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SKUPŠČINE SR SLO/ENIJE IN Ljubljana 6. 2. 1980 

SKUPŠČINE SFR JUGOSL A/IJE Letnik VL štev-3 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE ~~ ce^Tn 

USMERITVE AKTIVNOSTI 

Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v letu 

1980 pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije 

V prejšnji številki Poročevalca - 23. 1. 1980 številka 2 
smo objavili »Usmeritve aktivnosti Zveze sindikatov Slo- 
venije pri uresničevanju družbenoekonomske politike 
gospodarske stabilizacije v letu 1980«, tokrat pa objav- 
ljamo »Usmeritve aktivnosti SZDL Slovenije v letu 1980 
pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije«, ki 
jih je 25. decembra 1979 sprejelo Predsedstvo Republi- 
ške konference SZDL Slovenije. 

Na osnovi temeljite ocene gospodarskega položaja ter do- 
sedanjega aktivnega vključevanja Socialistične zveze kot 
fronte organiziranih socialističnih sil v uresničevanje razvoj- 
nih nalog in premagovanje številnih težav ob tem. Predsed- 
stvo Republiške konference SZDL Slovenije poudarja nujnost 
in družbeni pomen skupnih naporov za uresničevanje politike 
ekonomske stabilizacije v letu 1980. Te napore bo mogoče 
učinkovito uveljavljati le po poti doslednega razvoja samoup- 
ravnih družbenoekonomskih odnosov, z nadaljnjo krepitvijo 
samoupravnega položaja delavca v združenem delu, da se bo 
uveljavil kot temeljni nosilec boja za stabilizacijo in varčeva- 
nje. Potreba po odločnem preseganju sedanjih gospodarskih 
težav ter zagotovitvi pogojev za vsestranski razvoj v bodočem 
srednjeročnem obdobju terja konkretno družbeno akcijo sub- 
jektivnih sil za mobilizacijo vseh samoupravnih nosilcev odlo- 
čanja, čemur mora Socialistična zveza posvetiti še posebno 
pozornost. 

Glede na ustavno vlogo Socialistične zveze, njene doslej 
prevzete naloge pri uresničevanju razvojnih ciljev, oceno go- 
spodarskega položaja ter na osnovi sklepov skupne seje 
Predsedstva SFRJ in Predsedstva CK ZKJ, stališč in opredeli- 
tev 1. seje RK SZDL Slovenije ter opredelitev gospodarske in 
socialne politike v resolucijah o politiki uresničevanja družbe- 
nih planov Jugoslavije in Slovenije v letu 1980, sprejema 
Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije 

usmeritve aktivnosti SZDL Slovenije v letu 
1980 pri uresničevanju politike ekonomske 
stabilizacije. 
i. 

Temeljna politična naloga vseh organiziranih subjektivnih 
sil je v prihodnjem letu odločna družbenopolitična akcija za 
zagotavljanje pogojev in mobilizacijo nosilcev odločanja, da 

se na osnovi ustvarjalne samoupravne aktivnosti delavcev 
delovnih ljudi in občanov, organiziranih v Socialistični zvezi, 
uresničijo dogovorjeni družbenoekonomski cilji politike sta- 
bilizacije v gospodarskem in socialnem razvoju. 

Socialistična zveza bo okrepila in izpostavila usklajevalno 
vlogo med vsemi frontnimi člani tako v krajevni skupnosti, 
občini, v posebnih skupnostih, kot v republiki in federaciji. 

Te aktivnosti zahtevajo povečanje naporov vseh dejavnikov 
v okviru Socialistične zveze predvsem v naslednjih smereh: 

- prizadevanja za dograditev samoupravnega družbenoe- 
konomskega sistema in zlasti borba za nadaljnje konkretno 
uveljavljanje samoupravnih sistemskih rešitev v praksi na 
vseh področjih družbene reprodukcije; 

- zagotavljanje pogojev za ustvarjanje večjega družbenega 
dohodka na osnovi povečevanja storilnosti dela, medseboj- 
nega povezovanja na dohodkovni osnovi in produktivnega 
zaposlovanja; v tej smeri mora priti bolj do izraza delovanje 
tržnih pogojev gospodarjenja ter stimuliranje delavca za nje- 
govo dobro delo in odgovorno upravljanje z dohodkom; 

- večja in uspešnejša vključenost združenega dela v me- 
dnarodno delitev dela in doseganje bolj uravnoteženih od- 
nosov v mednarodni menjavi, kjer je sedanja deficitarnost 
eden ključnih omejitvenih dejavnikov celotnega nadaljnjega 
družbenega razvoja;. 

- uresničitev dogovorjenih potrebnih premikov v odnosih 
pri delitvi dohodka v smeri krepitve materialne osnove zdru- 
ženega dela ter s tem uokvirjanje vseh oblik porabe v realne 
možnosti in odvisnost od ustvarjenega dohodka ob doseženih 
rezultatih varčevanja v vsaki delovni sredini: 

- odločen boj za odpravljanje vzrokov inflacije na domačem 
trgu kot politično nesprejemljive oblike ekspropriacije delav- 
skega razreda, ki onemogoča realno vrednotenje rezultatov 
dela in samoupravno razpolaganje z njimi; to še zlasti zahteva 
obračun s prakso, ko se na ta način skuša prikriti nezadovo- 
ljiva produktivnost in odgovornost za slabosti pri gospodarje- 
nju, kar lahko hitro privede tudi do ogrožanja življenjskega 
standarda delovnih ljudi in socialne stabilnosti; 

- uveljavljanje samoupravne odgovornosti za delo, pošte- 
nost, zakonitost in tovariške odnose v vseh okoljih; v tem 
okviru morajo še zlasti frontne sile v Socialistični zvezi zao- 
striti nadzor nad osebno odgovornostjo posameznikov, ki 
prevzemajo naloge delovnega, strokovnega, upravljalskega 
ali političnega značaja ter se pri neuresničevanju obvez tudi 
odločno zavzeti za uveljavitev posledic, vključno z razrešitvijo 
zaupanih dolžnosti. 

Tako opredeljena usmeritev družbenopolitične aktivnosti v 
prihodnjem letu pomeni skupni okvir za usklajeno delovanje 
vseh frontnih dejavnikov v Socialistični zvezi, ki glede na 
svojo specifično vlogo in naloge pri uresničevanju družbe- 
noekonomskega razvoja oblikujejo programe lastnih konkret- 



nih nalog in odgovornosti, ter za vse ravni organiziranosti 
Socialistične zveze v Sloveniji. 

Še zlasti pa takšna usmeritev aktivnosti pomeni nedeljivo 
obvezo za konkretno delovanje v celotni Socialistični zvezi, v 
vseh njenih organih in oblikah dela. Takšne temeljne usmeri- 
tve delovanja je potrebno v Socialistični zvezi uveljaviti pri 
uresničevanju konkretnih nalog, ki jih le-ta preko svojih oblik 
dela neposredno prevzema kot dogovorjeni nosilec naloge, 
pa tudi v primerih, ko prevzema koordinativno vlogo pri skup- 
nih akcijah v okviru fronte, kjer vsak od frontnih dejavnikov 
neposredno uresničuje in prevzema odgovornost za svoj del 
nalog. Zato Predsedstvo še posebej nalaga vsem organom in 
oblikam dela v okviru Republiške konference SZDL, da glede 
na svojo specifično vlogo oziroma področje prevzemajo ob- 
vezo in odgovornost za konkretno vključevanje v stabilizacij- 
ska prizadevanja 

Prav tako pa naj svoje programe aktivnosti za uresničevanje 
politike ekonomske stabilizacije v letu 1980 sprejmejo tudi v 
občinskih konferencah SZDL. 

II. 
V okviru takšne usmeritve družbenopolitične aktivnosti 

Predsedstvo še posebej izpostavlja nekatere pomembne na- 
loge, ki jih bo Republiška konferenca konkretno vodila preko 
svojih oblik dela oziroma usklajevala v okviru frontnih dejav- 
nikov in jim bo dala v letu 1980 prvenstven pomen v svoji 
aktivnosti pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije. 

