projekcije plačil- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1980 (ESA 399) 

- osnutka projekcije deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1980 (ESA 400) 

- poročila delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 
1980 (ESA 382). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
21. novembra 1979 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 21. novembra 1979 so de- 
legati najprej poslušali uvo- 

dno obrazložitev Izvršnega 
sveta k predlogom zakonov s 
področja družbenih dejavno- 
sti, ki jo je podal Dušan Šini- 
goj, podpredsednik izvršnega 
sveta Skupščine SR Slove- 
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nije. 
Zbor združenega dela, Zbor 

občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah naj- 
prej sprejeli: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu Predsedstva SFRJ, 
da se začne postopek za spre- 
membo ustave Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije. 

Zbori so sprejeli tudi; 
- predlog zakona o svobodni 
menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja; 

- predlog zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih; 

- predlog zakona o social- 
nem skrbstvu; 

- predlog zakona o družbe- 
nem varstvu otrok; 

- predlog zakona o svobo- 
dni menjavi dela na področju 
telesne kulture. 

Na predlog zakonodajno- 
-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije so zbori ob 
obravnavi teh zakonov spre- 
jeli še posebni sklep; sklep 
objavljamo v tej številki »Po- 
ročevalca«, 

Vsi trije zbori so z dnevnega 
reda seje umaknili obravnavo 
predloga zakona o skupno- 
stih socialnega varstva. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- oredlog za izdajo zakona 
o Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti (zbora sta spreje- 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 

la sklep, ki ga objavljamo v tej 
številki »Poročevalca«); 

- predlog zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti iz 
dohodka v letu 1979; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu zraka (zbora sta 
sprejela sklep, ki ga objavlja- 
mo v tej številki »Poroče- 
valca«); 

- osnutek odloka o financi- 
ranju republiške osnovne mre- 

■"že merilnih postaj za varstvo 
zraka na območju SR Slove- 
nije; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o spre- 
membi zakona o zagotovitvi 
sredstev za kritje prekoračenja 

stroškov pri gradnji proge 
Beograd-Bar na območju So- 
cialistične republike Črne 
gore; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o dopolni- 
tvi zakona o ureditvi kreditov 
Narodne banke Jugoslavije, ki 
so bili dani bankam v letu 1975 
za določene namene. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep 
ob obravnavi osnutka zakona 
o začasni uporabi sredstev 
emisije Narodne banke Jugo- 
slavije za odpravo posledic 
potresa, ki je prizadel posa- 
mezne občine na območju 
Socialistične republike Bosne 
in Hercegovine in Socialistič- 
ne republike Hrvatske. 

zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 27. novembra 1979 so de- 
legati poslušali uvodno obra- 

zložitev k osnutku resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1976 - 1980 in k osnutku 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Ju- 
goslavije za dobo od leta 1976 
do leta 1980 v letu 1980, ki jo 
je podal Jože Hujs, podpred- 
sodnik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati poslušali tudi uvo- 
dno obrazložitev k delovni za- 
snovi predloga zakona o si- 
stemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slo- 
venije, ki jo je podal Jože No- 
vinšek, predsednik Republi- 
škega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski si- 
stem. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- osnutek resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v 1980 (zbor zdru- 
ženega dela in zbor občin sta 
sprejela sklep, družbenopoli- 
tični zbor pa je sprejel stal išča; 
sklep in stališča objavljamo v 
tej številki »Poročevalca«); 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za dobo od leta 1976 
do leta 1980 v letu 1980 (sklep 
objavljamo v tej številki »Poro- 
čevalca«); 

- sklep ob obravnavi delov- 
ne zasnove predloga zakona o 
sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR 
Slovenije (sklep objavljamo v 
tej številki »Poročevalca«). 

Vsi trije zbori so dali so- 
glasje k: 

- osnutku delovenega pro- 
grama Zbora republik in po- 
krajin za leto 1980. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- izhodišča za pripravo 
predloga zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1980; 

- predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republi- 
ški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v 
letu 1980, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z 
osnutkom zakona ; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih 
1975 do 1979, z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o odloži- 
tvi obračunavanja amortizacije 
za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977 do 1979, z 
ostutkom zakona; 

- predlog odloka o soglasju 
k uvedbi nove smeri višješol- 
skega študija in k dopolnitvam 
statuta visokošolske temeljne 
organizacije Tekstilna tehno- 
logija Fakultete za naravoslov- 
nje in tehnologijo Univerze v 
Ljubljani; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI (21. 11. 1979) 

Zbor združenega dela: 
Emil Tomažič, Majda Lindič, Bojan Bratina, Vlada Sever, 

Leopold Kejžar, Jože Sedelšek, dr. Iztok VVinkler, Ivan 
Kastrevc, Pavel Dimitrov, Milica Ozbič, Danica Bresjanac, 
Slavko Kokot, Marija Masnec. 

Zbor občin: 
Alenka Bonajo, Vera Vezovnik, Danica Šter, Mara Žleb- 

nik, Zdenka Jurkas, Mitja Horvat, Marjan Simič, Karel 
Kušar, Jože Miklavc, Julij Golobič, dr. Lojze Ude, Andrej 
Fajmut, Kristina Skube, Franc Hočevar, Igor Vandot. Sla- 
vica Robida, Marjan Skubic, Andrej Ujčič, Saša Šrot, 
Srečko Brus. 
Družbenopolitični zbor: 

Ludvik Golob, Jože Marolt, Vili Vindiš, Vito Habjan, Tina 
Tomlje, Vili Vrščaj, Jože Globočnik, Srečko Mlinarič, Teo- 
dora Krpan, Majda Gaspari, dr. Anton Fazarinc. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI (27. 11. 1979) 

Zbor združenega dela: 
Franc Vičar, Lojze Fortuna, Avgust Novak, Ivan Zelen- 

šek, Franci Polak, Majda Klobasa, Igor Ponikvar, Jože 
Žalec, Pavel Erjavec, Giorgio Miani, Anton Zaletelj, Anton 
Benedik, Jože Tržok, Janez Druzovič, Božo Pančur, Vinko 
Bah, Stanko Jaki, Andrej Kržič, Rafko Mokorel, Milan 
Bajželj, Marjan Jurjec, Ivanka Repič, Peter Janežič, Jože 
Hujs, Francka Herga, Mirko Žlender, Ivan Klobčar, Anton 
Jelenko, Alfio Kocjančič, Ivica Kavčič, Miran Vidic, Minka 
Barle, Jožica Grlj, Miroslav Brečko, Ivan Košenina, Milica 
Ozbič, Rok Pavšič, Rudi Kroprivnik, Milan Žolnir. 

Zbor občin: 
Tomaž Banovec, Lojze Skok, Igor Božič, Igor Križman, 

Zdenka Jurančič, Uroš Gulič, Feliks Taciga, Jože Klofutar, 
Anton Mikeln, Abram Apolinio, Manko Golar, Tanja JHacIer, 
Alojz Bračič, Ivanka Udovič, Jernej Rajer, Martin Lebar, 
Janez Pezdič, Jože Mermal, Mojmir Pustoslemšek, Marko 
Kobe, Slavko Ribaš, Stojan Droč, Janez Taler, Marjan 
Oblak, Nada Mihajlovič, Vladimir Jakovac. 

Družbenopolitični zbor: 
Štefan Štrok, Jože Marolt, Angelca Vrbnjak, Tilka Blaha, 

Lojzka Čotar, Stane Gavez, Jože Globačnik, Igor Uršič, 
Jože Novinšek, Marko Bule, Rudi Kropivnik, Tina Tomlje, 
Emil Šuštar, Ludvik Golob, Vlado Beznik. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. novembra 1979 
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Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 1759). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

- osnutku odloka o ciljih in 
nalogah skupne emisijske in 
denarne politike in skupnih te- 
meljev kreditne politike v letu 
1980; 

- osnutku zakona o spre- 
membah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1979; 

- osnutku zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 
1980; 

- osnutku odloka o spre- 
membi odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije v letu 1979; 

- osnutku odloka o določi- 
tvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1980; 

- osnutku odloka o ugotav- 
ljanju prihodka od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se 
bodo v letu ,1980 odstopili Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino. 

O soglasju k 
- osnutku odloka o skupni 

devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1980 

bosta zbora odločala na se- 
jah 19. decembra 1979. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške v 
LjuBljani; za sodnika za prekr- 
ške sta bila izvoljena Ana Ko- 
man in Miloš Ogrin. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi podpredsednika 
in članov odborov Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije. 

V odborih Zbora združene- 
ga deia so bili razrešeni: 

Zdravko Barišič, dolžnosti 
člana Odbora za družbenoe- 
konomski razvoj 

Egon Breitenberger, dolž- 
nosti člana Odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja 
in varstva okolja 

Drago Čuček, dolžnosti 
podpredsednika Odbora za 

stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstva okolja 

Franc Gašper, dolžnosti čla- 
na Odbora za stariovanjsko- 
komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja 

Erih Jager, dolžnosti člana 
Odbora za stanovanjsko-ko- 

munalna vprašanja in varstvo 
okolja 

Marko Matkovič, dolžnosti 
člana Odbora za družbenopo- 
litični sistem 

Jože Mlakar, dolžnosti čla- 
na Odbora za agrarno politiko 

Ožbolt Rožanc, dolžnosti 
člana Odbora za družbenoe- 
konomske odnose 

Marjeta Rupnik, dolžnosti 
članice Odbora za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja 

Albina Urnaut, dolžnosti 
članice Odbora za družbenoe- 
konomske odnose 

Darko Zorko, dolžnosti čla- 
na Odbora za finance. 

V odborih Zbora združenega 
dela Skuščine SR Slovenija so 
bili izvoljeni- 

Alojz Filipič, za člana Odbo- 
ra za družbenoekonomske od- 
nose 

Valentin Južnič, za člana 
Odbora za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja 

Jože Kefer, za člana Odbora 
za družbenoekonomske od- 
nose 

Rudi Krajne, za podpredse- 
dnika Odbora za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja 

Viktor Lavre, za člana Odbo- 

ra za agrarno politiko 
Jože Majcen, za člana Od- 

bora za finance 
Tonka Modic, za članico Od- 

bora za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja 

Evlalija Pajer, za članico 
Odbora za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja 

Jože Sedelšak, za člana Od- 
bora za družbenopolitični si- 
stem 

Maja Tejkal, za članico Od- 
bora za družbenoekonomski 
razvoj 

Janko Tratnik, za člana Od- 
bora za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja 

Zbor občin je sprejel: 
- predlog odloka o razreši- 

tvi in izvolitvi člana odbora za 
urbanizem, , stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije; dolžnosti člani- 
ce odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja je bila ra- 
zrešena Lidija Kiajnšek-Haza- 
bent; za člana odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja je bil izvoljen Slavko 
Vamberger. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SL0VENIJE 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1980 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
27. novembra 1979 obravnaval osnutek 
resolucije o politiki izvajanja družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 in na podlagi 72. 
člena Poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije in 19. člena Poslovnika Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije sprejel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

osnutek resolucije v primerjavi s prejšnji- 
mi ustreznejši, ker ne vsebuje priloge, na 
katero so bili v prejšnjih letih prisotni 
močni pritiski, da se jo dopolni zlasti z 
investicijskimi programi in da se s tem 
zaobide postopek samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarja- 
nja. 

Zbor ugotavlja, da kljub jasni opredeli- 
tvi v ugotovitvah in sklepih sprejetih ob 
polletnih gibanjih iz osnutka resolucije 
niti iz spremljajočih gradiv ni dovolj ra- 
zvidno, kje so vzroki za zaostajanje pri 

uresničevanju nekaterih ključnih vpra- 
šanj razvoja in katere naloge bo treba 
prenesti v naslednje srednjeročno ob- 
dobje, katere pa deloma ali v celoti opu- 
stiti. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je 
glede na nekatere najnovejše negativne 
tendence gospodarskih tokov pri nas in v 
svetu potrebno aktualizirati ocene giba- 
nja in možnosti nadaljnjega razvoja ter 
na podlagi tega oceniti ali so cilji in nalo- 
ge za naslednje leto zastavljeni 'dovolj 
realno, ker potrebujemo resolucijo, ki jo 
bomo lahko resnično izpolnili. V tem 
smislu naj Izvršni svet predlaga realno 
politiko in ukrepe ekonomske politike za 
naslednje leto in to še zlasti zato, ker je 
leto 1980 zadnje leto tega družbenega 
plana, hkrati pa izhodišče za planiranje v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 

3. V ekonomski politiki za leto 1980 
mora biti vgrajena stabilizacijska usmeri- 
tev in posebej predvideni ukrepi za ob- 
vladovanje vseh oblik porabe. Takšna 
usmeritev ne bi smela biti enostranska in 
sloneti samo na obvladovanju osebnih 

dohodkov, ker je nerealno pričakovati, 
da jo bomo lahko tudi realizirali. Za 
uspešnejšo stabilizacijsko usmeritev je 
treba doseči, da bodo vse oblike porabe 
skladne< z ustvarjenim dohodkom. Druž- 
benopolitični zbor v zvezi s tem meni, da 
bo treba v konkretnih bilancah ugotoviti, 
kako je s položajem združenega dela gle- 
de na predvideni obseg združevanja 
sredstev za skupno porabo in aH je pre- 
dvideni obseg vseh oblik porabe resnič- 
no usmerjen stabilizacijsko. 

V resoluciji bo treba ponovno oceniti 
dosedanje prioritetne naloge v družbenih 
dejavnostih kot so opredeljene v družbe- 
nem planu SR Slovenije in se odločiti ali 
bo treba nekatere od teh nalog zaradi 
stabilizacijske naravnanosti reprogrami- 
rati ali njihovo realizacijo prenesti v na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

Glede vzajemnega vpliva znanstveno- 
raziskovalnega dela na nadaljnji družbe- 
ni razvoj bo treba v resoluciji Opredeliti 
prioritetne naloge in obveznosti na tem 
področju. 

Celotna resolucija bi morala biti graje- 
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na tako, da bo s predvidenimi ukrepi eko- 
nomske politike spodbujala boljše in čim 
racionalnejše gospodarjenje. V okviru 
boljšega gospodarjenja in večjega dose- 
ganja dohodka je v resoluciji treba opre- 
deliti tudi skladno delitev osebnih do- 
hodkov po delovnem prispevku, kar bo 
pozitivno vplivalo tudi na porast produk- 
tivnosti. V resoluciji bo treba jasneje 
opredeliti vsaj nekatere osnovne kriterije, 
ki se nanašajo na vse oblike porabe ter 
opredeliti osnovno vsebino in funkcijo 
družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za razporejanje čistega do- 
hodka ter oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke in prisvajanje osebnih dohod- 
kov ter pospešiti njegov sprejem. 

Da bodo delavci resnično odločali o 
svojem dohodku je potrebno da predla- 
gatelj pripravi ustrezno informacijo ozi- 
roma bilančno projekcijo o obsegu pre- 
dvidenega potrebnega združevanja do- 
hodka za leto 1980 v primerjavi z letoš- 
njim letom. Pri pripravi projekcije je treba 
upoštevati, da prevzemamo znatne ob- 
veznosti tudi za odpravo posledic potre- 
sa v Črni gori. Takšna projekcija je po- 
trebna tudi zaradi lažjega delegatskega 
usklajevanja v skupščinah družbenopoli- 
tičnih skupnostih in samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, morala pa bo v osnovi 
odgovoriti na vprašanje, kakšni bodo po- 
goji gospodarjenja v naslednjem letu. 

4. Ekonomskim odnosom s tujino je v 
osnutku resolucije s stališča ciljev in 
usmeritve, da o ekonomskih odnosih od- 
ločajo delavci, namenjeno precej pozor- 
nosti, nejasne pa so ocene učinkov dose- 
danjega instrumentarija izvozno-uvoznih 
režimov. Ni dorečenih predlogov za eko- 
nomsko vzpodbujanje izvoza in racional- 
nega nadomeščanja uvoza. Samouprav- 
na interesna skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino se mora v večji meri kot 
doslej uveljaviti kot mesto samouprav- 
nega urejanja za večje in učinkovitejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Oceniti bi kazalo aH lahko le znotraj teri- 

torialnih enot in pretežno znotraj planov 
uspešno uresničimo udeležbo v deviz- 
nem prihodku tistih temeljnih organizacij 
združenega dela, ki so bile udeležene v 
njihovem ustvarjanju. Vključevanje v me- 
dnarodno delitev dela ter doseganje bolj- 
ših in trajnejših rezultatov na tem po- 
dročju je treba upoštevati kot izhodišče 
za planirano gospodarsko rast v nasled- 
njem letu. Za doseganje bistveno boljših 
rezultatov v ekonomskih odnosih s tujino 
je nujna širša družbenopolitična aktiv- 
nost vseh subjektivnih sil, ki mora biti 
usmerjena na uresničevanje sistemskih 
rešitev. 

5. Na področju investicijskih vlaganj 
bo treba podrobneje opredeliti kriterije 
za nadaljnjo investicijsko aktivnost, ki se 
jim mora podrediti tudi kreditna politika 
in odločitve bank. Predvidene omejitve 
investicij bodo vplivale na zmanjšanje 
dosedanje dinamične rasti in povzročile, 
da bomo morali nekatere naloge prenesti 
v naslednje srednjeročno obdobje, ven- 
dar bo treba te prenose v resoluciji jasne- 
je opredeliti. 

Družbenopolitični zbor meni, da je tre- 
ba investicijske odločitve širše družbeno 
preverjati in to zlasti iz vidika skladnosti z 
dogovorjeno politiko zaposlovanja, var- 
čevanja z vsemi oblikami energije, uvaja- 
nje racionalne tehnologije, odpravljanje 
strukturnih neskladij in s kriterijev za 
združevanje sredstev in s tem doseči več- 
jo integriranost združenega dela. 

Politika zaposlovanja mora biti v reso- 
luciji opredeljena tako, da bo zagotavlja- 
la produktivno zaposlovanje in ustvarjala 
pogoje za izboljševanje kvalifikacijske 
strukture zaposlenih. Prav tako bo treba 
doseči skladnost dinamike zaposlovanja 
z dinamiko rasti družbenega proizvoda. 
S tega vidika bo treba z dodatnimi ukrepi 
ekonomske politike doseči, da se bodo 
naložbe, zlasti tiste, ki zahtevajo mnogo 
živega dela, usmerjale na nerazvita ob- 
močja, ki imajo potrebe po zaposlovanju. 

6. Področje cen še vedno urejamo li- 

nearno in preveč administrativno, zato 
bo treba v večji meri uveljaviti samou- 
pravno dogovarjanje in sporazumevanje 
tudi na tem področju. Ugotoviti bo treba 
najočitnejše disparitete v cenah in jih od- 
pravljati z ustreznimi ukrepi ekonomske 
politike, vendar v okviru dogovora o poli- 
tiki cen. Posebno mesto pri tem bodo 
morali dobiti tudi organi potrošnikov, ka- 
terih vlogo pri določanju cen in obli kova-' 
nju rezerv bo treba v resoluciji ustrezno 
opredeliti vključno z operativnimi pro- 
grami in nosilci nalog in akcij za organi- 
ziranje potrošnikov 

7. Oblikovanje rezerv in njihov vpliv na 
stabilno preskrbo je v resoluciji sicer 
opredeljeno, vendar pa manjka predlog 
ukrepov ekonomske politike, ki bi obliko- 
vanje rezerv tudi resnično omogočili. V 
interesu stabilne preskrbe je vsekakor 
potrebno tudi oceniti skupne učinke pre- 
dvidenih ukrepov tako v zvezi kot v repu- 
bliški resoluciji zlasti s stališa spodbuja- 
nja proizvodnje hrane. Pri opredeljevanju 
kmetijske politike bo zato treba dati večji 
poudarek proizvodnji in predelavi hrane 
in zlasti pospeševati združevanje dela in 
sredstev zaradi skupnega poslovanja. 

8. Prav tako bo treba doseči večjo vse- 
binsko še zlasti akcijsko povezanost med 
resolucijo in vsemi ostalimi spremljajoči- 
mi dokumenti v katerih bi morala biti 

-konkretizacija načel iz resolucije ne pa 
tako kot je na primer v dogovoru o ce- 
nah, kot spremljajočem dokumentu, kjer 
se ponavaljajo v resoluciji opredeljene 
usmeritve ni pa nadaljnje konkretizacije 
te politike. Mimo ustaljenih razprav o go- 
spodarskih gibanjih bodo v letu 1980 po- 
trebne tudi ustrezne vmesne informacije 
o nastalih rezultatih in problemih v teko- 
čih družbenoekonomskih gibanjih. 

9. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta osnu- 
tek resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 skupaj s stališči 
zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka resolucije o politiki 
izvajanaja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SRS sta na seji dne 27. no- 
vembra 1979 ob obravnavi osnutka re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1960 v letu 1980, s spremljajočimi gradi- 
vi, na podlagi 1. odstavka 244. člena 
poslovnika Skupščine SR SlovenijeN 
sprejela naslednji 

sklep: 
i. 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
jgotavljata, da je Izvršni svet pri pripravi 
osnutka resolucije izhajal iz ugotovitev in 
stališč zborov Skupščine SR Slovenije z 
dne 23. junija 1979, sprejetih ob obravna- 
vi poročila Izvršnega sveta o izvajanju 

družbenega plana SR Slovenije v obdob- 
ju 1976 do 1979 in o možnostih razvoja v 
letu 1980 in zato sprejema osnutek reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1979 do 1980 
v letu 1980. Zbora tudi sprejemata usme- 
ritev predlagane politike v postopno go- 
spodarsko stabilizacijo z utrjevanjem sa- 
moupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov in odgovornosti samoupravno or- 
ganiziranega združenega dela pri uresni- 
čevanju temeljnih razvojnih nalog ter po- 
litike družbenoekonomskega razvoja. 

Osnutek resolucije je v primerjavi s po- 
dobnimi akti v prejšnjih letih konkretnej- 
ši. Pomembno je, da predlagatelj v reso- 
luciji ne našteva vseh nalog na posamez- 
nih področjih razvoja, ampak le ključne 
naloge1, ki so za uresničevanje srednje- 
ročnega plana najpomembnejše. Kljub 

taki opredelitvi, ki jo zahtevajo ugotovi- 
tve in sklepi, sprejeti v skupščini ob pol- 
letju pa se zastavlja vprašanje, ali predla- 
gane usmeritve in naloge zagotavljajo 
odpravljanje oziroma zmanjševanje zao- 
stajanja pri nekaterih ključnih nalogah 
družbenega razvoja in ali je dovolj razvi- 
dno, katere so tiste naloge, ki jih bo po- 
trebno ponovno preveriti in prenesti v 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Zbora posebej opozarjata, da nekatere 
negativne tendence gospodarskih tokov, 
tako pri nas kot v svetu, zahtevajo real- 
nejšo oceno stanja ter možnosti nadalj- 
njega razvoja, posebej še v letu 1980, ki 
predstavlja zadnje leto uresničevanja 
srednjeročnega plana in se bo zato po- 
trebno organizirano, učinkovito in odloč- 
no zavzeti za preprečevanje neugodnih 
tendenc v gospodarjenju in jih odpravija- 
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ti, da bi lahko naslednji srednjeročni plan 
zasnovali na realnih in kakovostno novih 
temeljih. 

II. 

Zbora nalagata Izvršnemu svetu, da pri 
tem določanju predloga resolucije oziro- 
ma pri predlaganju temeljnih nalog in 
usmeritev v večji meri upošteva: 

- da je treba za učinkovitejše odprav- 
ljanje težav v ekonomskih odnosih s tuji- 
no zagotoviti pogoje, da se SISEOT hitre- 
je uveljavi kot mesto samoupravnega or- 
ganiziranja in sporazumevanja za inten- 
zivnejše vključevanje v mednarodno me- 
njavo in da se v njenem okviru opredelijo 
tudi odgovornosti njenih članic za izpo- 
polnjevanje plačilne bilance ter za Sa- 
moupravno urejanje medsebojnih pravic, 
odgovornosti in obveznosti pri ustvarja- 
nju in razporejanju skupaj ustvarjenega 
deviznega prihodka. Državna regulativa 
pa mora biti omejena le na najnujnejše 
ukrepe in mora vzpodbujati odgovornost 
dejavnikov samoupravno združenega 
dela; 

- da se na področju ustvarjanja in raz- 
porejanja dohodka zaostrujejo neskla- 
dja, in slabša akumulativna sposobnost 
gospodarstva. Zato je potrebno v vseh 
organizacijah združenega dela preveriti 
vse dogovore in samoupravne sporazu- 
me, ki so sklenjeni na področju osebne, 
skupne ter investicijske porabe, ugotovi- 
ti, kakšne so skupne obveznosti, ki so jih 
sprejeli in sprejete ukrepe, s katerimi bo- 
do te obveznosti uskladili z realnimi do- 
hodkovnimi možnostmi; posebej je treba 
naglasiti tudi naloge, da se čimprej sprej- 
me družbeni dogovor o skupnih osnovah 
in merilih za razporejanje čistega dohod- 
ka ter oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke in prisvajanja osebnih dohod- 
kov, ki bo opredelil kriterije in merila za 
ponašanje na tem pomembnem področju 
družbene reprodukcije; 

- da je treba na področju investicijskih 
vlaganj podrobneje opredeliti kriterije za 
investicijsko aktivnost, ki se ji mora po- 
drediti tudi kreditna politika bank. Opre- 
deliti je treba tudi ukrepe, ki naj vzpod- 
bujajo učinkovitejše samoupravno zdru- 
ževanje sredstev, zlasti za izgradnjo veli- 
kih naložb na področjih, ki so kot pre- 
dnostna opredeljena v družbenem planu. 
To pa zahteva ponovno preučitev uteme- 
ljenosti vseh naložb, tudi prednostnih, in 
jih po potrebi - glede na dohodkovne 
možnosti združenega dela - tudi prenesti 
v naslednje srednjeročno obdobje, aH pa 
jih celo opustiti. 

Izvršni svet naj zato prouči možnosti, 
da se ustanovi v republiki ustrezen druž- 
beni organ, ki bi sproti preverjal predla- 
gane naložbe, ne samo z vidika njihove 
ekonomske utemeljenosti, temveč tudi z 
vidika skladnosti z razvojnimi cilji, virov 
iz katerih se združujejo sredstva izvozne 
usmerjenosti, zagotavljanja surovin in re- 
produkcijskega materiala, energetskih 
virov, tehnologije, kvalifikacijske struktu- 
re razpoložljivih delavcev itd.; 

- da se na področju cen še vedno pre- 
dvidevajo linearni administrativni ukrepi, 
da pa še niso zagotovljeni drugi pogoji za 
hitrejše uveljavljanje samoupravnega 
sporazumevanja in dogovarjanja na tem 

področju tudi na ravni občih. Ključna na- 
loga na področju cen v letu 1980 bo uve- 
ljavljanje vsebine novega zakona o teme- 
ljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen, zlasti pa dograjevanje dohodkovnih 
odnosov in uvajanje družbeno priznanih 
ter samoupravno dogovorjenih kriterijev 
za oblikovanje cen. S tem v zvezi je po- 
trebno krepiti vpliv tržišča na oblikovanje 
cen, kjer so za to podani pogoji, odpraviti 
pa bo treba najočitnejše disparitete v ce- 
nah in razmejiti pristojnosti družbene 
kontrole cen med federacijo, republikami 
in občinami. V osnutku republiškega do- 
govora o cenah se namreč ponavljajo že 
v resoluciji opredeljene usmeritve, ne 
vsebuje pa konkretizacije te politike; po- 
membno je, da so družbeni dogovori o 
izvajanju politike cen sprejeti in da učin- 
kujejo že v začetku leta in zajemajo bi- 
stvene rešitve iz predloga zakona o teme- 
ljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen; 

- da je treba preveriti predlagano di- 
namiko zaposlovanja in pri novih nalož- 
bah upoštevati naravni prirast delovne 
sile v SR Sloveniji ter večje možnosti in 
potrebe zaposlovanja na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji in SFRJ z inve- 
sticijskimi vlaganji oziroma z združeva- 
njem sredstev za investiranje na teh ob- 
močjih; 

- da bi bilo potrebno v zvezi z ukrepi, 
ki naj pospešijo proizvodnjo, predelavo 
in promet hrane in zlasti dohodkovno 
enakopravnost na tem področju ponov- 
no proučiti ali so vzpodbujevalni ukrepi, 
ki v bistvu zadržujejo sedanji sistem re- 
gresiranja in premiranja, dovolj učinkovi- 
ti in ali bodo prispevali k hitrejšemu ra- 
zvoju na tem področju. Glede na to, da je 
to področje v srednjeročnem planu ena 
od prioritetnih nalog, bi bilo potrebno 
vsaj v zadnjem letu planskega razdobja 
predvideti višjo rast, kot je navedena v 
osnutku ter v tem smislu opredeliti nujne 
pospeševalne ukrepe, zlasti v proizvodnji 
in predelavi mesa, ki terja tudi odpravo 
očitnih prioritet v cenah; 

- da so v osnutku pomanjkljivo nave- 
deni ukrepi, ki naj zagotovijo stabilno 
preskrbo in založenost trga, saj so bi(i 
ukrepi, ki naj bi odpravili pomanjkljivosti 
na tem področju, premalo učinkoviti in 
pogosto prepozni; vzporedno s tem se 
ponavljajo primeri zapiranja trga, pa tudi' 
monopolnega obnašanja. Zato bi bilo 
treba predvideti takšne ukrepe, ki bodo 
učinkovito in sproti odpravljali vzroke 
nestabilne preskrbe, vključno z zagotov- 
ljeno kontinuirano proizvodnjo in ustrez- 
nejšo ureditvijo blagovnih in tržnih re- 
zerv; 

- da v osnutku energetske bilance za 
leto 1980 niso ustrezno opredeljeni ukre- 
pi za zmanjševanje odvisnosti od uvoza 
energije, ni dovolj poudarjena potreba 
po selektivnem izkoriščanju energetskih 
virov in po preusmeritvi na domačo ener- 
gijo, kar mora biti eden od bistvenih kri- 
terijev tudi pri investicijskih odločitvah. 
Skupščina SR Slovenije opozarja, da ni- 
so dovolj konkretno opredeljeni ukrepi 
za vzpodbujanje varčevanja, vključno s 
hitrejšim sporazumevanjem in dogovar- 
janjem o porabi energije; 

- da v osnutku resolucije niso navede- 
ne obveznosti za odpravljanje posledic 

potresa v Črni gori, niti niso navedene 
osnovne ocene, kaj bo na tem področju 
morala ukreniti SR Slovenija in kako bo 
to vplivalo na njen razvoj. Glede na priča- 
kovane zaostrene pogoje gospodarjenja 
v prihodnjem letu in v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju, bi kazalo presoditi, 
ali ne bi mogli del sanacije škode, ki ni v 
neposredni funkciji proizvodnje, oziroma 
ki ni temeljnega pomena za življenjske in 
delovne pogoje delovnih ljudi in občanov 
prenesti v naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

III. 

Zbora posebej opozarjata tudi na dolo- 
čena neskladja med osnutkom zvezne in 
republiške resolucije. Tako npr. zvezna 
resolucija določa 17% rast cen in 12% 
rast cen proizvajalcev, slovenska resolu- 
cija pa določa, da bo rast cen nekoliko 
nižja od letošnje. Takšna omejitev navaja 
na sklepanje, da bo na tem področju tudi 
v prihodnjem letu prevladovalo admini- 
strativno odločanje. 

Razlike so tudi glede načrtovane stop- 
nje rasti družbenega proizvoda in kriteri- 
jev za omejevanje vseh oblik porabe, kar 
terja, da se pred sprejemom predloga 
resolucije opravijo potrebne uskladitve. 

V zvezi s predvideno visoko stopnjo 
rasti proračunske porabe federacije pa 
zbor meni, da je treba tudi to porabo 
uskladiti z načeli, ki veljajo za porabo 
nasploh. Posebej je potrebno tudi to po- 
rabo presoditi z vidika nalog pri krepitvi 
akumulativne sposobnosti gospodarstva 
in posledic, ki bi jih povzročila s to usme- 
ritvijo neskladna poraba. 

IV. 

Pri pripravi predloga resolucije naj 
Izvršni svet poleg ključnih opredelitev iz 
tega sklepa upošteva tudi stališča Druž- 
benopolitičnega zbora ter v skladu z na- 
čelnimi opredelitvami v tem sklepu upo- 
števa še mnenja, stališče, predloge in 
pripombe delovnih teles skupščine in 
zborov, temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, njihovih asociacij, pri- 
pombe skupin delegatov, občinskih 
skupščin, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter drugih družbenih subjektov 
ter pripombe in predloge iz razprave de- 
legatov na sejah zborov. 

Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je v zvezi z 
obravnavo preverjanja investi- 
cij in dinamiko zaposlovanja 
sprejel dopolnjeni oziroma 
spremenjeni alinei: 

Izvršni svet naj zato prouči možnost za 
zagotovitev preverjanja investicij s širših 
družbenoekonomskih vidikov in ne samo 
z vidika njihove ekonomske utemeljeno- 
sti, temveč tudi z vidika skladnosti z ra- 
zvojnimi cilji, virov, iz katerih se združu- 
jejo sredstva izvozne usmerjenosti, zago- 
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tavljanja surovin in reprodukcijskega 
materiala, energetskih virov, tehnologije, 
kvalifikacijskega materijala, energetskih 
virov, tehnologije, kvalifikacijske strukta 
re razpoložljivih delavcev itd; 

-da je treba pri novih naložbah podre- 

diti dinamiko zaposlovanja naravnemu 
prirastku delavcev v SR Sloveniji ter 
možnostim zaposlovanja na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji in SFRJ z inve- 
sticijskimi vlaganji oziroma z združeva- 
njem sredstev za investiranje na tem po- 

dročju. Pri vseh novih zaposlitvah je tre- 
ba zagotoviti tako produktivnost in doho- 
dek, ki bosta zagotavljala pokrivanje 
stroškov reprodukcije v organizacijah 
združenega dela in potrebne družbene 
stroške; 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi delovne zasnove predloga zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 

Zbor združenega deta, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so ob obravnavi delovne za- 
snove predloga zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem pla- 
nu SR Slovenije na seji zbora dne 27. 
novembra 1979 sprejeli naslednji 

sklep: 
i. 

Zbori ugotavljajo, da i?razprav v delov- 
nih telesih skupščine in zbora ter iz do- 
slej opravljenih razprav o delovni zasnovi 
v nekaterih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter v družbenopolitičnih 
organizacijah, zlasti v sindikatu, izhaja, 
da so še vedno premalo razjasnjena ali 
pa šibko opredeljena vprašanja, na kate- 
ra je bilo opozorjeno že ob sprejemanju 
osnutka zakona. Gre predvsem za vpra- 
šanja določb o planskih aktih in fazah 
planiranja v TOZD in v delovnih skupno- 
stih, planiranja v krajevnih skupnostih, za 
prostorske vidike planiranja (zlasti dol- 
goročnega), nekatere vidike planiranja v 
bankah, dohodkovne vidike planiranja, 
strokovne podlage in odgovornost na 
tem področju ter nekatera vprašanja me- 
todologije in letnih izvedbenih planskih 
dokumentov. 

II. 

Zbori poudarjajo, da je treba pri pripra- 
vi predloga zakona upoštevati naslednje 
opredelitve in stališča: 

1. Opredelitev planskih aktov in po- 
stopkov planiranja v TOZD povzroča ne- 
jasnosti predvsem zaradi tega, ker bi iz 
določb 31. člena lahko izhajalo, da so 
smernice in elementi poseben planski 
akt, na katerem so zasnovani temelji pla- 
na TOZD. Zato je potrebno jasno določiti, 
da se že smernice in elementi usklajujejo 
z drugimi nosilci planiranja in da se po 
opravljenem usklajevanju sprejmejo te- 
melji plana TOZD. Z opredelitvijo do tega 
vprašanja bi bilo tudi jasno, ali se smerni- 
ce in elementi sprejemajo ločeno ali pa 
hkrati s temelji plana. 

2. Načelo, da je dohodek osnovna ka- 
tegorija planiranja (9. člen) v zakonu ni 
dosledno izpeljano, saj je preveč poudar- 
jeno razporejanje dohodka, premalo pa 
je poudarjena pravica in dolžnost plani- 
ranja pogojev za ustvarjanje, pridobiva- 
nje in nenehno povečevanje dohodka. 
Zato je potrebno v zakonu, predvsem pa 

v določbah, ki urejajo vsebino samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov 
posebej določiti, da ti sporazumi vsebu- 
jejo tudi medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti pri ustvarjanju dohodka. 

Ustrezno je opredeljeno vprašanje do- 
hodkovne pokritosti nalog, ki izhaja iz 
dogovorov o temeljih planov. Potrebno 
pa je vendar jasneje določiti, da se že v 
okviru elementov za samoupravno spo- 
razumevanje o temeljih planov določa tu- 
di elemente za sklepanje teh dogovorov. 
Torej ti dogovori vsebujejo predvsem ob- 
veznosti udeležencev za izvajanje nalog 
skupnega pomena v skladu s smernicami 
družbenopolitične skupnosti za skladen 
razvoj in temeljijo na samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov udeležencev 
dogovora. Posebej je potrebno tudi opre- 
deliti, da je Izvršni svet skupščine druž- 
benopolitične skupnosti sicer enakopra- 
ven udeleženec dogovora o temeljih pla- 
na, vendar je odgovoren skupščini druž- 
benopolitične skupnosti za izvajanje po- 
litike, ki jo določa s smernicami za plan 
in z letnimi izvedbenimi planskimi doku- 
menti. 

3. V zakonu je potrebno dosledneje 
izpeljati načelo, da je prostorski vidik ne- 
ločljiva sestavina družbenega planiranja, 
ki mora biti vsebovan v vseh planskih 
aktih vseh nosilcev planiranja. Zato je 
potrebno določbe 21. člena preoblikovati 
tako, da bo razvidno, da nosilci družbe- 
nega planiranja s prostorskim vidikom, ki 
je sestavni del družbenega planiranja, 
zagotavljajo oziroma opredeljujejo pro- 
storske možnosti za gospodarski in druž- 
beni razvoj, za varovanje in izboljšanje 
človekovega okolja ter za urejanje in 
smotrno gospodarjenje s prostorom. 
Presoditi je treba tudi določbe, ki opre- 
deljujejo posebne plane (20. in 146. člen) 
ter opredeliti, da bodo kot izvedbeni akti 
družbenih planov pripravljeni številni 
prostorski programi in projekti kot stro- 
kovne podlage za uresničitev prostorskih 
sestavin družbenih planov. 

4. V zvezi s planiranjem v delovnih 
skupnostih je potrebno izhajati iz določb 
zakona o združenem delu, ki opredeljuje 
tri vrste delovnih skupnosti in tudi tri 
različne vidike pridobivanja dohodka s 
svobodno menjavo dela. Prav tako je po- 
trebno upoštevati, da so delovne skup- 
nosti ustanovljene za točno določene na- 
loge skupnega pomena, kar ureja samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi delovne 
skupnosti. Glede na to je potrebno dolo- 
čiti, da delovne skupnosti sprejemajo le 

plan, ki vsebuje konkretne naloge za ure- 
sničitev planskih aktov ustanoviteljev, 
opredeliti pa tudi izjeme od tega načela, 
ki izhajajo iz vloge in statusa delovnih 
skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti in delovnih skupnosti organov 
družbenopolitičnih skupnosti. Enak 
družbenoekonomski položaj delavcev v 
teh skupnostih kot izvajalcev pa je urejen 
z določbo 3. odstavka 109. člena tega 
zakona. 

5. Kljub temu, da so določbe o planira- 
nju v krajevni skupnosti jasnejše, kot v 
osnutku, bi bilo potrebno ponovno pre- 
soditi tiste določbe (npr. 131. člen in 133. 
člen), ki bi lahko pomenile večkratno re- 
ferendumsko odločanje ali pa dolgotraj- 
ne postopke usklajevanja s TOZD, ki ne- 
posredno ali bistveno vplivajo na razvoj 
krajevne skupnosti. S tem v zvezi bi bilo 
potrebno upoštevati, da se postopki us- 
klajevanja lahko opravijo npr. tudi v dele- 
gatskih zborih skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti in z delavskimi sveti 
oziroma drugimi ustreznimi organi 
upravljanja samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Ponovno pa bi bilo potrebno presoditi, 
ali ne bi kazalo v tem zakonu glede na to, 
da se ureja celotni sistem samouprav- 
nega sporazumevanja, vendarle izrecno 
določiti, da gre v tem okviru tudi za ure- 
ditev temeljnih načel za financiranje 
skupnih potreb v krajevnih skupnostih, 
kot je to določeno v 324. členu ustave. Ta 
zahteva je bila izražena že ob predlogu 
za izdajo zakona. 

6. Postopek za sprejemanje dolgoroč- 
nih planov ni dovolj jasno opredeljen. 
Glede na vsebino dolgoročnega plana je 
potrebno določiti, da se za ta plan ne 
sprejemajo sporazumi in dogovori o nje- 
govih temeljih, ker gre za dolgoročno 
orientacijo razvoja. Pač pa bi bilo potreb- 
no izrecno določiti, da se za dejavnosti, v 
katerih se procesi reprodukcije ne zak- 
ljučujejo v petletnih obdobjih, glede na 
dohodkovno povezovanje sprejemajo 
dolgoročni plani po postopkih, določe- 
nih za srednjeročne plane. To pomeni, da 
se v teh primerih sprejemajo vsi planski 
akti, ki so sicer določeni za planske akte 
za posamezno srednjeročno obdobje in 
torej taki plani prevzamejo funkcijo sred- 
njeročnih planov. 

7. V zvezi s planiranjem v bankah je 
potrebno jasno opredeliti, da samou- 
pravni sporazum o temeljih plana banke 
izhaja iz elementov, ki jih za ta sporazum 
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določijo delavci članic banke. Ti elementi 
se nato uskladijo v delegatsko sestavlje- 
nih zborih upravljalcev banke in se le v 
primeru, ko se ugotovi bistveno neskla- 
dje stališč zbora glede na elemente čla- 
nic banke, vrnejo v ponovno obravnavo 
delavcev članic banke in se postopek us- 
klajevanja elementov ponovi. Umestno 
pa bi bilo posebej določiti, da je delovna 
skupnost banke dolžna pravočasno pri- 
praviti strokovne podlage za potrebe čla- 
nic banke, ko določajo elemente za sa- 
moupravni sporazum o temeljih plana 
banke. 

8. Določila o odgovornosti poslovo- 
dnih organov, strokovnih služb in Izvrš- 
nega sveta za pravočasno in kvalitetno 
pripravo strokovnih podlag v vseh fazah 
planiranja bi bilo smotrno strniti v poseb- 
nem oddelku zakona. Prav tako bi bilo 
potrebno opredeliti obveznost, da mora- 
jo te strokovne podlage vsebovati tudi 
pričakovane kazalce gospodarjenja v 
smislu 140. člena zakona o združenem 
delu, kar mora biti obvezen sestavni del 
enotne metodologije planiranja (npr. 
172. člen). 

V zvezi z opredelitvijo enotne metodo- 
logije planiranja bi bilo potrebno izrecno 
določiti, da mora vsebovati tudi enotne 
kazalce po 140. členu zakona o združe- 
nem delu. Določiti pa je tudi potrebno, da 
posamezni nosilci planiranja lahko glede 
na specifičnosti na svojih področjih (npr. 
samoupravna interesna skupnost druž- 
benih dejavnosti) določijo podrobnejšo 
metodologijo, h kateri pa mora dati so- 

glasje Zavod ŠR Slovenije za družbeno 
planiranje kot odgovoren strokovni or- 
gan za področje planiranja v republiki. 
Takšne določbe so bile že sprejete v po- 
sebnih zakonih za nekatera področja 
družbenih dejavnosti. 

9. V zvezi z določbami, ki opedeljujejo 
letne planske akte je potrebno opustiti 
določila (zlasti glede analiz in poročil o 
uresničevanju planov), ki se ponavljajo 
oziroma so prepodrobna in posebej do- 
ločiti, da morajo biti ob poročilih o ure- 
sničevanju plana predloženi tudi ukrepi 
do konca tekočega leta in za naslednje 
leto (154., 157. in 159. člen). 

10. Kadrovski vidiki planiranja so v pri- 
merjavi z osnutkom zakona ustrezno 
opredeljeni, vendar pa niso dosledno iz- 
peljani v vseh planskih aktih. Zato je po- 
trebno dopolniti določila 38. in 141. člena 
ustrezno določbam 192. člena, ki opre- 
deljuje, da se v dogovoru o temeljih pla- 
na SR Slovenije določi tudi spremembe v 
kadrovski in zaposlitveni strukturi. 

Skrb za razvoj kadrov za planiranje za- 
hteva tudi dopolnitev ustreznih členov, 
ko opredeljujejo finkcijo Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje in naloge 
izvršnih organov družbenopolitičnih 
skupnosti pri sklepanju družbenega do- 
govora o zagotavljanju minimalnih mate- 
rialnih kadrovskih in drugih pogojev za 
ravzoj strokovnih služb za planiranje 
(188., 189., 209. člen). 

III. 
Izvršni svet naj pri pripravi predloga 

zakona upošteva oziroma prouči tudi 

stališča, mnenja, pripombe in predloge, 
ki izhajajo iz poročil delovnih teles skup- 
ščine in zbora, stališč družbenopolitičnih 
organizacij, temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter njihovih aso- 
ciacij, skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti in družbenopolitičnih skupno- 
sti ter mnenja in pripombe, izražene v 
razpravi na seji zbora. 

Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je v zvezi z 
odgovornostjo poslovodnih or- 
ganov sprejel dopolnjeno 8 toč- 
ko tega sklepa, ki se glasi: 
8. Določila o odgovornosti poslovnih 
organov, strokovnih služb in Izvršnega 
sveta za pravočasno in kvalitetno pripra- 
vo strokovnih podlag v vseh fazah plani- 
ranja je treba smotrno strniti v posebnem 
oddelku zakona in konkretnejše oprede- 
liti odgovornost pri uresničevanju plana 
vseh nosilcev planiranja. Prav tako bi bilo 
potrebno opredeliti obveznost, da mora- 
jo te strokovne podlage vsebovati tudi 
pričakovane kazalce gospodarjenja v 
smislu 140. člena, zakona o združenem 
delu, kar mora biti tudi obvezen sestavni 
del enotne metodologije planiranja 
(npr. 172. čIp't). 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga 
za izdajo zakona o slovenski Akademiji znanosti in umetnosti 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na 28. seji 
dne 21. novembra 1979 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti in na 
podlagi drugega odstavka 261. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o Sloven- 

ski akademiji znanosti in umetnosti se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj med drugim upošteva: 

opredeliti pomen, vlogo, naloge in 
družbeno vlogo Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, pri čemer mora 
priti do izraza tako v zakonu, kot v sa- 
moupravnih splošnih aktih Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti pose- 
ben družbeni interes. Glede vloge in na- 
log akademije pa je potrebno ob znanosti 
enakovredneje obravnavati tudi njena 
prizadevanja ter vlogo na področju umet- 
nosti. 

- Pri uveljavljanju posebnega družbe- 
nega interesa mora biti zagotovljen tudi 
vpliv družbenih dejavnikov (družbenopo- 
litičnih organizacij, samoupravnih intere- 

snih skupnosti, obeh univerz) pri eviden- 
tiranju možnih kandidatov za akademike, 
saj pomeni njihova izvolitev poleg spod- 
bude in jamstva za nadaljnje delo tudi 
izjemno družbeno priznanje. Uveljavlja- 
nje posebnega družbenega interesa pri 
delovanju Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti naj se zagotovi s potrjeva- 
njem njenega statuta, ki podrobneje 
opredeljuje oblike in načine uveljavljanja 
tega interesa preko Skupščine SR Slove- 
nije, s čimer se zagotavlja najširši nepo- 
sredni družbeni vpliv na vlogo in poslan- 
stvo te znanstvene in umetnostne institu- 
cije. 

- Zakon naj konkretneje opredeli od- 
nose znotraj Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti ter njen odnos, kot 
posebne nacionalne institucije, da dru- 
gih družbenih subjektov, zlasti do sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, pose- 
bej še z vidika dolgoročne usmeritve ra- 
zvoja SR Slovenije na vseh področjih 
dolgoročne usmeritve razvoja SR Slove- 
nije na vseh področjih; na katere akade- 
mije posega s svojo temeljno dejav- 
nostjo. 

- Ustrezni predpisi, zlasti pa zakonu o 
kulturnih skupnostih, naj tako kot to ure- 
ja zakon o raziskovalni dejavnosti, opre- 
deli sodelovanje Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti znotraj kulturne 
skupnosti. 

- Pri ustanavljanju in delovanju inšti- 
tutov Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti naj se zagotovi večja racional- 
nost in povezanost s sorodnimi instituci- 
jami, zlasti na področju raziskovalne de- 
javnosti in kulture. Zakon naj tudi ustrez- 
neje,. kot je v predlogu za izdajo zakona, 
opredeli vlogo Instituta za marksistične 
študije, tako v odnosu na celotno znan- 
stveno raziskovalno in umetniško delo- 
vanje Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti in v odnosu na druge razisko- 
valne institucije ter Marksistični center 
pri Centralnem komiteju Zveze komuni- 
stov Slovenije. 

- Zakon naj določi, da sredstva za re- 
. dno dejavnost zagotavlja Socialistična 

republika Slovenija, sredstva za razisko- 
valno in umetniško dejavnost pa se zago- 
tavljajo tudi s svobodno menjavo dela v 
ustreznih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. , 

- Zakon naj poudari odprtost in aktiv- 
nost delovanja akademije v jugoslovan- 
skem prostoru ter naloge, kijih ima izven 
tega prostora (državnih meja Jugosla- 
vije). 

4. Pri pripravah osnutka zakona pa naj 
predlagatelj upošteva tudi pripombe, 
predloge in mnenja, dane v poročilu de- 
lovnih teles skupščine in zbora ter pri- 
pombe delegatov iz razprave na seji 
zbora. 

20 poročevalec 



SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu zraka 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 27. seji dne 21. novembra 1979 ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o varstvu 
zraka na podlagi 1. odstavka 244. člena 
v zvezi z 237. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
takoj po sprejemu zakona o sistemu 
družbenega planiranja in zakona o ur- 

banističnem planiranju pripravi nov, s 
sistemskimi rešitvami usklajen zakon o 
varstvu zraka ter prouči potrebo po se- 
daj veljavni organiziranosti na tem po- 
dročju oziroma sploh prouči potrebo po 
posebni normativni ureditvi tega po- 
dročja. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije o obravnavi predloga zakona o svobodni 
menjavi dela in področju vzgoje in izobraževanja, predloga zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, predloga zakona o socialnem skrbstvu, 
predlog zakona o družbenem varstvu otrok in predloga zakona o svobodni menjavi 
na področju telesne kulture   

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 27. seji dne 21. novembra 1979 ob 
obravnavi predloga zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja, predloga zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skup- 
nostih, predloga zakona o socialnem 
skrbstvu, predloga zakona o družbenem 
varstvu otrok in predloga zakona o svo- 

bodni menjavi dela na področju telesne 
kulture na podlagi 1. odstavka 244. čle- 
na v zvezi z 237. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 
sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
pripravi predlog za izdajo zakona o do- 
polnitvi zakona o skupnih osnovah svo- 

bodne menjave dela, v katerem naj do- 
loči pogoje in postopek, po katerem 
skupščina družbenopolitične skupnosti 
začasno uredi vprašanje, glede katere- 
ga ni bilo doseženo soglasje, oziroma o 
katerem ni bilo odločeno v zborih skup- 
ščine samoupravne interesne skupno- 
sti, pa je od odločitve o tem vprašanju 
bistveno odvisno njeno delo. 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980.     

Zbor združenega dela, Zbor občin, Druž- 
benopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
nije so na sejah dne 21. novembra 1979 
med drugim obravnavali osnutek reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbene- 
ga plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1980 in sprejeli na- 
slednji 

sklep: 

1. Zbori Skupščine SR Slovenije spre- 
jemajo osnovne usmeritve iz osnutka re- 
solucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 kot 
osnovo za pripravo predloga resolucije. 

2. Pri pripravi predloga resolucije naj 
delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ uveljavlja pripombe, predloge in 
mnenja, dane v poročilih delovnih teles 
skupščine in zbora, pripombe skupin de- 
legatov in pripombe delegatov v razpravi 
na seji zbora ter pripombe Izvršnega sve- 
ta. Posebej naj delegacija uveljavlja na- 
slednja stališča 

- vse spremljajoče dokumente, ki so 
sestavni del resolucije, kakor tudi tiste, ki 
opredeljujejo pogoje gospodarjenja v 
prihodnjem letu, je treba sprejeti do kon- 
ca leta 1979; 

- v besedilu resolucije je potrebno v 
vseh točkah in odstavkih, kjer vsebina ni 
dovolj konkretizirana s smerjo ukrepov, 
to opredeliti in določiti kriterije; 

- opredeliti je potrebno ukrepe, s kate- 
rimi se bo zagotovila izvozna usmeritev 
gospodarstva, vključno z opredelitvijo 
večjih pravic izvoznikov z devizami, z 
realnejšim tečajem dinarja, s povračili, ki 
naj predvsem pomagajo k enakopravne- 
mu položaju našega blaga in storitev na 
tujih trgih, ter z drugimi spodbujevalnimi 
ukrepi kot so krediti za pripravo izvoza, 
za izvoz in podobno; 

- v zvezi s predvideno visoko stopnjo 
rasti proračunske porabe je treba to po- 
rabo uskladiti z načeli, ki veljajo za pora- 
bo nasploh. Tudi to porabo je potrebno 
presoditi z vidika nalog pri krepitvi aku- 
mulativne sposobnosti gospodarstva in 
posledic, ki bi jih povzročila s to usmeri- 
tvijo neskladna poraba. Predvsem je tudi 
potrebno proučiti možnosti, da se neka- 
tere že dospele obveznosti zveznega pro- 

računa prenesejo na naslednja leta in da 
se po teh področjih v letu 1980 ne spreje- 
ma novih obveznosti in ne zagotavlja no- 
vih pravic; 

- glede na pričakovane zaostrene po- 
goje gospodarjenja v prihodnjem letu in 
v naslednjem srednjeročnem obdobju je 
potrebno proučiti možnost, ali ne bi mo- 
gli sredstev za tisti del sanacije škode, ki 
je nastala kot posledica potresa v Črni 
gori, pa ni v neposredni funkciji proiz- 
vodnje in ni temeljnega pomena za živ- 
ljenjske in delovne pogoje delovnih ljudi 
in občanov, zagotavljati tudi po letu 
1986. 

3. Po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku naj delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin poro- 
ča Zboru občin na seji dne 19. decembra 
t. /., ko bo zbor odločil o pooblastilu 
delegacije k predlogu resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 do leta 
1980 v letu 1980 in o predlogu devizne, 
plačilne in energetske bilance, o katerih 
na teh sejah ni razpravljal, ker niso bile 
predložene. 
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POROČILO 
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije o obravnavi poročil Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije ter Javnega tožilstva SR Slovenije o problemih kazenskega 
sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji od leta 1975-1978, trajanju postopkov in 
učinkovitosti sojenja ter delu javnih tožilstev v letu 1978 

- poročila Vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije o problemih kazenskega sodstva 
in kaznovalne politike v SR Sloveniji od 
1975 dO 1978; 

- poročila Vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije o trajanju postopkov in učinkovi- 
tosti sojenja ter 

- poročila Javnega, tožilstva SR Slove- 
nije o delu javnih tožilstev v letu 1978. 

Komisija za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije je obravnavala navedena poro- 
čila na seji dne 29. oktobra 1979. Ugoto- 
vitve in predlogi v teh gradivih, kot tudi 
razprava v komisiji zajemajo obsežno in 
aktualno problematiko z delovnega po- 
dročja sodišč in javnih tožilstev in so po 
oceni komisije lahko koristno dopolnilno 
gradivo za oceno varnostnih razmer v 
republiki z vidika delovanja organov pre- 
gona in sojenja. Zato se po sklepu pred- 
sedstva Skupščine SR Slovenije poročilo 
komisije objavi v Poročevalcu kot gradi- 
vo k oceni varnostnih razmpr v SR Slove- 
niji, ki bo obravnavana na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 19. decem- 
bra 1979. 

I. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je v 
skladu s programskimi nalogami republi- 
ške skupščine pripravilo poročilo o pro- 
blemih kazenskega sodstva in kazno- 
valne politike v SR Sloveniji za obdobje 
1975 do 1978, s katerim je skušalo prika- 
zati, kako so organi kazenskega pregona 
in sojenja izpolnili obveznosti, ki so jim 
bile naložene s stališči Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1976 (Uradni listSRS, št. 
12/76) o gibanju kriminalitete in drugih 
družbeno škodljivih pojavov, njihovem 
preprečevanju in usmerjanju kaznovalne 
politike v SR Sloveniji. 

Komisija je skrbno pripravljeno gradi- 
vo Vrhovnega sodišča SR Slovenije ugo- 
dno ocenila, saj kljub svoji obsežnosti 
sistematično, pregledno in kritično, izha- 
jajoč iz osnovnih ugotovitev in usmeritev 
skupščinskih stališč, prikazuje obseg, 
strukturo in intenziteto kriminalitete v SR 
Sloveniji v obdobju od 1975 do 1978, kot 
tudi gibanje kaznovalne politike ter učin- 
kovitost kazenskega postopka v tem ob- 
dobju. Po mnenju komisije je gradivo 
ustrezna osnova za oceno uresničevanja 
stališč Skupščine SR Slovenije. Spričo 
njegove aktualnosti ter tehtnosti ugotovi- 
tev in zaključkov pa bi ga morala obrav- 
navati tudi vsa kazenska sodišča in javna 
tožilstva v SR Sloveniji, prav tako pa tudi 
vsi tisti družbeni dejavniki, ki s svojo de- 
javnostjo lahko prispevajo k prepričeva- 
nju oz. zmanjšanju kriminalitete. 

Razprava v komisiji je bila usmerjena 
zlasti v nekatere značilnosti kriminalitete 
v SR Sloveniji, s posebnim poudarkom 
na posameznih družbeno nevarnejših 

vrstah kaznivih dejanj, kot tudi v oceno 
kaznovalne politike. 

1. Nekatere značilnosti 
kriminalitete v SR Sloveniji 

Za razliko od nekaterih zapadnih 
držav, kjer kriminaliteta nenehno nara- 
šča, je Jugoslavija ena od redkih držav na 
svetu, kjer globalne ocene sodne statisti- 
ke v daljšem obdobju kažejo na stagnaci- 
jo, pri nekaterih vrstah kaznivih dejanj pa 
celo na upadanje kriminalitete. Nobene- 
ga dvoma ni, da razvoj samoupravne so- 
cialistične demokracije v naši družbi 
predstavlja močno prepreko za razrašča- 
nje kriminalitete in drugih družbeno ne- 
gativnih pojavov. Kljub dejstvu, da obseg 
in intenzivnost kriminalitete v naši družbi 
nista zaskrbljujoča, pa ta družbeni pojav 
glede na svoje moralne in materialne po- 
sledice, še vedno predstavlja resen druž- 
beni problem, ki mu mora družba še na- 
dalje posvečati vso pozornost. 

Podatki v poročilu kažejo, da se število 
obsojenih oseb v Jugoslaviji tudi v zad- 
njih letih ni spremenilo in da še nadalje 
upada celotno število vseh polnoletnih in 
mladoletnih oseb, katerim so bile izreče- 
ne kazenske sankcije (v letih 1970 do 
1977 se je to število gibalo med 98.483 in 
122.845). 

Število vseh obsojenih oseb v SR Slo- 
veniji v zadnjih letih v Jugoslaviji narašča 
najhitreje. Slovenija je na prvem mestu 
po številu obsojencev na 100.000 prebi- 
valcev. Večji obseg kriminalitete v Slove- 
niji po eni strani kaže na večjo samoza- 
ščitno zavest občanov, učinkovitejše od- 
krivanje kaznivih dejanj in storilcev, na 
strožje kriterije pri pregonu itd., po drugi 
strani pa je te podatke mogoče pojasniti 
tudi z večjo razvitostjo in koncentracijo 
prebivalstva v mestih, večjo dnevno mi- 
gracijo, večjim številom sezonskih delav- 
cev, pri čemer je del prebivalstva odri- 
njen na rob družbe, nadalje z večjo go- 
stoto prometa, bližino odprtih meja itd. 

Med obsojenimi polnoletnimi osebami 
je bilo v letu 1977 v naši republiki 23% 
oseb drugih narodnosti, medtem ko je 
tujih državljanov obsojenih letno od 2 do 
3% vseh polnoletnih oseb. Delež žensk 
med obsojenci že dalj časa pada (med 
polnoletnimi obsojenci v SR Sloveniji 
znaša ta delež od 13 do 14%). Za starost- 
no strukturo polnoletnih obsojencev pa 
je značilno, da se postopoma povečuje 
število mlajših obsojencev (od 18 do 29 
let), ki jih je več kot polovico vseh obso- 
jencev, še posebej pa se veča delež ob- 
sojencev starih od 18 do 20 let. 

V strukturi storjenih kaznivih dejanj v 
SR Sloveniji so najštevilnejša kazniva de- 
janja zoper premoženje in varnost javne- 
ga prometa (njihov delež v skupni krimi- 

naliteti znaša nad 60%). Nato sledijo kaz- 
niva dejanja zoper življenje in telo, kate- 
rih število se zmanjšuje, nadalje kazniva 
dejanja zoper upravljanje družbenih 
sredstev in naravna bogastva, zoper čast 
in dobro ime itd. 

Razprava je posebej podčrtala ugoto- 
vitev v poročilu, da podatki sodne, stati- 
stike nikakor ne dajejo dokončne podo- 
be o dejanskem obsegu kriminalitete, ki 
je v resnici, kot se domneva, dosti večji, 
kot pa ga kažejo statistični podatki orga- 
nov odkrivanja, pregona in sojenja. V tej 
zvezi je po mnenju razpravljalcev zlasti 
zaskrbljujoč sorazmerno velik obseg ne- 
raziskanih kaznivih dejanj (le-ta se v zad- 
njih letih giblje od 30.7 do 35%). Posebej 
pereč problem, ki je prisoten v vseh druž- 
bah, pa predstavljajo neodkrita oz. nepri- 
javljena kazniva dejanja (t. i. temno po- 
lje). Obstaja upravičena domneva, da je 
obseg sodno ugotovljene kriminalitete 
na nekaterih področjih kot so npr. zuna- 
nja trgovina, samoupravljanje, železniški 
promet, onesnaževanje in uničevanje 
človekovega življenjskega okolja itd. 
znatno nižji od dejanskega obsega krimi- 
nalitete na teh področjih. Ob tem se od- 
pira zapleteno, vendar družbenopolitič- 
no pomembno vprašanje organizacije ter 
materialne in kadrovske usposobljenosti 
organov in služb, ki se ukvarjajo z odkri- 
vanjem kaznivih dejanj in njihovih storil- 
cev. V razpravi je bilo poudarjeno, da 
delo nekaterih, zlasti občinskih inšpek- 
cijskih organov na področju odkrivanja 
posameznih vrst kaznivih dejanj (pa tudi 
gospodarskih prestopkov in prekrškov) 
ni zadovoljivo in da bi bili zato potrebni 
energični in učinkoviti družbeni ukrepi 
za izboljšanje organizacije, kadrovskih in 
materialnih pogojev in ponekod tudi me- 
tod dela inšpekcijskih služb. O slabi ka- 
drovski zasedbi in strokovni usposoblje- 
nosti teh organov govorijo podatki, da je 
npr. v gradbenih inšpekcijah od 42 siste- 
miziranih mest zasedenih le 26, pri čemer 
imajo le 3 inšpektorji ustrezno strokovno 
izobrazbo. Podobno stanje je še pri ne- 
katerih drugih inšpekcijah. V razpravi je 
bilo tudi izraženo mnenje, da bi bilo pri 
odkrivanju posameznih vrst kaznivih de- 
janj, poleg delovanja klasičnih organov 
odkrivanja, zaželjeno tudi večje sodelo- 
vanje občanov, organov delavske kontro- 
le, potrošniških svetov in drugih družbe- 
nih dejavnikov. Pri odkrivanju kaznivih 
dejanj zoper samoupravljanje bi lahko v 
večji meri sodelovali tudi družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja, organizacije 
združenega dela in tudi sodišča združe- 
nega dela, ki bi lahko na osnovi lastnih 
izkušenj opozarjali na pojave nesamou- 
pravnega in samovoljnega ravnanja po- 
sameznikov. 
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2. Nekatere družbeno 
nevarnejše vrste kaznivih 
dejanj 

V poročilu, kot tudi v razpravi na komi- 
siji so bile v ospredju predvsem tiste obli- 
ke kriminalitete, ki so bile v skupščinskih 
stališčih izpostavljene kot družbeno po- 
sebej nevarne in aktualne (gospodarska 
in politična kriminaliteta, kazniva dejanja 
z elementi nasilja, prometna delinkvenca 
in še nekatera druga). 

Kazniva dejanja političnega kriminala, 
kot tudi število prekrškov s političnim 
obeležjem, so v upadanju (v letu 1977 so 
sodišča obsodila za tovrstna kazniva de- 
janja 32 polnoletnih oseb, v letu 1978 pa 
le 11 storilcev, od tega v veliki večini 
primerov zaradi vzbujanja narodnostne * 
nestrpnosti). Glede na obseg in težo po- 
sameznih kaznivih dejanj s tega področja 
tovrstna kriminaliteta, kot je bilo poudar- 
jeno v razpravi, v tem trenutku ne pred- 
stavlja posebne družbene nevarnosti, saj 
gre v večini primerov le za enkratne izpa- 
de posameznikov. Ne glede na to pa je bil 
v delu kazenskih sodišč in javnih tožil- 
stev vsak posamezen primer deležen po- 
sebno skrbne presoje vseh okoliščin ter 
stopnje družbene nevarnosti, kar je imelo 
po oceni komisije za posledico tudi trez- 
no in ustrezno naravnano kaznovalno 
politiko pri obravnavanju tovrstne krimi- 
nalitete. 

