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1. 
V Zvezi sindikatov Slovenije poudarjamo, da je politika 

gospodarske stabilizacije, kakor je opredeljena v resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980, v letu 1980 ena temeljnih nalog v Zvezi sindika- 
tov Slovenije organiziranih delavcev ter vseh njihovih organi- 
zacij in organov. I/se aktivnosti in naloge osnovnih organiza- 
cij zveze sindikatov, njihovih konferenc v delovnih organizaci- 
jah in koordinacijskih odborov v sestavljenih organizacijah 
združenega dela, občinskih svetov in medobčinskih svetov 
zveze sindikatov, republiških odborov sindikatov dejavnosti in 
republiškega sveta zveze sindikatov ter njegovih organov 
morajo zato vključevati prizadevanja za dosledno uresničeva- 
nje sprejete družbenoekonomske politike v letu 1980. Vse 
organizacije in organi zveze sindikatov morajo v programih 
svojega dela in pri njihovem izvajanju tem nalogam posvetiti 
posebno pozornost. 

V Zvezi sindikatov Slovenije se zavedamo, da je temeljni 
pogoj za dolgoročno stabilizacijo gospodarskih in družbenih 
gibanj hitrejše uveljavljanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov ter utrjevanje položaja, vloge in odgovornosti 
delavcev, da smotrno gospodarijo z družbenimi sredstvi ter 
da odločajo o vseh pogojih, sredstvih in rezultatih svojega 
dela. Zato bomo v Zvezi sindikatov Slovenije pri uresničeva- 
nju družbenoekonomske politike v letu 1980 v skladu s pro- 
gramom dela republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
enako pozornost posvečali uresničevanju naslednjih nalog: 

- hitrejšemu uveljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, posebej pa združevanju dela in sredstev, uve- 
ljavljanju družbenoekonomskih odnosov iz skupnega pri- 
hodka, združevanju dohodka, svobodni manjavi dela ter uve- 
ljavljanju načela delitve po delu in rezultatih dela; 

- uveljavljanju samoupravnega družbenega planiranja, ak- 
tivnosti delavcev pri pripravljanju in sprejemanju srednjeroč- 
nih planov gospodarskega in družbenega razvoja za obdobje 
1981-85, njihovemu oblikovanju na novih družbenoekonom- 
skih osnovah ter vgrajevanje stabilizacijskega ravnanja v 
srednjeročnem plane; 

- večji odgovornosti delavcev za gospodarjenje z družbe- 
nimi sredstvi, prizadevanjem za ustvarjanje večjega dohodka 
na delavca ter na vložena in uporabljena sredstva ter aktivno- 
stim delavcev za sprotno ugotavljanje rezultatov gospodarje- 
nja ter pravočasno ukrepanje za odpravo motenj v poslova- 
nju; 

- povečevanju vpliva in odgovornosti delavcev za porabo 
vseh sredstev družbene reprodukcije ter prizadevanjem za 
smotrno razporejanje ustvarjenega dohodka in čistega do- 
hodka v skladu z usmeritvami resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976/80 v letu 
1980. 

V Zvezi sindikatov Slovenije se zavedamo, da je politiko 
gospodarske stabilizacije mogoče uresničevati le ob zavestni 
pripravljenosti in zavzetosti vseh delovnih ljudi in občanov. 
Zavedamo se, da je vsaka samoupravna organizacija in skup- 
nost dolžna v svoj plan za leto 1980 vgraditi stabilizacijsko 
ukrepanje ter da bo usmeritve družbenoemonomske politike v 
letu 1980 mogoče uresničiti le, če bodo vse samoupravne 
organizacije in skupnosti dosledno spoštovale okvire dogo- 
vorjene ekonomske politike ter če bomo breme stabilizacije 
odgovorno in enakomerno razporedili na vse oblike družbene 
porabe ter na vse delovne ljudi in občane. Najpomembnejša 
naloga organizacij in organov zveze sindikatov zato je, s 
politično aktivnostjo med delavci zagotoviti, da bodo kljub 
naporom in odpovedovanjem zavestno sprejeli stabilizacijsko 
usmeritev ter da se bodo odločno in brez omahovanj zavze- 
mali za njeno uresničevanje. Organizacije in organi zveze 
sindikatov morajo pri tem zagotavljati polno akcijsko mobil- 
nost, tako da bodo stalno prisotni med delavci, da bodo 
spoznali njihove poglede, razmišljanja in probleme, da bodo s 
svojo aktivnostjo pomagali pri ustvarjanju vzdušja za polno 
aktivnost vseh delavcev ter sproti pomagali pri razreševanju 
odprtih problemov, hkrati pa zagotavljali, da sprejete dogo- 
vore, usmeritve in plane, dosledno spoštujejo. Organizacije in 
organi zveze sindikatov morajo preprečevati pojave nerazu- 
mevanja in omahovanja pri uresničevanju stabilizacijske 
usmeritve ter se zoperstavljati težnjam, ko bi posamezniki ali 
skupine v organizacijah združenega dela, samoupravnih inte- 
resnih skupnostih ali družbenopolitičnih skupnostih želele 
izigravati svoje obveznosti pri uresničevanju politike gospo- 
darske stabilizacije in breme stabilizacije prevaljevati na 
druge samoupravne organizacije in skupnosti. 

V Zvezi sindikatov Slovenije ocenjujemo, da je za uspešno 
uresničevanje politike gospodarske stabilizacije potrebna 
skladna in usklajena aktivnost vseh družbenopolitičnih orga- 
nizacij in drugih družbenih dejavnikov. Zato bomo v zvezi 
sindikatov svojo aktivnost v občinah in republiki usklajevali v 
koordinacijskih odborih v socialistični zvezi delovnega ljud- 
stva Slovenije. Zaradi učinkovitosti akcije bomo ugotovili, da 
se potrebna sprotna koordinacija dela v okviru republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije zagotavlja tudi med občin- 
skimi in medobčinskimi sveti ter republiškimi odbori sindika- 
tov dejavnosti. 

II. 

1. 
Občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije morajo zagotoviti, 

da se z usmeritvami, vsebino in cilji družbenoekonomske 
politike gospodarske stabilizacije v letu 1980 seznanijo de- 
lavci v vseh organizacijah združenega dela gospodarstva in 
družbenih dejavnosti. V ta namen naj občinski sveti zveze 
sindikatov takoj organizirajo posvetovanja s predsedniki os- 



novnih organizacij zveze sindikatov, z udeležbo članov občin- 
skih svetov zveze sindikatov, na občnih zborih osnovnih orga- 
nizacij zveze sindikatov pa naj zagotove, da bodo cilji politike 
gospodarske stabilizacije ter konkretne naloge samoupravnih 
organizacij in skupnosti prisotne v razpravah na občnih zbo- 
rih. V osnovnih organizacijah zveze sindikatov, kjer so občni 
zbori že opravljeni, morajo občinske organizacije zveze sindi- 
katov skupaj s predsedniki in izvršnimi odbori teh osnovnih 
organizacij čim prej zagotoviti obveščanje delavcev o ciljih, 
usmeritvah in nalogah politike gospodarske stabilizacije v 
letu 1980, na sindikalnih članskih sestankih v sindikalnih 
skupinah. 
2. 

V okviru aktivnosti za sprotno oceno rezultatov gospodarje- 
nja ob zaključnih računih za leto 1979 in ob pripravljanju 
planov za leto 1980 je treba zagotoviti: 

- da bodo v skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976/80 v letu 1980 in 
dogovori za izvajanje te resolucije, ki bodo sprejeti v SR 
Sloveniji, v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih v 
mesecu februarju dopolnili planske akte tako, da bodo v njih 
vgradili stabilizacijska predvidevanja ter predvideli takšno 
razporejanje dohodka in čistega dohodka za sredstva za 
osebne dohodke in skupno porabo v TOZD, ki bo skladno z 
družbenoekonomsko politiko v letu 1980 in dogovori za njeno 
izvajanje; 

- da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela ob razpravi o zaključnih računih zagotavljali takšno raz- 
porejanje čistega dohodka na sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo v temeljni organizaciji združenega dela, da se 
bo masa teh sredstev v letu 1979 povečevala počasneje, kot 
sredstva za razširitev materialne podlage dela in rezerve orga- 
nizacij združenega dela. Delavci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela naj se ob takšnem razporejanju čistega dohodka 
vzdržujejo nesorazmernih izplačil za osebne odhodke po zak- 
ljučnem računu, saj se sredstva teh izplačil za osebne do- 
hodke po sprejeti družbenoekonomski politiki vštevajo v 
maso možnega povečevanja sredstev za osebne dohodke v 
letu 1980. 
3. 

Republiški odbori sindikatov dejavnosti, občinski sveti 
zveze sindikatov in osnovne organizacije zveze sindikatov si 
morajo prizadevati, da bodo delavci v organizacijah združe- 
nega dela v svojih planskih aktih za leto 1980 usmerili svojo 
pozornost predvsem tudi v prizadevanja za: 
— smotrno izrabo svojih proizvodnih zmogljivosti in prilagaja- 
nje svojega proizvodnega programa potrebam trga ter mož- 
nostim za nabavo surovin ''in reprodukcijskega materiala, 
predvsem na domačem trgu; 

- štednjo z vsemi vrstami materialnih stroškov, posebej pa 
varčevanje z energijo ter varčevanje pri reprezentančnih stro- 
ških in stroških za službena potovanja; 
- boljšo organizacijo dela, produktivno izrabo delovnega časa 
slehernega zaposlenega delavca, zmanjšanje izostankov z 
dela ter v skrajno racionalnost pri zaposlovanju novih delav- 
cev; 

- povečevanje proizvodnje, namenjene pretežno za izvoz, 
hitrejšemu vključevanju v zunanjetrgovinsko menjavo na kva- 
litetnih osnovah, povečevanju izvoza proizvodov in storitev 
ter prilagajanju potrebnega uvoza surovin in reprodukcij- 
skega materiala obsegu razpoložljivih deviznih sredstev, do- 
govorjenih glede na ustvarjeni izvoz v okviru interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino; 

- odgovornejši odnos do nakupa tujih licenc in patentov ter 
pri sklepanju pogodb s tujimi partnerji; 

- temeljito oceno dohodkovne in tržne upravičenosti ter 
zagotavljanja finančnih sredstev za predvidene investicije ter 
reprogramiranju vseh tistih investicij, ki niso pretežno usmer- 
jene v proizvodnjo izdelkov za izvoz, ki ne temelje na doma- 
čem znanju in domačih surovinah, ki znatno povečujejo po- 
trošnjo energetskih goriv in ki ne zagotavljajo ustvarjanje 
večjega dohodka na delavca ter na vložena in uporabljena 
sredstva kot v predhodnem obdobju; 

- učinkovitejšo usmeritev domačih raziskovalnih in razvoj- 
nih projektov v razreševanju problemov modernizacije lastne 
tehnologije; 

- preverjanje dosedanje usmerjenosti na področju obliko- 
vanja politike cen ter v iskanje vseh možnosti, da se na 

podlagi dohodkovnega povezovanja ter z boljšim delom in 
smotrno uporabo družbenih sredstev v organizacijah združe- 
nega dela - ne pa z zahtevki za poviševanje cen - dosega 
predvideni dohodek temeljne organizacije združenega dela. 
4. 

Organizacije in organi zveze sindikatov si bodo prizadevali, 
da se med organizacijami združenega dela, posebej med 
organizacijami združenega dela proizvodnje in trgovine, hi- 
treje uveljavljajo odnosi iz skupnega prihodka, da se pospe- 
šuje združevanje dela in sredstev ter na tej podlagi tudi večja 
specializacija in delitev dela ter bolj smotrno izkoriščanje 
proizvodnih zmogljivosti, da se med organizacijami združe- 
nega dela pospešujejo dohodkovni odnosi tudi na področju 
pridobivanja in razpolaganja z deviznim prihodkom ter da se 
pri odločanju o novih naložbah in pri njihovem izvajanju 
pospešujejo različne oblike združevanja dohodka na podlagi 
skupne odgovornosti in rizika ter udeležbe temeljnih organi- 
zacij združenega dela, ki so združile delo in sredstva v ustvar- 
jenem dohodku. 
5. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije si bo kot podpi- 
snik dogovora o izvajanju politike cen v SR Sloveniji prizade- 
val za to, da se v ta dogovor vključi celovit program izvajanja 
politike cen v letu 1980, ki bo zagotavljal, da bodo z izvaja- 
njem tega programa delavcem v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela zagotovljeni bolj enakopravni pogoji pridobiva- 
nja dohodka ter da se ob izvajanju tega programa malopro- 
dajne cene in življenjski stroški v SR Sloveniji ne bodo poviše- 
vali hitreje, kot je to predvideno z družbenoekonomsko poli- 
tiko za leto 1980. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in 
občinski sveti zveze sindikatov ter republiški odbori sindika- 
tov dejavnosti si bodo prizadevali, da se izven okvirov predvi- 
denega programa poviševanja cen, sprejetega v dogovoru o 
politiki cen, cene iz občinske in republiške pristojnosti v letu 
1980 - ne povečujejo. 
6. 

I/ Zvezi sindikatov Slovenije bomo nadaljevali z organizi- 
rano aktivnostjo za dopolnjevanje samoupravnih splošnih ak- 
tov organizacij združenega dela o delitvi sredstev za osebne 
dohodke. Posebej si bomo prizadevali, da se v teh samoup- 
ravnih aktih dosledno uveljavi odvisnost sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo od ustvarjenega dohodka ter na 
podlagi te odvisnosti ustvarijo razmerja v razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka, kot so predvidena z družbeno- 
gospodarsko politiko za leto 1980. 

Glede na pomen večje materialne stimuliranosti delavcev za 
boljše gospodarjenje z družbenimi sredstvi in za uresničeva- 
nje politike gospodarske stabilizacije si bomo prizadevali, da 
se v tem letu v samoupravne splošne akte o delitvi sredstev za 
osebne dohodke vgradijo osnove in merila za delitev sredstev 
za osebne dohodke na podlagi ustvarjalnosti pri delu, gospo- 
darnosti z družbenimi sredstvi ter na podlagi inovacij, tehnič- 
nih izboljšav in koristnih predlogov delavcev v organizacijah 
združenega dela. 

V politiki delitve sredstev za osebne dohodke moramo v 
večji meri zagotoviti tudi upoštevanje smotrne izrabe delov- 
nega časa. Z ugotavljanjem delovne uspešnosti slehernega 
delavca, upoštevaje količino, kvaliteto in gospodarnost nje- 
govega dela - ne le v teku delovnega dneva - temveč v 
celotnem mesecu ali letu, je potrebno zagotavljati večjo sti- 
mulacijo delavcev za smotrno izrabo delovnega časa ter za 
odpravljanje nepotrebnih izostankov z dela. 
7. 

Osnovne organizacije zveze sindikatov so dolžne zagotav- 
ljati, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela mesečno, posebej temeljito pa ob periodičnih obračunih, 
ocenjevali rezultate svojega gospodarjenja in upravljanja z 
družbenimi sredstvi, pravočasno podvzemali ukrepe za od- 
pravljanje motenj ter pri razporejanju dohodka in čistega 
dohodka zagotavljali takšen obseg sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo ter njihovo porabo, kot je to predvi- 
deno v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976/80 v letu 1980 ter v dogovorih za 
njeno izvajanje. 

Občinske organizacije zveze sindikatov in republiški odbori 
sindikatov dejavnosti bodo organizirali potrebno aktivnost za 
sprotno pomoč osnovnim organizacijam zveze sindikatov pri 
uresničevanju teh nalog, sproti spremljali in preverjali aktiv- 
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nost osnovnih organizacij zveze sindikatov ter predlagali 
ukrepe družbenega varstva 'zoper organizacije združenega 
dela, v katerih ne bodo upoštevali razmerij v razporejanju 
dohodka in čistega dohodka ter pri oblikovanju in delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, kakor so 
predvideni v politiki družbenega in gospodarskega razvoja za 
leto 1980. 
8. 

Izvršni odbori organizacij zveze sindikatov bodo preko sin- 
dikalnih skupin in neposrednih stikov z delavci zagotavljali 
potrebno mobilizacijo delavcev za uresničevanje njihovih 
planskih ciljev in nalog ter za uresničevanje politike gospo- 
darske stabilizacije v organizaciji združenega dela. Sproti 
bodo registrirali vse probleme v poslovanju ter pojave neza- 
dovoljstva med delavci ter samoupravnim organom in poslo- 
vodnim delavcem dajali pobude za njihovo pravočasno od- 
pravljanje. Občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije in repu- 
bliški odbori sindikatov dejavnosti se morajo organizirati za 
sprotno pomoč osnovnim organizacijam zveze sindikatov pri 
uresničevanju te naloge. 
9. 

Vse organizacije in organi zveze sindikatov se bodo priza- 
devali, da se dosledno uveljavi osebna odgovornost delavcev 
ter odgovornih organov družbenopolitičnih skupnosti za do- 
sledno uresničevanje vseh sprejetih usmeritev in nalog. 

V organizaciji združenega dela bodo OOZS v ta namen 
posebej pospeševale tudi delovanje organov samoupravne 
delavske kontrole. 

Za uresničevanje vseh navedenih nalog, ki so sestavni del 
programa dela republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
bo predsedstvo republiškega sveta oblikovalo ustrezne akcij- 
ske dogovore s predsedniki občinskih svetov Zveze sindika- 
tov Slovenije ter predsedniki republiških odborov sindikatov 
dejavnosti. Posamezna vprašanja, ki so predvidena v pro- 
gramu dela za leto 1980 pa bo republiški svet ali njegovo 
predsedstvo obravnavalo tudi na ustreznih sejah. 

V skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976/80 v letu 1980je republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije sopodpisnik dogovora o obvezno- 
stih in nalogah pri uresničevanju politike delitve sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo v letu 1980. Republiški 
svet Zveze sindikatov. Slovenije si bo prizadevaj da bi bila v 
skladu s predvideno vsebino tega dogovora v dogovor vklju- 
čena naslednja načela, usmeritve in kriteriji delitve sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo v letu 1980. 

III. 
1. Pri oblikovanju in razporejanju sredstev za osebne do- 

hodke delavcev v materialni proizvodnji je potrebno upošte- 
vati naslednja načela in kriterije: 
- skupna sredstva za osebne dohodke delavcev v temeljnih 

organzacijah združenega dela materialne proizvodnje morajo 
v letu 1980 naraščati za 25% počasneje od rasti dohodka. 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela morajo 
zagotoviti, da bodo v njihovih planih za leto 1980 upoštevana 
in uveljavjena taka načela razporejanja dohodka in čistega 
dohodka, da se sredstva za osebne dohodke ne bodo poveče- 
vala hitreje kot 25% izpod rasti dohodka. 

Pri razporejanju čistega dohodka morajo delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega deta upoštevati tudi sledeča 
načela: 

- da morajo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
naraščati počasneje od sredstev za raširitev materialne pod- 
lage dela in za rezerve; 

- da morajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki ustvarijo višji dohodek na delavca in večje osebne 
dohodke in skupno porabo na delavca kot v sorodnih temelj- 
nih organzacijah združenega dela, sorazmerno hitreje pove- 
čevati sredstva za akumulacijo in rezerve kot v sorodnih 
temeljnih organzacijah združenega dela. 

- V dogovoru naj se opredelijo kriteriji, po katerih naj 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela upoštevajo 
uresničevanje teh načel. Ti kriteriji morajo zagotvljati: 

- da bodo počasneje kot 25% izpod rasti dohodka nara- 
ščala sredstva za osebne dohodke v tistih organzacijah zdru- 
ženega dela, v katerih so v letu 1979 osebni dohodki na 
delavca naraščali nesorazmerno hitro ter delavci v teh temelj- 
nih organizacijah združenega dela hkrati niso zagotavljali tudi 

hitrejšo rast sredstev za akumulacijo ter dosegal nadpov- 
prečni dohodek na delavca: 

- da morajo počasneje od 25% izpod rasti dohodka nara- 
ščati sredstva za osebne dohodke v tistih organizacijah zdru- 
ženega dela, v katerih bo dohodek v letu 1980 naraščal neso- 
razmerno iznad povprečne rasti dohodka v organizacijah 
združenega dela ter naraščanje tega dohodka ne bo rezultat 
boljšega dela ter upravljanja z družbenimi sredstvi v organiza- 
cijah združenega dela: 

- da lahko v organizacijah združenega dela, v katerih bo 
dohodek v letu 1980 naraščal nesorazmerno počasneje kot 
dohodek v gospodarstvu SR Slovenije, povečujejo sredstva za 
osebne dohodke hitreje kot 25% izpod rasti dohodka,če 
manjša rast dohodka ni posledica slabega dela ali upravljanja 
z družbenimi sredstvi v tej organzaciji združenega dela. Hi- 
trejša rast sredstev za osebne dohodke pa ne sme povzročiti 
poslovanje z izgubo, saj v primeru poslovanja z izgubo v 
temeljnih organzacijah združenega dela ne morejo izplačevati 
višjih sredstev za osebne dohodke kot znašajo povprečni 
osebni dohodki v devetih mesecih preteklega leta. 

Temeljne organizacije združenega dela v okviru delovne 
organizacije, po potrebi pa tudi v okviru sestavljene organiza- 
cije združenega dela, se lahko s samupravnim sporzumom 
dogovorijo, da bodo po kriterijih, ki bodo navedeni v dogo- 
voru, skupno ugotavljali maso sredstev za osebne dohodke, ki 
jo glede na ustvarjeni dohodek TOZD lahko razporejajo vse 
TOZD v DO aH SOZD za osebne dohodke. 

2. Sredstva za osebne dohodke delavcev v nematerialni 
poizvodnji se morajo oblikovati v odvisnosti od gibanja sred- 
stev za osebne dohodke na delavca v gospodarskih organiza- 
cijah združenega dela ter v masi ne smejo biti višja kot 16% 
nad sredstvi za osebne dohodke v nematerialni proizvodnji v 
letu 1979. S sredstvi za osebne dohodke delavcev v nemate- 
rialni proizvodnji naj se primerjajo s povprečnimi osebnimi 
dohodki v gospodarstvu občine. 

Tudi sredstva za osebne dohodke delavcev v nematerialni 
proizvodnji, kamor v skladu z resolucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v 
letu 1980 vštevamo vse delavce v temeljnih organizacijah 
združenega deta družbenih dejavnosti, delavce v delovnih 
skupnostih samoupravnih interesnih skupnostih, družbeno- 
političnih skupnostih in državnih organov ter delavce v ban- 
kah, zavarovalnicah in drugih finančnih organzacijah ter de- 
lavce v temeljnih organizacijah združenega dela trgovinskih 
organzacij, ki se ukvarjajo z izvozom ali uvozom ter s prome- 
tom blaga in storitev na debelo naj ne naraščajo linearno po 
enaki stopnji v vseh temeljnih organizacijah združenega deta 
nematerialne proizvodnje. Oblikujejo naj se kriteriji za dife- 
rencirano oblikovanje sredstev za osebne dohodke v temelj- 
nih organizacijah združenega dela nematerialne proizvodnje, 
ki naj upoštevajo sledeča načela: 

- pri oblikovanju mase sredstev za osebne dohodke v po- 
sameznih družbenih dejavnostih v letu 1980 je treba upošte- 
vati planirano stopnjo povečanega zaposlovanja v teh dejav- 
nostih, kakor bo skladno z družbenim planom dogovorjena v 
okviru samouprvne interesne skupnosti; 

- za posamezne dejavnosti v okviru nematerialne proizvod- 
nje, na primer temeljne organizacije združenega dela iz po- 
dročja trgovine ter delovne skupnosti v bankah, v družbeno- 
političnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in 
državnih organih, naj se predvidijo kriteriji, po katerih bi se 
sredstva za osebne dohodke v letu 1980 v posameznih temelj- 
nih organzacijah združenega dela ali delovnih skpnostih po- 
večevala počasneje od sredstev za osebne dohodke v gospo- 
darstvu, v odvisnosti od tega, kako so se v teh temeljnih 
organizacijah ali delovnih skupnostih povečevala sredstva za 
osebne dohodke v preteklih letih in kakšna je dosežena raven 
sredstev za osebne dohodke v teh temeljnih organizacijah ali 
delovnih skupnostih; 

- ne zavzemamo se za to, da bi se oblikovali tudi kriteriji za 
različno povečevanje sredstev za osebne dohodke v temeljnih 
organzacijah združenega dela družbenih dejavnosti. Kolikor 
bi obstajala potreba za različno povečevanje sredstev za 
osebne dohodke v temeljnih organizacijah družbenih dejav- 
nosti, bi ta vprašanja ne mogli urediti s tem dogovorom, 
temveč le predvideti, da se v ta namen in za ureditev teh 
vprašanj v okviru občin ob sodelovanju samoupravnih intere- 
snih skupnosti sklepajo posebni dogovori. 
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3. Zavzemali se bomo, da naj dogovor ne omejuje oblikova- 
nja sredstev skupne porabe v letu 1980. Za oblikovanje teh 
sredstev naj veljajo le splošna načela, da se morajo v okviru 
razporejanja čistega dohodka sredstva za skupno porabo 
povečevati počasneje kot sredstva za razširjanje materialne 
podlage dela in za rezerve. Taka usmeritev je smotrna, saj je 
potrebno v letu 1980 oblikovati sklad skupne porabe za ure- 
sničevanje nekaterih interesov delavcev v letu 1981 na po- 
dročju prehrane med delom, regresa za letni dopust, za sta- 
novnjsko izgradnjo in slično, saj v letu 1981 prenehajo veljati 
prehodne določbe zakona o celotnem prihodku in dohodku 
temeljnih organizacij združenega dela. 

4. 
Poraba sredstev skupne porabe v posameznih temeljnih 

oryctiiizacijcth združenega dela v letu 1980 ne more biti višja 
od odstotka iznad porabe sredstev skupne porabe v letu 1979, 
ki bo določen v dogovoru. Pri medsebojnem primerjanju 
obsega porabljenih sredstev skupne porabe v letu 1979 in 
1980 se upoštevajo vsa porabljena sredstva - tako iz oblikova- 
nega sklada skupne porabe kot tudi iz tekočega dohodka v 
delu, — ki ga je v skladu s prehodnimi določbami zakona o 
ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela bilo mogoče namenjati za posamezne 
namene skupne porabe še v letu 1979 in letu 1980, kakor tudi 
vsa sredstva, ki jih delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela iz sredstev skupne porabe združujejo z drugimi 
temeljnimi organizacijami v okviru organizacij združenega 
dela ali družbenopolitičnih skupnosti. V to primerjavo pa naj 
se všteva le tisti del sredstev sklada skupne porabe za stano- 
vanjsko izgradnjo, ki se za stanovanjsko izgradnjo namenja 
ob zaključnem računu iz čistega dohodka, ne pa tudi tisti del 
sredstev, ki se na podlagi samoupravnih sporazumov v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti združuje za stanovanjsko 
izgradnjo. 

Tudi na področju porabe sredstev za skupno porabo pred- 
lagamo, da dogovor vključuje kriterije, ki bodo usmerjali 
organizacije združenega dela na diferencirano poviševanje 
sredstev skupne porabe v letu 1980. Ti kriteriji naj zagotav- 
ljajo: 

- da sredstva za skupno porabo delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah in delovnih skupnostih ne-materialne proizvodnje v 
letu 1980 na delavca ne bodo mogla biti višja kot so v dogo- 
voru opredeljenega odstotka nad zneskom porabe v letu 
1979, vendar največ tolikšna, kot so bila porabljena sredstva 
za skupno porabo na delavca v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela gospodarstva v letu 1979, povečana za predvi- 
deni odstotek v dogovoru. 

- da se bodo sredstva za skupno porabo v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela materialne proizvodnje povečevala 
izpod in v dogovoru opredeljenega odstotka na maso sred- 
stev v letu 1979 v tistih temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki so v letu 1979 porabile na delavca nesorazmerno višji 
znesek skupne porabe od povprečnega zneska skupne po- 
rabe na delavca v gospodarstvu SR Slovenije. 

5. 
Dogovor naj vključuje tudi kriterije za posamezna izplačila 

iz sredstev skupne porabe. Pri tem se zavzemamo za to, da se 
glede na skupno omejitev sredstev skupne porabe, določene 
v dogovoru, nad zneskom sredstev skupne porabe v letu 1979 
višina posameznih izplačil naj ne oblikuje po istih osnovah. 
Zavzemamo se za to, da se najhitreje povečuje regres za 
prehrano med delom, ki naj znaša 8 odstotkov od povpreč- 
nega osebnega dohodka v 9 mesecih leta 1979. Vsa ostala- 
izplačila naj se povečujejo mnogo počasneje ali ostanejo na 
isti ravni kot v letu 1979. O tem naj neposredno odločajo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, s tem, da z 
izplačevanjem teh ne smejo prekoračiti mase sredstev, ki je 
predvidena za skupno porabo v letu 1980. Posebej se zavze- 
mamo za to, da se v dogovoru konkretneje omeji poraba 
sredstev skupne porabe za izlete, ekskurzije in proslave ter da 
se omeji poraba sredstev skupne porabe za delavska športna 
tekmovanja iznad ravni posameznih organizacij združenega 
dela oziroma občin. 
6. 

