
SKUPŠČINE SR SLO/ENUE IN  Ljubljana, 9. I. 1980 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE u™ i 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c*-.* 

INFORMACIJA 

o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v 

SR Sloveniji - povzetek 

1. Varstvo invalidov v SR Sloveniji ureja več zakonov: za- 
kon o vojaških invalidih, zakon o civilnih invalidih vojne, 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, zakon o uspo- 
sabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter zakon o socialnem 
skrbstvu. Zakoni zajemajo različen korg oseb in jim zagotav- 
ljajo različne pravice, različno pa urejajo tudi ugotavljanje 
invalidnosti. Stopnjo oziroma višino invalidnosti ugotavljajo 
štiri različne komisije, vsaka pa uporablja svoje, različne krite- 
rije za ugotovitev invalidnosti, oziroma za določitev stopnje 
invalidnosti; ob tem pa se komisije premalo posvečajo vpra- 
šanju, kakšne so preostale sposobnosti invalida oziroma v 
kakšno usposabljanje in delo invalida usmeriti. Komisije tudi 
premalo sodelujejo med seboj, zato je obravnava invalidnoh 
oseb različna, usmeritev na usposabljanje in delo, ki jo sicer 
vsi zakoni vsebujejo kot izhodišče družbenega varstva invali- 
dov pa v praksi ni zmeraj prisotna, ampak se pogosto še 
vedno iščejo predvsem možnosti, kako invalidni osebi zago- 
toviti socialno varnost z denarnimi dajatvami. 

2. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
sprejela usmeritev, da je z vsemi ukrepi potrebno stimulirati 

daljše aktivno delo in zmanjševati naraščanje števila invalid- 
skih upokojencev. Ta prizadevanja so že dala rezultate, saj 
število drugih oblik varstva delovnih invalidov raste hitreje, 
kot število invalidskih upokojencev. Kljub temu s stanjem ne 
moremo biti zadovoljni, saj invalidske komisije letno ugoto- 
vijo okrog 8,20 primerov novih invalidnosti na 1.000 aktivnih 
zavarovancev, kar pomeni v letu 1977 6.441 oseb. V letu 1978 
je bilo v SR Sloveniji 53.939 invalidskih upokojencev, 5445 
delovnih invalidov je prejemalo nadomestilo zaradi zaposlitve 
s skrajšanim delovnim časom, 10.936 nadomestilo zaradi 
manjšega osebnega dohodka na drugem delu, le 322 pa se jih 
je usposabljalo za drugo ustrezno delo. Po drugi strani pa so 
občutne tendence, da bi se za čimveč del skrajšala delovna 
doba (beneficirana delovna doba), saj je med sedanjimi upo- 
kojenci že 9,75 % takih, ki so delali na delih z beneficirano 
delovno dobo. To kaže, da usmerjenost, da moramo delovne 
pogoje uravnavati tako, da bo čimveč ljudi lahko čimdlje 
delalo, še ni dovolj splošna. Premalo pozornosti posvečamo 
prevenciji invalidnosti. Pri mnogih delavcih so še opazne 
rentne tendence in po drugi strani, v mnogih organizacijah 
združenega dela prevladuje mišljenje, da je invalidska upoko- 
jitev najenostavnejša in najcenejša rešitev problema invali- 
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dov. Zato tudi zaposlovanje delovnih invalidov, ki je sicer 
zakonska obveznost organizacij združenega dela, povsod ne 
poteka dobro. 

3. Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 
s katerim smo zaokrožili sistem varstva invalidov, saj smo z 
njim zagotovili pravico do usposabljanja in zaposlitve vsem 

■invalidnim osebam, ki te pravice nimajo po drugih predpisih, v 
treh letih po izidu še ni dal pričakovanih rezultatov. Do konca 
leta 1978 se je po določbah tega zakona usposabljalo le 668 
oseb, usposobilo in zaposlilo pa 189. Glede na ocenjeno 
število oseb, ki naj bi dobile pravico do usposabljanja po tem 
zakonu, je to gotovo premalo. Ocene o številu invalidnih oseb 
najbrž niso bile ralne pa tudi akcije evidentiranja niso bile 
zastavljene globalno, premalo je bilo sodelovanja med posa- 
meznimi skupnostmi in strokovnimi službami, tudi informira- 
nje invalidnih oseb o njihovih pravicah je še pomanjkljivo. 
Tudi pri usposabljanju invalidnih oseb so še pomanjkljivosti: 
naimamo proučenih nalog in del, ki so invalidnim osebam 
dostopna, nimamo izdelanih modelov usposabljanja, nismo 
uspeli aktivirati organizraicj združenega dela itd. Zato se pri 
usposabljanju pretežno izbirajo najcenejše in najhitrejše reši- 
tve, to je usposabljanje v obliki praktičnega dela na delovnem 
mestu, ki ap ne daje vedno najboljših rezultatov. Skupnosti za 
zaposlovanje so doslej uspele angažirati le 108 organizacij 
združenega dela, kjer se lahko invalidne osebe usposabljajo, 
med 556 organizacijami, ki jih je anketiral Republiški inšpek- 
torat za delo, več kot polovica ne zagotavlja možnosti za 
zaposlovanje invalidov, niti ne smatra za potrebno, da bi to 
vprašanje obravnavala, čeprav je to njihova zakonska obvez- 
nost. Da bi izboljšali stanje in uresničili intencije zakona, bo 
potrebno ne le večje sodelovanje in bolj usklajena dejavnost 
samoupravnih interesnih skupnosti in strokovnih služb, am- 
pak bo potrebno možnosti in programe zaposlovanja invali- 
dnih oseb vključiti kot sestavni del v razvojne načrte vseh 
organizacij združenega dela. 

4. Ob prizadevanjih za čim uspešnejše usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov se poleg ostalih težav srečamo tudi z 
odsotnostjo nekaterih strokovnih institucij, ki naj bi prevzele 
bistveno vlogo v tem procesu. To so predvsem zavodi za 
usposabljanje invalidnih oseb, ki naj bi delovali kot strokovne 
ustanove, v katerih se invalidi usposabljajo za delo ter kot 
strokovna služba, ki organizacijam združenega dela daje stro- 
kovno pomoč pri opredeljevanju, ureditvi in prilagajanju del 
in delovnega procesa invalidnim osebam. Skupnost social- 
nega varstva Slovenije, ki je po zakonu zadolžena, da sprejme 
program ustanavljanja teh zavodov, je letos organizirala več 
razprav po regijah; v razpravah so se izoblikovali dovolj realni 
predlogi, ki so v nekaterih regijah tudi že dobili podporo 
združenega dela. Glede na ugotovitve iz teh razprav in obsto- 
ječe podatke naj bi v naslednjem srednjeročnem obdobju v 
SR Sloveniji ustanovili 4 zavode za usposabljanje invalidnih 
oseb (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj) med temi tri, ki bi se 
razvili iz že obstoječih institucij. Skupnost socialnega varstva 
Slovenije bo program sprejela jeseni letos, na osnovi pro- 
grama pa bodo morale pristojne samoupravne interesne 
skupnosti (Skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja, 
skupnosti za zaposlovanje in skupnosti socialnega skrbstva) 
sprejeti konkretne načrte in sporazume za izgradnjo oziroma 
ustanovitev in delo teh zavodov. S tem bodo zagotovljeni tudi 
strokovni pogoji za doslednejšo usmeritev v usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov. 

5. Usposabljanje in zaposlovanje je gotovo najpomemb- 
nejše vprašanje varstva invalidov, saj se prav v tej usmeritvi 
odraža humanizacija družbenega odnosa do invalidnih oseb. 
Vendar se invalidne osebe srečujejo še z vrsto drugih proble- 
mov, ki izhajajo iz njihovih posebnih potreb in iz dejstva, da 
na vseh področjih družbenega življenja še nimajo enakoprav- 
nih možnosti za zadovoljevanje teh potreb. V samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bi se zato morale 
potrebe invalidov posebej obravnavati (npr.: zdravstveno var- 
stvo, nega in pomoč na domu, stanovanjska problematika 
itd.) in ukrepi za posebno pomoč oziroma posebno varstvo 
invalidnih oseb bi se morali odraziti tudi v samoupravnih 
sporazumih o temeljnih planov za naslednje srednjeročno 
obdobje. Posebno pozornost bi morali posvetiti tudi vpraša- 
njem vključevanja invalido" v razne oblike samoupravljanja, 
tako v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, 

samoupravnih interesnih skupnostih in družbenih organizaci- 
jah in društvih. 

6. Sklepna ugotovitev Informacije je, da imamo brez dvoma 
resnično human in napreden sistem družbenega varstva inva- 
lidov, ki ne terja večjih popravkov, da pa zakonskih določil in 
sprejetih družbenih stališč še nismo vselej in povsod uspeli 
uveljaviti v konkretnem življenju in v vsakodnevni praksi. Da bi 
to dosegli, bo potrebno izboljšati delovanje strokovnih služb 
in njihovo večjo usklajenost in povezanost, predvsem pa, 
vključiti vprašanje usposabljanja in zaposlovanja invalidov - 
kar je osnova za njihovo enakopravno vključevanje v delo in 
življenje družbene skupnosti - v programe razvoja organizacij 
združenega dela in tako doseči, da bodo delavci v združenem 
delu kot nosilci družbenega varstva invalidov, obenem z ma- 
terialnimi vprašanji razvoja obravnavali tudi vsa vprašanja 
delovnih in življenjskih pogojev vseh delavcev, tudi invalidnih. 

Na pobudo iz javne razprave je dodan člen, ki zavezuje 
osnovno šolo, da se v primeru, kadar organizira vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok, usposabljanje otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ali glasbeno 
izobraževanje ravna po predpisih, ki veljajo za te dejavnosti, 
hkrati pa zavezuje osnovno šolo, da načrtuje to dejavnost 
tako, da zagotavlja najtesnejšo povezanost vseh teh oblik 
vzgojnoizobraževalnega dela in vključevanje teh učencev v 
vzgojnoizobraževalno dejavnost osnovne šole. 

Določila o osnovnem izobraževanju odraslih so v skladu s 
pripombami izpopolnjena tako, da predlog zakona predvi- 
deva poleg oddelkov tudi specializirane osnovne šole za 
odrasle, še posebej pa je izpostavljena zahteva po sodelova- 
nju osnovne šole z delavskimi univerzami in izobraževalnimi 
centri in možnost, da se pri njih odprejo dislocirani oddelki 
osnovnih šol, namenjeni odraslim. 

Predlagatelj pa ni mogel sprejeti pobude, naj, bi zakon 
predvidel možnost, da se osnovna šola organizira kot delovna 
enota delavske univerze, ker meni, da je v nasprotju z določili 
ustave SRS, ki določa, da je ustanovitelj osnovne šole občina. 

Živahen odmev so v javni razpravi vzbudile določbe o oce- 
njevanju in napredovanju učencev. Večina udeležencev raz- 
prave se je strinjala z določbo 65. člena osnutka, da učitelj v 
prvem polletju prvega razreda učencev ne ocenjuje, temveč 
sproti spremlja in ugotavlja njihov napredek ter o tem obve- 
šča starše. Odklonjena pa je bila možnost, da bi tak režim 
razširili na celoten prvi razred, čeprav za tako rešitev govori 
vrsta strokovnih razlogov. Prav tako je bila odklonjena mož- 
nost, da učenci prvega razreda ne bi ponavljali. V skladu s 
temi stališči sta izoblikovana 63. in 65. člen predloga zakona. 

O možnosti, da bi učenec osmega razreda uspešno končal 
osnovno šolo z negativno oceno iz tujega jezika, kot določa 
veljavni zakon o osnovni šoli, so bila mnenja deljena. Del 
razpravljalcev taki rešitvi nasprotuje, ker menijo, da učenec 
ne more uspešno obvladati skupne vzgojnoizobrazbene 
osnove v usmerjenem izobraževanju, ki zajema tudi tuji jezik, 
če ni prej obvladal osnovnošolskega programa. Drugi del 
razpravljalcev pa meni, da bi drugačna rešitev zopet močno 
dvignila odstotek učencev, ki ne končajo osnovne šole, zato 
od nje ni mogoče odstopati. 

Predlagatelj še je opredelil za rešitev, da učenec lahko 
konča osnovno šolo tudi z negativno oceno iz tujega jezika, in 
mu s tem zagotovil možnost za vključitev v delo in za nadalje- 
vanje izobraževanja v vseh smereh usmerjenega izobraževa- 
nja. 

V poglavju o učencih je predlagatelj upošteval pripombo 
zakonodajnopravne komisije in v 74. členu zagotovil staršem 
pravico do ugovora, kadar se ne strinjajo z odločitvijo komi- 
sije za sprejem šolskih novincev, 85. člen pa je izpopolnil z 
določbo, da za šolska društva, ki jih ustanavljajo učenci, ne 
veljajo določila zakona o društvih. S tem so šolska društva 
jasneje opredeljena kot oblika interesne dejavnosti učencev 
osnovne šole. 

V poglavju o delavcih osnovne šole so izpuščene naloge 
vzgojiteljev v domovih za učence. Domov, ki bi sprejemali 
samo učence osnovnih šol ni, zato je predlagatelj mnenja, naj 
bi to materijo v celoti urejal zakon o usmerjenem izobraževa- 
nju. 

Določbe o šolskih svetovalnih delavcih so (92. člen) izpo- 
polnjene in naj bi prispevale k jasnejši opredelitvi njihovih 
nalog v osnovni šoli. 

2 poročevalec 



Podobne rešitve vsebujejo tudi zakoni s področja vzgoje in 
izobraževanja v drugih socialističnih republikah in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajinah. 

V poglavju o samoupravni organiziranosti osnovne šole je 
bila opravljena redakcija besedila, zlasti določb o upravljanju 
osnovne šole in sestavu sveta šole. 

Na zahtevo, izraženo v javni razpravi, je predlagatelj dodal 
nov 116. člen, ki govori o povezovanju osnovnih šol za uspeš- 
nejše uresničevanje skupnih nalog in interesov. 

Javna razprava je opozorila, da je nujno potrebno uveljaviti 
svet staršev tudi v delovni enoti osnovne šole (npr. v podruž- 
nični šoli), saj se tam najbolj neposredno izražajo težnje 
okolja, v katerem enota deluje. Predlagatelj je opozorilo upo- 
števal in dopolnil 132. člen. 

Pri pogojih za imenovanje ravnatelja osnovne šole se je 
večina razpravljalcev opredelila za variantni predlog v 140. 
členu osnutka, ki omogoča širšemu krogu kandidatov, da 
kandidirajo za ravnatelja osnovne šole. Predlagatelj je to 
pobudo sprejel, dodal pa je še določbe o imenovanju in 
nalogah vodje delovne enote. 

Razprava je opozorila na spornost določb o postopku za 
imenovanje članov kolegijskega poslovodnega organa, zato 
je predlagatelj določbe o kolegijskem poslovodnem organu 
umaknil, tako da osnovna šola v primeru, da se odloči za 
kolegijski poslovodni organ, neposredno uporablja določbe 
zakona o združenem delu. 

V poglavju o dokumentaciji je dodan člen, ki govori o 
priznavanju spričeval, izdanih v tujini in opozarja na poseben 
zakon, ki ureja ta vprašanja. 

Predlog zakona ureja temeljna sistemska vprašanja na po- 
dročju osnovnega izobraževanja in tista bistvena vprašanja s 
tega področja, ki zagotavljajo uresničevanje pravic občanov 
do osnovnega izobraževanja, podrobno ureditev nekaterih 
zadev, ki morajo biti zaradi enotnosti sistema enotno urejene 
v vseh osnovnih šolah, je prepustil izvršilnim predpisom, 
druga vprašanja pa samoupravnim aktom osnovnih šol. 

V razpravi je bila izražena zahteva, naj zakon predpiše 
visoko izobrazbo za vse učitelje v osnovni šoli, v prehodnih 
določbah pa naj dopusti možnost, da še naprej poučujejo tudi 
učitelji s srednjo in višjo izobrazbo. Predlagatelj take pobude 
v sedanjem trenutku ne more sprejeti, saj imamo v osnovni 
šoli komaj 5,8% učiteljev z visoko izobrazbo. Ob sedanji 
kadrovski zasedbi v osnovni šoli, ko imamo od celotnega 
števila učiteljev 52,7% takih, ki imajo srednjo izobrazbo in 
visok odstotek nekvalificiranih (12,8%), je treba najprej zago- 
toviti, da bi si učitelji pridobili vsaj višjo izobrazbo, obenem pa 
bi morali v večji meri kot v zadnjih letih odpreti vrata osnovnih 
šol tudi učiteljem z visoko izobrazbo, saj se je število teh 
učiteljev v osnovni šoli v zadnjih letih zmanjšalo. 

Poglavje o pripravništvu in strokovnih izpitih je izpopol- 
njeno tako, da poleg strokovnega izpita pripravnikov predvi- 
deva strokovni izpit za vsakega delavca, ki prvič začne oprav- 
ljati vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli. 

Na pobudo iz razprave je predvidena možnost, da osnovna 
šola lahko pripravnika, ki uspešno opravlja svoje delo prijavi k 
strokovnemu izpitu še pred potekom pripravniške dobe. 

Strokovni izpit naj bi obsegal preizkus kandidatove uspo- 
sobljenosti za samostojno opravljanje vzgojnoizobraževal- 
nega in strokovnega dela v osnovni šoli. Podrobnejša določila 
o pripravništvu in strokovnih izpitih naj bi urejal izvršilni 
predpis. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo veliko pripomb na 
člene, ki govorijo o učiteljevi delovni in učni obveznosti. 
Mnenja o možnih rešitvah so bila različna, zato je predlagatelj 
izoblikoval v 108. in 109. členu predloga tako rešitev, da zakon 
določa samo najvišjo dopustno obremenitev učitelja z vzgoj- 
noizobraževalnim delom. 

S samoupravnim splošnim aktom osnovne šole pa se v 
skladu s tem zakonom in v skladu z enotnimi osnovami 
standardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti, ki se sprejmejo v izobraževalni skupnosti 
Slovenije, določijo razmerja med posameznimi sestavinami 
delovne obveznosti. 

Predlog zakona o pri- 
pravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjeva- 
nju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni 
upravi in pravosodju (ESA-127) 

Skupščina SR Slovenije je 
11. julija 1979 sprejela osnutek 
zakona ter zadolžila izvršni 
svet, da pripravi predlog zako- 
na. Pri tem pa preuči in upo- 
števa pripombe, ki so bile izra- 
žene ob obravnavi osnutka za- 
kona. 

Delegati so v razpravah po- 
zitivno ocenili temeljna izhodi- 
šča zakona, zato se predlog 
bistveno ne razlikuje od osnut- 
ka. Pripombe so se nanašale le 
na konkretne rešitve, ki jih je 
predlagatelj v večini tudi upo- 
števal. 

Pri pripravništvu, predlog 
zakona ureja vlogo mentorja, 
določa okvir splošnega in po- 
sebnega dela programa in za- 
vezuje predstojnika organa, da 
odgovarja za organizacijo in 
izvedbo pripravniške dobe. 

Določena je enoletna pri- 

pravniška doba za vsa dela in 
naloge z visoko izobrazbo tako 
v upravi kot v pravosodju. 

Organi so tudi dolžni omo- 
gočiti opravljanje pripravniš- 
tva ali druge potrebne prakse 
pripravnikom ali delavcem iz 
drugih organov, organizacij ali 
skupnosti, v skladu s kadrov- 
skimi in materialnimi mož- 
nostmi. 

V kolikor pripravnik po dolo- 
čenem času ne opravi strokov- 
nega izpita, mu preneha delov- 
no razmerje. 

Po opravljeni pripravniški 
dobi delajo pripravniki stro- 
kovni izpit. 

Osnovni namen izpita je 
ugotoviti, ali je pripravnik spo- 
soben pridobljeno znanje in iz- 
kušnje uporabljati pri začet- 
nem samostojnem opravljanju 

del in nalog, za katera se je 
usposabljal. 

Program izpita ima splošni 
in posebni del. 

Splošni del izpita je za vse 
pripravnike iste stopnje šolske 
izobrazbe enak, posebni del 
pa je prilagojen delom in nalo- 
gam, za katera se je pripravnik 
usposabljal. 

Posebni del strokovnega iz- 
pita - pravosodni izpit - je za 
opravljanje funkcij v pravoso- 
dju enoten in ga lahko oprav- 
ljajo tudi drugi delavci, ki ima- 
jo šestmesečno prakso v pra- 
vosodnih organih. 

Posebni del strokovnega iz- 
pita za upravne delavce je de- 
ljen po delovnih področjih, 
značilnih za upravo. 

Kandidati opravljajo stro- 
kovni izpit pred izpitno komisi- 
jo, ki jo imenuje republiški se- 
kretar za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 

Pri pravosodnem izpitu lah- 
ko kandidati delajo popravni 
izpit iz enega od treh pravnih 
področij. 

Predlog zakona deje osnov- 
ni poudarek izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev, 
ki je opredeljeno kot stalno in 
sistematično pridobivanje, 
razširjenje in poglabljanje 
znanj, potrebnih za uspešno 
opravljanje dela. 

Vsebina in obseg izpopol- 
njevanja pa bo izhajala iz funk- 
cije organov in njihove vloge v 
družbeni skupnosti. 

Glede na obostoječi sistem 
je v predlogu zakona predvi- 
den nov način zagotavljanja 
sredstev za izvedbo progra- 
mov izpopolnjevanja strokov- 
ne izobrazbe. Sredstva bi se 
naj zagotavljala v okviru sred- 
stev za delo organa. 

Organi so dolžni ugotavljati, 
katera znanja so potrebna de- 
lavcem za opravljanje določe- 
nih del in nalog ter jih oprede- 
liti v svojih sistemizacijah. Na 
tej podlagi organi planirajo, 
programirajo, izvajajo in pre- 
verjajo učinkovitost izpopol- 
njevanja strokovne izobrabze 
delavcev, ki se izvaja po pro- 
gramu. 

Program obsega skupni, 
splošni in posebni del, ki ga 
delavci med seboj usklajujejo. 
Po opravljenem usklajevanju 
predpiše program predstojnik 
organa. 

V predlogu zakona je pre- 
dviden tudi način in oblika iz- 
popolnjevanja ter preverjanje 
znanja. Republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun pa skrbi za 
strokovno pripravo in usklaje- 
vanje programov ter njihovo 
izvedbo. 
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Predlog zakona obravnava 
tudi preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v uprav- 
nem postopku, ki jih uradna 
oseba uporablja. Preizkus se 
opravi pred komisijo. 

V skladu z določili sistem- 
skih zakonov na pravosodnem 
področju so v tem zakonu pre- 
dvideni pogoji o strokovni 
sposobnosti za opravljanje 
funkcij v pravosodju. 

K sedaj veljavnemu pogoju 
sta poleg pravosodnega izpita 

predvidena še dva dodatna po- 
goja in sicer tri leta oziroma 
izjemno dve leti delovnih izku- 
šenj na pravnem področju ter 
stalno izpopolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe. 

Delovne izkušnje v celoti ne 
veljajo za sodnike za prekrške, 
sodniki posebnih sodišč zdru- 
ženega dela pa lahko oprav- 
ljajo sodniško funkcijo brez 
pravosodnega izpita, če imajo 
dolgoletne delovne izkušnje iz 
določenega področja. 

Predlog zakona o 
hranilno-kreditnih služ- 
bah in blagajnah vzaje- 
mne pomoči (ESA-119) 

Gradiva v zvezi z zakonodaj- 
no materijo o hranilno-kredit- 
nih službah in blagajnah vzaje- 
mne pomoči so bila v Zboru 
združenega deia Skupščine 
SR Slovenije po rednem zako- 
nodajnem postopku doslej 
obravnavana že dvakrat. Na 8. 
seji Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je bil 
obravnavan 20. 10. 1978 pred- 
log za izdajo zakona. Na 17. 
seji Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 9. 
4. 1979 pa je bil obravnavan 
osnutek zakona o hranilno- 
kreditnih službah in blagajnah 
vzajemne pomoči. 

O določenih vprašanjih si- 
stemskega značaja je o gradi- 
vu razpravljal tudi koordinacij- 
ski odbor Republiškega sveta 
za vprašanja družbene uredi- 
tve (5. seja - 15. 11. 1978) in 
ponovno Republiški svet za 
vprašanja družbene ureditve 
na 8. seji dne 9. 11. 1979. 

Z razpravami o predlogu za 
izdajo zakona je bil dokončno 
opredeljen okvir, ki naj ga za- 
jame zakon o hranilno-kredit- 
nih službah in blagajnah vzaje- 
mene pomoči. 