Število obsojenih oseb za kazniva de- 
janja s področja gospodarskega krimi- 
nala (gre za kazniva dejanja zoper uprav- 
ljanje družbenih sredstev in naravna bo- 
gastva ter še nekatera druga), se za razli- 
ko od prejšnjih let, ko je naraščalo, 
umjrja. 

Še vedno pa se pred sodišči dokaj po- 
redko pojavljajo nekatera kazniva deja- 
nja s tega področja kot so npr. oškodova- 
nje upnikov, sklenitev škodljive pogodbe, 
neupravičena uporaba dopolnilnega dela 
drugih, zloraba pooblastil, kršitev enot- 
nosti jugoslovanskega trga idr. ((v letu 
1977 za ta kazniva dejanja ni bil nihče 
obsojen, v letu 1978 pa 6 oseb), kar vse 
kaže na določene slabosti pri odkrivanju 
teh kaznivih dejanj, ki so v praksi prav 
gotovo številnejša, kot pa jih obravnavajo 
sodišča. 

Kaznivo dejanje izdaje nekritega čeka 
skokovito narašča, pri čemer organi od- 
krivanja, pregona in sojenja ugotavljajo, 
da k naraščanju tovrstnih kaznivih dejanj 
v znatni meri prispevajo tudi neustrezna 
organizacija ter oblike in metode dela v 
bankah in poštah. 

Razpravljalci so soglašali z oceno v 
gradivu, da so kazni za najhujša družbi 
nevarna dejanja s področja gospodar- 
skega kriminala primerno stroge in da 
ustrezajo družbeni nevarnosti teh dejanj 
ter stopnji odgovornosti storilcev, stri- 
njali pa so se tudi z mnenjem, da sodišča 
pri nekoliko manj hudih kaznivih dejanjih 
s tega področja ne bi smela tako pogosto 
uporabljati omilitvenih določil kot doslej. 

Čeprav prometni delikti v zadnjih letih 
ne naraščajo več tako močno kot v prejš- 
nih letih, pa po svojem obsegu in posle- 
dicah na družbenem in zasebnem pre- 
moženju terjajo vso družbeno pozornost. 
Na kazniva dejanja zoper varnost javnega 
prometa je odpadlo leta 1976 kar 70 do 

72 odstotkov vse ugotovljene škode, 
storjene s kaznivimi dejanji, pri čemer pa 
ni upoštevana škoda, ki je nastala zaradi 
izgubljenih delovnih dni v organizacijah 
združenega dela in škoda, ki jo je utrpelo 
zdravstveno zavarovanje zaradi zdravlje- 
nja poškodovancev. 

V skladu s sprejetimi skupščinskimi 
stališči so sodišča primerno zaostrila 
kaznovalno politiko zoper storilce kazni- 
vih dejanj zoper varnost cestnega pro- 
meta. Razpravljalci so podprli oceno v 
poročilu, da bi bilo potrebno v primeru 
vinjenih in brezobzirnih voznikov, ki pov- 
zročijo prometne nesreče s smrtnim izi- 
dom, izrekati še strožje kazni, hkrati z 
varnostnim ukrepom prepovedi vožnje 
motornega vozila. Pri obravnavanju teh 
kaznivih dejanj bi morala sodišča tudi 
bolj pogumno uporabljati novosti nove 
kazenske zakonodaje ter storilcem pro- 
metnih deiiktov ob pogojni obsodbi nala- 
gati obveznost preverjanja znanja pro- 
metnih predpisov oziroma kontrolnega 
zdravniškega pregleda, česar sodišča 
doslej, kot ugotavlja poročilo, niso upo- 
rabila še v nobenem primeru. Razprav- 
ljalci so bili tudi enotnega mnenja, da so 
bila dosedanja prizadevanja naše družbe 
za izboljšanje prometne varnosti pogosto 
in vse prevečkrat usmerjena k ukrepom 
represivne narave, čeravno je na dlani, 
da je mogoče večjo prometno varnost in 
disciplino vseh udeležencev v prometu 
zagotoviti predvsem z usklajeno in orga- 
nizirano družbeno akcijo, v kateri bi mo- 
rali prevladovati predvsem preventivni 
ukrepi, kot so izboljšanje kvalitete cest- 
nega omrežja, boljše strokovno izobraže- 
vanje voznikov in s tem v zvezi dvig voz- 
niške etike itd. 

V skupini kaznivih dejanj zoper sploš- 
no varnost, kamor sodijo tudi prometni 
delikti, so bila v razpravi izpostavljena 
tudi kazniva dejanja ogrožanja železni- 
škega prometa ter kazniva dejanja v zve- 
zi z nesrečami pri delu. 

Primeri železniških nesreč in tako ime- 
novanih izrednih dogodkov (preprečeni 
naleti, prevozi signalov itd.), kjer gre pra- 
viloma za zelo nevarna ogrožanja želez- 
niškega prometa, se še vedno zelo redko 
pojavljajo pred sodišči, kar je posledica 
slabega odkrivanja teh dejanj oziroma 
dejstva, da železnice teh primerov pogo- 
sto ne prijavljajo organom odkrivanja in 
pregona, kljub visoki stopnji ogrožanja in 
jih raje obravnavajo kot »interne zade- 
ve«. Na prepočasno uresničevanje skup- 
ščinskih stališč so razpravljalci opozorili 
tudi ob obravnavanju kaznivih dejanj v 
zvezi z nesrečami pri delu, kjer je bilo 
med slabostmi v odkrivanju in prijavlja- 
nju tovrstnih kaznivih dejanj še posebej 
opozorjeno na nedosledno izvajanje na- 
vodila o načinu prijavljanja in raziskova- 
nja nesreč pri delu s strani organizacij in 
organov. 

Obstaja ocena, da so se kazniva deja- 
, nja zoper življenje in telo ter druga nasil- 
na kazniva dejanja (umori, telesne po- 
škodbe, ropi itd.) umirila oziroma da celo 
upadajo (razen kaznivega dejanja nasil- 
niškega obnašanja ter kaznivega dejanja 
napada na uradno osebo) ter da so v naši 
republiki hujša kazniva dejanja z elemen- 
ti nasilja, v primerjavi z drugimi republi- 
kami, relativno maloštevilna. 

Temu primerno je bila tudi kaznovalna 
politika za tovrstna kazniva dejanja 
ustrezno umirjena. Pač pa bi morala biti 
po mnenju razpravljalcev ostrejša, ko gre 
za kazniva dejanja napada na uradno 
osebo, ki so v porastu. Izražen je bil tudi 
dvom v utemeljenost generalnega zao- 
strovanja kaznovalne politike pri kaznivih 
dejanjih posilstva, ki so kar v 64 odstot- 
kih ostala le pri poskusu. Zaostrovanje 
kaznovalne politike je sicer umestno pri 
predrznih in skupinsko storjenih tovrst- 
nih kaznivih dejanjih, ne pa tudi v prime- 
rih, ko osebne lastnosti, duševno stanje 
storilca ter ravnanje žrtve znatno zmanj- 
šujejo težo storilčevega ravnanja. 

3. Splošna ocena kaznovalne 
politike 

Kvaliteta in učinkovitost kazenskega 
sodstva se po mnenju nekaterih razprav- 
ljalcev, kljub slabostim in težavam, s ka- 
terimi se še vedno srečujejo pri svojem 
delu kazenska sodišča in javna tožilstva, 
nenehno izboljšuje, čeravno stanje, zlasti 
kar zadeva učinkovitost sodstva, še ve- 
dno ni zadovoljivo. 

V prakso kazenskih sodišč ter nasploh 
v miselnost ljudi le počasi prodira spoz- 
nanje, da strogost kaznovalne politike ni- 
ma nobene zveze z obsegom kriminalite- 
te. Kljub temu pa je kazen kot represivno 
sredstvo še vedno potrebna, vendar jo je 
treba uporabljati s pravo mero ter kot 
skrajno sredstvo za zagotavljanje druž- 
bene discipline, ki bi se morala prven- 

.stveno zagotavljati z najrazličnejšimi 
ukrepi preventivne narave. Kaznovalna 
politika v socialistični družbi mora biti 
humana in prilagojena osebnosti storilca 
ter usmerjena v njegovo prevzgojo, pri 
čemer naj bi se strožje kazni uporabljale 
samo v primerih, ko namena kaznovanja 
ni mogoče doseči z blažjimi sankcijami, 
še posebej tistimi, ki nimajo značaj kaz- 
novanja. 

Ugotovitve v poročilu kažejo, da se na- 
vedena osnovna izhodišča kaznovalne 
politike v zadnjih letih in še zlasti po 
sprejetju stališč Skupščine SR Slovenije 
odražajo v kaznovalni politiki slovenskih 
kazenskih sodišč v večji meri kot doslej. 
To se med drugim kaže v strukturi izreče- 
nih kazenskih sankcij, kjer prevladujejo 
milejše kazni, v znatnem povečanju števi- 
la denarnih kazni ob hkratnem zmanjša- 
nju deleža zapornih kazni, v povečanju 
števila obsojencev, ki jim je bil izrečen 
sodni opomin in pogojna obsodba (le-ta 
je zelo redko preklicana, kar kaže na ute- 
meljenost njenega izrekanja), v zmanjše- 
vanju kratkotrajnih zapornih kazni, v po- 
gostejšem izrekanju varnostnih ukrepov 
itd. 

V praksi kazenskih sodišč pa se po 
oceni gradiva in razpravljalcev še vedno 
premajhna pozornost posveča proučeva- 
nju osebnosti storilca in s tem v zvezi 
ustreznemu izboru kazenskih sankcij. To 
še posebej velja za sodni opomin, izreka- 
nje denarne kazni kot stranske kazni ter 
za uveljavljanje nekaterih novosti kazen- 
ske zakonodaje (n. pr. pogojna obsodba 
z varstvenim nadzorstvom, odpustitev 
kazni po 45. členu KZ SFRJ, kontrolni 
zdravniški pregled ali preverjanje vozni- 
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škega znanja ob pogojni obsodbi za pro- 
metni delikt itd.). 

Razloge za taksno stanje je treba iskati 
tako na strani sodišč, ki so dostikrat pre- 
malo odločna pri izrekanju novih kazen- 
skih sankcij, kot tudi v nepripravljenosti 
raznih družbenih služb (n. pr. organov 
socialnega skrbstva) za izvajanje novih 
kazenskih sankcij oziroma ukrepov. V 
praksi pa so prisotni tudi odpori posa- 
meznih strokovnih institucij do izvajanja 
nekaterih ukrepov (n. pr. obvezno zdrav- 
ljenje alkoholikov in narkomanov) zaradi 
dvomov v njihovo učinkovitost. 

Čeprav kaznovalna politika ne sme in 
tudi ne more biti pri vseh sodiščih po- 
vsem izenačena, pa so razlike pri uporabi 
kazenskih sankcij med posameznimi so- 
dišči po mnenju razpravljalcev še vedno 
prevelike in torej pereč problem kazen- 
skega sodstva. V tej zvezi je bila posebej 
poudarjena pozitivna vloga javnih tožil- 
stev, ki s svojimi pritožbami vplivajo na 
pravilnost reševanja zadev ter izenačeva- 
nje in pravilno usmerjenost kaznovalne 
politike, medtem ko je pri zagovornikih 
(odvetnikih) še vedno vse prevečkrat mo- 
goče zaslediti ravnanje (zavlačevanje po- 
stopka, iskanje »lukenj« v predpisih), ki 
je v nasprotju z osnovnimi načeli zakona 
o kazenskem postopku in pogosto tudi 
načeli odvetniške etike. Za pravilno obli- 
kovanje kaznovalne politike so pomemb- 
na tudi intenzivna prizadevanja sodišč v 
zadnjem času za dvig strokovne in druž- 
benopolitične razgledanosti sodnikov, 
pri čemer je posebej pomembna strokov- 
na pomoč vrhovnega in višjih sodišč te- 
meljnim sodiščem. 

Podobno kot pri predpisovanju posa- 
meznih kazenskih norm, s katerimi se 
določajo kazniva dejanja, gospodarski 
prestopki in prekrški, bo potrebno v za- 
konodajnem postopku posvetiti večjo 
pozornost tudi predpisovanju pravnih 
posledic obsodbe v posameznih zakonih. 
Prepogosto in nekontrolirano predpiso- 
vanje teh posledic (največkrat gre za pre- 
poved zaposlitve obsojencu na delovnem 
mestu, za katerega je usposobljen), na- 
mreč omejuje možnosti resocializacije 
storilca in nasprotuje temeljnim načelom 
kriminalne politike. 

• 

Iz razprave v komisiji je mogoče v str- 
njeni obliki povzeti naslednje pomemb- 
nejše ugotovitve in stališča: 

Ugotovitve in predlogi v poročilu Vr- 
hovnega sodišča SR Slovenije ter razpra- 
va v komisiji za pravosodje kažejo na to, 
da stališč Skupščine SR Slovenije iz leta 
19/6, ki so nedvomno prispevala k 
uspešnejšemu boju zoper kriminaliteto 
ter k pravilni usmerjenosti kaznovalne 
politike, ni potrebno spreminjati oziroma 
dopolnjevati in še nadalje zavezujejo or- 
gane odkrivanja, pregona in sojenja ter 
druge družbene dejavnike. Skupaj z ugo- 
tovitvami in predlogi poročila ter razpra- 
vo na komisiji za pravosodje pomenijo 
osnovo za tekoče delo organov kazen- 
skega sodstva ter vseh tistih družbenih 
dejavnikov, ki s svojim delom prispevajo 
k preprečevanju in zmanjševanju krimi- 
nalitete. 

Podatki in ugotovitve o gibanju krimi- 
nalitete ter kaznovalne politike v zadnjih 
treh letih pa pred organe odkrivanja, pre- 
gona in sojenja postavljajo poleg že 
sprejetih še naslednje družbenopolitične 
in strokovne naloge., 

- Pri odkrivanju in pregonu kaznivih 
dejanj bo v prihodnje potrebno uso po- 
zornost posvetiti med drugim zlasti kaz- 
nivim dejanjem zoper samoupravljanje in 
še nekaterim drugim kaznivim dejanjem 
s področja gospodarske kriminalitete, 
nadalje kaznivim dejanjem zoper one- 
snaževanje in uničevanje človekovega 
življenskega okolja, kaznivim dejanjem 
na področju zunanje trgovine, železni- 
škega prometa, kaznivim dejanjem v zve- 
zi z nesrečami pri delu itd., ki se dokaj 
poredko pojavljajo pred kazenskimi sodi- 
šči, čeravno se upravičeno domneva, da 
je njihov obseg dosti večji, kot pa ga 
izkazujejo sodne statistike. 

- Med organi odkrivanja bo treba po- 
sebno pozornost posvetiti zlasti ustrezni 
organiziranosti ter reševanju kadrovskih 
in drugih vprašanj ter izboljšanju metod 
dela inšpekcijskih služb (predvsem ob- 
činskih), katerih delo pri odkrivanju kaz- 
nivih dejanj in gospodarskih prestopkov 
je bilo na splošno ocenjeno kot nezado- 
voljivo. 

- Pri oblikovanju kaznovalne politike 
bodo sodišča morala upoštevati družbe- 
no nevarnost vinjenih in brezobzirnih 
voznikov, ki povzročajo prometne nesre- 
če s smrtnim izidom in obseg teh dejanj 
ter naraščanje kaznivih dejanj napada na 
uradno osebo ter izrekati primerno stro- 
ge kazni, Pri manj hudih kaznivih deja- 
njih s področja gospodarske kriminalite- 
te pa bi morala sodišča v manjši meri 
izrekati omiljene kazni. 

- V prizadevanjih za izboljšanje kvali- 
tete in učinkovitosti dela kazenskih so- 
dišč bi morala sodišča večjo pozornost 
posvetiti tudi proučevanju osebnosti sto- 
rilca ter ustreznemu izboru kazenskih 
sankcij, zlasti pa nekaterim novim sank- 
cijam in ukrepom, ki jih uvaja spremenje- 
na kazenska zakonodaja. Vzporedno s 
tem bo potrebno ustanoviti oziroma 
ustrezno organizirati in usposobiti tudi 
nekatere družbene službe za izvajanje 
kazenskih sankcij. 

- V prizadevanjih za izboljšanje kvali- 
tete dela sodnikov ne bi smeli prezreti 
tudi dela zagovornikov v kazenskih po- 
stopkih, ki pogosto temelji na nespošto- 
vanju osnovnih načel zakona o kazen- 
skem postopku ter odvetniške etike. 

II. 

Učinkovitost pravosodja, ki je pogosto 
eno od meril za uspešnost funkcioniranja 
družbenopolitičnega sistema, je med 
drugim odvisna tudi od trajanja in učin- 
kovitosti sodnih postopkov. Komisija za 
pravosodje se je v zadnjih nekaj letih 
večkrat soočala s to problematiko in pri 
tem praviloma ugotavljala, da so postop- 
ki pred rednimi sodišči dolgotrajni in da 
učinkovitost rednega sodstva ni takšna, 
kot bi si želeli. 

Poročilo Vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije o trajanju postopkov in učinkovitosti 
sojenja pomeni prispevek tega sodišča k 

raziskavi Zveznega sodišča ter vseh re- 
publiških in pokrajinskih sodišč, ki naj bi 
analizirali problematiko trajanja in učin- 
kovitosti postopkov pri rednih sodiščih 
ter glede na dobljene rezultate nakazala 
tudi ustrezne rešitve. 

Podatki poročila opozarjajo, da se sta- 
nje, kar zadeva hitrost in učinkovitost 
postopkov pred rednimi sodišči, ni bi- 
stveno spremenilo. Ob nenehnem nara- 
ščanju zadev je število nerešenih prime- 
rov, kljub odločnejši akciji sodišč za od- 
pravo zaostankov, še vedno zaskrbljujo- 
če, še zlasti, ker ti zaostanki niso posledi- 
ca preobrazbe pravosodnega sistema; 
temveč številnih objektivnih in subjektiv- 
nih razlogov, oziroma težav, ki so pri 
rednih sodiščih prisotne že vrsto let. 

Podatki v poročilu kažejo, da, kar za- 
deva trajanje postopka od sprejema 
ovadbe do vložitve obtožnice, dokaj zao- 
stajamo za jugoslovanskim povprečjem, 
saj je v času nad 6 mesecev v naši repu- 
bliki bilo v letu 1977 končanih največ 
30,7%, v letu 1978 pa 35,2% zadev, med- 
tem ko znaša v letu 1977 jugoslovansko 
povprečje 20,8% (v Srbiji celo 14,5%). 
Pač pa je v SR Sloveniji nekoliko hitrejši 
postopek od jugoslovanskega povprečja 
po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti 
sodbe. Sorazmerno neugodni so tudi po- 
datki o trajanju postopkov v primerih ra- 
zveljavitve sodbe prve stopnje. Da se po- 
stopki iz leta v leto podaljšujejo, ljub no- 
vim določbam zakona o kazenskem po- 
stopku, ki naj bi postopek pospešil, je 
razvidno tudi iz podatkov, da od leta 1971 
pada delež tistih, ki so bili obsojeni v 
istem letu, ko so storili kaznivo dejanje, 
prav tako pada tudi delež tistih, ki so 
storili kaznivo dejanje leto prej, medtem 
ko raste odstotek obsojencev, pri katerih 
je trajal postopek od storitve dejanja do 
sodbe več kot dve leti. Podobne ugotovi- 
tve glede trajanja postopkov veljajo tudi 
za pravdni postopek. 

V razpravi je bila izražena ocena, da so 
vzroki za dolgotrajnost postopkov in so- 
razmerno velik obseg zaostankov na so- 
diščih, znani že vrsto let in da so ves ta 
čas v glavnem isti. Zato bi po mnenju 
komisije bila potrebna organizirana in 
usklajena akcija družbenopolitičnih de- 
javnikov, predvsem pa delavcev v pravo- 
sodju, ki bi morali z vso odgovornostjo in 
odločnostjo razreševati vsa tista odprta 
vprašanja, ki zavirajo učinkovitost redne- 
ga sodstva in njegovo uveljavitev na no- 
vih ustavnih temeljih. 

Med odprtimi vprašanji so razpravljale/ 
kot pomembnejša izpostavili zlasti na- 
slednja: 

1. Pri ocenjevanju pogojev za uspeš- 
nost delovanja rednih sodišč (kazenskih 
in civilnih) je vsekakor najpomembnejši 
in najkompletnejši kadrovski vidik. 

Kadrovska zasedba na rednih sodiščih 
se v zadnjem času sicer izboljšuje (zase- 
denih je 82,8% vseh sistemiziranih delov- 
nih mest), vendar je pomanjkanje sodne- 
ga kadra, zlasti na nekaterih temeljnih 
sodiščih oziroma njihovih enotah, še ve- 
dno pereče. Tudi struktura teh kadrov ni 
najbolj ugodna, saj po podatkih v poroči- 
lu na rednih sodiščih dela velik odstotek 
(31,5%) mladih in sorazmerno neizkuše- 
nih sodnikov. V razpravi je bilo tudi kri- 
tično ugotovljeno, da je med sodniki in 
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tudi med administrativnim kadrom pone- 
kod mogoče zaslediti tudi slab in neod- 
govoren odnos do dela, ki se med drugim 
kaže tudi v nezadovoljivih delovnih rezul- 
tatih, tako v pogledu obsega kot tudi 
kvalitete dela. 

Navedene kadrovske slabosti, ki pa ni- 
so edine, bi bilo mogoče po mnenju raz- 
pravljalcev odpraviti, ali pa jih vsaj omili- 
ti, predvsem z dolgoročno in pretehtano 
kadrovsko politiko oziroma s kadrovskim 
planiranjem kot permanentno in dolgo- 
ročno nalogo organov pravosodja, So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva ter 
družbenopolitičnih skupnosti, kjer bi 
morali dosledno in z vso odgovornostjo 
upoštevati sprejeta merila za kadrovanje 
v pravosodju. 

Strokovnost in odgovornost sodnikov 
je eden od temeljnih pogojev učinkovito- 
sti sodstva. Zato je bilo v razpravi še 
posebej podprto stališče po potrebi po 
permanentnem dopolnilnem, strokov- 
nem in političnem izobraževanju ter dru- 
gih oblikah in metodah strokovnega iz- 
popolnjevanja in dela znotraj sodišč 
(mentorstvo, inštruktaže, razni seminarji, 
dostop do ustrezne strokovne literature, 
izdajanje posebnega biltena itd.), kar vse 
lahko prispeva k večji strokovnosti in 
učinkovitosti rednega sodstva. 

V zvezi s problemi strokovnega izobra- 
ževanja delavcev v pravosodju je bilo v 
razpravi izraženo mnenje, da so študijski 
programi Pravne fakultete v določenem 
smislu neadekvatni oziroma neprilagoje- 
ni potrebam današnjega pravosodja, za- 
to bi kazalo pretehtati programsko za- 
snovo oziroma ustreznost teh progra- 
mov. To stališče je' bilo podprto tudi z 
ugotovitvijo, da so v delu in izobraževa- 
nju sodnikov predvse zanemarjena vpra- 
šanja kot so: metodologija vodenja po- 
stopkov, psihologija postopkov oziroma 
problematika metod dela na sodiščih 
nasploh, kar so po ugotovitvah razprav- 
Ijalcev resne ovire za učinkovitejše delo- 
vanje rednega sodstva. Pripravljajoči se 
zakon o pripravništvu, strokovnem izpitu 
in dopolnilnem strokovnem izobraževa- 
nju po mnenju komisije nedvomno prina- 
ša široke možnosti za dvig strokovnosti 
kot tudi družbenopolitične razgledanosti 
sodnikov in s tem tudi za večjo učinkovi- 
tost sodstva. 

Vprašanje učinkovitosti in odgovorno- 
sti delavcev v pravosodju je v tesni zvezi s 
sistemom nagrajevanja, ki pa, kot je bilo 
poudarjeno v razpravi, niti v normativ- 
nem in še manj v vsebinskem pogledu v 
pravosodju, ni ustrezno. Kot že na eni 
preteklih sej, je bilo v razpravi ponovno 
poudarjeno, da delavci v pravosodju, 
kljub dejstvu, da ustrezen republiški 
družbeni dogovor še vedno ni sprejet, 
lahko že sedaj na samoupravni način 
opredelijo nekatera temeljna merila in 
osnove za nagrajevanje, pri čemer bi mo- 
rali izhajati zlasti iz vsebine in družbene 
pomembnosti funkcije ter hkrati upošte- 
vati tudi uspešnost posameznega nosilca 
te funkcije. 

Razprava je med splošnimi problemi, 
ki vplivajo na učinkovitost sodstva izpo- 
stavila tudi problem ustrezne notranje 
organiziranosti velikih, zlasti temeljnih 
sodišč. Na tem področju bodo vsekakor 
potrebne nekatere izboljšave v smeri so- 

dobnejše organizacije oziroma racionali- 
zacije dela, pri čemer bi morali odločil- 
nejšo vlogo, poleg ostalih delavcev v pra- 
vosodju odigrati zlasti predsedniki so- 
dišč (še posebej temeljnih), ki jim zakon 
o rednih sodiščih in drugi predpisi dajejo 
dovolj široka organizacijska in upravna 
pooblastila za odločnejše in doslednejše 
odpravljanje teh slabosti. 

2. Razpravljalei so soglašali z oceno v 
gradivu, da z delom preiskovalnih oddel- 
kov kazenskih sodišč v SR Sloveniji ne 
moremo biti zadovoljni ter podprli pred- 
lagane ukrepe za izboljšanje dela v prei- 
skavi, od katere marsikdaj zavisi učinko- 
vitost celotnega nadaljnjega postopka. 
Nekatere poglavitnejše slabosti na tem 
področju, kot so na primer neizdelanost 
notranje organizacije in metod dela prei- 
skovalnih centrov, neugodna spolna 
struktura sodniškega kadra z velikim od- 
stotkom sodnic, neizkušenost nekaterih 
sodnikov, pomanjkanje ustrezne tehnič- 
ne opreme, pomanjkljiva izobrazba prei- 
skovalnih sodnikov za tovrstno delo (pre- 
majhno obvladovanje kriminalističnega 
in drugega znanja) itd. bo mogoče hitro 
in učinkovito odpraviti le z doslednim in 
energičnim uresničevanjem v poročilu 
predlaganih ukrepov ter še nekaterih 
drugih nalog, ki zlasti od delavcev v pra- 
vosodju terjajo predvsem akcijsko učin- 
kovitost. 

3. Sodno izvedenstvo je že vrsto let 
eden glavnih vzrokov za zavlačevanje ne- 
katerih sodnih postopkov. S problemati- 
ko sodnega izvedenstva (in cenilstva) se 
je komisija za pravosodje seznanila že na 
svoji 32. seji (dne 14. 2 1978) ob obravna- 
vanju informacije Republiškega sekreta- 
riata za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun o stanju in problematiki so- 
dnega izvedenstva. Iz poročila je razvi- 
dno, da vsebina in obseg te problematike 
še nadalje ostajata nespremenjena (po- 
manjkanje nekaterih vrst izvedencev, 
preobremenjenost posameznih sodnih 
izvedencev, neustrezno nagrajevanje in 
organiziranost, slabosti v delu sodišč z 
izvedenci itd ). Razprava je tudi pokazala, 
da še nadalje ostaja odprto vprašanje 
glede ustreznosti rešitve, po kateri naj bi 
v naši republiki, podobno kot v nekaterih 
drugih, ustanovili posebno specializira- 
no ustanovo za podajanje izvedeniških 
mnenj, zlasti za finančno knjigovodsko 
stroko, kje je pomanjkanje izvedencev 
največje. i 

Predlogi, ki jih ponujata že omenjena 
informacija Republiškega sekretariata za 
pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun ter poročilo Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije so ustrezna osnova za izboljša- 
nje stanja na tem področju, vendar pa 
komisija ob tem ponovno poudarja, da bi 
se moral Republiški sekretariat za pravo- 
dodje, organizacijo uprave in proračun 
spričo dejstva, da je problematika sodne- 
ga izvedenstva (in cenilstva) že dalj časa 
aktualna, z večjo doslednostjo in odloč- 
nostjo zavzemati za uresničitev že spre- 
jetih sklepov, kar bi v znatni meri prispe- 
valo h kvalitetjejšemu in učinkovitejšemu 
delu pravododnih organov. 

4. Med številnimi objektivnimi in sub- 
jektivnimi razlogi za dolgotrajnost so- 
dnih postopkov so bili v razpravi poleg že 
omenjenih navedeni tudi naslednji: dol- 

gotrajno iskanje obdolžencev in prič ozi- 
roma strank, ki se selijo, oziroma so na 
delu v inozemstvu, slabo delo PTT ter s 
tem povezane težave z vročanjem, nere- 
dno prihajanje sodnikov porotnikov na 
obravnavo, v pravem postopku pa tudi 
nezadostna aktivnost pooblaščencev, 
namerno zavlačevanje postopka s strani 
strank itd. 

V zvezi s trajanjem postopkov so raz- 
pravljalei opozorili še na naslednii vpra- 
šanji: 

- Izraženo je bilo mnenje, da bi si bilo 
potrebno v večji meri prizadevati za spo- 
razumno reševanje sporov (s poravnava- 
mi), tako v kazenskem kot v civilnem po- 
stopku, pri čemer se morajo zlasti anga- 
žirati poravnalni sveti kot oblika samou- 
pravnih sodišč, sodišča ob nuđenju prav- 
ne pomoči, pa tudi sodniki med vode- 
njem postopkov. 

— Pri nekaterih sodnikih je še vedno 
vse preveč zakoreninjena miselnost, da 
je takoimenovani »adhezijski postopek« 
v kazenskem postopku nekaj nepotreb- 
nega, kar dokazujejo tudi podatki, da so 
kazenska sodišča s pravnomočno sodno 
odločbo prisodila vsaj delno odškodnino 
le 61 % oškodovancem, ostale pa so na- 
potila na pravdo ali pa celo pozabila od- 
ločiti o zahtevku. Oškodovančevim inte- 
resom bi bilo potrebno v kazenskem po- 
stopku posvetiti mnogo večjo pozornost 
kot doslej, tako da bi napotitev oškodo- 
vanca na pravdo postala izjema, kar bi 
nedvomno imelo pozitivne učinke na hi- 
trost postopkov oziroma učinkovitost 
sodstva. 

Komisija za pravododje je sprejela in 
podprla poročilo Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije o trajanju postopkov in učinko- 
vitosti sojenja ter hkrati predlagala, da 
ugotovitve in predlogi ukrepov iz poroči- 
la ter razprave v komisiji postanejo po 
obravnavi v vseh rednih sodiščih, sestav- 
ni del njihovih akcijskih programov. 

in. 
Ob obravnavanju poročila Javnega to- 

žilstva SR Slovenije o delu javnih tožil- 
stev v letu 1978 s poročilom Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije o problemih kazen- 
skega sodstva in kaznovalne politike za 
obdobje 1975 do 1978, je komisija ugoto- 
vila, da so nekatera opažanja in zaključki 
v obeh poročilih o gibanju, značilnosti in 
vzrokih nekaterih vrst kriminalitete v naši 
republiki identični oziroma podobni. Gle- 
de na to je bila razprava v komisiji usmer- 
jena predvsem v nekatera specifična 
vprašanja delovanja javnih tožilstev v SR 
Sloveniji. 

V razpravi je bil posebej poudarjen ve- 
lik pomen preventivnega delovanja jav- 
nih tožilstev kot pomembne sestavine 
njihovega delovanja, s katerim skušajo 
čim širše in popolneje angažirati razne 
družbene dejavnike pri preprečevanju 
kriminalitete in drugih družbeno negativ- 
nih pojavov. 

Ugodno je bila ocenjena tudi aktivnost 
javnih tožilstev pri organiziranju številnih 
posvetovanj, pogovorov in kozultacij z 
organi za notranje zadeve, inšpekcijami, 
SDK, družbenim pravobranilcem samou- 
pravljanja ter pri razvijanju njihovega 
medsebojnega sodelovanja in usklajeva- 
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nja dela, kar vse v znatni meri krepi učin- 
kovitost teh organov pri izvrševanju nji- 
hovih nalog. 

Statistični podatki o izvajanju funkcije 
pregona dovoljujejo zaključek, da je delo 
javnih tožilstev pri pregonu kaznivih de- 
janj strokovno in ažurno, na kar kaže 
med drugim tudi podatek, da so sodišča 
obtožene osebe obsodila kar v 92,7 od- 
stotka primerov (ostalo so bile oprostilne 
sodbe). Pomembna je tudi aktivnost jev- 
nih tožilstev pri vlaganju pritožb, s čimer 
po eni strani prispevajo k pravilni rešitvi 
posamezne kazenske zadeve, po drugi 
strani pa k izenačevanju oziroma pravilni 
usmerjenosti kaznovalne politike. Ob po- 
stopnem izboljševanju kadrovske zased- 
be javnih tožilstev bodo morali ti organi 
postati aktivnejši, ko gre za udeležbo v 
preiskavi oziroma pri preiskovalnih deja- 
njih, saj je znano, da navzočnost in sode- 
lovanje javnega tožilstva v tej fazi po- 
stopka bistveno pripomore k hitrejšemu 
in bolj strokovnemu reševanju zadev. 