Dogovor naj vključuje tudi način spremljanja izpolnjevanja 
obveznosti organizacij združenega dela glede uveljavljanja 
delitvenih razmerij ter oblikovanja sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo ter njihovega razporejanja. Pri tem 
naj dogovor predvideva, katere podatke morajo organizacije 
združenega dela zbirati in posredovati službi družbenega 
knjigovodstva ter drugim organizacijam in organom, da bi 
bilo možno spremljanje njihovega obnašanja pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka. 

IV. 

Dogovor o uresničevanju družbenoekonomske politike v 
letu 1980 na področju razporejanja sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo mora biti sklenjen do konca januarja 
tega leta. Istočasno zvezni izvršni svet pripravlja predlog 
zakona, s katerim naj bi opredelil višino sredstev za nekatere 
osebne prejemke iz materialnih stroškov, za trošenje sredstev 
za reprezentanco, za znesek pogodb o delu in nekaterih 
drugih sredstvih organizacij združenega dela. Tudi ta zakon 
naj bi bil sprejet v mesecu januarju tega leta. Glede na to, da 
bodo vsa temeljna vprašanja, ki so bila za leto 1979 urejena s 
stališči republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o delitvi 
po delu in rezultatih dela upoštevaje Sindikalno listo za leto 
1978, urejena ali v posebnem dogovoru v socialistični repu- 
bliki Sloveniji oziroma z zveznim zakonom, predsedstvo repu- 
bliškega sveta Zveza sindikatov Slovenije priporoča vsem 
sindikalnim organizacijam, da se delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in delovnih skupnosti do sprejema 
tega dogovora oziroma zveznega zakona vzdrže vsakih povi- 
ševanj osnov ter zneskov izplačil iz materialnih stroškov ter iz 
sredstev skupne porabe, ki so bila doslej urejena s Sindikalno 
listo ter da naj višino teh zneskov prilagodijo vsebini dogo- 
vora o politiki delitve sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo v SR Sloveniji in posebnemu zveznemu zakonu, ko 
bosta ta dogovor oziroma zakon sprejela. 

Predlog zakona o 
razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini (ESA-126) 

i. 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov 23/5 1979 
sprejela osnutek zakona o ra- 
zlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastni- 
ni. Skupščina je naročila Izvrš- 
nemu svetu, da pripravi pred- 

log zakona, pri tem pa upošte- 
va stališča družbenopolitične- 
ga zbora, pripombe, predloge 
in mnenja dane v poročilih de- 
lovnih teles skupščine in zbo- 
rov, pripombe delegatov ter 
pripombe dane v razpravi de- 
legatov na seji zborov,- 

Osnutek zakona so pred se- 

jami zborov Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije 
obravnavali odbor za družbe- 
nopolitični sistem in odbor za 
stanovanjsko - komunalna 
vprašanja in varstvo okolja 
zbora združenega dela, odbor 
za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem ter odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja zbora občin, odbor za 
družbenoekonomske odnose 
družbenopolitičnega zbora in 
zakonodajnopravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

Mnenja, pripombe in predlo- 
ge k osnutku zakona so skup- 
ščini posredovali tudi nekateri 

delegati in skupine delegatov 
iz občin: Črnomelj, Idrija, Ka- 
mnik, Kranj, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Center, Ljub- 
Žana Moste-Polje, Ljubljana- 

iška, Maribor, Novo mesto, 
Ptuj in Škofja Loka, delegati 
na sejah zborov, nekateri 
upravni organi občinskih 
skupščin in več sodišč. 

Predlagatelj je iz razprave 
prejel nad 200 pripomb, pred- 
logov in mnenj. Najštevilnejše 
so bile pripombe oziroma 
predlogi k tistim določbam, ki 
so vsebovale variantne rešitve, 
in k določbam, ki urejajo dolo- 
čitev odškodnine, vendar pa 
so izražena stališča dokaj raz- 
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nolika in si med seboj celo na- 
sprotujejo. 

Pred pripravo predloga za- 
kona je predlagatelj proučil 
vse predloge iz razprave. Pri 
pripravi predloga zakona je 
predlagatelj sledil stališčem 
družbenopolitičnega zbora in 
stališčem skupščinskih teles. 
Tako se je pri določbah, ki so 
bile v osnutku predlagane v 
variantah, odločil za tiste reši- 
tve, ki so v skladu s stališči 
navedenega zbora in skup- 
ščinskih teles. V predlog zako- 
na je razen tega dobesedno ali 
smiselno vključil tiste predlo- 
ge iz razprave, ki pomenijo 
vsebinsko dograjevanje bese- 
dila posameznih določb. 

Pri sestavi predloga zakona 
ni bilo mogoče upoštevati pri- 
pomb in predlogov, ki so v na- 
sprotju z upoštevanimi pri- 
pombami, pripomb in predlo- 
gov, ki so v nasprotju s temelj- 
nimi načeli, ki jih vsebujeta 
ustava in ta zakon ter predlo- 
gov, ki se nanašajo na vpraša- 
nja, katerih ureditev ne sodi v 
ta zakon. 

Vsebinske dopolnitve zako- 
na so terjale tudi razširitev be- 
sedila z vnašanjem nekaterih 
novih členov in z dopolnjeva- 
njem ali spremembo doseda- 
njih členov. 

Osnovna zgradba predloga 
zakona in število poglavij je 
ostalo nespremenjeno, zaradi 
vsebinske povezanosti pa je 
nekaj določb nekaterih členov 
prenešenih v druga poglavja. 
Skladno s pripombami iz raz- 
prave se predlog zakona v na- 
potilnih normah več ne sklicu- 
je na določene člene drugih 
zakonov. 

II. 

1. V poglavju »splošne do- 
ločbe« ni bistvenih sprememb. 

Glede na pripombe skup- 
ščinskih teles je predlagatelj 
ponovno proučil problematiko 
odstranjevanja razpadajočih 
objektov in ugotovil, da določ- 
ba tretjega odstavka 6. člena 
osnutka, ki predvideva mož- 
nost razlastitve takih objektov, 
sistemsko ne spada v ta zakon. 
Problem odstranjevanja razpa- 
dajočih objektov, ki ogrožajo 
varnost življenja, prometa, so- 
sednjih objektov ali pa znatno 
kvarijo podobo naselja ali kra- 
jine in jih lastnik ne popravlja 
ali ne odstrani, sicer res obsto- 
ji, toda ker ga ne ureja noben 
drug predpis, ga le v razlasti- 
tvenem zakonu ni mogoče 
učinkovito urediti. 

Prvenstveno bo potrebno z 
drugimi predpisi najprej zago- 
toviti učinkovit inšpekcijski 
nadzor, dolžnost popravila oz. 
odstranitve takih objektov, za- 

gotoviti sredstva za revitaliza- 
cijo starih objektov, še zlasti 
če so kulturno pomembni idr. 
Zgolj z razlastitvijo tega pro- 
blema ni mogoče rešiti. Zato 
tudi mnenj, da je taka določba 
v razlastitvenem zakonu po- 
trebna in naj ustrezno preobli- 
kovana v zakonu ostane, ni bi- 
lo mogoče upoštevati. 

Zaradi opustitve navedene 
določbe v 6. členu je bilo po- 
trebno ustrezno spremeniti 
besedilo 2. člena, ki je tudi si- 
cer usklajeno s pripombami iz 
razprave. Zaradi jasnosti je 
med primeri drugih del izrecno 
navedena tudi prenova starih 
mestnih in vaških jeder. 

Zaradi jasnosti besedila je 
bila terminološko nekoliko 
preoblikovana določba prvega 
odstavka 1. člena in določba 8. 
člena. Da lahko prejšnji lastnik 
zahteva razlastitev preostalega 
dela nepremičnine, je potreb- 
no, da izkaže, da nima uteme- 
ljenega interesa, da bi ta del še 
uporabljal. 

Dodana je določba 12. čle- 
na, ki zaradi jasnosti izrecno 
napotuje na uporabo določb 
tega zakona, ki veljajo za ra- 
zlastitev nepremičnine, na ka- 
teri je lastninska pravica, tudi v 
primerih, ko gre za odvzem ali 
omejitev pravic, ki jih ima ob- 
čan, društvo ali druga civilna 
pravna oseba na nepremičnini 
v družbeni lastnini. 

Izhajajoč iz načela, da obči- 
na pridobiva zemljišča v me- 
stih in naseljih mestnega zna- 
čaja oz. zemljišča namenjena 
za kompleksno graditev po za- 
konu o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na 
zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev, ta zakon 
ureja prehod posamičnih zem- 
ljišč v družbeno lastnino in to 
tako, da v 6. členu ohranja do- 
ločbo, da lahko razlastitveni 
upravičenec z razlastitvijo oz. 
prisilnim prenosom pridobi 
nepremičnino le, če jo potre- 
buje za svojo dejavnost. Izjema 
je le občina, ki lahko pridobi 
posamično nepremičnino v 
družbeno lastnino, čeprav je 
neposredno ne potrebuje za 
svojo dejavnost, če je gradnja 
predvidena z občinskim plan- 
skim aktom, ali če gre za razla- 
stitev stavbe v kompleksu 
zemljišč, ki so v družbeni last- 
nini. V tem drugem primeru 
gre predvsem za možnost ra- 
zlastitve stavbe, ki se nahaja 
na zemljišču, ki je prešlo v 
družbeno lastnino na podlagi 
nacionalizacije iz leta 1958 ali 
prej navedenega zakona o pre- 
nehanju lastninske pravice. V 
obeh primerih preidejo zemlji- 
šča na občino; torej mora ime- 
ti tudi občina in predvsem ob- 
čina pravico predlagati razla- 

stitev stavbe, ki po prostor- 
skem izvedbenem aktu na ta- 
kem zemljišču ne more ostati. 
Ker drugi možni upravljalci 
stavbnih zemljišč (samouprav- 
na komunalna interesna skup- 
nost, samoupravna skupnost 
za gospodarjenje k stavbnim 
zemljiščem ali krajevna skup- 
nost) pridobivajo stavbna zem- 
ljišča v upravljanje od občine, 
ni razloga, da da ta zakon tudi 
tem enak izjemen položaj kot 
ga ima občina. Ob taki načelni 
ureditvi predlagatelj ni mogel 
upoštevati pripomb, ki opozar- 
jajo na poseben položaj drugih 
upravljalcev stavbnih zemljišč 
in ne pripomb, naj bi status 
razlastitvenega upravičenca v 
naseljih in naseljih mestnega 
značaja imela le občina. Tudi 
razloga za razširitev določbe 
drugega odstavka 6. člena ni, 
saj občina ob pogoju, da je 
gradnja predvidena z občin- 
skim planskim aktom lahko z 
razlastitvijo pridobi vsako 
zemljišče, tudi zemljišče, ki se 
nahaja v kompleksu zemljišč, 
ki so v družbeni lastnini. S tem 
Pride do izraza predvsem tudi 
načelo družbeno usmerjene in 
planirane izrabe prostora. 

Predlagatelj tudi ni mogel 
upoštevati pripomb: 

- naj se v prvem odstavku 2. 
člena natančneje opredeli, ka- 
teri so »drugi objekti«, saj za- 
kon ne more nikdar zajeti vseh 
možnih situacij; 

- ki se nanašajo na načelno 
opredelitev odškodnine. Do- 
ločbi 9. člena pomenita le pov- 
zetek ustavnih določb o pra- 
vični odškodnini oz. ustrezni 
odškodnini za družbene prav- 
ne osebe. Natančnejše določ- 
be, ki so deloma tudi povzetek 
ustavnih določb in določbe 
248. člena zakona o združe- 
nem delu, v glavnem pa njiho- 
va realizacija, so vsebovane v 
šestem poglavju o odškodnini; 

- ki se nanašajo na plačilo 
stroškov razlastitvenega po- 
stopka. Glede na to, da odško- 
dnino določa sodišče v ne- 
pravdnem postopku, ki nepo- 
trebnih večkratnih cenitev pra- 
viloma ne odredi oz. dopusti, 
ni potrebna izrecna določba, 
da je razlastitveni upravičenec 
dolžan plačati le koristne stro- 
ške. 

2. V poglavju »priprave na 
razlastitev« je dodana določba 
o odškodnini za morebitno 
povzročeno škodo, v 13. členu 
pa sta zaradi terminološke us- 
kladitve z zakonom o sistemu 
družbenega planiranja besedi 
»urbanističnih dokumentov« 
nadomeščeni z besedami 
»prostorskih izvedbenih ak- 
tov«. 

Pripombe, naj se opredeli 
nivo urbanistične dokumenta- 

cije, ki je podlaga za parcelaci- 
jo predvideno v 13. členu, 
predlagatelj ni mogel upošte- 
vati, saj je namen te določbe, 
da omogoči med drugim tudi 
parcelacijo v skladu s katerim- 
koli prostorskim izvedbenim 
aktom, ki za tisto območje ob- 
stoji. Kateri so prostorski 
izvedbeni akti, bo določal drug 
zakon. 

3. Poglavje o ugotavljanju 
splošnega interesa je termino- 
loško usklajeno z zakonom o 
sistemu družbenega planira- 
nja, in o družbenem planu 
SRS. Številna mnenja, ki so bi- 
la dana k poglavitnim rešitvam 
v tem poglavju, so se v glav- 
nem opredeljevala glede va- 
riantnih rešitev in se nanašala 
na rešitve, ki jih sedanje določ- 
be v 16. in 17. členu več ne 
vsebujejo. 

Nasprotno pa so družbeno- 
politični zbor in nekatera de- 
lovna telesa zborov opozorila 
na neustreznost predlaganih 
rešitev v osnutku. Ugotovitev 
splošnega interesa naj bi bila 
namreč dosledneje vezana na 
urbanistične dokumente, ki 
naj se po redni poti v skladu z 
družbenimi potrebami spremi- 
njajo in dopolnjujejo, v vseh 
ostalih primerih pa na splošni 
interes ugotavlja občinska 
skupščina. Sledeč stališča 
družbenopolitičnega zbora 
predlog zakona z določbo 16. 
člena ki je v bistvu povzeta iz 
prvega odstavka 14. člena 
osnutka, opredeljuje splošni 
interes tako, da ga šteje za 
ugotovljenega, če je s prostor- 
skim izvedbenim aktom na do- 
ločenem zemljišču predvidena 
graditev po namenu določene- 
ga objekta. V vseh drugih pri- 
merih pa ugotavlja občinska 
skupščina z odločbo (17. člen). 
Predlog zakona tako opušča 
ugotavljanje splošnega intere- 
sa s splošnim aktom izvršnega 
sveta občinske skupščine. 

Glede na to, da je prostorski 
vidik neločljiva sestavina druž- 
benega planiranja, njegovo 
uresničitev pa morajo zagoto- 
viti ustrezni izvedbeni akti, je 
tako ugotavljanje splošnega 
interesa prvenstveno vezano 
na družbeno planiranje. 

S prostorskimi izvedbenimi 
akti so pri ugotavljanju sploš- 
nega intresa mišljeni seveda le 
taki akti, ki bodo sprejeti po 
posebnem postopku in bodo 
imeli značaj spološnega akta 
občinske skupščine, ne pa po- 
samične tehnične dokumenta- 
cije in projekti, ki bi bili izdela- 
ni po naročilu razlastitvenega 
upravičenca. Poimenovati teh 
prostorskih izvedbenin aktov 
zaenkrat ni mogoče, ker 
ustrezni republiški zakon o 
urejanju prostora še ni sprejet. 
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Ob smiselni uporabi določb 
veljavnega zakona o urbani- 
stičnem planiranju je za take 
akte mogoče šteti predvsem 
zazidalni načrt, druge urbani- 
stične dokumente (urbanistič- 
ni program, urbanistični načrt 
in urbanistični red) pa le, če 
predvidevajo na določenem 
zemljišču graditev po namenu 
določenega objekta, kar prak- 
tično pomeni le izjemoma. S 
tem, da zakon opredeljuje 
vrsto prostorskega izvedbene- 
ga akta z njegovo vsebino, da 
na določenem zemljišču pre- 
dvideva gradnjo določenega 
objekta, je ta akt tudi brez na- 
števanja nazivov aktov, dovolj 
določen. Zato pripomb, ki se 
nanašajo na to, da je treba v 
zakonu točno povedati, za ka- 
tere urbanistične dokumente 
oz. sedaj izvedbene akte gre 
predlagatelj ni upošteval. 

V primerih, ko splošni inte- 
res ni ugotovljen s prostorskim 
izvedbenim aktom, ga ugotovi 
skupščina občine z odločbo, 
skladno s prostorskim vidikom 
družbenega plana (17. člen). 
Razume se, da je občinska 
skupščina pri tem vezana tudi 
na prostorski izvedbeni akt, če 
je morda sprejet, vendar ni ta- 
ko natančen, da bi bil že z njim 
ugotovljen splošni interes. 

Ugotovitev splošnega inte- 
resa je možno predlagati tudi 
za gradnjo objektov na kmetij- 
skem zemljišču, ki mu je po 
predpisih o kmetijskih zemlji- 
ščih možno spremeniti namen 
V skladu s pristojnostmi, ki jih 
ima kmetijska zemljiška skup- 
nost po 103. členu ustave SRS 
in po zakonu o kmetijskih 
zemljiščih pri poseganju na 
kmetijski prostor zaradi smotr- 
nega izkoriščanja kmetiskih 
zemljišč, določa predlog zako- 
na sodelovanje kmetijske zem- 
ljiške skupnosti pri ugotavlja- 
nju splošnega interesa s tem, 
da kmetijska zemljiška skup- 
nost predlaga morebitne mož- 
ne lokacije. Ta predlog kmetij- 
ske zemljiške skupnosti mora 
razlastitveni upravičenec pri- 
ložiti svojemu predlogu za 
ugotovitev splošnega interesa. 
S tem je zagotovljeno varstvo 
kmetijskih zemljišč pred neu- 
pravičenimi izvedbenimi pose- 
gi. na kar posebej opozarja tu- 
di Zveza kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije. 

V zvezi z ugotavljanjem 
splošnega interesa so bile da- 
ne tudi pripombe, naj zakon 
izrecno določi, da odločitev 
občinske skupščine po 17. čle- 
nu nima značaja upravnega 
akta. Teh pripomb predlagatelj 
ni sprejel, ker niso skladne s 
sistemsko rešitvijo, da je ugo- 
tavljanje splošnega interesa 
po določbah 17 člena upravna 

stvar, s čimer so zaradi predpi- 
sanega postopka predvsem 
varovane koristi občanov. 

4. V skladu s pripombami je 
bilo IV. poglavje, ki ureja razla- 
stitveni postopek, nekoliko 
preoblikovano in razširjeno. 
Preoblikovana sta bila 20. in 
21. člen, tako da si posamezna 
dejanja razlastitvenega upravi- 
čenca in organa, ki odloča o 
razlastitvi, sledijo v smiselnem 
zaporedju. V 23. členu (22 
člen osnutka) je bila glede na 
pripombo kot nepotrebno 
opuščena določba tretjega od- 
stavka. 

Razen -tega sta vključena v 
poglavje za 23. členom, ki do- 
loča, kdaj mora razlaščenec 
izročiti razlaščeno nepremič- 
nino razlastitvenemu upravi- 
čencu, dva nova člena (člen 24 
in 25). Določbi obeh teh čie- 
nov, ki sta bila v osnutku zako- 
na med odškodninskimi do- 
ločbami, namreč urejata bodi- 
si pravice prejšnjega lastnika 
bodisi dolžnosti razlastitvene- 
ga upravičenca, ki jih imata v 
zvezi z izročitvijo nepremični- 
ne. Po 24. členu ima prejšnji 
lastnik razlaščenega zemljišča 
pravico, da s tega zemljišča 
pospravi posevke in plodove. 
Sledeč pripombam predlog 
zakona drugače ureja posto- 
pek za realizacijo te pravice in 
dodaja novi določbi drugega 
in tretjega odstavka, po katerih 
se prejšnjemu lastniku, ki ni 
mogel pospraviti posevkov in 
plodov do roka, ko mora izro- 
čiti nepremičnino razlastitve- 
nemu upravičencu, izvršitev 
razlastitvene odločbe na nje- 
gov predlog odloži, o čemer 
odloči premoženjsko pravni 
organ v izvršbi. Praviloma se v 
tem primeru izvršba odloži, ra- 
zen če bi s tem nastala razla- 
stitveneu upravičencu nesora- 
zmerna škoda. 

V novem 25. členu je v 1 
odstavku urejena dolžnost ra- 
zlastitvenega upravičenca, da 
prejšnjemu lastniku, ki mu je 
bila razlaščena stanovanjska 
hiša ali stanovanje kot posa- 
mezen del stavbe oziroma 
imetniku stanovanjske pravi- 
ce, ki je živel v takem stanova- 
nju, preden stavbo podre ali jo 
uporabi za druge namene, za- 
gotovi drugo primerno stano- 
vanje. V drugem odstavku pa 
je urejen položaj oziroma so 
urejene pravice prejšnjega 
lastnika stanovanjske hiše ali 
stanovanja kot posameznega 
dela stavbe, ki sta bila zgraje- 
na brez predpisanega dovolje- 
nja. V skladu z mnenji iz raz- 
prave je predlog zakona obdr- 
žal rešitev, da prejšnji lastnik 
takega objekta nima pravice 
do primernega nadomestnega 
stanovanja, temveč le pravico 

do najpotrebnejših prostorov v 
smislu predpisov o stanovanj- 
skih razmerjih. Glede tega je s 
prejšnjim lastnikom izenačena 
tudi oseba, ki uporablja tako 
stanovanje na podlagi pogod- 
be s prejšnjim lastnikom, kar je 
v skladu s pripombami iz raz- 
prave, po katerih taka oseba 
ne more imeti več pravic, kot 
prejšnji lastnik nedovoljene 
gradnje. 

Pripomba, ki opozarja na to, 
da bi tako striktna določba 
utegnila otežkočiti realizacijo 
zazidalnih načrtov ker ne bo 
možno izseliti stanovalcev iz 
nedovoljenih gradenj, če naj- 
potrebnejših prostorov ne bo, 
stanovanja pa ne bo dopustno 
preskrbeti, ni utemeljena, saj 
zakon take prepovedi nima. Na 
podlagi te določbe le prejšnji 
lastnik ne more zahtevati več, 
kot so najpotrebnejši prostori. 
Kaj so najpotrebnejši prostori 
pa določa zakon o stanovanj- 
skih razmerjih. 

Da se izključi vsak dvom, ki v 
praksi ves čas obstoji, kdo od- 
loči v primeru spora o izselitvi 
prejšnjega lastnika iz razlašče- 
ne stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja (za imetnika stano- 
vanjske pravice je že sedaj pri- 
stojen stanovanjski organ po 
71. členu zakona o stanovanj- 
skih razmerjih), je dodan na 
koncu 25. člena nov tretji od- 
stavek. 

Glede na pripombe je neko- 
liko preoblikovana določba 26. 
člena (23. člena osnutka). Na- 
vedena določba sicer ohranja 
rok 2 let iz temeljnega besedila 
osnutka, saj se je zanj oprede- 
lila večina pripomb iz razpra- 
ve, ne veže pa tega roka na 
izvršitev obsežnejših del na ra- 
zlaščeni nepremičnini, ampak 
določa, da se na zahtevo prejš- 
njega lastnika pravnomočna 
razlastitvena odločba odpravi, 
če razlastitveni upravičenec v 
dveh letih od pravnomočnosti 
odločbe ne izvrši pripravljalnih 
ali drugih del v skladu z name- 
nom, zaradi katerega je bila 
nepremičnina razlaščena. Do- 
volj je torej, da so bila oprav- 
ljena pripravljalna ali druga 
dela pri gradnji objekta, pri če- 
mer se ne zahteva, da bi bila ta 
dela izvršena prav na razlašče- 
nem zemljišču. 

Pripombe, da je odveč do- 
ločba, ki razlastitvenemu upra- 
vičencu nalaga dolžnost, da 
predlogu za razlastitev priloži 
cenilni zapisnik in dokaz, da 
ima zagotovljena sredstva za 
plačilo odškodnine, predlaga- 
telj ni upošteval. Po njegovem 
mnenju predložitev cenilnega 
zapisnika za razlastitvenega 
upravičenca namreč ne pome- 
ni kakšne posebne ali celo do- 
datne obremenitve, ker da bo- 

doči investitor nepremičnino, 
ki jo potrebuje zaradi gradnje 
objekta, v praksi praviloma ve- 
dno oceniti po sodnem cenilcu 
že pred uvedbo razlastitvene- 
ga postopka. Kar se tiče doka- 
za, da ima razlastitveni upravi- 
čenec zagotovljena sredstva 
za plačilo odškodnine, pa bi 
težava utegnila nastopiti le pri 
predložitvi dokaza o zagotov- 
ljenih sredstvih, kadar bo kot 
razlastitveni upravičenec na- 
stopala občina v primerih iz 
drugega odstavka 6. člena te- 
ga zakona, ko nepremičnine 
ne bo potrebovala za izvrševa- 
nje svoje dejavnosti. Pa še to le 
v primerih, če občina ne bo 
hkrati tudi upravljalec stavbnih 
zemljišč. Neutemeljena je tudi 
pripomba, da bodo sredstva 
lahko nekaj let blokirana na 
posebnem strogo namenskem 
računu pri službi družbenega 
knjigovodstva, saj razlastitveni 
postopek teče hitro, če je 
gradnja objekta v skladu s 
sprejetimi planskimi akti in če 
razlastitveni upravičenec tudi 
sicer upošteva določbe zako- 
na. V primeru, da se razlatitve- 
ni upravičenec in razlaščenec 
ne moreta sporazumeti glede 
odškodnine, pa je v zakonu 
predvidena še možnost, da so- 
dišče določi na predlog razla- 
ščenca akontacijo na odško- 
dnino, kar po eni strani lahko 
znatno skrajša blokiranje sred- 
stev razlastitvenega upravi- 
čenca, po drugi strani pa je 
tudi v korist razlaščenca, ki ta- 
ko še pred dokončno določi- 
tvijo odškodnine lahko dobi 
znaten del odškodnine (naj- 
manj 3/4 približno ocenjene 
vrednosti nepremičnine) 

Pripombe, da bi bilo rok, v 
katerem mora razlastitveni 
upravičenec na razlaščeni ne- 
premičnini izvršiti obsežnejša 
dela, sicer ima razlaščenec 
pravico zahtevati odpravo ra- 
zlastitvene odločbe, primerne- 
je določiti v odvisnosti od 
pravnomočnosti lokacijskega 
in gradbenega dovoljenja, si- 
stemsko ni bilo mogoče vklju- 
čiti v predlog zakona, ker 
predpisuje pogoje za izdajo 
omenjenih dovoljenj drug 
predpis. Ne glede na to pa je ta 
določba, na katero se pripom- 
ba nanaša, itak preoblikovana 

5 Doloc be V. poglavja o 
omejitvi lastninske ali druge 
pravice in o prisilni omejitvi 
uporabe nepremičnin v druž- 
beni lastnini so ostale vsebin- 
sko nespremenjene, redakcij- 
ski popravki so le v 2) . členu 

Pripombe, da ni smotrno, če 
se mora tudi za omejitev lastr- 
ninske pravice ugotavljati 
splošni interes ni mogoče 
upoštevati, ker je v nasprotju, z 
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določbo 99. člena republiške 
ustave. 

6. Pripombe k odškodnin- 
skim določbam so bile najšte- 
vilnejše. Skladno s pripomba- 
mi je večina določb tega po- 
glavja dopolnjenih oz. spreme- 
njenih, ali pa je vsebina bolj 
razumljivo opredeljena: nekaj 
določb je tudi prenesenih v če- 
trto poglavje. 