1. Dograditev družbenoekonomskega sistema in še zlasti 
uresničevanje že dogovorjenih sistemskih rešitev v praksi z 
razdelavo potrebnih mehanizmov, kar naj omogoči usklajene 
temelje za gospodarjenje na samoupravnih osnovah. Pozor- 
nost bo zlasti usmerjena na nekatera pomembna področja, 
kot so sistem družbenega planiranja, gospodarjenje s sredstvi 
razširjene reprodukcije, sistem in politika cen, izpeljava si- 
stema ekonomskih odnosov s tujino ter dosledna uveljavitev 
samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s 

r tujino, povezovanje trgovine in proizvodnje, dograjevanje 
družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih 
interesov skupnosti materialne proizvodnje in še zlasti druž- 
benih dejavnosti. Vzporedno s tem bo treba vso pozornost 
posvetiti nadaljnjemu uveljavljanju delegatskega sistema, še 
posebej na tistih področjih, ki so družbeno najpomembnejša 
za funkcioniranje celotnega gospodarskega in družbenega 
mehanizma. 

Socialistična zveza se bo v razpravah pri oblikovanju in 
sprejemanju nujnih omejitev dosledno zavzemala, da bo ra- 
zreševanje razvojnih problemov na samoupravnih osnovah 
ter da bo krepilo samoupravne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

2. Na področju uresničevanja samoupravnega družbenega 
planiranja je potrebno v še večji meri doseči neposredno 
vključevanje delavcev, delovnih ljudi in občanov v pripravo in 
izdelavo srednjeročnih planov. Družbenopolitična aktivnost 
mora biti usmerjena v oblikovanje takšnih pogojev, da bo kar 
najbolj prišla do izraza odločujoča vloga delavca ter da bodo 
planski cilji vsakega subjekta izhajali iz realnih možnosti 
lastnega dohodka ter njegovega samoupravnega združevanja 
z drugimi subjekti. S koordiniranjem nalog družbenopolitič- 
nih organizacij bo potrebno zagotoviti sprotno' spremljanje 
uresničevanja priprav na nove plane in vzpodbujati sredine, ki 
s svojimi pripravami kasnijo. Še posebej bodo naloge Sociali- 
stične zveze usmerjene v pripravo planov v krajevnih skupno- 
stih pa tudi v samoupavnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti, zlasti z namenom vgrajevanja in usklajevanja ob- 
jekivnih ter realnih planskih postavk, ki bodo odraz tekočih in 
dolgoročnejših stabilizacijskih prizadevanj. 

V republiški konferenci bo tudi v letu 1980 odgovoren za 
spremljanje in koordiniranje družbenopolitične aktivnosti pri 
pripravi novih planov posebej imenovan koordinacijski odbor 
pri Predsedstvu Republiške konference. Ob tem pa prevze- 
majo ustrezna telesa v republiški konferenci na področju 
družbenih dejavnosti naloge glede družbenopolitične aktiv- 
nosti kot tudi glede vsebinske razprave o planskih ciljih na teh 
področjih. Razpravo o planskih usmeritvah in dokumentih na 
ravni republike bo treba zagotovitvi v vseh telesih v republiški 
konferenci.! 

Ustrezna aktivnost pa mora potekati tudi na občinski ravni, 

kjer je še posebej pomembno večje angažiranje ustreznih 
koordinacijskih odborov pri OK SZDL. 

Socialistična zveza se bo močno angažirala, da bodo vsi 
nosilci planiranja takoj sprejeli tudi stabilizacijske programe 
za leto 1980. 

3. V letu 1980 je potrebno nadaljevati z aktivnostmi na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. Samoupravna orga- 
niziranost na temelju sprejetih sistemskih rešitev bo pogoj za 
učinkovitejše vključevanje v mednarodno delitev dela, v ok- 
viru katerega mora biti pospeševanje izvoza ena izmed osred- 
njih nalog organiziranih socialističnih subjektivnih sil. V ta 
namen je potrebno vzpodbuditi izdelavo izvoznih programov 
v posameznih sredinah ter se zavzemati za dosledno uresni- 
čevanje le-teh. Potrebno bo izpeljati načelo, da razpolaga z 
devizami tisti, ki jih je s svojo izvozno aktivnostjo ustvarjl, kar 
bo v praksi še bolj vzpodbudilo uveljavljanje samoupravnih 
oblik združevanja sredstev za pospeševanje izvoznih naporov. 
Še posebej bomo vztrajali na vključevanju te problematike v 
nove srednjeročne plane vseh subjektov ter nadaljevali z 
organiziranjem posebnih razprav na terenu glede pogojev in 
potreb po učinkovitejšem vključevanju v mednarodno me- 
njavo. Nosilec aktivnosti v Republiški konferenci SZDL bosta 
predvsem Svet za mednarodne odnose ter Svet za družbenoe- 
konomske odnose in ekonomsko politiko. 

4. Obvladovanje obsega in rasti vseh vrst porabe vključno z 
investicijsko in uveljavitev varčevanja na vseh področjih in 
ravneh bo v letu 1980 ena od bistvenih nalog gospodarjenja. 
Pri tem ne morajo pristajati na težnje po linearnem omejeva- 
nju porabe na r®ičnih področjih, kar bi delovalo proti motivi- 
ranju za pridobivanje dohodka v temeljnih organizacijah 
združenega dela in za racionalnejše gospodarjenje s sredstvi 
družbene reprodukcije. V okviru realnih možnosti ustvarje- 
nega dohodka bo treba uveljaviti počasnejšo rast porabe 
vendar tako, da bo njeno gibanje v odvisnosti od povečanega 
dohodka odraz uveljavljanja kvalitativnih dejavnikov gospo- 
darjenja s tekočim in minulim delom. Pri tem naj obseg 
porabe omejujemo v razmerju do ustvarjenega dohodka v 
tekočem in ne v preteklem letu. Obseg osebne, skupne, 
splošne in investicijske porabe moramo nujno uskladiti s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarja- 
njem in ne po administrativni poti, kar zahteva tudi učinkovito 
samoupravno organiziranost na teh področjih. Ob tem pa 
moramo upoštevati globalne kriterije in usmeritve v letni 
resoluciji. Omejitve pa naj ne prizadenejo tistih zlasti razisko- 
valnih naporov, ki so na krajši ali daljši rok vgrajeni v celovita 
družbena in ekonomska prizadevanja za dvig produktivnosti 
dela; smotrnejše izkoriščanje energije, razvijanje lastnega 
znanja, ki prispevajo k nadaljnjemu znanstvenemu osmišlja- 
nju družbenega, ekonomskega in kulturnega razvoja Slove- 
nije. 

V okviru takšnih naporov republiške konference v prihod- 
njem letu bodo njene konkretne akcije še posebej usmerjene 
na: 

- realno oblikovanje obsega in kvalitete nalog na področju 
posameznih družbenih dejavnosti z vrednotenjem teh nalog 
na osnovi objektivnih normativov v procesu uveljavljanja svo- 
bodne menjave dela; odločno bo treba vztrajati na vračanju 
presežkov oziroma prenehanju združevanja sredstev nad do- 
govorjenim obsegom ter si prizadevati za restriktivni pristop 
do investicijskih vlaganj na teh področjih, kar bo še zlasti 
naloga posameznih svetov republiške konference na teh po- 
dročjih; zlasti pa se bomo zavzeli, da se ta naloga kot ena 
osnovnih uveljavi v občini; 

- prizadevanja za vključevanje programov varčevanja kot 
sestavnega dela politike ekonomske stabilizacije v letne plane 
vseh nosilcev upravljanja družbenih sredstev, skupaj z osta- 
limi podpisniki družbenega dogovora bomo pospešili in kon- 
kretizirali že začeto akcijo na področju varčevanja z energijo, 
zaostrili bomo odgovornost za neupravičeno trošenje družbe- 
nih sredstev zlasti glede prekomernih proslav, seminarjev 
(uresničevanje stališč koordinacijskega odbora za družbeno- 
politično izobraževanje), reprezentance, potovanj; pri tem 
bomo konkretno uveljavili našo kontrolno funkcijo pri uresni- 
čevanju programov varčevanja; 

- spremljanje in kritično oceno gibanja porabe v okviru 
samih organizacij Socialistične zveze, ki se morajo v celoti 
aktivno vključiti v skupna stabilizacijska prizadevanja. 