V zvezi z ugotovitvijo, da se število 
prijav za politična kazniva dejanja kot 
tudi število obravnavanih prekrškov s po- 
litičnim obeležjem zmanjšuje, je še pose- 
bej ugoden podatek, da so kar 67% to- 
vrstnih prijavljenih kaznivih dejanj naz- 
nanili občani in delovne organizacije 
(ostala kazniva dejanja so odkrili organi 
javne varnosti), kar kaže na nenehno na- 
raščanje družbeno samozaščitne zavesti 
in varnostne kulture delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Med kaznivimi dejanji s področja go- 
spodarskega kriminala je bilo posebej iz- 
postavljeno kaznivo dejanje izdaje nekri- 
tega čeka, ki v zadnjih nekaj letih po 
statističnih podatkih organov pregona in 
sojenja skokovito narašča. V razpravi je 
bito poudarjeno, da se banke in pošte 
očitno na porast čekovnega prometa ni- 
so zadovoljivo pripravile v organizacij- 
skem in kadrovskem pogledu kot tudi v 
metodah poslovanja in da tovrstnim zlo- 
rabam posvečajo premajhno pozornost. 
V tej zvezi komisija pozitivno ocenjuje 
prizadevanja Javnega tožilstva SR Slove- 
nije, ki skuša z razgovori in pobudami pri 
bankah doseči odpravo vseh tistih vzro- 
kov na strani bank, ki pogojujejo oziroma 

omogočajo izvrševanje teh kaznivih de- 
janj. 

Tudi Javno tožilstvo SR Slovenije v 
svojem poročilu ugotavlja, da je obseg 
kaznivih dejanj zoper samoupravljanje 
večji, kot pa ga izkazujejo statistike orga- 
nov odkrivanja, pregona in sojenja. Zato 
Komisija za pravosodje podpira prizade- 
vanja Javnega tožilstva SR Slovenije za 
sodelovanje z organi za notranje zadeve, 
družbenimi pravobranilci samoupravlja- 
nja ter sodišči združenega dela in dru- 
gimi družbenimi dejavniki, saj lahko pri- 
pomore k učinkovitejšemu odkrivanju to- 
vrstnih kaznivih dejanj. 

V razpravi je bila sprejeta enotna oce- 
na o slabem stanju in delovanju nekate- 
rih inšpekcijskih služb,, zlasti na občin- 
skem nivoju. Neustrezna organiziranost 
inšpekcij, nizka strokovna usposoblje- 
nost kadrov ter deficitarnost, ponekod pa 
tudi neustrezne metode dela, so po mne- 
nju razpravljalcev temeljne slabosti inš- 
pekcijskih organov, ki se ponavljajo že 
vrsto let, zato bo potrebna hitra, učinko- 
vita in vsestranska preobrazba nekaterih 
inšpekcijskih organov. Izraženo je bilo 
tudi mnenje, da bi le-ti morali v večji meri 
sodelovati z javnimi tožilstvi, ko gre za 
odkrivanje in pregon gospodarskih 
prestpokov, večja angažiranost na tem 
področju pa bi bila potrebna tudi s strani 
organov samoupravne delavske kontro- 
le, potrošniških svetov pa tudi občanov. 

S problematiko odkrivanja in pregona 
gospodarskih prestopkov se je komisija 
podrobneje seznanila že na svoji 7. seji 
dne 11. 4. 1979, ko je obravnavala infor- 
macijo Zveznega javnega tožilstva o pre- 
gledu problematike gospodarskih pre- 
stopkov in tendence njihove stalne rasti. 
Že v omenjeni informaciji kot tudi v raz- 
pravi na komisiji so bila izpostavljena 
številna nerešena vprašanja s tega po- 
dročja, ki so v pretežni meri zajeta tudi v 
poročilu Javnega tožilstva SR Slovenije. 

Komisija za pravosodje je že ob obrav- 
navanju omenjene zvezne informacije, in 
bila mnenja, da je potrebno sistem go- 
spodarskih prestopkov z vseh vidikov 
kompleksno analizirati ter s tem v zvezi 
zlasti proučiti naslednja vprašanja: neus- 

klajenost zagroženih kazni glede na težo 
gospodarskih prestopkov, inkriminacije 
gospodarskih prestopkov, ki se včasih 
pokrivajo z opisi kaznivih dejanj, uskladi- 
tev normativnega sistema gospodarskih 
prestopkov z nekaterimi načeli kazenske 
zakonodaje, nadalje bi bilo treba proučiti 
najnižje zagrožene kazni za nekatere go- 
spodarske prestopke, ki so pogosto pre- 
visoke, zaradi česar sodišča, ko gre za 
lažje oblike gospodarskih prestopkov, 
zavestno kršijo določila o omejitvi kazni, 
nepreglednost in neusklajenost predpi- 
sov, ki določajo gospodarske prestopke, 
natančneje pa bi bilo treba opredeliti tudi 
kriterije za kvalitativno razmejitev gospo- 
darskih prestopkov od kaznivih dejanj ter 
zlasti od prekrškov. 

V zvezi z navedenimi vprašanji je bilo 
pojasnjeno, da Zvezni izvršni svet kljub 
zadolžitvi, da pripravi program za spre- 
membo nekaterih zveznih predpisov s te- 
ga področja, te naloge še ni opravil. Zato 
so člani komisije ponovno poudarili, da 
bi moral zakonodajalec hitreje in dosle- 
dneje upoštevati pobude za spremembe 
oziroma dopolnitve posameznih predpi- 
sov, ki jih je razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov prerasel, ter 
sproti prilagajati pravne norme družbe- 
nim potrebam in praksi. Komisija je pred- 
lagala, da se spričo navedenega delegati 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ ponovno in z vso odločnostjo 
zavzamejo za realizacijo že sprejetih 
sklepov s področja gospodarskih pre- 
stopkov. 

Komisija za pravosodje je tudi podprla 
pobudo Javnega tožilstva SR Slovenije, 
da bi v bodoče pred sprejetjem zveznih 
zakonov, ki določajo posamezna kazniva 
dejanja, gospodarske prestopke in prekr- 
ške, morala dati mnenje o tem posebna 
komisija, v kateri bi bili predvsem pred- 
stavniki zveznih organov, ki te določbe v 
praksi uporabljajo. S tem v zvezi so dele- 
gati tudi poudarili, da bi tudi v republiki 
pri predpisovanju kazenskih norm v po- 
sameznih zakonih morali v večji meri so- 
delovati zlasti organi pravosodja, prav ta- 
ko pa tudi Pravna fakulteta, kar bi nedvo- 
mno prispevalo k bolj pretehtanim reši- 
tvam. 

STALIŠČA 
Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije v zvezi s 
problematiko nelikvidnosti gospodarstva 

Odbor za finance Zbora združenega 
dela je na 29. seji dne 15. novembra 1979 
obravnaval problematiko nelikvidnosti 
gospodarstva skupaj s poročilom Naro- 
dne banke Slovenije o problematiki us- 
klajevanja stopnje rasti količine denarja v 
obtoku s stopnjo rasti družbenega proiz- / 

voda, v zvezi z delegatskim vprašanjem, 
ki ga je na Zboru združenega dela zasta- 
vila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije skupina delegatov s področja go- 
spodarstva, 16. okoliš, Maribor dne 11. 
julija in 26. septembra 1979. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da je sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva, 
16. okoliš, Maribor predlagala, da o po- 

stavljenih delegatskih vprašanjih raz- 
pravlja Odbor za finance Zbora združe- 
nega dela. Skupina je postavila zboru 
delegatsko vprašanje v zvezi z likvidnost- 
jo organizacij združenega dela v občini 
Maribor. Likvidnost gospodarstva v obči- 
ni se je namreč zaostrila že do take mere, 
da je nastal celo problem najetja premo- 
stitvenih kreditov pri temeljnih bankah za 
izplačilo osebnih dohodkov in najetja 
kratkoročnih kreditov za financiranje te- 
kočega poslovanja, kar je povzročilo 
motnje v proizvodnem procesu. 

Odgovor na delegatski vprašanji je na 
sejah Zbora združenega dela dne 11. juli- 
ja in 26. septembra 1979 podala pod- 

predsednica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiška sekretarka za 
finance Milica Ozbič. Obe vprašanji in 
odgovora sta bila objavljena v skupščin- 
skem Poročevalcu št 22 z dne 23. 10. 
1979. 

Glede na to, da je bil odgovor na dele- 
gatski vprašanji objavljen in so se dele- 
gati z njim lahko seznanili, je odbor v 
nadaljevanju obravnaval predvsem poro- 
čilo Narodne banke Slovenije o tej pro- 
blematiki z dodatnimi pojasnili predstav- 
nika banke. 

Iz poročila in razprave, je odbor ugoto- 
vil, da je z letošnjo resolucijo predvideno, 
da bo z denarno-kreditno politiko zago- 
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tovljeno, da porast denarne mase v letu 
1979 ne bo večji od nominalnega porasta 
družbenega proizvoda in da bo v teh ok- 
virih zagotovljena plačilna likvidnost v 
državi in nasproti tujini. 

Na podlagi predvidevanj iz resolucije, 
da bo realni družbeni proizvod skupnega 
gospodarstva v letu 1979 večji za 6% in 
upoštevajoč porast cen oziroma deflator 
12,5%, je bilo ocen eno, da se bo nomi- 
nalni družbeni proizvod povečal za pri- 
bližno 18-19%. 

V skladu s predvidenim porastom 
družbenega proizvoda, cen, denarne 
akumulacije, investicij, plačilne bilance 
in na podlagi predvidevanj avtonomnih 
tokov finančnih transakcij po posamez- 
nih sektorjih, je bilo ocenjeno, da je v letu 
1979 potrebno zagotoviti porast denarne 
mase za 18% v primerjavi z decembrom 
1979 nasproti decembru 1978. 

Zaradi povečanja uvoza v februarju in 
marcu in plačevanja obveznosti po zak- 
ljučnih računih, so bili žiro računi OZD 
gospodarskih dejavnosti konec marca 
1979 manjši od stanja konec leta 1978 v 
SFRJ za 7,3%, v Sloveniji za 11,7%, če- 
prav je bil na drugi strani depozitni denar 
v SFRJ večji za 2,2%, v Sloveniji pa manj- 
ši za 0,8%. Zaradi odliva sredstev je go- 
spodarstvo še povečalo pritisk za kredite 
pri bankah, s tem pa se je začela zmanj- 
ševati tudi likvidnost bank. 

Svet guvernerjev je v okviru ukrepov 
denarno-kreditne politike sprejel več 
ukrepov. Kljub sprejetim ukrepom, se lik- 
vidnost bank vsaj v Sloveniji do konca 
meseca septembra, še ni začela izboljše- 
vati. Če upoštevamo še znižanje obvezne 
rezerve od 24 na 23% konec marca, na 
podlagi odloka o uresničevanju denarno- 
kreditne politike v letu 1979, je v letoš- 
njem letu znižanje stopenj obvezne re- 
zerve sprostilo bankam okrog 11,5 mili- 
jarde dinarjev, vendar je bilo vse to pre- 
malo, da bi se izboljšala likvidnost v ban- 
kah in v gospodarstvu. Po stanju 20. sep- 

tembra so bila sredstva na žiro računih 
OZD gospodarstva še zmeraj nižja kot 
konec leta 1978, in sicer v Sloveniji za 
10,6% in v SFRJ za 2,7%. Na drugi strani 
pa je znesek skupnega depozitnega de- 
narja v bankah, ki sestavlja 3/4 denarne 
mase, na ta dan v Sloveniji večji za 2,7% 
in v SFRJ za 6,7%. 

Vzrok za znatno zaostajanje rasti de- 
narja v obtoku glede na planirani oziro- 
ma dejanski porast nominalnega družbe- 
nega proizvoda v prvem polletju in III. 
trimesečju je nepredvideno veliko zmanj- 
šanje denarja v obtoku prek deviznih 
transakcij, ki bodo namesto približno 5 
mio din povečanja, povzročile po oceni 
Narodne banke Jugoslavije približno 14 
mld "odvzema« denarja iz obtoka. Teh 
posledic neskladij na področju menjave s 
tujino Narodna banka Jugoslavije ni mo- 
gla pokriti z dodatno emisijo denarja. 

Za II. polletje predvideva Narodna ban- 
ka Jugoslavije izredno visok porast de- 
narja v obtoku, ki bo dosežen s poveča- 

" njem bančnih plasmajev. Od prvotno 
predvidenega letnega povečanja plasma- 
jev za 19% bi po predvideni projekciji za 
IV. trimesečje porasli vsi plasmaji bank 
za 24%, če pa izločimo plasmaje, ki niso 
pod omejitvijo (krediti SR Črni gori, kre- 
diti za izgube, krediti iz sklada za nerazvi- 
te, krediti za stanovanjsko izgradnjo in 
krediti za tržne rezerve), bi limit porasta 
bančnih kreditov bil 22%. 

Narodna banka Slovenije kot vsaka 
druga narodna banka republike, torej ne 
more ravnati po svojem preudarku, am- 
pak si lahko le z utemeljenimi predlogi in 
stališči na sejah sveta guvernerjev priza- 
deva za uveljavitev ukrepov, ki bi bili v 
skladu s sprejeto politiko družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije, hkrati pa 
za razmere pri nas najbolj ustrezni. Pri 
tem seveda ni mogoče računati vedno na 
soglasje vseh drugih narodnih bank, zato 
je večkrat potrebno da svoja stališča 
banka prilagaja stališčem večine. Naro- 

dna banka Slovenije se je v razpravah o 
ukrepih denarno-kreditnega reguliranja 
v tekočem letu zavzemala za to, da bi 
povečanje denarja v obtoku raslo uskla- 
jeno z rastjo nominalnega družbenega 
proizvoda. Pri tem pa je upoštevala, da je 
potrebno pri ukrepih dodajanja aH odv- 
zemanja denarja iz obtoka upoštevati 
spremembe in stanje likvidnih sredstev v 
sektorju proizvodnje in sektorju porabe 
in da je glede na to potrebno sprejemati 
ustrezne ukrepe, ne pa le na osnovi glo- 
balnih kazalcev rasti denarja v obtoku in 
bančnih plasmajev. 

Narodna banka Slovenije je zastopala 
stališče, da v pogojih limitarnega porasta 
bančnih kreditov ni smotrno, da sistem 
Narodne banke Jugoslavije ne zagotovi 
normalne pogoje likvidnosti bank, kar je 
sicer njena temeljna naloga. Zmanjšana 
likvidnost bank povzroča mnogo težav 
organizacijam združenega dela, ker moti 
že itak počasno cirkulacijo denarja in 
ustvarja pogoje za špekulacije s kredit- 
nim potencialom ter odstopanje limitov 
in s tem pridobivanje dohodka, nima pa 
vpliva na obseg bančnih plasmajev. Zav- 
zela se je za prožnejšo politiko obvezne 
rezerve, ki naj bi omogočila, da se posto- 
poma kreditne intervencije prek Narodne 
banke Jugoslavije prenašajo v sfero po- 
slovnih bank in tako približajo neposre- 
dnejšemu vplivu združenega dela na de- 
narno emisijo prek plasmajev bank. 

Odbor je ugotovil, da odgovora na de- 
legatski vprašanji in poročilo Narodne 
banke Slovenije o problematiki usklaje- 
vanja stopnje rasti količine denarja v ob- 
toku s stopnjo rasti družbenega proiz- 
voda dajeta na zastavljeni delegatski 
vprašanji zadovoljiv vpogled v stanje lik- 
vidnosti gospodarstva v sedanjem tre- 
nutku, zato je odbor z odgovori in poro- 
čilom Narodne banke Slovenije v celoti 
soglašal. Sklenil pa je, da s svojimi stali- 
šči seznani delegate Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. 

MNENJE 
Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
devetmesečnemu poročilu Narodne banke Slovenije o uresničevanju skupne 
emisijske, denarne in devizne politike in skupnih osnov kreditne politike ter 
kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ter o ugotovitvah 
kontrole deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja organizacij združenega 
dela 

Odbor za finance Zbora združenega 
dela je na 29. seji dne 15. novembra 1979 
obravnaval poročilo Narodne banke Slo- 
venije o uresničevanju skupne emisijske, 
denarne in devizne politike in skupnih 
osnov kreditne politike ter kreditne poli- 
tike SR Slovenije v obdobju januar-sep- 
tember 1979, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložila Narodna banka Sloveni- 
je na podlagi drugega odstavka 9. člena 
zakona o Narodni banki Slovenije. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da so bili 
cilji in naloge denarno-kreditne politike v 
letu 1979 usmerjene v stabilizacijo z na- 
menom, da prispevajo k izboljšanju pla- 

čilno-bilančnega položaja in umirjanju 
rasti cen. Denarna masa naj bi se pove- 
čala za 18%, tako, da bo spremljala rast 
nominalnega družbenega proizvoda, 
krediti bank naj bi se povečali za 19%, 
primarna emisija pa za 25 milijard dinar- 
jev. Iz poročila Narodne banke Slovenije 
pa izhaja, da se predvidevanja niso ure- 
sničila v okviru postavljenih ciljev, ker je 
med letom prišlo na področju tekočih 
gospodarskih gibanj (rast industrijske 
proizvodnje, cen, investicij, deficita pla- 
čilne bilance) do prekoračitev glede na 
planiranja gibanja na začetku leta. 

Po izvedeni korekturi naj bi se denarna 

masa gibala v okviru 18% do konca leta v 
primerjavi z decembrom 1978, skuphi 
krediti bank pa bi se povečali za 24%. To 
bi omogočilo kompenziranje odtoka de- 
narja iz obtoka zaradi neplanirano viso- 
kega deficita plačilne bilance. 

Ugotovitve kažejo, da je bilo gibanje 
denarne mase v devetih mesecih tega 
leta izredno neenakomerno, saj se je v 
prvem trimesečju povečalo za 7,0 mia 
din, v drugem zmanjšala za 2,3 mia din, 
medtem ko se je v tretjem trimesečju 
zopet povečala kar za 28,3 mia din. Tako 
neenakomerno gibanje denarne mase je 
bilo predvsem posledica izredno neena- 
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komernega gibanja deviznih transakcij s 
tujino, ki je po trimesečjih izrazito odsto- 
palo od predvidenih gibanj na začetku 
leta. Primarna emisija je presegla dogo- 
vorjene okvire za celo leto že ob koncu 
tretjega četrtletja. Likvidnost bank in ozd 
gospodarstva pa se je vse leto poslabše- 
valo in je bila likvidnost izrazito nižja od 
predvidene na začetku leta. 

Odbor je podprl ugotovitve Narodne 
banke Slovenije in opozoril, da bi bilo v 
bodoče treba odpraviti zlasti naslednje 
probleme: 

Najti ustrezen način za boljšo uskladi- 
tev in povezanost denarne in devizne po- 
litike, saj povzročajo slabo obvladovani 
tokovi deviznih transakcij velike težave 
pri vodenju planirane denarne politike. 
Začeti bo treba z razreševanjem proble- 
ma deficitarnega financiranja proračuna 
federacije, ki s svojo nefleksibilnostjo ali- 
mentira večji del vsakoletne primarne 
emisije in onemogoča denarni politiki, da 
bi delovala prožnejše. Po mnenju odbora 
je nesprejemljivo dejstvo, da se že na 
zečetku leta določa pokrivanje zveznega 
proračuna iz primarne emisije, ne glede 
na tekoča gospodarska gibanja. Razčisti- 
ti bi morali vprašanje selektivnega pro- 
grama, ki se kreditira iz primarne emisije, 
ker ta program s svojo vsakoletno širitvi- 
jo in povečanjem stopenj reeskonta, ne 
glede na realna gospodarska gibanja po- 
meni drugi element destabilizacije de- 
narne politike. 

Rešitev teh problemov bi prispevala k 
manjši vlogi Narodne banke Jugoslavije 
pri prerazdelitvi narodnega dohodka pre- 
ko primarne emisije in istočasno k pove- 
čanju učnikovitosti denarne politike na 
njenem osnovnem področju dela, to je 
uravnavanju količine denarja v obtoku 
glede na potrebe v narodnem gospodar- 
stvu po likvidnih sredstvih potrebnih za 
nemoten potek enostavne in razširjene 
reprodukcije. 

Odbor je opozoril, da je stanje likvi- 
dnosti v Sloveniji precej slabše kot v ju- 
goslovanskem merilu, kar velja tudi za 
banke. Iz poročila banke je razvidno, da 
se je v devetih mesecih letošnjega leta 
depozitni denar na jugoslovanski ravni 
povečal za 5,4%, v Sloveniji pa le za 

0,1 %. Sredstva na žiro računih ozd go- 
spodarskih dejavnosti so bila konec sep- 
tembra letos nižja od stanja konec lan- 
skega leta v Jugoslaviji za 4,5% in v Slo- 
veniji za 11,8%. Na drugi strani pa so 
sredstva na žiro računih SIS gospodar- 
skih dejavnosti večja v Jugoslaviji za 
17,3%, v Sloveniji za 19,2%, a na drugih 
žiro računih v Jugoslaviji večja za 17,2% 
in v Sloveniji za 14,2%. 

Iz resolucije in odloka o skupni devizni 
politiki Jugoslavije v letu 1979 je v opre- 
delitvi tečajne politike dan poudarek na 
vodenju politike realnega tečaja, ki se 
mora odražati predvsem v vzdrževanju in 
poboljšanju konkurenčne sposobnosti 
proizvodov in storitev ozd iz Jugoslavije 
na mednarodnih tržiščih in v zagotavlja- 
nju predvidene ravni likvidnosti države 
do tujine. 

Po mnenju Narodne banke Jugoslavije, 
izraženem v gradivu o politiki tečaja di- 
narja v obdobju januar-september je po- 
litika tečaja dinarja tem zahtevam zado- 
stila. V povprečju je dinar v odnosu na 11 
najpomembnejših konvertibilnih valut v 
obdobju januar-september depreciral za 
6%, medtem ko so cene v SFRJ porasle v 
povprečju za 4% oziroma za 10,4% bolj 
kakor cene v teh enajstih državah. Pri 
prvem odstotku večjega porasta gre za 
cene proizvajalcev, pri drugem pa za ce- 
ne na drobno. Narodna banka Jugoslavi- 
je ugotavlja, da je poprečni porast tečaja- 
dinarja v devetmesečnem obdobju v ce- 
loti pokril in celo presegel razlike v pora- 
stu proizvajalnih cen, ni pa pokril obsto- 
ječih razlik na področju cen na drobno. 

Ob ugotovitvah NBJ, da je tečajna poli- 
tika v letošnjem letu izvršila svojo nalo- 
go, pa se je ta politika - glede na realna 
gibanja v ekonomskih odnosih s tujino in 
učinkovanja tečaja nanje - znašla na do- 
ločeni prelomnici. 

Gibanje v plačilni bilanci v letošnjem 
letu postavljajo vprašanje ne samo 
uspešnosti vodenja in s tem realnosti te- 
čajne politike pri uravnovešanju tokov v 
ekonomskih odnosih s tujino, temveč z 
vso ostrino tudi samega koncepta tečaj- 
ne politike, ki v naših pogojih ne daje 
zaželenih rezultatov. 

Odbor je poudaril, da vse bolj prihajajo 

v ospredje mnenja, da realnost tečaja ni 
moč ocenjevati le skozi prizmo razlik v 
stopnjah inflacije temveč da morajo te 
ocene temeljiti na analizah kompeksnej- 
ših vzrokov, ki so tako notranje narave, 
kakor tudi posledica spremenjenih po- 
gledov na politiko vodenja tečajev v 
svetu. 

Glede izvoza blaga in storitev je v poro- 
čilu banke podana ugotovitev, da so se 
izvozniki in proizvajalci iz SR Slovenije v 
zadovoljivi meri vključili v prizadevanja 
za povečanje izvoza, saj so podatki v 
primerjavi z letom 1978 nadvse ugodni. V 
razdobju od 1. 1. do 30. 9. 1979 je bilo 
namreč za 22,8% več izvoženega kot v 
istem razdobju prejšnjega leta. Kljub tem 
naporom se je zunanjetrgovinski pri- 
manjkljaj povečal, ker je na drugi strani 
tudi uvoz nesorazmerno porasel za 
33,3% nasproti istemu razdobju lanske- 
ga leta. 

Odbor je opozoril, da so neugodna pla- 
čilno-bilančana gibanja imela za posledi- 
co vrsto posegov Zveznega izvršnega 
sveta in drugih organov, ki so s posebni- 
mi ukrepi urejali področje uvoza blaga 
ter plačevanje v tujino, mimo in ne glede 
na samoupravno reguliranje ovoza. Po- 
leg tega pa so tudi ukrepi organov, ki so 
se vrstili v kratkih časovnih razdobjih, 
posebno ob koncu meseca julija, prema- 
lo dorečeni, nejasni in potrebni dopolni- 
tve in pojasnil, da bi se lahko pravilno 
izvajali. Teh pojasnil in ustreznih tolma- 
čenj, po ugotovitvah iz poročila od pri- 
stojnih organov ni mogoče dobiti, zato 
prihaja do neenotne prakse v republikah 
in pokrajinah. Ne glede na to pa številni 
ukrepi pomenijo vse močnejši poseg or- 
ganov oblasti v samoupravno reguliranje 
zunanjetrgovinske menjave. 

Po končani obravnavi je odbor sklenil, 
da se poročilo Narodne banke Slovenije 
za devetmesečno obdobje leta 1979 ne 
predloži v obravnavo zboru, ker bo ob 
obravnavi letnega poročila podana kom- 
pleksnejša informacija s tega področja. 
Odbor pa je zavzel stališče, naj se z nje- 
govim mnenjem na ustrezen način sez- 
nani delegate Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 21.11.1979 

- Kako zagotoviti hitrejšo in namensko 
porabo sredstev zbranih od 
uporabnikov? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije 39. okoliš - Ljublja- 
na Šiška je posta vila,, nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Znano je, da so na računih 
SIS neizkoriščena sredstva, 
ki so v posameznih primerih 
uporabljena celo za kreditira- 

nje gospodarstva (zavaroval* 
na skupnost). 

Interes uporabnikov in tudi 
izvajalcev je, da se sredstva 
zberejo in porabijo usklajeno 
in- pravočasno in da niso ne- 
porabljena ali nenamensko 
porabljena. 

Kakšne aktivnosti predvi- 
deva predlagatelj zakonov 

SIS, da bi bila zagotovljena 
hitrejša in namenska poraba 
sredstev zbranih od uporab- 
nikov? 

Na vprašanje je odgovoril 
Dušan Sinigoj, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije: 

Izvršni svet je v začetku le- 
tošnjega leta dal poročilo 
Skupščini SR Slovenije o prili- 
vu sredstev na račune samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 
Opozoril je na vzroke večjega 
priliva sredstev od dogovorje- 
nega v samoupravnih sporazu- 
mih. Samoupravnim intere- 
snim skupnostim smo priporo- 

čili, da takoj ukrepajo, da se 
doseže uskladitev priliva. Vse 
samoupravne interesne skup- 
nosti na ravni republike so 
konkretne ukrepe sprejele in 
sukladile priliv z dogovorjeni- 
mi sredstvi v samoupravnih 
sporazumih. 

Prav tako so to storile samo- 
upravne interesne skupnosti v 
občinah, vendar ne vse dosle- 
dno. Moram pa hkrati opozori- 
ti delegate, da ima skupnost 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vsak mesec zaradi 
neenakomernega priliva sred- 
stev velike težave, ko mora na- 
jemati velike premostitvene 
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kredite, da lahko izpolni ob- 
veznosti do upokojencev in 
drugih samoupravnih intere- 
snih skupnosti. 
/ V organih Izvršnega sveta 

zato predlagamo, da bi se 
zdravstvene skupnosti, skup- 
nosti otroškega varstva in 
skupnost pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja dogo- 
vorile za začasen odlog plačila 
obveznosti v obliki prispevkov, 
ki jih mora plačati skupnost 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zdravstvenim ozi- 
roma Skupnosti otroškega var- 
stva. Zaradi pomanjkanja kre- 
ditnega potenciala v bankah bi 
ta skupnost na ta način lažje 
premostila začasne težave. 

Sedaj smo v času, ko skup- 
ščine samoupravnih interesnih 
skupnosti v skladu z določili 
samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov in pa z določi- 
lom 23. a člena Dogovora o 
temeljih družbenega plana 
Slovenije v skladu z gospodar- 
skimi gibanji usklajujejo oziro- 
ma valorizirajo povračila za le- 
to 1979. Predvideno je, da bi za 
leto 1979 valorizirali povračila 
in cene za 3%. Skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti morajo še v tem mesecu 
in v začetku prihodnjega me- 
seca opraviti tudi valorizacijo 
za leto 1980 in sprejeti ugoto- 
vitvene sklepe o prispevnih 
stopnjah tako, da bodo pri- 
spevne stopnje, ki bodo veljale 
v prihodnjem letu, objavljene 
pravočasno v mesecu decem- 
bru. 

Po podatkih Zavoda SRS za 
družbeno planiranje Izvršni 
svet ocenjuje, da bo v vseh sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, tako v občinah kot v 
republiki, po izvedeni valoriza- 
ciji za leto 1979 okoli ena mili- 
jarda presežkov. Stališče Izvrš- 
nega sveta je, da se morajo ta 
sredstva vrniti uporabnikom s 
poračunom za leto 1980. Za vi- 
šino teh sredstev torej morajo 
biti v prihodnjem letu sredstva 
za dogovorjene programe in 
prispevne stopnje samouprav- 
nim interesnim skupnostim 
zmanjšani. Pri tem velja pou- 
dariti, da je Raziskovalna 
skupnost Slovenije že sprejela 
sklep, da zavezanci ne plačajo 
prispevka za mesec november. 
Priporočeno je, da podoben 

sklep sprejme tudi Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. 

Prispevne stopnje, ki jih bo- 
do sprejemale skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti za prihodnje leto, rnorajb 
temeljiti na čim bolj realnih 
bcenah gospodarskih gibanj 
za prihodnje leto, tako da bo- 
do možnosti za nastajanje pre- 
sežkov čim bolj zmanjšane. Če 
pa bi kljub temu tekom leta 
zaradi gospodarskih gibanj 
nastali presežki na računih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, morajo skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti ravnati po določilih, ki 
smo jih danes sprejeli v zako- 
nih. 

Pri tem se bomo v Izvršnem 
svetu zavzemali, da se tudi 
med letom lahko sprejme 
sklep o prenehanju plačevanja 
prispevkov za določen čas, če 
bo to potrebno. 

V zvezi s sredstvi v skupno- 
stih za zavarovanje dovolite, 
dam samo pojasnilo. Proble- 
mi, na katere opozarja dele- 
gatsko vprašanje, so res odprti 
v odnosu do zavarovalne 
skupnosti. Način zbiranja 
sredstev, njihova namenska in 
regionalna razporeditev po 
vrstah skupnosti in po temelj- 
nih bankah, kjer se ostvarjajo, 
je zagotovljena po spremembi 
samoupravne ureditve zavaro- 
valnih skupnosti. 

Trenutno prosta sredstva v 
zavarovalnih skupnostih ter 
njihova raba pa so predmet 
razprav že bila, vendar se je 
pokazalo, da je problem celo- 
vitejši, kot je izgledalo na prvi 
pogled, in vezan na urejanje 
razmer, in odnosov v bančnem 
sistemu in drugod. 

Zato je problem sredstev za- 
varovalnih Skupnosti uvrščen v 
razpravo na politično redakcij- 
sko komisijo, ki jo je za uskla- 
jevanje stališč o takih in po- 
dobnih vprašanjih imenoval 
Republiški svet za vprašanja 
družbene ureditve. Razprava 
bo predvidoma v kratkem in bo 
ob razčiščevanju vprašanj gle- 
de urejanja odnosov v zavaro- 
valstvu možno začeti tudi z do- 
slednejšim urejanjem mate- 
rialnih vprašanj znotraj dejav- 
nosti, kot tudi vprašanj, ki 
izhajajo iz odnosov med zava- 
rovalstvom in ostalim združe- 
nim delom. 

- Problematika proizvodnje traktorjev 

Skupina delegatov 1. okoli- 
ša - Celje za področje gospo- 
darstva za Zbor združenega 
dela SR Slovenije je po skle- 
pu seje Zbora združenega de- 
la Skupščine občine Celje z 
dne 6.11. 1979 na seji Zbora 

združenega dela Skupščine 
SR Slovenije prezentirala 
kratko problematiko koopera- 
cijske proizvodnje traktorjev v 
Železarni Štore ter formirala 
sledeča vprašanja: 

1. Kljub velikim naporom, 

sklenjenim pogodbam in sa- 
moupravnimi sporazumi z ju- 
goslovanskimi kooperanti - 
dobavitelji dobave sestavnih 
delov in repromateriala ne te- 
čejo po dogovorjeni dinamiki. 
Odstopanja so količinska in 
kakovostna. Zaradi take sla- 
be materialne oskrbe je proiz- 
vodnja pod planom in izkori- 
ščenost kapacitet komaj 50 
%. 

2.Cene sestavnih delov ju- 
goslovanskih kooperantov 
stalno naraščajo, medtem ko 
so cene finalnih proizvodov - 
traktorjev določene od Zvez- 
nega zavoda za cene. Ves čas 
proizvodnje ugotavljamo, da 
se stalno veča razlika med 
povečevanjem nabavnih cen 
repromateriala in prodajno 
ceno traktorja v našo škodo. 