V skladu s pripombami od- 
škodninske določbe, razen 
splošne določbe v 9. členu, 
izrecno več ne poudarjajo, da 
gre za pravično odškodnino, 
ker to ni potrebno. Da bo od- 
škodnina pravična, zagotavlja- 
jo osnove in merila, po katerih 
se določi. Že temeljna določ- 
ba, ki načelno opredeljuje pra- 
vično odškodnino (32. člen) je 
dopolnjena in objektivizirana 
tako, da opredeljuje odškodni- 
no kot korist, ki bi jo nepre- 
mičnina lahko dajala prejšnje- 
mu lastniku ob normalni upo- 
rabi, pri čemer se upoštevajo 
pri posameznih vrstah nepre- 
mičnin še druge osnove in me- 
rila določena s tem zakonom. 
Ta korist je splošna osnova, ki 
je v načelu podlaga za določi- 
tev odškodnine vseh vrst ne- 
premičnin. Vrednost nepre- 
mičnine, ki naj bi bila po neka- 
terih pripombah iz razprave 
splošna osnova, taka osnova 
ne more biti, je pa pomožna 
osnova pri posameznih vrstah 
nepremičnin kot so kmetijska 
zemljišča, stavbe, naprave, le- 
sna masa, trajni nasadi ipd. 

Zaradi uskladitve z ustavno 
določbo je v tretjem odstavku 
32. člena opredeljeno poslab- 
šanje pogojev za življenje in 
delo kot bistveno poslabšanje 
pogojev za življenje in delo. 
Kljub pripombam je predlog 
zakona obdržal določbo, da se 
kot tako poslabšanje šteje zla- 
sti tudi okoliščina, da je razla- 
ščenec zaradi realizacije pro- 
storskih izvedbenih aktov po- 
stopno izgubljal lastninsko 
pravico na nepremičninah, ker 
tako določbo terja ustavno na- 
čelo o upravičeni odškodnini. 
V ostalem pa predlog zakona 
natančneje ne opredeljuje bi- 
stvenega poslabšanja pogojev 
za življenje in delo, ker vseh 
možnih situacij ne more zajeti. 
V končni fazi je ta ocena pač 
prepuščena sodiščem, ki so 
pristojni za določitev odško- 
dnine. 

Predlog zakona ohranja do- 
ločbo, da se odškodnina za ra- 
zlaščeno nepremičnino določa 
v gotovini, drugače (npr. v 
obliki druge nepremičnine) pa 
le, če se stranke tako sporazu- 
mejo. Na pobudo Zveze kme- 
tijskih zemljiških skupnosti 
Slovenije pa je bila v skladu s 
pripombami iz razprav v pred- 

log zakona sprejeta nova do- 
ločba, ki razlastivenega upra- 
vičenca obvezuje, da prven- 
stveno da odškodnino v drugih 
zemljiščih, če gre za kmeta, ki 
mu pomeni kmetijska dejav- 
nost glavno dejavnost, ali če 
so razlaščena zemljišča, ki so 
de! kmetije, ki se po predpisih 
o dedovanju ne sme deliti. Z 
isto določbo je naložena tudi 
kmetijski zemljiški skupnosti 
dolžnost, da razlastitvenemu 
upravičencu pri tem pomaga. 
Le tako obstoji možnost ure- 
sničevanja te določbe, ki ima 
namen, da se takim razlaščen- 
cem po možnosti ne okrne ek- 
sistenčna podlaga. Glede na 
pripombe iz razprave je pred- 
lagatelj proučil vprašanje ra- 
zlastitev nedovoljenih gradenj 
in pravic, ki jih ima prejšnji 
lastnik takega objekta, zlasti 
tudi v povezavi s sistemsko re- 
šitvijo vprašanja nedovoljenih 
gradenj iz zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
urbanističnem planiranju (Ura- 
dni list SRS, št. 8/78). Po tem 
zakonu so morale biti obstoje- 
če nedovoljene gradnje razvr- 
ščene skladno z odlokom ob- 
činske skupščine v tri skupine 
in sicer na objekte, za katere 
se lahko izda lokacijsko dovo- 
ljenje, na objekte, za katere lo- 
kacijskega dovoljenja sicer ni 
mogoče izdati, odstranitev ob- 
jekta pa se za določen čas od- 
loži in na objekte, ki se morajo 
takoj odstraniti. Če bi se te in 
druge določbe zakona o urba- 
nističnem planiranju dosledno 
izvajale, vprašanje razlastitev 
nedovoljenih gradenj res ne bi 
smelo biti. Toda v praksi je po- 
ložaj drugačen in tako ni mo- 
goče izključiti možnosti razla- 
stitve objekta,zgrajenega brez 
predpisanega dovoljenja, če ta 
ni bil odstranjen po urbanistič- 
nih predpisih. Ob določbah,da 
prejšnji lastnik stavbe, ki je bi- 
la zgrajena brez predpisanega 
dovoljenja in takšno dovolje- 
nje tudi do konca razlastitve- 
nega postopka ni bilo izdano, 
nima pravice do odškodnine, 
predlog, zakona enako kot pri 
vprašanju pravice do drugega 
stanovanja oz. najpotrebnejših 
prostorov - ne loči prejšnjih 
lastnikov objektov, ki bi morali 
biti takoj odstranjeni in objek- 
tov, katerih odstranitev je bila 
za določen čas odložena. V 
obeh primerih gre namreč za 
nedovoljene gradnje. Določba 
35. člena je dopolnjena še z 
natančnejšimi določbami o ro- 
ku, do katerega lahko prejšnji 
lastnik stavbo podre in odpelje 
gradbeni material. Nima pa 
posebne določbe o tem kateari 
objekti se štejejo za objekte 
zgrajene brez predpisanega 
dovoljenja, ker je to vprašanje 

sistemsko rešeno v drugem 
zakonu. Iz istega razloga pred- 
log zakona ne določa časovne 
meje, od kdaj se objekt, ki je 
zgrajen brez dovoljenja, sma- 
tra za nedovoljeno gradnjo. 
Pripomba, naj bi se štelo ob- 
jekte, ki so vpisani v zemljiški 
knjigi kot lastnina občanov, za 
objekte zgrajene s predpisa- 
nim dovoljenjem, pa tudi sicer 
ni. utemeljena, saj sodišče ob 
vpisu objekta v zemljiško knji- 
go ni dolžno preverjati, ali je 
objekt zgrajen s predpisanim 
dovoljenjem ali ne. 

Skladno s pripombami je 
dopolnjena tudi odškodninska 
določba 36. člena z določbo, 
po kateri ima prejšnji lastnik 
pravico do odškodnine za naj- 
nujnejša vzdrževalna dela na 
stavbi, ki so bila opravljena po 
tem, ko je že bil obveščen o 
vloženem predlogu za razlasti- 
tev. 

Predlog zakona pa ne vse- 
buje več pooblastila občinski 
skupščini, da predpiše poseb- 
ne oblike in pogoje za odško- 
dnino v primerih, če zavzame 
razlastitev nepremičnin takšen 
obseg, da se mora izseliti večji 
del prebivalstava iz kraja, v ka- 
terem so nepremičnine. Si- 
stemsko namreč taka določba 
ni ustrezna, saj ta zakon ne 
ureja razlastitve kompleksov 
zemljišč. Zemljišča namenjena 
za kompleksno graditev prei- 
dejo v družbeno lastnino po 
zakonu o prenehanju lastnin- 
ske pravice in drugih pravic na 
zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev. Odško- 
dnina za taka zemljišča pa se 
določi po osnovah in merilih iz 
tega zakona. 

Glede določitve odškodnine, 
ločeno za posamezne vrste ne- 
premičnin istega prejšnjega 
lastnika, predlog zakona pov- 
zema temeljno besedilo osnut- 
ka, ker so se zanj opredelila 
vsa skupščinska telesa in vsi 
delegati (37.člen). 

Glede razlaščenih kmetij- 
skih zemljišč so bile dane pri- 
pombe, naj se odškodninske 
določbe usklade z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih oziroma 
naj se ta zakon sklicuje na 13. 
člen navedenega zakona, ki 
določa, da pripada kmetu oz. 
kmetijski organizaciji združe- 
nega dela poleg odškodnine 
po predpisih o razlastitvi še 
nadomestilo za zmanjšano 
možnost pridobivanja na preo- 
stalem zemljišču. Zaradi uskla- 
ditve z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih je v določbah 38. 
člena nadomeščena »tržna ce- 
na« s »tržno vrednostjo«, kot 
osnovo za določitev odškodni- 
ne za kmetijsko zemljiče. V 
ostalem pa predlagatelj meni, 
da se navedene določbe obeh 

zakonov dopolnjujejo in niso v 
ničemer med seboj neskladne. 
Povratno sklicevanje na zakon 
o kmetijskih zemljiščih pa v 
teh določbah tudi ni potrebno. 

Skladno s pripombami iz 
razprave sta zaradi jasnosti 
besedila spemenjeni določbi 
drugega in petega odstavka 
38. člena. V drugem odstavku 
je jasneje opredeljeno območ- 
je, na katerem se oblikuje 
tržna vrednost, ki je osnova za 
določitev odškodnine za kme- 
tijsko zemljišče, v petem od- 
stavku pa je jasneje povedano, 
da se pri gozdu določi odško- 
dnina posebej za zemljišče in 
posebej za lesno maso. Trajne 
nasade je potrebno obravna- 
vati kot investicijo zato je 
ustrezno preoblikovana tudi 
odločba tretjega odstavka, ki 
najpogostejše primeri investi- 
cij primeroma našteva. Možne 
pa so seveda še druge, tako 
tudi nasipavanje zamočvirje- 
nih zemljišč, na kar je bilo 
opozorjeno v razpravi. 

V zvezi z odškodnino za 
kmetijska zemljišča so bila v 
razpravi izražena mnenja, da 
tržna vrednost ni ustrezna 
osnova za določitev odškodni- 
ne, ker se težko ugotavlja, da 
je potrebno določiti kriterije za 
dokazovanje večje koristi, kot 
znaša tržna vrednost oz. naj 
zakon navedeno določbo četr- 
tega odstavka 38. člena opusti. 
Teh mnenj ni bilo mogoče 
upoštevati. Kmetijska zemlji- 
šča so v prostem prometu in 
tržna vrednost se, če ne na ob- 
močju krajevne skupnosti, pa 
na območju občine vsekakor 
formira ter je kot taka ena naj- 
bolj objektivnih osnov za dolo- 
čitev odškodnine. Kriterijev za 
dokazovanje večje koristi pa 
zakon tudi ne more našteti, ker 
so možne najrazličnejše situa- 
cije. Za kmete, kjer bi do upo- 
rabe teh meril največkrat priš- 
lo pa ima zakon o kmetijskih 
zemljiščih itak posebne do- 
ločbe. 

Ob določanju odškodnine 
opredeljuje predlog zakona 
pojem stavbnega zemljišča v 
glavnem enako kot temeljno 
besedilo osnutka, ker se je 
zanj načelno opredelila večina 
skupščinskih teles in večina 
delegatov. Glede na že uve- 
ljavljeno sodno prakso, ki šteje 
za komunalno opremljeno 
zemljišče tudi zemljišče, ki ga 
je mogoče tako opremiti brez 
večjih stroškov, je v tem smislu 
dopolnjena tudi določba 39. 
člena. Seveda pa ta pojem 
stavbnega zemljišča velja le za 
določitev odškodnine, kar s 
pravno-formalnega stališča ni 
najboljša rešitev in se s tem 
nadaljuje neenotna opredeli- 
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tev pojma stavbnega zemljišča 
v različnih zakonih. 

Pripomb, ki so bile usmerje- 
ne na zožitev take opredelitve 
stavbnega zemljišča predlaga- 
telj ni upošteval. Tako plačevaT 
nje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča kot tudi 
pridobitev lokacijskega dovo- 
ljenja, ki je vezano na precejš- 
nje stroške, sta za opredelitev 
stavbnega zemljišča dovolj ob- 
jektivna kriterija. 

Glede višine odškodnine za 
stavbno zemljišče so v določbi 
40. člena upoštevana pripom- 
be in skladno z mnenjem izve- 
denca določena zgornja meja 
na 1,2 odstotka, spodnja meja 
pa na 0,6 odstotka od povpreč- 
ne gredbene cene, ki se je 
oblikovala v preteklem letu za 
1 m2 stanovanjske površine. V 
ostalem je besedilo ostalo ne- 
spremenjeno. Pripomba, naj 
skupščina občine z odlokom 
določi poleg odstotka tudi 
povprečno gradbeno ceno, ni 
upoštevana, ker taka določba 
ni potrebna, saj brez določitve 
povprečne gradbene cene ob- 
činska skupščina tudi odstot- 
ka ne more določiti. S posa- 
meznimi območji, za katera 
občinska skupščina določi ta 
odstotek, pa je seveda mišlje- 
no območje mesta, naselje 
mestnega značaja ali drugo 
območje. 

V določbah, ki urejajo od- 
škodnino za stavbe sta skla- 
dno s pripombami iz razprave 
dve spremembi. V tretjem od- 
stavku 41. člena je jasneje 
opredeljeno, da veljajo določ- 
be o odškodnini za stanovanj- 
sko hišo ali stanovanje smisel- 
no tudi za vse druge objekte. V 
42. členu pa je dodana določ- 
ba, ki drugače ureja vprašanje 
odškodnine za razlaščeno sta- 
novanje, v katerem je proti vo- 
lji lastnika stanoval imetnik 
stanovanjske pravice na pod- 
lagi odločbe upravnega orga- 
na. Pod pogoji, da nima ureje- 
nega stanovanjskega vpraša- 
nja, se prejšnjemu lastniku od- 
škodnina ne zmanjša za 30%, 
čeprav je razlastitveni upravi- 
čenec preskrbel imetniku sta- 
novanjske pravice drugo pri- 
merno stanovanje. 

V razpravi so bile dane pri- 
pombe, da je potrebno v 42. 
členu jasneje opredeliti, kdo 
so drugi imetniki stanovanjske 
pravice. Po mnenju predlaga- 
telja to ni potrebno, ker je izraz 
»imetnik stanovanjske pravi- 
ce« dovolj jasen, saj ga upo- 
rablja zakon o stanovanjskih 
razmerjih, ne le za uporabnika 
družbenega stanovanja, am- 
pak tudi za uporabnika stano- 
vanja v lastnini občana. 

V zvezi s pripombo, da do- 
ločba prvega odstavka 42. čle- 

na ni dovolj jasna, je določba 
redakcijsko nekoliko poprav- 
ljena. Namen te določbe je, da 
se zmanjša odškodnina le za 
tisto razlaščeno stanovanje, iz 
katerega se je izselil prejšnji 
lastnik ali drug imetnik stano- 
vanjske pravice v drugo 
ustrezno najemno stanovanje, 
ki mu ga je preskrbel razlasti- 
tveni upravičenec. Če gre za 
dvoje takih razlaščenih stano- 
vanj, se zmanjša odškodnina 
za vsako od obeh stanovanj, 
oz. se zmanjša Odškodnina le 
za eno stanovanje, če je razla- 
stitveni upravičenec preskrbel 
najemno stanovanje le enemu 
od obeh upravičencev. Tudi 
določba tretjega odstavka 42. 
člena je po mnenju predlaga- 
telja dovolj jasna. Omejitev 
»vendar največ za površino, ki 
mu je bila razlaščena« se na- 
naša tako na površino stano- 
vanja kot na površino parcele, 
če je bila razlaščena stano- 
vanjska hiša in prejšnji lastnik 
gradi novo stanovanjsko hišo. 

K 42. členu so bile dane še 
naslednje pripombe, ki jih 
predlagatelj ni upošteval, ker 
so v nasprotju z načeli, ki jih 
zakon vsebuje: 

- da odbijanje procentov ni 
v skladu z ustavo, oz. da je 
zmanjšanje odškodnine za 
30% previsoko, saj je znano, 
da je prometna vrednost zase- 
denega stanovanja vsaj za 
30% manjša; 

- da naj se da razlaščencu 
hiša za hišo oz. stanovanje za 
stanovanje, če pa gradi in seje 
odpovedal drugemu stanova- 
nju, naj se mu zagotovi nado- 
mestno stavbno zemljišče. Na- 
čelo je namreč, da se odško- 
dnina določa v gotovini, v obli- 
ki druge nepremičnine pa le, 
če se stranke tako dogovorijo. 
To načelo je do neke mere pre- 
bito le pri kmetu, ki mu je kme- 
tijska dejavnost glavna dejav- 
nost in pri lastniku zaščitene 
kmetije, ker je to njuno eksi- 
stenčno vprašanje. 

K določbam o odškodnini za 
ustanovljene služnosti in zača- 
sno uporabo ni bilo pripomb. 
Zaradi jasnosti pa je besedilo 
prvega odstavka 44. člena ne- 
koliko preoblikovano. 

7. Tudi k določbam o od- 
škodnini za prisilni prenos ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
je bilo danih precej pripomb, v 
zvezi z načelnimi pripombami, 
da prenos nepremičnin v druž- 
beni lastnini za neupravičeno 
visoko odškodnino ni ustrezno 
sankcioniran, predlagatelj pri- 
pominja, da pogodbenega 
prenosa nepremičnin med 
družbenimi pravnimi osebami 
ta zakon ne ureja, zato tudi ne 
more predvideti ukrepov za 

preprečitev morebitnih takih 
ekcesov. 

K določbam o odškodnini za 
prisilno odvzeto kmetijsko in 
stavbno zemljišče, gozd in 
gozdno zemljišče ter drugo 
naravno bogastvo sta bili (ra- 
zen redakcijskih) dani dve pri- 
pombi. Glede pripombe na 
drugi odstavek 45. člena napo- 
tilo na uporabo 13. člena zako- 
na o kmetijskih zemljiščih, 
predlagatelj meni, da ni po- 
trebno povratno napotilo na 
navedeni zakon, ki se že sam 
sklicuje na predpise o razlasti- 
tvi. Druga pripomba pa pome- 
ni zgolj opozorilo, kako težav- 
no bo oceniti vrednost vlaganj 
v zemljišče. Vendar ob tem že 
sama daje tudi odgovor na to 
vprašanje, namreč, da bo po- 
trebno pač pritegniti izve- 
dence. 

Glede na mnenja skupščin- 
skih teles in večine delegatov v 
razpravi, da glede odškodnine 
za odvzeto poslovno stavbo ali 
poslovni prostor ni ustrezna 
ne rešitev v temeljnem besedi- 
lu in ne v varianti, je določba 
46. člena preoblikovana in 
vsebinsko predstavlja kombi- 
nacijo obeh v osnutku predla- 
ganih variant, pri čemer določ- 
ba prvega odstavka v celoti 
povzema stališče družbenopo- 
litičnega zbora. 

Dodana je določba 48. člena 
o odškodnini za prisilno omeji- 
tev uporabe nepremičnin v 
družbeni lastnini, ki naj se do- 
loči ob smiselni uporabi do- 
ločb, ki veljajo za določitev od- 
škodnine za odvzete nepre- 
mičnine. 

8. V VII. poglavju ni bistve- 
nih sprememb. V skladu s pri- 
pombami iz razprave sta bili 
nekoliko preoblikovani le do- 
ločbi 55. in 57. člena. 

Do preoblikovanja 55. člena 
je prišlo zaradi pripombe, daje 
po dosedanji ureditvi prejšnji 
lastnik v primeru, če je bila ra- 
zlastitvenemu upravičencu 
izročena nepremičnina pred 
pravnomočnostjo odločbe o 
razlastitvi, glede obresti, ki jih 
je prejel za čas od izročitve 
nepremičnine do izteka roka 
za plačilo odškodnine, v precej 
boljšem položaju od drugih 
lastnikov nepremičnin, ki so 
razlaščene nepremičnine izro- 
čili razlastitvenemu upravičen- 
cu šele po pravnomočnosti ra- 
zlastitvene odločbe. Ti prejšnji 
lastniki niso dobili nikakršnih 
obresti, tudi če se je odškodni- 
na za razlaščeno nepremični- 
no določala več let. 

V 57. členu, je zaradi dvo- 
mov v praksi, sedaj jasno po- 
vedano, da z razlastitvijo uga- 
sne hipoteka, pravica užitka ali 
kakšna druga pravica, ki je 
pred razlastitvijo obstajala na 

nepremičnini. Razen tega je 
določba jasnejša tudi glede 
sporazuma med prejšnjim last- 
nikom nepremičnine in hipote- 
karnim upnikom oziroma imet- 
nikom stvarne pravice, na pod- 
lagi katerega banka izplača 
upravičencu odškodnino hipo- 
tekarnega upnika oziroma" 
imetnika stvarne pravice, kar 
pa ne velja za družbeno prav- 
no osebo. 

V zvezi z vprašanjem varstva 
družbene lastnine v postopki h 
za določitev odškodnine, za- 
kon ohranja dolpčbe iz osnut- 
ka in vključuje v te postopke 
javnega pravobranilca, ki je 
glede na naloge, ki jih že 
opravlja po predpisih, ki ureja- 
jo promet z nepremičninami 
(npr. zakon o prometu z nepre- 
mičninami, zakon o kmetijskih 
zemljiščih, zakon o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini) 
po mnenju predlagatelja za to 
najprimernejši organ. Tudi v 
teh postopkih, ko se mu vra- 
čajo zapisniki, v katere so vpi- 
sani sporazumi o odškodnini, 
in sodni sklepi o odmeri od- 
škodnine, ki jih lahko izpodbi- 
ja, gre namreč za zelo podob- 
ne, če že ne enake strokovne 
naloge v zvezi z vprašanjem ali 
je odškodnina določena v 
skladu z odškodninskimi do- 
ločbami zakona. Isto velja za 
pravno varstvo družbene last- 
nine v zvezi s pogodbo, skle- 
njeno namesto razlastitve in 
presojo ali je skladna z zako- 
nom. Če javni pravobranilec 
meni, da ne gre za pogodbo 
namesto razlstitve, jo pač 

'obravnava po navedenih pred- 
pisih, ki mu to pristojnost že 
določajo. Da mu olajša izvrše- 
vanje te naloge, zakon predpi- 
suje, da se mu z zapisnikom o 
odškodnini pošlje tudi cenilni 
zapisnik, vendar si javni pravo- 
branilec za svojo oceno lahko 
preskrbi še druge dokaze 
(vpogleda v uprave spise, pri- 
merja pogodbe ipd.); ni pa to 
stvar, ki bi jo moral urejati za- 
kon. Pripombe, da ni jasno, 
kako javni pravobranilec ugo- 
tovi, da odškodnina presega 
zakonska merila, zakon ni mo- 
gel upoštevati. 

9. VIII. in IX. poglavje sta 
ostala nespremenjena. K obe- 
ma poglavjema je bilo dano 
sorazmerno tudi najmanj pri- 
pomb. 

Pri pogodbi, sklenjeni na- 
mesto razlastitve, ni bilo mo- 
goče upoštevati pripombe, da 
mora biti že iz naslova take 
pogodbe razvidno, da gre za 
pogodbo, sklenjeno namesto 
razlastitve. Da se neka pogod- 
ba šteje za pogodbo, sklenje- 
no namesto razlastitve, na- 
mreč ni bistveno, kako jo 
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stranke označijo. Važen je na- 
men, ki ga taka pogodba za- 
sleduje. Ta njen namen je po- 
memben npr. pri uveljavljanju 
oprostitve od davka na promet 
nepremičnin. V tem postopku 
pa ne bo dovolj, da je pogodba 
le označena kot pogodba, 
sklenjena namesto razlastitve, 
temveč bo stranka morala do- 
kazati, da gre res za tako po- 
godbo. 

Kar se tiče presoje navedene 
pogodbe po javnem pravobra- 
nilcu (60. člen), pa je pripo- 
mniti, da se ta ne omejuje zgolj 
na presojo tega, ali višina do- 
govorjene kupnine ustreza do- 
ločbam tega zakona o določi- 
tvi odškodnine. Pogodba mora 
biti tudi sicer sklenjena v skla- 
du z zakonom, kar izhaja po- 
vsem jasno iz prvega odstavka 
60. člena. To pomeni, da take 
pogodbe ne more skleniti ose- 
ba, ki po določbah zakona 
sploh ne bi mogla nastopiti kot 
razlastitveni upravičenec, da je 
ni mogoče skleniti, če se bo 
nepremičnina uporabila za 
kmetijsko obdelovanje, kakor 
tudi ne v drugih primerih, ki bi 
bili v nasprotju z določbami 
zakona. 

10. Poglavje prehodnih in 
končnih določb je bilo razšir- 
jeno z dvema novima členoma. 

Določbo 63. člena je bilo tre- 

ba dodati, ker zakon v poglav- 
ju ugotovitve splošnega inte- 
resa opušča ugotovitev sploš- 
nega interesa za graditev ob- 
jekta s splošnim aktom izvrš- 
nega sveta skupščine občine. 
Da se splošni interes, ki je bil 
ugotovljen s takim sklepom po 
veljavnem zakonu, ne bi po- 
novno ugotavljal, zakon to 
izrecno določa. 

V skladu s pripombami iz 
razprave je bila zaradi jasnosti 
dodana določba 64. člena, ki 
določa, da se v primeru, ko je 
bila že izdana prvostopna od- 
ločba o odškodnini, ki pa še ni 
pravnomočna, postopek nada- 
ljuje in odškodnina določi po. 
dosedanjih predpisih. Prejšnji 
lastnik pa lahko do pravno- 
močnosti odločbe o odškodni- 
ni zahteva, da se odškodnina 
določi po novem zakonu, če je 
to zanj ugodnejše. 

Ni pa mogel predlagatelj 
upoštevati pripomb, naj se be- 
sedilo 65. člena dopolni s tem, 
da republiški sekretar za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
poleg metodologije za vredno- 
tenje lesne mase predpiše še 
metodologijo izračuna nado- 
mestila za odvzeto kmetijsko 
zemljišče, ker to ni stvar tega 
zakona. 

11. Za izvedbo zakona niso 
potrebna posebna finančna 
sredstva. 

Predlog zakona o 
imenovanju in 
evidentiranju naselij, 
ulic in stavb (ESA-281) 

Osnutek zakona o imenova- 
nju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb je sprejel Zbor ob- 

čin Skpščine SR Slovenije na 
26. seji dne 7. novembra 1979 s 
tem, da se pri pripravi predlo- 

ga upoštevajo pripombe, pred- 
logi in mnenja, dane v priporo- 
čilih delovnih teles skupščine 
in zbora ter. pripombe delega- 
tov iz razprave na seji zbora. 

V predlogu zakona so upo- 
števane vse pripombe delov- 
nih teles skupščine, ki so bile 
podane ob priliki obravnave 
osnutka zakona, in sicer: 

V 5. členu je upoštevana ak- 
cija, ki jo je predlagala zako- 
nodajnopravna komisija. 

V 7. členu so v smislu pripo- 
ročila odbora za družbenopo- 
litični in komunalni sistem 
skupščine razširjene možnosti 
predlagateljev za imenovanje 
naselij in ulic tako, da delovni 
ljudje in občani lahko svoje 
pobude in predloge podajo ne 
samo na svojih zborih, temveč 
tudi v organih krajevnih skup- 
nosti. 

V 10. členu so upoštevane 
redakcijske pripombe zakono- 
dajnopravne komisije glede 
natančnejše opredelitve hišne 
številke in uličnega sistema. 

K 11. členu je na razpravi v 
Zboru občin konferenca dele- 
gacij iz Pirana podala pripom- 
bo v tem smislu, da naj bi hiš- 
ne številke določevali in dode- 
ljevali za komunalne zadeve 
pristojni upravni organi in ne 
za geodetske zadeve pristojni 
upravni organi, kar naj bi omo- 
gočilo občanom, da lažje in hi- 
treje pridejo do hišnih številk, 
ker vsaka občina nima svojega 
lastnega geodetskega uprav- 
nega organa. 

Ta problem je zlasti aktualen 
pri obalnih občinah, ki imajo 
skupno geodetsko upravo, ka- 
kor tudi še pri nekaterih obči- 
nah v SR Sloveniji, ki imajo 

geodetske uprave v Mariboru 
in Celju. Večina občin v SR 
Sloveniji pa ima svoje lastne 
geodetske upravne organe. 

Evidenca hišnih številk je eden 
izmed elementov katastra 
zgradb ter registra območij te- 
ritorialnih enot, kar je vse v 
pristojnosti geodetskih orga- 
nov. Zaradi nujne enotnosti te 
evidence je potrebno, da zanjo 
skrbi za geodetske zadeve pri- 
stojen občinski upravni organ. 

Z namenom, da bi določanje 
in podeljevanje hišnih številk v 
večji meri približali občanu, je 
sedaj v predlogu zakona pre- 
dvidena možnost, da se v po- 
stopek določanja in dodeljeva- 
nja hišnih številk vključijo tudi 
krajevne skupnosti in za ko- 
munalne zadeve pristojni ob- 
činski upravni organi. V tem 
smislu je v 11. členu zakona 
dodan še en nov stavek. S tem 
bi bilo smiselno zadoščeno 
predlogu delegacije Pirana. 