Zavzeta so stališča, da v SR 
Sloveniji z zakonom ne bomo 
posebej urejevali hranilnic. Za- 
konska določila zakona o te- 
meljih kreditnega in bančnega 
sistema (Ur. 1. SFRJ, št. 2/77) 
namreč opredeljujejo položaj 
hranilnic z določilom, da se 
glede njihove ustanovitve, 
upravljanja, organizacije in 
poslovanja uporabljajo določ- 
be zveznega zakona, ki se na- 
našajo na temeljne banke, če 
republika oziroma avtonomna 
pokrajina za take institucije ne 
izda posebnih predpisov. Na- 
dalje je bilo zavzeto stališče, 
da v pogojih obstoječe mreže 

denarnih institucij (okenca te- 
meljnih bank, postopno rastoč 
pomen in funkcioniranje inter- 
nih bank, hranilno-kreditne 
službe in okenca pošt, ki po- 
slujejo za poštno hranilnico) v 
SR Sloveniji ni potrebno z za- 
konom dodatno ustvarjati po- 
gojev za ustanavljanje hranil- 
no-kreditnih zadrug kot po- 
sebnih, samo denarnih institu- 
cij občanov, ne glede na to, da 
zvezni zakon, ki urejuje kredit- 
ni in bančni sistem z 213. čle- 
nom, daje republikam in po- 
krajinama tako možnost. 

Iz navedenih razlogov se s 
tem predlogom zakona opre- 
deljujejo le tista vprašanja, ki 
jih kaže za hranilno-kreditne 
službe in blagajne vzajemne 
pomoči v denarno-kreditnem 
sistemu urediti z zakonskimi 
normami. 

1. Hranilno-kreditne 
službe 

V vseh dosedanjih razpravah 
je dana načelna podpora 
usmeritvam izpopolnjevanja 
pogojev, poslovanja hranilnO- 
kreditnih služb kot pomemb- 
nega činitelja razvoja družbe- 
noekonomskih odnosov na 
denarno finančnem področju, 
ker tudi to poslovanje prinaša 
pozitivne prvine v procesu po- 
družbljanja. 

Zato se predlog zakona ne 
omejuje več zgolj na področje 
ustanavljanja in poslovanja 
hranilno-kreditnih služb pri 
kmetijskih in gozdarskih orga- 
nizacijah združenega dela, ki 
je bilo tudi že doslej urejeno z 
zakonom o ustanavljanju in 
-poslvoanju hranilno-kreditnih 
služb kmetijskih in gozdarskih 
organizacij, temveč zajema ce- 
loviteje vsa področja dejavno- 

sti, kjer so možne oblike zdru- 
ževanja osebnega dela in sred- 
stev v zadružne ali kooperant- 
ske organizacije kot tudi z nji- 
mi dohodkovno povezanih te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. 

Po predlogu zakona lahko 
temeljne zadružne organizaci- 
je, temeljne organizacije koo- 
perantov, enovite zadružne in 
kooperantske organizacije (ki 
nimajo v svoji sestavi temeljnih 
organizacij), ustanovijo hranil- 
no-kreditne službe. Skupaj z 
zadružnimi in kooperantskimi 
organizacijami so lahko usta- 
noviteljice, če so udeleženke v 
samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi hranilno-kreditne 
službe, tudi temeljne organiza- 
cije združenega dela, ki so z 
zadružnimi in kooperantskimi 
organizacijami trajneje pove- 
zane v proizvodnem in pro- 
metnem procesu na dohod- 
kovnih osnovah. 

Več zadružnih ali koope- 
rantskih organizacij lahko za- 
radi uspešnejšega izpolnjeva- 
nja ciljev in nalog skupaj usta- 
novi hranilno-kreditno službo 
(člen 2). 

Temeljni cilji organiziranja 
hranilno-kreditne siužbe so po 
predlogu v izpopolnjevanju 
učinkovitosti zbiranja hranil- 
nih vlog v raznih oblikah de- 
narnih depozitov. Ta usmeritev 
izpopolnjuje mrežo denarnih 
institucij (poleg temeljnih 
bank, internih bank in pošt, 
kadar poslujejo s hranilnimi 
vlogami), ki pospešujejo vse 
oblike denarnega varčevanja 
in gospodarjenja z denarjem 
pri sprejemanju odločitev o 
kreditiranju ob neposrednej- 
šem sodelovanju varčevalcev 
oziroma vlagateljev družbenih 
sredstev (člen 3). 

S predlogom zakona je usta- 
novitev hranilno-kreditne služ- 
be pogojena s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi 
hranilno-kreditne službe. Sa- 
moupravni sporazum mora 
sprejeti večina članov in delav- 
cev udeleženk samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi. 
Pri oblikovanju teh določil so 
upoštevana tudi opozorila od- 
borov Zbora združenega dela 
in predstavnikov Zvez hranil- 
no-kreditnih služb ter Republi- 
škega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Vgrajena so določila, ki dopu- 
ščajo ustanovitev hranilno- 
kreditne službe tudi posamez- 
ni zadružni ali kooperantski 
organizaciji. Glede sklepa o 
ustanovitvi hranilno-kreditne 
službe se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki se na- 
našajo na samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi (člen 4). 

V zvezi z določili, ki oprede- 

ljujejo minimalne norme sa- 
moupravnega sporazuma o 
ustanovitvi hranilno-kreditne 
službe, je v predlogu tega za- 
kona upoštevano mnenje od- 
bora za finance Zbora združe- 
nega dela in oblikovano bese- 
dilo 17. alinee na način, ki gle- 
de opredelitve prihodkov hra- 
nilno-kreditne službe, je v 
predlogu tega zakona upošte- 
vano mnenje odbora za finan- 
ce Zbora združenega dela in 
oblikovano besedilo 17. alinee 
na način, ki glede opredelitve 
prihodkov hranilno-kreditnnih 
služb ustreza zakonu o zdru- 
ženem delu in iz njega izpelja- 
nih zveznih sistemskih zako- 
nov. 

Na pobudo, da bi bilo v za- 
konskem besedilu o samo- 
upravnem sporazumu o usta- 
novitvi potrebno na določen 
način opredeliti tudi minimal- 
no normo, ki jo samoupravni 
sporazum o ustanovitvi mora 
vsebovati glede izgub, je pred- 
lagatelj mnenja, da 6„ alinea, ki 
govori o pravicah, obveznostih 
in prevzemanju rizikov, že sa- 
ma po sebi v njeni izpeljavi 
usmerja udeležence samoup- 
ravnih sporazumov o usta- 
novitvi k podrobnemu oprede- 
ljevanju norm obnašanja ob 
pojavih izgub v hranilno-kre- 
ditni službi (člen 5). 

Hranilno-kreditna služba je 
po določbah zakona pravna 
oseba z vsemi pravicami in ob- 
veznostmi, ki iz takega statusa 
izhajajo. S to določbo je uve- 
ljavljen status hranilno-kredit- 
ne službe, ki ji omogoča po- 
dobno vlogo v gospodarjenju z 
denarjem svojih članic in var- 
čevalcev, kot jo imajo interne 
banke, vendar v okvirih in na 
področju združevanja osebne- 
ga dela in sredstev z družbeni- 
mi sredstvi (člen 6). 

Da bi bilo poslovanje hranil- 
no-kreditne službe vključeno v 
okvire celovitih blagovno-de- 
narnih tokov, ki združenemu 
delu omogočajo na osnovi te- 
meljev plana zboljšanje in raz- 
širjanje dejavnosti vseh do- 
hodkovno povezanih subjek- 
tov kot tudi zaradi usklajevanja 
depozitne in kreditne politike, 
ki jo hranilno-kreditne službe s 
temeljno banko opredeljujejo 
v samoupravnem .sporazumu 
in ker se končno sredstva hra- 
nilno-kreditne službe na žiro 
računu vključujejo do uporabe 
v potenciale temeljne banke, 
se s predlogom zakona predvi- 
deva sodelovanje hranilno- 
kreditnih služb s temeljnimi 
bankami (člen 7). 

Izhajajoč iz načelnih opre- 
delitev do poslovanja hranil- 
no-kreditnih služb kot denar- 
nih institucij, ki na tem po- 
dročju lahko pomembno pri- 
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pomorejo k podružbljanju od- 
nosov na področju poslovanja 
z denarjem, so določila 8. čle- 
na v tem predlogu na novo 
oblikovana v smislu razprav, 
vodenih ob osnutku zakona. 
Širina delokroga hranilno-kre- 
ditnih služb je z novim besedi- 
lom večja tako glede zbiranja 
denarnih sredstev kot najema- 
nja kreditov, z dopolnitvijo 9. 
člena pa je dana podpora taki 
usmeritvi tudi s tem, da če tako 
odločijo udeleženci v samo- 
upravnem sporazumu o usta- 
novitvi, lahko hranilno-kredit- 
ne službe opravljajo tudi dolo- 
čene denarne posle v imenu in 
za račun temeljnih bank. Tako 
sodelovanje je seveda zasno- 
vano na medsebojnih sporazu- 
mih (člen 8 in 9). 

Predlagatelj je v 10. členu 
upoštoval predloge, ki so bili v 
zvezi s tem členom dani ob 
razpravah o osnutku zakona. 
Člen je oblikovan tako, da: 

- za hranilne vloge pri hra- 
nilno-kreditnih službah jamči- 
jo članice solidarno in neome- 
jeno, 

- hranilne vloge, ki jih hra- 
nilno-kreditna služba deponira 
pri temeljni banki, imajo status 
hranilne vloge pri temeljni 
banki, s čimer se glede obsega 
takega depozita uveljavlja jam- 
stvo, ki velja tudi za hranilne 
vloge pri temeljnih bankah, 
hkrati pa opredeljujejo posre- 
dno odnos med hranilno-kre- 
ditno službo - deponentom iz 
tega vira in temeljno banko kot 
depozitorjem glede višine 
obrestne mere, 

- za hranilne vloge, ki niso 
deponirane pri temeljni banki, 
jamči subsidiarno SR Sloveni- 
ja (člen 10). 

Ob reakciji 11. člena in po 
predhodni ponovni menjavi 
mnenj s predstavniki hranilno- 

Seja Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 30. januarja 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog, da se začne po- 
stopek za spremembo ustave 
SR Slovenije (ESA 419); 

- predlog stališč in sklepov 
o uresničevanju resolucije o 

kreditnih služb in Republiškim 
sekretariatom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano nismo 
mogli sprejeti njihovega pred- 
loga, da se 11. člen črta. S pre- 
formuliranjem besedila pa je 
opredeljena norma tega člena 
tako, da je odobravanje kredi- 
tov po nižji obrestni meri od 
obrestne mere, po kateri obre- 
stuje hranilno-kreditna služba 
hranilne vloge, možno, če si 
hranilno-kreditna služba zago- 
tovi zato cenejše vire sredstev 
(člen 11). 

Med osnutkom in predlo- 
gom besedila tega zakona v 
členih do 17. člena ni bilo pri- 
pomb. 

Po ponovni razpravi, ki je po 
svoji vsebini sistemskega zna- 
čaja, o 17. členu na Republi- 
škem svetu za vprašanja druž- 
bene ureditve je zavzeto stali- 
šče, da morajo okviri, ki so 
osnova za prevzemanje novih 
kreditnih obveznosti pri hranil- 
no-kreditnih službah ostati re- 
striktivni in da ni utemeljeno 
razmišljanje o variantah, ki so 
zaradi različnih pogledov na ta 
problem bile predmet razprav 
ob razpravah o osnutku zako- 
na. Besedilo tega člena je 
preoblikovano tako, da iz nje- 
ga izhaja še bolj jasna oprede- 
litev, v katerih okvirih se gleda- 
no s kreditno-monetarnega 
zornega kota lahko ob prevze- 
manju obveznosti gibljejo hra- 
nilno-kreditne službe (člen 
17). 

Od 18. do 22. člena ni bilo 
pripomb, zaradi česar med 
predloženim besedilom osnut- 
ka in predloga ni sprememb. 

Predlagatelj ni mogel spre- 
jeti predlog odbora za agrarno 
politiko in ostalih v usklajeval- 
nem postopku sodelujočih 
subjektov, po katerem naj bi se 
v besedilu 23. člena izpustilo 

temeljih zakonodajne politike 
republike (ESA 352); 
- predlog priporočil in skle- 

pov za uresničevanje zasnove 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v SR 
Sloveniji (ESA 418); 

- predlog programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1980 s predlogom pe- 
riodičnega delovnega načrta 
za I. trimesečje 1980 (ESA 
398). 

usklajevanje plana hranilno- 
kreditnih služb s plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Glede 
usklajevanja planiranja razpo- 
ložljivih sredstev menimo, da 
bi predlog spremembe bil 
sprejemljiv. Predlagatelj pa 
meni, da v planih ne gre samo 
za planiranje sredstev, ampak 
tudi za planiranje in usmeritev 
sredstev v določene naložbe. 
To je pa področje vprašanj, ki 
po naši oceni spada tudi v po- 
litiko usklajevanja s plani druž- 
benopolitičnih skupnosti, ki 
bolj celovito obravnavanjo 
vprašanja enostavne in razšir- 
jene reprodukcije kot plani, ki 
se sestavljajo prvenstveno v 
denarnih in kreditno-monetar- 
nih okvirih. 

O pripombah, ki so dane v 
razpravah o osnutku v zvezi z 
nadomestilom obresti, ki so jih 
po dosedanji ureditvi hranilno- 
kreditne službe uveljavljale v 
proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti, je že v uvodu obra- 
zložitve na omenjeni seji po- 
novno razpravljal Republiški 
svet za vprašanja družbene 
ureditve. Ob tej razpravi je bilo 
ugotovljeno, da je sistemsko 
nesprejemljiva orientacija na 
zadrževanje načina pokrivanja 
razlik v obrestnih merah med 
depoziti in plasmaji v hranilno- 
kreditnih službah v pogojih, ko 
položaj združenega dela pri 
obvladovanju gospodarjenja z 
denarjem dopušča s samoup- 
ravnim dogovarjanjem uredi- 
tev tudi teh odnosov na osnovi 
medsebojenga sodelovanja. 
Ocenjeno je bilo, da bi kazalo 
glede nadomestil s sedaj ve- 
ljavno ureditvijo prenehati 1.1. 
1981 in ne leto dni prej, kot je 
bilo koncipirano v osnutku za- 
kona. V pripravah temeljev 
plana in drugih samoupravnih 
aktov, ki bodo sprejeti za na- 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o višini zavarovanja proti od- 
govornosti za jedrsko škodo in 
določitev organov za izvajanje 
nekaterih nalog v zvezi s pre- 
vozom jedrskega materiala in 
zavarovanjem odgovornosti za 
jedrsko škodo, z osnutkom za- 
kona (ESA 394); 

- predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o srednjeročnem programu 
izvajanja financiranja geodet- 
skih del na območju Sociali- 
stične republike Slovenije za 
obdobje 1976-1980 (ESA 404); 

- predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj Socia- 
listične republike Slovenije v 
letu 1980 (ESA 405); 

slednje srednjeročno obdobje, 
bo problematika razlik v 
obrestnih merah morala biti 
uveljavljena na samoupravno 
dogovorjenih načelih. V zvezi s 
povedanim bodo zato v na- 
slednjem letu hkrati z usklaje- 
vanjem svoje organizacije s 
tem zakonom v enoletnem ob- 
dobju hranilno-kreditne služ- 
be v sodelovanju s temeljnimi 
bankami in svojimi ustanovite- 
lji morali z novimi odnosi raz- 
širiti to problematiko, ki je bila 
v dosedanjih razpravah ključ- 
no vozlišče, ki se mu v zakonu 
ne bi smeli izogniti. 

2. Blagajne vzajemne 
pomoči 

Z zakonsko regulativo se 
predpisuje minimalno poeno- 
tenje organiziranja blagajn 
vzajemne pomoči in temeljnih 
načel poslovanja blagajn vza- 
jemne pomoči, organiziranih 
pri temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih 
skupnostih. Ureditev poslova- 
nja in upravljanja blagajn vza- 
jemne pomoči je prepuščena 
ustanoviteljem, ki s samoup- 
ravnim splošnim aktom dolo- 
čijo elemente poslovanja in 
upravljanja blagajn vzajemne 
pomoči. 

Osnovna značilnost zakon- 
ske regulative je, da se sred- 
stva zbrana v blagajnah vzaje- 
mne pomoči, vodijo na hranil- 
ni knjižici oziroma na tekočem 
računu pri temeljni banki ali 
drugi finančni instituciji, s ka- 
terimi po pooblastilih članov 
ter na račun poslovanua raz- 
polagajo pooblaščene osebe v 
skladu s samoupravnim sploš- 
nim aktom (člen 41 do 45). 

- predlog družbenega do- 
govora o organiziranju vzgoje 
in izobraževanja državljanov 
SFRJ, ki začasno delajo in bi- 
vajo v tujini (ESA 271). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- informacijo o zagotavlja- 
nju socialne varnosti invali- 
dnim osebam v SR Sloveniji 
(ESA 420); 

- predlog zakona o hranil- 
no-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči (ESA 
119). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

30. januarja 1980 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

19. decembra 1979 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 19. decembra 1979 so de- 
legati najprej poslušali infor- 
macijo o oceni varnostnih ra- 
zmer v SR Sloveniji z uvodno 
obrazložitvijo k predlogu za 
izdajo zakona o notranjih za- 
devah, ki jo je podal Janez 
Zemljarič, član Izvršnega sve- 
ta in republiški sekretar za 
notranje zadeve, In poročilo o 
uresničevanju zasnove sploš- 
ne ljudske obrambe v Sociali- 
stični republiki Sloveniji z 
uvodno obrazložitvijo k pred- 
logu za izdajo zakona o sploš- 
ni ljudski obrambi in družbeni 

o notranjih zadevah; 
- osnutek priporočil in skle- 

pov za uresničevanje zasnove 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v SR 
Sloveniji; 
- predlog za izdajo zakona 

o ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti; 

- predlog zakona o zdrav- 
stvenem varstvu; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1980. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
19. decembra 1979 

Zbor združenega dela: 
Marija Jeršič, Vojno Turel, Janko Buh, Engelbert Gantar, 

Janez Zemljarič, Vlado Kocijan, Ivica Kavčič, Boris Kralj, 
Franci Maček, Ciril Komac, Zdenka Batistič, Franc Malus, 
Jože Romšak, Olga Mastnak, Emil Tomažič, Mirko Žlen- 
der, Jože Hujs, Francka Herga, Boris Lieber, Rado Pleter- 
ski, Jože Lesar, Ivan Kastrevc, Bojan Sovine, Milica Ozbič, 
dr. Anton Fazarinc, Nada Bule, Vlado Škerjanec, Štefka 
Šulek, Vlada Sever, Marjan Žilič, Majda Lindič, Rok Šavšič, 
Drago Benčina, Anton Količ, Stanislav Lukšič, Marko No- 
vak, Rajko Kobal, Franjo Rakuša, Mitja Paulin, Marjan 
Korun, Jože Kovač, Miro Kostanjevec, Ernest Noč, Karel 
Štucin, Rudolf Leiner, Tine Breskvar, Stojan Volčanšek, 
Ivan Kastrevc, Zvonko Draksler, Franta Komel. 
Zbor občin: 

Drago Čuček, Davorin Škarabot, Janez Leskovec, Matija 
Šerak, Angela Podlesek, Janez Zemljarič, Tone Kraševec, 
Franc Godina, Anton Dirnbek, Andrej Šile, dr. Mitja Mr- 
gole, dr. Jelenko Adjanski, Jože Oven, Marjan Domanjko, 
Nevenka Podobnjk, Zdravko Dolinšek, Miran Bogataj, Ig- 
nac Voljč, Jelka Žekar, Boris Beliš, Silvo Gorenc, Zdravko 
Praznik, Ivan Čič, Zorka Čujovič, Franc Škufca, Milan 
Ogris, dr. Marjan Premik, dr. Stane Zupančič, Vladimir 
Janjič, Stanko Rebernik, dr. Boris Kravanja, Ljubo Štruc, 
Anton Vušnik, Milojka Virant, Martin Božič, Jože Konc, 
Marjan Simič, Rudi Levart, Anton Štefanič, Jolanka Vereš, 
Dragica Lamsak, Franc Jeras, Štefan Horvat, Vlado Fe- 
renc, Cveto Hribar. 
Družbenopolitični zbor: 

Miro Gošnik, Jože Božič, Ludvik Golob, Branko Jerkič, 
Franc Hočevar, Ivan Godec, Marko Bule, Stane Gavez, 
Emil Šuštar, Jože Globačnik. Tone Krašovec, Igor Uršič. 

samozaščiti, ki jo je podal 
Martin Košir, član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za 
ljudsko obrambo. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- sklep ob oceni varnostnih 
razmer v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev zaklonišč 
v obdobju od leta 1981 do 
1985, z osnutkom zakona; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka samoupravnega sporazuma 
o skupnih podlagah za delitev 
dela na področju zdravstva v 

SR Sloveniji; 
- osnutek zakona o davkih 

občanov; 
- osnutek zakona o davku iz 

dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti; 

- predlog za izdajo zakona 
o vodnem prispevku za leto 
1979, ki ga plačujejo zavezan- 
ci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma, z osnutkom 
zakona; 
- predlog zakona o enotni 

matični številki občanov; 
- sklep ob obravnavi poro- 

čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja 
osnutka odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 
1980; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1980 in 
osnutka projekcije devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1980; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev 
v prometu; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o sredstvih za od- 
pravo posledic katastrofalne- 

ga potresa, ki je prizadel ob- 
močje Socialistične republike 
Črne gore v letu 1979; 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta odložila sklepanje o 

- osnutku zakona o zago- 
tavljanju sredstev za odprav- 
ljanje škod na premoženju ob- 
čanov v določenih občinah SR 
Bosne in Hercegovine in SR 
Hrvatske, ki so nastale kot po- 
sledica katastrofalnega potre- 
sa, ki je prizadel območje SR 
Črne gore v letu 1979. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi predsednika Višjega sodi- 
šča v Celju; dolžnosti predse- 
dnika tega sodišča je bil razre- 
šen Zdenko Pavlin; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi namestnika javnega pravo- 
branilca SR Slovenije; dolžno- 
sti namestnika javnega pravo- 
branilca SR Slovenije je z 31. 
decembrom 1979 razrešen dr. 
Marjan Pavlič; 
- predlog odloka o razreši- 

tvi namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v 
Ljubljani; dolžnosti namestni- 
ka javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Ljubljani je z 
31. decembrom 1979 razrešen 
dr. Bogdan Lamut. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

26. decembra 1979 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 26. decembra 1979 so de- 
legati poslušali ekspoze 
Izvršnega sveta k predlogu 
resolucije o politiki izvajanja 
družbenega piana Socialistič- 
ne republike Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 v letu 1980, 
ki ga je podal dr. Anton Vratu- 
ša, predsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati poslušali tudi poroči- 
lo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja osnutka resolucije o 
politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976-1980 v letu 1980, 
ki ga je podal ing. Marko Bule, 
vodja delegacije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so nato na ločenih sejah 
sprejeli: 

- predlog resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 

na Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976-1980 v 
letu 1980 (Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča); 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o usklajeva- 
nju osnutka resolucije o politi- 
ki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
1976-1980, skupaj s predlogi 
delegacije; 

- predlog zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slove- 
nije; 
- osnutek programa dela 

zbora za leto 1980. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1980; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks; 
- predlog zakona o prora- 

čunu SR Slovenije za leto 
1980; 
- predlog odloka o določitvi 
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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; 

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

vezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 
- predlog zakona o prispev- 

ku za raziskovalno dejavnost v 
letu 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
26. decembra 1979 
Zbor združenega dela: 

Dušan šinigoj, Gojmir Vizovišek, Janko Muraus, Dušan 
Stanjko, Franc Križnar, Ivica Kavčič, Julijana Peršič, Jože 
Pacek, Ivan Klobčar, Milica Ozbič, Franc Vičar, dr. Rastko 
Močnik, Emil Tomažič, Franc Kovačič. 
Zbor občin: 

Silvo Gorenc, Ivo Salobir, Slavica Robida, Ivo Marenk, 
Rafael Razpet, Žarko Žigon, Vlado Tance, Andrej Babič, 
Zdenka Jurančič, Franc Strakl. 
Družbenopolitični zbor: 

Jože Globačnik, Vito Habjan, Miran Potrč, Igor Uršič, 
Jože Novinšek, Tina Tomlje, Dušan Šinigoj, Andrej Grahor, 
Ludvik Golob, Jože Hujs, Stane Vencelj. 

ranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 do 
1979; 
- predlog zakona o spre- 

membi zakon od odložitvi 
obračunavanja amortizacije za 
osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977 do 1979; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za usmerjeno izobraževanje 
v letu 1980, ki ga plačujejo za- 

sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za sta- 
rostno zavarovanje kmetov v 
letu 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 
- predlog zakona o vodnem 

prispevku za leto 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 

zuma; 
- predlog odloka o spre- 

membi odloka o prenosu de- 
narnih sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije; 
- sklep k osnutku zakona o 

spremembah zakona o ugo- 
tavljanju skupnega zneska 
sredstev za financiranje pro- 
grama integracije skupnih 
služb za vodenje civilnih in vo- 
jaških letal v dobi od 1977 do 
1981 in programa moderniza- 
cije skupnih služb za vodenje 
civilnih letal v dobi od leta 
1976 do leta 1981. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o imeno- 

vanju namestnika javnega pra- 
vobranilca SR Slovenije; za 
namestnika javnega pravobra- 
nilca SR Slovenije je bil ime- 
novani Tit Stanovnik, samo- 
stojni odvetnik v Ljubljani; 

- predlog odloka o soglasju 
k imenovanju predsednice in 
članov upravnega odbora 
Sklada Borisa Kidriča; s tem 
so zbori dali soglasje k sklepu 
skupščine Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, s katerim so 
bili v upravni odbor Sklada Bo- 
risa Kidriča imenovani: za 
predsednico dr. Aleksandra 
Kornhauser, za člane pa dr. 
France Adamič, dr. Adolf Bi- 
bič, dr. Dalij Đonlagić, dr. Mi- 
roslava Geč-Korošec, dr. Mi- 
ha JapelJ, Branko Jerkič, Ivica 
Kovačič, Miloš Kobe, Anton 
Ladava, dr. Boris Majer, dr. 
Milan Osredkar, Marko Sto- 

kin, dr. Iztok VVinkler in Mile 
Zupančič. 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi članaZakonodaj- 
nopravne komisije in dveh čla- 
nov Komisije za pravosodje 
Skupščine SR Slovenije; 
dolžnosti člana zakonodajno- 
pravne komisije je bil razrešen 
Emil Šuštar, za člana te komi- 
sije pa jo bil izvoljen Vili Vin- 
dišjdolžnosti člana komisije za 
pravosodje sta bila razrešena 
Stane Bošijančič in Rudi Kro- 
pivnik, za člana te komisije, pa 
sta bila izvoljena Vida Mikuž in 
Andrej Polak. 