3.0d potrditve pogodbe o 
dolgoročni Indrustrijski koo- 
peraciji do danes so se bi- 
stveno povečale carinske 
obremenitve za uvoz kompo- 
nent, medtem ko izvoza sti- 
mulacije ne kompenzirajo vi- 
sokih jugoslovanskih cen in 
uvoznih dajatev. Poleg tega 
ugotavljamo še večmesečni 
zaostanek plačevanja izvoz- 
nih premij. Takšno stanje ob- 
čutno slabša ekonomski polo- 
žaj dolgoročne proizvodne 
kooperacije. 

4.V zadnjem času se pojav- 
lja zaradi restriktivnih ukre- 
pov kreditne politike tudi za- 
stoj v prodaji na jugoslovan- 
skem trgu. Proizvodnja sama 
ne razpolaga s potrebnimi 
kreditnimi sredstvi za krediti- 
ranje prodaje, kar danes za- 
htevajo 

Odgovor: je podalTone Ko- 
vič,republiški sekretar za indu- 
strijo. Delegati postavljajo 
vprašanje s področja spošto- 
vanja pravno veljavnih pogod- 
benih obligacij in samouprav- 
nih sporazumov z drugimi or- 
ganizacijami združenega dela 
- proizvajalci sestavnih delov 
in repromateriala ter ugotav- 
ljajo, da ravno slabo spoštova- 
nje pogodbenih obveznosti in 
samoupravnih sporazumov 
povzroča veliko materialno 
škodo TOZD Tovarna traktor- 
jev Železarna Štore, saj ravno 
zaradi tega je proizvodnja pod 
planom ter izkoriščenost ka- 
pacitet komaj 50 %. Iz vpraša- 
nja ni razvidno ali so predstav- 
niki TOZD Tovarna traktorjev 
poskušali zaščititi svoje mate- 
rialne interese s pomočjo pri- 
stojnih sodišč in kakšen je bil 
rezultat. Če za ta primer ni bila 
uporabljena isodna pot ni no- 
bene možnosti, da bi po uprav- 
ni liniji nadoknadili škode, ki 
nastajajo zaradi neizpolnjeva- 
nja medsebojnih obveznosti. 

Cene traktorjev so v pristoj- 

nosti federacije, zanje velja re- 
žim zadržanih cen, ki se lahko 
spreminjajo samo s sporazumi 
o spremembi zadržanih cen, ki 
jih sklepajo proizvajalci in 
uporabniki. Od 3. 8. 1979 dalje 
je bil uveden začasni ukrep 
maksimiranja cen na nivoju, ki 
je bil v veljavi na dan sprejete- 
ga ukrepa. 

Cene medfaznih produktov 
so tudi v pristojnosti federacije 
toda v različnih režimih druž- 
bene kontrole cen. Zaradi tega 
je možno, da pride do neuskla- 
jenih gibanj cen. 

Cene traktorjev so se v ob- 
dobju 197/-1979 gibale ta- 
kole: 

Leto. zahtev. odobreno 
poveč.v% poveč.v% 

1977 .15 7 
1978 15 7 
1979 18 9 

Cene najpomembnejših ma- 
terialov za reprodukcijo pa so 
se v glavnem gibale skladno s 
cenami jekla, ki je povprečno 
raslo po stopnji 30 % letno. 
Republiški komite za tržišče in 
cene je doslej že večkrat 
obravnaval problematiko cen 
traktorjev in je skupaj s proiz- 
vajalci uspel doseči pri Zvez- 
nem zavodu za cene pristanek 
za povečanje cen traktorjev za 
9 %, dne 22.6.1979. Občasne 
akcije usklajevanja najvidnej- 
ših disproporcev pri formira- 
nju cen niso mogle v celoti 
vseh zadovoljevati, vendar mo- 
ramo upoštevati, da se preko 
politike cen v veliki meri izvaja 
program stabilizacije v letoš- 
njem in preteklem letu. V letu 
1980 pa ši bosta Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Ko- 
mite za tržišče in cene prizade- 
vala za skladnejše gibanje cen 
tako končnih kot medfaznih 
proizvodov. 

Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije in njegovim orga- 
nom je bilo javljeno že v začet- 
ku leta 1979 težko stanje pri 
izvajanju kooperacijske po- 
godbe s firmo FIAT TRATTORI 
Modena pri proizvodnji trak- 
torjev. Ugotovljeno je bilo, da 
je glavni vzrok tega stanja po- 
slabšanje odnosov med carin- 
sko zaščito in stimulacijo izvo- 
za v škodo TOZD Tovarna trak- 
torjev Železarna Štore. Od 
vseh proizvajalcev traktorjev v 
SFRJ disparitetno obremenje- 
vanje uvoza in stimulacija 
izvoza najbolj obremunjujejo 
ravno TOZD Tovarna traktorjev 
Štore, kajti le ta ima v koopera- 
cijski pogodbi aranžma, ki do- 
loča izvoz 50 % proizvedenih 
količin v okviru zelo kvalitetne 
delitve dela med kooperirajo- 
čima partnerjema. 

Zaradi tega je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije imel 
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TOZD Tovarna traktorjev Store 
za izredni primer, pri katerem 
gre koristiti 50. člen Carinske- 
ga zakona, ki omogoča ram- 
plasman, to je brezcarinsko 
menjavo proizvodov. Zaradi 
tega je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije poslal 13. 9. 1979 
pismo Zveznemu izvršnemu 
svetu. Po najnovejših obvesti- 
lih je bila v federaciji izvršena 
uskladitev med resorji pri reše- 
vanju tega vprašanja in priča- 
kujemo odgovor ZIS. 

V SR Sloveniji ima vsaka 
družbena kmetijska organiza- 
cija skupnosti kmetov in vsak 
zasebni kmetijski proizvajalec, 
ki se vključuje v družbeno or- 
ganizirano proizvodnjo hrane, 
tudi pravico do uveljavitve kre- 
dita pri nakupu traktorjev. 
Družbene kmetijske organiza- 
cije in skupnost kmetov prido- 
bijo družbena sredstva v obliki 
kredita v višini 80 % in kmetje- 
-kooperanti v višini 60 % na- 
kupne vrednosti traktorja. 
Obrestna mera je dogovorjena 
v višini 6 % oziroma 3 % za 
skupnosti kmetov in za koope- 

rante v manj razvitih, hribovitih 
in obmejnih področjih. Vračil- 
ni rok kreditov je v vseh prime- 
rih 5 let. 

Navedeni sistem kreditiranja 
kmetijske mehanizacije oziro- 
ma traktorjev je v Sloveniji 
sprejet z Družbenim dogovo- 
rom o temefjih plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-80 in je 
bil opredeljen v Sporazumu o 
kreditiranju naložb v kmetij- 
stvo in živilsko industrijo ter 
kreditiranju proizvodnje in za- 
log kmetijskih proizvodovin 
predelave v SR Sloveniji v letih 
1976-80, ki je bil sklenjen med 
vsemi temeljnimi bankami s 
področja Slovenije in Kmetij- 
sko živilsko razvojno skup- 
nostjo Slovenije. 

S tem menimo, da je sisterr) 
kreditiranja traktorjev v Slove- 
niji urejen. Za tovarno pa osta- 
ja odprto vprašanje kreditira- 
nja prodaje traktorjev v druge 
republike, ki naj bi se uredilo s 
kreditiranjem s strani temelj- 
njih bank na podoben način, 
kot je to urejeno pri drugih ju- 
goslovanskih proizvajalcih 
traktorjev. 

- Reševanje stanovanjskih vprašanj 
kmetov-borcev NOV 

Skupščina občine Slovenj 
Gradec je z dopisom št. 02- 
1/78-P z dne 30. 10. 1979 po- 
stavila Skupščini SR Sloveni- 
je v zvezi z reševanjem stano- 
vanjskih vprašanj kme- 
tov-borcev NOV naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V občini Slovenj Gradec je 
večje število kmetov-borcev 
NOV. V povojnih letih so si 
uspešno urejevali svoje kme- 
tije in si zagotavljali osnovni 
vir preživljanja, z velikimi te- 
žavami in v veliko manjši meri 
pa so imeli možnost vlagati 
finančna sredstva za urejeva- 
nje svojih stanovanjskih ob- 
jektov. Njihove stanovanjske 
hiše so danes dotrajane in 
potrebne temeljite obnove. V 
večini stanovanjskih objektov 
ni urejenih sanitarij, kopalnic 
ipd., električna inštalacija je 
improvizirana, sami bivalni 
prostori pa so nefunkcionalni. 

V obdobju do leta 1973 se je 
iz namenskih finančnih sred- 
stev, ki so se zbirala na po- 
sebnem računu občine za 
graditev stanovanj za udele- 
žence NOV, usmerjalo nekaj 
sredstev tudi za izboljšanje 
stanovanjskih razmer kme- 
tov- borcev. Po prenehanju 
zbiranja teh sredstev pa so od 
leta 1973 za te namene na 
razpolago le anuitete iz odo- 
brenih posojil, katerih višina 
pa komaj zadošča za nabavo 

enega enosobnega stanova- 
nja v enem letu. 

Po veljavnih predpisih na 
področju stanovanjskega go- 
spodarstva kmetje - borci ni- 
majo možnosti pridobiti kre- 
ditnih sredstev za ureditev 
svojih stanovanjskih hiš, sami 
pa za te namene finančnih 
sredstev niso v stanju zago- 
tavljati. Edina možna oblika 
za reševanje stanovanjskih 
vprašanj kmetov - borcev je 
namensko varčevanje pri 
banki, ki pa je časovno pogo- 
jeno in ob manjših razpoložlji- 
vih sredstvih varčevalca ne- 
stimulativno, saj rastejo cene 
hitreje kot vrednost privarče- 
vanih sredstev. 

Znane so težave v zvezi s 
pomanjkanjem finančnih 
sredstev za reševanje odprtih 
stanovanjskih vprašanj v ob- 
činah. Na tem področju so bili 
sicer doseženi pozitivni rezul- 
tati za delavce v združenem 
delu ter določene socialne 
kategorije občanov in upoko- 
jencev, vendar pa je ostalo 
nerešeno vprašanje zagotav- 
ljanja finančnih sredstev za 
kmete - borce, ker le-ti ne 
združujejo namenskih sred- 
stev za stanovanjsko izgrad- 
njo in zato po veljavnih pred- 
pisih ne morejo biti deležni 
posojil izmed obstoječih oblik 
združevanja namenskih sred- 

stev za stanovanjsko izgrad- 
njo. 

O tem vprašanju so na svo- 
jih sejah, dne 12. oktobra 1979 
razpravljali tudi zbori Skup- 
ščine občine Slovenj Gradec 
in sklenili Skupščini SR Slo- 
venije postaviti delegatsko 
vprašanje, kako namerava to 
problematiko v prihodnje re- 
ševati. 

Skupščina občine Slovenj 
Gradec predlaga, da se ob 
sprejemu nove zakonodaje s 
področja stanovanjskega go- 
spodarstva v sistemske reši- 
tve vnesejo tudi določila mož- 
nosti reševanja stanovanj- 
skih vprašanj za kmete - bor- 
ce NOV. 

Kot možno rešitev predla- 
gamo, da se namenska sred- 
stva za te potrebe zagotovijo 
iz naslova hranilnih vlog, ki bi 
jih bilo poleg sredstev iz na- 
menskega varčevanja možno 
koristiti tudi kot kreditna sred- 
stva. 

Odgovor je podal Milan 
Štruc, pomočnik republiškega 
sekretarja za urbanizem. Za- 
kon o družbeni pomoči v sta- 
novanjskem gospodarstvu 
(Uradni list SRS, št. 5/72) je 
posebej opredelil, občane in 
družine, ki so pri urejanju sta- 
novanjskih pogojev deležni 
posebne družbene pomoči. To 
so: mlade družine, občani in 
družine z nižnimi dohodki in 
stari ljudje, borci NOV, upoko- 
jenci in drugi starejši ljudje; v 
odlokih o družbeni pomoči v 
stanovanjskem gospodarstvu, 
,s katerimi so v občinah kon- 
kretizirali zakon, pa so kot 
skupina, ki je deležna posebne 
družbene pomoči, običajno 
opredeljeni tudi invalidi. Borci 
NOV - kmetje in drugi borci so 

bili deležni velike pozornosti 
pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj, ki pa jih kljub temu 
nismo dokončno razrešili. Po 
podatkih Republiškega komi- 
teja za vprašanja borcev NOV, 
v Sloveniji še okoli 2000 bor- 
cev nima ustrezno urejenega 
stanovanjskega vprašanja. 
Med temi borci je tudi nekaj 
borcev - kmetov, ki niso uspeli 
razrešiti svojega stanovanjske- 
ga vprašanja, ker niso združe- 
vali namenskih sredstev za 
stanovanjsko gradnjo in zato 
tudi po veljavnih predpisih ni- 
so mogli dobiti posojil iz zdru- 
ženih sredstev pri samouprav- 
nih stanovanjskih skupnostih v 
občinah. Često tudi niso izpol- 
njevali pogojev za pridobitev 
kreditov iz sredstev družbene 
pomoči. Iz navedenega je ra- 
zvidno, da v okviru obstoječe 
zakonodaje ni možno razreše- 
vati stanovanjskih potreb vseh 
borcev - kmetov. Iz tega razlo- 
ga je naloženo v Stališčih, 
sklepih in priporočilih Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosav v sta- 
novanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji Izvršnemu svetu 
SR Slovenije, da pripravi si- 
stemske rešitve na področju fi- 
nanciranja stanovanjske grad- 
nje ter prouči vprašanja zago- 
tavljanja sredstev za graditev 
in obnovo kmečkih stanovanj, 
posebej v hribovitem in gor- 
skem svetu ter na obmejnih 
območjih. V sklopu tega bodo 
proučene tudi možnosti reše- 
vanja stanovanskih vprašanj 
kmetov - borcev NOV. 

Predlog za razreševanje teh 
vprašanj bo obravnavan že v 
osnutku zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

ZBQR OBČIN —21.11.1979 

- Reševanje stanovanjskih vprašanj 
kmetov-borcev NOV 

Enako vprašanje v zvezi z re- 
ševanjem stanovanjskih vpra- 
šanj kmetov-borcev NOV kot 
je bilo postavljeno na Zboru 
združenega dela je bilo po- 
stavljeno tudi na' Zboru občin. 
Nanj je odgovoril Alojz Mohar, 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-27.11. 1979 

republiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za urba- 
nizem. Odgovor je enak kot je 
bil podan na Zboru združene- 
ga dela in ga objavljamo v da- 
našnji številki »Poročevalca«. 

- Ukinitev prispevka za ceste od goriva 
pri kmetijskih traktorjih in njihovih 
prikolicah? 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko dejavnost 3. okoliša Aj- 
dovščina za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
je postavila vprašanje: »Kaj 
namerava storiti Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije, da 
se zadosti vsaj načelu pravič- 
nosti in da se prispevek za 
ceste od goriva pri kmetijskih 
traktorjih in njihovih priklopni- 
kih ukine. Nadomestilo v viši- 
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mezne porabnike goriv uvesti slavije in ne samo v eni repu- 
le na celotnem območju Jugo- bliki. 

- Problematika v zvezi s slabo preskrbo 
trga 

ni 2,392 din od litra bencina in 
1,80 din od plinskega olja mo- 
rajo plačevati kmetijske orga- 
nizacije in kmetje tudi za gori- 
vo, ki ga uporabljajo kmetijski 
traktorji in njihovi priklopniki. 
Splošno pa je znano, da troši- 
jo kmetijski traktorji gorivo le 
na kmetijskih površinah in da 
izkoriščajo javne ceste kveč- 
jemu le v 1% od celotne pora- 
be goriva. Neutemeljeno in 
krivično je torej, da morajo 
imetniki kmetijskih traktorjev 
prispevati za javne ceste 
enak znesek kot npr. lastniki 
osebnih avtomobilov. To dej- 
stvo je v nasprotju z ustavnim 
načelom o enakosti pravic, 
dolžnosti in odgovornosti.« 

Na vprašanje je odgovorila Mi- 
lica Ozbič, podpredsednica 
Izvršnega sveta Skupščine SR 

^ Slovenije in republiška sekre- 
tarka za finance: 

Cene naftnih derivatov so 
glede na enotno določene ele- 
mente strukture cene naftnih 
derivatov enotne v SFRJ. Zvez- 
ni izvršni svet je na podlagi 
prvega odstavka 231. člena za- 
kona o družbeni kontroli cen 
(Uradni list SFRJ, št. 25/72 in 
35/72) pooblaščen, da določa 
maksimalne cene za naftne 
derivate pri proizvajalnih orga- 
nizacijah (v veljavi je odlok o 
maksimalnih cenah za naftne 
derivate z dne 12/7-1979 - 
Uradni list SFRJ, št. 33/79). 
Stopnje temeljnega prometne- 
ga davka so določene z zvez- 
nim zakonom o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu, v tarifi temeljnega pro- 
metnega davka (Uradni list 
SFRJ, št. 33/72 z dopolnitva- 
mi) oziroma z uredbo o spre- 
membi uredbe o povečanju, 
?manjšanju oziroma odpravi 
stopenj temeljnega prometne- 
ga davka od posameznih pro- 
izvodov (Uradni list SFRJ, št. 
33/79), ki jo sprejme Zvezni 
izvršni svet. Prav tako je enot- 
no določena marža trgovini z 
naftnimi derivati (3. točka zgo- 
raj navedenega odloka). Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v odloku o višini in raz- 
poreditvi nadomestila za upo- 
rabo cest, vsebovanega v pro- 
dajni ceni bencina in plinske- 
ga olja (Uradni list SRS, št. 
2/78, 16/79 in 23/79) določi vi- 
šino nadomestila v znesku ra- 
zlike med enotno maloprodaj- 
no ceno bencina in dieselske- 
ga goriva v SFRJ ter enotno 
določenimi elementi strukture 
cene teh goriv na zvezni ravni. 
Zato ob enotno določenih ele- 
mentih strukture cene naftnih 
derivatov na zvezni ravni, ni 
mogoče določiti zneska nado- 
mestila za ceste v drugi višini 
za posarhezne porabnike ben- 

cina in plinskega goriva v re- 
publiki. 

Po odloku Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o viši- 
ni in razporeditvi nadomestila 
za uporabo cest, vsebovanega 
v prodajni ceni bencina.in plin- 
skega olja, ki se uporablja tudi 
za pogon kmetijskih strojev, je 
znesek nadomestila za ceste 
pri 86 oktanskem bencinu 
2,392 din in pri diesel gorivu D 
2 1,800 din. 

V okviru davčne politike je 
sprejetih vrsta ukrepov za 
spodbujanje mehanizacije v 
kmetijstvu. Tako je oproščena 
plačila prometnega davka na- 
bava vse kmetijske opreme, od 
traktorjev, nakladalnikov, se- 
jalnikov, trosilnikov do molz- 
nih naprav in drugo. Tudi po- 
sebnega davka od premože* 
nja, ki se plačuje od tovornih 
motornih vozil, se ne plačuje 
od vozil, ki se pretežno upo- 
rabljajo za kmetijsko proizvod- 
njo. Na področju registracije 
motornih vozil velja za kmetij- 
sko mehanizacijo posebna 
ureditev, ko se taka vozila le 
evidentirajo ii\ niso v tej zvezi 
podrvržena nobenim daja- 
tvam. 

Kljub močno prisotni težnji, 
da se tudi z ukrepi na področju 
davčne politike in ostalih daja- 
tev spodbuja nabava in upora- 
ba kmetijske mehanizacije pa 
ocenjujemo, da ne bi bilo pri- 
merno v zvezi z dajatvami po- 
sebej obravnavati goriva, ki se 
uporablja za pogon te mehani- 
zacije, saj bi bila realizacija te- 
ga ukrepa zelo zahtevna; gre 
za gorivo, ki je namenjeno zelo 
širokemu krogu uporabnikov, 
ločenih prodajnih mest za na- 
bavo goriva za tovrstno pora- 
bo ni, vsako drugačno uveljav- 
ljanje oprostitve pa bi bilo ve- 
zano na komplicirano tehnič- 
no izvedbo, zelo težavna pa bi 
bila tudi kontrola namenske 
uporabe takega goriva. 

Glede na to, da je družbena 
kontrola cen naftnih derivatov 
tako v proizvodnji kot v prome- 
tu kakor tudi določitev posa- 
meznih elementov strukture 
cene v zvezni pristojnosti, 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ne more uvesti drugač- 
ne rešitve v višini nadomestila 
za ceste za posamezne porab- 
nike goriv v SR Sloveniji. Ker 
bi prodaja goriv po različnih 
maloprodajnih cenah zahteva- 
la tudi višje stroške Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prav 
tako ne more določiti, da bi 
organizacije združenega dela 
zaračunavale dodatne stroške, 
ki bi bili vezani na prodajo go- 
riv brez nadomestila za ceste. 
Zaradi tega bi bilo mogoče 
eventuelno oprostitev plačila 
nadomestila za ceste za posa- 

Skupina delegatov za Zbor 
združenga dela Skupščine SR 
Slovenije za področje gospo- 
darstva 16. okoliša Maribor je 
postavila delegatsko nasled- 
nje vprašanje: 

»Trenutni položaj na trgu 
zaskrbljuje, saj iz dneva v dan 
ugotavljamo, da so prodajne 
police prazne, zdaj z eno zdaj 
z drugo vrsto blaga, ali pa so 
pred trgovinami vrste čakajo- 
čih potrošnikov. Takšen polo- 
žaj povzroča zmedenost med 
delovnimi ljudmi in občani, 
saj nakupovalna mrzlica iz 
dneva v dan narašča, ima pa 
tudi za posledico odhajanje 
ljudi po nakupih k sosedom. 

Ali so vzroki za tako stanje 
v premalo pretehtanih ukre- 
pih ekonomske politike, ali pa 
je to posledica neodgovorno- 
sti in neučinkovitosti ter izi- 
gravanja v tistih strukturah, ki 
so dolžne skrbeti za redno 
preskrbo. Tu mislimo tako na 
delovne organizacije kot tudi 
na družbenopolitične skupno- 
sti in družbenopolitične orga- 
nizacije. 

Postavlja se vprašanje, kaj 
so storili v zadnjih tednih 
izvršni organi v občini, repu- 
bliki in federaciji in kako je s 
predlaganjem odgovornosti 
na posamezne dele gospo- 
darstva. 

Skupina delegatov zahteva 
od Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da da do na- 
slednje seje tega zbora, to je 
do 27. 11. 1979 odgovor na 
vprašanje, koliko je nastalo 
stanje posledica objektivnih 
razlogov in koliko je zanj dana 
subjektivna odgovornost ter 
kaj namerava storiti, da se ta- 
ko stanje ne bo ponavljalo ter 
tudi odgovori na vprašanje, 
kakšne ukrepe lahko pričaku- 
jemo, ko gre za subjektivne 
razloge, ki so povzročili na- 
stalo stanje. 

Predlagamo, da v zvezi s 
tem odgovorom ta zbor uvrsti 
na dnevni red svoje seje dne 
27. 11. 1979 posebno točko 
dnevnega reda, za katero naj 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravi ustrezno 
gradivo. 

Podobno vprašanje je za- 
stavila tudi Skupščina mesta 
Ljubljane. 

Na obe vprašanji je odgovo- 
ril Štefan Korošec, predsednik 
Republiškega komiteja za trži- 
šče in cene. 

Uvodoma želimo opozoriti, 
da so za preskrbo prebivalstva 

z osnovnimi živilskimi proiz- 
vodi odgovorne organizacije 
združenega dela proizvodnje 
in trgovine, občine, republike 
in federacija. V odgovoru na 
delegatsko vprašanje pa je te- 
žišče v prikazu aktivnosti Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in upravnih organov pri 
odpravljanju motenj v pre- 
skrbi. 

1. V vsem letošnjem letu se 
na področju celotne Jugosla- 
vije kljub sprejemu številnih 
tekočih ukrepov srečujemo z 
motnjami v preskrbi. Med le- 
tom je občasno primanjkovalo 
svežega mesa (zlasti svinjine), 
kave, južnega sadja, nekaterih 
naftnih derivatov (plinsko olje, 
kurilna olja za gospodinjstvo, 
tekoči naftni plin) ter nekaterih 
drugih izdelkov široke porabe. 
Do večjih zastojev v preskrbi 
pa je prišlo zlašti v zadnjem 
četrtletju, ko je prišlo do ob- 
čutnega pomanjkanja južnega 
sadja, pralnih praškov, antifri- 
za in kave. Na poslabšanje pre- 
skrbe trga v zadnjem četrtletju 
letos so med drugim vplivali 
tudi nekateri dopolnilni ukrepi 
ekonomske politike, sprejeti v 
juliju letos, predvsem restrikci- 
je na področju uvoza in politi- 
ke cen, prav tako pa je prisot- 
na tudi določena potrošniška 
mrzlica, ki je nismo uspeli pra- 
vočasno preprečiti. 

Že od začetka leta je skoraj 
na področju celotne države 
občutiti zmanjšano proizvod- 
njo mesa, posebno svinjine, 
zaradi česar je prišlo do pove- 
čanega povpraševanja ostalih 
vrst mesa in s tem do poslab- 
šanja preskrbe s svežim me- 
som nasploh. V devetih mese- 
cih letos je bilo v Jugoslaviji 
proizvedenega za 13% manj 
svinjskega mesa kot v enakem 
času lani, v ŠR Sloveniji pa za 
okrog 11% manj. Vzroke za 
zmanjšano proizvodnjo mesa 
(proizvodnja mesa je v letoš- 
njem letu manjša od predvide- 
ne s planom), je v prvi vrsti tudi 
iskati v slabi letini koruze v letu 
1978 in v izredno visokih ce- 
nah koruze. Poleg tega je tre- 
ba poudariti, da se je. v letoš- 
njem letu povpraševanje po 
svinjskem mesu povečalo, 
predvsem v času turistične se-' 
zone. Prav tako pa je zaostaja- 
nje v uveljavljanju novih druž- 
benoekonomskih odnosov ter 
dohodkovnem in poslovnem 
povezovanju od primarne pro- 
izvodnje do predelave iz pro- 
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tfafe tudi eden bistvenih dejav- 
nikov motenj v preskrbi. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in pristojni republi- 
ški organi sq tekoče spremljali 
preskrbljenost trga z mesom in 
sproti (po mesecih) sprejemali 
tudi ustrezne ukrepe, kot so: 
-vi. tromesečju so bili na 

temelju novih proizvajalčevih 
prodajnih cen, določene drob- 
noprodajne cene svežega me- 
sa; podaljšanj pa je bila kom- 
penzacija pri junečjem mesu. 
V februarju so se maloprodaj- 
ne cene svežega junečjega 
mesa povečale za 18%. 

- marca letos je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal zveznim organom uvoz 
2500 ton svinjskega mesa 
(uvoz je bil realiziran), 

- Republiški komite za trži- 
šče in cene je pri Samoupravni 
interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino inter- 
veniral za odobritev uvoza 739 
ton govejega mesa (realizi- 
rano), 

- do maja je bila iz republi- 
ških rezerv sproščena celotna 
količina svinjskega mesa (sku- 
paj 315 ton in sicer: marca 30 
ton, aprila 30 ton in maja 255 
ton), 

- v začetku maja so bile po- 
večane drobnoprodajne cene 
svežega mesa, zaradi poviša- 
nja odkupne marže (za pokri- 
vanje stroškov pri odkupu), 

- konec julija je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zahte- 
val sprostitev 600 ton svinjske- 
ga mesa iz zveznih rezerv (od 
tega je bilo realiziranih 351 ton 
v avgustu in 200 ton v septem- 
bru) 

- v septembru je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zahte- 
val nadaljnjih 700 ton svinjske- 
ga mesa iz zveznih blagovnih 
rezerv; od tega je bilo šele v 
drugi polovici novembra spro- 
ščenih 504 ton svinjskega 
mesa, 
- konec septembra je Izvrš- 

ni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal Samoupravni intere- 
sni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, da zagotovi 
devizna sredstva za uvoz 700 
ton govejega mesa (uvoz je v 
teku), 

- v oktobru je bila podaljša- 
na kompenzacija pri svežem 
junečjem mesu in uvedena 
kompenzacija pri svinjskem 
mesu, 

- v novembru je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval Zveznemu sekretariatu 
za trg in splošne gospodarske 
zadeve zahtevek za odboritev 
kontingenta za uvoz 3000 ton 
svinjskega mesa in hkrati 
Zveznemu sekretariatu za zu- 
nanjo trgovino zahtevek za 
odobritev deviznega kontin- 

genta za uvoz 1000 ton pralne- 
ga praška, 

- Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je skupaj z Živinorej- 
sko poslovno skupnostjo Slo- 
venije že v začetku leta pričel z 
akcijo privezovanja telet. Pri- 
čakujemo, da bo ta akcija vpli- 
vala na večjo ponudbo juneč- 
jega mesa sredi prihodnjega 
leta. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je torej letos interve- 
niral s 315 tonami svinjskega 
mesa iz republiških blagovnih 
rezerv, iz zveznih rezerv pa je 
bilo za potrebe naše republike 
sproščenih 1055 ton svinjske- 
ga mesa (zahtevali smo 1300 
ton), prek interventnega uvoza 
pa je bilo uvoženih 1439 ton 
govejega mesa. Te intervencije 
so prav gotovo pripomogle k 
temu, da je bila preskrba z me- 
som boljša kot bi bila sicer. 
Pričakovati je, da se bo ponud- 
ba govedi z določitvijo novih 
proizvajalčevih prodajnih cen 
izboljšala, preskrba z mesom 
na sploh pa se bo v celoti nor- 
malizirala šele v začetku dru- 
gega četrtletja 1980. 

2. Tako kot na ravni federa- 
cije, so tudi na ravni republike 
oblikovane blagovne rezerve 
samo za nekatere osnovne 
kmetijske in industrijske proiz- 
vode. Zavod SR Slovenije za 
rezerve je po sprejetju zahtev- 
ka s strani organizacij združe- 
nega dela in na temelju skle- 
pov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije takoj sprostil ce- 
lotno količino rezerv posamez- 
nih proizvodov. Zahtevki pa so 
bili dani le za sprostitev svinji- 
ne, jedilne soli in pralnih pra- 
škov, medtem ko za sprostitev 
moke, olja in sladkorja ni bilo 
zahtevkov, kajti s temi proiz- 
vodi razpolagajo tako proizva- 
jalci kot trgovske organizacije 
v zadostnih količinah in doslej 
ni bilo potrebe, da bi z njimi 
intervenirali z blagovnimi re- 
zervami. 

3. Proizvajalčeve prodajne 
in zaščitne cene kmetijskih 
pridelkov se oblikujejo v skla- 
du z določili dogovora o osno- 
vah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrij- 
skega kompleksa v dobi od le- 
ta 1976 do 1980. V skladu s 27. 
in 28. členom dogovora je po- 
trebno raven proizvajalčevih 
prodajnih in zaščitnih cen 
kmetijskih proizvodov, za ka- 
tere so pristojni organi federa- 
cije, določiti do 1. oktobra te- 
kočega leta za prihodnje leto. 
Teh cen še ni določenih, smo 
pa na začetku decembra. Tudi 
v letošnjem letu predlog zvez- 
nih organov za oblikovanje 
proizvajalčevih prodajnih in 
zaščitnih cen kmetijskih proiz- 
vodov ni bil pripravljen pravo- 

. časno in tako te cene niso bile 
usklajene in sprejete do 1. ok- 
tobra. Posebej pa želirrto opo- 
zoriti, da je Izvršni svet Skup- 
ščine SRS konec julija določil 
nove drobnoprodajne cene 
mleka. Na seji Medrepubliške- 
ga komiteja za področje trga, 
dne 24. 9. 1979 leta, je pred- 
stavnik SR Slovenije v imenu 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije zahteval, da pristojni 
zvezni organi čimprej pripravi- 
jo predlog novih proizvajalče- 
vih prodajnih in zaščitnih cen 
kmetijskih proizvodov. V za- 
četku oktobra je zvezni izvršni 
svet predlagal in tudi določil 
samo ceno pšenice. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je 
nasprotoval posamičnemu 
urejanju cen kmetijskih proiz- 
vodov, ker iz dogovora o 
agroindustrijskem kompleksu 
izhaja, da je treba tudi cene za 
vse kmetijske proizvode dolo- 
čiti istočasno, posebno pa le- 
tos, ker je prišlo do pomemb- 
nejših nesorazmerij v tržnih 
cenah med posameznimi kme- 
tijskimi proizvodi. Zaradi pro- 
blemov setve pa je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije dal 
naknadno soglasje k določitvi 
proizvajalčeve prodajne in za- 
ščitne cene pšenice in ponov- 
no zahteval, da se v najkrajšem 
času pripravi predlog cen tudi 
za vse ostale kmetijske proiz- 
vode. 