V 13. Členu so v smislu pri- 
pomb zakonodajnopravne ko- 
misije in Odbora za družbeno- 
politični in komunalni sistem 
navedena področja, ki jih bodo 
urejali izvršilni predpisi, ki bo- 
do izdani na podlagi tega za- 
kona. Kazenske sankcije bodo 
vsebovali izvršilni predpisi, ker 
višina teh sankcij naj ne bi pre- 
segla meje, do katere so ka- 
zenske sankcije v pristojnosti 
izvršilnih predpisov. 

Finančne posledice tega za- 
kona za občane in občinske 
skupščine izvirajo že iz sedaj 
obstoječe zakonodaje na tem 
področju. Tudi za proračun re- 
publike ta zakon nima finanč- 
nih posledic. 

RAZŠIRJENI DNEVNI RED ZOBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
30. januarja 1980 

Dnevni red sej zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so skli- 
cane za sredo, 30. januarja 
1980, je razširjen z obrav- 
navo: 

- informacije o ukrepih Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za uresničevanje resolu- 
cije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. februarja 1980 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
20. februarja 1980. 

obdobje 1976 do 1980 (ESA 
372). 

Dnevni red seje Zbora združe- 
nega dela in seje Zbora občin 
pa je razširjen še z obrav- 
navo: 
- predloga zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU 1756) 

(ESA 416); 

- predloga zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU 1768) 

(ESA 424); 

- predloga zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno bankoza 
obnovo in razvoj (YU 425) 

(ESA 425). 

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

- predlog zakona o družbenih svetih (ESA 123); 
- predlog zakona o organizaciji in delovnem področju re- 

publiških upravnih organov in republiških organizacij ter sa- 
mostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije (ESA 125); 

- predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in iz- 
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popolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi 
in pravosodju (ESA 127); 

- predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini (ESA 126); 
- predlog zakona o osnovni šoli (ESA 215); 
- predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

(ESA 216). 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala: 

on Predl°9 odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za 
uresničevanje programa proslavljanja 125. letnice roistva Mi- 
hajla Pupina (ESA 417); 
- odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, da tretji odsta- 

vek 63. člena zakna o varnosti cestnega prometa nI v skladu z 
ustavo SR Slovenije (ESA 421); 
- osnutek zakona o skupnem obsegu sredstev za financira- 

nje programa graditve in modernizacije tehnične baze radia- 
Jugoslavija v obdobju od leta 1981 do 1990 (ESA 422); 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske 
socialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z želez- 
niško progo (ESA 423); 

predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o ek- 
vivalencah na univerzitetnem področju (ESA 426); 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem pri- 
zadevanju spričeval, diplom in znanstvenih stopenj med So- 
cialistično fedeativno republiko Jugoslavijo in Socialistično 
ljudsko libijsko arabsko džamaharijo (ESA 427); 
- predlog zakona o ratifikaciji sprazuma med vlado Sociali- 

shčne federativne republike Jugoslavije in vlado Socialistične 
republike Romunije o priznavanju enakopravnosti listin o 
izobrazbi, izdanih v obeh državah (ESA 528); 

Pr?dlop zakona 0 ratifikaciji sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Nemške 
demokratične republike o vzajemnem priznavanju spričeval, 
diplpmi visokošolskih ustanov, akademskih naslovov in nazi- 
vov, izdanih in dodeljenih v obeh državah (ESA 429). 

Zbor občin bo obravnaval še: 
— predlog zakona o imenovanju in evidentiranju ulic nase- 

lij in stavb (ESA 281). ' 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in 
imenovanja ter predloge in vprašanja delegatov. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-26.12.1979 

- Posestniki živali morajo poznati 
živalske kužne bolezni 

KRANJC Miran, delegat 
5. okoliške kmetijske dejav- 
nosti 
za zbor združenega dela 
Skupščine 
SR Slovenije je postavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Okoliška skupina št. 5. kme- 
tijske dejavnosti, ki združuje 
področje kmetijstva za občine 
Ormož, Lenart, Maribor, Ptuj 
in Slov. Bistrica je na sestan- 
ku skupine dne 18. 12. 1979 
razpravljala o obveznem Izo- 
braževanju kmetovalcev. 
Zakon o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi v SRS nala- 
ga v svojem 11. členu posest- 
nikom živali in delavcem, ki 
prihajajo na svojih delovnih 
mestih v proizvodnji v nepo- 
sreden dotik z živalmi, živili 
živilskega izvora, trupli in 
konfiskati, da si morajo prido- 
biti osnovno znanje o žival- 
skih kužnih boleznih ter o nji- 
hovem prenašanju na ljudi in 
o predpisih s področja var- 
stva živali pred kužnimi bolez- 
nimi. V istem členu odreja za- 
kon, da si mora posestnik ži- 
vali oz. delavec pridobiti to 
znanje na posebnih tečajih, ki 
jih organizira pooblaščena 
veterinarska organizacija v 
občini, stroški izobraževanja 
pa gredo v breme organizaciji 
združenega dela, v katerih so 
delavci zaposleni, organiza- 
torjev živinorejske proizvod- 

nje, ali občanov, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo 
tako dejavnost. 

Isti zakon v svojem 47. čle- 
nu odreja, da se pristojbine 
od zdravstvenih spričeval in 
veterinarsko sanitarnih pre- 
gledov zbirajo po ključu 85 
proti 15 odstotkov na poseb- 
nih računih občin in republik 
ter se smejo uporabljati za 
preprečevanje in zatiranje ži- 
valskih kužnih bolezni in zoo- 
noz. 

Skupina delegatov 5. okoli- 
ša meni, da je ukrep o obvez- 
nem izobraževanju posestni- 
kov živali posebnega družbe- 
nega pomena, ker neposre- 
dno služi zatiranju, predvsem 
pa preprečevanju živalskih 
kužnih bolezni. Vemo, da Je 
znanje najboljši porok za 
zdravo in uspešno živinorej- 
sko proizvodnjo, zato meni- 
mo, da bi ta ukrep moral biti 
financiran Iz sredstev, ki so 
zbrana na posebnih računih 
občin in republike. To posebej 
izpostavljamo, ker so v SRS 
občine, ki so živinorejsko naj- 
močnejše, po splošno gospo- 
darskem stanju najšibkejše in 
so v večini v skupini manj ra- 
zvitih občin republike. 

V občinah 5. okoliša kmetij- 
ske dejavnosti bi morali v ta- 
ko izobraževanje zajeti pri- 
bližno eno tretjino aktivnega 
prebivalstva. Strošek izobra- 
ževanja je vsekakor dodatna 

obremenitev za živinorejce, ki 
mnogokrat poslujejo na robu 
rentabilnosti. Naj omenimo, 
da bi to bil prvi slučaj izobra- 
ževanja za potrebe, ki so po- 
sebnega družbenega pome- 
na, pa jih morajo financirati 
občani sami. Zaradi naštetih 
razlogov skupina delegatov 5. 
okoliša kmetijske dejavnosti 
daje pobudo, da sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano skupaj z republiško 
veterinarsko upravo dovoli 
koriščenje sredstev na po- 
sebnem računu proračuna 
občin (izločena sredstva za 
zdravstveno varstvo živali) za 
z zakonom naloženo izobra- 
ževanje. 

Obvezno izobraževanje o 
znanju živalskih kužnih bolez- 
ni je urejeno približno tako, 
kot je urejen higienski mini- 
mum za delavce v živilstvu. 
Opozarjamo, da je ekonomski 
položaj predelovalne industri- 
je in trgovine bistveno ugo- 
dnejši od primarne kmetijske 
proizvodnje, zato predlaga- 
mo, da se prouči možnost izo- 
braževanja te oblike izobra- 
ževanja v celoti ali vsaj delo- 
ma Iz združenih sredstev za 
izobraževanje ob delu. 

Ker bi obvezni tečaji morali 
biti končani v letu 1980 prosi- 
mo za nemudno reševanje. 
Pooblaščene veterinarske or- 
ganizacije so pričele s tečaji 
vendar se akcija zapleta zara- 
di nerešenih vprašanj pokri- 
vanja stroškov. 
Na vprašanje je odgovoril Loj- 
ze Senegačnik, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

Učinkovitost preprečevanja 
in zatiranja kužnih bolezni ter 
pravočasno odkrivanje teh bo- 
lezni je prav gotovo v prvi vrsti 
odvisna od posestnikov živali 
in od njihovega znanja o 
zdravju živali in o ukrepih, ki 
jih mora v danem trenutku sto- 
riti, da bo zavaroval svoje živali 
in živali sosedov. V preteklosti 
je prav neznanje posestnikov 
živali in delavcev v živilski in- 
dustriji ter drugih industrijah 
(predelava surovin), odpadkov 
ipd. vplivalo na prepočasno 
ugotavljanje bolezni oziroma 
povzročilo, da se je bolezen 
razširila. Zaradi tega je z zako- 
nom o varstvu živali pred kuž- 
nimi boleznimi (Uradni list 
SRS, št. 18/77 in 2/78) predpi- 
sano, da morajo posestniki ži- 
vali in delavci, ki prihajajo na 
svojih delovnih mestih v proiz- 
vodnji v neposreden stik z ži- 
valmi, živili živalskega izvora, 
trupli in odpadki, poznati žival- 
ske kužne bolezni ter vedeti, 
kako se prenašajo na ljudi in 
biti seznanjeni s predpisi s po- 
dročja varstva živali pred kuž- 
nimi boleznimi. 

Na tečajih, ki jih bodo orga- 
nizirale veterinarske organiza- 
cije v vseh krajih Slovenije, si 
bodo udeleženci pridobili 
osnovno znanje, brez katerega 
si skoraj ne moremo več za- 
mišljati sodobnega živinorejca 
oziroma delavca v industriji na 
tem področju. 

Po zakonu o varstvu živali 
pred kužnimi boleznimi (Ura- 
dni list SRS, št. 18/77 in 2/78) 
so sredstva na posebnih raču- 
nih, namenjena samo za dolo- 
čene preventivne in diagno- 
stične veterinarske storitve na 

10 poročevalec 



živalih in za odškodnine v do- 
ločenih primerih in jih zato ni 
mogoče uporabiti v namene, ki 
jih predlaga skupina delega- 
tov. 

Doslej so organizacije zdru- 
ženega dela, ki so organizato- 

rice mlečne proizvodnje, na 
svojem območju zagotovile fi- 
nančna sredstva v višini 40 do 
50 dinarjev za udeleženca pov- 
sod tam, kjer so tečaji že tekli 
in same zagotovile sredstva. 

Pri tem pripominjamo, da 

prejemajo te organizacije 
združenega dela v okviru pre- 
mije za mleko tudi sredstva, 
namenjena za organiziranje 
kvalitetne proizvodnje. 

Zato menimo, da ni razloga, 

da bi se v okviru vsake občine 
oziroma organizacije združe- 
nega dela ta minimalna sred- 
stva ne zagotovila iz drugih vi- 
rov in ne iz sredstev posebnih 
računov za zdravstveno var- 
stvo živali proračunov občin. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v 

Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ o usklajevanju: 

A. Osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 
B. Osnutka odloka o skupni devizni politiki v 
letu 1980 
C. Osnutka projekcije plačilne in devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1980 
D. Osnutka odloka o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike in skupnih osno- 
vah kreditne politike v letu 1980 
E. Osnutka zakona o določitvi celotnega ob- 
sega odhodkov proračuna federacije za leto 
1980 
F. Osnutka odloka o določitvi prihodkov od ca- 
rin In drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1980 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
G. Osnutka odloka o določitvi celotnega zneska 
deviz za potrebe federacije v letu 1980 
H. Osnutka zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen 

A. 
O poteku usklajevanja osnutka zvezne resolucije in sprem- 

ljajočih dokumentov je delegacija poročala na sejah zborov 
republiške skupščine 19. in 26. 12. 1979, kjer smo podali 
kompleksen pregled nad potekom usklajevanja, predloženimi 
spremembami osnutka resolucije in uveljavljanju stališč 
Skupščine SRS. V tem poročilu pa podajamo pregled končnih 
rezultatov usklajevanja in uveljavitve slovenskih stališč. 
ZIS je v teku usklajevanja predložil več sprememb in dopolni- 
tev osnutka resolucije in med temi tudi popolnoma novo 
besedilo točke 15, ki je določalo: 

- da je rast posamezne oblike porabe omejena z določenim 
odstotkom rasti porabe, realizirane v letu 1979, 

- da se bo s posebnimi medrepubliškimi dogovori podrob- 
neje določilo gibanja posamezne oblike porabe znotraj reu- 
blike in AP ter 

- bolj restriktiven pristop v politiki delitve dohodka glede 
osebne, skupne in splošne porabe. 

V zvezi z novimi predlogi ŽIS so bila opravljena dodatna 
posvetovanja v SRS na podlagi katerih je delegacija uveljav- 
ljala in uveljavila v glavnem sledeča stališča 

- gibanja osebnih dohodkov mora biti odvisno od rasti 
dohodka v letu 1980, 

- globalna politika delitve dohodka se na ravni federacije 
dogovori v resoluciji, niso pa potrebni še posebni medrepu- 
bliški dogovori, ki naj bi posamezna vprašanja podrobnejše 
urejali, ker je to potrebno urediti v skladu s pravicami in 
odgovornostjo republik in AP v dogovorih, ki jih bodo le-te 
sprejele, 

- omejitve glede gibanja osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih in ustrezne skupne porabe naj ne bodo bolj 
restriktivne, kot to velja za OD v delovnih skupnostih organov 
družbeno političnih skupnostih in za gibanje splošne porabe 
ter 

- da naj se trgovina na drobno v politiki delitve obravnava 
enako kot ostale OZD v gospodarstvu 
Razen tega je delegacija uveljavila tudi amandman glede 
angažiranja SDK v spremljanju politike delitve dohodka v letu 
1980. 

Delegacija je imela možnost uveljaviti navedene pripombe k 
točki 15. predvsem zaradi dejstva, da smo v SRS že 1978 leta 
preusmerili ter 1979 leta zadržali politiko delitve dohodka v 
korist povečanja akumulacije gospodarstva in sicer z ustrez- 
nim aktiviranjem samoupravnih mehanizmov 
Tudi stališča o konkretizaciji stabilizacijske politike na po- 
dročju investiranja, je delegacija uveljavila. Sprejeto je stali- 
šče, da vsi investitorji, banke in drugi v prvem trimesečju 
1980. leta opravijo revizijo vseh predračunskih vrednosti inve- 
sticij v izgradnji, ugotove prekoračitve in sprejmejo ustrezne 
ukrepe; SDK bo to kontrolirala in poročala. Prav tako, da naj 
investitorji, banke in drugi uporabijo razpoložljiva sredstva v 
1980 letu predvsem za dokončanje objektov posebnega po- 
mena za v planu dogovorjene spremembe proizvodne struk- 
ture, prvenstveno pa za povečanje izvoza in racionalno nado 
mestilo uvoza. 

Sprejeto je, da naj se v letu 1980 zmanjšajo vlaganja v 
trgovino, razen prodajnega prostora, za izgradnjo bank, zava- 
rovalnic in pd., razen če ni stopnja dokončanja gradbenih del 
nad 80%; da se zmanjšajo vlaganja v infrastrukturo, razen 
energetike in magistralnega prometa; da se zaostrijo pogoji 
za izgradnjo proizvodnih objektov, ki temelje na pretežno 
uvoznih surovinah in repromaterialu; da se bistveno zmanj- 
šajo negospodarske investicije, razen stanovanjske izgradnje 
s pripadajočo komunalno infrastrukturo in tistih, kjer bodo 
nad eno tretjino udeležena sredstva samoprispevkov 

Usklajeno je tudi stališče, da se bodo inozemski finančni 
krediti v 1980. letu uporabljali predvsem za potrebe likvidnosti 
države v mednarodnih izplačilih. Dogovorjeno je, da ne bo 
medrepubliškega dogovora, pač pa da republike in pokrajini 
same spremljajo izvajanje tako dogovorjene investicijske poli- 
tike in po potrebi tudi ukrepajo. 

Stališče Skupščine SR Slovenije, da je potrebno sprejeti 
poseben dogovor o osnovah politike razvoja in uporabi nu- 
klearne energetike,, je bilo sprejeto. 

Prav tako je sprejeto stališče o ukrepih za racionalnejšo 
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uporabo vseh oblik energije, kakor tudi obveze naftnega 
gospodarstva, da bo v skladu z Dogovorom o razvoju nafte in 
plina, še posebej v zaostrenih razmerah, ki se predvidevajo za 
1980. leto, preskrbovalo enakomerno in pod enakimi pogoji 
tržišče z nafto in naftnimi derivati. Usklajeno je tudi naše 
stališče, da bo v 1980 letu transfer tehnologije in nakup licenc 
vezan za višje oblike proizvodno-tehničnega sodelovanja, za 
razvoj lastne tehnologije in predvsem tiste, ki bodo vplivale na 
večji izvoz in racionalno nadomeščanje uvoza. 

V načelnih stališčih glede politike cen v letu 1980 je Skup- 
ščina SR Slovenije podprla stališče, ki je bilo izraženo v 
osnutku resolucije, da bi cene v letu 1980 rasle počasneje kot 
v letu 1979. Pri tem se je opredelila proti kvantifikacijam 
porasta cen, kajti te vodijo v'administrativne posege in zmanj- 
šujejo vpliv in odgovornost združenega dela na odločanje o 
cenah, poleg tega pa s tem opredeljujemo politiko cen kot 
samostojni segment ekonomske politike, ne pa kot odraz 
realnih gibanj, razmer in odnosov v materialni proizvodnji in 
ostalih segmentov ekonomske politike. 

Doslej prevladujoča restriktivna politika cen ob neobvlada- 
nju razmerij v razporejanju in uporabi dohodka, je vodila do 
zaostritve odnosov na področju trga in cen. Za to je Skup- 
ščina SR Slovenije menila, da mora vloga ekonomskih ukre- 
pov na posameznih področjih ekonomske politike, s katerim 
naj bi vplivali na počasnejšo rast cen in odpravljanje'vzrokov 
inflacije in večji vpliv trga na primarno delitev, dobili primarni 
pomen. S tem v zvezi je Skupščina SR Slovenije poudarila 
potrebo, da se sedanji začasni ukrepi sprejeti 3. 8. 1979 
ukinejo in ponovno uporabljajo režimi cen, ki dajejo večje 
možnosti samoupravnemu urejanju cen. V resoluciji in dogo- 
voru o izvajanju politike cen v letu 1980 je nujno potrebno 
opredeliti naloge za čim hitrejšo operacionalizacijo novega 
zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Skupščina SR Slovenije je tudi menila, da se v tistih SR in 
SAP, kjer so sprejete politične odločitve o procesu prehoda 
na ekonomske stanarine in so s tem v zvezi sklenjeni vsi 
potrebni samoupravni sporazumi, nadaljuje s procesom pre- 
hoda na ekonomske stanarine. 

V medrepubliškem dogovoru o izvajanju politike cen v letu 
1980 je Skupščina SR Slovenije menila, da se naj kot priori- 
tetna naloga opredeli odprava najočitnejših disparitet v ce- 
nah, zlasti na področju agrokompleksa. 

Pred začetkom usklajevanja je ZIS predložil povsem novo 
besedilo ustrezne točke resolucije, o katerem so bila sprejeta 
omenjena načelna stališča Skupščine SR Slovenije tako, da je 
večina predlogov in stališč Skupščine SR Slovenije vgrajenih 
v politiko cen za leto 1980 in sicer: 

- porast cen ni številčno opredeljen, 
- od podpisa dogovora o izvajanju politike cen med federa- 

cijo, republikami in pokrajinama bo ukinjen odlok o maksimi- 
ranju cen, sprejet 3.8.1979, spremembe cen pa bodo potekale 
v skladu s prej veljavnimi režimi cen, 
- z ozirom na to, da je bil na seji ZRP v mesecu decembru 

1979 sprejet tudi nov zakon o sistemu cen in družbeni kontroli 
cen, se v resoluciji odpira možnost za formiranje cen v skladu 
s tem zakonom za tiste OZD, ki bodo sprejele splošne samo- 
upravne akte o oblikovanju cen in razdelala v njih kriterije iz 
novega zakona. V resoluciji so opredeljene naloge v zvezi s 
čim hitrejšim uveljavljanjem novega zakona. V šestih mesecih 
po sprejemu zakona pa mora ZIS sprejeti vse podzakonske 
akte, da bi se zakon v celoti uveljavil, 

- v resoluciji je opredeljena tudi naloga, da se v letu 1980 
odpravijo najočitnejši dispariteti cen, kar je tudi eno od stališč 
Skupščine SR Slovenije, 

- glede cen storitev je sprejeta splošna orientacija, da ne bi 
smele rasti hitreje kot cene proizvajalcev v industriji. Največ 
različnih pogledov je bilo glede rasti cen stanarin in komunal- 
nih storitev. Večina delegacij in ZIS je menila, da bi glede na 
politiko stabilizacije in potrebe zmanjševanja pritiska na živ- 
ljenjske stroške prebivalcev, bilo nujno v naslednjem letu 
vztrajati, da bi politika cen na tem področju morala prispevati 
k umirjanju rasti življenjskih stroškov. Rast vseh cen storitev 
je omejena do podpisa dogovora v posamezni republiki in 
pokrajini z občinami. Usklajeno je stališče, da v dogovorje- 
nem okviru republike same odločajo o tem, koliko bodo 
povečale najemnino za stanovanja in koliko ostale storitve, 

- na naš predlog, da ne bi bili zamrznjeni stroški trgovine v 
maloprodajnih cenah (kar je bilo v novem besedilu teksta 

resolucije predloženo), nismo dobili podpore drugih delega- 
cij. Sprejeto pa je stališče, da bodo pristojni organi spremljali 
ta gibanja in po potrebi med letom sprejeli ustrezne ukrepe. 

Pri tem se v resoluciji izhaja iz dveh bistvenih predpostavk. 
Prva, da mora dobiti primarni pomen vloga ekonomskih ukre- 
pov, kar je v stališču naše skupščine izrecno omenjeno in 
druga, da naj vsi nosilci odločanja o politiki cen rešujejo svoje 
gospodarske probleme z intenzivnejšim gospodarjenjem in 
povečanjem produktivnosti dela. 

Politika ekonomskih odnosov s tujino za leto 1980izhaja iz 
težkega plačilno bilančnega položaja, ki zahteva intenzivira- 
nje izvozne rasti - realna rast izvoza naj bi znašala okoli 6%, 
usklajevanje uvoza s plačilno bilančnimi možnostmi države 
ter pomembnejše zmanjševanje primanjkljaja v plačilni bi- 
lanci. 

V postopku uskaljevanja sta prišli do izraza dve osnovni 
usmeritvi: prva je videla izhod iz zaostrenega plačilnobilanč- 
nega položaja države v povečanju izvoza in zmanjšanju vseh 
oblik izvencarinske zaščite, zlasti v zmanjšanem obsegu re- 
striktivnih blagovnih režimov in druga, ki je temeljila na pove- 
čanem omejevanju in substituciji,uvoza. 

V postopku usklajevanja je ZIS dopolnil besedilo resolucije 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. V dopolnitvah je 
jasneje poudarjena osnovna usmeritev glede nujnosti zago- 
tavljanja širše izvozne sposobnosti gospodarstva, ter devizne 
štednje tako na gospodarskem kot negospodarskem po- 
dročju. 

Sprejeta je osnovna usmeritev, ki jo zastopa Skupščina SR 
Slovenije, da je treba v letu 1980 okrepiti konkurenčno spo- 
sobnost gospodarstva na tujih tržiščih, ter ustvariti takšne 
pogoje gospodarjenja, da bodo imele temeljne organizacije 
združenega dela enek ekonomski interes za pridobivanje do- 
hodka s prodajo v tujini, kot na domačem trgu. Pri tem se 
poudarjajo tako ukrepi tekoče ekonomske politike kot izpo- 
polnitev sistema in politike vzpodbujanja izvoza, davčna in 
druga povračila, zlasti objektiviziranje vračanja carin in uvoz- 
nih davščin, realni tečaj dinarja, ugodnejši kreditni pogoji, 
doslednejše uveljavljanje samoupravnih odnosov na tem po- 
dročju, kot tudi povečanje odgovornosti republik in SAP za 
njihove plačilno-bilančne položaje. 

V spremljajočih dokumentih, to je v odloku o skupni devizni 
politiki in projekciji plačilne bilance za leto 1980 navedene 
osnovne usmeritve in ukrepi niso dosledno konkretizirani. 

Glede višine uvoza v resoluciji niso navedene konkretne 
kvantifikacije, ker projekcija plačilne bilance Jugoslavije ne 
omogoča prvotno predvidenega porasta uvoza reprodukcij- 
skega materiala. 

Zlasti intenzivne so bile razprave v zvezi z dodatnim predlo- 
gom Zveznega izvršnega sveta, da se bo moral med letom 
zmanjšati uvoz nafte in drugega blaga, v primeru porasta 
cene nafte nad predvideno višino, ki ne bo pokrita z večjim 
deviznim prilivom. Delegacija SR Slovenije je predlagano 
rešitev zavračala z utemeljitvijo, da je treba v plačilni bilanci 
Jugoslavije realneje programirati porast cene nafte in s tem 
dati združenemu delu jasne okvire in osnovo za normalno 
poslovanje. Po izpopolnitvi predloga Zveznega izvršnega 
sveta, da se bo zmanjšal predvideni uvoz nafte in drugega 
blaga z dogovorom republik in pokrajin, slovenska delegacija 
z namenom, da se doseže soglasje in uskladi resolucija, 
predlaganemu besedilu ni nasprotovala. 

Sprejeto je bilo tudi slovensko stališče, daje potreba posto- 
poma zmanjševati uvozne omejitve, ki izvirajo iz izvencarin- 
ske zaščite in da predstavljajo projekcije materialnih bilanc 
samo analitično dokumentacijsko osnovo za določanje bla- 
govnih in deviznih kontingentov na samoupravni osnovi. 

Na področju kreditno-monetarne politikeje bilo ob usklaje- 
vanju osnutka resolucije od vsega začetka doseženo polno 
soglasje za ukrepe, ki naj vplivajo na stabilizacijo gospodar- 
stva. Razlike pa so bile v pristopih. Na vztrajanje naše delega- 
cije je bilo dogovorjeno, da se bosta v letu 1980 skupna 
denarna masa in obseg kreditov, gibala v skladu z rastjo 
družbenega proizvoda. Namesto administrativnega omejeva- 
nja rasti kreditov in denarja v višini 20% iznad leta 1979 da se 
bodo izkoristili obstoječi samoupravni mehanizmi v bančnem 
sistemu. 

B. 
Med usklajevanjem je Zvezni izvršni svet predložil novi 

osnutek odloka o skupni devizni politiki za leto 1980, v 

12 poročevalec 



katerem je upošteval nekatere pripombe skupščin republik in 
pokrajin na prvotni osnutek odloka. Pri tem so bila uveljav- 
ljena nekatera pomembna stališča Skupščine SR Slovenije: 

- skrajšani so bili roki, v katerih je treba skleniti določene 
družbene dogovore in samoupravne sporazume ter s tem 
pravočasneje zagotoviti osnovo za delovanje sistema ter 
ukrepanje republik in pokrajin na tem področju, 

- črtana so bila določila, ki niso v skladu z veljavnim 
sistemom ekonomskih odnosov s tujino, kot na primer: od- 
padla so določila, da bi se blagovni in devizni kontingenti 
določali po republikah in avtonomnih pokrajinah, da bi se 
sredstva za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin zagotavljala 
iz vplačanih carin in taks, ter da bi imeli kupci domačega 
blaga ugodnejše pogoje pri nakupu, če plačujejo v konverti- 
bilnih dinarjih; 

- vnešeno je bilo določilo, da je treba v samoupravnih 
interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tujino izdelati 
enotne plane blagovnih in neblagovnih deviznih prilivov in 
odlivov in ne ločeno, kot je bilo prvotno predlagano, da so 
republike in pokrajine odgovorne, da se ne preseže določena 
višina salda v njihovih plačilno-bilančnih pozicijah in ne od- 
nosih med uvozom in izvozom, da bo do konca prvega četrt- 
letja izdelana enotna metodologija za določanje in spremlja- 
nje realnega tečaja dinarja; 

- prav tako so bile upoštevane pripombe, ki so se nanašale 
na kreditne odnose bank s tujino ter na opredelitev deviznih 
rezerv bank. 

Delegacija tekom usklajevanja ni uspela uveljaviti vseh sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije. Predvsem ni uspela z nekaterimi 
stališči, s katerimi bi se doslednje konkretizirala osnovna 
usmeritev sprejeta v resoluciji, da je potrebno krepiti izvozno 
sposobnost gospodarstva ter izenačevati pogoje poslovanja 
pri prodaji na domačem in tujih tržiščih. Tako ni uveljavila 
stališča, da je potrebno kreditirati celotno vrednost izvoza, 
upoštevaje tudi vsa povračila carin in drugih dajatev ter da se 
ta povračifa vštejejo v skupni prihodek organizacije združe- 
nega dela v trenutku vložitve upravičenega zahtevka za izpla- 
čilo teh sredstev. Nadalje ni uspela z zahtevo, da se v okviru 
politike zaščite domače proizvodnje diferencira stopnja za- 
ščite tudi za tisti del uvoza, ki je v funkciji politike izvoza. Pri 
tem jo je podpirala le delegacija SR Hrvatske. V interesu 
uskladitve odloka sta obe delegaciji na koncu od teh predlo- 
gov odstopili. 