Zbor občin je sprejel še 
predlog odloka o razrešitvi in 
izvolitvi člana Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in ra- 
zvoj Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije; dolžnosti člana 
odbora je bil razrešen Lucijan 
Korva, za člana odbora pa je 
bil izvoljen Drago Jerman. 

Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel še predlog odloka o ra- 
zrešitvi in izvolitvi članov od- 
borov Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije; 
dolžnosti člana odbora za 
družbenoekonomske odnose 
je bil razrešen Stane Repar, za 
člana tega odbora pa je bil 
izvoljen Ciril Sitar; 
dolžnosti člana odbora za 
družbenopolitični sistem sta 
bila razrešena Stane Markič in 
Ciril Sitar, za člane tega odbo- 
ra pa so bili izvoljeni Majda 
Gaspari, Stane Repar in Peter 
Toš. 

Stališča 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
26. decembra 1979 obravnaval predlog 
resolucije o politiki izvajanja držbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980. Družbenopolitični zbor 
ugotavlja, da so usmeritve, sprejete na 
seji zbora ob osnutku resolucije ustrez- 
no vgrajene v predlog resolucije. Zbor 
ugotavlja, da je Zvezni izvršni svet v tem 
času predložil nekaj bistvenih spre- 
memb stabilizacijskih usmeritev v politi- 
ki za prihodnje leto, kot so vse vrste 
porabe vključevanja v mednarodno me- 
njavo in spremebe v politiki cen, kar 
zahteva ustrezne uskladitve v republi- 
ških resoluciji. 

Na podlagi 72. člena Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena Po- 
slovnika Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je Družbenopo- 
litični zbor sprejel tale 
stališča: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da se je zaradi bistvenih sprememb in 

dopolnitev zvezne resolucije usklajeva- 
nje časovno toliko podaljšalo, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ni mogel 
pravočasno predložiti potrebnih spre- 
memb in dopolnitev predloga republiške 
resolucije, prav tako pa ni bilo mogoče 
podrobneje preveriti, kako bodo spre- 
membe in dopolnitve zvezne resolucije 
vplivale na materialne okvire gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije, 

Družbenopolitični zbor meni, da stabi- 
lizacijske usmeritve, dogovorjene z zvez- 
no resolucijo, zahtevajo poseben pro- 
gram družbene in politične aktivnosti. 
Zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije skupaj z drugimi dejavniki po spreje- 
mu obeh resolucij pospeši pripravo in 
sklepanje ustreznih dogovorov in spora- 
zumov zlasti bank, ki bodo konkretizirali 
medsebojne pravice, odgovornosti in ob- 
veznosti nosilcev posameznih razvojnih 
nalog in na ta način po samoupravni poti 
zagotoviti uresničevanje usmeritev, ki so 
dogovorjene v resoluciji; posebej naj 
presodi aH je potrebno v januarju sprejeti 

dopolnilne ukrepe izvršnega sveta Skup- 
ščine Slovenije, ki naj zagotovijo dosle- 
dno uresničevanje stabilizacijskih usme- 
ritev. 

Vsebino teh usmeritev bo treba iz stali- 
šča razvojne politike vključiti tudi v pri- 
prave pianov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenih planov za na- 
slednje srednjeročne plane. 

2. V skladu z razpravo ob osnutku je 
utemeljeno poudarjena odgovornost de- 
lavcev v združenem delu za uresničeva- 
nje obveznosti, sprejetih v samoupravnih 
sporazumih, enak poudarek pa je treba 
dati odgovornosti udeležencev družbe- 
nih dogovorov in zlasti odgovornosti 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
To je pogoj, da bo ob skupnem angažira- 
nju vseh subjektivnih dejavnikov zastav- 
ljena usmeritev postala stabilizacijski 
program celotne družbe. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga, da 
se 16. točka amandmajev Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k predlogu reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega pla- 
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na SR Slovenije v letu 1980 v točki 6. 3. 
dopolni tako, da se četrti odstavek spre- 
meni in se v celoti glasi: 

»Te usmeritve morajo delavci v organi- 
zacijah združenega dela uveljaviti v svo- 
jih planskih dokumentih za leto 1980. S 
predvidenimi planskimi proporci razpo- 
rejanja dohodka in čistega dohodka ter 
stalnim spremljanjem njihovega uveljav- 
ljanja glede na dejansko ustvarjeni doho- 
dek morajo zagotoviti, da se med letom 
in v letu 1980 kot celoti uveljavijo te 
usmeritve.« 

Peti odstavek se spremeni in se v celoti 
glasi: . . 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
izvršni sveti skupščin občin bodo skupaj 

z republiškim svetom Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slove- 
nije in Službo družbenega knjigovodstva 
Slovenije sklenili dogovor o svojih ob- 
veznostih in nalogah pri uresničevanju 
teh usmeritev v letu 1980 v planskih do- 
kumentih družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih skupnosti in or- 
ganizacij združenega dela. V tem dogo- 
voru se bodo dogovorili zlasti o merilih in 
postopkih za: 
- spremljanje izvajanja obveznosti orga- 
nizacij združenega dela, da v svojih plan- 
skih aktih za leto 1980 predvidijo razmer- 
ja v razporejanju dohodka in čistega do- 
hodka kot jih predvideva ta resolucija: 
- redno spremljajo uresničevanje pre- 

dvidenih razmerij v razporejanju dohod- 
ka in čistega dohodka po tej resoluciji o 
organizacijah združenega dela: 

- družbeno presojo razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka v organizaci- 
jah združenega dela, ki je v nasprotju z 
usmeritvami po tej resoluciji; 

- ukrepanje v skladu z določili zakona 
o združenem delu o družbenem varstvu 
samoupravnih pravic in družbene lastni- 
ne, kadar v OZD ne bodo uveljavili deli- 
tvenih razmerij, predvidenih s to resolu- 
cijo. 

4, Zbor predlaga pristojnima zbora, da 
pri odločanju o predlogu resolucije upo- 
števata doseženo usklajenost z zvezno 
resolucijo in navedena stališča. 

Sklep 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1980 .  

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 31. seji dne 26. decem- 
bra 1979 obravnaval predlog resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980 in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 
skiep 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj čimprej, najkasneje pa do konca I. 

trimesečja 1980, poroča Zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije, kako se 
izvajajo z resolucijo dogovorjene naloge, 
zlasti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, razporejanja dohodka in čistega 
dohodka in delitve sredstev za osebne 
dohodke, oblikovanja sredstev za zado- 
voljevanje splošnih in skupnih potreb, na 
področju zaposlovanja, politike cen in 
investicij, zlasti pa o tem, kako Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sam ukrepa 

oziroma namerava ukrepati za zagotovi- 
tev izvajanja v resoluciji dogovorjenih 
usmeritev. 

2. Izvršni svet naj v sodelovanju z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije in poslov- 
nimi bankami čimprej pripravi pregled 
investicijskih projektov ter v skladu z 
usmeritvami v resoluciji sprejme v okviru 
svojih pristojnosti ukrepe za dosledno 
izvajanje sprejete politike na področju 
investicij. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-19.12.1979 

- Oskrba s premogom Tovarne celuloze 
in papirja »Djuro Salaj« - Krško 

Na podlagi razprave na seji 
zborov občinske skupščine o 
nastalem problemu nadaljnje 
oskrbe tovarne celuloze in 
papirja »Djuro Salaj« Krško s 
premogom iz REK Velenje ter 
v skladu s 40. členom Poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije 
postavlja Skupščina občine 
Krško naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Kako bo giede na pokaza- 
telje energetske bilance za 
obdobje 1981-1985 zagotov- 
ljena oskrba delovne organi- 
zacije »Djuro Salaj« Krško s 
premogom iz REK Velenje tu- 
di po letu 1980, da bo tovarna 
lahko zdržala sedanji obseg 
proizvodnje celuloze in pa- 
pirja?« 

Iz energetske bilance SR 
Slovenije je razvidno predvi- 
deno postopno zmanjševanje 
oskrbe industrijskih elektrarn 
in toplarn z lignitom, ki bo v 
letu 1990 povsem ukinjena. Iz 
teh pokazateljev tovarna 
»Djuro Salaj« ne vidi več vira 
oziroma možnosti oskrbe s 

premogom iz REK Velenje, 
katerega letna poraba v to- 
varni znaša sedaj od 220.000 
do 250.000 ton. 

Na vprašanje je odgovoril 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko: Drago 
Petrovič 

Po energetski bilanci 
1981-1985, za katero se detalj- 
na izhodišča šele pripravljajo, 
se predvideva za OZD Djuro 
Salaj, do prenehanja obratova- 
nja obstoječih kotlov, oskrba z 
lignitom v sedanji količini. Z 
ozirom na izhodišča glede ra- 
sti družbenega proizvoda v na- 
slednjem srednjeročnem ob- 
dobju kot tudi rasti porabe 
električne energije, za katero 
proizvodnjo v TEŠ je prven- 
stveno namenjen velenjski lig- 
nit, predvidevamo, da se bo 
ves velenjski lignit, z izjemo 
manjšega dela za potrebe širo- 
ke porabe (zavoljo majhne 
vsebnosti žvepla) porabil v TE 
Šoštanj in TO Ljubljana. Lignit 
za potrebe OZD Djuro Salaj v 

naslednjem srednjeročnem 
obdobju bo zagotovljen v sklo- 
pu nabav premoga v drugih re- 
publikah (Kolubara v letu 1980, 
1981 in nato v Titovih rudnikih 
iz BiH po letu 1981), o čemer 
že tečejo razgovori in torej ni 
bojazni, da bi ne bil zagotov- 
ljen. Ne bi bilo namreč smotr- 
no prevažati lignita iz drugih 
republik mimo Krškega v Vele- 
nje, velenjskega pa nazaj v 
Krško. Potrebe po nabavi pre- 
moga v drugih republikah zna- 
šajo v letu 1985 prek 2 milijona 
ton in so pogojene tudi z 
ustreznimi finančnimi vlaganji 
v premogovnike. 

OZD Djuro Salaj priporoča- 
mo, da problematiko oskrbe z 
lignitom v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju intenzivno 
spremlja tudi v okviru razprav 

v obeh energetskih skupnostih 
in plansko poslovne skupnosti 
za premog, kjer se prvenstve- 
no rešujejo ta vprašanja. Po- 
drobnejšo distribucijo razpo- 
ložljivih količin premoga iz 
slovenskih premogovnikov bo- 
mo dogovorili ob sprejetju 
energetske bilance za obdobje 
1981-1985. 

V Sloveniji bo vsa industrija 
z letom 1980 plačevala premog 
po ceni energetskega premo- 
ga, to se pravi, da bo ena cal 
kalorija stala približno (velenj- 
skega lignita) okrog 250 din. 
Gcla kalorija iz Kolubare bo 
stala približno enako vsoto, 
mogoče 5% več, kolikor se bo- 
do spremenile železniške tari- 
fe za prevoz. Cena ene Gcla 
kalorije pomeni približno 
50.000 din za tono. 

- Kaj je s predlogom za izdajo zakona o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja? 

Ivan Antolašič, delegat zbo- 
ra združenega dela 38. okoliš 
za področje gospodarstva 
SOB Ljubljana-Siška, je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje! 

V programu dela Zbora 

združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za le- 
to 1979 stran 51. III. del teme 
in zakoni iz programov dela 
Skupščine SFRJ pod B) toč. 7. 
je bilo predvideno, da bo v IV. 
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trimesečju 1979 razprava o 
predlogu za izdajo zakona o 
temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja, ki bo bolj popolno 
vgradil načelo o minulem de- 
lu, načelo solidarnosti in dru- 
ga načela iz ustave SFRJ in 
zakona o združenem delu. 

V prilogi k predlogu progra- 
ma dela Zbora združenega 
deia Zbora občin in Družbe- 
nenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 
1979 na strani 5. toč. 20. je 
bilo predvideno, da bodo v lil. 
trimesečju obravnavana izho- 
dišča za pripravo novega si- 
stema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. 

Predvideni predlagatelji po 
programu so Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ in Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Do konca 1979 leta nas loči 
še nekaj dni, materiali do se- 
daj niso bili uvrščeni na de- 
lovne rede sej zborov Skup- 
ščine SR Slovenije in v zvezi s 
tem postavljamo delegatsko 
vprašanje: 

Kakšne so bile ovire, da 
gradiva niso bila pripravljena, 
posredovana v razpravo dele- 
gatom in zakaj niso bila uvr- 
ščena na dnevne rede sej 
zborov Skupščine SR Slove- 
nije? 

Na vprašanje je odgovoril 
Edo Gaspari, podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za 
delo: 

Izdelava novega sistema po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja je področje, ki so- 
di tako v pristojnost federacije 
kot republik in pokrajin. 

Glede na to je bila pri Skup- 
ščin SFRJ imenovana komisija 
Zveznega zbora za pripravo 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Ta komisija je 
imenovala posebno delovno 
skupino z naročilom, da pri- 
pravi teze za pripravo tega za- 
kona. V komisiji in delovni 
skupini so tudi predstavniki re- 
publiške komisije. 

Tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je imenoval svojo 
posebno komisijo za izdelavo 
zasnove novega sistema po- 

kojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki je tudi že aktiv- 
no pričela z delom. 

Komisija Zveznega zbora 
dela na pripravi novega zako- 
na. Koordinacijsko telo te 
zvezne komisije je na seji 1. 
oktobra 1979 sprejelo načela 
za pripravo tez za ta zakon in 
nakazalo nekatera ključna 
vprašanja, do katerih naj bi se 
opredelil zvezni svet za vpra- 
šanja družbene ureditve. 

Delovna skupina zvezne ko- 
misije je v novembru pripravila 
teze za pripravo zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja in jih dostavila republi- 
kam in pokrajinam v oceno 
oziroma za sprejem stališč do 
teh tez. V naši republiki je 
Izvršni svet te teze prejel 10. 
decembra 1979. 

Eno temeljnih vprašanj v no- 
vem sistemu je vprašanje di- 
menzije zveznega zakona, to 
je, kaj se razume pod pojmom 
»osnove sistema« in kaj so 
»temeljne pravice«. To pa za- 
radi tega, ker se po ustavi 
SFRJ (281. člen) temeljne pra- 
vice delovnih ljudi, da se zago- 
tovi njihova socialna varnost in 
solidarnost, ureja z zveznim 
zakonom. Z drugimi beseda- 
mi: eno temeljnih vprašanj je 
vprašanje, kaj v novem siste- 
mu sodi v pristojnost federaci- 
je in s tem zveznega zakona, 
kaj pa v pristojnost republik in 
pokrajin oziroma njihovih za- 
konov. To pa je še vprašanje, 
ki je popolnoma odprto in 
predpostavlja, da se republike 
in pokrajini dogovore o odgo- 
voru na to vprašanje. 

Ker je torej zvezna komisija 
šele v decembru uspela pripra- 
viti prvo gradivo za novi sistem 
in ker je eno temeljnih vpra- 
šanj še vedno odprto in njego- 
va rešitev odvisna od medre- 
publiškega dogovora, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ni 
mogel izpolniti obveznosti, da 
bi predlog za izdajo zakona o 
temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja predložil Skupščini SR 
Slovenije tako, da bi ga lahko 
obravnavala že v IV. tromeseč- 
ju 1979. 

ZBOR OBČIN - 19. 12. 1979 

- Kaj je z obnovo stare ceste Ljublja- 
na—Vrhnika—Logatec? 

Ijena. Ta cesta je sedaj v tako 
slabem stanju, da so popravi- 
la nujno potrebna. Še posebej 
pa so prizadeti pri tem delav- 
ci, ki se vsak dan vozijo v 
Liubljano na delo, kakor tudi 
avtobusna podjetja in vsi 
udeleženci, ki se ne vključuje- 
jo v promet na avtocesto. 

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

Pri odgovoru smo upoštevali 
podatke, ki nam jih je posredo- 
vala Republiška skupnost za 
ceste. 

Za obnovo magistralne ce- 
ste 1/10 na odseku Ljubljna- 
-Vrhnika-Logatec so v sred- 
njeročnem planu vzdreževanja 
in izgradnje magistralnih in re- 

gionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje 1976-1980, predvi- 
dena sledeča še neizkoriščena 
sredstva: 
- plan 1978 6,600.000 
- plan 1979 4,700.000 
- plan 1980 3,100.000 

V letu 1979 je bilo obnovlje- 
no vozišče skozi naselje Vrhni- 
ka v dolžini 800 m. Dela na 
avtocesti Vrhnika-Ljubljanaso 
bila končana v začetku jeseni, 
zato ni bilo možno izvajati as- 
faltne nadgradnje betonske 
ceste, ker zahteva taka gradnja 
višje dnevne temperature. 

Nadaljevanje obnovitvenih 
del na odseku ceste 1/10 Vr- 
hnika-Ljubljana je predvideno 
v letu 1980. Za izvedbo teh del 
je že delno izdelana projektna 
dokumentacija. 

-Kaj je z gradnjo elektrarn na Muri? 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz SO Logatec in SO Vrhnika 
je postavilo sledeče delegat- 
sko vprašanje: 
- Kdaj in v kakšnem obsegu 
bo popravljena oziroma ob- 

novljena stara cesta Ljublja- 
na-Vrhnika-Logatec? 

Pred pričetkom gradnje av- 
toceste je bilo namreč obljub- 
ljeno, da bo omenjena cesta, 
v kolikor bo poškodovana, po 
dograditvi avtoceste poprav- 

Po sklepu skupščine občine 
Murska Sobota na seji dne 23. 
novembra 1979 postavljamo 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

V pripravah na izdelavo 
prostorskega plana v občini 
Murska Sobota smo naleteli 
na težave, kako vanj vključiti 
vprašanje izgradnje elektrarn 
na Muri, ki sto sicer predvide- 
ne z resolucijo o srednjeroč- 
nem programu razvoja SR 
Slovenije. 

Zanima nas, kako daleč so 
priprave za izgradnjo elek- 
trarn na Muri, kdo strokovno 
vodi priprave in kdo vse sode- 
luje pri tem. 

To vprašanje postavljamo 
zlasti zaradi tega, ker brez 
konkretnejših rešitev glede 
elektrarn težko rešujemo 
ostala vprašanja, povezana s 
pripravo prostorskega plana, 
n. pr. gramoznice, ceste, mo- 
stovi, vodna zajetja, eventual- 
na namakanja itd: 

Na vprašanje je odgovoril 
Drago Petrovič, Predsednik 
Republiškega komiteja za 
energetiko: 

Prvi projekti za izrabo vodne 
energije porečja Mure datirajo 
že v letu 1961 in 1962, avtorji 
so bili IB Elektroprojekt in pa 
prof. Šlebinger. V letu 1976 pa 
je EGS skupno z Zvezo vodnih 
skupnosti Slovenije pristopila 
k obnovitvi prvotnih projektov 
z dvema novima detajlnejšima 
projektoma; prvim »Vodnogo- 
spodarske in energetske ure- 
ditve mejne Mure«. Prvi izmed 
teh dveh projektov - projekt 
mejna Mura - jo bil revidiran v 
decembru 1977 ter dopolnjen 
v prvem polletju 1978 medtem, 
ko delo na drugem projektu 
teče. Za ta projekt bo predvi- 
doma končan njegov energet- 
ski del v 1. kvartalu 1980; vo- 

dnogospodarski pa do konca 
leta 1980. Med EGS, ZVSS, 
Elektroprivredo Hrvatske in 
Opštim vodoprivrednim podu- 
zećem Osijek pa je dogovorje- 
na izdelava projekta za odsek 
od Gibine do Podturna; pro- 
jekt sam naj bi bil končan v 18 
mesecih. S praktično paralel- 
nim delom na obeh projektih - 
in to izvajalcev iz SR Slovenije 
ter SR Hrvatske - se naj bi do- 
bilo optimalno rešitev v vseh 
pogledih za oba odseka. Na 
zasedanju mešane jugoslo- 
vansko-avstrijsko komisije za 
energijo in surovine, ki je bila 
7. in 8. junija leta na Dunaju je 
avstrijska delegacija obvestila 
jugoslovansko, da je Steiri- 
sche Elektrizitatsaktienge- 
sellschaft - Gradec pristopila k 
pripravam za graditev prve 
stopnje na mejnem odseku ta- 
ko imenovane Grenzmur I. Z 

energetsko-tehničnega 
aspekta sta projekta izrabe 
mejne Mure - in to ne samo iz 
elektroenergetskega aspekta, 
temveč v prav taki meri iz vo- 
dnogospodarstvenih razlogov 
je prišlo do utemeljene zahte- 
ve po izgradnji čelne akumula- 
cije pred predvideno prvo ju- 
goslovansko energetsko stop- 
njo HE Apače. V dopolnitvi k 
osnovnemu projektu je bil ta 
zahtevek tudi realiziran. Ob tej 
dopolnitvi projekta je bila ob- 
veščena tudi avstrijska stran 
(STEVVEAG), ki se pa k temu 
projektu (predvsem zaradi fi- 
nanciranja izgradnje čelne 
akumulacije in s tem tudi veza- 
nih stroškov odkupa zemljišč) 
ni želela podrobnejše izjasniti. 
Zaradi vsega navedenega je 
bila v protokol že omenjenega 
zasedanja jugoslovansko-av- 
strijske mešane komisije vme- 
šena zahteva jugoslovanske 
strani, da se projekt izrabe 
mejne Mure tudi v Avstriji zač- 
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ne kompleksno obravnavati in 
to ne samo energetsko - tem- 
več tudi vodnogospodarsko, 
kar je avstrijska delegacija tudi 
sprejela. Poudariti je potrebno 
še, da varianta, ki obide rešitev 
z izgradnjo mejnega odseka in 
pristopi direktno k izgradnji 
elektoenergetskih objektov 
notranje Mure in njenih sto- 
penj: HE Hrastje, HE Veržej, 
HE Mota in HE Gibina pomeni 
energetsko in vodnogospo- 
darsko slabo rešitev, saj so te 
elektrarne navadne rečne 
stopnje - brez akumulacije, 
ravno take pa njih izgradnja ne 
varuje naših področij pred po- 
plavami. 

Skupno vodnogospodarsko 
problematiko obravnavata dve 
meddržavni komisiji: 

1. Dravska komisija, predse- 
dnik našega dela: Lado Gori- 
šek, dipl. ing. predsednik 
avstr. dela: dr. Paul Grabmeyer 

Ta komisija po ustaljenem 
načinu obravnava predvsem 
vodnogospodarska in energet- 
ska vprašanja. 

2. Murska komisija, predse- 
dnik našega dela: Janez Hri- 

bar, dipl. ing. predsednik avstr. 
dela: dr. Emil VVurzer 

Komisija obravnava vzdrže- 
valna in zaščitna dela na ob- 
mejnem delu Mure, kakovost 
voda reke Mure, medsebojna 
informiranja o ukrepih, vodno- 
gospodarske osnove: hidroe- 
nergetika in vodno gospodar- 
stvo. 

Z aspekta projektov pa je v 
problematiko vezano na reko 
Muro poleg Elektrogospodar- 
stva Slovenije in Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, vklučena 
tudi Elektroprivreda Hrvatske 
in Opšteprivredno poduzeće 
Osijek na jugoslovanski strani 
in Steirische -Elektrizitatsak- 
tiengesellschaft - Gradec na 
avstrijski strani. 

Glede mednarodnega 
aspekta in dela obeh meddr- 
žavnih komisij pa predlagamo, 
glede na to, da v njih sodeluje- 
jo tudi predstavniki občine 
Murska Sobota, da bi bi! direk- 
ten kontakt s temi predstavniki 
gotovo najbolj direktna in stal- 
na možnost vseh informacij s 
področja dela obeh podkomi- 
sij. 

že stekel postopek za obrav- 
navo. 