Predlog pristojnih zveznih 
organov za določanje proizva- 
jalčevih prodajnih in zaščitnih 
cen kmetijskih proizvodov za 
leto 1980 je bil obravnavan na 
Medrepubliškem komiteju za 
področje trga dne 5. 11. 1979. 
Ob tej priložnosti je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
opozoril, da med predpisanimi 
proizvajalčevimi1 prodajnimi 
cenami rastlinske proizvodnje 
in cenami živinorejskih proiz- 
vodov že dalj časa niso vzpo- 
stavljene normalne paritete in 
da se tržne cene oblikujejo na 
povsem drugačnih ravneh kot 
so predpisane, ker proizvajalci 
izhajajo iz tržnih paritet cen. 
Hkrati smo opozorili, da pred- 
log ne upošteva specifičnih 
pogojev živinoreje v hribovitih 
področjih, pri čemer smo se 
zavzemali za bolj stimulativen 
porast cen v živinoreji ter pri 
mleku. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je tudi predlagal, 
da je treba drobnoprodajne 
cene živinorejskih proizvodov 
(meso, mesni izdelki, mleko in 
mlečni izdelki) uveljaviti takoj, 
ko bo doseženo soglasje o no- 
vih proizvajalčevih prodajnih 
cenah. Glede na to, da so naš 
predlog podprli predstavniki 
večine republik in ker smo sre- 
di novembra prejeli tudi uskla- 
jen predlog Gospodarske 

zbornice in Živinorejske po- 
slovne skupnosti za raven 
drobnoprodajnih cen svežega 
mesa in mleka, bodo ta vpra- 
šanja rešena po naši oceni v 
prihodnjih dneh. 

4. Kot smo že omenili, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije tekoče spremljal preskr- 
bo trga in v posameznih pri- 
merih slabše preskrbe tudi 
ukrepal v okviru svojih pristoj- 
nosti. Poleg pomanjkanja ne- 
katerih kmetijskih proizvodov 
je v letošnjem letu ugotovljeno 
tudi pomanjkanje nekaterega 
blaga široke potrošnje. To je 
po eni strani prav gotovo po- 
sledica povečanega pritiska 
povpraševanja in sprememb v 
strukturi povpraševanja, na 
drugi strani pa posledica zao- 
stajanja proizvodnje nekaterih 
proizvodov in restrikcij pri 
uvozu blaga široke potrošnje, 
kar je še posebno prišlo do 
izraza v zadnjem četrtletju le- 
tos. Zaradi manjšega uvoza 
nekaterih vrst blaga široke po- 
trošnje' že v letošnjem letu ni 
bilo mogoče popestriti ponud- 
bo na domačem trgu, po spre- 
jetju ukrepov v mesecu juliju 
pa se je to stanje še poslabša- 
lo. Po drugi strani pa tudi zara- 
di pomanjkanja sredstev za in- 
tervencijski uvoz široke po- 
trošnje in zaradi izredno dol- 
gotrajnega postopka za prido- 
bitev vseh potrebnih dovoljenj 
(blagov/ii in devizni kontin- 
genti), intervencije dostikrat 
niso bile učinkovite. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo v decembru spre- 
jel nekatere konkretne ukrepe, 
ki naj bi pripomogli k stabilnej- 
ši preskrbi. Hkrati menimo, da 
bo v prihodnjem letu potrebno 
z nekaterimi dodatnimi ukrepi 
zagotoviti povečanje proizvod- 
nje deficitarnih proizvodov na 
področju SR Slovenija. 

Zaradi izredne zapletenosti 
problematike in tudi predvsem 
kritičnega reagiranja občanov, 
je Izvršni svet rnenil, da je tre- 
ba v nekaj besedah pojasniti 
nekatere širše vzroke motenj v 
preskrbi. 

V letošnjem letu se srečuje- 
mo na celotnem področju dr- 
žave z občasnimi motnjami v 
preskrbi, vendar je dinamika in 
intenzivnost nekoliko različna 
v posameznih mesecih in tudi 
regijah. Do večjih zaostpitev v 
preskrbi z nekaterimi pre- 
hrambenimi proizvodi pa je 
prišlo v zadnjem trimesečju ta- 
ko, da se je o problematiki pre- 
skrbe razpravljalo tudi na 
predsedstvu Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slo- 
venije, na seji dne 19.11.1979, 
ko so bila sprejeta stališča in 
kritična ocena. 
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Poleg že navedenih vzrokov 
in posledic motenj v preskrbi, 
o katerih sem govoril v odgo- 
voru na delegatsko vprašanje, 
pa so dosedanje razprave in 
ocene pokazale, da so nekateri 
dejavniki in vzroki bistveni za 
motnje v preskrbi v sedanjem 
obdobju v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, katerih pomen 
in težino moramo pravilno 
ovrednotiti in zastaviti aktiv- 
nost za odpravo temeljnih 
vzrokov, ne pa le ublažitev po- 
sledic. Po našem mišljenju so 
trije temeljni vzroki. 

1. Očitno je, da proizvodnja 
z nekaterimi osnovnimi kmetij- 
skimi -proizvodi in nekaterimi 
industrijskimi proizvodi zao- 
staja za intenzivnostjo povpra- 
ševanja in potrošnje. Upošte- 
vajoč strukture proizvodnje v 
Sloveniji in Jugoslaviji ter pro- 
izvodne cikluse je nesporno, 
da bo potrebno v bodoče po- 
svetiti več pozornosti normalni 
preskrbi.z osnovnimi proizvodi 
že ob pripravi in sprejemanju 
tekočih ukrepov ekonomske 
politike, zlasti na področju 
cen, davkov, ekonomskih od- 
nfisov s tujino in tudi kompen- 
zacij. Pri tem bodo morali 
ukrepi ekonomske politike v 
prvi vrsti vzpodbujati in stimu- 
lirati domačo proizvodnjo, zla- 
sti pri tistih proizvodih, kjer 
imamo očitno komparativne 
prednosti. Pri proizvodih, kjer 
je domača proizvodnja v teko- 
čem letu deficitarna pa bo po- 
trebno sprejeti interventne 
ukrepe z uvozom blaga oziro- 
ma z intervencijami iz blagov- 
nih rezerv federacije, republi- 
ke in občine. Večina občin še 
nima sploh oblikovanih bla- 
govnih rezerv. 

2. Nezadostna učinkovitost 
v odpravljanju motenj v pre- 
skrbi je pokazala na slabo or- 
ganiziranost nosilcev preskrbe 
ter na pomanjkljivosti v preto- 
ku informacij, kar pogojuje 
neusklajenost v aktivnosti in 
zmanjšuje učinkovitost pri rea- 
lizaciji interventih ukrepov. Ta- 
ko je trajalo preko mesec dni 
od sprejetja zahtevka za inter- 
vencijo z zveznimi blagovnimi 
rezervami,, oziroma od zahtev- 
ka za interventni uvoz blaga do 
trenutka, da se je to blago po- 
javilo v prodajalnah. Slaba or- 
ganizacijska in tehnološka po- 
vezanost med organizacijami 
združenega dela - proizvod- 
nja-trgovina - je bistveni de- 
javnik, ki je vplival na zakasni- 
tve pri dobavi blaga v drobni 
prodaji. Na osnovi navedenega 
lahko sklepamo, da je slaba 
povezanost vseh nosilcev pre- 
skrbe organizacij združenega 
dela, družbenopolitičnih skup- 
nosti, poslovnih skupnosti in 
samoupravne interesne skup- 

nosti za ekonomske odnose s 
tujino, eden od izredno po- 
membnih vzrokov za prepoča- 
sno reševanje tekočih proble- 
mov preskrbe. 

3. Sedanje izkušnje so po- 
kazale, da so v praksi številne 
nejasnosti in tudi nerazumeva- 
nja v zvezi z razmejitvijo odgo- 
vornosti za preskrbo prebival- 
stva z osnovnimi živilskimi 
proizvodi. Znano je, da po 
sprejemu nove ustave in tudi 
zakona o združenem delu in 
drugih sistemskih zakonov re- 
publika, občina, zlasti pa tudi 
organizacije združenega dela 
prevzemajo večjo odgovornost 
za preskrbo tržišča z osnovni- 
mi živili. Pri razreševanju pro- 
blema preskrbe v dosedanjem 
obdobju pa smo bili pri reali- 
zaciji sprejetih ukrepov za 
izboljšanje preskrbe soočeni v 
nekaterih primerih z naštetimi 
dejstvi in dominacijo poslov- 
nih interesov posameznih or- 
ganizacij združenega dela in 
težavami pri izvajanju posa- 
meznih akcij, ker v nekaterih 
občinah nimajo zadolžene niti 
ene osebe za spremljanje pre- 
skrbe, niti nimajo določenih 
nosilcev preskrbe. 

Mi praktično nismo mogli 
dobiti iz nekaterih občin po- 
datke, razen s strani tržne inš- 
pekcije in tudi ko smo sklicali 
razgovor, se ena tretjina pred- 
stavnikov občin sploh ni ude- 
ležila tega razgovora. 

Prav tako pa je pomanjkanje 
samoiniciative v nekaterih or- 
ganizacijah združenega dela 
pogojevalo motnje v preskrbi 
pri ugotavljanju stabilne pre- 
skrbe občana, je prišla prema- 
lo do izraza vloga organizira- 
nih potrošnikov in delno tudi 
subjektivnega faktorja. Zato 
menimo, da je ponovno po- 
trebno jasno opozoriti kateri 
dejavniki so odgovorni za pre- 
skrbo. In tukajle skušam odgo- 
voriti tudi kdo je odgovoren in 
kdo ima obveznosti. 

1. Za normalno preskrbo so 
odgovorne organizacije zdru- 
ženega dela trgovine in proiz- 
vodnje, katere morajo medse- 
bojne odnose urejati na dolgo- 
ročnih osnovah, ob udeležbi 
organiziranih potrošnikov v 
skladu z določili zakona o 
združenem delu. 

V večjih potrošniških centrih 
pa lahko ustanovljene poslov- 
ne skupnosti postanejo mesto 
za samoupravno sporazume- 
vanje enakopravnih subjektov 
in te so tudi nosilke preskrbe 
in prevzemajo tudi celotno od- 
govornost Z3 normalno pre- 
skrbo. 

2. Vsaka občina mora imeti 
izdelano okvirno oceno potreb 
oziroma bilanc in sprejeti 
ukrepe oziroma program ukre- 

pov v skladu s pristojnostjo in 
možnostjo za pokritje teh po- 
treb. 

Občine morajo v skladu s 
sprejetimi stališči in programi 
oblikovati tudi lastne rezerve, 
tako da v primeru motenj izvr- 
šijo intervencijo na trgu s temi 
rezervami. V izredno malem 
številu občin imamo te rezerve 
formirane, kljub temu, da so 
bila pri dotiranih občinah za- 
gotovljena tudi sredstva iz pro- 
računa. 

Na ravni republike se spreje- 
majo ukrepi za uresničevanje 
ciljev, opredeljenih v doku- 
mentu o izvajanju plana v do- 
ločenem časovnem obdobju in 
s tem ustvarjajo pogoji za pro- 
izvodnjo in prodajo kmetijskih 
proizvodov. 

Nadalje je republika odgo- 
vorna ^a intervencije v prime- 
rih večjih motenj z osnovnimi 
živili, v preskrbi trga, to je ko 
nastopi deficitarnost pri posa- 
meznih proizvodih in katere ni 
mogoče odpraviti z nabavo 
proizvodov na domačem trži- 
šču. Intervencije pa so lahko 
dvojne, v obliki intervencij z 
blagovnimi rezervami republi- 
ke in v obliki zagotavljanja in- 
terventnega uvoza. Ob tem pa 
moramo upoštevati celoviti 
pomen in funkcijo blagovnih 
rezerv, katere so tudi kompo- 
nenta obrambne pripravljeno- 
sti ter da je njihova sprostitev 
upravičena le v primeru večjih 
motenj v preskrbi, ne pa kot 
kontinuirana intervencija s ka- 
tero bi zagotavljali normalno 
preskrbo. 

Na ravni federacije, kot četrti 
nivo, gre za urejanje sistem- 
skih vprašanj in sprejem ukre- 
pov ekonomske politike v skla- 
du s pristojnostjo federacije, 
enostavno opredeljeno ter in- 
tervencije z blagovnimi rezer- 
vami. 

Na osnovi navedenega je 
opredeljena razmejitev, pri- 
stojnost in tudi odgovornost- 
na področju preskrbe, zlasti pa 
je pomembna medsebojna po- 
vezanost in koordinacija ter 
pravočasno ukrepanje vseh 
členov v preskrbi oziroma no- 
silcev v preskrbi. 

In na koncu, da zaključim 
kaj misli storiti Izvršni svet za 
prvo četrtletje. Sedanje motnje 
v, preskrbi in to kar je tekoče 
spremljano, terjajo podrobnej- 
šo analizo vzrokov na osnovi 
katerih se bodo sprejeli ukrepi 
za poboljšanje preskrbe zlasti 
v letu 1980. Hkrati pa bo v So- 
cialistični republiki Sloveniji 
izdelan določen koncept koor- 
diniranosti aktivnosti in dvo- 
smernega pretoka informacij v 
zvezi z zagotavljanjem normal- 
ne preskrbe. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je za leto 1980 že 
sprejel program stalnih rezerv 
in program tržnih rezerv, prav 
tako pa bodo podrobneje raz- 
delane tudi naloge Gospodar- 
ske zbornice in občin v druž- 
benem dogovoru o izvajanju 
politike cen v letu 1980. 

Poleg tega pa imamo pri- 
pravljen predlog sledečih 
ukrepov: 

Pristojnim zveznim organom ' 
bo Izvršni svet predlagal, da 
pri interventnem uvozu blaga 
široke potrošnje poenostavi 
postopek v primeru deficitar- 
nosti posameznih proizvodov 
na domačem trgu oziroma v 
primeru prekomerne rasti cen 
na domačem trgu. 

Predlagamo, da bi odločbo 
o dodelitvi blagovnega kontin- 
genta, oziroma deviznega kon- 
tingenta, samostojno odobril 
zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino. Mi imamo približno, 
kot smo že navedli večje števi- 
lo točk, kjer mora ta dokumen- 
tacija krožiti in je ta postopek 
izredno dolg, zato predlagamo 
poenostavitev tega postopka. 

Izvršni svet se bo zavzemal, 
da se v projekciji plačilnobi- 
lančnega položaja Socialistič- 
ne republike Slovenije nameni 
večji delež sredstvom za uvoz 
blaga, kjer so izvršene inter- 
vencije in kjer bo interventen 
poseg nujen, ne za celotno ko- 
ličino uvoza blaga široke po- 
trošnje, temveč samo tam, kjer 
je izrazita deficitarnost in gre 
za osnovne proizvode. Nadalje 
bo predlagal samoupravni in- 
teresni skupnosti, da se mu 
odobrijo avansi za uvoz blaga 
široke potrošnje, zlasti za juž- 
no sadje, .za prvo četrtletje. 
Sledeče, kar je dogovorjeno s 
samoupravno interesno skup- 
nostjo za ekonomske odnose s 
tujino je, da bodo izvršena do- 
polnila meril za usklajevanje 
planov z vključitvijo kriterija 
tako, da bodo organizacije 
združenega dela, katerih nalo- 
ga je zagotoviti preskrbo do- 
mačega trga z določenimi 
osnovnimi ali pomembnejšimi 
proizvodi pridobile pravico do 
nakupa deviz za uvoz tega re- 
produkcijskega materiala pod 
pogojem, da bodo zagotavljale 
tudi normalno preskrbo na do- 
mačem trgu, to se pravi, ko gre 
za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala. 

In na koncu, Izvršni svet ima 
pripravljen tudi predlog dolo- 
čenih ukrepov, konkretno na 
področju cen in pa tudi zalog v 
trgovini. Pripravljen je tudi od- 
lok o obveznih zalogah trgovi- 
ne pri določenih proizvodih. 
Pripomniti je potrebno, da " 
predloženi ukrepi Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije ne bodo 
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učinkoviti, če ne bo istočasno 
potekala tudi intenzivna aktiv- 
nost za transformacijo družbe- 
noekonomskih odnosov med 
organizacijami združenega 
dela v primarni proizvodnji, 
predelavi in prodaji z aktivno 

udeležbo potrošniških svetov. 
V tem obdobju je bilo izreče- 

no tudi dosti kritike na račun 
tržnih inšpektorjev in verjetno 
bodo potrebne tudi nekatere 
dopolnitve zakona o tržni inš- 
pekciji glede usposobljenosti 

tržne inšpekcije. Vendar v tej 
akciji mislim, da je tržna inš- 
pekcija le dokaj intenzivno de- 
lovala, tako da je izvršila v me- 
secu novembru 800 omejitve- 
nih odločb, to se pravi, da se 
zmanjšajo nekje možnosti pro- 

daje oziroma količine, ker se 
različno ti ukrepi tudi ocenju- 
jejo. Izdala je okrog 130 od- 
ločb o prekrških in je v tem 
mesecu sedajje .izdala tudi 8 
ovadb pri javnem tožilstvu za 
postopek! 

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI 

RAZVOJA SR SLOVENIJE 

V OKTOBRU 1979 1)2) 

Indeksi 

X. 79 X. 79I.-X. 79 
IX. 79 X. 78I.-X. 78 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Industrijska proizvodnja - fizični obseg 
Skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Notranja trgovina - vrednost po tekočih 
cenah 
promet na drobno 
promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po tekočih 
cenah 
Izvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Uvoz 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
'blago za potrošnjo 
Odkup - vrednost po tekočih cenah 
Turizem - nočitve 
Skupaj 
nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 
Cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcu 
na drobno 
gostinskih storitev 
Življenjski stroški 
Osebni dohodki 
nominalni 
realni 
Investicije v osnovna sredstva3 

Skupaj 
95,8 130,9 136,7 

gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Krediti za obratna sredstva3 

Prihodki ozd iz gospodarstva3 

Hranilne vloge-stanje konec meseca3 

Potrošniška posojila - stanje konec 
mocora^ 

(100,7)(103,5)(103,4) 
(100,7){103,7)(103,4) 
(100,5)(102,0)(103,0) 

105,7 107,4 107,3 

108,7 111,3 111,6 
104,9 103,3 104,7 
106,6 111,6 109,4 

(92) (125) (138) 
(113) (139) (137) 

115 
114 
108 
124 
118 
110 
118 
127 

(142) 
(72) 

146 
113 
142 
162 
134 
153 
127 
146 

(135) 
(105) 

125 
120 
128 
124 
133 
138 
129 
154 

(124) 
(107) 

(89) (107) (110) 
(50) (101) (101) 

101,7 115,8 114,6 
101,2 128,3 124,8 
100,0 121,6 121,9 
101,0 124,8 124,0 

97.1 
96.2 

93,1 
101,4 
101,2 
96,7 

102,2 

122,3 124,3 
97,7 100,2 

126,9 
139.4 
133.5 
129,4 
133.6 

136.8 
136.5 
131.9 
145,0 
136.6 

99,0116,10 121,1 

1 Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 2 Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd iz 
gospodarstva, hranilne vioge in potrošniška posojila je SDK. 3 Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za september 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate rednih mesečnih raziskovanj družbenoekonomskih gi- 
banj, ki jih opravlja po statističnih metodologijah, enotnih za 
vso SFRJ. Podrobna metodološka pojasnila za mesečne stati- 
stične podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko »Mesečni statistični pregled«, 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA 
Število delavcev v združenem delu iz meseca v mesec 

narašča. V letošnjih desetih mescih je zaposlenih za 3,4 % več 
kot v enakem obdobju lani: Resolucija napoveduje štiri odsto- 
ten porast zaposlenih delavcev. 

Nominalni osebni dohodki so ravno toliko nad rastjo živ- 
ljenjskih stroškov, da je še zaznati porast realnih osebnih 
dohodkov v letošnjih desetih mescih v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. Sicer pa je realni osebni dohodek v mescu dni 
še močneje padel kot nominalni in sicer za 3,8 %, medtem ko 
so življenjski stroški v mescu dni večji za 1 odstotek. 

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcu so v mescu dni 
poskočile za 1,7 %, cene na drobno pa zaenkrat le za 1,2 %. 
Od decembra lani pa so cene na drobno porasle za 22,1 % 
(industrijski izdelki 22,7 %, storitve 21,6 %). Sicer pa cene v 
letošnjem letu naraščajo hitreje kot v enakem obdobju lani. 
Skupen porast cen na drobno je v naši republiki za 3 indeksne 
točke višji kot v poprečju za SFRJ. V primerjavi z decembrom 
lani so do oktobra cene pri proizvajalcih industrijskih izdelkov 
v Sloveniji porasle za 13,6 % in je že presežen porast, predvi- 
den z dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1979. Največji 
vpliv na porast, teh cen v zadnjem mescu so bile za 3,3 % višje 
cene reprodukcijskega materiala, medtem ko so bile cene 
ostalih namenskih skupin industrijskih izdelkov pri proizvajal- 
cih umirjene. Povišanje cen reprodukcijskega materiala so v 
glavnem povzročile višje sezonske tarife, po katerih obraču- 
navajo električno energijo odjemalcem visoke napetosti od 
oktobra do marca. 

Po letošnjem juliju je obseg industrijske proizvodnje v stal- 
nem porastu in je v zadnjem opazovanem mescu dni porasel 
za 5,7 %. To je za 14,1 % večji obseg proizvodnje, če ga 
primerjamo s poprečno proizvodnjo v lanskem letu. Letošnji 
obseg industrijske proizvodnje v prvih desetih mesecih je za 
7,3 % večji od obsega v enakem obdobju lani in je tako višji od 
resolucijskega povečanja, ki predvideva 6-odstotni porast v 
letu 1979. 

Med namenskimi skupinami še vedno premočno zaostaja 
proizvodnja reprodukcijskega materiala. V oktobru je obseg 
proizvodnje reprodukcijskega materiala za štiri indekse točke 
(indeks 110,2) manjši od skupnega porasta industrijske proiz- 
vodnje v primerjavi s poprečnim fizičnim obsegom proizvod- 
nje v lanskem letu. 

Proizvodnja blaga za široko, ki je po velikosti deleža v 
slovenski industriji takoj za reprodukcijskim materialom, seje 
med namenskimi skupinami od lanskega oktobra najbolj po- 
večala (za 1,6 %). Tovrstna proizvodnja se navadno najbolj 
poveča v avgustu (v predzadnjih petih letih poprečno 1 v 
septembru pa je bil v primerjavi z avgustom porast le 1,2 %. 

Zahteva srednjeročnega plana glede hitrejšega razvoja su- 
rovinskih dejavnosti tudi v letošnjem letu ne kaže znakov 
izboljšanja. V industriji še naprej ekstenzivno zaposlujejo. 
Indeks fizičnega obsega proizvodnje in indeks produktivnosti 
dela sta v letošnjih desetih mesecih v primerjavi z enakim 
obdobjem lani v razmerju 107,3: 106,0. 

V primerjavi s septembrom je v oktobru uvoz za tri indeksne 
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točke večji kot izvoz. To neugodno povečanje je nastalo 
predvsem zaradi uvoza blaga za potrošnjo, ki smo ga letos 
uvozili skoraj polovico več kot v istem mescu lani in kar za 54 
% več kot v enakem obdobju lani. Dosedanja pokritost uvoza 
z izvozom v prvih desetih mesecih je 74 %. Ob hitrejšem 
naraščanju uvoza se še povečuje primanjkljaj trgovinske bi- 

lance in je v oktobru znašal 12.701 milijonov dinarjev. 
V turizmu poteka prehod iz poletne v zimsko sezono. Če- 

prav smo v zadnjem obdobju pričakovali več nočitev tujih 
gostov, so se relativno bolj povečale nočitve domačih gostov. 
Po podatkih Narodne banke SRS je bil devizni priliv od turi- 
zma v prvih osmih mesecih 2079,8 milijona dinarjev. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Solidarnost republik in pokrajin pri 

trajnem odpravljanju posledic potresa v 

SR Črni gori 

• Za trajno odpravljanje posledic potresa bodo republike in pokrajine zagotovile 
skupaj 70 milijard 675 milijonov dinarjev 
O Za obnovo in gradnjo objektov v družbeni lastnini bo zagotovljenih 48,7 milijarde 
dinarjev brez obveznosti vračanja 
• V obliki za popravilo in gradnjo stanovanjskih zgradb, stanovanj in gospodarskih 
objektov v lasti občanov naj bi zagotovili 16,5 milijarde dinarjev 
@ Sredstva, ki bodo zagotovljena brez obveznosti vračanja, naj bi zbirali od 1979. do 
1986. leta, za kredite pa do leta 1983 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Osnutek zakona o 
sredstvih za odpravljanje po- 
sledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Črne 
gore v letu 1979 (AS 219). S 
tem Zakonom se na trajnih te- 
meljih in dolgoročno zagotav- 
ljajo sredstva za saniranje po- 
sledic potresa. Izhodiščni te- 
melj za določanje višine po- 
trebnih sredstev za te namene 
je Poročilo o oceni škode, ki jo 
je povzročil potres. To Poroči- 
lo je pripravila Republiška ko- 
misija SR Črne gore, sprejela 
pa ga je Skupščina SR Črne 
gore oktobra 1979. leta in ga 
poslala Zveznemu izvršnemu 
svetu. 

Predloženi Osnutek zakona 
upošteva tudi obveznosti prej 
sprejetega (julija 1979. leta) 
Zakona o zagotavljanju sred- 
stev za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne go- 
re. V omenjenem Zakonu so 
bila začasno določena sred- 
stva za nujno saniranje posle- 
dic potresa. 

Na območju, ki ga je priza- 
del potres 15. aprila letos in 
vrsta poznejših potresov (okoli 
3600), živi približno 56 odstot- 

kov prebivalcev SR Črne gore, 
oziroma 72,4 odstotka zapo- 
slenih. V narodnem dohodku 
republike to območje ustvarja 
84,3 odstotka narodnega do- 
hodka. 

Za določitev dejanske mate- 
rialne škode, ki jo je povzročil 
potres, so ustanovili številne 
komisije strokovnjakov iz SR 
Črne gore in drugih republik 
ter pokrajin kot tudi Republi- 
ško komisijo za oceno škode. 
Omenjene komisije so morale 
določiti vse oblike škode. Pri 
tem so morale oceniti in dolo- 
čiti čimbolj realno škodo ob 
uporabi Navodila o enotni me- 
todologiji za oceno škod, ki jih 
povzročijo elementarne ne- 
sreče. 

Zbirno Poročilo o oceni ško- 
de ugotavlja, da je potres uni- 
čil ali poškodoval več kot 
70.000 objektov, od stanovanj- 
skih zgradb do velikih objek- 
tov regionalne infrastrukture, 
gospodarskih objektov in kul- 
tumo-zgodovinskih spomeni- 
kov. 

Poleg precejšnje škode na 
industrijskih objektih so bile 
precej poškodovane tudi \ go- 
spodarske zmogljivosti v lasti 
občanov, turistični objekti, 
promet, zdravstvene in izobra- 

ževalne ustanove in zgradbe 
družbenopolitičnih organizacij 
in skupnosti. Potres je povzro- 
čil škodo na 529 kulturnih spo- 
menikih, med katerimi jih je 
145 povsem uničenih. 

Skupaj potrebna sredstva za 
odpravljanje škode, ki jo je 
povzročil potres, znašajo po 
ugotovitvah Poročila, 70 mili- 
jard 675 milijonov dinarjev. 

NAMESTO ZAČASNIH 
REŠITEV 

Takoj po potresu je bilo nuj- 
no potrebno zagotoviti sred- 
stva za najnujnejšo sanacijo 
nastalega položaja. Zato je 
Skupščina SFRJ po skrajša-, 
nem postopku sprejela julija 
letos Zakon o zagotavljanju 
sredstev za odpravljanje po- 
sledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Črne 
gore v letu 1979. Ker še niso 
bili ugotovljeni končni podatki 
o oceni škode, je bila s tem 

Zakonom določena obveznost 
republik in pokrajin, da prispe- 
vajo najnujnejša sredstva v vi- 
šini 5 milijard dinarjev. Dolo- 
čeno pa je tudi, da se zagotovi- 
jo ustrezna sredstva za krediti- 
ranje popravil in gradnjo sta- 
novanjskih zgradb, stanovanj 
in gospodarskih objektov v la- 
sti občanov v obliki kratkoroč- 
nih kreditov iz sredstev emisije 
v višini milijarde dinarjev. 

S tem zakonskim predpisom 
je nadalje predvideno, da bo 
posebni zvezni zakon, ki bo 
sprejet do 15. decembra 1979, 
na temelju končne ocene viši- 
ne škocje na prizadetih ob- 
močjih SR Črne gore, določil 
obdobje, ko bodo republike in 
pokrajini s svojimi prispevki 
trajno zagotovile sredstva in se 
dogovorile o višini prispevkov. 

Zato je pripravljen omenjeni 
Osnutek zakona. Za njegov 
sprejem je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin.' 

(jMceooGOsococooeocoooeosooosoesaooseeoo 

b OSNUTEK ZAKONA O SREDSTVIH ZA ODPRAVLJANJE 
X POSLEDIC KATASTROFALNEGA POTRESA, KI JE 
0 PRIZADEL OBMOČJE SR ČRNE GORE V LETU 1979 - AS 
^ 219 
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SOLIDARNOST 
NARODOV IN 
NARODNOSTI 

Osnutek Zakona izhaja iz 
načela vzajemnosti in solidar- 
nosti narodov in narodnosti 
oziroma republik in avtono- 
mnih pokrajin. Osrednji na- 
men zakonskih določb je za- 
gotovitev sredstev za saniranje 
posledic, ki jih je povzročil ka- 
tastrofalni potres v SR Črni go- 
ri. S sredstvi, zbranimi po 
omenjenem predpisu, naj bi 
znova oživili- gospodarsko in 
družbenoekonomsko življenje 
republike. 

Republike in pokrajini naj bi 
s svojimi prispevki za obnovo 
prizadetega območja zagoto- 
vile 70 milijard 675 milijonov 
dinarjev, kolikor znaša škoda 
po oceni Poročila o oceni 
škode. 

Od tega bi 48 milijard 716 
milijonov dinarjev zagotovile 
republike in pokrajini za grad- 
njo objektov v družbeni lasti 
brez obveznosti vračanja. 
Ostali znesek, in sicer 21 mili- 
jard 958 milijonov dinarjev, naj 
bi republike in pokrajini zago- 
tovile za popravilo in gradnjo 
stanovanjskih zgradb, stano- 

vanj in gospodarskih objektov 
v lasti občanov. V obliki kredi- 
tov bi od tega dali 16,5 milijar- 
de dinarjev (skladno z določ- 
bami Zakona o zagotavljanju 
sredstev za odpravljanje po- 
sledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Črne 
gore v letu 1979 inje bil sprejet 
julija). 

Sredstva brez obveznosti 
vračanja naj bi republike in po- 
krajini plačevale od 1979. do 
1986. leta, sredstva za kredite 
pa od 1979. do 1983. leta. 
Osnutek zakona omenja točne 
zneske sredstev, ki jih vsako 
leto v tem obdobju vplačujejo 
republike in pokrajini. 

Hkrati Osnutek določa ob- 
veznosti vsake republike in po- 
krajine posebej pri zagotavlja- 
nju sredstev v letu 1980. Ti 
zneski ustrezajo sorazmerne- 
mu deležu vsake republike in 
pokrajine v nominalnem druž- 
benem proizvodu vsega go- 
spodarstva države. 

Nadalje Osnutek določa 
strukturo sredstev za odprav- 
ljanje škode kot tudi merila za 
valorizacijo zneska sredstev - 
na temelju rasti cen investicij- 
ske opreme in rasti cen grad- 
benega materiala. 

BREZOBRESTNO 
POSOJILO 

Znesek 16,5 milijarde dinar- 
jev, ki bi ga republike in pokra- 
jini dali v obliki kredita, bo SR 
Črna gora začela vračati po iz- 
teku dveh let od dneva, ko ga 
je dobila v uporabo. Vračala jih 
bo letno, v 12 enakih obrokih 
in v rokih, ko so krediti iz teh 
sredstev odobreni končnim 
porabnikom. Za ta kreditna 
sredstva naj SR Črna gora ne 
bi plačevala obresti. 

Omenjena sredstva bodo 
namenjena kot posojila za po- 
pravila in gradnjo stanovanj- 
skih zgradb, stanovanj in go- 
spodarskih objektov v lasti ob- 
čanov na prizadetem območju. 
S temi posojili naj bi predvsem 
popravili manj poškodovane 
stanovanjske zgradbe, stano- 
vanja in gospodarske objekte 
ter omogočili nakup opreme in 
trajnih potrošniških dobrin. 
Rok za vračilo kredita bi znašal 
pet let. Krediti za večja popra- 
vila ter posojila za gradnjo sta- 
novanjskih zgradb, stanovanj 
in gospodarskih objektov pa 
bodo odobrena z 20 letno od- 
plačilno dobo. 

Organizacije,, prek katerih 
bodo odobreni krediti, pogoje 
in način njihovega odobrava- 

nja, bodo določili pristojni or- 
gani v SR Črni gori. 