Vse republike in pokrajini so podprle novi predlog zveznega 
izvršnega sveta, zaradi česar ni nasprotovala tudi delegacija 
SR Slovenije, da se pooblašča narodne banke republik in 
pokrajin, da lahko sprejemajo prijave o sklenjenih uvoznih 
poslih s konvertibilnega področja, samo do zneska realizira- 
nega izvoza, povečanega za negativni saldo, planiran v pro- 
jekciji plačilno-bilančne pozicije republike oziroma pokrajine 
in to po trimesečni dinamiki. 

Na področju reguliranja uvoza je delegaciji uspelo uveljaviti 
stališče, da mora Zvezni izvršni svet do 31. marca 1980. 
sprejeti dolgoročni program zunanjetrgovinskega prometa v 
skladu s 26. členom zakona o prometu blaga in storitev s 
tujino kot tudi, da m'ora biti urejanje blagovnega režima pod 
večjim vplivom združenega dela ter da mora blagovni režim 
delovati predvsem z razvojnega in zaščitnega stališča. 

Projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 v od- 
boru za ekonomske odnose s tujino Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ niso uskladili. 

Vse delegacije, vključno z delegacijo Skupščine SR Slove- 
nije, so se strinjale, da naj bo deficit plačilne bilance v letu 
1980 nižji kot preteklo leto in da ne sme preseči 2 milijard 
dolarjev. Ker pa pomeni nižji deficit plačilne bilance Jugosla- 
vije tudi znižanje deficitov v projekcijah plačilnobilančnih 
položajev republik in pokrajin in s tem manjše možnosti uvoza 
blaga in storitev ter zadolževanje v tujini, projekcij plačilnobi- 
lančnih položajev republik in pokrajin nismo uspeli uskladiti. 

Kljub velikim naporom ni bilo doseženo soglasje niti v 
pogledu proračuna za prekoračitve deficitov republik in_po- 
krajin v letu 1979 glede na njihove plačilnobilančne položaje, 
določene v oktobru 1979, kot tudi ne v pogledu pravic in 
obveznosti na področju izvoza, uvoza in zadolževanja v tujini 
oz. salda deficita v projekcijah plačilnobilančnih položajev 

republik in pokrajin v letu 1980. Vse delegacije so zahtevale 
več uvoznih pravic. Menile so, da bi bilo treba v_ okviru 
predvidenega deficita plačilne bilance Jugoslavije izvršiti pra- 
vičnejšo prerazporeditev na podlagi sprejete metodologije in 
kriterijev za določanje in spremljanje projekcij plačilnobilanč- 
nih položajev republik in pokrajin. Pri tem se je vsaka delega- 
cija sklicevala na tiste kriterije, ki bi ji zagotovili največje 
uvozne pravice. 

Ker soglasje v odboru, za ekonomske odnose s tujino ni bilo 
dose?eno, je sprejelo Predsedstvo SFRJ na podlagi 301. člena 
Ustave SFRJ, kot začasen ukrep zakon o začasnem določanju 
projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980. projekcije 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1980 in zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1980. Zakon bo veljal dokler projek- 
ciji plačilne in devizne bilance ne bosta usklajeni v odboru za 
ekonomske odnose s tujino, vendar največ leto dni. 

Začasna projekcija plačilne bilance Jugoslavije vsebuje v 
tekstualnem delu nekatera določila, o katerih je bilo med 
usklajevanjem že doseženo soglasje, kot n.pr.: da lahko repu- 
blike in pokrajine za celotno povečanje izvoza blaga in stori- 
tev nad predvidenim v projekciji povečajo uvoz, da je možno 
20% prelivanje uvoza s pozicije reprodukcijskega materiala 
na pozicijo opreme in obratno in podobno. 

Glede izvrševanja obveznosti republik in pokrajin v letu 
1979 oz. proračuna prekoračenja deficitov v njih plačilnobi- 
lančnih pozicijah, je v začasni projekciji določeno, da bo 
Zvezni izvršni svet v sodelovanju z republikami in pokraji- 
nama izdelal posebno analizo ter predlagal znesek, način in 
rok, v katerem bodo morale republike in pokrajini izvršiti 
svoje obveznosti. 

Številčni del, ki opredeljuje projekcijo plačilne bilance Ju- 
goslavije ter projekcije plačilnobilančnih položajev republik 
in pokrajin je v zakonu popolnoma isti, kot je bil v osnutku, ki 
je bil predmet usklajevanja. 

V projekciji plačilnobilančnega položaja SR Slovenije so na 
strani izvoza ozifoma prihodkovni strani popolnoma isti zne- 
ski, kot jih je predlagala SR Slovenija in so bili usklajeni v 
samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino. Uvozne pravice pa so v primerjavi s projekcijo, uskla- 
jeno oktobra 1979, za 5% nižje, nekoliko višje - za 5,2% so le 
pri uvozu repromateriala, bistveno nižje pa so pri uvozu 
opreme in sicer za 40%, pri uvozu blaga široke potrošnje pa 
so nižje za 8%. V primerjavi z zahtevami, ki jih je postavila SR 
Slovenija glede na usklajene plane TOZD pa je v projekciji 
določeno znižanje uvoza še občutnejše. Skupen uvoz blaga je 
nižji za 15%, uvoz reprodukcijskega materiala za 6%, opreme 
za 50%, blaga široke potrošnje pa za 14%. Saldo^ plačilno 
bilančnega položaja SR Slovenije naj bi se tako znižal od 8,4 
milijarde din v letu 1979 na 1,8 milijarde dinarjev v letu 1980. 
Analogni so odnosi v projekciji plačilnobilančnega položaja s 
konvertibilnim področjem, kjer naj bi se deficit znižal od 8,9 
milijarde na 2,3 milijarde din. 

Odbor za ekonomske odnose s tujino bo takoj v začetku 
leta 1980 začel z nadaljevanjem usklajevanja projekcije pla- 
čilne bilance Jugoslavije za leto 1980, za kar naj bi Zvezni 
izvršni svet na podlagi razprav v odboru pripravil nova izhodi- 
ŠČKer ie projekcija devizne bilance Jugoslavije odvisna od 
aibani v plačilni bilanci je v odboru za ekonomske odnose s 
tuiino praV tako nismo uskladili. Zato je bila, kot je razvidno iz 
poročila o plačilni bilanci določena z zakonom na osnovi 301. 
člena Ustave SFRJ. 

D. 
Pri usklajevanju tega odloka smo uspeli uveljaviti največji 

del stališč in pripomb Skupščine SR Slovenije. In to v cilju: 
uresničevanja stabilizacije, rasti proizvoda in zmanjšanja defi- 
cita v plačilni bilanci ter krepitvi materialne osnove združe- 
nega dela. , ... .. 

Uspeli smo uveljaviti stališče naše skupscine, da v kolikor bi 
rast primarne emisije v letu 1980 bila večja od rasti ustvarjene 
v letu 1979 bo Zvezni izvršni svet o tem poročal Skupščini 
SPR prav tako naj bi se večji del predvidene rasti denarne 
mase usmerjal v organizacije združenega dela v gospodar- 
stvu. Na likvidnost bank itd. naj bi prvenstveno vplivali z 
zmanjšanjem stopnje obvezne rezerve. 

Zvezni izvršni svet in njegovi organi so dobili naročila, da se 
sprejmejo ukrepi in poveča aktivnost za hitrejšo sistemsko 
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transformacijo denarnega,kreditnega in bančnega sistema s 
ciljem zagotovitve večjega vpliva združenega dela emisijsko 
poliriko. 

Sprejeto je bilo naše stališče, da naj banke usklajujejo svoje 
plasmaje z razpoložljivimi sredstvi in roki njihove vezanosti, 
da bi se tako vzdrževala likvidnost. 

Uspeli smo tudi vnesti določilo, da bo Zvezni izvršni svet 
pripravil konkreten program ukrepov: za racionalizacijo si- 
stema plačevanja in plačilnega prometa, za omogočanje večje 
vloge internih bank (npr. pri avaliranju menic) itd. Izhajajoč iz 
tega okvirnega stališča smo tudi podprli predloge (ki so bili 
sprejeti), da naj se pospeši poskusna uporaba verižnega na- 
čina plačevanja ter zboljšanja in pospeši devizni plačilni pro- 
met. 

In končno. Nismo uspeli s predlogom, da naj se kreditiranje 
zalog premoga ne vnese med selektivne kredite, ki jih daje 
Narodna banka Jugoslavije iz emisije. Stališča Zveznega 
izvršnega sveta in vseh ostalih delegacij so glede na energet- 
sko situacijo narekovale, da svoj predlog umaknemo. 

E. 
1. Poglavitni vprašanji proračunske razprave sta bili: 
- znižanje skupnega obsega proračuna za leto 1980 in 
- znižanje prispevkov republik in AP do ravni plačilnih 

zmožnosti republike. 
2. V zvezi s proračunsko razpravo je delegacija zahtevala, 

ZIS pa sprejel obvezno: 
- da bo izdelal postopek in kriterije za odobravanje organi- 

ziranja mednarodnih prireditev v Jugoslaviji in qa predložil 
Skupščini SFRJ ter 

- da bo izdelal in predložil Skupščini SFRJ informacijo o 
vseh predvidenih mednarodnih prireditvah s predlogom ka- 
tere mednarodne prireditve naj bi odpovedali. 

V zvezi s tem je bil predlagani obseg proračuna federacije 
znižan tako, da se je prvotni indeks rasti 132,7 zmanjšal na 
125,5. Pri tem je^ na znižanje indeksa rasti vplival tudi z 
rebalansom povečani skupni obseg proračuna federacije za 
1979. leto. Zaradi znižanja predlaganega skupnega obsega 
proračuna federacije ter zaradi povečanja carin in uvoznih 
dajatev, temeljnega prometnega davka in sredstev iz emisije z 
8500 mio na 9200 mio din se je indeks ra&ti prispevka republik 
in AP znižal s 143,9 na 129,8. 

Ob tem, ko je delegacija dala soglasje na skupni doseg 
proračuna federacije za 1980 leto je izrekla nezadovoljstvo 
nad dejstvom, da je med dovoljenim indeksom rasti splošne 
porabe v ostalih DPS in indeksom rasti zveznega proračuna 
še vedno skoraj 10 procentnih poenov razlike v korist zvez- 
nega proračuna. Hkrati predlagala sklep, ki pa ni bil sprejet, 
da se z eventualnim rebalansom proračuna v letu 1980 ne bi 
smel povečevati njegov obseg. 

Čeprav so bile pripombe Skupščine SRS glede gibanja 
obsega proračuna federacije in glede gibanja prispevka reu- 
blike in AP le delno uveljavljene, lahko menimo, da so rezul- 
tati usklajevanja proračuna zelo pozitivni iz sledečih razlogov: 
- prvič se je razbilo prepričanje, da so nekatere z zakonom 

določene obveznosti proračuna federacije nedotakljive in so 
bile vsaj v neki meri postavljene v odvisnost od rasti tekočeaa 
dohodka, 

- da takšen način določanja obveznosti proračuna federa- 
cije ne glede na tekoči dohodek ekonomsko in politično ni 
sprejemljivo ter, 

- da je v novem srednjeročnem obdobju sistem financira- 
nja na ravni federacije potrebno ustrezno spremeniti. 

F. 
Predlog tega odloka s katerim je bilo predvideno, da se 

interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 
odstopi 51,57% od skupno ustvarjenih dohodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, je bil sprejet brez vsakih sprememb. 

Za pokritje manjkajoči približno 4,5 milijarde dinarjev za 
izvozne stimulacije gospodarstvu za izvoženo blago v letu 
1979, bodo izdane menice, da bi jih zneskovno lahko vnesli v 
zaključene račune TOZD za leto 1979 in se tako izognile 
prikazovanju fiktivnih izgub v obsegu kolikor niso prejeli 
upravičenih premij za opravlieni izvoz blaga. Zaradi proračun- 
skih omejitev federacije v letu 1980 namreč ni videti možnosti 

za kvalitetnejšo rešitev tega problema, kljub obvezi ZIS ob 
usklajevanju istega odloka za leto 1979. 

S predvidenim povprečjem dohodkov od carin in uvoznih 
davščin v letu 1980 računa Zvezni izvršni svet s cca 31,2 
milijardami din za pospeševanje izvoza, namesto prvotno 
ocenjenega zneska 28,4 milijarde dinarjev,kar naj bi oceni 
Zveznega izvršnega sveta zadostovalo za primerjanje letoš- 
njega povečanega izvoza ob istočasnem angažiranju sredstev 
OZD in drugih družbenopolitičnih skupnosti. Razen tega je 
ZIS utemeljil vztrajanje na predlaganem odstotku izločanja 
sredstev (51,57%) tudi s tem, da pri opredeljevanju za obseg 
izločanja igrajo enako pomembno vlogo tudi bilančne mož- 
nosti federacije in ne le predvideni povečani obseg izvoza. 

G. 
S stališčem Skupščine SR Slovenije je bilo zahtevano priza- 

devanje, da se optimalno štedijo devize tudi za potrebe fede- 
racije, ki je bilo tudi temelj stališč ostalih SR in SAP in je bilo 
realizirano na ta način, da so bile znižane vse postavke vklju- 
čujoč tudi devizne izdatke za potrebe JNA. 

Na predlog delegacije SR Slovenije je bil v ta odlok vnešen 
novi 4. člen, ki vsebinsko obvezuje koristnike deviznih sred- 
stev federacije, da lahko trošijo devize samo v sorazmerju z 
realizacijo predvidenega izvoza, kar naj med drugim spod- 
budi tudi federacijo,' da z ukrepi v njeni pristojnosti podpre 
uresnčevanje izvoznih načrtov organizacij združenega dela. 

H: 
Skupščma ŠR Slovenije je na seji Zbora združenega dela in 

Zbora občin dne 27. 3. 1978 obravnavala osnutek zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen in sprejela sklep 
o soglasju k izdaji zakona. Na tekst osnutka zakona je Skup- 
ščina SR Slovenije na seji zborov dela načelne in konkretne 
pripombe, ki naj jih delegacija Skupščine SRS v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ poskuša v postopku usklaje- 
vanja uveljaviti ter pooblastila delegacijo Skupščine SRS v 
Zboru republik in pokrajin, da po opravljenem usklajevanju da 
v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

V razpravah na sejah zborov, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ter na sejah delovnih teles zborov in v razpravah v 
organizacijah združenega dela, so bile k osnutku zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen dane zlasti 
naslednje pripombe in stališča: 

a)_ Vsebinska zasnpva zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen bi morala v večji meri izhajati iz celot- 
nega procesa novih družbenoekonomskih odnosov, ki so 
opredeljeni v kongresnih dokumetnih, ustavi, zakonu o zdru- 
ženem delu in zakonu o temeljih sistema in družbenopolitič- 
nega sistema in družbenega planiranja, v večji meri pa bi 
morala upoštevati potrebo po podružbljanju tudi na tem po- 
dročju. Zakonski tekst bi moral biti jasnejši in bolj normativen. 

b) Temeljna določila bi morala dopolniti in dati nekatere 
opredelitve, ki so bistvene za celotno zasnovo zakona. Zato bi 
naj temeljna določila vsebovala tudi: 
- podrobnejšo opredelitev cen in njene družbenoekonom- 

ske funkcije ter jasnejšo opredelitev delovanja ekonomskih 
zakonitosti; 

- pravice in dolžnosti organizacij združenega dela pri obli- 
kovanju cen ter pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti pri urejanju cen; 

- da delavci samostojno oblikujejo cene (kalkulativne cene 
ali ponudbe) svojih izdelkov in storitev na temelju družbeno 
usmerjenega vpliva zakonitosti trga ter na način in po po- 
stopku določenem v njihovem splošnem aktu; 

- da se usmerjanje vpliva tržnih zakonitosti ter oblikovanje 
cen in medsebojnih razmerih med cenami zagotavlja tudi s 
sredstvi in ukrepi družbene kontrole cen; 

- da se družbena kontrola cen v prvi vrsti uresničuje z 
ekonomskimi ukrepi ter z družbenimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi, v izjemnih primerih pa tudi z ukrepi neposre- 
dne družbene kontrole cen; 

- da se opredeli vloga družbenih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov o cenah ter odgovornosti vseh subjektov pri 
oblikovanju in družbeni kontroli cen: 
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- da se v večji meri opredeli vpliv združenega dela pri 
določanju in kontroli cen in pri tem dosledno upošteva dolo- 
čila ustave in zakona o združenem delu. 

c) Vlogo plana bi bilo treba močneje poudariti, ker ta pred- 
stavlja zelo pomembno sredstvo za obvladanje stihije in za 
usmerjanje tržišča v naših pogojih socialistične blagovne 
proizvodnje, ter omogoča nadzor nad celotnim tokom druž- 
bene reprodukcije. Na temelju sprejetega družbenega plana 
se namreč opredeljujejo skupna ekonomska politika ter 
ukrepi za izvajanje sprejete ekonomske politike, s tem pa tudi 
politike cen. Zato bo politika cen tudi v bodoče izredno 
pomemben parameter pri določanju ukrepov za obvladovanje 
rasti cen. Zaradi tega je potrebno v zakonu jasneje opredeliti 
razmerje med planom in politiko cen, zlasti pa je potrebno 
določiti elemente in ukrepe politike cen. 

d) Kriteriji za oblikovanje cen niso dovolj vsebinsko jasno 
opredeljeni in razdelani. Zato ne dajejo dovolj prijemljive 
podlage za konkretno uporabo. Določiti bi bilo treba poleg 
vsebine tudi funkcijo ter način njihove uporabe. 

e) V zakonskem tekstu bi morala biti vsebovana nova kvali- 
teta samoupravnega urejanja cenovnih odnosov in politike 
cen. V tekstu osnutka zakona pa je prevelik poudarek na 
pravice in dolžnosti posameznih organov znotraj družbeno- 
političnih skupnosti brez jasne razmejitve pristojnosti. 

Na osnovi soglasij skupščin republik in avtonomnih pokra- 
jin k izdaji tega zakona, se je v Odboru za tržišče cen in cene 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SRFJ dne 11.4. 1978 
začel postopek usklajevanja stališč in pripomb skupščin in 
republik in pokrajin. 

Z ozirom na vsebino pripomb, zlasti Skupščine SR Slove- 
nije in Sabora Hrvatske, je bilo sklenjeno, da se osnutek 
zakona ponovno vrne v razpravo na zvezne svete. Zvezna 
sveta sta večkrat ponovno razpravljala o temeljnih rešitvah 
zakona in sta končno na predlog posebne delovne skupine 
sprejela tekst zakona, ki gaje v nadaljevanju usklajeval Odbor 
za tržišče in cene, da ga sprejme Zbor republik in pokrajin. 

V zakonu o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, ki 
ga je sprejel Zbor republik in pokrajih je upoštevana večina 
načelnih pripomb in stališč, ki jih je sprejela Skupščina SRS. 
Najpomembnejše konceptualne dopolnitve sistemskega za- 
kona so sledeče: 

a) V poglavju »temeljna določila« je Jasneje opredeljena 
vloga cene v pogojih socialističnih samoupravnih odnosov in 
planskega usmerjanja celotnih tokov družbene reprodukcije. 
Nadalje je izvršena razmejitev vlog in pristojnosti organizacij 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in skupnosti 
za cene. Ustanovitev posebne skupnosti za cene (samo- 
upravne) v družbenopolitičnih skupnostih predstavlja novo 
kvaliteto v samoupravnem urejanju cenovnih odnosov in izva- 
janju družbene kontrole cen. 

b) V poglavju o oblikovanju cen je opredeljena vloga in 
vsebina samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o 
cenah. Prav tako pa je opredeljena pomembna vloga Gospo- 
darske zbornice in splošnih združenj v okviru gospodarskih 
zbornic pri urejanju cenovnih odnosov, sklepanju samoup- 
ravnih sporazumov in razdelavi drugih aktov o cenah. Vloga 
Gospodarske zbornice in splošnih združenj je izražena v 
Iniciativi, usklajevanju interesov organizacij združenega dela 
in nuđenju strokovne pomoči samoupravnim organizacijam 
združenega dela in skupnostim. 

c) Nekatere bistvene spremembe so tudi v poglavju »krite- 
riji za oblikovanje cen«. Dopolnitve so opravljene v smislu 
jasnejše opredelitve vsebine kriterijev in bolj restriktivne upo- 
rabe tako imenovanega razvoja kriterija. Razvojni kriterij se 
uporablja lahko le izjemoma na osnovi dogovora o osnovah 
družbenega plana ter velja samo za določen planski period. V 
zakonskem tekstu je še vedno vsebina in uporaba kriterijev 
opredeljena precej splošno. Za konkretno izvajanje družbene 
kontrole cen in oblikovanju cen posameznih proizvodov bo 
potrebno izvesti nadaljnjno operacionalizacijo kriterijev. 
Zvezna skupnost za cene sprejema podrobnejša navodila za 
uporabo kriterijev za oblikovanje cen. 

Bistveno novost predstavlja postopek za nadaljnjo razde- 
lavo kriterijev za oblikovanje in družbeno kontrolo cen. Izvr- 
šena je razmejitev: 

razdelava kriterijev v organizacijah združenega dela, 
- usklajevanje stališč in razdelava kriterijev v okviru Go- 

spodarske zbornice in splošnih združenj, 
- usklajevanje stališč in sprejem kriterijev v okviru skupno- 

sti za cene. 
d) V posebnem poglavju je jasneje in bolj celovito oprede- 

ljena družbena kontrola cen. V okviru aktivnosti za urejanje 
samoupravnih odnosov na področju cen predstavljajo druž- 
beni plani družbenopolitičnih skupnosti pomembno osnovo 
za izvajanje družbene kontrole cen. 

V posameznih členih zakona so opredeljeni kriteriji za dolo- 
čanje ukrepov neposredne kontrole cen. Pristojni organi 
družbenopolitične skupnosti lahko predpišejo ukrepe nepo- 
sredne družbene kontrole cen le če so nastopile večje motnje 
na trgu in pri gibanju cen, katere resno ogrožajo realizacijo 
ciljev določenih v družbenem planu Jugoslavije in drgih aktih, 
odnosno zaradi preprečevanja vpliva monopolnega položaja 
na trgu. Prav tako pa so opredeljeni kriteriji in postopek pri 
sprejemanju ukrepov neposredne družbene kontrole cen za 
celotno področje Jugoslavije, kadar so podani pogoji. Ukrepe 
neposredne kontrole cen v tem primeru sprejema zvezni 
izvršni svet na osnovi soglasja pristojnih organov republik in 
pokrajin. 

e) Skupnost za cene predstavlja novo bistveno sestavino 
sistemskega urejanja cen in cenovnih odnosov. Organizacije 
združenega dela, skupnosti in družbenopolitične skupnosti z 
družbenim dogovorom ustanovijo skupnost za cene v okviru 
katere bodo ustanovitelji urejali medsebojne odnose, usklaje- 
vali svoje interese in realizirali svoje pravice in obveznosti na 
področju cen. 

V skladu z določili predloga zakona o temeljih sistema in 
družbeni kontroli cen bo ustanovljena zvezna skupnost za 
cene, republiške skupnosti za cene in medobčinske oziroma 
občinske skupnosti za cene. 

Skupnost je organizirana in deluje na delegatskih načelih, 
ima svet skupnosti, predsednika in sekretarja. 

Določen je sestav sveta in njegove pristojnosti. 
Z ustanovitvijo samoupravne skupnosti za cene se ustvarijo 

sistemske osnove za samoupravno urejanje cenovnih od- 
nosov med organiazcijami združenega dela in skupnostmi. 
Ob tem pa se tudi bistveno menja vloga organov družbenopo- 
litičnih skupnosti za cene. 

f) Iz predhodnih in končnih določb je tudi rešeno vprašanje, 
kako iziti iz sedanjega sistema cen, predvse pa veljavnih 
režimov cen. 

Cene proizvodov in storitev oblikovane v skladu s predpisi 
veljavnimi na dan stopanja v veljavo novega zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen zakona se bodo uporab- 
ljali tudi po tem datumu. 

Cene proizvodov in storitev oblikovane v tem smislu, se- 
bodo lahko spreminjale, ter bo potekala družbena kontrola 
cen po določbah zakona o družbeni kontroli cen in predpisov, 
sprejetih na osnovi tega zakona, do sprejema predpisov nujno 
potrebnih za oblikovanje cen proizvodov in storitev, oziroma 
za izvajanje družbene kontrole cen po določbah novega za- 
kona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, vendar 
najdlje v roku 6 mesecev od sprejema navedenega zakona. 

Da bi se lahko zakon v celoti uveljavil, so pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti in skupnosti za cene dolžni, da 
v roku 6 mesecev od dneva stopanja v veljavo zakona sprej- 
mejo ustrezne organizacijske in druge ukrepe in sprejmejo 
predpise, za katere so pooblaščeni z novim zakonom. 

Glede na omenjene končne določbe in opredeljenim 6 
mesečnim rokom v katerem mora zakon v celoti stopiti v 
veljavo, nas čakajo precejšnje naloge. Ob sprejetju zakona je 
bil sprejet tudi operativni program sprejemanja podzakonskih 
aktov katerega prilagamo poročilu. 
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PREDLOG ZAKONA 

o osnovni šoSi (ESA-215) 

V Poročevalcu št. 1—9. 1. 1980 je prišlo pri objavi predloga zakona o osnovni šoli-obrazložitev do neljube 
napake, saj smo objavili le prvi del obrazložitve. Tokrat napako popravljamo in obrazložitev objavljamo v 
celoti. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 26. junija 1979 
sprejela osnutek zakona o osnovni šoli, kot enakopraven zbor 
ga je sprejela na seji 20. 6. 1979 tudi skupščina izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali odbori zborov, zakonodaj- 
no-pravna komisija in komisija za narodnosti ter organi izo- 
braževalne skupnosti Slovenije. O osnutku zakona je potekala 
živahna razprava v delegacijah, predloge in pripornbe so 
posredovali delagati na zasedanjih odborov in na zborih 
skupščine SRS in delegati na zasedanju skupščine izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. Po obravnavi v skupščinskih zborih 
pa je predlagatelj dobil še vrsto pripomb iz javne razprave v 
občinah, organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih 
organizacijah in strokovnih društvih 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil pred- 
loge in pripombe in skušal pri oblikovanju besedila upoštevati 
večinska mnenja iz razprave, saj se predlogi pogosto močno 
razhajajo. 

Nekaterih pobud, ki izhajajo iz razprave, ni bilo mogoče 
vključiti v zakonsko besedilo, vendar bodo dobrodošle pri- 
oblikovanju smernic za delo osnovnih šol in izpopolnjene 
programske strukture osnovne šole, ki jo bo sprejel strokovni 
svet SRS za vzgojo in izobraževanje. 

V skladu s pripombami v javni razpravi so bili nekateri členi 
prveg|a poglavja izpopolnjeni in preoblikovani tako, da v večji 
meri izstopa učenec kot subjekt vzgoje in izobraževanja in je 
izpostavljena širša družbena vloga osnovne šole, ki jo celovito 
lahko uresničuje predvsem celodnevna osnovna šola. 

Posebne pozornosti so bili v javni razpravi deležni členi, ki 
govorijo o brezplačnosti osnovne šole in o solidarnosti na 
področju osnovnega izobraževanja. Predlagatelj je na osnovi 
predlogov in pripomb iz javne razprave te člene preoblikoval 
tako, da predlog zakona ne eni strani zagotavlja vsem obča- 
nom pravico do brezplačne osnovne šole v obsegu zagotov- 
ljenega programa, hkrati pa omogoča, da se uporabniki in 
izvajalci v občinski izobraževalni skupnosti lahko dogovorijo, 
da bodo zagotovili brezplačno osnovno šolo tudu v obsegu, ki 
presega zagotovljeni program. 