Pri obravnavi predloga za iz- 
dajo zakona o turistični dejav- 
nosti ponovno predlagamo, da 
se istočasno obravnava tudi 
Informacija o uresničevanju 
srednjeročnega načrta in o ne- 

katerih problemih slovenskega 
turizma, ker obe gradivi pred- 
stavljata določeno celoto v 
ugotovitvi stanja ter zlasti gle- 
de možnih različnih pospeše- 
valnih ukrepov, od samoup- 
ravnih sporazumov, družbene- 
ga dogovora do zakona. 

- Kaj je s predlogom za izdajo zakona o 
turizmu? 

Na 28. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila dne 27. novembra 1979, je 
skupina delegatov iz občine 
Ljubljana-Šiška pismeno za- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: ' 

»Turizem je eden izmed 
najznačilnejših pojavov so- 
dobnega sveta z multlplikativ- 
nimi in interdisciplinarnimi 
učinki, ne le za gospodarstvo, 
temveč za družbeni razvoj v 
celoti. 

Zato je Skupščina občine 
Ljubljana-Šiška v zadnjih letih 
ponovno uvrstila vprašanje 
turističnega razvoja občine 
na dnevne rede svojih zase- 
danj. Ob tem je prišlo do spo- 
znanja, da je potrebno proble- 
matiko turizma tudi zakonsko 
urediti. Zato vprašujemo: 
1. Zakaj je bil na zasedanju 
Zbora občin Skupščin SR Slo- 
venije dne 26. septembra 
1979 umaknjen predlog za iz- 
dajo zakona o turizmu? 
2. Kdaj bo predlog za izdajo 
zakona o turizmu prišel na 
dnevni red?« 

Na zastavljeni vprašanji je 
odgovoril Rado Lipičar, pod- 
sekretar v Republiškem sekre- 
tariatu za industrijo: 

Strinjamo se s skupino dele- 
gatov iz občine Ljubljana-Ši- 
ška, da je turizem eden izmed 
najznačilnejših pojavov so- 
dobnega sveta z mnogokratni- 

mi in interdisciplinarnimi učin- 
ki, predvsem na področju go- 
spodarstva in da je potrebno 
problematiko turizma tudi za- 
konsko urediti. Zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
pripravil predlog za izdajo za- 
kona o turistični dejavnosti. V 
Skupščini SR Slovenije so 
obravnavali predlog za izdajo 
zakona trije odbori, ki so dali 
nanj tehtne pripombe zlasti 
glede urejanja specifičnih od- 
nosov v dohodkovnih poveza- 
vah, glede krajevne organizira- 
nosti in pospeševanj turizma 
ter glede zadev, ki naj bi sodile 
v ta zakon. Odbori so pozitivno 
ocenili predloženi predlog za 
izdajo zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je upošteval prejete 
pripombe ter po njihovi preu- 
čitvi odločil, da predlaga odlo- 
žitev predloga za izdajo zako- 
na o turistični dejavnosti z 
dnevnega reda sej zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 
26. 9. 1979 zato, da bi lahko na 
katerem od kasnejših zasedanj 
predložil bolj usklajen in izpo- 
polnjen predlog. 

Komite Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za tu- 
rizem je skupno s Splošnim 
združenjem gostinstva in turi- 
zma Slovenije, upoštevaje tudi 
druga mnenja in predloge, do- 
polnil prvotno besedilo ter ga 
poslal Izvršnemu svetu, kjer je 

- Kako se razdeli prihodek in dohodek 
od prodaje naftnih derivatov? 

Na 28. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 27. novembra 1979, je 
Jernej Rajer, delegat iz obči- 
ne Nova Gorica, ob obravnavi 
osnutka resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 v letu 1980 zastavil 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Kako se razdeli prihodek in 
dohodek od prodaje naftnih 
derivatov (plinsko olje, ben- 
cin) in kolikšen del družbene- 
ga proizvoda usmerimo v 
SFRJ in SRS za raziskave no- 
vih možnih virov energije? 

Na vprašanje je odgovoril 
Drago Petrovič predsednik 
Republiškega komiteja za 
energetiko: 

Prihodek in dohodek orga- 
nizacij združenega dela se 
ugotavljata in delita v skladu z 
veljavnimi predpisi. Očitno pa 
delegat v svojem vprašanju 
vprašuje za strukturo cene 
plinskega olja in bencina. 

Rafinerijska cena 86 oktan- 
skega motornega bencina 
znaša 4,994 din/l, cena 98 ok- 
tanskega motornega bencina 
pa je 5,641 din/l. Tem cenam 
se prišteje za kritje stroškov 
prometa 0,50 din/l. Od tako 
dobljene cene se obračunava 
temeljni prometni davek in si- 
cer za motorni bencin 86 ok- 
tanski 83,98% ali 4,614 din/l, 
za motorni bencin 98 oktanski 
pa 80,88% oziroma 4,967 din/l. 
Nadomestilo za ceste znaša 
2,392 din/l. Maloprodajne ce- 
ne so torej 12,50 din/l za mo- 
torni bencin 86 oktanski in 
13,50 din/l za motorni bencin 
98 oktanski. 

Rafinerijske cene plinskega 
olja znašajo za D-1 4,611 din/l 
za D-2 4,491 din/l in za D-3 
4,436 din/l. Za kritje stroškov 
prometa se tem cenam doda 
znesek 0,40 din/l goriva. Te- 
meljni prometni davek je za 
plinsko olje D-1 53,66% ali 
3,205 din/l, za plinsko olje D-2 
55,39% oziroma 2,709 din/l, za 
plinsko olje D-3 pa 55,09% ozi- 
roma 2,664 din/l. Nadomestilo 
za ceste znaša za vsa plinska 
olja 1,8 din/l. Tako so malo- 
prodajne cene plinskih olj sle- 
deče: D-1 9,50 din/l, D-2 9,40 

Din/I in D-3 9,30 din/l. 
V rafinerijskih cenah je zajet 

znesek 0,15 din/kg za posebne 
namene v skladu s 1. členom 
zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja s sredstvi, dose- 
ženimi s prodajo tekočih goriv 
(Uradni list SFRJ št. 36/73 in 
21/74). 

Iz cene naftnih derivatov se 
torej ne izdvajajo sredstva za 
raziskave novih možnih virov 
energije. 

Po podatkih Raziskovalne 
skupnosti Slovenije smo v Slo- 
veniji namenili v letu 1978 za 
raziskovalno delo 1977 mio 
din, kar predstavlja 1,35% 
družbenega proizvoda. V le- 
tošnjem letu se bodo ta vlaga- 
nja povečala na približno 1,5% 
družbenega proizvoda. Od 
skupnih sredstev za razisko- 
valno delo se jih združuje v 
raziskovalni skupnosti Slove- 
nije le približno tretjina; tako v 
letu 1978 606 mio din, letos pa 
predvidoma 725 mio din. 

V okviru skupnega razisko- 
valnega programa v Razisko- 
valni skupnosti Slovenije bo za 
raziskave na področju energe- 
tike v letošnjem letu namenje- 
no okoli 54 mio din, za področ- 
je geologije pa 60 mio din. Tu 
so vključene tako geološko ru- 
darske raziskave, kot tudi razi- 
skave o možnosti uporabe 
energetskih virov. V tem okviru 
tečejo tudi raziskovalni projek- 
ti o jedrski tehnologiji in ener- 
getiki ter o nekonvencionalnih 
virih energije, zlasti raziskova- 
nja o možnostih uporabe 
sončne in geotermične ener- 
gije. 

Za odkrivanje in raziskova- 
nje energetskih virov namenja- 
jo sredstva neposredno tudi 
organizacija združenega dela 
in nekatere samoupravne inte- 
resne skupnosti materialne 
proizvodnje, tako na primer 
zlasti rudniki in elektrogospo- 
darstvo. Ta sredstva so znaša- 
la v letu 1978 okoli 75 mio din, 
letos pa okoli 90 mio din. 

V skladu z novim zakonom o 
raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalni skupnosti bo v nasle- 
njem srednjeročnem obdobju 
oblikovan v raziskovalni skup- 
nosti Slovenije poseben pro- 
gram odkrivanja in raziskova- 
nja surovin splošnega pome- 
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na, ki bo vključeval med dru- 
gim tudi odkrivanje in razisko- 
vanje energetskih surovin. V 
njegovem okviru bo mogoče 
zagotoviti še bolj sistematično 

raziskovanje novih energet- 
skih virov. 

V okviru Jugoslavije posa- 
mezne republike in avtonomni 
pokrajini različno rešujejo fi- 

nanciranje raziskav. Financira- 
nje poteka prek samoupravnih 
interesnih skupnosti za zna- 
nost, preko samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za geolo- 

ške in rudarske raziskave, iz 
sredstev proračuna, iz lastnih 
sredstev in podobno. Podatki 
med seboj niso niti primerljivi, 
niti jih ne moremo seštevati. 

Struktura cene bencina in plinskega olja -dieselskega goriva od 14.7.1979 dalje 

86 okt. 98 okt. D-1 D-2 D-3 

kg kg kg kg kg 
Proizvajalska cena z vključenim deležem 
za skladišča zveznih blagovnih rezerv 4,994 6,888 5,641 7,501 4,611 5,496 4,491 5,352 4,436 5,287 
Znesek za kritje stroškov blagovnega prometa 
Temeljni prometni davek     

0,500 0,690 Q,500 0,665 0,400 0,477 0,400 0,477 0,400 0,477 
4,614 6,364 4,967 6,605 2,689 3,205 2,709 3,229 2,664 3,175 

Nadomestilo za uporabo cest 2,392 3,299 2,392 3,181 1,800 2,145 1,800 2,145 1,800 2,145 
Drobnoprodajna cena 12,50 17,24 13,50 17,95 9,50 11,32 9,40 11,20 9,30 11,08 
specifična teža 
TPD v % 83,98 80,88 53,66 55,39 55,09 

Cena zdravstvenih uslug in status Kli- 
ničnega centra 

V okviru razprave o »Osnut- 
ku samoupravnega sporazu- 
ma o skupnih podlagah za de- 
litev dela na področju zdrav- 
stva v SR Sloveniji« na seji 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine občine Krško je bi- 
lo obravnavano tudi vpraša- 
nje statusa Kliničnega centra 
Ljubljana. V zvezi s tem ter v 
skladu s 40. členom Poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije 
postavlja Družbenopolitični 
zbor naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Ali je Klinični center Ljub- 
ljana regionalna bolnišnica 
ljubljanske regije, ali visoko 
specializirani zdravstveni za- 
vod SR Slovenije in zakaj ima 
Klinični center dvojne cene 
usiug in sicer nižje cene za 
paciente ljubljanske zdrav- 
stvene regije in višje cene za 
paciente iz ostalih zdravstve- 
nih regij v Sloveniji? 

Na vprašanje je odgovoril dr. 
Stane Župančič, predsednik 
skupščine zdravstvene skup- 
nosti Slovenije: 

Na prvo vprašanje: »Ali je 
Klinični center Ljubljana re- 
gionalna bolnišnica ljubljan- 
ske regije, ali visoko specializi- 
rani zdravstveni zavod SR Slo- 
venije?« moramo odgovoriti, 
da ima Klinični center v Ljub- 
ljani status zdravstvene delov- 
ne organizacije, ki istočasno 
opravlja funkcijo regionalne 
bolnišnice, obenem pa oprav- 

lja najzahtevnejše zdravstvene 
storitve, za katere so potrebni 
strokovno najbolj usposoblje- 
ni kadri in najsodobnejša 
oprema. 

Osnutek samoupravnega 
sporazuma o skupnih podla- 
gah za delitev dela na področ- 
ju zdravstva v SR Sloveniji pa 
postavlja kategorično zahtevo, 
da se jasno opredelijo tiste 
zdravstvene storitve, ki jih Kli- 
nični center opravlja za potre- 
be vse Slovenije. 

Glede drugega dela vpraša- 
nja »Zakaj ima Klinični center 
dvojne cene uslug in sicer niž- 
je cene za paciente ljubljanske 
regije in višje cene za paciente 
iz drugih regij v Sloveniji?« pa 
je potrebno pojasniti, da Kli- 
nični center po njihovi izjavi in 
izjavi Regionalne zdravstvene 
skupnosti nima nižjih cen za 
ljubljansko regijo, kar pomeni, 
da tudi nima dvojnih cen. 

Po novem zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu bodo pri do- 
ločanju cen kliničnim stori- 
tvam soudeležene vse občin- 
ske zdravstvene skupnosti v 
SR Sloveniji. Delegati Klinič- 
nega centra bodo namreč ob- 
vezno sodelovali v zborih izva- 
jalcev občinskih zdravstvenih 
skupnosti, še zlasti takrat, ko 
se bo oblikoval delovni pro- 
gram Kliničnega centra in ko 
se bodo za njegovo izvršitev 
dogovarjala potrebna sred- 
stva.« 

ZBOR OBČIN-26.12.1979 

- Ulov in predelava rib nazadujeta 

Na 29. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
biia dne 19. decembra 1979, je 
Bruno Podreka, delegat iz ob- 

čine Izola, zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Po sklepu skupščine obči- 
ne Izola na seji vseh zborov z 

dne 6. 12. 1979, zastavljam 
delegatsko vprašanje slede- 
če vsebine: 

Tozdi bivšega »Delamari- 
sa«, sedaj v sklopu HP Droga 
Portorož, izkazujejo letos za- 
skrbljujoče poslabšanje vseh 
glavnih kazalcev poslovanja 
in odločujoče vplivajo na go- 
spodarsko stanje v občini in 
socialni položaj delovnih ljudi 
in občanov. 

Ker se ocenjuje, da je to 
posledica nerealiziranih pred 
ieti zastavljenih sanacijskih 
programov in ker so bila vsa 
naša dosedanja prizadevanja 
neuspešna, imamo za dolž- 
nost, da tudi na tem mestu 
opozorimo, da je ulov in pre- 
delava rib dejavnost s stolet- 
no tradicijo v agoniji in se 
obračamo na Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije z 
vprašanjem, kaj in kdaj name- 
rava konkretnega ukreniti, da 
se prepreči neizogiben pro- 
ces odmiranja. 

Želim samo še pojasniti, da 
eden izmed največjih TOZD te 
dejavnosti, to je TOZD Prede- 
lava rib, že dva tedna stoji, in 
sicer zaradi okvare na kotlu, z 
okrog 700 zaposlenimi, in pri- 
čakovati je, da se bo zaradi 
izredno zastarele opreme ta 
situacija samo še poslab- 
šala.« 

Na vprašanje je odgovoril Loj- 
ze Senegačnik, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za kme- 

■tijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano: 

V letu 1977 je v tedanji orga- 
nizaciji HP-Delamaris prišlo do 
velikih izgub, zato je bil v ti- 
stem času izdelan sanacijski 
program modernizacije ulova 
in predelave morskih rib. 
Osnovni namen tega progra- 
ma je bil odpraviti slabosti, ki 
so to delovno organizacijo 
spremljale vrsto let in ji omo- 

gočiti uspešnejše poslovanje 
ter nadaljnji razvoj. 

Morsko ribištvo je bilo kot 
perspektivni vir hrane vključe- 
no tudi v srednjeročni plan ra- 
zvoja agroindustrijskega kom- 
pleksa v SR Sloveniji in Jugo- 
slaviji in pridobilo status ene 
izmed prioritetnih nalog. Ome- 
njeni sanacijski program je do- 
bil podporo na Gospodarski 
zbornici SR Slovenije, v 
ustreznih poslovnih skupno- 
stih, v Izvršnem svetu SR Slo- 
venije ter podporo v Skladu 
skupnih rezerv Slovenije. 

Z omenjenim sanacijskim 
programom pa so določene 
obveznosti sprejeli tudi vsi na- 
vedeni nosilci planiranja. 

Pri tem pripominjamo, da je 
Izvršni svet SR Slovenije nalo- 
ge, ki jih je sprejel, izdelal, pri 
čemer opozarjamo, da so bili v 
obdobju 1977 sprejeti nasled- 
nji ukrepi: 

- kot nadomestilo za sred- 
stva, ki jih prejemajo organiza- 
cije v SR Hrvatski na račun 
ulova italijanskih ribičev v Ja- 
dranskem morju, plačuje SR 
Slovenija ustrezna sredstva tu- 
di edini slovenski ribiški orga- 
nizaciji; 

- v okviru olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega 
dela so davčni zavezanci opro- 
ščeni plačevanja omenjenega 
davka od naložb v razvoj mor- 
skega ribištva; 
- v skladu s sanacijskim 

programom so bili sprejeti 
ustrezni ukrepi v politiki cen; 
- v obravnavi je predlog za 

oprostitev te dejavnosti plače- 
vanja posojila za manj razvite 
republike in pokrajino Kosovo. 

Glede na to, da je bilo ribiš- 
tvo kot prednostna dejavnost 
sprejeta že v srednjeročnem 
planu SR Slovenije za obdobje 
1976-1980, uživa podporo tudi 
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pri izdaji dovoljenj za uvoženo 
opremo. 

Izvršni svet SR Slovenije 
ugotavlja, da pa vsi nosilci 
izvajanja v letu 1977 sprejete- 
ga dolgoročnega programa 
sanacije svojih obveznosti ni- 
so uresničili, pri čemer opo- 
zarjajo zlasti na težave pri fi- 
nanciranju pri nabavi ladij, pri 
združevanju sredstev za mo- 
dernizacijo predelave in še zla- 
sti na kreditiranje nabave ribi- 
ških ladii. 

Pri tem kaže omeniti tudi 
dejstvo, da so bili v letu 1977 
sprejeti tudi razvojni programi 
za sanacijo, izdelani brez fi- 
nančnega pokritja, kar je ob 
restrikcijah v investicijski poli- 
tiki zadržalo zlasti hitrejšo na- 

Martin Ahlin, vodja skupine 
delegatov za prosvetno-kul- 
turno področje 1. okoliša - 
Ljubljana-Center je postavil 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

S strani umetniških vodstev 
Opere in Baleta SNG Ljublja- 
na kot tudi Slovenske filhar- 
monije je bila večkrat v zad- 
njih mesecih izrečena skrb v 
zvezi z realizacijo sezone 
1979/1980. 

V mislih imamo problem de- 
viz, ki so od junija letošnjega 

bavo ladij in modernizacijo ce- 
lotne predelave morskih rib. 
Na zahtevo Izvršnega sveta SR 
Slovenije in Gospodarske 
zbornice SR Slovenije je bil 
prav v zadnjem času izdelan 
detajlnejši program razvoja te 
dejavnosti v letu 1980 in za ob- 
dobje 1981-85. Program je bil 
že obravnavan v okvrru ustrez- 
nega Splošnega združenja 
kmetijstva, živilske industrije 
in prehrane SR Slovenije. Na 
podlagi te razprave bo Izvršni 
svet SR Slovenije sprejel svoja 
stališča do tega gradiva v teku 
meseca januarja 1980, pri če- 
mer opozarja, da bo potrebno 
večje napore za uresničevanje 
programa zagotoviti predvsem 
v okviru dogovarjanja med 
upravljalci bank. 

leta pogoj za nabavo notnih 
materialov in za pridobitev 
izvajalskih pravic v omenje- 
nih kulturnih zavodih. Informi- 
rani smo, da je sicer v usta- 
navljanju SISEOT pri kulturni 
skupnosti Slovenije, ki naj bi 
za leto 1980 in naprej skrbela 
za urejanje teh problemov po 
finančni plati, da pa do ustno- 
vitve te SISEOT še ni prišlo. V 
primeru, da do zagotovitve 
teh deviznih sredstev ne pri- 
de, je v nevarnosti realizacija 
drugega dela programa sezo- 

ne 1979/1980, hkrati pa se tu- 
di krši mednarodna konvenci- 
ja o pridobitvi pravice za upo- 
rabo notnega materiala. 

Želeli bi vedeti, ali bo do 
ustanovitve SISEOT prišlo v 
bližnji prihodnosti in ali so za 
nabavo notnega materiala oz. 
uprizoritvene pravice v naših 
osrednjih slovenskih kultur- 
nih zavodih zagotovljena 
ustrezna devizna sredstva ter 
kaj bosta storila v tej zvezi 
kulturna skupnost Slovenije 
in ustanovitelj. 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Sotelšek, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za ekonomske odnose s 
tujino: 

Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino je bila ustanov- 
ljena z republiškim zakonom v 
juliju mesecu leta 1977 ter 
konstituirana 19. septembra 
1977. V prehodnih določbah 
zakona o Samoupravni intere- 
sni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino so bile določe- 
ne tudi enote Samoupravne in- 
teresne skupnosti, ki predstav- 
ljajo temeljno raven delovanja 
skupnosti kot tudi mesto do- 
govarjanja članov skupnosti - 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki so kakorkoli ude- 
ležene v ekonomskih odnosih 
naše republike s tujino. Enote 
skupnosti po zkonu oblikujejo 
člani skupnosti, ki v medseboj- 
ni povezanosti pri proizvodnji 
izdelkov, ki se vgrajujejo v 
enotni proizvod in v drugi 
medsebojni proizvodni, pro- 

metni in storitveni soodvisno- 
sti ustvarjajo in uporabljajo 
devizni prihodek, ali ki so pri 
tem medsebojno povezani v 
okviru svobodne menjave 
dela. 

Enota skupnosti za vse sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in organizacije 
združenega dela s področja 
kulturne dejavnosti je po pre- 
hodnih določbah zakona Kul- 
turna skupnost Slovenije - 
XVIII. enota. 

S samoupravnim sporazu- 
mom o merilih, pogojih, nači- 
nih in postopkih za dosego do- 
govorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva de- 
viz v letu 1979, ki so ga sklenili 
člani Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, je bila Kulturni 
skupnosti Slovenije kot enoti 
skupnosti določena možnost 
uvoza in neblagovnega odliva 
deviz v letu 1979, razdelitev teh 
v okviru Kulturne skupnosti 
kot enote pa prepuščena do- 
govoru članov enote, v skladu 
s planiranimi potrebami le-teh. 
Izven uvoznih pravic, ki so bile 
s samoupravnim sporazumom 
opredeljene za Kulturno skup- 
nost kot enoto, torej ni možno- 
sti iskanja in zagotavljanja 
možnosti uvoza in plačevanja 
v tujino za organizacije zdru- 
ženega dela s področja kultur- 
ne dejavnosti. V okivru opre- 
deljenih uvoznih možnosti za 
XVIII. enoto bi morale najti svoj 
delež tudi opera in balet SNG 
ter Slovenska filharmonija v 
dogovoru z drugimi člani 
enote. 

Zagotovitev deviznih sredstev za nabavo 
notnih materialov in pridobitev 
izvajalskih pravic za nemoteno delovanje 
Opere in Baleta SNG 

POMEMBNEJŠI 

KAZALNIKI RAZVOJA SR 

SLOVENIJE V 

NOVEMBRU 1979 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate rednih mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gi- 
banj, ki jih opravlja po statističnih metodologijah, enotnih za 
vso SFRJ. 

Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične 
podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za 
statistiko »Mesečni statistični pregled«. 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA 
Zaposlenost je v enajstih mesecih leta 1979 kljub počasnej- 

šemu naraščanju števila delavcev po poprečni mesečni stop- 
nji 3,3 % v primerjavi z enakim obdobjem lani v še vedno v 
večjem porastu, kot je bila stopnja predvidena z Resolucijo 
1979 I. Delež zaposlenih delavcev od vseh prebivalcev je 

dosegel tedaj 41,4 %. Letošnjo enajstmesečno poprečje iskal- 
cev zaposlitve je 10 015 oseb, kar pa je za desetino manj kot v 
enakem obdobju lani, ko je bilo v SR Sloveniji 11 084 nezapo- 
slenih. Letos je bilo do novembra v delovnih organizacijah 
zasedenih z novimi delavci 104 600 delovnih mest, od tega 
skoraj tretjina na ljubljanskem območju. V enakem obdobju je 
dobilo zaposlitev v tujini le 147 delavcev, v novembru se jih je 
vrnilo 63. Po oceni je odstotek oseb, ki iščejo zaposlitev v 
primerjavi s številom delavcev 1,3. 

Stopnja gospodarske rasti se je tako večala tudi na račun 
povečevanja zaposlenosti. Po oceni Zavoda SR Slovenije za 
statistiko naj bi bila v letu 1979 dosežena 30,7 odstotna 
nominalna rast družbenega proizvoda, medtem ko je bila v 
letu 1978 po enakem obračunu družbenega proizvoda po 
tekočih cenah dosežena 24,4 odstotna rast. Po predhodnih 
rezultatih obračuna družbenega proizvoda po stalnih cenah 
1972 za leto 1978 je realni porast družbenega proizvoda v naši 
republiki 8,3 %: tako je SR Slovenija na drugem mestu med 
republikami in pokrajinama v SFRJ, takoj za Makedonijo (8,6 
%). Pri družbenem proizvodu samostojnega osebnega dela je 
v lanskem letu v SR Sloveniji dosežena najvišja rast (3,7 %). 
Sicer pa je po rasti realnega družbenega proizvoda združe- 
nega dela na predzadnjem mestu med republikami. Družbeni 
proizvod združenega dela predstavlja 91,8 % celotnega slo- 
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venskega družbenega proizvoda. Družbeni proizvod združe- 
nega dela SR Slovenije, 17,08 % celotnega družbenega proiz- 
vida združenega dela in 10,74 % celotnega družbenega proiz- 
voda samostojnega osebnega dela. Razmerje med akumula- 
cijo in potrošnjo ostaja nespremenjeno, v strukturi industrij- 
ske proizvodnje ni prišlo do bistvenih premikov. Ob ocenje- 
vani 30,3 odstotni stopnji nominalne rasti družbenega proiz- 
voda v letošnjem letu je porasla osebna poraba letos do 
oktobra v primerjavi z enakim obdobjem lani za 26 %, splošna 
poraba za 34,3 in skupna poraba za 25,4. 