5. Za obvladovanje inflacije in prekomernega naraščanja 
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cen se zavzemati za čimprejšnjo uveljavitev določil zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen ter oblikovanje 
spremljajočih dokumentov. Z družbenopolitično aktivnostjo 
se bo potrebno odločno upreti vsem takim primerom, ko se 
skuša slabo delo premostiti le z višjimi cenami oziroma vsa- 
kršnim poskusom »zidanja cen«. Oblikovanje cen moraterner 
Ijiti na objektivnih merilih ob večjem upoštevanju tržnih zako- 
nitosti ter mora biti v skladu z okviri opredeljenimi v družbe- 
nih dogovorih na ravni federacije, republike ali občine. 

V tem okviru bomo v republiški konferenci še posebej 
spremljali uresničevanje politike cen v republiki in občinah, 
zlasti cene proizvodov in storitev, ki pomembno vplivajo na 
osnovni življenjski standard delovnih ljudi. Zavzemali se 
bomo za takšno selektivno politiko cen, ki bo prvenstveno 
usmerjena tja, kjer so materialna nesorazmerja najbolj zao- 
strena. Ob tem pa morajo posamični ukrepi politike cen hkrati 
temeljiti na operativnih programih za uresničevanje vsebin- 
skih dolgoročnejših nalog, ki naj omogočijo odpravljanje te- 
meljnih vzrokov teh nesorazmerij. Sistematično proučiti in 
bolj celovito bo treba vključiti sistem kompenzacij. 

6. Pomembno sestavino uresničevanja stabilizacijske poli- 
tike pomeni zagotavljanje stabilne in nemotene preskrbe. Pri 
tem bo aktivnost Socialistične zveze usmerjena v pospešeno 
uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
med proizvodnjo, trgovino in potrošniki, da bo tako moč 
doseči zadovljivejšo organizacijsko povezanost in večjo stop- 
njo koordinacije med posameznimi nosilci preskrbe ter zago- 
toviti potrebne rezerve na posameznih ravneh. V tem okviru je 
nujno zagotoviti učinkovitejšo in bolj povezano dejavnost 
samoupravno organiziranih potrošnikov oziroma, pospešiti 
njihovo uveljavljanje v okoljih, kjer sveti potrošnikov še niso 
zaživeli, da bp tudi organiziran potrošnik v krajevni skupnosti 
lahko bolj neposredno vplival na odločitev v procesu druž- 
bene reproduckije. Hkrati je treba vzpodbuditi ustreznejše 
organiziranje organizacij združenega dela na področju proiz- 
vodnje ter prometa blaga in storitev za široko potrošnjo ter 
njihovo povezavo s sveti potrošnikov. Le-te pa je nujno 
ustrezno samoupravno povezati v okviru občin in republike. 

Posebno odgovornost prevzema Socialistična zveza glede 
nadaljnega razvoja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v kmetijstvu in na vasi s ciljem, da zagotovi intenziv- 
nejše vključevanje združenega kmeta v skupna prizadevanja 
za stalno in enakomerno rast kmetijske proizvodnje in s tem 
tudi stabilnost preskrbe s hrano, kar bo v republiški konfe- 
renci predvsem naloga Sveta za družbenoekonomske odnose 
v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi. 

Zavzemati se bo potrebno, da bodo ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike prilagojeni razmeram na trgu ter da bodo dejan- 
sko prispevali k izboljšanju preskrbe in ne k še večji zaostritvi 
problematike. 

7. Pomembne naloge bodo za Socialistično zvezo v letu 
1980 tudi na področju stanovanjskega gospodarstva. Široko 
družbenopolitično akcijo, ki jo je vodila Sbcialistična zveza o 
nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu bomo nadaljevali z in- 
tenzivno aktivnostjo za uresničevanje sprejetih stališč. Pri tem 

se bomo zavzemali, da bodo delavci dejansko odločali o 
politiki in dinamiki stanovanjske gradnje in jo prilagajali svo- 
jim možnostim in potrebam in da bodo to opredelili v svojih 
planih. Dosledno bo treba uveljavljati lastno udeležbo za 
pridobitev družbenega stanovanja glede na možnosti posa- 
meznika. Ena od pomembnih osnov za hitrejši prehod na 
nove družbenoekonomske odnose v stanovanjskem gospo- 
darstvu je ob predhodni zahtevi za ustrezno samoupravno 
organiziranje stanovanjskega gospodarstva tudi postopen 
prehod na ekonomske stanarine. Ob tem pa bo nujno obliko- 
vati tudi ustrezne socialne korektive. Socialistična zveza bo 
vzpodbudila široko družbenopolitično akeijo za uspešnejše 
delovanje hišne samouprave ter na tej osnovi za dosledno 
oblikovanje hišnih svetov oziroma zborov stanovalcev. 

Za zagotovitev nadaljne dinamike stanovanjske gradnje 
moramo takoj izdelati dolgoročne prostorske in urbanistične 
načrte ter intenzivneje komunalno urejati zemljišča. Za to pa 
so predvsem odgovorne občine, ki morajo tudi v celoti skrbeti 
za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občini. 

8. Za spoznavanje tekočih razmer in problematike ter 
ustvarjanje čim večje pripravljenosti delovnih ljudi za uresni- 
čevanje politike ekonomske stabilizacije se bomo v Sociali- 
stični zvezi zavzemali za sprotno in objektivno obveščanje 
delovnih IjucH in občanov in s tem za okrepljeno informativno 
dejavnost v okviru že oblikovanih oblik in metod dela. Po- 
trebno pa bo metodološko uskladiti naloge posameznih nosil- 
cev s področja informatike. Naloge na tem področju bo po- 
drobneje razdelal v okviru republiške konference Tiskovni 
svet v sodelovanju z ostalimi telesi republiške konference. 

Predsedstvo na osnovi sprejetih usmeritev aktivnosti za 
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, ki že poteka, 
zadolžuje svete, koordinacijske odboce in druge oblike dela v 
okviru Republiške konference SZDL Slovenije, da glede na 
svoje specifično področje in naloge v januarju 1980 oblikujejo 
konkretne programe svoje aktivnosti pri vključevanju v stabili- 
zacijska prizadevanja, ki bodo omogočili dopolnitev in po- 
drobnejšo opredelitev tega programa aktivnosti ter družbeno- 
političnih nalog Socialistične zveze, opredeljenih na seji Re- 
publiške konference SZDL Slovenije. 

Pri spremljanju in usmerjanju aktivnosti bo še zlasti izpo- 
stavljena potreba sprotnega medsebojnega frontnega uskla- 
jevanja. Zato se je Predsedstvo v okviru svojih koordinativnih 
nalog odločilo oblikovati delovno usklajevalno telo v obliki 
frontno sestavljenega koordinacijskega odbora za sprotno 
usklajevanje in spremljanje •družbenopolitične aktivnosti pri 
uresničevanju politike ekonomske stabilizacije. Ta bo Pred- 
sedstvo tekoče seznanjal z doseženimi rezultati. Predsedstvo 
poziva, da take koordinacijske odbore oblikujejo tudi v občin- 
skih konferencah SZDL Slovenije. 

Predsedstvo poziva, da v občinskih konferencah SZDL ali 
vsaj njihovih predsedstvih razpravljajo o teh usmeritvah in 
oblikujejo lastne frontne usklajene programe aktivnosti. Prav 
tako je nujno, da takoj v občinskih konferencah oblikujejo 
ustrezna delovna koordinacijska telesa, ki morajo s svojim 
delom začeti že v januarju 1980. 

INFORMACIJA 

o problematiki oskrbe s pitno vodo v SR Sloveniji s 

posebnim ozirom na kraško območje 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 15, seji dne 2. 
10. 1979 zahteval od Republiškega sekretariata za urbanizem informa- 
cijo o problematiki pitne vode v SR Sloveniji s posebnim ozirom na 
veliko pomanjkanje pitne vode na Primorskem v sušnem obdobju v 
letu 1979. 

Dajemo naslednji odgovor: 
Po podatkih vodnogospodarskih osnov Slovenije, ki jih je pripravila 

Zveza vodnih skupnosti v aprilu 1979, danes čiste pitne vode v Sloveniji 
v globalu še ne primanjkuje. Ker pa razpoložljive vodne zaloge niso niti 
krajevno niti časovno enakomerno razporejene ugotavljamo, da na 
nekaterih območjih prihaja do primanjkljajev pitne vode, predvsem v 
daljših sušnih obdobjih oziroma v konicah potrošnje. 

Območja v SR Sloveniji, kjer vode primanjkuje, so predvsem: Slo- 
venske Gorice, Haloze, Goričko, dolina Ščavnice, Dolenjski Kras, Bela 
Krajina, Kozjansko, Obsotelje, Primorski in Notranjski Kras ter obala. 