Predlog zakona v skladu z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela še naprej predvideva možnost partici- 
pacije staršev za nekatere dele programa osnovne šole, ki 
presegajo obvezni program. V skladu z odločnimi zahtevami 
iz javne razprave, da mora biti vse tisto, kar je po zakonu 
obvezno, za učence brezplačno, pa je predlagatelj umaknil 
določbo, da starši lahko prispevajo tudi za ekskurzije in 
športne dneve, ki sodijo v obvezni program osnovne šole. To 
pomeni, da bodo morale osnovne šole sredstva za izvedbo 
ekskurzij in športnih dni načrtovati v okviru zagotovljenega 
programa in ne bodo mogle za ta namen več zbirati prispev- 
kov staršev. Ta premik v zagotavljanju brezplačne osnovne 
šole bo zahteval znatna materialna sredstva - po oceni pri- 
bližno 27,000.000 din. 

V razpravi o osnutku zakona je bila izpostavljena zahteva, 
naj pripravo otrok na vstop v osnovno šolo ureja en zakon, 
zato je v zakonu o osnovni šoli opredeljena le kot obveznost, 
zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok pa jo definira kot 
sestavino predšolske vzgoje in določa vsebinske in organiza- 
cijske okvire za njeno izvedbo. 

Glede na to, da celoten sklop družbenoekonomskih od- 
nosov ureja zakon o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, je v predlogu zakona odpadlo po- 
sebno poglavje o družbenoekonomskih odnosih, nekateri 

členi, ki zadevajo specifiko osnovne šole (program storitev, 
zagotovljeni program, participacija staršev) pa so vključeni v 
temeljne določbe. 

V drugem poglavju je besedilo razporejeno v več poglavij, 
tako da so jasneje opredeljene pristojnosti in naloge strokov- 
nega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje pri sprejemanju 
programskih smernic in izpostavljena vloga osnovne šole kot 
subjekt pri oblikovanju letnega delovnega načrta. 

Predlagatelj je besedilo tega poglavja terminološko izčistil 
in izpopolnil besedilo 35. in 36. člena tako, da v večji meri kot 
v osnutku izpostavlja vlogo celodnevne šole in intencijo za- 
kona, da jo uvede kot prevladujočo obliko vzgojnoizobraže- 
valnega dela v osnovni šoli. V skladu s to usmeritvijo je tudi 
podaljšano bivanje opredeljeno le kot prehodna oblika v ra- 
zvoju celodnevne šole, ki jo uveljavljamo tam, kjer še niso 
zagotovljeni materialni pogoji, da bi lahko zagotovili celo- 
dnevno šolo vsem učencem. Zato morajo tudi za podaljšano 
bivanje veljati programska načela celodnevne osnovne šole. 

Javna razprava se je opredelila, naj učbenike in učila, ki se 
uporabljajo v osnovni šoli, potrjuje tisti, ki sprejema vzgojnoi- 
zobraževalne programe, zato 32. člen določa, da učbenike in 
učila potrjuje strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR 
Slovenije. 

47, členu, ki govori o razporejanju učencev v oddelke in 
skupine, je dodan nov odstavek, ki dopušča možnost, da se v 
izjemnih primerih, ko gre za majhne osnovne šole, ali enote 
osnovnih šol, ki zajemajo učence na zdravljenju, organizira 
individualno ali skupinsko delo z učenci. 

V razpravi o osnutku zakona so udeleženci najpogosteje 
opozarjali, da so eden izmed pogojev za sodoben pedagoški 
proces, ki temelji na individualizaciji vzgojnoizobraževalnega 
dela in razvijanju interesov in sposobnosti vsakega učenca, 
zadovoljivi materialni pogoji, med njimi zlasti manjše število 
učencev v oddelku. Zato se je javna razprava opredelila za 
varianto k 51. členu osnutka, ki dopušča največ 32 učencev v 
oddelku. Taka rešitev bo zahtevala večja materialna sredstva 
(približno 80 milijonov dinarjev) in več osnovnošolskega pro- 
stora in učiteljev, zato je v tem srednjeročnem obdobju ne bo 
mogoče v celoti uveljaviti. Predlagatelj je v skladu z razpravo v 
odborih skupščine SRS ponudil predhodno določbo (157. 
člen), po kateri bo treba ta normativ uveljaviti najkasneje do 
konca prihodnjega srednjeročnega obdobja, povsod tam, kjer 
so zagotovljene prostorske in materialne možnosti pa ga je 
mogoče uveljaviti takoj. 

Tudi v razpravi okrog šolskega koledarja se je večina raz- 
pravljalcev opredelila za variantno rešitev, po kateri naj šolski 
koledar predpiše republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da bi določba 53. člena 
osnutka zakona, ki omejuje obseg sodelovanja učencev pri 
vzgojnoizobraževalnem in drugem delu osnovne šole, lahko 
pomenila omejevanje za vključevanje sposobnejših in aktiv- 
nejših učencev v več različnih interesnih dejavnosti in fakulta- 
tivnih programov, zato je predlagatelj v predlogu zakona ta 
člen umaknil. 

V razpravah o 54. členu osnutka seje večina razpravljalcev 
opredelila za rešitev, kakršna je predložena v predlogu za- 
kona. V petem razredu osnovne šole naj bi še naprej opravljali 
vzgojnoizobraževalno delo tudi učitelji razrednega pouka, 
zakon pa naj bi dopuščal možnost, da se tudi v prvih štirih 
razredih uvede predmetni pouk telesne, likovne in glasbene 
vzgoje. 
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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 
predvideval možnost, da se osnovna šola organizira kot de- 
lovna enota delavske univerze, ker meni, da je v nasprotju z 
določili ustave SRS, ki določa, daje 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 napredak 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 končajo osnovne šole, zato od 
nje ni mogoče odstopati. 

Predlagatelj se 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 poglavlju 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 (29. člen) izpo- 
polnjene in naj bi prispevale k jasnejši opredelitvi njihovih 
nalog, v osnovni šoli. 

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 uspežno 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 predsagatelj 
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. 

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 14-, 
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. 
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fe Skupščine SFRJ 

Omejitev sredstev za dnevnice, 

reprezentanco in honorarje 

O Po hitrem postopku naj bi sprejeli zakon, ki celovito omejuje izplačila v naštete 
namene, kar je v skladu z uresničevanjem ciljev politike ekonomske stabilizacije 

• Uporabniki družbenih sredstev bi lahko v letu 1980 izplačali za največ 10 
odstotkov več dnevnic in prevoznih stroškov na službena potovanja kot v letu 
1979 

O Izdatki za reprezentanco, izdatki na temelju pogodb o delu in izdatki za 
intelektualne storitve lahko dosežejo največ 80 odstotkov izdatkov za te namene v 
letu 1979 

• Izdatki za avtorske honorarje se lahko izplačujejo do višine, ki je bila izplačana 
v lanskem letu 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za izplače- 
vanje dnevnic za službena po- 
tovanja, nadomestila prevoz- 
nih stroškov, izdatkov za re- 
prezentanco, avtorske hono- 
rarje, intelektualne storitve in 
izdatkov po pogodbah o delu. 
Hkrati je Zvezni izvršni svet po- 
slal Predlog tega zakona, kar 
pomeni, da predlaga spreje- 
manje teh zakonskih določb 
po hitrem postopku. Predvide- 
no je, da bodo ta Zakon dele- 
gati sprejeli na seji Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ 30. ja- 
nuarja 1980. 

Temeljni namen sprejetja 
omenjenega zakonskega be- 
sedila je, da bi leta 1980 zavrli 
in zmanjšali te oblike porabe, 
pri katerih so se v zadnjih letih 
pokazale mnoge neustrezne 
težnje. Njihovo gibanje naj bi 
namreč na ta način uskladili z 
rastjo celotnih materialnih 
stroškov, z rastjo celotnega 
prihodka in rastjo drugih oblik 
porabe. Zaradi tega bo potreb- 
no sprejeti omenjeni Zakon po 

hitrem postopku, da bi ga lah- 
ko začeli izvajati že na začetku 
leta. 

Po podatkih Službe družbe- 
nega knjigovodstva, so se vsi ti 
izdatki v letih 1978 in 1979 po- 
večevali za 20 do 25 odstotkov 
letno. To pa je precej več od 
stopnje rasti materialnih stro- 
škov (dosegli so 14,8 odstotno 
rast) in tudi od celotnega pri- 
hodka. 

SLUŽBENA 
POTOVANJA 

Po predlogu zakona, organi- 
zacije združenega dela in dru- 
gi uporabniki družbenih sred- 
stev ne morejo v letu 1980 raz- 
polagati z družbenimi sredstvi 
za izplačevanje dnevnic za 
službena potovanja in nado- 
mestil za prevozne stroške na 
službenem potovanju v večjem 
znesku teh dnevnic in nado- 
mestil, kot je bil določen v zak- 
ljučnem računu za leto 1979, 
povečanem za 10 odstotkov. 

Na ta način bi se izplačila za 
te namene gibala v višjem zne- 
sku kot leta 1979, vendar ne 
več kot za 10 odstotkov. Po 

ceni predlagatelja je to, glede 
na namen teh izdatkov, po- 
vsem dovolj, saj tudi ustreza 
rasti vseh drugih oblik porabe. 

Ko govorimo o teh novih do- 
ločbah, predloženi Zakon ne 
prinaša omejitev za izplačeva- 
nje nadomestil za prenočeva- 
nje In prehrano delavcev na te- 
renu, nadomestil prevoznih 
stroškov na delo in z dela, ka- 
kor tudi ne nadomestil stro- 
škov za prehrano delavcev, ki 
opravljajo deločene naloge. 
Upoštevali so namembnost teh 
izdatkov za potrebe materialne 
proizvodnje In opravljanje dru- 
gih dejavnosti, saj so ti izdatki 
neposredni pogoj za delo in 
proizvodnjo. 

IZDATKI ZA 
REPREZENTANCO 

Predlog zakona najbolj 
omejuje izplačila stroškov za 
reprezentanco. Za te namene 
uporabniki združenih sredstev 
ne bodo mogli izplačati več od 
80 odstotkov zneska, zapisa- 
nega v zaključnem računu za 
leto 1979, ki so ga uporabili za 
te namene. To dejansko pome- 
ni, da bodo letos izdatki za re- 
prezentanco za 20 odstotkov 
manjši kot lani. 

Višina teh Izdatkov bi se ta- 
ko s pomočjo zakonskih do- 
ločb, zadržala na ravni leta 
1978, s čimer bi omilili posledi- 
ce nerealno visoke rasti teh Iz- 
datkov v letih 1978 in 1979. Po 

PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI 
RAZPOLAGANJA Z DELOM DRUŽBENIH SREDSTEV ZA 
IZPLAČEVANJE DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA, 
NADOMESTIL ZA PREVOZNE STROŠKE NA 

X SLUŽBENEM POTOVANJU, IZDATKOV ZA 
O nEPREZENTANCO, IZDATKOV ZA AVTORSKE 
K HONORARJE, IZDATKOV ZA INTELEKTUALNE 
o STORITVE IN IZDATKOV NA TEMELJU POGODB O DELU 
H V LETU 1980 
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oceni, omejitev razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za te na- 
mene, ne more vplivati na re- 
dno opravljanje materialne 
proizvodnje in delovanje vseh 
drugih dejavnosti. Nasprotno, 
tak ukrep lahko odpre samo 
več prostora za tiste izdatke, ki 
so nujni za nemoteno delo ma- 
terialne proizvodnje. 

Podobna določba je v Zako- 
nu predlagana na temelju po- 
godb o delu. Tudi ti izdatki lah- 
ko dosežejo največ 80 odstot- 
kov zneska, ki je bil za te na- 
mene izplačan leta 1979. 

Predlog zakona predvideva, 
da lahko letos izplačujejo or- 
ganizacije združenega dela in 
drugi uporabniki sredstev av- 
torske honorarje le do višine 
tistih sredstev, ki so jih zanje 
porabile v letu 1979. To pome- 
ni, da morajo ta izplačila ostati 
na ravni leta 1979. 

Omenjena določba pa ne ve- 
lja le za tiste uporabnike druž- 
benih sredstev, pri katerih ti 
izdatki niso pogoj za oprav- 
ljanje njihove dejavnosti. Pred- 
log zakona namreč predvide- 
va, da prepoved ne bi veljala za 
uporabnike, ki se ukvarjajo z 

založništvom oziroma časopi- 
sno-založniško dejavnostjo. 
Vsi ti uporabniki družbenih 
sredstev lahko izplačujejo av- 
torske honorarje do tiste viši- 
ne, ki Jo bo določil organ 
upravljanja organizacij zdru- 
ženega dela oziroma njemu 
ustrezen organ upravljanja 
drugega uporabnika družbe- 
nih sredstev. 

Izjema za te organizacije je 
predvidena zato, ker bi prepo- 
ved izplačevanja honorarjev 
sicer omejila nemoteno oprav- 
ljanje dejavnosti, saj ti izdatki 

pomenijo temelj za redno delo. 
Predlog zakona določa ostre 

denarne kazni za kršilce do- 
ločb. Tako je predvidena de- 
narna kazen od 50.000 do mili- 
jon dinarjev za gospodarski 
prestopek organizacije zdru- 
ženega dela ali drugega upo- 
rabnika družbenih sredstev, če 
bo drugače razpolagal z druž- 
benimi sredstvi, kakor dovolju- 
je zakon. Odgovorna oseba v 
teh organizacijah pa bo kazno- 
vana za gospodarski presto- 
pek z denarno kaznijo od 2000 
do 20.000 dinarjev. 

MEDNARODNE POGODBE 

Za regulacijo porečja Save posojilo 51 

milijonov dolarjev 

• Posojilo je bilo odobreno Zagrebški banki za pospeševanje razvoja področja na 
trikotu med Zagrebom, Siskom in Čazmo 

Zagrebška banka je sklenila 
septembra lani z Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj po- 
godbo o posojilu v znesku 51 
milijonov dolarjev za regulaci- 
jo pobrežja reke Save (prva fa- 
za). Ker pa ni neposredni po- 
sojilojemalec je po pogodbi o 
posojilu Jugoslavija nekaj dni 
kasneje sklenila s to banko 
sporazum o garanciji. 
Ker pa Je sprejetje zakona o 
ratifikaciji Sporazuma o ga- 
ranciji najpomembnejši pogoj 
za doseganje operativnosti 
odobrenega posojila je zvezni 
izvršni svet te dni poslal v 

obravnavo Skupščini SFRJ 
Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma med SFRJ in Me- 
dnarodno banko za obnovo in 
razvoj (AS 232). Sprejetje tega 
zakonskega predpisa je v pri- 
stojnosti Zbora republik in po- 
krajin. 

Obveznosti federacije 
S sporazumom o garanciji je 

določeno, da federacija kot 
garant brezpogojno garantira 
kot prvi zavezanec točno in 
pravočasno plaćanje glavnice, 
obresti in drugih stroškov po- 
sojila. Istočasno mora federa- 

cija kot garant zagotoviti, da 
noben zunanji dolg ne bo uži- 
val kakršnekoli prednosti na 
posojila Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj pri dodelitvi, 
realizaciji In delitvi deviz, ki so 
pod kontrolo ali v dobro SFRJ. 

V pogodbi o posojilu je pou- 
darjeno, da je osnovni cilj pro- 
jekta za katerega je mednaro- 
dna banka odobrila posojilo 
podpiranje razvoja področja v 

porečju Save v trikotniku med 
Zagrebom, Siskom in Čazmo. 
Regulacija zliva Save bo pri- 
spevala k povečanju produk- 
tivnosti dela in zemlje, kakor 
tudi dohodka kmečkega prebi- 
valstva na tem področju. 

Mednarodna banka je Za- 
grebški banki odobrila posoji- 
lo pod pogojem, da je vračilni 
rok 15 let, obrestna mera pa je 
7,9 odstotka letno. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 8 
GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA 8 
OBNOVO IN RAZVOJ - AS 323 h 
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Sporazum o gradnji železniške proge med 

Titogradom in Skadrom 

• Jugoslavija in Albanija bosta na svoje stroške zgradili odseka proge na svojih 
ozemljih do mejne točke, kjer bo proga povezana 

V Tirani so 6. aprila 1979. 
leta podpisali Sporazum med 
Jugoslavijo in Albanijo o pove- 
zovanju obeh držav z železni- 
ško progo. Gradnja te proge 
zanima obe strani, saj je ko- 
ristna za obe državi; za Albani- 
jo je pomembno povezovanje 
njene železniške mreže z 
evropsko, prek jugoslovanskih 

železnic, za Jugoslavijo pa je 
pomemben tranzitni prevoz al- 
banskega uvozno-izvoznega 
blaga (ki je po obsegu ocenjen 
na 600 tisoč do milijon ton let- 
no, odvisno od obsega zuna- 
njetrgovinske menjave med Al- 
banijo in evropskimi drža- 
vami). 

Sporazum predvideva, da zgradili normalno široko pro- 
bosta Albanija in Jugoslavija go med Titogradom in Ska- 

8 PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO SFRJ IN VLADO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
ALBANIJE O POVEZAVI OBEH DRŽAV Z ŽELEZNIŠKO 
PROGO-AS 238 
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prav mora Albanija šele pristo- 
piti k Mednarodni železniški 
uniji. 

Sporazum tudi predvideva, 
da bodo vprašanja, povezana s 
prehodom meje, po začetku 
obratovanja nove proge, kakor 
tudi vprašanja, povezana s 
prometom med obema država- 
ma, reševali pristojni organi 
obeh držav. 

Predlog zakona o ratifikaciji 
tega Sporazuma je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ. Za sprejem 
tega predpisa sta pristojna oba 
zbora Skupščine SFRJ. 

Trajna in široka družbena aktivnost na 

stanovanjskem področju 

• Premalo razviti stanovanjski odnosi so eden temeljnih vzrokov za neizvajanje 
stanovanjske politike 

• Novi srednjeročni načrti stanovanjske graditve morajo biti zasnovani na realnih 
potrebah in možnostih delovnih ljudi 

• Socialistična zveza se pri pridobivanju stanovanjskih pravic zavzema za 
uvajanje obvezne udeležbe lastnih sredstev delovnih ljudi in občanov 

• Do začetka novega planskega obdobja je treba pristopiti k postopnemu 
uvajanju ekonomskih stanarin 

® Poslovne banke in samoupravne stanovanjske skupnosti morajo omogočiti 
delavcem, ki so začasno zaposleni v tujini, da doma rešijo svoje stanovanjsko 
vprašanje 

• Podprta pobuda Skupščine SFRJ, da je treba čim prej sprejeti program akcij in 
ukrepov za pospešitev stanovanjske graditve 

Na področju stanovanjske 
politike oziroma pri izvajanju 
sprejetih družbenih nalog v le- 
tu 1980 je vrsta pomembnih 
vprašanj, ki so posebej 
pomembna, tako za delovne 
ljudi in občane, kot za celoten 
razvoj države. Letos je pred 
nami sprejetje novega srednje- 
ročnega načrta za obdobje od 
leta 1981 do 1985, kar je pose- 
bej pomembno za področje 
stanovanjske politike in za 
programiranje hitrejše stano- 
vanjske graditve v naslednjem 
obdobju. 

drom, v obmejnem pasu v 
smeri Vuksan Lekič-Hani in 
Hotit oziroma Božaj-Rasafi- 
kut. Točka povezave železni- 
ške proge na meji ter smer po- 
daljšanja proge v obmejnem 
pasu bo določena letos. Spo- 
razum predvideva, da bo leta 
1982 določen rok, ko naj bi 
stekel promet po tej progi. 

S Sporazumom sta se obe 
državi obvezali, da bosta na 
svoje stroške zgradili odseke 
proge na svojih ozemljih do 
mejne točke, kjer bodo odseka 
spojili. 

Sredstva za gradnjo proge 

naj bi v Jugoslaviji zagotovili s 
posebnim zveznim zakonom. 
Po predprojektu temeljne tra- 
se, ki je bila določena v prejš- 
njih pogovorih z Albanijo, in 
po cenah, veljavnih leta 1979, 
bi bilo potrebno za gradnjo 
proge zagotoviti okoli milijar- 
do dinarjev, Ker pa začetek 
gradnje še ni določen, je cena 
odvisna od obdobja, ko naj bi 
progo začeli graditi, saj bo to 
vsoto potrebno ustrezno valo- 
rizirati. Projekte in nujna pri- 
pravljalna dela naj bi opravili 
letos. Za to bo potrebno zago- 
toviti okoli 60 milijonov dinar- 
jev. , 

PREVOZ 
TRANZITNEGA BLAGA 

Dve določbi omenjenega 
Sporazuma urejata določena 
vprašanja, pomembna po do- 
graditvi te proge. Predvsem, 
da je jugoslovanska stran pri- 
pravljena prevzeti tranzitni 
prevoz blaga, ki ga Albanija 
uvaža ali izvaža v tretje države. 

Pogoj je reciprociteta alban- 
ske strani, če bodo zato zago- 
tovljeni ustrezni pogoji. Alban- 
ska stran je sprejela uporabo 
mednarodnih predpisov za 
prevoz potnikov in blaga, če- 

Glede na vse to objavljamo v 
tej številki Poročevalca sklepe 
Zvezne konference SZDLJ o 
aktualnih vprašanjih stano- 
vanjske politike in nalogah So- 
cialistične zveze, ki jih je ta 
forum poslal vsem delegatom 
v Skupščini SFRJ. 

Ob razpravi o nekaterih ak- 
tualnih vprašanjih tekoče sta- 
novanjske politike in nalogah 
Socialistične zveze pri nadalj- 
njem uresničevanju le-teh je 
Zvezna konferenca ugotovila, 
da obstajajo materialne in 
družbene podmene, da se na 

tem področju hitreje razvijajo 
novi družbenoekonomski od- 
nosi, ki bi prispevali, da se po- 
speši stanovajska graditev in v 
čim večji meri zadovoljijo po- 
trebe delovnih ljudi. 

Po oceni Zvezne konference 
SZDLJ so premalo razviti sa- 

moupravni odnosi eden te- 
meljnih vzrokov neizpolnjeva- 
nja dogovorjene stanovanjske 
politike. Zato morajo biti akcije 
Socialistične zveze, družbeno- 
političnih organizacij in samo- 
upravnih skupnosti za uresni- 
čevanje dogovorjene politike 

ooocoooooooooooGcosececosoeooco 
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konkretnejše in bolje organizi- 
rane. To zahteva trajnejšo in 
širšo družbeno aktivnost pri 
nadaljnji obdelavi in uporabi 
dogovorjenih družbenih nalog 
na tem področju. 

V tem smislu je Zvezna kon- 
ferenca v svojih sklepih poka- 
zala na najaktualnejše naloge, 
ki morajo biti sestavni del vsa- 
kodnevne samoupravne druž- 
benopolitične dejavnosti. 

NAJAKTUALNEJŠE 
NALOGE NA 
STANOVANJSKEM 
PODROČJU 

Socialistična zveza se pred- 
vsem zavzema za dosledno 
uporabo Zakona o združenem 
delu o izločanju sredstev za 
stanovanjsko graditev iz čiste- 
ga dohodka, za njihovo zdru- 
ževanje z osebnimi sredstvi 
delavcev in občanov zaradi 
graditve, nakupa in pridobiva- 
nja stanovanske pravice. Prav 
tako se zavzema za postopno, 
sistematično uvajanje eko- 
nomskih stanarin, ki bodo 
omogočile enostavno repro- 
dukcijo, kakor za enakopravno 
obravnavanje stanovanjske 
graditve v družbeni in osebni 
lastnini oziroma za enako sti- 
muliranje vseh oblik graditve. 

V sklepih je rečeno, da mo- 
rajo postati samoupravne sta- 
novanjske skupnosti v polni 
meri mesto dogovarjanja, spo- 
razumevanja in usklajevanja 
interesov vseh udeležencev, 
tako v planiranju oziroma pro- 
gramiranju stanovanjske gra- 
ditve ter njenem projektiranju 
in izvajanju, kakor pri izloča- 
nju in usmerjanju sredstev za 
te potrebe. To se nanaša na 
določanje politike stanarin, 
upravljanje in vzdrževanje sta- 
novanjskega sklada. 

Vendar je nujno, da se pri 
nadaljnji graditvi samouprav- 
ne organiziranosti zagotovi 
povezanost vseh udeležencev 
v izločanju in združevanju 
sredstev ter pri graditvi in upo- 
rabi stanovanj. Pri tem mora 
sodelovati vsa delegatska 
struktura samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, izvedeno pa 
mora biti dosledno delegatsko 
odločanje. 

PLANIRANJE PO 
KONKRETNIH 
POTREBAH 

Novi srednjeročni načrti sta- 
novanjske graditve, je rečeno v 
sklepih, morajo biti zasnovani 
na konkretnih potrebah delov- 
nih ljudi. Zaradi tega je treba 
izdelati ustrezne programe v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skup- 

nostih, kakor tudi v samoup- 
ravnih stanovanjskih skupno- 
stih v občini. 

Programi morajo biti zasno- 
vani na realnih potrebah in 
možnostih delovnih ljudi, ka- 
kor tudi na solidarnem in vza- 
jemnem' združevanju sredstev 
v samoupravni stanovanjski 
skupnosti v občini, da bi vede- 
li, kako bo vsak posameznik ali 
družina in pod kakšnimi pogo- 
ji, predvsem z lastnimi priza- 
devanji, lahko zadovoljil svoje 
stanovanjske potrebe. 

Socialistična zveza se zavze- 
ma zagraditev takšnih družbe- 
noekonomskih odnosov in 
mehanizmov pri financiranju 
stanovanjske graditve, ki bodo 
zasnovani na združevanju 
sredstev iz čistega dohodka 
organizacij združenega dela z 
osebnimi sredstvi delovnih lju- 
di in občanov in drugimi sred- 
stvi na temelju dogovorjenih in 
samoupravno sprejetih meril. 
Prav tako poziva, da se še na- 
prej izločajo sredstva iz do- 
hodka za solidarno graditev in 
subvencioniranje stanarin. 

Sedanje prehodno obdobje 
financiranja stanovanjske gra- 
ditve iz dohodka je treba izko- 
ristiti za pripravo in izdelavo 
mehanizma in meril za izloča- 
nje in združevanje sredstev, 
kakor tudi za nadaljno obdela- 
vo temeljev usmerjene stano- 
vanske graditve. Tako bi se 
izognili, da bi se zaradi menja- 
nja financiranja zmanjšal ob- 
seg stanovanjske graditve v 
državi. 

VEČJE ANGAŽIRANJE 
OSEBNIH SREDSTEV 

Pri tem socialistična zveza 
izhaja iz objektivnih potreb in 
vse večjih možnosti delavcev 
in občanov, da z osebnimi 
sredstvi rešujejo svoje stano- 
vanjske potrebe. Zato se zav- 
zema, da se v vseh sredinah 
jasneje izrazi družbena opre- 
delitev, zatem pa ustvarijo sa- 
moupravne, zakonske, mate- 
rialne in druge možnosti za 
graditev in nakup stanovanj v 
lasti delovnih ljudi in občanov. 
Nato je treba na področju 
davčne, zemljiške in kreditne 
politike, kakor tudi v politiki 
poslovnih bank poiskati nove 
rešitve, ki bodo na družbeno 
usmerjeni osnovi stimulirale 
delovne ljudi in občane in za 
dolgoročno angažiranje svojih 
osebih sredstev in osebnega 
dela v stanovanjski graditvi. 

Socialistična zveza se zavze- 
ma, da se v vseh sredstvih 
preučijo pogoji uvjanja obvez- 
ne udeležbe lastnih sredstev 
delovnih ljudi in občanov pri 
pridobivanju stanovanjske 
pravice za uporabo družbene- 

ga stanovanja, kakor tudi ob 
pridobitvi kredita za nakup ali 
dodelitev stanovaja v osebni 
lastnini. V zvezi s tem je treba 
predložiti rešitev, ki bo omo- 
gočila hitrejše reševanje glede 
na konkretne potrebe in mož- 
nosti posameznikov in družin 
(zamenjava stanovanj, lastnine 
in podobno). 

Prav tako se socialistična 
zveza zavzema za ustvarjanje 
pogojev, da bodo delovni lju- 
dje in občani ekonomsko ena- 
ko zainteresirani za graditev 
stanovanja v družbeni lastnini 
in da se na tej osnovi trajno 
zagotovi njihova pravna var- 
nost. 

Pri prizadevanjih za večje 
angažiranje osebnih sredstev v 
stanovanjski graditvi in pri or- 
ganiziranju v lasti občanov, 
imajo stanovanjske zadruge 
zelo pomembno vlogo. Stano- 
vanjske zadruge, je rečeno v 
sklepih, morajo dobiti popolno 
družbeno podporo, posebej 
glede kreditov, zemljišč in 
davčne politike. Socialistična 
zveza bo spodbujala nadaljnji 
razvoj zadrug v vseh sredinah 
in si prizadevala pri tem krepiti 
samoupravljanje, delegatski 
sistem, neposredno odločanje 
in vpliv članov zadrug na rok, 
ceno, kakovost in strukturo 
stanovanj, kakor tudi na vzdr- 
ževanje stanovanjskega skla- 
da. Socialistična zveza si bo 
prizadevala, da bo stanovanj- 
ska graditev v lasti občanov 
postala del družbeno usmerje- 
ne stanovanjske graditve. 