Od januarja do oktobra je bilo skoraj tri četrtine investicij 
gospodarstvu vloženih v industrijo in rudarstvo, promet in 
zveze ter trgovino. V okviru negospodarstva pa je kar 54 % 
sredstev vloženih v stanovanjsko izgradnjo. 

Investicijska sredstva so letos že do oktobra presegla celo- 
letna lanska vlaganja za 4 %. Že od junija niso bila sredstva 
ozdov višja od bančnih sredstev za investicije, tako kot se je 
zgodilo v oktobru (krediti bank so prispevali 41 % sredstev za 
investicije v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe). 

Oktobra je bilo izplačano za investicije 5486 milijonov din, 
kar je za 37 % več kot septembra in za 85 % več kot so bila 
poprečna mesečna vlaganja lani: od teh 58 % povišanja sta 5 
indeksnih točk prispevala k povečanju odstotka v oktobru 
sezona in koledar, kkr je glede na dosedanje izkušnje zelo 
veliko. 

Medtem ko so življenjski stroški porasli v novembru za 1,2 
%, pa so cene na drobno porasle za manj kot odstotek in cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih za manj kot polovico 
odstotka. Sicer pa v letu 1979 niso bili ustvarjeni pogoji, da bi 
bila rast cen in življenjskih stroškov skozi vse leto 1979 nižja v 
primerjavi z letom 1978. Cene industrijskih izdelkov pri proiz- 
vajalcu so od januarja do novembra 1979 porasle za 14,7 %, v 
enakem obdobju 1978. leta za 10,6 %, cene na drobno za 24,8 
% do novembra v letu 1979 in za 14,2 v enakem obdobju 
predhodnega leta. Še vedno se tudi skozi porast cen preveč 
išče sredstva za razširjeno reprodukcijo. 

V novembru je bila industrijska proizvodnja po pričakova- 
nju nižja od proizvodnje zadnjih dveh mescev. Fizični obseg 
industrijske proizvodnje je bil glede na poprečje preteklega 
leta za 5,1 % večji, v primerjavi z lanskim oktobrom pa je 
padel za 8 %. V novembru v petnajstih panogah industrijske 
proizvodnje niso dosegli poprečne proizvodnje lanskega leta. 
To so poleg panog z močno poudarjenim sezonskim znača- 
jem panoge, ki imajo v zadnjih mescih težave z oskrbo repro- 
dukcijskega materiala (proizvodnja usnja in krzna, proizvod- 
nja obutve in galanterije, proizvodnja preje in tkanin, črna 
metalurgija). 

Pregled po namenskih skupinah kaže, da proizvodnja sred- 
stev za delo (le ta je v novembru v primerjavi z oktobrom 
porasla za 2,4 %) dosegla v novembru za marcem lanski 
največji obseg. Sicer pa se v zadnjih mesecih letošnjega leta 
kaže tendenca zniževanja fizičnega obsega industrijske proiz- 
vodnje tako pri reprodukcijskemu materialu kot pri blagu za 
potrošnjo v primerjavi letošnjih nivojev industrijske proizvod- 
nje z lanskoletnimi. 

V poprečju je bil v SFRJ do novembra letos v primerjavi z 
enakim obdobjem lani obseg industrijske proizvodnje za 7,8 
% večji. SR Slovenija je s 7 odstotnim porastom ravni indu- 
strijske proizvodnje tako pod povprečjem, manjši obseg pa 
imata samo še SR Hrvaška in SAP Kosovo. Letos se je od 
januarja do novembra na novo zaposlilo v vseh panogah 
proizvodnje 7461 delavcev in se tako polagoma naraščanje 
zaposlovanja umirja. 

Medtem ko je bila v privi polovici leta fizična produktivnost 
dela razmeroma ugodna, pa se je od julija dalje (z izjemo 
oktobra) zniževala. 

Vrednost odkupa je v oktobru za 35 % večja v primerjavi z 
oktobrom lani. Tako je oktobra že tretje leto zapored dose- 
žena največja vrednost odkupa. Količinski odkup pšenice je 
letos do oktobra za 32 % presegel celotni tovrstni lanskoletni 
odkup, medtem ko je kljub rekordni proizvodnji koruze v 
SFRJ (prvič v SFRJ preko 10 milijonov ton), bilo do oktobra 
odkupljene v SR Sloveniji le 40 % koruze v zrnu v primerjavi s 
tovrstnim lanskim celoletnim odkupom. Sicer pa skoraj tri 
četrtine vrednosti celotnega odkupa predstavlja odkup žival- 
skih proizvodov. 

Osemdeseta leta pričenjamo z zelo slabim stanjem plačilne 
bilance, katere stanje predstavlja danes temeljno oviro v na- 

daljnjem uspešnem razvoju gospodarstva. Uvoz in izvoz sta v 
novembru upadla, vendar uvoz relativno manj kot izvoz. Izvoz 
ostaja še vedno premalo pomemben vir dohodka organizacij. 
Nivo konkurečnosti gospodarstva na zunanjem trgu je pre- 
slab tako na področju cen, kvalitete, asortimana, velikih serij 
kot v dolgoročnem planiranju. Pokritost uvoza z izvozom je 60 
% (Resolucija 1979 govori o 65 %). Primanjkljaj v zunanjetr- 
govinski bilanci se je v novembru povečal za 13 663 milijonov 
din. Strukturi uvoza in izvoza ostajata v zadnjih letih nespre- 
menjeni: kar 66 % vrednosti uvoza predstavlja reprodukcijski 
material. Sicer pa se je v obdobju od januarja do novembra v 
primerjavi z enakim obdobjem lani najbolj (skoraj za polovico) 
povečal uvoz blaga za potrošnjo. 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA 
SR SLOVENIJE V NOVEMBRU 1979 1) 
2) Indeksi 

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 skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Odkup - vrednost po tekočih cenah 3' 
Turizem-nočitve 

Skupaj 

nočitve domačih gostov 

nočitve tujih gostov 
Cene 

industr. izdelkov pri proizvajalcu 

nadrobno 

XI 79 
X 79 

XI 79 
XI 78 

l-XI 79 
l-XI 78 

(100,5) (103,3) (103,3) 
(100,5) (103,5) (103,4) 
(100,5) (101,9) (102,9) 

92,0 103,9 
102,4 118,6 
92,6 100,0 
86,0 101,5 

107,0 
112,3 
104,3 
108,7 

(103,4) (131,9) (132,5) 
(89,0) (130,0) (134,0) 

69,2 
76.4 
71.5 
64,9 
80,8 
75,4 
82,7 
78,4 

106,4 
76,0 

111,1 
141,1 
105,3 
89,8 

109,6 
109,8 

123.5 
115,1 
126,7 
122,7 
130,7 
133,9 
126,7 
149.6 

141.7 134,8 123,6 

(74,8) (109,4) 106,9) 

(91,0) (112,2) (110,4) 

(36,0) (95,2) (100,9) 

100,3 115,5 114,7 

100.8 124,6 124,8 

gostinskih storitev 100,0 120,5 
Življenjski stroški 101,2 122,9 
Osebni dohodki3' 

nominalni 
realni 

Investicije v osnovna sredstva in 
sredstva skupne porabe3) 

Skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Krediti za obratna sredstva31 

Prihodki ozd iz gospodarstva3' 
Hranilne vloge - stanje konec 
oktobra4' 
Potrošniška posojila - stanje konec 
oktobra 
1) Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 
2) Vir podatkov za investicije, Kredite za obratna sredstva, 
gospodarstva, hranilne vloge in potrošniška posojila je SDK. 
3) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za oktober. 

112,9 
111,8 

126,7 
135.5 
109.6 
103,2 
90,9 

130.1 
104.2 

136,8 
133,0 
146,8 
130,4 
135,6 

121.7 
123,9 

125,0 
100.8 

136,7 
136,3 
137,7 
131,7 
141,6 

98,7 125,2 135,3 

99,4 112,6 120,2 

prihodke ozd iz 
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V Poročevalcu Priloga I - 4.1.1980 sta zaradi tehničnih razlogov izpadli 2 tabeli pri besedilu »Analiza 
razvojnih možnosti Skupnosti pokojninskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje od 1981-1985« in 2 tabeli 
pri besedilu »Analiza razvojnih možnosti Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 
od leta 1981-1985.« 

Tabele objavljamo v današnji številki: 

Tabela 87: Porabljena sredstva v letih 
1976-1980 tekoče cene 

v mio din 

Zap. 
št. Vrsta odhodkov 

Realizacija Ocena realizacije 
1976 1977 1978 1979 1980 

Poprečna 
stopnja 
rasti v % 
1976-1980 

1. Denarne dajatve skupaj 
v tem 
- pokojnine po splošnih predpisih 
- pokojnine po posebnih predpisih 
- varstveni dodatek kmetov-borcev 
- za preživnine po zakonu o preživ- 

ninskem varstvu 

2. Izvajanje zavarovanja 

3. SKUPAJ 

251,8 316,3 370,1 500,6 728,3 

204,9 

7,0 
39,9 

2,6 

254,4 

259 ,2 
9,9 

47,2 

3,9 

320 ,2 

303,6 
7,5 

59,0 

7,0 

377,1 

432 ,8 
3,5 

64,3 

6 52,8 
4,3 

71,1 

0,1 
9,6 13,6 

510,2. 741,9 

30 ,4 

33,6 
-11,5 

15,5 

51,2 

30,7 

Tabela 88: Ocena potrebnih sredstev za 
uresničevanje razvojnih usmeritev v letih 
1981-1985 

- cene 1978 
- v mio din 

.Naloge 1981 1982 1983 1984 1985 
. 0 stop- Indeks Strukt. delež 

lanV ar "i a ra- 1985/ 1981-1985 (v %) J sti 1980 dosed. z novimi 
1981-85 naloge nalogami 

A. Dosedanje naloge 
1. Denarne dajatve 

skupaj 
v tem: 

- pokojnine po splošnih predpisih 
- pokojnine po posebnih predpisih 
- varstveni dodatek kmetom-borcem 
2. Izvajanje zavarovanja 

SKUPAJ 

B. Nove naloge 
1. Razš.krog.upr.do star. p. 
2. Invalidsko zavarov. 
3. Izvajanje zavarovanja 
SKUPAJ B 

SKUPAJ 'A + B 

6714,0 69.1,0 707,3 724,4 742,6 3.539,3 6,1 134,6 98,4 81,5 

628,4 645,2 661,6 678,8 
4,3 4,0 3,8 3,6 

41,3 41,8 41,9 42,0 
10,2 10,7 11,2 11,7 

684,2 701,7 718,5 736,1 

60,0 106,1 170,3 
7,5 9,9 12,4 
0,9 1,5 2,4 

68,4 117,5 185,1 

696,8 3.310,8 7,2 
3,3 19,0 -1,8 

42,5 209,5 -5,3 
12,2 56,0 4,5 

754,8 3.595,3 6,1 

141,6 
91,7 
76 ,0 

124,5 

92,1 
0,5 
5,8 
1,6 

134,4 100,0 

349,5 
19,0 
4,8 

373 ,3 

685,9 
48,8 
9,6 

744,3 

684,2 770,1 836,0 921,2 1.128,1 4.339,6 15,0 

76,3 
0,4 
4,8 
1,3 

82,8 

15,8 
1,2 
0,2 

17,2 

100,0 
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Tabela 79: Porabljena sredstva v letih 
1976-1980 

- v milj . din 
- tekoče cene 

Elementi 1976 1977 1978 Ocena Plan Skupaj 0 Stopnja 
1979 1980 1976-8!) rasti v % 

1976-1980 

Indeks Strukt. 
1980 del^i 
1975 v % 

1. Denarne dajatve skupaj, 
v tem: 
- invalidske pokojnine 
- invalidnine 
- varstveni dodatek inva- 

lidskim upokojencem 
- starostne pokojnine 
- varstveni dodatek sta- 

rostnim upokojencem 
- družinske pokojnine 
- varstveni dodatek dru- 

žinskim upokojencem 
- rekreacija upokojencev 
- nakazilo pokojnin v tujino 
- dodatek za pomoč in po- 

strežbo 
2. Rehabilitacija 
3 i .Izvajanje zavarovanja 
t. Prispevki za zdravstveno 

varstvo otroško varstvo 
in statovanjski prispevki. 

Skupaj (1 do 

6.341,2 7. 793,0 9.675,2 12.1)63,2 15.360,8 51.633,4 24,6 299,7 84,3 

1. 390 ,2 
43,9 

22,0 
3.392,7 

14.5 
1.234,7 

34,0 
89.6 
19,0 

100,6 
206 ,3 
122,2 

1.712,0 2.096,4 2.6R3.3 3.301,0 11.182,9 
52,7 65,2 79,0 102,4 343,2 

27,2 34,5 43,9 53,7 181,3 
4.162,8 5.194,3 6.655,0 8.187,0 27.591,8 

18,7 24,8 32,1 40,1 130,2 
1.517,8 1.879,7 2.403,6 2.954,1 9.989,9 

43,5 
110.7 
22,8 

124.8 
245,2 
136,4 

55,4 
134,7 

35,6 

154,6 
299,1 
182,9 

75,4 
252 ,0 

42 ,9 

196 ,0 
410,0 
250 ,1 

94 ,1 302 ,4 
310,0 897,0 
53,5 173,8 

264,9 840,9 
542,5 1.703,1 
344,0 1.035,6 

917,1 l.o96,l 1.310,3 1.601,5 1.981,0 6.9o6,0 

7.586,8 9.270,7 11.467,5 14.724,8 18.228,3 61.278,1 

23,9 
26 ,0 

26.0 
24.2 

29.1 
24.7 

28.8 
33,0 
30,0 

28,5 
28.3 
26,0 

20,8 

24,2 

292,3 
317,0 

317,8 
296 ,2 

358.0 
301.2 

353,8 
416.1 
371,5 

351.3 
348.2 
317,1 

18.2 
0,6 

0,3 
45,0 

0,2 
16.3 

.0,5 
1,5 
0.3 

1,t 
2,8 
1,7 

257,5 11,2 

296 ,0 100 

Tabela 81: Kazalci razvoja skupnosti 

Zap. 
št. Elementi in kazalci 197« 1990 1985 

- vrednostni kazalci 
v cenah leta 1978 

0 Stopnja 
rasti Indeks Indeks 

1981-1985 1985/80 1980/75 

/ 
I. OBSEG PRAVIC 
1. Poprečno število uživalcev 

pokojnin - skupaj 
- starostne 
- invalidske 
- družinske 

2. Poprečna višina mesečne pokojnine 
- starostne 
- invalidske 
- družinske 

3. Številu uživalcev drugih pokojninskih prejem. 
- dodatka za pomoč in postrežbo 
- invalidnin 
- oskrbnin in nadomestil 

4. Število uživalcev pokojnin na 1000 aktivnih 
zavar. 

5. Poprečna pokojninska doba 
- starostnih upokojencev 
- invalidskih upokojencev 

I. USKLAJEVANJE POKOJNIH Z EKONOMSKIMI GIBANJI 
6. Razmerje med poprečno pokojnino in popr. oseb- 

nim dohodkom 
- starostna 

' - invalidska 
- družinska 

II,. SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV Z ZAGOTOVILOM 
VARST. DODATKA 

7. število uživalcev varst. dod. 
- skupaj 
- starostni 
- invalidski 
- družinski 

8. število uživalcev var. dod. na 1000 upok. 
V. IZVAJANJE NALOG ZA SKUPNOST 
9. Delež odhodkov za izv.zav. v skupnih od- 

hodkih skupnosti 
10.Delež strok, službe v skupnih odhodkih 

skupnosti 

211.175 226.210 262.550 
100.566 107.840 330.800 

53.341 56.930 62.550 
57.468 61.440 69.200 

4.255 4.383 4.806 
3.348 3.561 3.910 
2.757 2.905 3.193 

9.973 
2 4. 8 82 
17.136 

2 72 

32 
23 

72,1 
56,7 
46,7 

11.630 
27.430 
19.110 

278 

32 
23 

72.3 
57,2 
47.4 

5.151 
8.029 

10.698 

18.311 
35.340 
?5.090 

287 

33 
25 

73.5 
59,4 
48.6 

23.878 25.800 28.840 
5.500 
8.S00 

11.800 

6.630 
8.930 

13.280 
113,1 111,9 107,6 

1,59 1,59 1,46 

1,19 1,19 1,08 

3,0 
3,9 
3,9 
2.4 

1,0 
1,9 
1,9 

9.5 
5,2 
5,5 

0,6 

0,6 
1,7 

0,3 
0,7 
0,5 

2,2 
3,8 
1,0 
2,4 

-0,8 

-1,7 

-2,0 

116.1 
121.3 
109,9 
112.6 

309.7 
109.8 
109.9 

157.4 
12 8,8 
131,3 

103.2 

103,1 
108,7 

101,7 
103 ,8 
lo2 ,5 

118,8 
120,5 
105,1 
112 ,5 
96,1 

91,8 

90 ,7 

113,9 
112,6 
113,0 
117,2 

155,1 
12 7,6 
169,3 

97,5 

100 
100 

lo6,5 
107,7 
106 ,0 

119.7 
121,2 
110.8 
126.4 
108.5 

90,3 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Nujno je treba vzpostaviti skladnejše 

gospodarske tokove in večjo ekonomsko 

stabilnost 

Uresničevanje Družbenega plana Jugoslavije v letu 1980 bo potekalo v zelo 
zahtevnih pogojih 
Resolucija zavezuje, da je treba na vseh ravneh sprejeti odločne ukrepe za 
počasnejšo rast osebne, splošne in skupne porabe 
Težišče ekonomske politike s tujino bo na krepitvi položaja jugoslovanskega 
gospodarstva v mednarodni menjavi in njenih izvoznih sposobnostih 
Na področju politike cen bo treba zagotoviti, da bodo rasle počasneje najmanj za 
20 odstotkov v primerjavi z decembrom leta 1979 
Odločneje bo uresničevana politika najhitrejšega razvoja SAP Kosova in 
zagotovljeni pogoji za obnovo in izgradnjo prizadetega področja v SR Črni gori 

Zbor republik in pokrajin je 
na svoji seji 26. decembra 1979 
sprejel Predlog resolucije o 
politiki uresničevanja Družbe- 
nega plana Jugoslavije v letu 
1980. Pred sprejetjem resolu- 
cije je bila obsežna in intenziv- 
na razprava v pristojnih odbo- 
rih Zbora, tako v vseh fazah 
izdelave tega dokumenta, ka- 
kakor tudi pri izdelavi končne- 
ga usklajevanja stališč skup- 
ščin republik in pokrajin. 

V Glasilu Skupščine SFRJ 
smo v prejšnjih številkah obja- 
vili prikaze posameznih faz de- 
la pri zasnovi ekonomske poli- 
tike v prihodnjem letu, kakor 
tudi stališča vseh republiških 
in pokrajinskih skupščin o 
Osnutku resolucije. 

Glede na pomen materialnih 
rešitev in odnosov, ki se s tem 
dokumentom vzpostavljajo, 
kakor tudi na pomembne spre- 
membe, ki so vnešene v to be- 
sedilo, objavljamo jedrnat pri- 
kaz Resolucije v celoti, ki je 
bila sprejeta na zadnji seji 
Zbora republik in pokrajin v le- 
tu 1979. 

NALOGE DRUŽBENO- 
EKONOMSKEGA 
RAZVOJA 

V uvodnem delu Resolucije 
je kot prednostna naloga pou- 
darjena potreba nadaljnjega 
razvoja samoupravnih družbe- 

noekonomskih odnosov z zao- 
strovanjem osebne in kolektiv- 
ne odgovornosti za dosledno 
izvajanje dogovorjene politike, 
nadalje ustvarjanje pogojev za 
vzpostavljanje skladnejših go- 
spodarskih tokov in doseganje 
večje ekonomske stabilnosti, 
krepitev izvozne in konkurenč- 
ne sposobnosti gospodarstva 
in njegovo vključevanje v me- 
dnarodno delitev dela, krepi- 
tev ■ materialnega položaja 
združenega dela, kakor tudi 
potreba odločnejšega uresni- 
čevanja dogovorjene politike 
najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sova in pogojev za obnovo in 
izgradnjo gospodarskih in 
drugih objektov v SR Črni gori. 

Kadar je govor o socialistič- 

nih samoupravnih odnosih, 
mora biti težišče aktivnosti na 
doslednem izvajanju sistem- 
skih rešitev, v prvem polletju 
pa bodo sprejeti spremljajoči 
predpisi, ki naj omogočijo 
ustvarjanje pogojev za stabil- 
nejša gospodarska gibanja. 
Tako bodo sprejeti zakoni o 
temeljih družbenoekonomskih 
odnosov v gospodarjenju s 
sredstvi družbene reprodukci- 
je, o kompenzacijah, o obvez- 
nem združevanju dela in sred- 
stev proizvodnih in prometnih 
organizacijah in zakon o sana- 
ciji. 

Na področju družbenega 
planiranja se morajo organiza- 
cije združenega dela usposo- 
biti za uspešno uporabo siste- 

sosec< socosososoosooseoseococosocoseoocoosaieoeiososeoeososcosiceeeoccososeososcosoco 
Iz Skupščine SFRJ: 
RAZVOJNA POLITIKA 
- Nujno je treba vzpostaviti 
skladnejše gospodarske to- 
kove in večjo ekonomsko sta- 
bilnost (Resolucija o politiki 
uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije) 

NOVI PREDPISI 
— Zagotoviti enoten status 

vseh sredstev Jugoslovanske 
ljudske armade (Osnutek za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o sredstvih in 
financiranju Jugoslovanske 
ljudske armade) 

ANALIZE IN OCENE 
- Med razvitimi in nerazvitimi 
področji počasno združeva- 
nje dela in sredstev (Informa- 

cija o stanju in problemih 
združevanja dela in sredstev, 
zlasti med organizacijami 
združenega dela iz gospodar- 
sko bolj razvitih republik in 
SAP Vojvodine ler gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo) 
- Institucija družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja 
se je odlično uveljavila (Infor- 

macija o uresničevanju druž- 
benega varstva samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine prek funkcije 
družbenega pravobranilca sa^ 
moupravljanja v obdobju od 
1974. do 1978. leta 

SPREJETI ZAKONI 

16 poročevalec 



„.^oocoseoescococcooQccos«90scooc«e<), 

RESOLUCIJA O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBE- 5} 
^ NEGA PLANA V LETU 1980 
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ma na tem področju. Zelo po- 
membno je, da se pospeši delo 
pri sprejemanju novega sred- 
njeročnega plana, kar bo za 
vse nosilce planiranja ena naj- 
pomembnejših nalog v letu 
1980. 

Da bi zagotovili delovanje 
enotnega jugoslovanskega 
trga je v Resoluciji določeno, 
da bi morali razen sprejetja si- 
stemskih zakonov, dopolnje- 
vati sistem samoupravnega 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja in zboljšati 
delovanje trga. Prav tako bodo 
zagotovljeni pogoji, da združe- 
no delo bistveneje vpliva na 
oblikovanje cen. 

Vsi nosilci splošne in skup- 
ne porabe morajo preučiti si- 
stem financiranja skupnih in 
splošno družbenih potreb, ki 
ga je treba uskladiti s prizade- 
vanjem, da se poveča repro- 
duktivna sposobnost gospo- 
darstva. Prav tako bo zaradi 
učinkovitejše uporabe sistema 
ekonomskih odnosov s tujino 
v prvem polletju 1980 izdelan 
mehanizem zadolževanja v tu- 
jini. Organizacije združenega 
dela bodo del deviz za blagov- 
no in neblagovno plačevanje 
ustvarjale predvsem na podla- 
gi lastnega izvoza. 

Prav tako bo treba v Resolu- 
ciji preučiti režim izvoza in 
uvoza zaradi zagotavljanja po- 
gojev organizacijam združene- 
ga dela, da bodo nosilci zadev 
na tem področju družbene re- 
produkcije. Samoupravne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino morajo zagotoviti 
realizacijo planov ekonomskih 
odnosov s tujino temeljnih in 
drugih organizacij združenega 
dela. 

In končno je kot ena po- 
membnih nalog v Resoluciji 
omenjeno, da je treba v prvem 
polletju izdelati mehanizem za 
usklajevanje odnosov v druž- 
beni reprodukciji, predvsem 
med sredstvi za investicije in 
denarnimi sredstvi. Kar zadeva 
kreditno-monetarno politiko je 
treba povezati kreiranje denar- 
ja v odvisnosti od blagovno- 
denamih odnosov. Prav tako 
bo nujno opraviti družbenoe- 
konomsko transformacijo 
bank, z razvojem združevanja 
dela in sredstev pa je treba 
zmanjšati kreditne odnose. 