V letošnjih jesenski mesecih je bilo stanje kritično predvsem na 
območju primorskih občin zaradi dalj časa trajajočega sušnega ob- 
dobja, ki je močno zmanjšalo dotok vode, pošle pa so tudi rezerve v 
vodnjakih in kapnicah. Tako je bil po podatkih Rižanskega vodovoda 
Koper, 15. 9. 1979 zabeležen najnižji nivo izvira Rižane od pričetka dela 
tega vodovoda, to je od leta 1935 dalje 

Takšno pomanjkanje vode ni ogrožalo le normalne preskrbe prebi- 
valstva, temveč se je odražalo tudi pri živinoreji in .kmetijstvu. Med 
občinami je bila najbolj prizadeta občina Sežana, ki nima zagotovljenih 
cistern za prevoz pitne vode, medtem ko sta občini Ilirska Bistrica in 
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delno Nova Gorica zagotavljali oskrbo z lastnimi cisternami. Najbolj 
kritična oskrba na tem območju je trajala okrog 20 dni. 

Dejstvo je, da kraško območje zaradi svojih naravnih značilnosti 
nima primernih vodnih izvirov. Izdelanih je bilo več študij o zagotovitvi 
vodne oskrbe Krasa. 

Ugotovljeno je, da na krasu in flišu ne najdemo nanosov in podtalnic, 
ki so za vodno oskrbo najprimernejše. Obstoje sicer stalni močnejši 
podzemni tokovi, ki pa so navadno v večjih globinah in še niso v 
zadostni meri raziskani. 

Po doslej izvedenih raziskavah je možno oskrbo Krasa z vodo zago- 
toviti z gravitacijskimi in črpalnimi vodovodnimi sistemi iz močnejših 
kraških izvirov in z gradnjo zadrževalnikov. Pri teh rešitvah pa se ni 
možno izogniti dolgim transportom vode. 

Poudariti je še treba, da je vzporedno z razvojem vodne oskrbe 
potrebno dograjevati tudi kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave za 
odpadno vodo. Odvajanje neočiščenih odpadnih voda v kraško podta- 
Ije zaradi zapletenih podmeznih odtočnih sistemov, ne smemo dovoliti. 

Organiziranost vodne oskrbe na Krasu je slaba, saj izviri ne zado- 
ščajo za normalno vodno oskrbo posebno v sušnem obdobju in turi- 
stični sezoni (obala). Drugi problem je sorazmerno velika dolžina 
dovodnih cevovodov od izvirov do potrošnih centrov, zastarelost, 
nefunkcionalnost, prešibki profili cevi, večje število prečrpališč in 
drugo, kar ima za posledico velike vzdrževalne in obratovalne stroške 
ter vodne izgube v omrežju, ki znašajo od 30 do 50%. 

Velik del Krasa preskrbujejo z vodo Goriški vodovodi, Kraški vodo- 
vod Sežana, Rižanski vodovod Koper, Komunalno podjetje Ilirska Bi- 
strica in Vodovod Postojna. Na območju, ki ga oskrbujejo navedene 
organizacije, živi ca 150.000 ljudi. Sedaj je za to območje na razpolago 
okrog 700 1/s vode. 

Še najugodnejše razmere ima trenutno Rižanski vodovod Koper, ki z 
izviri v Rižani in Sečovljah ter s pogodbeno dobavljeno vodo iz Gradol 
(SR Hrvatska) lahko nudi do 590 l/s vode. Težave nastopajo le v 
turističnih konicah zaradi prešibkih cevovodov. Vendar je dotok iz 
Gradol časovno pogodbeno omejen in ga bo v prehodnosti potrebno 
nadomestiti z lastnimi viri. 

Kraški vodovod Sežana, ki mora oskrbovati okrog 25.000 prebival- 
cev, je v najbolj neugodnem položaju. Izdatnost njegovih vodnh virov 
(pod Nanosom, Padež) v suši znaša le 26 l/s, maksimalno pa 49 l/s, ob 

deževju pa je voda slabe kakovosti. Tako znaša dnevna poraba vode na 
prebivalca ca 160 I vode, medtem ko je slovensko poprečje 350 litrov 
vode na prebivalca dnevno. 

Pri tem je še vedno okrog 12.000 prebivalcev tega območja brez 
organizirane vodne oskrbe in so odvisni od padavin oziroma oskrbe z 
vodb iz vodnjakov, cistern in potokov. 

Takšne razmere, ki segajo že več let nazaj, se bodo z gradnjo proste 
industrijske cone pri Sežani še stopnjevale. Zato je bila že v letu 1976 
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije izdelana informativna študija o 
možnostih saniranja in perspektivne ureditve oskrbe z vodo tega 
sušnega in gospodarsko manj razvitega območja Slovenije. 

Kot možni vodni vidi so bili obravnavani: spodnji izvir Malnov pri 
Planini, javorniški podzemeljski tok, podtalnica pri Mirnu, brkinske 
akumulacije, izvir Vipave, izvir Hubelj, izvir Rižane, akumulacija Padež 
in zajetje iz predvidene soške akumulacije pri Solkanu. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da nobeden od razpoložljivih vodnih virov 
sam ne more v celoti kriti predvidene potrošnje vode. Zato je bilo 
predlagano, da prioe za kompleksno in dolgoročno ureditev vodne 
oskrbe obalno-kraškega območja kot vodni vir v poštev le izvir Malni v 
kombinaciji z akumulacijo Padež. To je investicijsko draga rešitev, 
možno pa jo je graditi etapno. , 

Njena prednost je v tem, da nudi zadostne vodne količine, ker se oba 
vira dopolnjujeta. S tem je zagotovljena varnost obratovanja, ekonom- 
ska višina pregrade na Padežu in zmanjšan odvzem vode v Malnih v 
sušnem obdobju tako, da nizke vode Ljubljanice niso ogrožene. 

Skupna investicijska vrednost za gradnjo regionalnega vodovoda 
Malni-Sežana-obala bo znašala 2.356 mio din (cene 1979), I. faza (1, 
etapa), ki bo Sežani zagotovila dodatnih 80 l/s vode (iz Vodovoda 
Postojna) pa bo po predvidevanjih znašala 171 mio din. 

Strokovna služba Zveze vodnih skupnosti Slovenije pripravlja pro- 
jektno nalogo za izdelavo izvedbenega projekta I. faze. 

O financiranju celotne gradnje potekajo razgovori med komunalnimi 
organizacijami združenega dela, ki oskrbujejo porabnike z vodo, pri- 
stojnimi občinskimi komunalnmi interesnimi skupnostmi, območno 
vodno skupnostjo, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in Birojem za 
prosto cono Sežana. Potrebno pa bo zagotoviti, da se financiranje in 
izvedba projekta oskrbe območja Krasa in obalnih občin vključi tudi v 
srednjeročni program razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Predlog odloka o finan- 
ciranju programa vzpo- 
stavitve in organizacije 
republiške osnovne 
mreže merilnih postaj za 
varstvo zraka na ob- 
močju SR Slovenije (ESA-430) 

i. 
Skupščina SR Slovenije je 

ob obravnavanju gradiva o 
analitično nadzornem in alar- 
mnoinformacijskem sistemu 
za varstvo zraka, na svoji seji 
25. 6. 1979 sprejela sklep, da 
Izvršni svet pripravi Odlok o 
financiranju programa vzpo- 
stavitve in organizacije repu- 
bliške osnovne mreže merilnih 
postaj za varstvo zraka na ob- 
močju SR Slovenije. 

Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije sta 21. 11. 1979 sprejela 
osnutek odloka o financiranju 
programa vzpostavitve in or- 
ganizacije republiške mreže 
merilnih postaj za varstvo zra- 
ka ter naročila Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi predlog odloka, pri 
tem pa upošteva pripombe, 
predloge in mnenja dane v raz- 
pravi na sejah skupščinskih te- 

les in na sejah Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin. 