EKONOMSKE 
STANARINE 

Socialistična zveza prav ta- 
ko zahteva, da je treba brez 
oklevanja, najpozneje pa do 
začetka novega planskega ob- 
dobja, pristopiti k postopnemu 
uvajanju ekonomskih stanarin 
(amortizacija, vzdrževanje in 
upravljanje). Brez tega je ne- 
mogoče zagotoviti normalno 
vzdrževanje in racionalno upo- 
rabo obstoječega stanovanj- 
skega sklada, pa tudi ne po- 
spešene družbene akcije za hi- 
trejše menjanje sedanjih druž- 
benoekonomskih odnosov in 
večjega angažiranja osebnih 
sredstev. Da bi to dosegli, je 
poudarjeno v sklepih, je treba 
nujno, na podlagi družbenega 
dodogovora v republiki ali po- 
krajini v vseh občinah, izdelati 
programe sistemskega preho- 
da na ekonomske stanarine, 
pa tudi izdelati sistem za sub- 
vencioniranje stanarin tistim, 
ki jim je takšno varstvo potreb- 
no. Obenem je treba iz cene 
izločiti tiste stroške, ki jo neo- 
pravičeno obremenjujejo, kot 
so ureditev in oprema zemlji- 

šča ter graditev velikih komu- 
nalnih objektov. 

Ker imajo po republiških 
ustavah in zakonodaji zbori 
stanovalcev in stanovanjske 
interesne skupnosti odločilen 
vpliv pri sprejemanju odločitev 
na področju vdrževanja in 
upravljanja stanovanjskim 
skladom, se bodo organizacije 
Socialistične zveze zavzemale, 
da le-ti to pravico čim prej v 
celoti uresničijo. 

Socialistična zveza si bo 
prav tako prizadevala, da bodo 
v stanovanjsko politiko s sa- 
moupravnim dogovarjanjem 
vgrajeni tudi pogoji za hitrejše 
reševanje stanovanjskih po- 
treb mladih - delavcev, dija- 
kov, študentov in mladih dru- 
žin, kakor tudi invalidov s tež- 
kimi poškodbami. 

Socialistična zveza prav ta- 
ko meni, da morajo delovni lju- 
dje v ovojih samoupravnih ak- 
tih sprejeti obveznosti, da bo- 
do vsakemu članu delovnega 
kolektiva rešili stanovanjsko 
vprašanje pred odhodom v po- 
koj. 

Organizacije Socialistične 
zveze morajo razšititi družbe- 
no akcijo za zboljšanje položa- 
ja mladih, ki so v najemnih sta- 
novanjskih prostorih, s tem da 
se po samoupravni poti dolo- 
čijo merila za najemnine, ka- 
kor tudi za cene in druge po- 
goje. V stanovanjsko politiko 
je treba vgraditi tudi elemente, 
ki bodo stimulativni, če bo 
prost stanovanjski prostor več 
najet, kot je bil do zdaj. 

ZAOSTREVANJE 
ODGOVORNOSTI ZA 
OPRAVLJANJE 
OBVEZNOSTI 

V sklepih je posebej poudar- 
jeno, da bo Socialistična zveza 
vztrajala pri razvijanju in 
usmerjanju družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega 
sporazumevanja na stanovanj- 
skem področju, na zaostreva- 
nju posamezne in kolektivne 
odgovornosti pri izvrševanju 
sprejetih obveznosti s strani 
podpisnikov, kakor tudi pri do- 
sledhi uporabi družbenega do- 
govora republik in pokrajin o 
racionalizaciji stanovanjske 
graditve. Prizadevala si bo tudi 
za sprejemanje novih dogovo- 
rov in sporazumov, posebej v 
občinah in mestih, kjer te ak- 
tivnosti zaostajajo. 

Da bi ustvarili boljšo organi- 
zacijo, večjo produktivnost de- 
la, racionalnejšo graditev, sta- 
bilizacijo cen stanovanj, po- 
spešitev industrijskega načina 
gradnje, kakor tudi dohodkov- 
no povezanost vseh udeležen- 
cev pri graditvi in dolgoroč- 
nem planiranju in projektira- 
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nju stanovanjske graditve, bo 
treba v bodoče bolj angažirati 
gospodarske zbornice, izvajal- 
ce gradbenih in inštalacijskih 
del, kakor tudi druge odgovor- 
ne samoupravne organe in or- 
ganizacije na vseh ravneh. 

Glede na to, da je urejanje 
zemljišč za graditev eden od 
bistvenih vzrokov zaostajanja 
stanovanjske graditve, se mo- 
ra Socialistična zveza zavzeti, 
da se v vsaki občini sprejmejo 
programi graditve komunalne 
infrastrukture in predvidijo viri 
za financiranje. Pri tem je tre- 
ba izhajati s stališča, da stroški 
za graditev komunalne infra- 
strukture ne morejo v celoti 
bremeniti cene stanovanja, 
ampak da mora biti financira- 
nje izboljševanja komunalne- 
ga standarda sorazmerno raz- 
deljeno na vse uporabnike 
mestnega zemljišča. 
HITREJš! RAZVOJ 
SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 

Socialistična zveza se zavze- 
ma za čim hitrejši razvoj samo- 

upravnih odnosov na področju 
komunalne dejavnosti in za 
čim neposrednejše odločanje 
uporabnikov komunalnih sto- 
ritev, v republikah in pokraji- 
nah pa bodo ustvarjeni pogoji 
za hitrejšo krepitev ekonom- 
ske osnove komunalnega go- 
spodarstva (cene storitev, 
mestna renta, davčna politika 
itd.) 

Socialistična zveza posveča 
veliko pozornost prizadeva- 
njem poslovnih bank, da sku- 
paj s temeljnimi organizacija- 
mi združenega dela izdelajo 
takšen sistem stanovanjskega 
varčevanja, ki bo delavcem in 
občanom omogočil realne 
možnosti, da z lastnimi sred- 
stvi in dolgoročnim varčeva- 
njem rešujejo svoje stanovanj- 
ske potrebe, kakor tudi potre- 
be svojih družin. 

Poslovne skupnosti se mo- 
rajo skupaj s stanovanjskimi 
samoupravnimi skupnostmi še 
bolj angažirati, da omogočijo 
delovnim ljudem na začasnem 
delu v tujini, da doma rešijo 
svoje stanovanjsko vprašanje 

saj je to eden od pogojev za 
povratek domov. 

Organizacije Socialistične 
zveze se bodo dosledno zavze- 
male v vseh sredinah proti po- 
javom in različnim oblikam 
zlorabe kreditov in lastnine 
stanovanja, kakor tudi stano- 
vanjske pravice in gradbenega 
zemljišča, da bi se izognili bo- 
gatenju posameznikov iz tega 
naslova. 

Sic,er pa zvezna konferenca 
podpira pobudo Skupščine 
SFRJ, da se na ravni federaci- 
je, kakor tudi republik, pokra- 
jin in občin čim prej sprejmejo 
konkretni programi akcij in 
ukrepov za pospešitev stano- 
vanjske graditve. Pristojni 
zvezni organi morajo z ukrepi 
ekonomske politike in izpopol- 
njevanjem ustreznih predpisov 
in dogovorov vplivati na 
uspešnejšo realizacijo tekoče- 
ga, posebej pa na pripravo za 
sprejetje in izvajanje novega 
srednjeročnega načrta. 

Prav tako Zvezna konferen- 

ca SZDLJ podpira pobudo, da 
raziskovalne organizacije in 
samoupravne interesne skup- 
nosti vložijo vsa prizadevanja 
za hitrejši razvoj znanstveno- 
raziskovalnega dela na tem 
področju in da čim prej sprej- 
mejo dogovore in programe. 

Socialistična zveza poziva 
nosilce planiranja, da stališča 
iz teh sklepov vgradijo v načrte 
za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje, da bi preprečili nadalj- 
nje zaostajanje stanovanjske 
graditve za celotnim družbe- 
nim razvojem države. V tem 
smislu si bo prizadevala, da se 
stališča iz teh sklepov vnesejo 
v zakone, predpise in samo- 
upravne sporazume in dogo- 
vore, s katerimi se urejajo 
vprašanja na področju stano- 
vanjske politike. 

Na koncu je poudarjeno, da 
bo Zvezna konferenca SZDU 
spremljala in spodbujala aktiv- 
nost vseh dejavnikov pri izva- 
janju te politike, konec leta 
'1980 pa bo obravnavala ure- 
sničevanje teh sklepov. 

Združeno delo premalo sodeluje pri 

planiranju ekonomskih odnosov s tujino 

• Interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino so postale pomemben 
dejavnik vključevanja združenega dela v zunanjeekonomske zadeve, vendar so Se 
precej vezane na državno regulativo 

• Zadeve s področja kreditnih odnosov iz državne regulative so najmanj 
prenešene na združeno delo 

• V porabi se obnašamo tako, kot da ustvarjamo dohodek v visoko razviti državi 
in samo majhen del proizvodnje ostane za izvoz 

• Združeno delo tudi nima vpliva na oblikovanje sredstev za izvozne stimulacije 

V posebnem dokumentu je 
Interesna skupnost Jugoslavi- 
je za ekonomske odnose s tuji- 
no prikazala dosedanje rezul- 
tate in aktivnosti za prenos dr- 
žavne regulative Iz pristojnosti 
federacije na združeno delo na 
tem področju. Ta dokument je 
bil poslan delegatom v Skup- 
ščini SFRJ, da bi se spoznali z 
dosedanjimi prizadevanji in 
možnostmi za doslednejšo 
uporabo zakonskih obveznosti 
in urejanje ekonomskih od- 
nosov s tujino 

Uvodni del tega gradiva 
poudarja temeljne idejnopoli- 
tične in pravne okvire za ureja- 

nje nalog s področja ekonom- 
skih odnosov s tujino. Tako so 
bile po izdaji sistemskih zako- 
nov ustanovljene republiške in 
pokrajinske, nato pa tudi Inte- 
resna skupnost Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
Po zakonu so izpeljana oblika 
oziroma asociacija združene- 
ga dela na tem področju. V 
njih vsi dejavniki, ki v svojem 
poslovanju rabijo devize ureja- 
jo svoje poslovanje v republi- 
ških in pokrajinskih skupno- 
stih z metodo dogovarjanja in 
samoupravnega sporazume- 
vanja. Interesna skupnost Ju- 
goslavije kot samoupravna 

asociacija republiških In po- 
krajinskih skupnosti opravlja 
svoje naloge tudi prek nepo- 
srednega dogovarjanja in sa- 
moupravnega sporazumeva- 
nja svojih članic. 

Organizacije združenega 
dela se v republiških in pokra- 
jinskih skupnostih sporazume- 
vajo o obsegu uvoza glede na 

celoten dogovorjen obseg 
uvoza blaga In storitev, o dru- 
gem odlivu deviz, o obsegu za- 
dolževanja v tujini ter o obse- 
gu kreditiranja tujine. Vendar 
Interesna skupnost Jugoslavi- 
je sprejema svoje odločitve na 
osnovi sporazumov In dogovo- 
rov republiških in pokrajinskih 
skupnosti, vendar v soglasju z 

jseosooocecososcosososoos«! 
h DOSEDANJI REZULTATI IN AKTIVNOSTI ZA PRENOS 

DRŽAVNE REGULATIVE IZ PRISTOJNOSTI FEDERACIJE 
NA ZDRUŽENO DELO NA PODROČJU EKONOMSKIH 
ODNOSOV 3 TUJINO 
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Zveznim izvršnim svetom. 
Te odločitve se nanašajo na 

povračilo carin in drugih dav- 
ščin od ustvarjenih deviz, nato 
na enotna merila o obsegu 
uvoza blaga in storitev, kakor 
tudi na merila o pravicah do 
zadolžitve oziroma obseg kre- 
ditiranja tujine. V okviru te 
Skupnosti predlagajo zvezne- 
mu izvršnemu svetu ukrepe za 
ohranitev dinarskega tečaja, 
dajejo mnenja in predloge za 
dolgoročno kooperacijo, o po- 
litiki kreditnih odnosov s tujino 
in drugo. Kot eno najpomemb- 
nejših področij dejavnosti te 
skupnosti pa je obveščanje or- 
ganizacij združenega dela o 
pojavih in težnjah na posa- 
meznih trgih v svetu in o ukre- 
pih, ki jih sprejemajo naši po- 
slovni partnerji. 

PRVI KORAKI NOVEGA 
ORGANIZIRANJA 

V preteklem obdobju so se 
vse skupnosti angažirale pri 
programiranju in spremljanju 
razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino, zatem pri pospeševanju 
teh odnosov s sistemom spod- 
bujanja izvoza blaga in storitev 
in pri uresničevanju dogovora 
o obsegu uvoza oziroma odli- 
va deviz. 

Ocenjeno je da je bilo na 
programskih in razvojnih za- 
devah malo narejenega in da 
so rezultati po republikah in 
pokrajinah različni. Edino ko- 
nec leta 1978 je bil sprejet Do- 
govor o skupnih ciljih in ele- 
mentih načrtov ekonomskih 
odnosov s tujino. Ugotovljeno 
je bilo, da je to šele prvi korak 
ter da bo treba metode in obli- 
ke usklajevanja odnosov šele 
določiti, saj brez ustreznih us- 
klajenih planov za vso državo 
devizni sistem ne more popol- 
noma delovati. 

Ob tej priložnosti je posebej 
poudarjena obveznost skup- 
nosti v zvezi s planom sprem- 
ljanja in sprejemanja ukrepov 
za izvrševanje projekcij plačil- 
nobilančnih in deviznobilanč- 
nih pozicij republik in pokrajih 
v enotni projekciji plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije. 
Kot je bilo znano le-te niso bile 
popolnoma uresničene niti v 
letu 1978 niti v letu 1979. Lani 
so bile na primer določene še- 
le v začetku drugega trimeseč- 
ja. Zaradi tega so ostale orga- 
nizacije združenega dela v ve- 
liki negotovosti glede planira- 
nja obsega svojega poslova- 
nja. Ob tem pa ni bil zgrajen 
niti sistem pravočasnega ob- 
veščanja o izvrševanju deviz- 
nih in bilančnih pozicij pa je 
bilo gibanje realizacije prome- 
ta in storitev s tujino spremlja- 

no v glavnem na osnovi netoč- 
nih ocen. 

V Informaciji Skupnosti je 
prav tako podčrtano, da so za- 
deve s področja krditnih od- 
nosov v pristojnosti državne 
regulative, najmanj prenesene 
na združeno delo in da so za 
pravico za zadolževanje v tuji- 
ni izključno pristojni državni 
organi. Združeno delo nima 
vpliva niti na odločanje o daja- 
nju blagovnih in finančnih kre- 
ditov uporabnikom v tujini. 
Vendar je v postopku sprejetje 
družbenega dogovora o orga- 
niziranem nastopu na tujih fi- 
nančnih trgih, ki ga bodo pod- 
pisali izvršni sveti družbeno- 
političnih skupnosti, interesne 
skupnosti in banke, ne pa tudi 
organizacije, ki najemajo kre- 
dite v tujini ali jih dajejo tujim 
osebam. 

NEIZPOLNJENI 
POGOJI ZA NOV 
SPORAZUM 

Dejavnost vseh interesnih 
skupnosti pri spodbujanju de- 
viznega priliva od izvoza blaga 
in storitev so bile najobsežnej- 
še, to pa ne pomeni, da so bili 
doseženi tudi zadovoljivi re- 
zultati. Organi Interesne skup- 
nosti Jugoslavije so skušali se- 
staviti nov sporazum o tem in 
ga uskladiti z ukrepi razvojne 
politike. Izkazalo pa se je, da 
niso bile rešene nekatere bi- 
stvene predpostavke, pokazali 
pa so se tudi različni oziroma 
nasprotni interesi posameznih 
gospodarskih oziroma regio- 
nalnih celot. Ker novi samoup- 
ravni sporazum za leto 1979 ni 
bil sklenjen je Zvezni izvršni 
svet izdal Odlok o izvajanju ti- 
stih ukrepov, ki so veljali od 1. 
julija 1978. 

Medtem so izhodiščne 
osnove za spodbujanje deviz- 
nega priliva od izvoza blaga in 
storitev v fazi raziskovanja. 
Dodatne možnosti za spodbu- 
janje te vrste deviznega priliva 
so praktično nepomembne, saj 
so se omejevala le na oprosti- 
tev prispevkov iz dohodka 
izvoznega gospodarstva in to 
samo v nekaterih republikah in 
pokrajinah. Problem je v zago- 
tovitvi sredstev za spodbujanje 
izvoza. Ena od rešitev bi bila z 
namenskim združevanjem 
sredstev, vendar bi to pomeni- 
lo dopolnilno obremenitev go- 
spodarstva. 

ODSTOPANJE OD 
DOGOVORJENEGA 
OBSEGA UVOZA 

Kar zadeva dogovor o obse- 
gu uvoza blaga in storitev in 
odlivu deviz je v Informaciji 

poudarjeno, da Skupščina 
SFRJ sprejme projekcijo pla- 
čilne in devizne bilance, v ok- 
viru katerih sta določeni pro- 
jekciji plačilnobilančnih in de- 
viznobllančnlh pozicij republik 
in pokrajin. Po drugi strani pa 
Interesna skupnost Jugoslavi- 
je v soglasju z Zveznim svetom 
sprejme enotna merila na pod- 
lagi katerih republiške in po- 
krajinske skupnosti sklenejo 
samoupravne sporazume, ki 
določajo način in postopek za 
uresničevanje dogovorjenega 
obsega uvoza blaga in storitev 
ter drugega odliva deviz. Ude- 
leženci pri sklepanju samoup- 
ravnih sporazumov so tudi or- 
ganizacije združenega dela. 
Na podlagi njih se določajo tu- 
di merila za omejitev pri razpo- 
laganju z devizami, oziroma za 
pridobivanje pravic do nakupa 
deviz. 

Kljub temu pa se poleg do- 
seženih rezultatov na podlagi 
ustreznih dokumentov in 
vzpostavljenih meril v praksi 
pojavljajo odstopanja od začr- 
tanega obsega uvoza. Uvoz se 
ustvarja neodvisno od izvoza, 
sprejeti ukrepi pa ne dajejo že- 
lenih rezultatov. Povsem za- 
nesljivo je, da so na takšne od- 
nose vplivale tudi povečane 
uvozne cene, vendar niso bile 
usodne za izraziti odklon 
uvoznih tokov v zunanjetrgo- 
vinski menjavi. Zdi se, da je 
osnovni problem neugodnega 
stanja ekonomskih odnosov s 
tujino nezadostno ekonomič- 
no gospodarjenje ter pred- 
vsem neracionalen uvoz posa- 
meznih vrst blaga in storitev. 

Jugslovanska proizvodnja je 
predraga, poraba pa presega 
možnosti, ki jih nudi uresniče- 
ni družbeni proizvod. Naši pro- 
izvajalci v marsičem utemelju- 
jejo svojo proizvodnjo na tuji, 
dokaj cenejši substanci, in ta- 
ko uresničeno proizvodnjo po- 
šiljajo večinoma na domači 
trg. Tako se ne izpostavljajo 
težavam in tveganjem, ki jih 
povzroča konkureca na tujem 
trgu. 

V sedanjih pogojih, je pou- 
darjeno v Informaciji, je takšna 
usmeritev mogoča zaradi tega, 
ker se pri porabi obnašamo ta- 
ko, kot da imamo narodni do- 
hodek gospodarsko visoko ra- 
zvite države in tako le majhen 
del proizvodnje ostane za 
izvoz. Pa še za tisto kar je na- 
menjeno izvozu se oblikujejo 
cene na podlagi visokih doma- 
čih cen, ki jih kupci v tujini ne 
priznajo. Zato domači proizva- 
jalci prosijo za olajšave in 
spodbude, ki pomenijo za na- 
še razmere dodatno obremeni- 
tev. Iz teh razlogov nastajajo 
projekcije plačilne in devizne 
bilance bolj na podlagi global- 

nih računov in ne kot rezultat 
usklajenih načrtov organizacij 
združenega dela, ki sodelujejo 
v ekonomski menjavi s tujino. 

Po vsem tem združeno delo 
starta brez temeljnih elemen- 
tov za načrtovanje ekonom- 
skih odnosov s tujino. To po- 
meni, da svojih načrtov ne mo- 
re usklajevati, ker nima osnov 
za samoupravno sporazume- 
vanje. Tako je nastala situacija 
v kateri je državni regulativ za 
uvoz, izvoz in odliv deviz, fora- 
malno in delno prenešen na 
združeno delo, vendar z vsemi 
realnimi in neresničnimi od- 
nosi dosedanjega gospodar- 
skega sistema, kar otežuje do- 
sledno uporabo dosedanjih si- 
stemskih zakonov. 

SAMOUPRAVNE 
REŠITVE 
DOLGOROČNEJŠE IN 
UČI NOKO VITEJŠE 

Iz skupine najaktualnejših 
problemov domačega gospo- 
darjenja so v tem dokumentu 
posebej izločeni tisti, ki so naš 
razvoj obremenjevali zadnje 
desetletje. Izkušnje so neizo- 
gibno dokazale, da so bile sa- 
moupravne rešitve, čeprav 
včasih počasnejše, kot po pra- 
vilu dolgoročnejše in bolj 
učinkovite od administrativ- 
nih. Na podlagi teh izkušenj so 
bile zasnovane rešitve na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino. Pri tem pa se kažejo 
tudi objektivne in subjektivne 
težave, ki jih ni mogoče več 
prenašati. 

Med prvimi od teh proble- 
mov je izločeno programiranje 
in spremljanje ekonomskih 
odnosov s tujino. Zakon naj 

mreč zelo natančno določa, da 
morajo imeti organizacije 
združenega dela svoje načrte, 
ki se potem usklajujejo vse do 
Interesne skupnosti Jugoslavi- 
je. Na ta način bi moralo biti 
združeno delo tudi praktično 
udeleženec pri izdelavi projek- 
cije plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije. V praksi pa se do- 
gaja obratno. Združeno delo je 
samo formalni nosilec progra- 
miranja, dejanski nosilec pa so 
država in njeni organi. 

Drugi problem s tega po- 
dročja se nanaša na spodbuja- 
nje deviznega priliva od izvoza 
blaga in storitev. Vse republi- 
ške in pokrajinske skupnosti 
so se strinjale, da sedanji in- 
strumentarij za spodbujanje 
ne ustreza interesom združe- 
nega dela, vendar še vse niso 
strinjale pri tem, kakšan naj bo 
novi. "r 

Tudi problem oblikovanja 
sredstev za izvozne stimulacije 
ni rešen. Združeno delo je tudi 
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na tem področju brez vpliva, 
ker je oprostitev od carin in 
drugih davščin, kot tudi obli- 
kovanje sredstev iz teh virov 
praktično teže izključno pod 
vplivom državnih organov. Za- 
radi tega je poudarjeno, da je 
treba v bodoče predlogom 
Zveznega izvršnega sveta do- 
dati tudi mnenje Interesne 
skupnosti Jugoslavije, da bi 
Skupščina SFRJ slišala mne- 
nja in stališča iz delegatske 
baze. 

POLOŽAJ SKUPNOSTI 
Glede odliva deviz za potre- 

be uvoza so se znašle v pose- 
bej kočljivem položaju republi- 
ške in pokrajinske skupnosti. 
Čeprav pri realizaciji uvoza 
oziroma uresničevanju plačil- 
nobilančnih in deviznobilanč- 
nih pozicij republik in pokrajin 
sodelujejo mnogi dejavniki v 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nostih, je družbena kritika ve- 
dno usmerjena na interesne 
skupnosti. Ta odgovornost pa 
bi morala biti del celotne od- 
govornosti vseh tistih, ki na 
določen način prispevajo k 
prekoračenju dogovora o uvo- 
zu. Za čiste račune na tem po- 

dročju ekonomsKin odnosov s 
tujino bi bilo v veliko pomoč 
sprejetje ustreznih predzakon- 
skih aktov v pristojnosti ZIS o 
tem, kaj razumemo z dolgo- 
ročno proizvodnjo kooperaci- 
jo, poslovno-tehničnim sode- 
lovanjem in drugimi oblikami 
sodelovanja s partnerji v tujini. 

Kot poseben problem je 
poudarjen način komunicira- 
nja med skupnostmi in držav- 
no adminstracijo. Interesni 
skupnosti Jugoslavije pošiljajo 
vrsto instrukcij, sicer v obliki 
priporočil, vendar s takšnimi 
roki, ki ne zagotavljajo kom- 
pleksnih stališč, ki jih zahteva- 
jo, še teže pa sklicati njeno 
skupščino. 

V dokumentu je tudi ugotov- 
ljeno, da združeno delo in nje- 
gove asociacije niso uredili 
svojih organizacijskih od- 
nosov in da je le deino prevze- 
lo pravico in obveznost odlo- 
čanja o mnogih vprašanjih, ki 
mu jih je zakon o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih prenesel v pristojnost. Pri 
tem se še vedno čuti težnja 
nekaterih organov in organiza- 
cij izven združenega dela, da 
Di še naprej po svojem admini- 
strativnem postopku odločali 
o deviznem poslovanju. 

VZROKI POČASNEGA 
DOGOVARJANJA 

Na koncu informacije so 
točno določeni subjektivni in 
objektivni vzroki, ki otežujejo 
proces dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja 
združenega dela na tem po- 
dročju. Med subjektivne vzro- 
ke lahko naštejemo premajne 
priprave v združenem delu za 
prevzemanje sistemskih ob- 
veznosti, nezadostno poveza- 
nost'delegatske strukture z ba- 
zo in nerazčiščeno stališče, kaj 
vse predstavlja bazo, ali so to 
temeljne organizacije združe- 
nega dela, ali pa večje organi- 
zacijske celote, kot je sedaj v 
glavnem pravilo. 

Med objektivine vzroke lah- 
ko naštejemo omejeno poo- 
blastilo združenega dela pri 
sprejemanju odločitev, ki so 
vezane na soglasje državnih 
organov, pomanjkanje ustrez- 
ne pomoči in sodelovanja ti- 
stih institucij, ki so na tem po- 
dročju do nedavnega izključno 
sprejemale odločitve. Prav ta- 
ko povzroča združenemu delu 
resne težave premalo definira- 
na politika tečaja, politika, te- 

čaja, politika cen, kreditno- 
monearna politika, razvojna, 
davčan politika, politika zašči- 
te domače proizvodnje, ki niso 
usklajene s politiko racional- 
nega uvoza in pospeševanja 
izvoza blaga in storitev. Tre- 
nutna ekonomska situacija ne 
gre na roko dogovarjanju in 
samoupravnemu sporazume- 
vanju na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. Ocenje- 
no je, da so sedanje rešitve 
samo izraz potrebe, da bi urav- 
novesili izvozno-uvozne toko- 
ve. Prav tako ni bil izdelan si- 
stem pravočasnega obvešča- 
nja združenega dela, čeprav so 
takšno obveznost prevzeli pri- 
stojni organi in organizacije. 

V zaključnem delu tega doku- 
menta je podčrtano, da uspehi 
dvoletne dejavnosti samoup- 
ravnih interesnih skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino ni- 
so takšni kot je bilo pričakova- 
ti, Kljub temu pa so v skladu s 
pooblastili, ki jih za zdaj ima 
združeno delo na tem področ- 
ju, z doseženo stopnjo organi- 
ziranja in z usposobljenostjo 
spremljajočih služb, ki so na 
razpolago interesnim skupno- 
stim. 