OSNOVNI PARAMETRI 
RAZVOJA 

Poudarjajoč izredno zahtev- 
ne pogoje gospodarjenja v tem 

letu, je v Resoluciji točno dolo- 
čeno, da bo realna rast druž- 
benega proizvoda skupnega 
gospodarstva okrog 5 odstot- 
kov. Pri tem bo industrijska 
proizvodnja rasla s 6, kmetij- 
stvo pa s 3 odstotki. 

V družbenem sektorju go- 
spodarstva bo produktivnost 
naraščala z 2,5 zaposlenost s 3 
odstotki s tem, da bo narašča- 
la hitreje v gospodarstvu kot v 
negospodarskih dejavnostih. 

V okviru prizadeval ij za izva- 
janje politike ekonomske sta- 
bilizacije so organizacije zdru- 
ženega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti ' ter družbenopolitične 
skupnosti dolžne, da do 31. ja- 
nuarja 1980 izdelajo programe 
varčevanja in sprejmejo ukre- 
pe za zmanjšanje stroškov po- 
slovanja, racionalnejšo izrabo 
energije in drugih virov, boljšo 
izrabo delovnega časa itd. Tre- 
ba je sprejeti tudi programe 
substitucije uvoza z domačo 
proizvodnjo, v družbenopoli- 
tičnih skupnostih pa izdelati 
ukrepe za doseganje substitu- 
cije. 

Težišče aktivnosti na po- 
dročju energetike - je poudar- 
jeno v Resoluciji - bo na racio- 
nalnejši izrabi vseh oblik ener- 
gije ter uresničevanju hitrejše 
in učinkovitejše zamenjave 
uvožene energije z, domačo. 
Sprejeta bo tudi dolgoročna 
politika razvoja tega področja. 
Ena od nalog na tem področju 
bo izdelava operativnih pro- 
gramov začetka obratovanja 
večjega števila elektroenerget- 
skih zmogljivosti v letu 1980, 
kakor tudi ukrepi za usposobi- 
tev rudnikov premoga za nor- 
malno preskrbo termoelek- 
trarn. 

Uvoz surove nafte in naftnih 
derivatov za tekočo porabo, je 
poudarjeno v Resoluciji, se bo 
zadržal na ravni iz prejšnjega 
leta. V energetski bilanci ozi- 
roma bilanci nafte bo določe- 
na ustrezna količina naftnih 
derivatov za energetsko pora- 
bo in petrokemijo. 

Z dogovorom republik in po- 
krajin in organizacij združene- 
ga dela naftnega gospodarstva 
bo določen program ukrepov 
za pospešitev del pri razisko- 
vanju rezerv nafte in plina v 
naši državi. Prav tako bo treba 
s samoupravnim sporazumom 
bank zagotoviti prednost pri 
kreditiranju investicij za zmog- 
ljivosti, ki omogočajo hitrejšo 
substitucijo uporabe nafte in 
naftnih derivatov. 

Federacija, republike in po- 
krajini ter organizacije združe- 
nega dela bodo sprejele ukre- 
pe in aktivnosti za obširnejše 
raziskave in razvoj rudnikov in 
primarnih faz črne in barvaste 
matalurgije, nekovin, kakor tu- 
di bazične kemije. Zaradi tega 
je treba dati z združevanjem 
sredstev in uporabo tujih kre- 
ditov potrebno prednost ra- 
zvoju teh dejavnosti. 

V Resoluciji je poudarjeno, 
da je treba spodbujati domačo 
proizvodnjo opreme in rezerv- 
nih delov zaradi trajnejše sub- 
stitucije uvoza. Zato je treba 
sprejeti ukrepe za zagotovitev 
ustreznih sredstev za kreditira^ 
nje plasmana opreme na do- 
mačem trgu. Uvoz opreme na 
kredit bo potekal v odvisnosti 
od dinamike dogovorjenega 
uvoza iz prejšnjega obdobja, 
uvoz delov in sklopov za proiz- 
vode široke porabe bo nara- 
ščal počasneje od uvoza sred- 
stev za reprodukcijo. 

Posebej je poudajreno, da je 
v agroindustrijskem komplek- 
su treba pospeštiti razvoj pro- 
izvodnje hrane v celoti, v tem 
okviru pa dinamičnejše skup- 
ne primarne kmetijske proiz- 
vodnje. Zagotovljeno bo pre- 
seganje in zaustavljanje težnje 
izrazitega poslabšanja eko- 
nomskega položaja proizvod- 
nje hrane. Pospešena bo pro- 
izvodnja hrane. Predvideno je, 
da bo stopnja rasti skupne 
kmetijske proizvodnje znašala 
najmanj 3 odstotke, polje- 
delstva 4, živinoreje pa okrog 
3 odstotke. 

S samoupravnim sporazu- 
mevanjem med organizacijami 
združenega dela v proizvodnji, 
predelavi, prometu in velikimi 
porabniki hrane bodo zago- 
tovljeni stabilnejši pogoji go- 
spodarjenja in učinkovitejše 
delovanje trga kmetijskih in ži- 
vilskih proizvodov. 

Med dejavnostmi, katerih ra- 
zvoj je posebej pomemben, je 
poudarjen tudi promet. Treba 
bo odločneje pristopiti k reali- 
zaciji Dogovora o razvoju ma- 
gistralnega prometa, treba pa 
je ustvariti pogoje tudi za večjo 
izrabo domačih zmogljivosti v 
zunanjetrgovinskem prometu. 
Sprejeti bodo učinkovitejši 
ukrepi za hitrejši razvoj ptt 
prometa. 

Resolucija namenja poseb- 
no pozornost sprejemanju 
ukrepov za krepitev konku- 
renčnosti naše turistične po- 
nudbe na mednarodnem trži- 
šču. Z razširitvijo in boljšo iz- 
koriščenostjo sedanjih zmog- 
ljivosti, s kompletiranjem po- 
nudbe in hitrejšim usposoblja- 
njem poškodovanih objektov 
ter gradnjo objektov, ki jih je 

uničil potres, naj bi povečali 
tuji turistični promet. 

Sprejeti bodo tudi družbeni 
dogovori o razvoju malega go- 
spodarstva v SFRJ. Z ukrepi 
ekonomske politike pa naj bi 
omogočili ugodnejše pogoje 
za njegov razvoj. Posebej je 
poudarjena nujnost razvoja 
malega gospodarstva v vaseh. 

Z ukrepi ekonomske politike 
in s široko družbeno dejav- 
nostjo naj bi spodbudili tudi 
hitrejšo stanovanjsko gradnjo 
in proizvodnjo gradbenega 
materiala, ki zagotavlja uspeš- 
no stanovanjsko-komunalno 
gradnjo. Nadalje bo intenzivi- 
rana gradnja in razširitev 
zmogljivosti za proizvodnjo te- 
meljnih investicijskih materia- 
lov, ki jih zdaj ni dovolj na trži- 
šču. Zato je počasnejša stano- 
vanjska gradnja. Pri tem gre 
posebej za cement, opečne iz- 
delke, termoizolacijske mate- 
riale in podobno. 

Za zagotovitev trdnejših od- 
nosov v proizvodnji in na trži- 
šču, bodo sprejeti ukrepi za 
krepitev blagovnih rezerv. 
Ustanovljeni bodo v večjih go- 
spodarskih in potrošniških 
središčih, kar je bistven pogoj 
za stabilizacijo tržišča. 

POČASNEJŠA RAST 
VSEH OBLIK PORABE 

Med najpomembnejšimi 
'opredelitvami v Resoluciji, ki 
naj vplivajo na krepitev mate- 
rialne osnove združenega dela 
in zagotavljajo skladnejše od- 
nose v reprodukciji, je žahteva, 
da bi z razporejanjem dohodka 
dosegli počasnejšo rast oseb- 
nih dohodkov in hitrejšo rast 
sredstev za razširitev material- 
ne osnove dela. V gospodar- 
skih organizacijah združenega 
dela lahko osebni dohodki na- 
raščajo 5 odstotkov počasneje 
od rasti mase dohodka, med- 
tem ko sredstva za skupno po- 
rabo, z izjemo za stanovanjsko 
gradnjo, lahko v masi narašča- 
jo nominalno največ do 14 od- 
stotkov. 

Osebni dohodki v bankah, 
samoupravnih interesnih 
skupnostih, v zunanjetrgovin- 
skih organizacijah in v organih 
družbenopolitičnih skupnosti 
lahko naraščajo do 8 odstot- 
kov pod rastjo mase dohodka 
v gospodarstvu, njihova skup- 
na poraba (z izjemo sredstev 
za stanovanjsko gradnjo) pa 
do 10 odstotkov nad sredstvi 
za te namene v letu 1979. 

Osebni dohodki v organiza- 
cijah združenega dela družbe- 
nih dejavnosti lahko naraščajo 
v okvirih, predvidenih za rast 
sredstev za skupne potrebe, 
vendar največ do 7 odstotkov, 
pod rastjo mase dohodka v go- 
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spodarstvu. Sredstva za skup- 
no porabo, z izjemo sredstev 
za stanovanjsko gradnjo, pa 
največ do 10 odstotkov nad vi- 
šino sredstev, ki so bila za te 
namene porabljena lani. 

Za realizacijo tako predvide- 
ne rasti osebnih dohodkov bo- 
do v federaciji, republikah in 
pokrajinah sprejeti družbeni 
dogovori o usmerjanju delitve 
dohodka in osebnih dohod- 
kov. Te dogovore naj bi spreje- 
li do konca januarja 1980. Sa- 
moupravni sporazumi, ki bodo 
sprejeti do konca letošnjega 
marca, pa naj bi uskladili deli- 
tev dohodka in sredstev za 
osebne dohodke s politiko, ki 
jo določa Resolucija na tem 
področju. 

Do sprejetja teh aktov se ne 
smejo povečevati osebni do- 
hodki in skupna poraba nad 
ravnijo izplačanih osebnih do- 
hodkov za november 1979. 
leta. 

Družbenopolitične skupno- 
sti, posebej občinske skupšči- 
ne, morajo zaostriti odgovor- 
nost za izvajanje predpisov, 
družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov o delitvi 
dohodka in sredstev za osebne 
dohodke v organizacijah zdru- 
ženega dela. Posebej še v ti- 
stih, ki poslujejo z izgubami. 
Republike in pokrajini pa bo- 
do, če bo potrebno, z ustrezni- 
mi predpisi zagotovile izvaja- 
nje te politike. 

Kar zadeva izvirne prihodke 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb, lahko v masi naraščajo 
največ do 16 odstotkov. Izjema 
so izplačila pokojnin iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja. Najkasneje do konca 
februarja pa bodo z določeno 
politiko usklajene stopnje dav- 
kov in prispevkov za skupne 
potrebe. 

Skupni izvirni prihodki za 
splošne družbene potrebe v 
občinah, pokrajinah in repu- 
blikah, z izjemo prispevkov fe- 
deraciji, lahko v masi narašča- 
jo do 16 odstotkov. Z dogovo- 
rom republik in pokrajin bo 
določena konkretna politika 
rasti sredstev za posamezne 
nosilce splošne porabe. 

Resolucija predvideva ob- 
veznost trimesečnega sprem- 
ljanja izločanja sredstev za 
splošno in skupno porabo. 
Preverjali naj bi, če so v skladu 
z ustvarjenim dohodkom go- 
spodarstva. Služba družbene- 
ga knjigovodstva bo spremlja- 
la izvajanje dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov o 
usmerjanju, razporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke, kakor tudi za 
splošno in skupno porabo. 
Okrepiti pa bo morala tudi 
nadzorstvo, če so zakonito 

oblikovana, sredstva za sploš- 
no in skupno porabo. 

Med letom 1980 naj bi preu- 
čili sistem financiranja federa- 
cije, posebej glede deficitarne- 
ga financiranja. Sprejet bo tudi 
program časovne razmejitve 
tistih obveznosti posameznim 
uporabnikom proračuna fede- 
racije za prihodnje srednjeroč- 
no obdobje, ki na tem področ- 
ju niso uresničili svojih pravic, 
skladno z zakoni in določbami 
tega plana. 

Po delovnem programu 
Zbora republik in pokrajin bo 
Zvezni izvršni svet najkasneje 
do konca prvega letošnjega 
polletja predlagal rešitve pro- 
blemov SAP Kosovo, skladno s 
sklepi, ki jih bo sprejel Zbor 
republik in pokrajin. 

INVESTICIJSKA 
PORABA 

Resolucija določa, da bodo 
celotne gospodarske investici- 
je v osnovna sredstva realno 
naraščale za 6 odstotkov. Us- 
klajevale se bodo z razpoložlji- 
vimi sredstvi iz delitve družbe- 
nega proizvoda. Tuje finančne 
kredite naj bi uporabili za likvi- 
dnost države pri mednarodnih 
plačilih. 

Za povečevanje investicijske 
učinkovitosti in njenega prila- 
gajanja realnim okvirom; bo 
potrebno do konca prvega tri- 
mesečja letos izdelati revizijo 
predračunske vrednosti objek- 
tov v gradnji in določiti preko- 
račitve. Razpoložljiva sredstva 
v letu 1980 pa bo treba name- 
niti za dograditev objektov, ki 
imajo poseben pomen za spre- 
membo materialne strukture 
proizvodnje, predvsem za po- 
večevanje izvoza in nadome- 
ščanje uvoza. Prav tako bo po- 
trebno zmanjšati vlaganja na 
področju blagovnega prometa 
ter v infrastrukturne objekte z 
izjemo tistih, ki so pomembni 
za vso državo, (energetika in 
magistralni promet). 

Republike in pokrajini bodo 
s selektivno politiko pri novih 
gospodarskih investicijah 
spodbujale združevanje dela 
in sredstev na dohodkovnih te- 
meljih na območju vse države. 

Resolucija predvideva, da 
bodo federacija, republike in 
pokrajini sprejele ukrepe za 
zmanjševanje možnosti grad- 
nje tistih zmogljivosti, pri kate- 
rih proizvodnja uporablja več 
kot polovico surovin in repro- 
dukcijskega materiala iz 
uvoza. 

Letos bo potrebno bistveno 
zmanjšati obseg negospodar- 
skih investicij. Izjema pri tem 
so stanovanjska gradnja in 
nujna komunalna infrastruktu- 
ra ter gradnja na območjih, ki 

sta jih prizadela potres in po- 
plave. Prav tako naj ne bi zače- 
njali gradnjo objektov, ki se fi- 
nancirajo iz samoprispevkov 
občanov, če samoprispevek 
znaša manj kot tretjino potreb- 
nih sredstev. Republike in po- 
krajini bodo spremljale izpol- 
njevanje tako določene inve- 
sticijske politike. 

Obnova prizadetega območ- 
ja v SR Črni gori bo potekala 
po Programu obnove in grad- 
nje tega območja, skladno z 
Zakonom o sredstvih za od- 
pravljanje posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore leta 
1979. 

Kar zadeva uvoz, se bodo s 
carinskimi kontingenti zmanj- 
ševala carina in druge uvozne 
dajatve za opremo, ki je ne 
proizvajamo v Jugoslaviji in je 
nujna za dogovorjeni razvoj 
dejavnosti posebnega pomena 
za razvoj države. Razvijal naj bi 
se tudi sistem skupnih vlaganj 
in poslovno-tehničnega sode- 
lovanja. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Osrednja vloga ekonomske 
politike bo namenjena krepitvi 
položaja našega gospodarstva 
v mednarodni delitvi in krepitvi 
njenih izvoznih možnosti. Zato 
Resolucija pravi, da morajo 
ukrepi ekonomske politike za- 
gotoviti 6 odstotno realno rast 
izvoza blaga in storitev, med- 
tem ko bo uvoz usklajen s pla- 
čilno-bilančnimi možnostmi 
države. 

Organizacije združenega 
dela bodo morale preučiti vse 
izdatke za uvoz surovin in re- 
produkcijskega materiala, iz- 
delan pa bo tudi program var- 
čevanja neblagovnih izdatkov. 
Tudi organizacije združenega 
dela zunaj gospodarskega po- 
dročja in družbenopolitične 
skupnosti bodo morale zmanj- 
šati- neblagovna plačila tujini. 

Glede na nadaljnje zaostro- 
vanje problemov na svetov- 
nem naftnem tržišču, bo nuj- 
no, pravi Resolucija, da orga- 
nizacije združenega dela, re- 
publike in pokrajini ter federa- 
cija, sprejmejo nadaljnje ukre- 
pe za varčevanje nafte in naft- 
nih derivatov in za njihovo ra- 
cionalno izkoriščanje ter na- 
domeščanje. 

Odnosi pri gibanju izvoza in 
uvoza, ob uporabi tujih sred- 
stev, morajo zagotoviti nižji 
deficit plačilne bilance kot leta 
1979. Izvozna usmeritev go- 
spodarstva bo okrepljena z us- 
klajenejšimi blagovno-denar- 
nimi odnosi na notranjem trgu 
in zagotavljanjem večje eko- 
nomske zainteresiranosti 

združenega dela za izvoz. 
Ustvarjeni bodo tudi pogoji 

takega gospodarjenja, da bo- 
do imele temeljne organizacije 
združenega dela enak eko- 
nomski interes pri pridobiva- 
nju dohodka iz izvoza in s po- 
slovanjem na domačem trži- 
šču. Zaradi tega bodo republi- 
ke in pokrajini oprostile go- 
spodarske organizacije, ki 
proizvajajo za izvoz, davčnih in 
drugih obveznosti. Izpopolnile 
pa bodo tudi druge instrumen- 
te spodbujanja izvoza. 

Sistem zagotavljanja sred- 
stev za izvoz kapitalnih dobrin, 
opreme in ladij ter investicij- 
skih del v tujini na kredit, bo 
določen na trajnejših temeljih. 
Prav tako pa bo intenzivirano 
ekonomsko sodelovanje z de- 
želami v razvoju. 

Vse družbenopolitične 
skupnosti bodo do konca ja- 
nuarja določile projekcije ma- 
terialnih bilanc za vse osnovne 
proizvode, ki so v veliki meri 
udeleženi v izvozno-uvoznih 
poslih. Zato morajo organiza- 
cije združenega dela proizva- 
jalcev in uvoznikov blaga skle- 
niti samoupravne sporazume o 
skupnem obsegu in vrednosti 
posameznih vrst blaga, kakor 
tudi za delitev uvoznih blagov- 
nih in deviznih kontingentov. 

Med drugimi ukrepi na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino Resolucija predvideva 
postopno ublažitev omejeva- 
nja zunajcarinske zaščite, ka- 
kor tudi nujnost preučitve za- 
ščitne politike, ki jo določa si- 
stem blagovnih režimov. 

Do konca januarja je predvi- 
den sprejem dogovora federa- 
cije, republik in pokrajin o 
ukrepih za uresničevanje pla- 
čilne in devizne bilance. V 
skladu s skupno devizno poli- 
tiko bo potrebno določiti enot- 
na merila zadolževanja in de- 
viznega kreditiranja tujine, s 
politiko deviznih rezerv pa naj 
bi omogočili potrebno likvi- 
dnost države in nemoteno 
opravljanje plačil tujini. 

POČASNEJŠA RAST 
CEN IN ŽIVLJENJSKIH 
STROŠKOV 

Resolucija določa, da mora- 
jo vse družbenopolitične skup- 
nosti in organizacije združene- 
ga dela zagotoviti pogoje za 
usklajevanje blagovno-denar- 
nih tokov. To pa pomeni, da 
morajo ustvariti pogoje za 
upočasnjeno rast cen in živ- 
ljenjskih stroškov. Zaradi tega 
se mora dosledno izvajati do- 
ločena politika gibanja oseb- 
ne, skupne in splošne porabe. 
Sprejeti pa bo potrebno tudi 
ukrepe za povečanje produk- 
tivnosti dela in drugih kvalita- 
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tivnih dejavnikov gospodarje- 
nja. 

Za realizacijo politike na po- 
dročju cen, ki predvideva, da 
bodo cene na drobno narašča- 
le za najmanj 20 odstotkov po- 
časneje kot decembra leta 
1979, bo potrebno zagotoviti, 
da bodo cene industrijskih 
proizvodov nižje kot decem- 
bra, v kmetijstvu pa naj bi se 
gibale v skladu s cenami v in- 
dustriji. Organizacije združe- 
nega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti bodo zagotovile pogoje 
za dolgoročne stabilne odnose 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Ne velja več Odlok o določa- 
nju maksimalnih cen proiz- 
vodov in storitev: Do uporabe 
Zakona o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen, pa se 
bodo cene oblikovale po ve- 
ljavnih predpisih. Organizacije 
združenega dela bodo samo- 
stojno oblikovale cene tistih 
proizvodov, za katere bo ugo- 
tovljeno, da sta usklajeni po- 
nudba in povpraševanje. Ve- 
ljavni samoupravni sporazumi 
in družbeni dogovori, po kate- 
rih se cene oblikujejo na traj- 
nejši osnovi, se bodo še naprej 
uporabljali in prilagajali novim 
sistemskim rešitvam. 

Resolucija predvideva, da 
morajo družbenopolitične 
skupnosti in organizacije 
združenega dela, v postopku 
odločanja o cenah, upoštevati 
stabilizacijsko politiko. Pri tem 
se morajo problemi ekonom- 
skega položaja organizacij 
združenega dela reševati s 
krepitvijo kvantitativnih dejav- 
nikov gospodarjenja. Po- 
membno je zagotoviti tudi kre- 
pitev konkurenčne sposobno- 
sti domačega gospodarstva na 
tujem tržišču, kot tudi vpliv po- 
trošnikov na ta način, da se na 
trajnejših temeljih urejajo do- 
hodkovni odnosi v cenah. Z 
dosledno selektivno politiko 
naj bi odpravili sedanja neso- 
razmerja cen na domačem tr- 
žišču. Se posebej tam, kjer so 
porušeni odnosi v cenah. Upo- 
časnili pa naj bi tudi njihovo 
rast za tiste proizvajalce, ki so 
lani cene oblikovali po tržnih 
pogojih in so dinamično nara- 
ščale. 

Za zagotovitev počasnejše 
rasti drobnoprodajnih cen in 
življenjskih stroškov kot je bila 
njihova rast lani, bodo družbe- 
nopolitične skupnosti še nada- 
lje uporabljale veljavne in 
uvedle nove oblike kompenza- 
cije, da bi s tem omogočili 
upočasnjevanje gibanja drob- 
noprodajnih cen prehrambe- 
nih proizvodov. Spremljajoči 
predpisi naj bi omogočili, da 
bo oblikovanje cen potekalo 

skladno z novim sistemom. Do 
uporabe Zakona o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontroli 
cen, pa bo nujno potrebno 
analizirati medsebojne odnose 
cen. 

Pristojni organi družbeno- 
političnih skupnosti bodo za- 
gotovili družbeno kontrolo na 
tem področju. Selektivna bo 
tudi politika dajanja potrošni- 
ških kreditov, ki bo namenjena 
usklajevanju blagovno-denar- 
nih odnosov. 

RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ 

Resolucija namenja poseb- 
no pozornost ukrepom za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik, posebej 
SAP Kosovo. Zato se mora 
okrepiti dejavnost združenega 
dela in družbenopolitičnih 
skupnosti za uresničevanje 
dogovorjene politike razvoja 
teh območij. Posebej naj bi se 
intenziviral proces združeva- 
nja dela in sredstev med orga- 
nizacijami združenega dela z 
razvitih in manj razvitih ob- 
moččij. 

Letos bomo morali tudi veli- 
ko narediti za to, da bo uresni- 
čena politika najhitrejšega ra- 
zvoja SAP Kosovo. Združeno 
delo in organi te pokrajine si 
bodo prizadevali čimbolj učin- 
kovito uporabiti razpoložljiva 
sredstva in ustvariti predvide- 
no rast proizvodnje. S poseb- 
nim dogovorom bodo republi- 
ke in pokrajini prevzele obvez- 
nost in sprejele ukrepe, da bo- 
do organizacije združenega 
dela sodelovale vsaj pri gradnji 
po enega objekta na območju 
Kosova. Izdelan pa bo tudi ce- 
lovit program pospeševanja 
razvoja te pokrajine. 

Po resolucijskih zahtevah 
naj bi do konca maja sprejeli 
objektivizirana merila za dolo- 
čanje stopnje razvitosti repu- 
blik in pokrajin. Določen pa bo 
tudi sistem spodbujanja njiho- 
vega razvoja za prihodnje 
srednjeročno obdobje. 

Dogovorjeni bodo nadalje 
vsi potrebni pogoji za obnovo 
in gradnjo območja v SR Črni 
gori, ki ga je prizadel potres. 
Zagotoviti bo potrebno name- 
stitev prebivalstva in normalno 
poslovanje poškodovanih go- 
spodarskih objektov ter komu- 
nalnih in drugih objektov, ki so 
pomembni za življenje in delo 
delovnih ljudi in občanov. Za- 
gotovljene bodo tudi nujne ko- 
ličine gradbenega in investicij- 
skega materiala. 