II. 
1. Na podlagi pripombe Od- 

bora za finance Zbora občin 
glede neskladnosti poimeno- 
vanja istih programskih nalog 
v osnutku odloka se v naslovu 
in 1. odst. I. točke predloga 
odloka uveljavlja enotno poi- 
menovanje programskih nalog 
in sicer: »financiranje progra- 
ma vzpostavitve in organizaci- 
je republiške osnovne mreže 
merilnih postaj za varstvo 
zraka.« 

Skladno s pripombo Odbora 
za finance zbora občin se do- 
polni 1. točka tako, da se 1. 
stevek 3. odstavka glasi: »Izvr- 
šitev programa iz prejšnjega 
odstavka znaša po cenah iz le- 
ta 1979 55.803.000,00 din, od 
tega v USA dolarjih 691.500,00. 

2. Upoštevajoč pripombo 
Odbora za finance Zbora zdru- 

ženega dela ter Odbora za fi- 
nance Zbora občin, se II. točka 
dopolni tako, da se glasi: 

SR Slovenija bo v prejšnji 
točki določena sredstva, 
55.803.000,00 din in od tega v 
USA dolarjih 691.500,00, zago- 
tovila v svojih proračunih od 
leta 1980 do 1982. 

Zneska iz prejšnjega odstav- 
ka se bosta ustrezno valorizi- 
rala, če bo podražitev naprav 
oziroma opreme iz prejšnje 
točke tega odloka večja od 
5%. 

3. Na zahtevo Odbora za fi- 
nance Zbora občin o neobvez- 
nem prenosu sredstev za iste 
namene v naslednje proračun- 
sko leto, se III. točka spremeni 
tako, da se glasi: »Sredstva, ki 
ne bi bila porabljena v posa- 
meznem letu, se lahko prene- 
sejo za iste namene v nasled- 
nje proračunsko leto.« 

4. Delegati Zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Sloveni- 
je so na seji 21. 11. 1979 podali 
tudi pomisleke glede: 

a: številčnosti merilnih po- 
staj na območju SR Slovenije 

b: višine sredstev, ki se za- 
gotavljajo za vzpostavitev, or- 
ganizacijo in financiranje re- 
publiške osnovne mreže meril- 
nih postaj. 

- S programom vzpostavi- 
tve in organizacije republiške 
osnovne mreže merilnih postaj 
na območju SR Slovenije se 
zagotavlja izvedba najnujnej- 
ših meritev na območjih IV. 
stopnje onesnaženosti zraka 
(Celje, Hrastnik, Jesenice, Ki- 
dričevo, Koper, Kranj, Krško, 
Ljubljana, Maribor, Medvode, 
Mežica, Šoštanj, Trbovlje) po- 
trebnih za načrtovanje sanacij- 
skih ukrepov in za izvajanje za- 
časnih izrednih ukrepov. 

Stalne referenčne AMP, ki 
tvorijo osnovo ANAS in morajo 
delovati permanentno, kot 
kontrolna merilna mesta na 
katero se navezuje lokalna 
merska mreža. Ta mreža se 
postavlja v kraje razvrščene v 
4. stopnjo onesnaženosti ali v 
večje kraje, kjer se koncentra- 
cije približujejo kritičnim. Pra- 
viloma je v vsakem takem kraju 
po ena osnovna postaja, ki pa 
se po potrebi dopolnjuje z lo- 
kalnimi postajami. Predlog za 
postavitev osnovne republiške 
mreže s programom meritev je 
v tabeli 1, realizirana pa naj bi 
bila do leta 1982. 

Vsaka AMP vključuje meri- 
tve temperature in vlage zraka, 
smeri in hitrosti vetra ter čas 
trajanja in količino padavin. 
Nekatere postaje merijo tudi 
totalno sončno sevanje (TS) in 
ultravijolično sončno sevanje 
(US), kar navajamo posebej. 
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Merilno mesto Merjenje komponente 
CELJE 
HRASTNIK 
JESENICE 
KIDRIČEVO 
KOPER 

KRANJ 
KRŠKO 
LJUBLJANA 

MARIBOR 
MEDVODE 
MEŽICA 
VELENJE 
TRBOVLJE 

S02, NO, N02, NOx, 03, CH, HF. TS 
S02, H F 
S02 
HF 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH - TS, 
US 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH 
S02 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH - TS, 
US 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH - TS 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH 
so2 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH 
S02, NO, N02, NOx, 03, CH 

- S programom vzpostavi- 
tve in organizacije republiške 
osnovne mreže merilnih postaj 
pa bo omogpčena tudi sodob- 
na zasnova in uporaba avto- 
matske obdelave podatkov 
(AOP), potrebna za nemoteno 
delo analitično nadzornega in 
alarmnoinformacijskega siste- 
ma (ANAS) za varstvo zraka in 
potrebna usklajenost z infor- 
macijskim sistemom službe 
opazovanja, javljanja, obve- 
ščanja in informiranja (OJOA) 
in družbenim sistemom infor- 
miranja. 

- Osnovna merska mreža v 
okviru ANAS bo zagotavljala 

podatke v skladu z zahtevami 
mednarodne konvencije o 
onesnaževanju zraka na velike 
razdalje, katere podpisnica je 
tudi SFRJ. 

- Računalniška programska 
oprema je rezultat maksimal- 
nega angažiranja domače pro- 
izvodnje in domačega znanja 
(Inštitut »Jožef Štefan« in Me- 
teorološki zavod), ki ima to 
prednost, da je cenejša in pri- 
lagojena našim geografskim 
razmeram, kar konkretno po- 
meni dvakratno znižanje cene. 
Avtomatske merilne postaje pa 
je potrebno uvoziti, ker se ne 
proizvajajo v SFRJ. 

Predlog zakona o dodat- 
nem prispevku solidar- 
nosti v letu 1980 in 1981 (ESA-431) 

1. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za ta zakon 

je v 14. točki drugega odstavka 
314. člena Ustave SR Sloveni- 
je, po kateri Socialistična re- 
publika Slovenija po republi- 
ških organih skrbi za izvrševa- 
nje zveznih zakonov na ob- 
močju republike ter jih, kolikor 
je z ustavo ali zakonom za to' 
pooblaščena, neposredno 
izvršuje. 

Ustavna podlaga je podana 
tudi v prvem odstavku 35. čle- 
na Ustave SR Slovenije, po ka- 
terem delavci v združenem de- 
lu prispevajo sredstva za 
splošne z Ustavo določene 
družbene potrebe, ki jih zado- 
voljujejo v družbenopolitičnih 
skupnostih, s tem da plačujejo 
tem skupnostim iz dohodka te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela in iz svojih osebnih 
dohodkov davke in druge dav- 
ščine v skladu z namenom ozi- 
roma s cilji, za katere so name- 
njena z davki in drugimi dav- 
ščinami pridobljena sredstva. 

2. OCENA STANJA NA 
PODROČJU OBLIKOVANJA 
SREDSTEV SOLIDARNOSTI 
ZA ODPRAVO POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ 

Za uresničitev ustavnega na- 
čela o solidarnosti pri odprav- 
ljanju posledic naravnih ne- 
sreč in v skladu z dogovorom o 
oblikovanju sredstev solidar- 
nosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter republik in av- 
tonomnih pokrajin za odprav- 
ljanje posledic elementarnih 
nesreč (Uradni list SFRJ, št. 
44/74 in 16/79) je bil v SR Slo- 
veniji sprejet zakon o obliko- 
vanju sredstev za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Ura- 
dni list SRS, št. 3/75 in 8/78),Z 
zakonom je določeno, da tvo- 
rijo vire sredstev solidarnosti: 

- prispevki solidarnosti iz 
osebnih dohodkov, 

- prispevek solidarnosti iz 
dohodka temeljnih organizacij 
organizacij združenega'dela in 
iz dohodka občanov, 

- sredstva prostovoljne po- 
moči in daril ter 
- drugi viri. 
Sredstva solidarnosti v orga- 

nizacijah združenega dela in v 
občinah se evidentirajo in vo- 
dijo na posebnih računih, 
vplačila teh sredstev na račun 
sredstev solidarnosti SR Slo- 
venije pa se izvršijo po sklepu 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije šele tedaj, kadar na- 
stopi družbeno verificirana po- 
treba po uporabi teh sredstev 
za odpravo posledic naravnih 
nesreč. 

Na podlagi 3. člena zakona 
so občinske skupščine, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije, Zveza sindi- 
katov Slovenije in Gospodar- 
ska zbornica Slovenije sklenili 
Družbeni dogovor o načinu 
uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti za opdravlja- 
nje posledic elementarnih ne- 
sreč (Uradni list SRS, št. 
29/75). 