Ob koncu Osnutek zakona 
tudi predvideva, da bodo sred- 
stva, zagotovljena za 1979. le- 
to, v višini 2,5 mijijarde dinar- 
jev, republike in avtonomni 
pokrajini, skladno z Zakonom 
o zagotavljanju sredstev za od- 
pravljanje posledic elementar- 
nih nesreč, vrnile Narodni ban- 
ki Jugoslavije za račun SR 
črne gore v obliki kreditov tej 
republiki (znesek 1.875 milijo- 
nov dinarjev). Republike in po- 
krajini bodo SR Črni gori brez 
obveznosti vračanja vplačale 
625 milijonov dinarjev najpoz- 
neje do 31. januarja 1980. Del 
sredstev, namenjenih SR Črni 
gori brez obveznosti vračanja, 
bo ta republika vplačala Naro- 
dni banki Jugoslavije v 10 
dneh po dnevu, ko so ji repu- 
blike in pokrajine zagotovile ta 
sredstva. 

Končne določbe Osnutka 
zakona pa govore o preneha- 
nju veljavnosti tiste določbe 
Zakona o zagotavljanju sred- 
stev za odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč, ki ureja 
vprašanje začasnega posojila 
iz emisije Narodne banke Ju- 
goslavije ter pogoje in način 
vračanja teh sredstev. 

Sredstva za odpravljanje škod od potresa 

na premoženju občanov 

• Z saniranjem posledic od potresa bo SR Bosni in Hercegovini zagotovljenih do 
leta 1981 970 milijonov dinarjev, SR Hrvatski pa 1,2 milijarde dinarjev 
• Iz skupnih sredstev bo 1,6 milijarde namenjenih v obliki kreditov, 548 milijonov 
dinarjev pa brez vračilne obveznosti 

Katastrofalni potres, ki je 
aprila letos prizadel SR Črno 
Goro je povzročil ogromno 
gmotno škodo na obmejnih 
območjih SR Bosne in Herce- 
govine / v občinah Gacko, Tre- 
binje, Ljubinje in Bi leča/, ka- 
kor tudi na področjih SR Hr- 
vatske / v občinah Metković in 
Dubrovnik/. 

Cenitev materialne škode na 
teh področjih je bila določena 
po Navodilu o enotni metodo- 
logiji za cenitev škode od ele- 
mentarnih nesreč. V SR Bosni 
in Hercegovini je potres po Po- 
ročilu o cenitvi škode v ome- 
njenih občinah povzročil ško- 
do na premoženju občanov v 
vrednosti 970 milijonov dinar- 
jev. 

Skupne škode na objektih in 
materialnih dobrinah na kate- 
rih imajo lastninsko pravico 

občani ali civilne pravne osebe 
na področju občin Dubrovnik 
in Metković znašajo po Poroči- 
lu o cenitvi škode Izvršnega 
sveta SR Hrvatske - milijardo 
in 223 milijonov dinarjev. 

SOLIDARNO 
ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV 

Ker republiki ne moreta sami 
popolnoma sanirati nastale 
škode v prizadetih občinah, 
kot tudi ker v proračunu fede- 
racije in prek bank ni mogoče 
zagotoviti sredstev za odpravo 
škode", sredstva solidarnosti za 
odpravljanje posledic elemen- 
tarnih nesreč pa so premaj- 
hna, je treba sprejeti zakon, 
kot je bilo to strnjeno za SR 
Črno Goro. 

S tem namenom je Zvezni 

izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo Predlog za- 
kona o zagotavljanju sredstev 
za odpravljanje škode na pre- 
moženju občanov v določenih 
občinah SR Bosne in Hercego- 
vine in SR Hrvatske, ki so na- 
stale kot posledica katastrofal- 
nega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 
1979 (AS 220). 

V Osnutku zakona je določe- 

no, da bodo za odpravljanje 
škode ki je nastala kot posledi- 
ca aprilskega potresa na pre- 
moženju občanov V SR Bosni 
in Hercegovini zagotovljena 
sredstva v vrednosti 970 milijo- 
nov dinarjev, SR Hrvatski pa 
milijarda in 223 milijonov di- 
narjev. 

Znesek 548 milijonov dinar- 
jev bo zagotovljen obema re- 
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A OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
0 ODPRAVLJANJE ŠKOD NA PREMOŽENJU OBČANOV V 
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publikama brez vračilne ob- 
veznosti, ostali znesek 1,6 mili- 
jarde dinarjev pa bo zagotov- 
ljen v obliki kredita. Sredstva 
brez vračilne obveznosti bodo 
zagotovile republike in pokra- 
jini v določenih zneskih po le- 
tih od leta 1979 do leta 1981. 
Sredstva, ki bodo dana v obliki 

kreditov bodo zagotovljena v 
določenih zneskih v istem ob- 
dobju. 

V osnutku zakona je določe- 
no, da bo način odobravanja in 
vračanj sredstev, ki so jih re- 
publike in pokrajini dale v obli- 
ki kredita za popravilo in gra- 

ditev stanovanjskih zgradb re- 
šeno podobno kot v Osnutku 
zakona za odpravljanje posle- 
dic katastrofalnega potresa, ki 
je prizadel področje SR Črne 
gore v letu 1979 (AS 219), 

Sredstva, ki bodo dana SR 
Hrvatski in SR Bosni in Herce- 

govini brez vračila obveznosti, 
bodo republike in pokrajini, v 
soglasju z Zakonom o zagoto- 
vitvi sredstev za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč, 
vrnile Narodni banki Jugosla- 
vije, oziroma vplačale obema 
republikama najpozneje do 31. 
januarja 1981. 

Nadaljnje dograjevanje in izpopolnjevanje 

obračunskega sistema 

9 Osnutek zakona odgovarja na mnoga odprta vprašanja, ki so se pojavila pri 
uporabi novega obračunskega sistema 
• V celoten prihodek se vračunavajo vsi denarni zneski, ki so prispevali na žiro 
račun ali prehodni račun v 15 dneh od dneva izteka obračunskega obdobja 
• Skupni prihodek se lahko ustvarja in razporeja tudi prek prehodnega računa v 
interni banki 
• Omogočeno je redno zagotavljanje sredstev za stanovanjsko gradnjo 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 

-zakona o ugotavljanju in raz- 
porejanju celotnega prihodka 
in dohodka, z Osnutkom zako- 
na (AS 205), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ, nadalje do- 
grajuje in izpopolnjuje obra- 
čunski sistem. Njegov namen 
je, da bi čimbolj realno ugotav- 
ljali in razporejali celotni pri- 
hodek, skupni prihodek, skup- 
ni dohodek in dohodek temelj- 
ne organizacije! Natančneje so 
razčlenjene posamezne določ- 
be veljavnega Zakona, prav ta- 
ko pa odpravljene dileme, ki so 
se pojavljale pri dosedanji 
uporabi. 

KAJ SESTAVLJA 
CELOTEN PRIHODEK? 

Med ' predloženimi spre- 
membami, ki jih vsebuje Osnu- 
tek zakona, najprej omenimo, 
kaj se vračunava v celotni pri- 
hodek. Določba pravi, da sodi- 
jo sem vsi denarni zneski, ki so 
prispeli na žiro račun ali pre- 
hodni račun v 15 dneh od dne- 
va izteka obračunskega ob- 
dobja. Veljavni Zakon zdaj 
predpisuje, da med celotni pri- 
hodek vračunavamo tudi na- 
kazila in gotovinska vplačila, ki 
so prispela na žiro račun v ro- 
ku 15 dni od dneva izteka 
obračunskega obdobja, za ka- 
terega se določa celoten pri- 
hodek. Pogoj pri tem je, da je 
dolžniško-upniško razmerje v 
zadnjih 15 dneh obračunskega 
obdobja in da je nakazilo priš- 
lo v roku 15 dni od dneva na- 

stanka tega razmerja. Praksa 
je pokazala, da doslej niso mo- 
gli biti vračunani v celoten pri- 
hodek precejšnji zneski, saj v 
tem roku niso prispeli na žiro 
račune temeljnih organizacij. 

Glede na to, da v sedanjih 
pogojih ni mogoče zagotoviti 
tako delovanje plačilnega pro- 
meta, da bi nakazilo iz žiro ra- 
čuna dolžnika istega ali pri- 
hodnjega dne prispelo na žiro 
račun upnika, zakonsko bese- 
dilo predlaga, da bi bil pogoj 
za ugotavljanje celotnega pri- 
hodka dan, ko je nakazilo upo- 
števamo na žiro računu dolžni- 
ka in ne šele takrat, ko je pri- 
spelo na žiro račun upnika. 

Osnutek zakona določa, da 
se v celoten prihodek vračuna- 
jo tudi zneski od proizvodov, 
storitev in blaga za vse name- 
ne, ki imajo značaj končne po- 
rabe (droben inventar, emba- 
laža in podobno). 

Dosedanje določbe Zakona, 
kakor omenja obrazložitev, ni- 
so dovoljevale, da bi celoten 
prihodek temeljne organizaci- 
je ugotavljali tudi ob uporabi 
proizvodov, storitev in blaga 
za druge namene, ki imajo 
značaj končne porabe kot so 
na primer vlaganja v izdelavo 
drobnega inventarja, embala- 
že in različnega orodja. Zaradi 
tega so ti proizvodi, ki jih je 
temeljna organizacija sama 
proizvedla, drugače obravna- 
vani kot drugi, ki jih je kupila 
od drugih organizacij. Dopol- 
nitve Zakona izenačujejo polo- 
žaj teh sredstev glede izkazo- 
vanja njihove realne vrednosti 
in režima uporabe. 

ENAK POLOŽAJ PRI 
PLAČEVANJU Z 
MENICAMI IN 
NAKAZILI 

Sedanja uporaba Zakona je 
opozorila tudi na nujnost, da 
bi enako obravnavali plačeva- 
nje z indosirano menico kot 
plačevanje z nakazili in goto- 
vinskimi vplačili, saj uporabni- 
ki družbenih sredstev pri med- 
sebojnem plačevanju vse če- 
šče uprorabljajo menico na- 
mesto denarja iz žiro računa. 
Zaradi tega Osnutek zakona 
določa, da se v celoten priho- 
dek vračunavajo tudi denarni 
zneski iz prihodkov, plačanih 
prek indosiranih menic v 15 
dneh od dneva izteka obra- 
čunskega obdobja. 

Podoben predlog je za pri- 
hodke od izvoza blaga in stori- 
tev, ki se plačujejo z uvozom 
blaga in storitev. Zakon o dol- 
goročni proizvodni kooperaci- 
ji, poslovno-tehničnem sode- 
lovanju in pridobivanju ter od- 
stopanju materialnih pravic na 
tehnologiji med organizacija- 
mi združenega dela in tujimi 
osebami namreč predpisuje, 
da se plačilo izvoza blaga in 
storitev lahko opravi tudi prek 
uvoza blaga in storitev. Ker to 
vprašanje ni natančno rešeno 
v Zakonu o celotnem prihodku 

in dohodku, naj bi to uredile 
predlagane spremembe in do- 
polnitve. 

Dopolnjene so tudi določbe 
Zakona glede vračunavanja v 
plačane prihodke denarnih 
zneskov od izvcjza blaga in 
storitev na kredit oziroma od 
prodaje blaga in storitev na 
kredit, s katero se ukvarjajo 
podjetja in obrati v tujini. V 
praksi je namreč prihajalo do 
različnega tolmačenja teh do- 
ločb. Hkrati pa se v celoten 
prihodek ne vračunavajo de- 
narni zneski za povračilo ob- 
veznosti in izdatkov iz dohod- 
ka in povrnitve prispevkov in 
davkov iz osebnega dohodka. 

SKUPNI PRIHODEK 
Po Osnutku zakona se lahko 

skupni prihodek ustvarja in 
razporeja tudi prek prehodne-' 
ga računa v interni banki. To 
zato, ker so prehodni računi 
dejansko računi temeljnih or- 
ganizacij, udeleženk v skup- 
nem prihodku. Nadalje so 
predpisani daljši (realnejši) ro- 
ki za začasno razporejanje in 
končno obračunavanje skup- 
nega prihodka. Po veljavnih 
določbah, se mora skupni pri- 
hodek začasno razporediti že 
prihodnji dan oziroma v 3 
dneh, ko je ustvarjen. Končno 
se razporeja v 8 dneh oziroma 
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v 15 dneh od izteka obračun- 
skega obdobja in v roku 20 dni 
po izteku leta za prihodke, 
ustvarjene po zaključnem ra- 
čunu. Praksa je opozorila, da 
je tako predpisane roke težko 
spoštovati. Zato je predlagano, 
da bi jih podaljšali na najmanj 
10 dni za začasno razporejanje 
in na 20 dni za končno razpo- 
rejanje po periodičnem obra- 
čunu oziroma 30 dni za konč- 
no razporejanje po zaključnem 
računu. 

Praksa je tudi odprla vpraša- 
nje, kaj so materialni stroški 
temeljne organizacije, saj so 
nekateri izdatki različno 
obravnavani (izdatke za tekoče 
potrebe strokovnega izobraže- 
vanja in obveznosti temeljne 
organizacije po pogodbah o 
delu). Zaradi tega Osnutek za- 
kona natančno določa, kateri 
izdatki za tekoče potrebe stro- 
kovnega izpopolnjevanja sodi- 
jo med materialne stroške. 
Prav tako je zapisano, kateri 
izdatki sestavljajo materialne 
stroške osvojitve nove proiz- 
vodnje in raziskovanja ter od- 
krivanja rudnega in drugega 
mineralnega bogastva. Kot iz- 
datke za tekoče potrebe stro- 
kovnega izobraževanja, po be- 
sedah dopolnjenih določb, ra- 
zumemo izdatke za šolanje de- 
lavcev, za specializacijo, za so- 
delovanje- na strokovnih po- 
svetovanjih, za znanstvene in 
strokovne ekskurzije in druge. 

Osnutek zakona predpisuje 
obveznost bank in drugih fi- 
nančnih organizacij, da prene- 
sejo skupni dohodek ob nje- 
govem razporejanju (če je 
ustvarjen pri njih) na žiro raču- 

ne temeljnih organizacij in 
drugih udeležencev v delitvi 
tega skupnega dohodka. Dolo- 
čen pa je tudi rok za izpeljavo 
tega prenosa, ki znaša 15 dni 
od dneva, predpisanega za po- 
šiljanje zaključnega računa 
Službi družbenega knjigovod- 
stva. Sedaj ni natančno dolo- 
čeno, da se skupni dohodek, 
ustvarjen v banki, ki se v celoti 
razporedi med temeljne in dru- 
ge organizacije in skupnosti, 
ki so združile denarna sredstva 
v banko, mora tudi prenesti na 
njihove žiro račune. Zaradi te- 
ga so nekatere banke menile, 
da lahko, po poravnavi poslov- 
nih stroškov in izločitvi sred- 
stev za delovno skupnost ban- 
ke, iz ostanka dohodka prene- 
sejo potrebna sredstva v banč- 
ne sklade, eventualni drugi dei 
prihodka pa prenesejo na žiro 
račune ustanoviteljev banke. 

SREDSTVA ZA 
STANOVANJSKO 
GRADNJO 

Posebna dopolnitev veljav- 
nega Zakona govori o porav- 
navanju določenih obveznosti 
iz dohodka za zagotavljanje 
solidarnosti pri uporabi stano- 
vanj, S to dopolnitvijo naj bi 
republikam in pokrajinama 
omogočili sprejetje zakona o 
financiranju stanovanjske 
gradnje na načelu solidarnega 
zagotavljanja sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo. 

Nadalje je rešeno tudi vpra- 
šanje poravnavanja iz dohod- 
ka vseh premij za zavarovanje 
delavcev, ki delajo na delih, 

nevarnih za življenje in škodlji- 
vih za zdravje. To pa pomeni, 
da ni zavarovanje omejeno le 
na proizvodnjo razstrelilnih in 
eksplozivnih sredstev. Dose- 
danja praksa uporabe Zakona 
je odprla tudi vprašanje, če or- 
ganizacija posluje z izgubo le v 
primeru, ko ne ustvari dohod- 
ka potrebnega za izplačilo 
osebnih dohodkov ali pa tudi, 
ko ne ustvari dohodka v taki 
višini, ki je potrebna za nado- 
mestilo obveznosti in izdatkov, 
ki se poravnavajo iz dohodka. 
Da bi odpravili te dileme, 
Osnutek zakona določa, da te- 
meljna organizacija posluje z 
izgubo tudi, kadar po zaključ- 
nem računu oziroma periodič^ 
nem obračunu ne ustvari tega 
dohodka, da iz njega mimo 
osebnih dohodkov pokrije ob- 
veznosti in izdatke, ki se po- 
ravnavajo iz dohodka in čiste- 
ga dohodka oziroma, če ne 
ustvari celotnega prihodka, 
potrebnega za nadomestilo 
materialnih stroškov in stro- 
škov amortizacije. 

UPORABA ČISTEGA 
DOHODKA ZA 
PREHRANO 
DELAVCEV 

Osnutek zakona predvideva, 
da se del čistega dohodka za- 
časno razporejenega za skup- 
no porabo, v delu namenje- 
nem za prehrano delavcev, 
lahko uporabi za te potrebe 
med letom. Obrazložitev take 
rešitve poudarja, da Zakon 
predpisuje kot trajno rešitev 
tudi možnost, da temeljna or- 

ganizacija uporabi del čistega 
dohodka, začasno razporeje- 
nega za skupno porabo, na- 
menjeno za stanovanjske po- 
trebe, med letom za te name- 
ne. Večina organizacij je v 
praksi uporabila del čistega 
dohodka za prehrano delavcev 
med letom, saj niso razpolaga- 
le s sredstvi skupne porabe za 
te namene. 

V temeljni organizaciji, ki v 
letih 1978 in 1979 ni zagotovila 
iz čistega dohodka in osebnih 
dohodkov delavcev sredstev 
za skupno porabo, namenjeno 
za stanovanjske potrebe, naj- 
manj v znesku, ki ga je za te 
namene zagotovila v letu 1977, 
je dana možnost, da razliko 
nadomesti iz dohodka temelj- 
ne organizacije. Osnutek pred- 
laga, da se taka možnost pred- 
piše tudi za leto 1980. Tako je 
predlagano, da se temeljnim 
organizacijam, ki tudi v letu 
1980 ne bodo ustvarile dovolj 
čistega dohodka za pokrivanje 
sredstev, porabljenih za pre- 
hrano delavcev, omogoči, da 
nepokrita sredstva nadomesti- 
jo ob razporejanju v letu 1981. 

Določbe Zakona predpisuje- 
jo tudi postopek in ukrepe za 
organizacije, ki poslujejo z iz- 
gubo. Ker pa Predlog za izdajo 
zakona o sanaciji in preneha- 
nju organizacij združenega 
dela, ki je sedaj v redni skup- 
ščinski obravnavi v celoti ureja 
vprašanja sanacije temeljnih 
organizacij, je sprejeto stali- 
šče, da teh vprašanj ni potreb- • 
no urejati z Zakonom o celot- 
nem prihodku in dohodku. Za- 
to naj bi ustrezne določbe pre- 
nehale veljati. 

Pri plačevanju davka v prometu enako 

obravnavanje prometa na drobno in na 

debelo 

• Vsaka prodaja proizvodov se šteje za promet proizvodov, ki so ustvarjeni nepo- 
sredno s končnim porabnikom, s čemer je izenačeno davčno obravnavanje pri 
prodaji na drobno in na debelo 
• Predvidena je davčna oprostitev za trgovinske organizacije, kadar blago nabav- 
ljajo zaradi daljše prodaje 
• Za osnovna sredstva organizacij združenega, dela za katere so ne splača davek 
na promet se štejejo tudi nepremičnine 
• Osnova za obračunavanje vseh vrst davka v prometu proizvodov (temeljnega in 
posebnega) je ista 
• Ni predvideno še nadalnje oproščanje plačevanja temeljnega davka v prometu 
proizvodov pri prodaji rabljenih potniških vozil, ki jo opravljajo občani 

Zvezni izvršni svet je poslal v bah in dopolnitvah Zakona o Sprejem tega zakona je v pri- S spremembami in dopolni- 
obravnavo Skupščini SFRJ obdavčevanju proizvodov in stojnosti Zbora republik in po- tvarni bodo odpravljene pred- 
Osnutek zakona o spremem- storitev v prometu (AS 203), krajin. vsem do sedaj ugotovljene ne- 
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jasnosti in netočnosti zdaj ve- 
ljavnega Zakona, prav tako pa 
bodo vnesene nove rešitve 
glede uporabe davčnega siste- 
ma, opravljeni pa bodo tudi 
določeni popravki davčnih 
stopenj. S temi rešitvami bi 
morala biti olajšana nabava re- 
produkcijskega materiala in 
opreme, ki ni podvržena plače- 
vanju temeljnega davka v pro- 
metu. Z enostavnejšim eviden- 
tiranjem, obračunom in plače- 
vanjem davka bo zmanjšana 
tudi možnost za morebitno kr- 
šenje predpisov. 

IZENAČEVANJE 
PROMETA NA 
DROBNO IN NA 
DEBELO 

Bistvena sprememba v si- 
stemskih rešitvah, ki so pred- 
ložene v Osnutku zakona je v 
zvezi z davčnim obravnava- 
njem prometa proizvodov, ki 
se opravlja z uporabniki druž- 
benih sredstev, kakor tudi 
sploh prometa, ki je obdavčen. 
V sedanjem Zakonu je v zvezi z 
davkom v prometu razlika med 
prometom proizvodov na 
drobno in na debelo, pri čemer 
se kot temeljno merilo za ta 
dva prometa jemlje vrsta po- 
slovne enote, ki opravlja pro- 
met. V prometu na drobno so 
to prodajalne in podobne po- 
slovne enote, ki opravljajo pro- 
dajo občanom, pri prometu na 
debelo pa so to skladišča, ki za 
vsako prodajo izdajajo fakturo. 

V Osnutku zakona je glede 
tega vsebinska sprememba. 
Določeno je da se vsaka pro- 
daja proizvodov (če s tem za- 
konom ni drugače določeno) 
ocenjuje s prometom proiz- 
vodov ustvarjenim neposre- 
dno s končnim potrošnikom. 

S takšno rešitvijo je doseže- 
no izenačevanje davčnega 
obravnavanja pri prodaji na 
drobno in na debelo. To pome- 
ni, da uporabniki družbenih 
sredstev lahko v vsakem pri- 
meru kupujejo proizvode brez 
plačila davka od prometa pro- 
izvodov, to je po nižjih nabav- 
nih cenah. Do zdaj je bilo to 
mogoče samo kadar je šlo za 
prodajo na debelo. 

Dosedanje različno davčno 
obravnavanje prometa na 
drobno in debelo, je po oce- 
nah prizadelo organizacije 
združenega dela in druge upo- 
rabnike družbenih sredstev, ki 
so izven velikih trgovskih sre- 

dišč in kjer po pravilu ni skla- 
dišč za prodajo na debelo. V 
manjših mestih so organizaci- 
je združenega dela prisiljene, 
da blago kupujejo aii v malo- 
prodaji ali v oddaljenejših me- 
stih ali pa z večjimi transport- 
nimi in drugimi stroški, kar jih 
prisiljuje, da večkrat kopičijo 
nepotrebne zaloge. 

PRODAJA 
REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA 

V skladu s tako določeno 
osnovno spremembo pri upo- 
rabi davčnega sistema, je v 
Osnutku zakona določeno, da 
smejo prodajati reprodukcijski 
material, razen prodaje za go- 
tovino, tudi s skladišča ali 
tranzitno, ne da bi obračuna- 
vale in zaračunavale davek od 
prometa, proizvajalne in trgov- 
ske organizacije združenega 
dela in drugi uporabniki druž- 
benih sredstev proizvajalnim 
organizacijam združenega de- 
la proti obvezni posebni evi- 
denci o tekšni prodaji in ob- 
vezni fakturi, kot tudi obrtnik- 
-proizvajalec, ki vodi poslovne 
knjige ali knjigo prometa. 

Material za reprodukcijo se 
sme prodajati proizvajalnim 
organizacijam združenega de- 
la, ne da bi bil obračunan in 
zaračunan davek od prometa 
proizvodov, na isti način in iz 
poslovnih enot uporabnikov 
družbenih sredstev, ki se za 
proizvode, ki jih prodajajo, za- 
dolžijo po cenah, v katerih je 
vštet davek od prometa proiz- 
vodov, pri čemer, se ta davek 
izključuje iz prodajne cene 
proizvoda na način, ki je točno 
določen z drugimi določbami 
tega zakona. 

V zvezi s tem je v Osnutku 
zakona predvidena davčna 
oprostitev za trgovske organi- 
zacije kadar blago kupujejo 
zaradi nadaljnje prodaje. V 
tem primeru so le-te dolžne, 
da skupaj z naročilnico pred- 
ložijo prodajalcu pismeno izja- 
vo, da je blago namenjeno za 
nadaljnjo prodajo. Če ni takš- 
ne izjave, se obravnava, da je 
prodaja opravljena končnemu 
potrošniku in bi bila obdavče- 
na. Isto velja tudi za uvoženo 
blago, ki je namenjeno nadalj- 
nji prodaji. 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da se takšna rešitev o na- 
kupu reprodukcijskega mate- 
riala nanaša tudi na neproizvo- 
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dne organizacije združerlega 
dela, ki sicer nimajo pravice 
kupovati reprodukcijskega 
materiala, ne da bi plačale da- 
vek od prometa proizvodov. 
Vendar lahko to storijo izjemo- 
ma, če imajo s splošnim aktom 
ustanovljen proizvodni obrat 
ali enoto za opravljanje dolo- 
čene proizvajalne dejavnosti. 
Takšni pogoni pa morajo biti 
registrirani pri pristojnem or- 
ganu, da bi se izognili morebit- 
ni nepravilnosti in uresničili 
enako obravnavanje s proizva- 
jalnimi organizacijami združe- 
nega dela. 

OBDAVČEVANJE 
NEPREMIČNIN 

Z Osnutkom zakona je toč- 
neje določeno tudi področje 
obdavčevanja, ki je bilo v do- 
sedanji praksi različno obrav- 
navano. Gre za obdavčevanje 
nepremičnin organizacij zdru- 
ženega dela in drugih uporab- 
nikov družbenih sredstev. 

Obdavčevanje nepremičnin 
in pravic v prometu se po 
Osnutku ureja s posebnimi re- 
publiškimi in pokrajinskimi 
predpisi, razen v primerih v ka- 
terih je to obdavčevanje ureje- 
no s tem zakonom. 

Z Osnutkom je določeno ka- 
dar gre za te primere, da se ne 
šteje za promet proizvodov ne- 
posredno s končnim potrošni- 
kom, kadar se proda uporabni- 
kom družbenih sredstev, opre- 
ma ki sodijo v njihova osnovna 
sredstva in služijo za oprav- 
ljanje dejavnosti, če je bila ta 
prodaja opravljena pod pogoji 
in na način, ki so v Osnutku 
obdelani v drugih določbah. 
Za opremo v smislu tega zako- 
na-se štejejo sredstva, ki se po 
predpisih in knjigovodstvu šte- 
jejo za osnovna sredstva upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 

S to pomembno novostjo je 
odpravljena velika nejasnost v 
obstoječi praksi. Po doseda- 
njih predpisih se davek na pro- 
met proizvodov praviloma ne 
plačuje na promet nepremič- 
nin. Vendar to načelo lahko 
velja le glede na nepremični- 
ne, ki so v lasti občanov in ki 
jih oni prodajajo. Kadar pa gre 
za promet nepremičnin ki so 
družbena lastnina, in ki jih 
uporabniki družbenih sredstev 
uporabljajo za opravljanje de- 
javnosti, je treba plačati davek. 
Takšna rešitev pa ni v skladu s 
temeljnim načelom sistema 
prometnega davka, da se od 
opreme (osnovna sredstva) 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, ne plača davek od pro- 
meta proizvodov, ker so to de- 
lovna sredstva. To mora v bi- 
stvu veljati za vsa osnovna 

sredstva, tudi za tista, ki po 
svoji naravi spadajo v nepre- 
mičnine, kot so tovarniške 
zgradbe, mostovi, proge, dalj- 
novodi, poslovne zgradbe in 
podobno. V tem primeru davč- 
na obravnava osnovnih sred- 
stev uporabnikov družbenih 
sredstev ni enaka. Tako bi na 
primer stroji in naprave v neki 
tovarniški dvorani, ki jih neka 
organizacija združenega dela 
kupuje od druge organizacije, 
bili oproščeni plačevanja dav- 
ka od prometa proizvodov, 
medtem ko bi se od same to- 
varniške dvorane, v kateri so ti 
stroji in naprave montrani, in 
brez katere ne morejo delovati, 
plačal davek od prometa ne- 
premičnin in pravic. 

Zaradi tega je z vnešeno do- 
ločbo v Osnutek zakona razre- 
šena ta dilema in je jasno, da 
se sedaj z osnovnimi sredstvi 
razumejo tudi nepremičnine, 
pod pogojem, da služijo za 
opravljanje dejavnosti upro- 
rabnikov družbenih sredstvev. 

Ko je govor o oproščanju 
plačevanja davka na promet 
proizvodov za osnovna sred- 
stva je v Osnutek zakona vne- 
šena še ena dopolnitev, po ka- 
teri štejejo sem tudi sredstva 
oziroma stroji in aparati za 
vdrževanje snage (pralni stroji, 
sesalci za prah in podobno). 
To je zlasti pomembno za de- 
javnosti kot so: gostinstvo, 
zdravstvo, izobraževanje in 
vzgoja. Ta sredstva so v teh 
dejavnostih sestavni del opre- 
me za opravljanje njihove de- 
javnosti in se sedaj izenačujejo 
z ostalimi osnovnimi sredstvi. 

ODGOVORNOSTI 
KUPCEV IN 
PRODAJALCEV 

Osnutek zakona ureja tudi 
odgovornost kupcev in proda- 
jalcev, kakor tudi pogoje pod 
katerimi organizacije združe- 
nega dela kot davčni zavezan- 
ci lahko prenesejo posle obra- 
čunavanja na svoje interne 
banke. 

V skladu s tem je določena 
obveznost, da se morajo evi- 
dentirati poleg faktur o naku- 
pu tudi prejemnice, dostavni- 
ce, vozni list in drugi doku- 
menti, ki se morajo ujemati s 
podatki iz fakturo nakupu. Ku- 
pec mora obračunati in vpla- 
čati predpisani davek od pro- 
meta in za vse proizvode za 
katere ni zagotovil prej ome- 
njene evidence, kakor tudi za 
vrednost kala, razsipa, loma in 
okvare takšnih izdelkov, ki 
presegajo dovoljeni obseg, ki 
ga določa splošni akt. 

V Osnutku je točneje dolo- 
čeno, da mora za proizvode, ki 
so oproščeni temeljnega dav- 

40 poročevalec 



ka od prometa proizvodov in 
za katere so v Tarifi temeljnega 
prometnega davka določene 
različne davčne stopnje, odvi- 
sno od njihovega namena, 
vrste, kakovosti, cen in drugih 
lastifosti, proizvajalec v pro- 
dajni fakturi oziroma drugi li- 
stini navesti takšen namen, 
vrsto, kakovost, ceno ali drugo 
lastnost. V fakturi pa mora ra- 
zen tega navesti tudi davčno 
osnovo, tarifno številko in 
davčno stopnjo, po kateri se 
obračunava in plačuje temeljni 
davek od prometa teh proiz- 
vodov. 

Ta določba velja tudi za 
uvoznika, ki je uvozil določene 
proizvode in tudi za prodajo 
reprodukcijskega materiala 
proizvajalnim" organizacijam 
združenega dela za izdelavo 
proizvodov od prometa katerih 
se plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov. 

DOLOČANJE OSNOVE 
POSEBNEGA DAVKA 
OD PROMETA 

Z Osnutkom zakona je od- 
pravljena tudi dilema, ki je bila 
doslej v zvezi z določanjem 
osnove za temeljni davek od 
prometa in za posebni davek 
od prometa. Z dopolnitvijo je 
določeno, v skladu s siste- 
mom, da je osnova za obraču- 
navanje vseh vrst davka od 
prometa proizvodov ista. To se 
nanaša samo na promet, ki ga 
opravljajo uporabniki družbe- 
nih sredstev. 

Na osnovi te določbe v pro- 
metu,, ki ga opravljajo trgov- 
ske, gostinske in druge orga- 
nizacije združenega dela s 
končnimi potrošniki, se torej 
tako temeljni, kot tudi posebni 
davek od prometa proizvodov 
obračunavata od enake (iste) 
davčne osnove, to je od pro- 
dajne cene, ki ne vsebuje dav- 
kov oziroma od druge osnove, 
ki jo določa Tarifa temeljnega 
davka od prometa, kot so na- 
bavna cena, cena za enoto 
proizvoda in podobno. 

Na ta način je jasno urejena 
davčna osnova v vsakem pro- 
metu, ki ga opravljajo uporab- 
niki družbenih sredstev na 
enotnem jugoslovanskem 
trgu, tako za temeljni, kakor 
tudi za posebni davek od pro- 
meta. Davčna osnova za te- 
meljni davek od prometa pro- 

izvodov, ki ga opravljajo obča- 
ni je enaka za posamezni pro- 
izvod na vsem ozemlju SFRJ, 
medtem ko se vrsta davčne 
osnove v takšnem prometu za 
posebni davek od prometa 
proizvodov določa praviloma z 
republiškimi in pokrajinskimi 
zakoni. 