Resolucija tudi določa, da 
bodo zagotovljeni pogoji za 
obnovo in gradnjo gospodar- 
skih objektov in stanovanjske- 

ga sklada na drugih območjih, 
ki sta jih prizadela potres in 
poplave novembra 1979. leta. 

KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Kreditno-monetarna politi- 
ka, omenja Resolucija, bo na- 
menjena stabilizaciji. Zagoto- 
vila naj bi, da bodo denarna 
masa in krediti naraščali naj- 
več do predvidene nominalne 
rasti družbenega proizvoda. 
Pri tem bo večji del namenjen 
organizacijam združenega de- 
la v gospodarstvu. 

Banke bodo uskladile rast 
svojih plasmajev s predvideno 
rastjo skupnih plasmajev 
bank. Izjema bodo sredstva, ki 
se uporabljajo v okviru poseb- 
nih in dopolnilnih ukrepov za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. Potrebno bo do- 
ločiti dinamiko rasti teh pla- 
smajev in pri tem upoštevati 
sezonske potrebe gospodar- 
stva. 

Primerna emisija bo pred- 
vsem uporabljana za nakup 
kratkoročnih prenosljivih vre- 
dnostnih papirjev, ki jih izdaja- 
jo gospodarske organizacije 
združenegai dela na temelju 
blagovno-denarnih poslov. S 
samoupravnimi sporazumi 
bank pa se bo določil delež 
njihovih sredstev pri kreditira- 
nju prioritetnih namenov. 

Resolucija prav tako določa, 
kako mora politika na tem po- 
dročju zagotoviti, da bodo pla- 
smaji bank usklajeni z izvirni- 
mi sredstvi, še posebej pa, da 
se bodo kratkoročna sredstva 
več uporabljala za kreditiranje 
tekoče reprodukcije. 

Zvezni izvršni svet in izvršni 
sveti republik in pokrajin mo- 
rajo do konca prvega polletja 
preučiti probleme na področju 
transformacije denarnega, 
bančnega in kreditnega siste- 
ma. Prav tako pa tudi omogo- 
čiti večji vpliv združenega dela 
na kreiranje emisijske in de- 
narne politike. Zato se morajo 
razviti interne banke v skladu s 
potrebami gospodarstva. 

S politiko realnega tečaja di- 
narja naj bi izboljšali konku- 
renčno sposobnost našega 
gospodarstva. Narodna banka 
Jugoslavije pa bo intervenirala 
na domačem deviznem trži- 
šču. 

OBRAMBNE PRIPRAVE 
Med nalogami v letošnjem 

letu je tudi nadaljevanje dejav- 
nosti pri pospeševanju celot- 
nih obrambnih priprav, pose- 
bej ko gre za modernizacijo 
oboroženih sil. Hitreje naj bi 
proizvajali sredstva oborožitve 

in opreme, kakor tudi izpopol- 
njevali tehnologijo. Nujna so 
večja prizadevanja za razvija- 
nje enotnega tehnološkega si- 
stema v prometu in zvezah, ka- 
kor tudi za hitrejši razvoj siste- 
ma zaščite in reševanja v ce- 
loti. 

Resolucija poudarja nujnost 
večje priprave gospodarskih in 
drugih objektov za delo v voj- 
ni, ter gospodarski in splošni 
družbeni razvoj hribovitih in 
planinskih območij, primor- 
skega dela in otokov. Terja tu- 
di oblikovanje materialnih re- 
zerv in njihovo smotrnejše raz- 
porejanje glede na splošno 
ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. Ne nazadnje bo 
potrebno krepiti sistem varno- 
sti kot integralni del družbene 
samozaščite. 

Še naprej naj bi pospešeno 
reševali sistemska vprašanja 
na področju družbenega in 
javnega informiranja. Zato naj 
bi dosledno izvajali določene 
ukrepe za zagotavljanje razvo- 
ja vseh sredstev javnega infor- 
miranja, posebej delegatskih 
in informativno-političnih gla- 
sil. 

Če govorimo o planiranju, 
morajo vsi nosilci letos sprejeti 
samoupravne sporazume in 
dogovore o temeljih planov za 
prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. Pri tem naj bi zagotovili 
medsebojno usklajevanje teh 
dogovofov, dohodkovno pove- 
zovanje in združevanje in 
združevanje dela in sredstev 
organizacij združenega dela v 
reprodukcijskem procesu. 
Sprejeli pa tudi obveznosti in 
odgovornosti za uresničevanje 
teh planov. 

Vzporedno z njihovim srpe- 
jetjem bo potrebno določiti ra- 
zvoj ekonomskih odnosov s 
tujino. Pri pripravi dogovora o 
temeljih družbenega plana Ju- 
goslavije in o temeljih družbe- 
nih planov republik in pokra- 
jin, bo potrebno upoštevati 
kontinuiteto razvoja posamez- 
nih dejavnosti, ki imajo pose- 
ben pomen za celoten razvoj 
države. * 

Med pripravo samoupravnih 
sporazumov in dogovorov, ob 
koncu poudarja Resolucija, 
moramo povsod zagotoviti, da 
se bodo delavci v združenem 
delu odločali o sprejemanju 
planov in o vsej družbeni re- 
produkciji. Planiranje dohod- 
ka in zagotavljanje skladnejših 
odnosov v reprodukciji je 
osrednja vsebina samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov 
o temeljih planov. 
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Zagotoviti enoten status vseh sredstev 

Jugosiovanske ljudske armade  

© Popolnejše urejanje poslovanja JLA in usklajevanje z družbenimi tokovi 
® Sredstva JLA bo mogoče združevati s sredstvi družbenopolitičnih skupnosti, 

delovnih organizacij in individualnih proizvajalcev 
• Usklajene bodo pravice občanov v službi v JLA glede pridobivanja stanovanja s 

pravico drugih delovnih ljudi, ki na osnovi delovnega razmerja dobijo stanovanje 
v družbeni lastnini 

@ Mi mogoče uvesti prispevka za uporabo mestnega zemljišča s katerim razpolaga 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 

Spremembe in dopolnitve 
zakona so potrebne zaradi po- 
membnejših sprememb, do 
katerih je prišlo v naši družbi 
po letu 1974, ko je bil sprejet 
Zakon o sredstvih in financira- 
nju Jugoslovanske ljudske ar- 
made, kakor tudi v samouprav- 
nem organiziranju naše druž- 
bene skupnosti na podlagi no- 
ve ustave SFRJ, kot tudi v or- 
ganizaciji Jugoslovanske ljud- 
ske armade in njenega poslo- 
vanja. 

S tem je obrazložena potre- 
ba za izdajo Predloga za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o sredstvih 
in financiranju Jugoslovanske 
ljudske armade, z Osnutkom 
zakona (AS 231), ki ga je Zvez- 
ni izvršni svet poslal v razpravo 
Skupščini SFRJ. 

S spremembami in dopolni- 
tvami bi se popolneje uredilo 
poslovanje JLA in omogočilo 
njeno usklajevanje z družbeni- 
mi tokovi, zagotovilo pa bi se 
popolnejše varstvo podatkov o 
sredstvih JLA in preprečilo od- 
livanje teh sredstev in njihovo 
zmanjševanje. 

ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV JLA Z 
DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI 

V Osnutku zakona je predlo- 
ženo kot novost, da se vojaški 
objekti zgrajeni v vojaškem 
krogu, ne vpisujejo v javne 
knjige, glede na karakter in na- 
men. Prav tako je predvidena 
možnost združevanja sredstev 
Jugoslovanske ljudske armade 

s samoupravnimi sporazumi s 
sredstvi drugih državnih orga- 
nov, družbenopolitičnih skup- 
nosti in organizacij združene- 
ga dela, kakor tudi z indivi- 
dualnimi kmetijskimi in dru- 
gimi proizvajalci. 

Da je mogoče določena 
sredstva JLA združevati z indi- 
vidualnimi proizvajalci je pred- 
lagano zato, ker organizacije 
združenega dela največkrat ne 
kažejo ekonomskega zanima- 
nja, da se ukvarjajo s proizvod- 
njo in s tistimi oblikami sode- 
lovanja z individualnimi proiz- 
vajalci, ki jim ne prinašajo do- 
bička pri poslovanju ali pa bi 
jim lahko prinesli celo zgubo 
(na primer vzgoja določenih 
vrst konjev in druge živine, go- 
jenje določenih kmetijskih kul- 
tur in podobno). Vendar so vo- 
jaške ustanove zavezane, da 
se ukvarjajo s to proizvodnjo 
oziroma, da ustvarjajo takšno 
sodelovanja, da bi zagotovili 
določenim potrebam ljudske 
obrambe in Jugoslovanske 
ljudske armade, neodvisno od 
ekonomskih uspehov, ki jih 
bodo pri tem ustvarili. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami Zakona je 
popolneje določeno iz česa je 
sestavljen stanovanjski sklad 
JLA. Predvideno je naj bodo v 
tem skladu tudi določene ga- 
raže izven stanovanjskih stavb 
in spremljajoči objekti, ki pri- 
padajo stanovanjskim zgrad- 
bam iz stanovanjskega sklada 
JLA. S spremljajočimi objekti 
so mišljeni objekti visoke 
gradnje (kotlarne, lope, črpal- 
ne postaje), objekti nizke grad- 
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nje (ceste, ograje), ter inštala- 
cije in naprave, ki pripadajo 
stanovanjski hiši. 

Prav tako so usklajene pravi- 
ce oseb, ki lahko dobijo v upo- 
rabo stanovanje iz stanovanj- 
skega sklada JLA s pravicami 
drugih delovnih ljudi, ki iz na- 
slova delovnega razmerja do- 
bijo v uporabo stanovanje iz 
družbene lastnine. Z veljavnim 
Zakonom so posebej predpi- 
sani pogoji s katerimi se daje 
stanovanje stanovanjskega 
sklada JLA osebam, katerim je 
služba v JLA prenehala, med- 
tem ko je za civilne osebe, ki 
jim je prenehala služba v JLA, 
dano pooblastilo zveznemu 
sekretarju za ljudsko obram- 
bo, da predpiše takšne pogoje. 
V Osnutku zakona je predvide- 
no, da je treba tudi civilne ose- 
be predpisati pogoje pod kate- 
rimi dobijo pravico do stano- 
vanja po prenehanju službe v 
JLA. 

Osebe, ki lahko dobijo v 
uporabo stanovanje iz sklada 
JLA, bi v bodoče lahko, ne sa- 
mo sprožile upravni spor v pri- 
merih kadar je kakšen posto- 
pek za dodelitev stanovanja 
(kakor je zapisano v veljavnem 
Zakonu), ampak tudi spor zo- 
per odločbo, s katero je bila 
dokončno zavrnjena ali zavr- 
žena njihova prošnja za stano- 
vanje. S tem je zagotovljeno 
popolnejše varstvo pravic teh 
oseb, da pod enakimi pogoji 
dobijo stanovanje iz stano- 
vanjskega sklada JLA. 

V Osnutku zakona je predlo- 
ženo naj ima direktor Zvezne 
direkcije za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim name- 
nom pravico in dolžnost 
odredbodajalca v poslih zuna- 
njetrgovinskega prometa, ki 
jih ta direkcija opravlja za obo- 
rožene sile SFRJ. 

Natančneje je predpisana 
določba po kateri ni mogoče 
uvesti prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, katerega 
imetnik pravice glede razpola- 
ganja, uporabe in upravljanja 
je država SFRJ - Zvezni sekre- 
tariat za ljudsko obrambo. Do- 
sedanje doložbe zakona, ki so 
dejansko pomenile isto, so se 
namreč različno uporabljale 
na območju posameznih repu- 
blik in pokrajin, kar je povzro- 
čilo nepotrebne spore. 

UKINITEV 
OBVEZNOSTI DO 
DRUŽBENOPOLI- 
TIČNIH SKUPNOSTI 

Predlaga se odprava obvez- 
nosti do družbenopolitičnih 
skupnosti iz dohodka, ki ga 
vojaški zavodi, ki poslujejo po 
posebnih predpisih Zveznega 
sekretariata za ljudsko obram- 
bo, ustvarijo z opravljanjem 
storitev oziroma prodajo pro- 
izvodov uporabnikom izven 
Jugoslovanske ljudske arma- 
de, To tem prej ker ne gre za 
pravi dohodek, temveč za in- 
terni dohodek, določen po 
predpisih Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo, za- 
radi pospeševanja učinkovito- 
sti poslovanja vojaških usta- 
nov. Zaradi tega se ta dohodek 
pojavlja tudi takrat, kadar voja- 
ške ustanove z ustvarjenim 
skupnim prihodkom ne bi mo- 
gle pokriti vseh stroškov, ki so 
dejansko nastali v zvezi z 
ustvarjanjem tega prihodka. 

Na koncu Osnutka zakona je 
predloženo, da se zvezni se- 
kretar za ljudsko obrambo 
pooblasti, da sprejme podrob- 
nejše predpise o načinu izpla- 
čevanja plač vojaškim osebam 
in civilnim osebam, ki služijo v 
Jugoslovanski ljudski-armadi. 
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ANALIZE I N I OCENE 

Med razvitimi in nerazvitimi področji 

počasno združevanje dela in sredstev 

• Počasno združevanje dela in sredstev je posledica premalo razvitih sistemov 
samoupravnega planiranja, inflacijskih gibanj, kakor tudi nizkih akumulativnih in 
reproduktivnih sposobnosti gospodarstva 

• Z združevanjem dela in sredstev v investicijskih programih je zagotovljeno 51 
milijard dinarjev, kar je petkrat več kot pred dvema letoma, vendar pa to 
predstavlja samo 5,6 odstotka vseh investicij 

• Največji del združenih sredstev (dve tretjini) se nanaša na združevanje po sili 
zakona na področju elektrogospodarstva, prometne infrastrukture in črne 
metalurgije 

• Od skupno 649 milijard dinarjev investicij na razvitih področjih se investira v manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo samo nekaj manj kot dve milijardi 

• Potrebno bo bistveno spremeniti odnose v financiranju razširjene reprodukcije 
glede dominantne vloge združenega dela pri ustvarjanju akumulacije 

Kljub jasnim idejnopolitič- 
nim stališčem, poudarjenim 
predvidevanjem v planskih do- 
kumentih in normativnem ure- 
janju, poteka združevanje dela 
in sredstev v celoti zelo počasi. 
Vzroki za to so objektivni pa 
tudi subjektivni. 

To je ena osnovnih ocen, ki 
so naštete v Informaciji o sta- 
nju in problemih združevanja 
dela in sredstev, zlasti med or- 
ganizacijami združenega dela 
in gospodarsko bolj razvitih 
republik in SAP Vojvodine ter 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. Infor- 
macijo je pripravil Zvezni za- 
vod za družbeno planiranje in 
ga poslal v razpravo Skupščini 
SFRJ. Namen Informacije je da 
prikaže stanje in probleme gle- 
de združevanja dela in sred- 
stev, posebej med organizaci- 
jami združenega dela iz go- 
spodarsko razvitih in gospo- 
darsko nerazvitih področij. V 
Informaciji so naštete tudi ne- 
katere možnosti pospešenja 
tega procesa, ki naj bi jih ure- 
sničili po vsestranski obravna- 
vi vrste vprašanj o tem gradivu 
v Skupščini SFRJ. 

POMEN 
ZDRUŽEVANJA DELA 
IN SREDSTEV 

Združevanje dela in sred- 
stev, je rečeno v Informaciji, je 
izraz razvitejših družbenoeko- 
nomskih odnosov, višje te- 
hnično-tehnološke ravni in 
večjih izkušenj pri skupnem 

upravljanju sredstev družbene 
reprodukcije. To predpostavlja 
svobodno gibanje družbenih 
sredstev razširjene reproduk- 
cije in njihovo združevanaje na 
samoupravnih podlagah v ra- 
zmerah delovanja specifičnih 
zakonitosti trga v socialistični 
blagovni proizvodnji. 

Glavni motiv za združevanje 
oziroma kroženje in koncen- 
tracijo dela in sredstev na pod- 
lagi družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazu- 
mevanja je izražen v ekonom- 
skem interesu v smislu maksi- 
miranja dohodka. Ta interes, je 
rečeno v Informaciji, izhaja 
predvsem iz ustreznih vezi 
medsebojne tehnološko-eko- 
nomske odvisnosti in pogoje- 
nosti sorodnih organizacij' 
združenega dela v okviru enot- 
nega procesa družbene repro- 
dukcije. 

Združevanje dela in sredstev 
bi se moralo prvenstveno 
opraviti v reprodukcijskih in 
torej tudi v dohodkovno med 
seboj odvisnih kompleksih, 
kar daje realno podlago za 
ustvarjanje širših intgracijskih 
celot. 

Na potrebo po krepitvi pro- 
cesa združevanja dela in sred- 
stev opozarja tudi objektivna 
okoliščina, ki izhaja iz dejstva, 
da industrializacija manj razvi- 
tih republik vse bolj stopa v 
fazo, v kateri ima prevladujoče 
mesto predelovalna industrija, 
ki je mnogo bolj občutljiva na 
značaj tehnoloških in ekonom- 
skih zvez. 

ZAKONSKO UREJANJE 
ZDRUŽEVANJA 

Gradivo o združevanju dela 
in sredstev je urejeno z nekaj 
sistemskimi zakoni - zakon o 
združenem delu, zakon o te- 
meljih sistema družbenega 
planiranja in zakon o Družbe- 
nem planu Jugoslavije, zakon 
o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema, zakon o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino ter zakon o 
stalnih sredstvih Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v letih 1976 do 1980. 

S tem zakonskim predpisom 
je določeno, da smejo sredstva 
Sklada federacije, ki jih temelj- 
ne organizacije združenega 
dela na samoupravni podlagi 
združujejo in skupaj vlagajo v 
razvojne programe v gospo- 
darsko manj razvitih področ- 
jih, dosegati 20 odstotkov vseh 
njenih stalnih sredstev. Vendar 
hkrati dopušča možnost, da se 
republike in avtonomni pokra- 
jini lahko dogovorijo, da znaša 
udeležba teh sredstev v vseh 
stalnih sredstvih sklada fede- 
racije tudi več kot 20 odstot- 
kov. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki združujejo 
sredstva, so oproščene obvez- 
nosti vpisa obveznega posojila 
za znesek vloženih sredstev, 
vendar največ do zneska ob- 
veznega posojila, ki so ga 
dolžne vpisati v obdobju od le- 
to 1976 do leta 1980. 

V planskih dokumentih je 
poudarjena potreba, da se ra- 
zvojni problemi rešujejo ob 
večji zastopanosti združevanja 
dela in sredstev. 

DOSEDANJI USPEHI 
ZDRUŽEVANJA DELA 
IN SREDSTEV 

Podatki o virih zagotavljanja 
sredstev po investicijskih pro- 
gramih za investicije (konec 
leta 1979) opozarjajo na to, da 
je bilo z združevanjem sred- 
stev zagotovljenih približno 51 
milijard dinarjev. V primerjavi s 
stanjem pred dvema letoma so 
se združena sredstva povečala 
za petkrat, njihova udeležba v 
celotni vrednosti vseh investi- 
cij pa se je skoraj potrojila. 
Kljub temu, da so se ta sred- 
stva občutno povečala, še na- 
prej predstavljajo relativno 
skromen vir sredstev za inve- 
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sticijska vlaganja. V teh sred- 
stvih je namreč v večji meri 
zastopano obvezno združeva- 
nje sredstev po sili zakona 
(elektrogospodarstvo, promet 
in delno črna metalurgija). 

Regionalna distribucija 
združenih sredstev je zelo nee- 
nakomerna. Njihov delež v 
vseh zagotovljenih sredstvih in 
investicije v teku se giblje v 
razponu od 9,2 odstotka v Slo- 
veniji do 2,8 odstotka na Koso- 
vu. Od celotnega zneska zdru- 
ženih sredstev se na gospo- 
darsko bolj razvita področja 
nanašajo približno štiri petine, 
na gospodarsko manj razvite 
republike in pokrajine pa le 
ena petina. 

Treba je pudariti, je rečeno v 
Informaciji, da so zelo malo 
zastopana združena sredstva 
za razvoj surovinske proizvod- 
nje, čeprav smo prav na tem 
področju računali z znatno 
večjim združevanjem sredstev. 
Podoben primer je tudi z 
agroindustrijskim komplek- 
som in tujskim turizmom. 

SIMBOLIČNI PRIHODKI 
IN VLAGANJA 

Gospodarsko bolj razvite re- 
publike in SAP Vojvodina, je 
poudarjeno v Informacijah, ze- 
lo malo investirajo v objekte, ki 
so locirani v gospodarsko 
manj razvitih področjih. Od ce- 
lotne vrednosti investicij v teku 
z razvitih področij, ki znaša 
649 milijard dinarjev, se v go- 
spodarsko manj razvite repu- 
blike in SAP Kosovo investira 
le 1,9 milijarde dinarjev, torej 
0,28 odstotka. Od celotne vre- 
dnosti investicij, ki jih izvajajo 
investitorji iz SR Hrvatske (210 
milijard dinarjev) vlagajo v go- 
spodarsko manj razvite repu- 
blike in SAP Kosovo le 248 mi- 
lijonov dinarjev, ali 0,12 od- 
stotka. Investicije v SR Slove- 
niji znašajo 97 milijard dinar- 
jev, le 161 milijonov dinarjev 
pa se vlaga v gospodarsko 
manj razvita področja ali 0,17 
odstotka. Od 244 milijard di- 
narjev kolikor znašajo investi- 
cije v SR Srbiji se 1,46 milijar- 
de dinarjev ali 0,60 odstotka 
vlaga v gospodarsko manj ra- 
zvita področja. SAP Vojvodina 
od 98 milijard dinarjev investi- 
ra samo 64 milijonov ali 0,07 
odstotka v gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Ko- 
sovo. 

Tako simboličen znesek vla- 
ganj gospodarsko bolj razvitih 
republik in pokrajin ni v skladu 
s planskimi pričakovanji. 

ZAOSTAJANJE 
SKUPNIH VLAGANJ 

Procesi samoupravneca 
združevanja niso dovolj razviti, 

pri čemer je bolj poudarjeno 
povezovanje znotraj razvitih 
območij, kot pa med temi ob- 
močji in manj razvitimi območ- 
ji. Delovne organizacije iz bolj 
razvitih območij imajo na manj 
razvitih območjih le 1,2 odstot- 
ka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, medtem ko imajo 
delovne organizacije z manj 
razvitih območij na bolj razvi- 
tem območju do 1,6 odstotka 
TOZD, v glavnem organizacij s 
področja trgovine. 

Niso redki primeri, da go- 
spodarstvo nerazvitih območij, 
ki mu sicer primanjkuje sred- 
stev, angažira ta sredstva za 
graditev obratov na razvitih 
območjih. Povezovanje mate- 
rialnih tokov v celoti premalo 
temelji na dohodkovni podla- 
gi, ki je izjemnega pomena za 
poslovanje in razvoj. 

Doseženi rezultati na po- 
dročju združevanja sredstev v 
okvir 20 odstotnih sredstev 
Sklada federacije so zelo skro- 
mni. V obdobju 1967-1978 je 
bilo na tej podlagi angažiranih 
le 16,6 milijona dinarjev, kar je 
0,05 skupnih sredstev sklada. 

Za zdaj so v skladu registri- 
rali le tri sporazume o združe- 
vanjih sredstev za skupna vla- 
ganja v okviru 20 odstotnega 
dela obveznega posojila (spo- 
razum so sklenili »Lek« iz 
Ljubljane in »Farmakos« iz 
Prizrena, »Galenika« iz Zemu- 
na in »Sanitas« iz Cetinja, ter 
»RIS« iz Zagreba in »Grada- 
čac«). 

V graditev novih objektov v 
gospodarsko manj razvitih re- 
publikah in SAP Kosovo je go- 
spodarstvo iz razvitih področij 
vložilo samo 7,7 odstotka 
sredstev. Največji del investicij 
za skupne projekte zagotavlja- 
jo gospodarsko manj razvita 
področja (približno 74,7 od- 
stotka) iz sredstev Sklada in 
drugih sredstev bank teh po- 
dročij. 

VZROKI 
ZAOSTAJANJA 
ZDRUŽEVANJA DELA 
IN SREDSTEV 

Med faktorji, ki omejujejo 
proces združevanja dela in 
sredstev, je v Informaciji nave- 
den premalo razvit sistem sa- 
moupravnega planiranja. 
Sprejeti programi in plani ra- 
zvoja za tekoče srednjeročno 
obdobje, je poudarjeno v In- 
formaciji, so rezultat nepopol- 
ne uporabe novega sistema 
družbenega planiranja. Veliko 
število temeljnih organizacij je 
z zamudo sprejelo plane, rela- 
tivno večje šteVilo pa še danes 
nima srednjeročnih planov ra- 
zvoja. 

Inflacijski proces zelo neu- 
godna vpliva na proces zdru- 
ževanja dela in sredstev. Infla- 
cijska klima, je poudarjeno v 
Informaciji, krepi nagnjenost 
imetnikov sredstev, da jih po- 
spešeno porabijo, kar slabi in- 
teres za skupna vlaganja na 
daljši rok. 