O načinu uporabe in uprav- 
ljanja s sredstvi solidarnosti 
odloča odbor podpisnikov 
družbenega dogovora. 

Odločanje o uporabi sred- 
stev solidarnosti poteka na 
osnovi sklepov vseh podpisni- 
kov družbenega dogovora. 

3. RAZLOGI, ZARADI 
KATERIH JE POTREBEN 
ZAKON 

Z zakonom o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje Socialistične 
republike Črne gore v letu 
1979 (Uradni list SFRJ, št. 
36/79), je določena obveznost 
socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokra- 
jin, da za odpravljanje posledic 
potresa zagotovijo svoje pri- 
spevke, ki še določajo v sora- 
zmerju z njihovo udeležbo v 
nominalnem družbenem pro- 
izvodu celotnega gospodar- 
stva Jugoslavije v preteklem 
letu. Predvideno je bilo, da bo 
višina obveznosti posameznih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin določena s posebnim zvez- 
nim zakonom do 15. decembra 
1979, potem, ko bo dokončno 
ugotovljena oziroma ocenjena 
višina škode. Sredstva pomoči 
za odpravljanje posledic kata- 
strofalnega potresa se dajejo 
SR Črni gori brez obveznosti. 

Ker zakon o sredstvih za od- 
pravo posledic katastrofalne- 
ga potresa doslej še ni bil 
sprejet in ker je bilo ob obrav- 
navanju osnutka zakona v 
zveznem zboru Skupščine 
SFRJ predlagano, da se v letu 
1980 uveljavi akontativni način 
zagotavljanja prispevkov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za 

nadaljnjo obnovo in graditev 
na prizadetem območju, je po- 
trebno z republiškim zakonom 
določiti vire in obseg sredstev 
za izpolnitev obveznosti SR 
Slovenije po ureditvi, ki bo 
sprejeta z zveznim zakonom. 
Ob tem je potrebno poudariti, 
da te obveznosti ni mogoče iz- 
polniti iz sredstev, oblikovanih 
po zakonu o oblikovanju sred- 
stev solidarnosti za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč, 
ali iz sredstev, ki bi jih zagoto- 
vili z dopolnitvami in spre- 
membami tega zakona, ker je 
za zagotavljanje sredstev za 
odpravljanje posledic potresa 
v Črni gori sprejet poseben 
zvezni zakon in se v ta namen 
ni uporabil dogovor SR in SAP 
o dajanju sredstev republikam 
in avtonomnima pokrajinama 
za dajanje medsebojne pomo- 
či zaradi odprave posledic po- 
tresa ali poplav večjih razsež- 
nosti (Uradni list SFRJ, št. 
16/79). 

Izhajajoč iz določb v osnut- 
ku zakona ocenjujemo, da bo 
morala SR Slovenija zagotoviti 
po določbah v sprejetem zako- 
nu nepovratna sredstva v višini 
1.800.000.000 dinarjev v letu 
1980 in sredstva v višini 
1.650.000.000 v letu 1981. 

4. TEMELJNA NAČELA 
ZAKONA 

Pri predlaganju ureditve za 
zagotovitev sredstev, ki so po- 
trebna za plačilo obveznosti 
SR Slovenije v letu 1980 in 
1981 za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območja v SR Črni 
gori, je potrebno upoštevati, 
da bosta višina in rok plačila 
obveznosti določena z zvez- 
nim zakonom, da je z uvedbo 
te obveznosti onemogočena 
uporaba že oblikovanih sred- 
stev solidarnosti za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč 
za ta namen in da je potrebno 
z zakonom določiti razporedi- 
tev že sprejete obveznosti na 
zavezance. Predlagani zakon 
bo torej določal: . 
- zavezance za plačilo dodat- 
nega prispevka solidarnosti v 
letih 1980 in 1981, 
- vire sredstev za plačilo do- 
datnega prispevka solidarnosti 
v letih 1980 in 1981, 
- obračunske osnove in stop- 
njo za izračun obveznosti, 
- način in roke plačila obvez- 
nosti. 

1. Po predlagani ureditvi se 
plačuje dodatni prispevek soli- 
darnosti v letu 1980 in 1981 v 
višini 2% v letu 1980 in 1,5% v 
letu 1981 od vseh oblik oseb- 
nih dohodkov, od dohodkov 
po pogodbah o delu, in od po- 
kojnin, razen od pokojnin z 
varstvenim dodatkom. 
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Pri tem pa so izvzeti zave- 
zanci, Katerim se ugotavlja 
davčna obveznost v pavšalu, in 
kmetje, ki plačujejo davek od 
katastrskega dodatka. 

2. Dodatni prispevek soli- 
darnosti se obračunava me- 
sečno hkrati z obračunom 
osebnih dohodkov, drugih 
osebnih prejemkov in pokoj-, 
nin. Organizacije - izplačeval- 
ci vplačujejo obračunana 
sredstva dodatnega prispevka 
na poseben račun pri Službi 
družbenega knjigovodstva 
med 5. in 10. dnem v mesecu. 
Zavezanci tako vplačujejo 
sredstva obračunskega dodat- 
nega prispevka solidarnosti 
naenkrat pred iztekom roka za 
izpolnitev obveznosti SR Slo- 
venije, kar onemogoča pred- 
časno odtegovanje obračuna- 
nih, vendar še nevplačanih 
sredstev. 

3. Ker je gibanje obračun- 
skih osnov za obračunavanje 
in plačevanje dodatnega pri- 
spevka solidarnosti težko pre- 
dvidljivo in ker khrati ob pred- 
laganju ureditve ni poznana 
dokončna višina globalne ob- 
veznosti SR Slovenije po zvez- 
nem zakonu in časovna dina- 
mika njenega izpolnjevanja, je 
z osnutkom zakona predlaga- 
na rešitev, po kateri je dano 
pooblastilo republiškemu se- 
kretarju za finance, da določa 
mesečno vplačilne stopnje, ki 
izražajo del obračunanega, 
vendar še ne vplačanega do- 
datnega prispevka solidarno- 
sti, ki ga je potrebno vplačati v 
rokih, določenih z zakonom. 
Vplačilne stopnje se določajo 
v odvisnosti od gibanja obra- 
čunskih osnov in višine v 
prejšnjem mesecu obračuna- 
nih in vplačanih sredstev do- 
datnega prispevka solidarnosti 

in objavljajo v Uradnem listu 
SRS pred začetkom meseca, v 
katerem se vplačujejo prispev- 
ki. Obračunana in še nevplača- 
na sredstva dodatnega pri- 
spevka solidarnosti lahko or- 
ganizacije - izplačevalci upo- 
rabljajo za vzdrževanje tekoče 
likvidnosti od dneva vplačila. 

4. Kadar opravljajo izplačilo 
osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov delovni lju- 
dje, ,ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastni- 
na občanov in delovni ljudje, ki 
z osebnim delom samostojno 
kot poklic opravljajo poklicno 
dejavnost, se za obračunava- 
nje, plačevanje, odmero in iz- 
terjavo dodatnega prispevka 
solidarnosti uporabljajo pred- 
pisi o davkih občanov. 

5. Služba družbenega knji- 
govodstva je pooblaščena, da 
opravlja nadzor nad obračuna- 
vanjem dodatnega prispevka 
solidarnosti pri izplačevalcih - 
uporabnikih družbenih sred- 
stev in da vodi evidenco o 
vplačanih sredstvih dodatnega 
prispevka solidarnosti. 

6. Republiškemu sekreta- 
riatu za finance se daje poo- 
blastilo za izdajo podrobnejših 
predpisov o vplačevanju in evi- 
dentiranju dodatnega prispev- 
ka solidarnosti. 

7. Predlagano je, da naj se 
zakon uporablja od 1. marca 
1980. 

5. OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC ZA IZVAJANJE 
ZAKONA 

Z izvajanjem tega zakona bo 
iz sredstev za osebno porabo 
na območju SR Slovenije zbra- 
no 1.781.649.450 dinarjev v le- 
tu 1980 in 1.685 000.000 dihar- 
jev v letu 1981. 