Monetarno-kreditna politika je precej 

odstopala od planskih predvidevanj 

• Do najpomembnejših odstopanj monetarno-kreditne politike je prišlo s 
povečevanjem deficita plačilne bilance in z zmanjševanjem deviznih rezerv 

O Denarna masa se je v prvih devetih mesecih lanskega leta povečala za okoli 33 
milijard dinarjev ali za 10 odstotkov v primerjavi z decembrom leta 1978 

• Primarna emisija se je povečala za 20,2 milijarde dinarjev, tako da je njen 
celotni predvideni obseg že v prvih devetih mesecih dosegel 92 odstotkov 
načrtovanega za lansko leto 

• Sredstva organizacij združenega dela so se povečala le za 3 milijarde dinarjev 
oziroma za 2 odstotka v primerjavi z decembrom 1978. leta 

O Likvidna sredstva bank so bila, glede na leto 1978, povprečno manjša za 20 
odstotkov, v posameznih mesecih pa je to zmanjšanje doseglo tudi 46 odstotkov 

Za prvih devet mesecev lan- značilni rast plasmajev bank in netarne politike v obdobju ja- ga je dobila v obravnavo Skup- 
skega leta je bila na področju zmanjševanje kreditnega po- nuar —september 1979. leta, ki ščina SFRJ. 
monetarno-kreditne politike tenciala in likvidnosti bank. ipaooocosccccoooosoooocoeooficcoBOCCCOBCGCtf 
značilna umerjena rast denar- . . . _ S POROČILO O URESNIČEVANJU SKUPNE MONETARNO- 8 
ne mase, posebej sredstev or- Taka je kratka vsebina Poro- X KREDITNE POLITIKE V OBDOBJU 8 
ganizacij združenega dela v čila Narodne banke Jugoslavi- P jamijad SEPTEMBER LETA 1979 8 
gospodarstvu. Nadalje sta bili je o uresničevanju skupne mo- 
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NEIZENAČENO 
GIBANJE DENARNE 
MASE 

Uresničevanje stabilizacij- 
skih ciljev ekonomske politike 
je bila ena osrednjih nalog kre- 
ditno-monetarne politike v letu 
1979, poudarja Poročilo. Po 
načrtih v začetku lanskega leta 
bi se smela denarna masa po- 
večati za 18 odstotkov in skup- 
ni plasmaji bank za 19 odstot- 
kov, ob povečanju primarne 
emisije za 25 milijard dinarjev. 

Ta predvidevanja pa se niso 
uresničila. Čeprav skupna pri- 
marna emisija le minimalno 
odstopa od prvotnih predvide- 
vanj, je njena struktura precej 
drugačna. V pogojih visokega 
odlivanja primarnega denarja 
prek deviznih transakcij, bi se 
moralo spremeniti tudi kreira- 
nje primarnega denarja prek 
monetizacije, kreditov naro- 
dnih bank in zmanjševanja 
stopnje obveznih rezerv. 

Zato so bili tudi ukrepi kre- 
ditno - monetarne politike pri- 
lagojeni tem zahtevnejšim po- 
gojem. Najpomembnejše od- 
stopanje od načrtov je vseka- 
kor povečevanje deficita pla- 
čilne bilance in zmanjševanje 
deviznih rezerv, kar je vplivalo 
tako na umik denarne mase 
kot na umik primarnega de- 
narja. 

Gibanja v prvih devetih me- 
secih lanskega leta kažejo, ka- 
ko se je denarna masa v tem 
obdobju povečala za 33 mili- 
jard dinarjev, kar približno 
ustreza predvidevanjem. Isto- 
časno so se povečali plasmaji 
bank za okoli 163 miljard ali za 
17 odstotkov glede na decem- 
ber leta 1978. Toda, gibanje 
denarne mase je bilo zelo ra- 
zlično. V prvem polletju se je 
denarna masa povečala samo 
za okrog 5 milijard, potem pa 
se je v tretjem trimesečju po- 
večala za 28 milijard dinarjev. 

Povečanje plasmajev bank 
je omogočila primarna emisija 
v višini 10 milijard dinarjev. 
Dosežena je bila z večjim krei- 
ranjem denarja prek monetiza- 
cije vrednostnih papirjev or- 
ganzacij združenega dela iz 
gospodarstva, s krediti ban- 
kam in neposrednim uporab- 
nikom in z zmanjševanjem sto- 
penj obvezne rezerve bank, ob 
sočasnem večjem znesku umi- 
ka primarnega denarja z deviz- 
nimi transakcijami. 

Vendar pa znesek primarne 
emisije ni zadoščal za nado- 
mestitev umika primarnega 
denarja s deviznimi transakci- 
jami. V takih razmerah so ban- 
ke zagotovile porast kreditov v 
določenih mejah, toda z ob- 
čutnim zmanjševanjem svoje 
likvidnosti in s povečano upo- 

rabo izrednih virov likvidnosti: 
obveznih rezerv, rezervnih 
skladov in likvidnostnih kredi- 
tov. Taka kreditno-monetarna 
gibanja so v precejšnji meri 
prispevala k upočasnitvi rasti 
investicij. 

Glede na to, da so bile težnje 
na področju gospodarskih gi- 
banj drugačne od tistih, ki smo 
jih predvidevali v začetku lan- 
skega leta, je Svet guvernerjev 
med letom sprejel revizijo kre- 
ditno-monetarne politike. 
Izhajal je iz sprejete ocene, da 
bo nominalni družbeni proiz- 
vod leta 1979, v primerjavi z 
letom poprej, večji za približno 
24 odstotkov ali za 5 odstotkov 
več kot je bilo prej predvideno. 
Deficit plačilne bilance pa bi 
pri tem znašal dve namesto 
eno milijardo dolarjev. 

UKREPI PRI 
RAZVIJANJU 
KREDITNO- 
MONETARNE 
POLITIKE 

Za uresničitev predvidenih 
gibanj denarne mase in nalog 
pri gibanju plasmajev bank, 
posebej ria področju gibanja 
primarne emisije, je bilo v za- 
četku lanskega leta omogoče- 
no, da dajejo narodne banke 
republik in pokrajin kredite iz 
sredstev depozitov družbeno- 
političnih skupnosti. Rast pri- 
marne emisije za monetizacijo 
in selektivno kreditiranje pa je 
bila, do sprejetja ustreznih 
ukrepov za leto 1979, omejena. 

Določen je bil tudi poseben 
instrument reeskontnega limi- 
tiranja za monetizacijske zade- 
ve. Predvideno je namreč, da 
kupuje Narodna banka menice 
od bank in potem na tem te- 
melju daje kredite bankam naj- 
več do zneska reeskontnega li- 
mita, ki se za vsako banko do- 
loča v višini 40 odstotkov zne- 
ska portfeljev omenjenih me- 
nic. Koncem julija je bil ta od- 
stotek povečan na 50 odstot- 
kov z namenom, da se izboljša 
likvidnost bančnega sistema. 

Zaostreni so bili tudi pogoji 
za kreditiranje prodaje doma- 
če opreme in ladij v Jugoslaviji 
na kredit z zmanjšanjem ree- 
skontnih stopenj za 15 odstot- 
kov in za kreditiranje uvoznih 
poslov za 20 odstotkov. Obseg 
primarne emisije za monetiza- 
cijo vrednostnih papirjev in se- 
lektivno kreditiranje pa se je 
od 13,1 milijarde dinarjev po- 
večal na 22 milijard dinarjev. 
Banke so tudi lahko uporablja- 
le likvidnostni kredit v enem 
mesecu na račun možnosti v 
prihodnjem mesecu. 

V prvih devetih mesecih leta 
1979 je bila štirikrat zmanjšana 

stopnja obveznih rezerv na 
sredstva vpoglednih depozi- 
tov. Zmanjšana je bila od 24 na 
20,4 odstotka. Mimo tega je 
Svet guvernerjev spremenil 
zgornje odstotke dovoljenega 
limita porasta plasmajev bank 
od 10 na 18 odstotkov v pri- 
merjavi s stanjem teh plasma- 
jev koncem 1978. leta. Prav ta- 
ko je bilo predvideno, da lahko 
banke povečajo kredite za se- 
zonske zaloge pšenice letine 
1979 od 18 na 21 odstotkov. Za 
odpravo škode, ki jo je povzro- 
čil potres v SR Črni gori pa so 
bili podaljšani vračilni roki kre- 
ditov iz primarne emisije, ki so 
jih banke uporabile na temelju 
selektivnih kreditov, ki so jih 
dale organizacijam združene- 
ga dela pred 15. aprilom. 

UMERJENA RAST 
SREDSTEV 

Povečanje denarne mase v 
prvih devetih mesecih leta 
1979 za okoli 33 milijard dinar- 
jev je v skladu s predvidevanji 
o njeni rasti, saj je bilo načrto- 
vano povečanje v višini okrog 
35 milijonov dinarjev. 

Največji odmiki v primerjavi 
z letom 1978 pa so nastali pri 
organizacijah združenega dela 
v gospodarstvu, saj so se nji- 
hova denarna sredstva v deve- 
tih mesecih povečala le za 3 
milijarde dinarjev ali za 2 od- 
stotka v primerjavi z decem- 
brom leta 1978. Sredstva druž- 
benopolitičnih skupnosti so 
prav tako naraščala veliko bolj 
umerjeno kot leto poprej. Po- 
večala so se za okoli 5 milijard 
dinarjev, medtem ko so v ena- 
kem obdobju leta 1978 narasla 
za 12 milijard dinarjev. Pla- 
smaji bank so se v devetih me- 
secih povečali za okoli 163 mi- 
lijard dinarjev ali za 17 odstot- 
kov glede na stanje koncem 
leta 1978. Ker pa ni bil dosežen 
limit povečevanja teh sredstev, 
lahko to rast ocenimo kot rela- 
tivno umirjeno. 

V strukturi plasmajev bank 
je prišlo do zmanjševanja 
stopnje rasti plasmajev bank v 
vrednostne papirje. Prelivanje 
denarja v nemonetarne depo- 
zite pa je bilo nekoliko večje 
od prelivanja v enakem obdob- 
ju leta 1978. 

Najpomembnejša spremem- 
ba glede na leto poprej je bil 
izjemno velik umik denarja iz 
naslova deviznih transakcij 
bank s tujimi komitenti. V de- 
vetih mesecih leta 1979 je uči- 
nek deviznih transakcij v smeri 
umika denarne mase znašal 
okrog 43 milijard dinarjev na- 
sproti 5 milijardam dinarjem 
umika v enakem obdobju leta 
1978. Zaradi visokega deficita 
plačilne bilance so bile za nje- 

govo pokritje uporabljene re- 
zerve in tuji krediti, kar je pov- 
zročilo umik denarne mase. 

BANČNI KREDITI 
Na kreditni potencial in likvi- 

dnost bank so vplivali iztirjeni 
odnosi v tokovih kreiranja pri- 
marnega denarja, ki so jih pov- 
zročili zelo veliki učinki deviz- 
nih transakcij Narodne banke. 

V takih pogojih je bilo nujno 
potrebno bolj zmanjšati stop- 
nje obveznih rezerv kot smo 
lahko predvideli v začetku lan- 
skega leta. S tem naj bi na- 
mreč izboljšali likvidnost 
bančnega sistema in zagotovili 
boljše pogoje za nemoteno 
plačevanje. Kljub temu pa je 
likvidnost bančnega sistema 
ostala precej nizka. V največji 5 
meri je ostajala na ravni sred- 
stev na žiro računih bank, ki 
komaj dosežejo polovico po- 
trebnih sredstev. Hkrati pa je 
bila okrepljena uporaba izre- 
dnih virov likvidnosti. 

Upočasnjena monetarna gi- 
banja so predvsem zmanjšala 
izdatke za investicije. V skladu 
s takimi gibanji pa je bila tudi 
upočasnjena rast proizvodnje. 

Nasprotno investicijam v 
proizvodnji pa so bila gibanja 
na področju izvoza, uvoza in 
cen povsem nasprotna tež- 
njam monetarnih gibanj. Manj- 
ša rast izvoza in večja rast uvo- 
za od predvidenega je deloma 
tudi posledica velikega doma- 
čega povpraševanja. Prav tako 
pa je na zaviranje monetarnih 
gibanj vplivala večja rast cen. 

PRIMARNA EMISIJA 
Primarna emisija narodnih 

bank prek monetizacije vre- 
dnostnih papirjev in kreditov 
bankam in neposrednim upo- 
rabnikom se je v obdobju od 
januarja do septembra 1979. 
leta povečala za 20,2 milijarde 
dinarjev. Predvideni obseg je 
bil tako že v prvih devetih me- 
secih 92 odstotno realiziran. 

Emisijska sredstva za mone- 
tizacijo vrednostnih papirjev in 
za selektivno kreditiranje go- 
spodarstva so bila že po deve- 
tih mesecih za približno mili- 
jardo dinarjev večja od predvi- 
dene rasti za vse leto. Najdina- 
mičnejša rast primarne emisije 
je bila realizirana med tretjim 
trimesečjem leta 1979. 

Krediti za selektivne namene 
so se v prvih devetih mesecih 
lani povečali za 7,9 milijard di- 
narjev. V tem povečanju je bilo 
3,8 milijard dinarjev doseženih 
pri kreditiranju izvoznih po- 
slov, 1,9 milijarde pri kreditira- 
nju kmetijstva, 0,7 milijarde pri 
kreditiranju uvoza, nadalje 1,3 
milijarde pri kreditiranju naku- 
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pa in prodaje domače opreme 
v državi na kredit in 0,2 milijar- 
de dinarjev pri kreditiranju 
tržnih blagovnh rezerv. V ena- 
kem obdobju leta 1978 je bilo 
povečanje primarne emisije za 
te namene trikrat manjše. 

Precej večji porast primarne 
emisije je rezultat delovanja 
več činiteljev: povečevanja 
cen na domačem in svetovnem 
tržišču, rasti uvoza, povečeva- 
nja cen kmetijskih proizvodov, 
nepričakovano velikih zalog 
sladkorja in olja, težav pri skle- 
panju samoupravnih sporazu- 
mov bank, naraščanja kreditov 
za plasma domače opreme in 
ladij na kredit v Jugoslaviji, ka- 
kor tudi katastrofalnega potre- 
sa v SR Črni gori. 

Kredit za ohranjanje dnevne 
likvidnosti so banke uporabile 
v precej večjem obsegu kot v 
enakem obdobju prejšnjih let, 
predvsem zaradi visokega od- 
liva likvidnih bančnih sredstev. 
Mimo tega so bili spremenjeni 

pogoji uporabe kredita in so 
tako banke pod precej ugo- 
dnejšimi pogoji uporabljale 
kredit za ohranjanje dnevne 
likvidnosti. 

Obvezna rezerva Narodne 
banke Jugoslavije je bila v 
prvih devetih mesecih lani 
zmanjšana za 6,4 milijarde di- 
narjev, tako da je koncem leta 
1979 znašala 54 milijard dinar- 
jev. 

NIZKA LIKVIDNOST 
BANK 

Likvidnost bank je bila v 
prvih devetih mesecih leta 
1979 precej nižja kot v enakem 
obdobju leta 1978. Likvidna 
sredstva so bila v tem času 
povprečno za 20 odstotkov na 
nižji ravni, v posameznih me- 
secih pa celo za 46, odstotkov 
v primerjavi z letom 1978. Zato 
je Svet guvernerjev večkrat 
sprejel ukrepe za izboljšanje 
bančne likvidnosti. Kljub temu 
pa so sredstva na žiro računih 

bank ostala na nizki ravni, ki je 
dosegla okoli 5 milijard dinar- 
jev. Šele od druge polovice av- 
gusta, posebej pa v septemr 
bru, je prišlo do občutnejšega 
izboljšanja položaja likvidnih 
sredstev bank. f 

Problem nizke likvidnosti 
bank je bil pereč skozi vse ob- 
dobje obravnavanih devetih 
mesecev. Zato so bila, da bi 
zagotovili dnevno likvidnost, v 
večjem obsegu uporabljena 
rezervni sklad in sredstva ob- 
vezne rezerve bank. Poleg te- 
ga so bili nenehno izkoriščani 
tudi krediti za likvidnost iz pri- 
marne emisije, saj je njihov ob- 
seg dosegel skraj maksimalno 
letno raven. 

Tako zmanjšano likvidnost 
so povzročile zapletene ra- 
zmere, v katerih se je znašel 
bančni sistem v prvih devetih 
mesecih lanskega leta. Iz leta 
poprej je bil prenešen večji 
znesek sredstev bank na njiho- 
vih žiro računih kot smo lahko 

pričakovali. Izjemno velik je bil 
umik primarnega denarja iz 
naslova deviznih transakcij 
Narodne banke Jugoslavije. V 
tako zapletenih razmerah pa 
denarna gibanja avtomatično 
ne spremljajo monetarnih 
učinkov. Ob tem pa je zagotov- 
ljeno, da se gibanja denarne 
mase in bančnih kreditov zadr- 
že v predvidenih okvirih. 

Za prebroditev težav bank 
zaradi pomanjkanja likvidnih 
sredstev so bili večkrat sprejeti 
ukrepi. Njihov učinek naj bi bil 
povečevanje potenciala in 
izboljšanje likvidnosti bank. 
Bankam je bila tako omogoče- 
na uporaba kreditov za likvi- 
dnost v enem mesecu vnaprej 
na račun možnosti v nasled- 
njem mesecu. Narodne banke 
republik in pokrajin pa so lah- 
ko odobrile kredite iz sredstev 
depozitov družbenopolitičnih 
skupnosti do skupnega zneska 
razpoložljivih sredstev teh de- 
pozitov. 

Premajhno nadzorstvo glede 

neoporečnosti domačih prehrambenih 

izdelkov  

9 Stalno in sistematično je zdravstveno nadzorstvo pri uvozu živi! in predmetov 
široke potrošnje - ta trditev pa ne velja za nadzorstvo domačih proizvodov 

• Med predvidenim številom vzorcev domačih živil so jih analizirali le 12 
odstotkov 

• Okoli 35 odstotkov jugoslovanskih prebivalcev se preskrbuje s pitno vodo iz 
vodnjakov, le 25 odstotkov vodovodov pa ima čistilne naprave, kar povzroča 
številna črevesna obolenja 

• Nerešeni materialni in drugi problemi sanitarnih inšpekcij, njihovo premajhno 
število in neustrezna razporejenost so temeljni razlogi za težave, ki nastajajo pri 
nadzorstvu živil 

Stalno in sistematično je 
zdravstveno nadzorstvo pri 
uvozu živil in predmetov široke 
potrošnje. Zajema prlverjanje 
vseh elementov zdravstvene 
neoporečnosti. O takem nad- 
zorstvu pa ne moremo govoriti 
za domača živila in predmete 
splošne porabe, čeprav za na- 
šo prehrano skrbi predvsem 
domača proizvodnja. 

Leta 1978 na primer so v la- 
boratorijih analizirali le okoli 
12 odstotkov vzorcev živil, ki bi 

jih morali glede na predpisana 
merila, Pri tem niso niti razi- 
skovali vseh elementov zdrav- 
stvene neoporečnosti. Praktič- 
no ni nadzorstva nad pesticidi, 
aditivi, hormoni in antibiotiki, 
ki so danes glavni zastruplje- 
valci hrane. 

Take ocene prinaša Poročilo 
o izvanju sklepov o zdravstveni 
neoporečnosti prehrambenih 
izdelkov in predmetov široke 
potrošnje z analizo zveznih za- 
konov o prometu strupov, var- 

stvu rastlin in zdravnstveni 
neoporečnosti živil glede pe- 
sticidov. Omenjeno Poročilo 
bodo delegati Zveznega zbora 

Skupščine SFRJ uporabili pri 
obravnavi problematike na 
tem področju. Sklepi, ki jih 
omenja Poročilo, so bili spre- 
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jeti v Zveznem zboru januarja 
1978. leta. Zbor je takrat med 
drugim zahteval, da Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo, ki je tudi pripra- 
vil omenjeno gradivo, spremlja 
probleme nadzorstva in kon- 
trole, daje pobude in predlaga 
ukrepe ter redno letno poroča 
Skupščini SFRJ o stanju na 
prehrambnem področju 

NADZORSTVO PRI 
UVOZU ŽIVIL 

Uporaba pesticidov v kmetij- 
stvu in aditivov v prehrabeni 
industriji, pravi Poročilo, iz le- 
ta v leto narašča. Uporabljene 
letne količine dosežejo na de- 
setine milijonov kilogramov. 
Od 1970. do 1977. leta se je 
uporaba pesticidov več kot po- 
dvojila. 

Glede na vse večjo koncen- 
tracijo proizvodnje hrane, po- 
staja tudi zdravstveni riziko 
vse večji in resnejši. Za zago- 
tovitev neoporečne hrane so 
sprejeti določeni ukrepi. Pred- 
vsem z zakonskimi predpisi in 
stalnim, sistematičnim nadzor- 
stvom, kako se izvajajo pred-, 
pisi. 

Zdravstveno nadzorstvo pri 
uvozu živil in predmetov široke 
potrošnje opravlja Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in so- 
ciaalno varstvo. Nadzorstvo 
poteka na meji in na posebej 
določenih krajih. 

Za preverjanje zdravstvene 
neoporečnosti pošiljk iz uvo- 
za, so bili opravljena mnoga 
laboratorijska preučevanja. 
Odstotek tako analiziranih po- 
šiljk je vse večji. Vse večje pa 
je tudi število analiriranih ele- 
mentov zdravstvene neopo- 
rečnosti. Tudi kvalitativno je 
nadzorstvo boljše, saj je od- 
stotek laboratorijsko analizira- 
nih pošiljk narastel od približ- 
no 24 odstotkov v letu 1978 na 
27 odstotkov lani. Pri tem so 
bile odkrite velike količine ži- 
vil, ki niso ustrezala našim za- 
konskim predpisom. Od leta 
1976 do 1979 na primer je bil 
prepovedan uvoz velikih koli- 
čin južnega in drugega sadja, 
fižola, kave in podobno. 

Podoben je tudi položaj pri 
uvozu predmetov široke po- 
trošnje, poudarja Poročilo. Ta- 
kih pošiljk je bilo leta 1978 
okoli 28.000 ali dvainpolkrat 
več kot leta 1975. Po opravlje- 
nem pregledu so pristojni or- 
gani prepovedali uvoz nekaj ti- 

soč kilogramov tobačnih izdel 
kov, otroških igrač in metalne 
posode, ker so vsebovali pre- 
velikie količine pesticidov ozi- 
roma težkih metalov in aditi- 
vov. 

NADZORSTVO 
DOMAČIH 
PROIZVODOV 

Nasprotno pa ne moremo bi- 
ti zadovoljni z zdravstvenim 
nadzorstvom domačih živil in 
predmetov široke potrošnje ter 
pitne vode, saj je neustrezno 
Število vzorcev, ki so jih anali- 
zirali v laboratorijih, je zelo 
majhno in drastično odstopa 
od predpisanih norm. Tako je 
na primer, po splošno dogo- 
vorjenih priporočilih, potrebno 
v Jugoslaviji letno preveriti 
okoli 220.000 vzorcev živil. Le- 
ta 1978 pa so analizirali le 12 
odstotkov teh vzorcev, Še naj- 
več v Makedoniji (3,7 vzorca 
na 1000 prebivalcev), v Slove- 
niji in Vojvodini (2,4 oziroma 
2,3), medtem ko so vse druge 
republike in SAP Kosovo anali- 
zirale manj kot 1 vzorec na 
1000 prebivalcev, 

Po razpoložljivih podatkih je 
število laboratorijsko analizi- 
ranih vzorcev predmetov širo- 
ke potrošnje še veliko manjše 
kot število analiziranih živil. 

Če pa govorimo o kontroli 
pitne vode, je bilo veliko več 
oporečnih kot neoporečnih 
vzorcev, čeprav je bilo skupno 
število vseh raziskanih vzorcev 
majhno. Visok odstotek bakte- 
riološko oporečnih vzorcev so 
zabeležili na Hrvaškem (55 od- 
stotkov) in v Sloveniji (48 od- 
stotkov), najmanjšega pa v SR 
Srbiji brez pokrajin (13 odstot- 
kov). 

Čeprav se okoli 50 odstotkov 
prebivalcev danes preskrbuje 
s pitno vodo iz vodovodov, za- 
skrbljuje podatek, da še vedno 
35 odstotkov Jugoslovanov 
črpa vodo iz vodnjakov. Poleg 
tega približno 25 odstotkov vo- 
dovodov nima čistilnih naprav 
Zaradi tega v Jugoslaviji, v pri- 
merjavi z drugimi evropskimi 
državami, razmeroma zelo ve- 
liko črevesnih obolenj 

CELOVITEJŠE 
NADZORSTVO 

Posebej zasebni kmetovalci 
dokaj neracionalno uporablja- 
jo pesticide. Tu tudi ni kontro- 
le, in zato organi, pristojni za 
zdravstvo, ne morejo bistveno 

vplivati na spremembno polo 
žaja. 

Po besedah Poročila je 
Zvezni izvršni svet sklenil, da 
morajo Zvezni upravni organi, 
z ustrezno regulativo in kon- 
trolo, nadzorovati uporabo pe- 
sticidov ali njim podobnih se- 
stavin, ki se uporabljajo v tek- 
stilni, lesni in predelovalni in- 
dustriji, v industriji celuloze, 
bombaža, barv, zdravil in po- 
dobno. Prav tako je poudarje- 
no, da nimamo dovolj podrob- 
nejših predpisov na tem po- 
dročju, čeprav Poročilo našte- 
va več določb, ki so zdaj v po- 
stopku sprejemanja, in bodo 
prispevale k razvoju zakono- 
daje na področju nadzorstva 
živil in blaga za široko potroš- 
njo. Spisek strupov se v Zako- 
nu o prometu s strupi nenehno 
dopolnjuje, saj industrija pro- 
izvaja nove substance, dru- 
gačna pa je tudi ocena toksič- 
nosti razvrščenih strupov v po- 
samezne skupine. 

INŠPEKCIJSKE 
SLUŽBE 

V Jugoslaviji deluje 916 sa- 
nitarnih inšpektorjev, ki si, ka- 
kor je zapisano v Poročilu, ze- 
lo prizadevajo uspešno oprav- 
ljati vse nadzorstvene naloge. 
Teh pa je vse več, saj stalno 
narašča tudi število kemičnih 
substanc. V letu 1978 je bilo za 
10 odstotkov več sanitarnih 
inšpektorjev kot leta 1975 
(1978. leta je delalo 861 sani- 
tarnih inšpektorjev). Kljub te- 
mu je teh strokovnjakov še ve- 
dno premalo. 

Nimamo tega sanitarni inš- 
pektorji niso enakomerno raz- 
porejeni na vsem območju Ju- 
goslavije. Položaj je ponekod 
zelo slab. Tako na primer na 
Kosovu pride na enega inšpek- 
torja okoli 45.000 prebivalcev, 
v Bosni in Hercegovini pa 
33.000 ljudi. Najbolj ugodno je 

v stanje v Sloveniji, kjer na posa- 
'meznega inšpektorja pride 
okoli 16.000 prebivalcev. Do- 
dajmo še, da v 18 občinah ni 
sanitarnih inšpektorjev. 

Temeljni razlog za vse teža- 
ve, ki nastajajo pri zdravstve- 
nem nadzorstvu, sklepa Poro- 
čilo, je neustrezno financiranje 
dela vseh inšpekcij. Zdaj pri- 
manjkuje okoli 700 inšpektor- 
jev. Zato je razumljivo, da so 
sedanji inšpektorji probreme- 
njeni, saj nadzorujejo izvajanje 
80 zakonskih in podzakonskih 
predpisov. Primanjkuje pa tudi 

delovna oprema, ni dovoli 
možnosti za strokovno uspo- 
sabljanje in podobno 

Sanitarni inšpektorji niso 
ustrezno nagrajevani. Njihovi 
osebni dohodki so za 10 do 13 
odstotko® manjši od osebnih 
dohodkov delavcev z enako 
strokovno izobrabo v zdrav- 
stvenem organizacijah 

Premalo je nadalje denarja 
za laboratorijska preučevanja, 
ponekod pa teh sredstev sploh 
nimajo. Zraven je tudi premal 
laboratorjev, ki lahko analizi- 
rajo vse sestavine zdravstvene 
neoporečnosti. T udi najbolje 
opremljeni laboratoriji pa ne 
morejo analizirati več kot 30 
pesticidov, čeprav so norme 
določene za kar 98 pesticidov 

UKREPI IN AKCIJE 

Poročilo predlaga na koncu 
ukrepe in akcije za prepreče- 
vanje uvoza zdravstveno opo- 
rečnih pošiljk. 

Poudarja, da bi se morali na 
mejah bolj pogosto pogovarja- 
ti z uvozniki in kontrolnimi 
si užbami 

V pogodbe naj bi uvozniki 
obvezno zapisovali klavzule s 
točno določenimi normami 
zdravstevene neoprečnosti, ki 
jim mora ustrezati pošiljka. 
Podobno naj bi veljalo za var- 
stvene klavzule glede vračanja 
pošiljk, če ne ustrezajo nor- 
mam pogodb. 

Poročilo priporoča, naj bi se 
uvozniki posvetovali z našimi 
ambasadami in konzulati v dr- 
žavah, s katerimi sklepajo po- 
godbe o nakupu. Pred skleni- 
tvijo pogodbe pa naj bi vzeli 
vzorce, da bi se lahko prepri- 
čali o neoporečnosti in kako- 
vosti blaga. 

Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
bo še nadalje razvijal sodelo- 
vanje z zveznimi in drugimi or- 
gani ter organizacijami o ome- 
njenih vprašanjih, S tem naj bi 
izpopolnil sanitarno nadzor- 
stvo pri uvozu blaga ter izpo- 
polnil zakonske predpise o 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in predmetov za široko po- 
trošnjo - 
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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. 

1980 žig podpis naročnika: 
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