Nizka akumulativna in re- 
produkcijska sposobnost go- 
spodarstva je prav tako bistven 
razlog za nezadostno razvit 
proces združevanja sredstev. 
Obseg razpoložljivih sredstev 
za nova vlaganja in združeva- 
nja je po poravnavi obveznosti 
v zvezi s krediti minimalen, nji- 
hova sektorska razporeditev 
pa prav tako neugodna. 

Resno omejitev za združeva- 
nje dela in sredstev predstavlja 
počasen proces vsebinske 
transformacije celotnega kre- 
ditno-monetarnega področja, 
zlasti pa bančnega sistema. Na 
tem področju so še vedno zelo 
močni direktni vplivi faktorjev 
izven združenega dela, kar ima 
za posledico regionalno kon- 
stituiranje bank in močne tež- 
nje teritorialnega zapiranja fi- 
nančnih tokov zaradi reševa- 
nja ožjih lokalnih interesov. 
•; Pomemben razlog za zao- 
stajanje procesa združevanja 
dela in sredstev je v nepopol- 
nem izvajanju naovega zuna- 
njetrgovinskega in deviznega 
sistema. To se nanaša tako na 
sistem pridobivanja deviznih 
sredstev, kot tudi na vprašanje 
varstva domače proizvodnje 
oziroma na neizpolnjen sistem 
bilanciranja blagovnih in de- 
viznih kontingentov glede na 
izvozno sposobnost. 

Združevanje dela in sredstev 
na dohodkovni podlagi se je 
soočalo tudi z omejitvami v in- 
formacijskem sistemu. Infor- 
miranost o razvojnih namenih 
posameznih organizacij zdru- 
ženega dela je namreč neza- 
dostna, zaradi česar prihaja do 
združevanja dela in sredstev 
pretežno med organizacijami, 
ki so že poslovno povezane. 

RAZLIČNI MOTIVI 
ZDRUŽEVANJA 

Težko in precej počasi se 
usklajujejo različni interesi 
glede poslovnega povezovanja 
in združevanja sredstev v 
skupnih investicijskih prije- 
mih, kar je zelo često pogoje- 
no z nerazvito panožno in teri- 
torialno delitvijo dela. 
Motiviranost organizacij zdru- 
ženega dela iz razvitejših ob- 
močij za skupna vlaganja v ra- 
zvojne programe na nerazvitih 
območjih temelji na interesih 
za zagotovitev surovin, repro- 
dukcijskega materiala in ener- 
gije. Nerazvita območja dajejo 

prednost vlaganjem za finali- 
zacijo surovinskih potencialov 
skozi več faz obdelave, pri če- 
mer si prizadevajo, da bi pove- 
čale možnost zaposlovanja in 
večje dohodkovne učinke. 

Eden od razlogov počasne- 
ga združevanja dela in sred- 
stev je relativno neugodna 
struktura vlaganj v gospodar- 
sko manj razvitih področjih. 
Pretežni del investicij v teh po- 
dročjih je usmerjen v velike 
objekte bazične industrije in 
prometne infrastrukture. Takš- 
na vlaganja so zelo »neprivlač- 
na« za razvita področja, ker 
gre za strukturo investicij z 
dolgoročnim izvajanjem in z 
relativno nižjo učinkovitostjo 
vloženih sredstev. 

Prav tako ni zgrajen celovit 
sistem spodbujanja združeva- 
nja sredstev med gospodarski- 
mi subjekti v gospodarsko ra- 
zvitih in gospodarsko manj ra- 
zvitih področjih. To se nanaša 
tako na instrumente iz pristoj- 
nosti federacije (oprostitev ali 
znižanje carin in drugih uvoz- 
nih davščin iz uvoza opreme, 
oprostitev uvoza specifične 
opreme od obveznega povezo- 
vanja z izvozom ali zmanjšanje 
te obveznosti in drugo), kot tu- 
di na ukrepe iz pristojnosti re- 
publik in pokrajin. 

Vendar pa obstajajo določe- 
ni rezultati, da projekte zdru- 
ževanja sredstev podpirajo z 
ugodnejšimi pogoji kreditira- 
nja. Tako Ljubljanska banka in 
Gospodarska banka Sarajevo 
odobravata pod ugodnejšimi 
pogoji kredite, ki se uporablja- 
jo za skupna vlaganja. 

DOSLEDNO 
IZVAJANJE 
STABILIZACIJSKE 
POLITIKE 

Da bi pospešili proces zdru- 
ževanja dela in sredstev je v 
Informaciji rečeno, da bi bilo 
treba bistveno spremeniti od- 
nose v financiranju razširjene 
družbene reprodukcije v smi- 
slu uresničevanja dominantne 
vloge združenega dela pri 
ustvarjanju akumulacije in 
sprejemanju odlokov o njeni 
uporabi. Izenačeni pogoji pri- 
dobivanja in delitve dohodka 
bi pozitivno vplivali na inten- 
ziviranje procesa združevanja 
dela in sredstev v okviru do- 
hodkovno in tehnološko med- 
sebojno odvisnih reprodukcij- 
skih celot. 

V Informaciji je ugotovljeno, 
da bi bilo treba z doslednim 
izvajanjem stabilizacijske poli- 
tike oziroma z učinkovitejšim 
usklajevanjem blagovno-de- 
narnih odnosov inflatorni pro- 
ces obdržati v tolerantnih me- 
jah. V stabilnejših tržnih ra- 
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zmerah bo ustvarjena ugo- 
dnejša klima za združevanje 
dela in sredstev na daljši rok. 

V procesu priprave novih 
srednjeročnih planov razvoja 
mora biti problematika združe- 
vanja dela in sredstev v sredi- 
šču pozornosti vseh subjektov 
planiranja, da bi se s to sa- 
moupravno metodo našli na- 
jracionalnejše rešitve za reali- 
zacijo projektov skupnega in- 
teresa. Od rezultatov usklaje- 

vanja planov razvoja v okvirih 
reprodukcijsko medsebojno 
odvisnih celot je v mogočem 
odvisno, koliko bodo razvojni 
plani temeljili na združevanju 
dela in sredstev, namesto na 
kupoprodajnih in kreditnih ra- 
zmerjih. 

Istočasno je v Informaciji 
ugotovljeno, da bi bilo treba 
pospešiti transformacijo skup- 
ne monetarno-kreditne sfere, 
posebno bančnega sistema, 

da bi v financiranju razširjene 
družbene reprodukcije prene;* 
hala dominacija klasičnega 
kreditnega razmerja. .• 

Da bi se intenziviral porces 
združevanja dela in sredstev, 
bi bilo treba izdelati celovit si- 
stem spodbujevalnih ukrepov, 
precej bolj vključiti znanstve- 
no raziskovalno delo, da bi do- 
bili kvalitetne programe razvo- 
ja, zboljšati pa bi bilo treba tu- 
di informacijski sistem, ki bi 

omogočal hitrejše opredelje- 
vanje skupnih razvojnih name- 
nov. 

Na koncu je v Informaciji 
ugotovljeno, da bi morala biti v 
naslednjem obdobju vloga 
Sklada federacije aktivnejša 
tako pri usmerjevanju sredstev 
kot tudi pri povezovanju in us- 
klajevanju interesov razvitih in 
manj razvitih republik in po- 
krajin. 

Institucija družbenega pravobranilca 

samoupravljanja se je odlično uveljavila 

V zadnjih dveh letih so družbeni pravobranilci samoupravljanja dobili več kot 
180.000 zahtev za varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine 
Največje število zahtevkov odpade na varstvo pravic na področjih delovnih in 
stanovanjskih razmerij ter osebnih dohodkov 
Poleg individualnih zahtevkov, jih vse več vlagajo organi upravljanja, 
samoupravne delavske kontrole, sodišča združenega dela, družbenopolitične 
organizacije in državni organi 
Učinkovitost ukrepov, ki jih predlagajo družbeni pravobranilci samoupravljanja, je 
mnogokrat odvisna od tega, kako posamezen organ opravlja svoje delo nalog in 
obveznosti 

Samoupravne pravice delov- 
nih ljudi in družbene lastnine 
so temelji družbenoekonom- 
skega položaja delovenga člo- 
veka in družbenoekonomske- 
ga ter političnega sistema. Za- 
to so tudi pod posebnim druž- 
benim varstvom. Po določbah 
Ustave SFRJ za to varstvo skr- 
bijo skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovi od- 
govorni organi: sodišča, 
ustavna sodišča, javni tožilec, 
kakor tudi novi organi - druž- 
beni pravobranilec samou- 
pravljanja in sodišča združe- 
nega dela. 

Posebna Informacija zvez- 
nega pravobranilca samou- 
pravljanja, poslana Skupščini 
SFRJ v obravnavo, opozarja na 
vprašanja, ki v temeljnih okvi- 
rih poudarjajo delovanje druž- 
benih pravobranilcev samou- 
pravljanja v minulih letih. V 
omenjenem obdobju so druž- 
beni pravobranilci namenjali 
največ pozornosti varstvu indi- 
vidualnih pravic delavcev iz 

delovnih in stanovanjskih ra- 
zmerij ter osebnih dohodkov. 
Po sprejetju Zakona o združe- 
nem delu pa je bil njihov delo- 
krog razširjen na mnoga vpra- 
šanja s področij družbenoeko- 
nomskih odnosov in samo- 
upravnega organiziranja zdru- 
ženega dela. 

ZAHTEVE ZA VARSTVO 
SAMOUPRAVNIH 
PRAVIC 

Razširitev delokroga druž- 
benih pravobranilcev samou- 
pravljanja je neposredno vpli- 
vala na obseg njihovega dela. 
Medtem ko so v obdobju od 
leta 1974 do konca leta 1976 
dobili 25.000 pismenih zahtev- 
kov, so družbeni pravobranilci 
leta 1977 in lani prejeli 181.299 
mnenj in pobud za varstvo sa- 
moupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine. Po- 
samezne ukrepe so sprejeli v 
137.460 primerih. Mimo tega 
se je 44.000 ljudi ustno obrnilo 
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nanje. Največ delovnih ljudi, 
vendar tudi precej organov in 
organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacijin skupnosti. V glavnem 
so zahtevali varstvo samoup- 
ravnih pravic in želeli nasvete 
ter mnenja pri reševanju ra- 
zličnih vprašanj. 

Največje število vlog odpade 
na kršitve individualnih pravic, 
vendar je šlo v nekaterih pri- 
merih tudi za širše probleme. 
Značilno je, da so v minulih 
dveh letih poslali družbenemu 
pravobranilcu 6.990 vlog orga- 
ni upravljanja, 2.577 orgahi sa- 
moupravne delavske kontrole, 
2.506 državni organi, 5.044 so- 
dišča združenega dela in 2.024 
družbenopolitične organizaci- 
je. Vse bolj pa se razvija tudi 
samoiniciativa družbenih pra- 
vobranilcev samoupravljanja. 

Delavci so se najpogosteje 
pritoževali zaradi kršitve sa- 
moupravnih pravic na področ- 
ju delovnih razmerij. Nadalje 
sledi področje pridobivanja in 
razporejanja dohodka in čiste- 
ga dohodka ter delitve sred- 
stev za osebne dohodke. Pre- 
cej zahtevkov pa je govorilo 
tudi o stanovanjskih razmerjih. 
Nekoliko manjše je število za- 
htevkov glede samoupravnega 
organiziranja, uporabe in deli- 

tve sredstev za skupne potre- 
be, kakor tudi glede kršitve 
družbene lastnine. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja 
so ugotovili, da kršitev pravic 
delavca najpogostje povzroči- 
jo nerazviti in neurejeni samo- 
upravni odnosi, pomanjkanje 
samoupravnih splošnih aktov 
ali pa njihova neusklajenost z 
Ustavo in Zakonom o združe- 
nem delu. 

SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANJE 

Pri samoupravnem organizi- 
ranju, poudarja Informacija, 
smo dosegli lepe uspehe, ven- 
dar so se pojavile tudi določe- 
ne slabosti. Tako se je na pri- 
mer ponekod zmanjšalo števi- 
lo temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Kaže pa se tudi 
težnja za prelivanje dohodka 
in odločanja na ravni sestavlje- 
nih organizacij združenega 
dela. Pereče je nadalje vpraša- 
nje vsebine samoupravnih ak- 
tov.Marsikdaj ti samoupravni 
akti vsebujejo zelo splošne do- 
ločbe in sproti ne sledijo spre- 
membam v samoupravnem or- 
ganiziranju. 

Če govorimo o pridobivanju 
in razporejanju dohodka in či- 
stega dohodka, delovni ljudje 
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opozarjajo na kršitve samoup- 
ravnih pravic in družbene last- 
nine, vlagajo pa tudi prijave 
zaradi nezakonitega ravnanja. 

V samoupravnih interesnih 
skupnostih je po besedah In- 
formacije še zelo malo spora- 
zumevanja in dogovarjanja, 
prisotni pa so tudi stari odnosi 
pri financiranju. Medsebojni 
odnosi glede svobodne menja- 
ve dela med delovnimi skup- 
nostmi in temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela pa se v 
večini primerov ne urejajo s 
samoupravnim sporazumom. 

Pomanjkljivosti v splošnih 
aktih so vzrok nerealnih in pre- 
malo objektiviziranih meril in 
neusklajenosti z rešitvami sa- 
moupravnih sporazumov. Po- 
sebej Informacija opozarja na 
problem nespoštovanja dogo- 
vorjenih odnosov in razmerij 
pri razporejanju čistega do- 
hodka na sredstva za razširitev 
materialne osnove dela in re- 
zerve ter na sredstva za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo. 
Oškodovana je pri tem razšir- 
jena reprodukcija in akumula- 
cijska sposobnost organizacij 
združenega dela. Družbeni 
pravobranilci so prav tako 
opozorili na pojave, ko organi- 
zacije združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubami, povečujejo 
osebne dohodke. 

So tudi primeri, da delavski 
sveti preprosto s sklepi spre- 
minjajo samoupravne splošne 
akte o delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke. Ali pa, da ti orga- 
ni vrednotijo dela in naloge in 
si s tem prilaščajo pravice de- 
lavcev. 

Kljub vsem opaženim slabo- 
stim pa so v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela pri 
vrednotenju dela in rezultatov 

dela dosegli lepe rezultate ta- 
ko za tekoče kot za minulo 
delo. 

DELOVNA RAZMERJA 
O delovnih razmerjih, kakor 

omenja Informacija, govori 
največ zahtevkov, ki so jih do- 
bili družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja. Posebej ome- 
njajo izvajanje zakona in sa- 
moupravnih splošnih aktov. 
Do kršitve pravic na področju 
delovnih razmerij najpogoste- 
je prihaja pri sklepanju delov- 
nih razmerij sezonskih delav- 
cev, razporejanju delavcev na 
dela in naloge in ob preneha- 
nju delovnega razmerja. 

Ob sklepanju delovnega ra- 
zmerja prihaja do največjih ne- 
pravilnosti zaradi nespoštova- 
nja družbenega dogovora o 
zaposlovanju. So tudi pojavi 
nespoštovanja zakonitosti pri 
izpeljavi natečajev in objav. 
Gre namreč zato, da ponekod 
sklepajo delovna razmerja 
brez poprejšnje objave prostih 
del in nalog, ali pa, da delavce 
izberejo mimo določenih me- 
ril. 

Prišlo je tudi do pojavov ne- 
spoštovanja rokov pri volitvah 
individualnih poslovodnih or- 
ganov ter delavcev s posebni- 
mi pooblastili in odgovornost- 
mi. Do zlorab prihaja v prime- 
rih, ko se za opravljanje dolo- 
čenih nalog zaposlijo delavci 
po pogodbi o delu, s čimer ne 
morejo uresničiti svojih, z za- 
konom določenih pravic. 

V primerih prenehanja de- 
lovnega razmerja gre najpogo- 
steje za izključitve iz organiza- 
cije združenega dela. So pri- 
meri, ko delavca suspendirajo 
brez pismene odločitve ali dis- 
ciplinskega postopka, oziroma 

ta postopek ne poteka tako, 
kakor bi moral po določbah 
zakona in splošnega akta. 

PRAVICA DO 
STANOVANJA 

Številni delovni ljudje zahte- 
vajo varstvo samoupravne pra- 
vice do stanovanja. Mnoge or- 
ganizacije združenega dela, 
kakor poudarja Informacija, 
namreč nimajo ustreznih sa- 
moupravnih aktov ali pa ve- 
ljavne določbe niso uskladile s 
sistemskimi rešitvami. Samo- 
upravni splošni akti vsebujejo 
tudi zelo različne rešitve, po- 
sebej osnove in merila za dolo- 
čanje prednostnega reda pri 
dodeljevanju sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo. Delavci v 
istih ali sorodnih dejavnostih 
so tako često v neenakoprav- 
nem položaju. 

Do nepravilnosti je prišlo tu- 
di pri delitvi kadrovskih stano- 
vanj in solidarnostnih stano- 
vanj. 

Nadalje Informacija opozar- 
ja, da določen del organizacij 
združenega dela ni sprejel 
srednjeročnih razvojnih pla- 
nov. Tiste, ki so to storile, pa 
niso zagotovile širšega in ne- 
posrednega sodelovanja de- 
lavcev pri določanju njihovih 
odnosov. So tudi pojavi, da 
odločitve sprejemajo z večino 
glasov ali pa, da so izigrani 
referendumi, ki jih včasih tudi 
ne izpeljejo. 

Ko govorimo o samoupravni 
regulativi, se v največjem šte- 
vilu organizacij združenega 
dela občuti okrepljeno delova- 
nje družbenopolitičnih organi- 
zacij, večja odgovornost sa- 
moupravnih organov in bistve- 
no odgovornejši odnos poslo- 
vodnih organov. Določene te- 

žave povzročajo zamude pri 
sprejemanju zveznih, republi- 
ških in pokrajinskih zakonov, 
ki podrobneje urejajo vpraša- 
nja minulega dela, združeva- 
nja prometnih in proizvodnih 
organizacij, temelje sistema 
cen in drugih. 

DELOVANJE 
PRAVOBRANILCEV 
SAMOUPRAVLJANJA 

Družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja so zaradi od- 
pravljanja vzrokov kršitve sa- 
moupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine 
sprejemali določene ukrepe. 
Od opozoril do predlogov, 
mnenj in pobud za sprejetje in 
usklajevanje samoupravnih 
aktov. Po njihovi oceni je bilo 
80 odstotkov vseh predlaganih 
ukrepov sprejetih. Vendar so 
bili tudi primeri, ko nekateri 
organi ali posamezniki niso 
ravnali v skladu z njimi. 

Izredno pomembno je, pou- 
darja Informacija, preventivno 
delo družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja. Imeli so 
vrsto pogovorov s predstavniki 
organov upravljanja v organi- 
zacijah združenega dela. Po- 
ročali so družbenopolitičnim 
skupnostim in organizacijam. 
Na ta način se institucija druž- 
benega pravobranilca samou- 
pravljanja uveljavlja kot dejav- 
nik razvoja samoupravnih od- 
nosov. Vendar pa je, zaključu- 
je Informacija, učinkovitost 
odvisna predvsem od tega, ka- 
ko posamezen organ uresni- 
čuje varstvo samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine, ko opravlja svoj 
del nalog in družbenih obvez- 
nosti. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 26. decembra 
so bili sprejeti naslednji za- 
konski predpisi in drugi sploš- 
ni akti: 

Resolucija o politiki uresni- 
čevanja Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od le- 
ta 1976 do 1980 v letu 1980 
(AS 204), s katero se določajo 
temeljne naloge ekonomske in 
socialne politike v naslednjem 
letu srednjeročnega plana; 

Odlok o skupni devizni poli- 
tiki Jugoslavije za leto 1980 
(AS 213); 

Odlok o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih osnov 
kreditne politike v letu 1"80 
(AS 211); 

Zakon o spremembah Za- 
kona o določanju skupnega 
obsega izdatkov Proračuna 
federacije za leto 1979 (AS 
217), s katerim je bil narejen 
rebalans Proračuna federacije 
za leto 1979; 

Odlok o spremembi Odloka 
o določanju skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije za 
leto 1979 (AS 218); 

Zakon o določanju skupne- 
ga obsega izdatkov Proraču- 
na federacije za leto 1980 (AS 
212), s katerim je določeno, da 
bodo izdatki Proračuna fede- 
racije v prihodnjem letu 128 
milijard in 287 milijonov dinar- 
jev; 

Odlok o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih 

davščin, ki se v letu 1980 od- 
stopajo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino (AS 209); 

Zakon o temeljih sistema 
cen in o družbeni kontroli cen 
(AS 609), je eden najpomemb- 
nejših sistemskih zakonov, ki 
je bil po večletnem usklajeva- 
nju sprejet v delegatski skup- 
ščini. S tem predpisom je med 
drugim predvideno, da delavci 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela samostojno v 
odnosih medsebojne odvisno- 
sti in odgovornosti oblikujejo 
cene svojih proizvodov in sto- 
ritev na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. Usklajevanje in ure- 
janje odnosov v zvezi s cenami 
na trajni osnovi se lahko odvija 

s samoupravnimi sporazumi in 
dogovori o cenah. 

Delovni program Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za leto 1980. 

Zbor republik in pokrajin je 
po posebnem postopku spre- 
jel na tej seji tudi 

Zakon o začasnem določa- 
nju projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1980, pro- 
jekcije devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1980 in zneska 
deviz za potrebe federacije v 
letu 1980; ta Zakon je Zvezni 
izvršni svet, s soglasjem Pred- 
sedstva SFRJ, poslal v sprejet- 
je Skupščini SFRJ kot začasen 
ukrep na osnovi 301. člena 
Ustave SFRJ zaradi tega ker ni 
bil končan postopek uskiaje- 
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vanja stališč skupščin republik 
in pokrajin o teh aktih, ki se 
obvezno sprejmejo kot sprem- 
ljajoči dokumenti k Resoluciji 
o uresničevanju Družbenega 
plana Jugoslavije. 

Delegati v Zveznem zboru so 
na zadnji seji v letu 1979, ki je 
bila 26. decembra, sprejeli na- 
slednje listine: 

Proračun federacije za leto 
1980 (AS 195), s finančnimi na- 

črti zveznih direkcij za rezerve 
živilskih in industrijskih proiz- 
vodov predvideva, da bodo za 
financiranje funkcij federacije 
v letu 1980 porabljena sredstva 
v vrednosti 128 milijard in 287 
milijonov dinarjev, kar je 25,5 
odstotka več v primerjavi z re- 
balansiranim proračunom fe- 
deracije za leto 1979. 

Zakon o izvršitvi Proračuna 
federacije za leto 1980 (AS 

215), določa način in pogoje 
uporabe Proračuna federacije 
za leto 1980, s tem, da določa 
prihodke po vrstah in izdatke 
po namenih in nosilcih sred- 
stev. 

Sprememba in dopolnitev 
Proračuna federacije za leto 
1979 (AS 216), s spremembami 
in dopolnitvami finančnih na- 
črtov zveznih direkcij za rezer- 

ve industrijskih in živilskih 
proizvodov za leto 1979 se ure- 
jajo vsa vprašanja, ki so se po- 
javila med izvrševanjem Prora- 
čuna federacije med letom, 
vključujoč rebalans prihodkov 
in izdatkov. 

Odlok o določitvi Programa 
statističnih raziskovanj, ki so 
pomembna za vso državo za 
leto 1980 (AS 225). 
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NAROČILNICA 

Naročamo izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):    

izvodov za (ime in naslov prejemnika):     

izvodov za (ime in naslov prejemnika):      

izvodov za (ime in naslov prejemnika):     

izvodov za (ime in naslov prejemnika): ,      — 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):      

izvodov za (ime in naslov prejemnika):       

izvodov za (ime in naslov prejemnika): __   

izvodov za (ime in naslov prejemnika):      

izvodov za (ime in naslov prejemnika):   . 

izvodov za (ime in naslov prejemnika):    

Letno naročnino din  (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-854-50204. 

Dne      1980 Žig podpis naročnika: 

poročevalec 27 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Anton Jerovšek, Gojmlr 
Komar, dr. France Petrlč, Franjo Turk, Drago Vreanlk, Erika Vrhunec, Janez Zaje In Marijan Gogala - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva: Skupština 
SR Slovenije, L|ubljana, Sublčeva 4, telefon (0S1) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Vukašln Mlčunovlč (predsednik), Marija Bakalovska, Ulja Balentovlč, 
Rudi Bregar, Fazll Kajtazl, Hldžet Ramadani, Edina Rešldovlč, Marija Romlč-Skenderovlč, Milka Ščepanovlč, Krste Čalovskl, dr. Petar Vajovlć, Aleksandar Petkovlć In 
Teodor Ollć — Glavni ln odgovorni urednik: Teodor Ollć — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa I Engelsa 13, telefon (011)334-149 #TlskĆGP Delo — 
Cena posameznega Izvoda 5 din — Letna naročnina 120 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 — Naročnlnske zadeve: telefon (061) 20-596 