Predlog za izdajo zako- 
na o obveznem posojilu 
za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vrača- 
nje anuitet za kredite, 
dane Socialistični avto- 
nomni pokrajini Kosovo 
iz sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v 
dobi do leta 1980, z 
osnutkom zakona (ESA-432) 

cije združenega dela, ki vpla- 
čujejo posojilo skladu federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih 
pokrajin, poravnala svojo ob- 
veznost iz zakona o obvezno- 
stih, ki jih prevzemajo republi- 
ke in avtonomni pokrajini za 
vraeanje anuitet za kredite, da- 
ne SAP Kosovo iz sklada fede- 
racije v dobi do leta 1980 (Ura- 
dni list SFRJ, št. 36/79), Nave- 
deni zakon določa, da republi- 
ke in avtonomni pokrajini iz- 
polnijo obveznost plačila anui- 
tet obveznega posojila v letih 
1980 in 1981, ker tega posoji- 
lojemalci z območja SAP Ko- 
sovo ne morejo storiti. Sred- 
stva obveznega posojila se bo- 
do zbirala na posebnem raču- 
nu, na katerega se bodo steka- 
la tudi poznejša vračila SAP 

Kosova, kot bodo določena z 
družbenim planom Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981 do 
1985. 

S kreditnimi pogodbami, ki 
jih bo sklenila v vsakim vplač- 
nikom obveznega posojila, se 
SR Slovenija zavezuje, da bo 
vplačnikom povrnila vplačene 
zneske do leta 1983 oziroma 
1984. Za rok plačila jamči s 
sredstvi republiškega proraču- 
na, v katerega pa se bodo zato 
stekla morebitna poznejša pla- 
čila SAP Kosova. 

S tem zakonom SR Slovenija 
izpolnjuje svojo obveznost iz 
zveznega zakona, s katero 
omogoča skladu federacije iz- 
plačilo obveznic sklada v letih 
1980 in 1981, ter opredeljuje 
svoje jamstvo gospodarstvu za 
vračilo izposojenih sredstev. 

Predlog odloka o usme- 
ritvi dela depozitov 

družbenopolitičnih 
skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije (ESA-433) 

S tem zakonom se določa, 
da bo SR Slovenija s sredstvi 

obveznega posojila, ki ga bo- 
do vplačale temeljne organiza- 

S spremembo odloka o pre- 
nosu sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije je bilo 
določeno, da se lahko del de- 
narnih sredstev depozitov 
družbenopolitičnih skupnosti 
pri Narodni banki usmeri v 
skladu z določeno kreditno 
politiko SR Slovenije. 

V skladu s tako opredelje- 
nim namenom uporabe dela 
sredstev depozitov družbeno- 
političnih skupnosti, se s tem 
odlokom predlaga usmeritev 
dela teh sredstev za določen 

I. 
Slovenski izseljenci v Si- 

dneyu, Avstraliji, ki se združu- 
jejo v okviru društva Triglav, so 
se obrnili v Slovenijo za po- 
moč pri gradnji društvenega 
doma. Društvo že razpolaga z 
zemljiščem in provizorijem, 
kjer so že dosedaj organizirali 
različne prireditve. Predračun- 
ska vrednost zemljišča in do- 
ma je ocenjena na približno 
milijon avstralskih' dolarjev. 
Društvo Triglav namerava za- 
gotoviti približno 1/3 sredstev 
iz dohodka društva in prispev- 
kov svojih članov, 1/3 sredstev 
bi zagotovila avstralska banka, 
preostalo tretjino" pa naj v kre- 
ditnem odnosu zagotovi SR 
Slovenija. 

V stikih se je s predstavniki 
društva ugotovilo, da naj bi bi- 

la sredstva, ki naj bi jih dala SR 
Slovenija, kreditnega značaja, 
vendar po nizki obrestni meri 
in z daljšim odplačilnim ro- 
kom. 

Predlagatelj meni, da bi bili 
primerni in realni naslednji 
kreditni pogoji: dveletni odlog 
začetka vračanja posojila, po- 
sojilo se vrne v 10 enakih let- 
nih anuitetah (prva anuitega 
zapade v plačilo 1.6.1982 in 
zadnja 1.6.1991) in 2 % letna 
obrestna mera, ki se v času 
odloga pripisuje dolgu. 

Izhajajoč iz takih ugotovitev 
je bilo potrebno najti način in 
sredstva, kako uresničiti tako 
opredeljeno pomoč glede na 
zanačaj in ročnost pričakova- 
nih sredstev od strani izseljen- 
cev v Avstraliji. 

V predlogu odloka izhajamo 
iz orientacije, da bi samoup- 
ravni organi določene temelj- 
ne banke.iz svojih celotnih po- 
tencialov lahko odobrili po 
ročnosti in ceni ustrezen kre- 
dit, če bi ji za tako uporabljeni 
potencial lahko zagotovili pri- 
merni vir, četudi po namenu 
taka sredstva ne bi nadomesti- 
la v celoti zančilnosti sredstev, 
ki bi bila dana za ta kredit. 

Realni vir, ki bi ga SR Slove- 
nija lahko zagotovila na podla- 
gi sprejetega odloka o načinu 
koriščenja denarnih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki so v depozitu pri Narodni 
banki Slovenije, so po naši 
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oceni le sredstva družbenopo- 
litičnih skupnosti, ki so v de- 
pozitu pri Narodno banki Slo- 
venije in ki jih v skladu z dolo- 
čili 5. člena odloka o prenosu 
denarnih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti v depozit 
pri Narodni banki Slovenije 
Skupščine SR Slovenije s po- 
sebnim odlokom usmeri za 
kratkoročno kreditiranje go- 
spodarstva preko temeljnih 
bank. 

Na osnovi tako opredeljenih 
izhodišč predlagamo, da Naro- 
dna banka Slovenije usmeri 7 
milijonov dinarjev Gospodar- 
ski banki-združeni v Ljubljan- 
sko banko - združeno banko 
kot potencial za kratkoročno 
kreditiranje TOZD s področja 
gospodarstva, članice temelj- 
ne banke pa naj bi dale iz svo- 
jih potencialov dolgoročni kre- 
dit Slovenski izseljenski mati- 
ci, ki naj bi taisti kredit odobri- 
la slovenskemu društvu Tri- 
glav v Sidneyu. 

Odlok predvideva, da bi s 
pogodbami zavarovali odnose 
med posameznimi subjekti, to 
je med Narodno banko Slove- 
nije, Gospodarsko banko 
Ljubljana, Slovensko izseljen- 
sko matico Ljubljana, druš- 
tvom Triglav v Sidneyu in re- 
publiko Slovenijo.. 

Pogodba med Narodno ban- 
ko Slovenije in Gospodarsko 
banko Ljubljana, združeno v 
Ljubljanski banki - združeni 
banki bo uredila odnose med 
obema subjektoma v tem smi- 
slu, da bi Narodna banka 
usmerila 7 milijonov dinarjev 
brezobrestno in za čas do od- 
plačila danega kredite Sloven- 
ske izseijenjške matice, pod 
pogojem, da bo istočasno uve- 
ljavljena pogodba med Gospo- 
darsko banko in Matico. 

V času odplačevanja kredita 
pa bo sukcesivno, skladno z 
odplačili prispelih anuitet in v 
roku najmanj 15 dni po odpla- 
čilu anuitete, tudi odpoklicala 
usmerjena sredstva. 

Predlagatelj meni, da bi mo- 
rali biti pogoji finančnega kre- 
dita, ki ga bodo članice temelj- 
ne banke odobrile Matici na- 
slednji: 
- znesek kredita 7 milijonov 

dinarjev, 
- rok odplačila 10 let v 10 

enakih letnih anuitetah, s tem, 
da prva anuiteta prispe v plači- 
lo 1. julija 1982 in zadnja 1. 
julija 1991. 

- obrestna mera 0,5 % letno 
se v času odloga poplačuje iz 
odobrenega kredita. 

Da bi bilo vračilo Matice Go- 
spodarski banki za dani kredit 
zavarovano, smatramo, da je 
upravičen zahtevek temeljne 
banke, da SR Slovenija oziro- 
ma njen pooblaščeni organ 

sklene garancijsko pogodbo, 
po kateri bo SR Slovenija iz 
sredstev proračuna plačala kot 
garant dospele, a neodplačane 
anuitete Gospodarski banki,. 
Ljubljana v roku od 15 dni. po 
predložitvi zahtevka s strani 
banke. 