DAVČNA OSNOVA PRI 
PREPRODAJI 
PROIZVODOV 

Druga sprememba, ki je vne- 
šena v zvezi z določanjem 
osnove obdavčevanja se nana- 
ša na zmanjšano davčno osno- 
vo pri prodaji popravljenih 
rabljenih proizvodov s trajnej- 
šo uporabno vrednostjo. Po tej 
spremembi bo olajšava v bo- 
doče veljala tako za tiste proiz- 
vode, od prometa katerih seje 
prej plačeval davek od prome- 
ta proizvodov, kakor tudi za ti- 
ste proizvode, ki so bili kot bla- 
go po zakonu oproščeni ob- 
davčevanja. 

V Osnutku je v zvezi s tem 
določeno, da pri prodaji takš- 
nih proizvodov tvori davčno 
osnovo pozitivna razlika med 
prodajno ceno novega proiz- 
voda z vključenim predpisa- 
nim davkom od prometa proiz- 
vodov in vrednosti, ki se prizna 
kupcu za prevzeti rabljeni pro- 
izvod, ki se zamenjuje. Ob tem 
je določen pogoj, da gre za 
proizvod trajnejše uporabne 
vrednosti, in da je davčni zave- 
zanec, ki prodaja takšne nove 
proizvode, prevzel od kupca 
rabljeni predmet po preteku 
dveh let od dneva, ko ga je 
kupec kupil. Ob tem ie določe- 
no, da pri določanju razlike v 
ceni med rabljenim proiz- 
vodom mora znašati davčna 
osnova najmanj 30 odstotkov 
od osnove novega proizvoda. 
To je bilo treba določiti, ker je 
pri dosedanji zamenjavi rablje- 
nega za nov proizvod iste vrste 
(posebej potniških avtomobi- 
lov) bilo ugotovljeno, da je v 
nekaterih primerih povsem 
neznatna ali sploh ni nobene 
pozitivne razlike v vrednosti, ki 
se prizna osebi, od katere se 
rabljeni proizvod prevzema in 
vrednosti novega proizvoda 
iste vrste. 

Na osnovi te določbe ni več 
predvideno oproščanje plače- 
vanja temeljnega davka od 

prometa proizvodov pri pre- 
prodaji potniških avtomobilov- 
,ki jo opravljajo občani. Do 
zdaj so občani plačevali samo 
občinski in republiški davek 
od prometa pri prodaji rablje- 
nih osebnih avtomobilov, v bo- 
doče pa bodo dolžni plačevati 
tudi temeljni davek od prome- 
ta proizvodov. S tem je promet 
proizvodov, ki ga opravljajo 
občani in civilne pravne osebe, 
ki plačujejo to vrsto davka ne 
glede na to ali je predmet, ki se 
prodaja nov ali rabljen. 

RAZLIČNO 
PLAČEVANJE 
AKONTACIJ 

Z Osnutkom zakona so ure- 
jene tudi dileme o obdavčeva- 
nju osvežujočih gaziranih 
brezalkoholnih pijač in aroma- 
tiziranih sirupov, ki jih oprav- 
ljajo gostinske organizacije 
združenega dela. Pomembnej- 
še spremembe se nanašajo na 
določanje in plačevanje akon- 
tacij davka od prometa. Glede 
na različno poslovanje in ra- 
zlične knjigovodske in druge 
možnosti davčnih zavezancev 
se šteje, da je treba določiti 
tudi različne možnosti za izra- 
čunavanje in plačevanje akon- 
tacij davka od prometa proiz- 
vodov. V Osnutku zakona je 
zato določeno, da smejo davč- 
ni zavezanci odmerjati in pla- 
čevati akontacije na več nači- 
nov, odločajo pa se sami odvi- 
sno od njihove notranje orga- 
nizacije poslovanja. 

Predložene so tudi spre- 
membe po katerih bi bili davč- 
ni zavezanci dolžni, da določa- 
jo akontacijo temeljnega in 
posebnega republiškega dav- 
ka od prometa proizvodov za 
vse prodajalne na območju 
ene občine ali za vsako proda- 
jalno posebej. Pri tem bi se v 
bodoče morale akontacije 
vplačevati s posebnim virman- 
skim nalogom za ves promet 
opravljen na območju ene re- 
publike ali pokrajine. Posebni 
občinski davek od prometa 
proizvodov bi se še naprej pla- 
čeval neposredno na račun 
vsake posamezne občine, ka- 
teri kot prihodek pripada. 

Z Osnutkom so podrobneje 
določene tudi obveznosti kup- 
cev. Tako na primer kupec mo- 
tornega vozila plača predpisa- 
ni temeljni in posebni davek 

od prometa proizvodov, ki je 
predpisan po bivališču, ne sa- 
mo za kupljeno motorno vozi- 
lo, ki se registrira, temveč tudi 
za prikolice za to vozilo za ka- 
tere je obvezna registracija. 

Uvaja se tudi davčna opro- 
stitev solarnih baterfj, ker gre 
za nov proizvod, ki ne rabi dra- 
ge električne energije ali dru- 
go gorivo in ki ne onesnažuje 
človekovega okolja, zatem za 
promet s filatelističnimi znam- 
kami, z značkami, medaljoni in 
podobnimi predmeti, ki jih iz- 
dajajo ob pomembnih dogod- 
kih in podobno. 

SPREMEMBA TARIFE 
In končno je s posebnimi 

določbami v Osnutku zakona 
predvidenih več sprememb in 
dopolnitev temeljnega davka 
od prometa. Le-te se nanašajo 
na obdavčevanje nekaterih no- 
vih osvežilnih pijač, diesel go- 
rivo, regenerirano olje. Točne- 
je so določene davčne osnove 
pri prodaji naftnih derivatov, 
za cigarete pa, odvisno od ce- 
ne za pakiranje in kakovost, se 
določa točnejša davčna stop- 
nja, ki se ne razlikuje bistveno 
od dosedanje. 

Vrsta novosti je predvidenih 
tudi pri načinu obdavčevanja 
alkoholnih pijač, avtomobilov 
in rezervnih delov, usnjene 
obutve in drugih proizvodov, 
ki po vrednosti vsebujejo 50 ali 
več odstotkov uvoznih surovin 
in materiala. 

S spremembami v tarifi ob- 
davčevanja osnovnih gradbe- 
nih materialov (cementa, be- 
tonskega železa, valjane žice, 
strešne lepenke, žaganega in 
tesanega stavbnega lesa, barv 
in drugih premaznih sredstev) 
je stimulirana individualna sta- 
novanjska gradnja z uporabo 
osebnih sredstev občanov. S 
spremembami teh stopenj te- 
meljnega davka od prometa, ki 
se zmanjšuje od 20 na 14 od- 
stotkov se bo zmanjšala malo- 
prodajna cena teh proizvodov. 
Ocenjeno je, da bodo v letu 
1980 na ta način davčni pri- 
hodki zmanjšani za 890 milijo- 
nov dinarjev. Kljub temu pa 
proračunski prihodki s tem ne 
bodo zmanjšani, ker Je v pri- 
hodnjem letu pričakovati po- 
rast porabe ostalih proiz- 
vodov, ki se sicer obdavčujejo 
po tem zakonu. 
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Z rebalansom proračuna pokritje 

obveznosti iz prejšnjih let  

# Proračun federacije za leto 1979 naj bi povečali za 2 milijardi 152 milijonov 
dinarjev 
• največji del teh sredstev je predviden za poravnavo obveznosti v JLA iz 1977. leta 
9 Na temelju podatkov o ustvarjeni višini družbenega proizvoda v prejšnjih letih se 
povečujejo dopolnilna sredstva za financiranje družbenih služb v gospodarstvu manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ dva osnutka 
zakonov o spremembah in do- 
polnitvah proračuna federacije 
za 1979. leto: Osnutek spre- 
memb in dopolnitev proračuna 
federacije za 1979. leto (AS 
216), za katerega je pristojen 
Zvezni zbor, in Osnutek zako- 
na o spremembah Zakona o 
ugotavljanju celotnega obsega 
odhodkov proračuna federaci- 
je za 1979. leto (AS 217), za 
katerega je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

TEMELJI 
PRORAČUNSKIH 
SPREMEMB 

Čeprav so bila pri določanju 
letošnjega proračuna zagotov- 
ljena sredstva za pokritje tistih 
odhodkov federacije, ki so 
predvideni s posameznimi za- 
konskimi predpisi, z dogovor- 
jenim obsegom niso mogli biti 
zajeti vsi izdatki, ki so se poja- 
vili med realizacijo proračuna. 

Temeljni razlqgi za sprejetje 
rebalansa proračuna federaci- 
je so med drugim, ker na pri- 
mer višina sredstev za potrebe 
JLA ni mogla biti v ceioti dolo- 
čena v trenutku sprejema pro- 
računa. Po družbenem planu 
je namreč predvideno, da se 
sredstva za financiranje JLA 
letno v proračunu federacije 
zagotavljajo v višini 6,17 od- 
stotka ustvarjenega narodne- 
ga dohodka. 

Težave pri financiranju JLA 
vplivajo na njeno modernizaci- 
jo. Nastajajo pa zaradi tega, 
ker se financiranje v proraču- 
nu zagotavlja na temelju oce- 
njenega narodnega dohodka 
za določeno leto. Končen 
obračun pa je mogoče narediti 
šele takrat, ko so objavljeni 
končni podatki Zveznega za- 
voda za statistiko. 

Ob pripravi proračuna so si 
njegovi sestavljalci prizadeva- 
li, da bi kar najbolj natančno 
ugotovili znesek potrebnih 
sredstev za financiranje JLA. 

Sredstva za razlike po konč- 
nem obračunu za te namene 
pa so bila doslej zagotovljena 
šele po treh letih. Zaradi rasti 
cen in inflacijskih gibanj so 
pozneje dodeljena sredstva iz- 
gubila vrednost, kar je vseka- 
kor povzročalo težave pri ure- 
sničevanju programa razvoja 
in modernizacije JLA. 

Predlog rebalansa proraču- 
na predvideva zagotovitev 
sredstev za poravnavo obvez- 
nosti federacije JLA, ki izhaja- 
jo iz končnega obračuna za le- 
to 1977. 

Prav tako pa je potrebno, na 
temelju objavljenih končnih 
podatkov o ustvarjeni višini 
družbenega proizvoda za leto 
1977, opraviti končen obračun 
dopolnilnih sredstev za finan- 
ciranje družbenih in drugih 
služb v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. 

Med obveznosti, ki terjajo 
sprejetje rebalansa proračuna 
federacije, sodi tudi moderni- 
zacija mejnih prehodov na ita- 
lijanski meji, kar predvidevajo 
Osimski sporazumi. 

Z Zakonom o financiranju 
federacije je predvideno, da se 
v proračunu zagotovijo dopol- 
nilna sredstva republiki oziro- 
ma pokrajini, ki s svojimi pri- 
hodki ne more financirati 
družbenih in drugih služb. Ob 
upoštevanju zaostalega razvo- 
ja SAP Kosovo pri razvijanju 
teh služb ter interesov za 
zmanjševanje razlik pri pokri- 
vanju splošne in skupne pora- 
be glede na njeno raven v naj- 
manj razviti republiki, je po- 
trebno zagotoviti tudi sredstva 
za te namene. 

SKUPEN OBSEG 
DOHODKOV 
PRORAČUNA 

Tako rebalans proračuna za- 
hteva angažiranje finančnih 
sredstev v skupni višini 3 mili- 
jarde 748 milijonov dinarjev. 
Vendar so istočasno zmanjša- 

na sredstva za neporavnane 
obveznosti proračuna za leto 
1978, in sicer za milijardo 596 
milijonov dinarjev. Skupna 
sredstva za izvajanje tega Za- 
kona torej dosegajo 2 milijardi 
152 milijonov dinarjev. 

Z rebalansom proračuna so 
natančno določene obvezno- 
sti, ki jih je potrebno poravnati 
s predvidenimi sredstvi. Tako 
so za SAP Kosovo predvidena, 
ob upoštevanju obveznosti, 
določenimi z zveznimi zakoni 
in Družbenim planom Jugosla- 
vije za obdobje od 1976. do 
1980. leta, za razvoj družbenih 
služb in za zmanjševanje razlik 
pri zagotavljanju splošne in 
skupne porabe, glede na raven 
porabe v gospodarsko naj- 
manj razviti republiki, dopol- 
nilna sredstva v višini 750 mili- 
jonov dinarjev. S posebnim 
zveznim zakonom je pokrajina 
SAP Kosovo ta sredstva že do- 
bila. 

Nadalje naj bi s temi sred- 
stvi, na temelju objavljenih 
končnih podatkov o ustvarje- 
nem narodnem odhodku za le- 
to 1977, poravnali obveznosti 
JLA, ki ji je potrebno zagotoviti 
2,8 milijarde dinarjev. Zaradi 
bilančnih težav proračuna pa 
rebalans predlaga, da bi sred- 
stva za poravnavnanje obvez- 
nosti federacije JLA iz leta 
1977 določili v višini 2 milijard 
dinarjev. 

Tretja postavka proračun- 
skega povečanja zadeva razvoj 
družbenih služb v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. Družbeni plan 
namreč predvideva, da se za te 
namene zagotavljajo sredstva 
v višini 0,93 odstotka nominal- 
nega družbehega proizvoda 
celotnega gospodarstva. Gle- 
de na to, da so bili končni po- 

datki o ustvarjenem družbe- 
nem proizvodu za leto 1977 
objavljeni po sprejetju prora- 
čuna federacije za letošnje le- 
to, naj bi za te namene zagoto- 
vili 430 milijonov dinarjev. 
Vendar rebalans predvideva le 
poravnavo 309 milijonov di- 
narjev, ker ni mogoče zagoto- 
viti večjih sredstev. 

Za modernizacijo mejnih 
prehodov na italijanski meji, ki 
jo zahteva dosledno izvajanje 
Osimskih sporazumov, pa mo- 
ra Zvezna carinska uprava do- 
biti 109 milijonov dinarjev. 

POVEČANI 
PRORAČUNSKI 
PRIHODKI 

Proračun federacije za le- 
tošnje leto je predvidel 1,68 
milijarde dinarjev za poravna- 
vo obveznosti določenim upo- 
rabnikom teh sredstev iz prejš- 
njega leta. Ob sprejemu reba- 
lansa proračuna federacije za 
leto 1978 je bilo namreč upo- 
števano, da ne bo mogoče iz- 
polniti vseh obveznosti, pre- 
dvidenih v omenjenem prora- 
čunu. 

Toda prihodki so bili lani 
večji kot so predvidevali se- 
stavljalci proračuna. S tem so 
bile poravnane vse proračun- 
ske obveznosti z izjemo obvez- 
nosti do JLA v višini 84,7 mili- 
jonov dinarjev. Zato je mogoče 
uporabiti 1,58 milijarde dinar- 
jev za poravnanje drugih ob- 
veznosti federacije. 

Ob upoštevanju, da tokratni 
rebalans predvideva tudi pove- 
čanje lastnih prihodkov Zvez- 
nega sekretariata za narodno 
obrambo za 580 milijonov di- 
narjev, naj bi skupen znesek 
rebalansa dqsegel 2,15 milijar- 
de dinarjev. Ta sredstva bi za- 
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gotovili s povečanjem prispev- 
kov za milijardo 572 milijonov 
dinarjev in z lastnimi prihodki 
JLA v višini 580 milijonov di- 
narjev. 

Sredstva potrebna za izpe- 
ljavo rebalansa proračuna fe- 
deracije za leto 1979 bi pokrili 

iz povečanega prispevka repu- 
blik in pokrajin, sorazmerno 
njihovemu procentualnemu 
deležu pri oblikovanju prora- 
čunskih sredstev iz prispevkov 
republik in pokrajin. 

će bodo prihodki od carin 
večji kot lahko ocenjujemo v 
tem trenutku, bi se povečanje 

obsega odhodkov proračuna 
pokrilo iz teh sredstev. Obra- 
zložitev omenjenih zakonskih 
aktov namreč pravi, da sedaj ni 
mogoče realno oceniti skup- 
nega obsega uvoza v letoš- 
njem letu, ker je to povezano z 
ustvarjanjem deficita plačilne 
bilance. 

Na temelju takega rebalansa 
bi znašal proračun federacije 
za leto 1979 skupaj 101 milijar- 
do 562 milijonov dinarjev, 
medtem ko je bil prvotno pro- 
račun določen v višini 99 mili- 
jard 410 milijonov dinarjev. 

MEDNARODNE POGODBE 

Večja pravna varnost ob ustanavljanju 

novih držav 

• Dunajska konvencija se uporablja pri ustanavljanju nove države na nekdanjem 
odvisnem ozemlju, ob prostovoljni pripojitvi dela ozemlja neke države k drugi, ob 
združitvi držav, odcepitvi ali razpadu države in oblikovanju nove 

Skupščina SFRJ je dobila v 
obravnavo in sprejem Predlog 
zakona o ratifikaciji Dunajske 
konvencije o sukcesiji držav 
pri pogodbah (AS 221). Pred- 
log omenjenega'Zakona bodo 
obravnavali ,delegati Zveznega 
zbora. 

KREPITEV PRAVNE 
VARNOSTI 

V dekolonizacijskem proce- 
su je v svetu nastalo veliko šte- 
vifo novih držav. Ta proces pa 
je povzročil tudi spremembe v 
mednarodni skupnosti in odprl 
vprašanje sukcesije držav ozi- 
roma zamenjave ene države z 
dnugo glede odgovornosti za 
mednarodne odnose na dolo- 
čenem ozemlju. Dunajska kon- 
vencija o sukcesiji držav pri 
pogodbah, ki je bila podpisana 
avgusta 1978. leta, zagotavlja 
večjo pravno varnost v medna- 
rodnih odnosih, ko nastajajo 
nove države. Pravila omenjene 

Konvencije prispevajo h krepi- 
1vi pravne varnosti, miru in me- 
dnarodne varnosti med drža- 
vami. Konvencija je bila sicer 
sprejeta na Konferenci Zdru- 
ženih narodov o sukcesiji 
držav pri pogodbah. 

Določbe Dunajske konven- 
cije se uporabljajo: pri usta- 
navljanju novih držav na nek- 
danjem odvisnem ozemlju, ob 
prostovoljni prispojitvi dela 
ozemlja neke države k drugi, 
ob združitvi dveh ali več držav, 
odcepitvi ali razpadu države in 
oblikovanju novih držav. 

Konvencija velja le za prime- 
re, ko je skucesija v skladu z 
mednarodnim pravom in ne ta- 
krat, ko nasprotuje njegovim 
določbam kot na primer v pri- 
meru okupacije. Sukcesija ne 
vpliva na določanje meje in 
mejnih režimov in tudi ne na 
teritorialne režime, razen na 
tuja vojna oporišča. 

SPOŠTOVANJE 
NAČELA 
SUVERENOSTI 

Nobena doložba Konvencije 
ne krši načela suverenosti vsa- 
ke države in ljudstva nad nji- 
hovimi naravnimi bogastvi. V 
primeru, ko del ozemlja ene 
države postane sestavni del 
druge države, prenehajo v 
skladu z mednarodnim pra- 
vom, veljati pogodbe države 
predhodnice za omenjeno 
ozemlje. Veljavnost pogodb pa 
se avtomatično razširi na drža- 
vo naslednico. Nova, neodvi- 
sna država lahko sklene, da ne 
bo nasledila pogodb svoje biv- 
še metropole. 

Pri združitvi ene ali več 
držav ostanejo pogodbe, ki so 

jih sklenile, v veljavi v novo na- 
stali državi. V primeru odcepi- 
tve dela ozemlja ene države ali 
nejenem razpadu in usta- 
novitvi nove oziroma novih 
držav, veljajo pogodbe prejš- 
nje države še naprej za vsako 
tako novo oblikovano državo. 

Praktičen pomen Konvenci- 
je je nekoliko zmanjšan glede 
na to, da je bila sprejeta ra- 
zmeroma pozno. Pomembna 
je namreč predvsem za neo- 
dvisne države, ki so nastale 
med dekolonizacijskim proce- 
som, ki je danes skoraj zaklju- 
čen. Določbe omenjene kon- 
vencije pa omogočajo tudi tem 
državam, da jo uporabljajo za 
svojo sukcesijo, čeprav je do 
sukcesije prišlo pred spreje- 
mom in uveljavitivijo Konven- 
cije. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJSKE 15 
KONVENCIJE O SUKCESIJI DRŽAV PRI POGODBAH - S 
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ANALIZE IN OCENE 

Pospešiti ukprepanje proti ilegalni trgovini 

z mamili  

® V Jugoslaviji je vedno več oseb, ki uporabljajo mamila 
Leta 1970 jih je bilo registriranih le 250, lani pa že nad 5.600 
• Od leta 1974 do danes so v naši državi zaplenili nad 13 tisoč kilogramov raznih 
vrst mamil 
• Vse več poskusov, da se naša država izkoristi za ilegalni transport mamil z 
Bližnjega vzhoda v Zahodno Evropo 
® Naraslo je število kraj v lekarne in ponarejanje zdravniških receptov, da bi prišli 
do mamil 

V svetu in pri nas vse bolj 
zaskrbljuje zloraba mamil. Če- 
prav o stanju narkomanije v 
naši državi ni zanesljivih po- 
datkov, so organi za notranje 
zadeve med svojim delom, da. 
bi zatrli prepovedano trgovino 
z mamili, prišli do podatkov, 
da mamila uživa vse večje šte- 
vilo oseb. Tako je bilo do leta 
1970 teh oseb 250, na koncu 
leta 1978 pa že nad 5.600 od 
tega 748 tujih državljanov. Ta 
problem je za nas posebej za- 
hteven zaradi geografskega 
položaja Jugoslavije, odprtih 
meja, velike frekvence tujcev 
in pogostih odhodov naših dr- 
žavljanov v tujino, posej v dr- 
žave, kjer je razširjena narko- 
manija. 

Na te podatke in na ugotovi- 
tev, da na tem področju nismo 
dovolj energični in enotni, 
opozarja Informacija Zveznega 
izvršnega sveta o nedovoljeni 
trgovini z mamili. Informaci/a 
je bila poslana Skupščini 
SFRJ, obravnavali pa jo bodo 
delegati v Zveznem zboru. 

POSPEŠENA 
NEDOVOLJENA 
TRGOVINA Z MAMILI 

V svetu se neprestano pove- 
čuje število od mamil zasvoje- 
nih ljudi, je rečeno v Informa- 
ciji. Zlasti je zaskrbljujoče šir- 
jenje zlorabe mamil med mla- 
dino in vse pogostejši primeri 
smrti, kot posledice uporabe 
mamil. 

Ilegalno se proizvajajo velike 
količine raznih vrst narkotikov 
tako rastlinskega kot sintetič- 
nega porekla. S tem nedovo- 
ljenim poslom se ukvarja veli- 
ko število ljudi, ki si tako pri- 
dobijo ogromno bogastvo, ker 
je prodajna cena narkotika od 

40 do 100 krat večja od na- 
bavne. 

Združeni narodi in druge 
mednarodne organizacije si 
prizadevajo in vlagajo mnogo 
sredstev, da bi zatrle tovrsten 
kriminal. Prekinjanje tokov ile- 
galnega prometa je vse bolj 
uspešno. Vsako leto so zaple- 
njene večje količine mamil. 
Samo v letu 1977 je bilo v svetu 
zaplenjenih 3,3 milijona kilo- 
gramov raznih vrst mamil. Sa- 
mo v Evropi letno zaplenijo od 
30 do 50 tisoč kilogramov raz- 
nih vrst mamil. 

Povečuje se tudi število upo- 
rabnikov mamil. Po podatkih 
Združenih narodov je bilo leta 
1976 v 30 večjih državah sveta 
registriranih prek 24 milijonov 
uporabnikov mamil. V zadnjih 
letih se je občutno razširila 
zloraba mamil v evropskih dr- 
žavah, vštevši tudi nekatere 
sosednje države. Največ jih je v 
Italiji 50.000 in v ZR Nemčiji 
40.000. 

Na splošno je opaziti težnjo 
po povečanju uporabe moč- 
nejših mamil na račun slabših, 
kar povzroča povečanje števila 
smrtnih primerov in trajno 
ogrožananje zdravja uživalcev. 

TRGOVINA Z MAMILI V 
JUGOSLAVIJI 

O stanju narkomanije v naši 
državi, je rečeno v Informaciji, 
ni zanesljivih podatkov o števi- 
lu ljudi, ki uporabljajo razna 
mamila, vendar pa vse kaže, da 
se število le-teh neprestano 
povečuje. Največ uživalcev 
mamil je evidentiranih v velikih 
mestih - prek 50 odstotkov od 
skupnega števila - vendar so v 
vseh večjih mestih v državi. Od 
vseh oseb, ki uživajo mamila, 
jih je 82 odstotkov starih do 25 

let in to pretežno moških /77,3 
odstotka/, 

V zadnjih letih se tudi v naši 
državi vse pogosteje srečuje- 
mo s problemom nedovoljene 
trgovine z mamili in aktivnost- 
mi organiziranih skupin tiho- 
tapcev. Da bi odkrili ilegalne 
tokove in zatrli nedovojeno tr- 
govino z mamili sprejemajo or- 
gani za notranje zadeve, v so- 
delovanju s carinsko službo, 
zelo energične ukrepe. Od leta 
1974 do 1978 in v prvih 8 me- 
secih leta 1979 je bilo zaple- 
njenih 13 tisoč kg raznih vrst 
mamil /največ hašiša/. To je 
štirikrat več kot v primerjavi z 
istim obdobjem 1969 - 1973. 

V istem obdobju, je rečeno v 
Informaciji, je bilo zaradi ne- 
dovoljene trgovine za mamili 
vloženih kazenskih ovadb pro- 
ti 1.463 osebam to je precej 
več v primerjavi s predhodnimi 
petimi leti, ko je bilo prijavlje- 
nih 610 oseb. Zmanjšuje pa se 
število naših državljanov v ma- 
si prijavljenih oseb in povečuje 
število tujih državljanov. 

Podoben primer je s števi- 
lom kaznivih dejanj prepove- 
dane trgovine z mamili. V tem 
času je bilo odkritih 1439 kaz- 
nivih dejanj te vrste in obsoje- 
nih 620 oseb. 

TRANZIT MAMIL PREK 
NAŠE DRŽAVE 

Boj proti narkomaniji pri nas 
otežuje več dejavnikov. Pred- 
vsem je nstea država prometno 
tranzitno področje, prek kate- 
rega gredo tihotapski kanali iz 

držav Bližnjega vzhoda v zaho- 
dno Evropo. Organizatorji tega 
transporta si prizadevajo, da bi 
pri nas ustvarili zveze in opori- 
šča, da bi zagotovili prehod 
pošiljke ali sprejem in skladi- 
ščenje mamil, dokler ne bi 
našli kupca. Čeprav so dose- 
ženi dobri rezultati pri prekini- 
tvi takšnih ilegalnih transpor- 
tov, pa se čez naše ozemlje še 
vedno prenašajo velike količi- 
ne mamil, čeprav tega nismo 
uspeli odkriti. V zadnjih treh 
letih je bilo v nekaj evropskih 
državah zaplenjeno okrog 13 
tisoč kilogramov raznih 'vrst 
mamil, za katere je bilo ugo- 
tovljeno, da so med tranzitom 
prešla čez naše ozemlje v glav- 
nem skrita v težkih tovornja- 
kih. Največ mamil so zaplenili 
cariniki na mejnih prehodih, 
posebej še na mejnem preho- 
du Dimitrovgrad. 

Aktualen je tudi domači opij, 
proizveden v Makedoniji. Če- 
prav je bilo z zakonom prepo- 
vedano pridelovanje surovega 
opija, se ta še vedno pojavlja 
na ilegalnem trgu v državi, v 
manjših količinah pa tudi v tu- 
jini. 

KRAJE NARKOMANOV 
Neprestano naraščajo vlomi 

v lekarne in ponarejanje zdrav- 
niških receptov. Do leta 1975 
smo imeli le 52 kaznivih dejanj 
te vrste, v zadnjih letih pa celo 
358. Ob teh priložnostih je bilo 
odnešenih ali pridobljenih pri- 
bližno 10 kg narkotikov ter 45 
tisoč raznih ampul intablet. To 
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vrsto kriminala vzpodbuja 
neustrezna hramba in slabo 
zavarovanje narkotikov v po- 
sameznih lekarnah in bolnišni- 
cah. 

Domači uživalci mamil in 
razpečevalci se oskrbujejo z 
mamili tudi izven naših meja. 
Pri tujih organih za pregon je 
bilo v zadnjih petih letih v po- 
stopku 319 jugoslovanskih dr- 
žavljanov, pri katerih je bilo za- 
plenjenih 484 kilogramov ra- 
zličnih vrst mamil. 

Če norkomamom zmanjka 
mamil, uživajo zdravila ali dru- 
ge substance, ki pod določeni- 
mi pogoji učinkujejo podobno 
kot nekatere vrste narkotikov. 
V zadnjem času sta se razširila 
izmenjava in izposojenje ma- 

mil v manjših količinah med 
uživalci mamil, predvsem med 
turistično sezono. 

Čeprav je bila sprožena širo- 
ka družbena akcija, v katero so 
bile vključene poleg pristojnih 
upravnih organov tudi zdrav- 
stvene, izobraževalno-prosvet- 
ne, socialne in druge organi- 
zacije, sistem družbene varno- 
sti in samozaščite na tem po- 
dročju še ni zaživel, aktivnost 
posameznih subjektov pa se v 
praksi slabo občuti, je rečeno 
v Informaciji. 

UČINKOVITEJŠE DELO 
ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE 

Informacijo o nedovoljeni tr- 
govini z mamili je obravnaval 

In sprejel tudi Zvezni izvršni 
svet. Pri tem je bilo ugotovlje- 
no, da je dosedanja aktivnost 
organov za notranje zadeve, 
da bi zatrli prepovedano trgo- 
vino z mamili, dala dobre re- 
zultate. Ukrepi, ki so bili spre- 
jeti na področju strokovnega 
izpopolnjevanja delavcev in 
specializacije, ter boljše sode- 
lovanje na mednarodnem po- 
dročju - v preteklih petih letih 
je bilo z Interpol uresničeno 
sodelovanje pri približno 2.800 
konkretnih primerih - je imelo 
pozitivne učinke pri prepreče- 
vanju širjenja narkomanije in 
trgovine z mamili. 

Zapletenost tega pojava in 
njen mednarodni značaj kaže- 
ta, da bi bilo potrebno nadalj- 

nje strokovno izpopolnjevanje 
in specializacijo kadrov v or- 
ganih za notranje zadeve, da bi 
se opremili s sodobnimi te- 
hničnimi sredstvi in da bi se 
uresničilo še bolj plodno me- 
dnarodno sodelovanje pri zati- 
ranju vseh organiziranih oblik 
prepovedane trgovine z mami- 
li. Prav tako bo treba nadalje- 
vati delo, da bi onemogočili 
uporabljenje naše države za 
♦anzit, skladiščenje ali razpe- 
čevanje mamil. Komisija za 
mamila mora redno spremljati 
in usmerjati celotno problema- 
tiko, Zvezni sekretariat za in- 
formacije pa mora stalno ob- 
veščati, opozarjati javnost na 
nevarnost pri uporabi ali raz- 
pečevanju mamil. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru so 
na seji 26. in 27. novembra 
sprejeli: 
Zakon o posebnih pogojih za 
dajanje kreditov za investicije 
(AS 153), ki zavezuje vse upo- 
rabnike družbenih sredstev, da 
zagotovijo ustrezna lastna 
sredstva za pridobitev in upo- 
rabo kreditov za nove investi- 
cije. Z njim je določena tudi 
višina teh sredstev za posa- 
mezne uporabnike teh kredi- 
tov. Največja obvezna udelež- 
ba 80 odstotkov je predvidena 
za gradbene objekte in opre- 

mo, ki uporabljajo kurilno olje. 
Od teh obveznosti so izvzeti 
krediti za graditev in nakiip 
stanovanj ter prodaja objektov 
in opreme na kredit, ki ga or- 
ganizacija združenega dela 
daje iz lastnih sredstev. Zakon 
bo omogočil tudi investiranje 
organizacijam, ki imajo nepo- 
krite izgube ali poslujejo na 
meji rentabilnosti. 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 27, novembra, 
so bili sprejeti naslednji za- 
koni: 

Zakon o ratifikaciji Protoko- 
la s Sporazumom med vlado 
SFRJ in vlado ZSSR o eko- 
nomskem in tehničnem sode- 
lovanju pri graditvi in rekon- 
strukciji industrijskih podjetij 
in drugih objektov v SFRJ, od 
2. novembra 1972 (AS 192), z 
ratifikacijo Protokola se po- 
daljšuje sodelovanje med našo 
državo in ZSSR pri graditvi in 
rekonstrukciji objektov ter 
drugih objektov v Jugoslaviji. 

S Protokolom se za 210 milijo- 
nov dolarjev povečuje kredit, 

ki ga je v ta namen ZSSR dala 
Jugoslaviji. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 208); s tem 
Sporazumom vlada SFRJ ga- 
rantira za redno odplačilo po- 
sojila v znesku 21 milijonov di- 
narjev, ki ga je Mednarodna 
banka za obnqvo in razvoj v 
rekordnem roku odobrila SR 
Črni gori za saniranje posledic 
po potresu na cestah v tej re- 
publiki. 
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