Predlagatelj predvideva tudi 
posebno pogodbo, katere cilj 
je opredeliti pravice garanta 
SR Slovenije, prvič, da bo kre- 
dit planiran le pod določenimi 
pogoji in na primerni strokovni 
ravni društvu Triglav; drugič, 
zavezati Matico, da eventualne 
dinarske efekte iz tečajnih ra- 
zlik in razlik med pasivno in 
aktivno obrestno mero, vplapa 
v proračun SR Slovenije in 
tretjič, da se Matica že s to 
pogodbo zaveže, da za slučaj 
nepravočasnega odplačila 
anuitet društvu Tirglav Matici 
odstopa vse pravice iz naslova 
neizpolnitve pogodbenih ob- 
veznosti med Matico in druš- 
tvom Triglav, SR Sloveniji. 

Predlagatelj je mnenja, da si 
Matica mora zagotoviti s po- 
godbo z društvom Triglav tudi 
določene pravice hipotečnih 
vknjižb na objektu izseljeni- 
škega doma, ki se bo gradil 
tudi iz sredstev slovenske 
skupnosti. 

II. 
Predlagatelj je za izpeljavo 

transfera deviz, ki bi jih Matica 
pridobila z uporabo dinarskih 
sredstev, proučeval tudi pro- 
bleme, ki se v zvezi s kreditira- 
njem društva Triglav pojavljajo 
v zvezi z avstralsko zakono- 
dajo. 

Po proučitvi različnih va- 
riant, menimo, daje najprimer- 
nejša izpeljava transakcije s 
pomočjo slovenske delovne 
organizacije, ki ima svoje po- 
djetje v Avstraliji - konkretno 
Slovenijales. 

Za pogodbeni odnos med 
Matico in društvom Triglav, s 
katerim bi Matica prevzela ob- 
veznosti in si zagotovila pravi- 
ce, ki so v skladu z njenimi 
odnosi do temeljne banke in 
republike, bi skrbelo podjetje 
Slovenijalesa v Sidneyu, ki bi v 
imenu Matice in za njen račun 
kot agent skrbelo za v a po- 
trebna opravila dobrega go- 
spodarja v času sklepanja po- 
godbe, izplačevanja kredita in 
odplačevanje anuitet. Podjetje 
Slovenijalesa v Sidneyu bo z 
ozirom na specifičnosti av- 
stralskega prava koristilo po 

potrebi pravne in finančne 
strokovnjake, katerih storitve 
uporablja za svoje redno po- 
slovanje. Stroške v zvezi z 
agentskimi storitvami za Mati- 
co, bi na osnovi agentske po- 
godbe pokrila Matica iz razlike 

med pasivno in aktivno obrest- 
no mero. 

III. 
Da bi bila omogočena kon- 

verzija dinarskega kredita v av- 
stralske dolarje (ca 350.00 av- 
stralskih dolarjev), predlaga- 
telj meni, da bi neposredno po 
sprejetju tega odloka Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 

odobril iz rezerve deviznega 
plana SR Slovenije za 1980 v 
svoji pristojnosti Matici nakup 
deviz, ki bi jih agent po rednih 
bančnih kanalih, sukcesivno, 
odvisno od dinamike potroš- 
nje, transferiral v Avstralijo. 

Devizna sredstva, ki bodo 
repatriirana z odplačilom anui- 
tet društvu Triglav, bi pred- 
stavljala priliv v korist plačilno- 
bilančne pozicije Slovenije. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o re- 
valorizaciji in amortiza- 
ciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni 
lastnini z osnutkom za- 
kona (ESA-435) 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o revaloriza- 
ciji in amortizaciji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbe- 
ni lastnini določa podaljšanje 
prehodnega obdobja še za leto 
1980. V letu 1980 naj bi stopnja 
amortizacije znašala najmanj 
0,50 % revalorizirane vredno- 
sti stanovanj in stanovanjskih 
hiš v družbeni lastnini. Z 
zmanjševanjem stopnje amor- 
tizacije v višini 1 % kot jo dolo- 
ča obstoječi zakon za leto 

1980 na stopnjo najmanj 0,50 
% revalorizirane vrednosti bo 
zagotovljeno nižje zajemanje 
amortizacije in stanarin, kar bo 
omogočalo zborom stanoval- 
cev stanovanjskih hiš, hišnim 
svetom in zborom uporabni- 
kov v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnositih smotrnej- 
še gospodarjenje s stanovanj- 
skim skladom hiš v družbeni 
lastnini, ker bodo za te potrebe 
zagotovljena večja sredstva. 

Predlog odloka o usme- 
ritvi dela depozitov 

družbenopolitičnih 
skupnosti pri Narodni 
banki Slovenije (ESA-434) 

S spremembo odloka o pre- 
nosu sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije je bilo 
določeno, da se lahko del de- 
narnih sredstev dopozitov 
družbenopolitičnih skupnosti 
pri Narodni banki usmeri v 
skladu z določeno kreditno 
politiko SR Slovenije. 

V skladu s tako opredelje- 
nim namenom uporabe dela 
sredstev depozitov družbeno- 
političnih skupnosti, se s tem 
odlokom predlaga usmeritev 
dela teh sredstev za določen 
namen.' 

Predlagatelj odloka meni, da 
bi bilo potrebno usmeriti do 
530 mio dinarjev depozitov 
družbenopolitičnih skupnosti 
tistim temeljnim bankam, ki so 

kreditirale razvoj letališke in- 
frastrukture v SR Slovenji. S 
takim brezobrestnim denarnim 
potencialom bodo banke pri 
kratkoročnem kreditiranju 
svojih članic olajšale likvi- 
dnostni položaj gospodarstva, 
hkrati pa zagotovile z aktivno 
obrestno mero od kratkoroč- 
nih kreditov iz tega potenciala 
dohodek članic v bankah, ki ne 
bo realiziran zaradi konverzije 
kreditov za letališko infra- 
strukturo, v katero je zajeto tu- 
di znižanje obrestne mere. 

I. 
Predlog o usmeritvi določe- 

nega dela depozitov družbe- 
nopolitičnih skupnosti pri Na- 
rodni banki Slovenije uteme- 

poročevalec 7 



Ijuje predlagatelj s situacijo v 
finančnem položaju letališč v 
SR Slovenji, za katero meni, da 
je nujno potrebna rešitve. Le- 
tališča v SR Slovenji so v pre- 
teklih letih uporabljala za fi- 
nanciranje izgradnje potrebne 
letališke infrastrukture invest- 

cijske kredite, ki po ročnosti in 
obrestni meri niso odgovarjali 
značaju investicijske gradnje 
in ekonomski sposobnosti te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. 

Na osnovi dokumentacije, ki 
jo je predlagatelj zbral od leta- 

lišč Brnik, Maribor, Slovenij 
Gradec in Sečovlje ter pri ban- 
kah, ki so deloma z združenimi 
sredstvi med temeljnimi ban- 
kami, pretežno pa iz svojih po- 
tencialov v preteklih letih, na 
kreditnih odnosih financirale 
izgradnjo razširitve letališč, so 

anuitetne obveznosti oziroma 
obveznosti za odplačilo glav- 
nice, računajoč od 1. 1. 1979 
do odplačila najetih posojil, po 
dosedanjih pogojih (kratka od- 
plačilna doba največ do 10 let, 
visoka obrestna mera), slede- 
če (v mio din z eno decimalko): 

leto Letališča 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
po I. 
1985 
SKUPAJ: 

Brnik 
anui- 

teta 
39.2 
54,9 

127,7 
52,4 
53,0 
31.3 
11,2 

24,7 
~394,5 

od tega 
glavn. 

17,1 
34,1 

. 113,5 
43,0 
46,7 
28,5 

9,6 

21,4 
*313,9 

Maribor 
anui- 

teta 
24,6 
25,8 
45,5 
29,5 
26,2 
23,0 
22,5 

207,1 

od tega 
' glavn. 

9,6 
16.0 
39,2 
25.1 
23,5 
21,8 
21,8 

157,0 

Slovenj 
gradeč 

anui- 
teta 

1,1 
5,3 
5,3 
7,9 
7,7 
7,5 
3,3 

6,0 
44,1 ' 

od tega 
glav. 

2,8 
3,1 
6,1 
6,4 
6.7 
2.8 

5,6 
33,5 

Sečovlje 
anui- 

teta 
3,9 
5,2 
4,9 
4.7 
4,4 
3.8 
2,1 

4,1 
33,1 

od tega 
glav. 

2,1 
3,6 
3,6 
3,6 
3.5 
2,9 
1.6 

3,6 
~24~6 

Značilnosti obveznosti, 
prevzetih po kreditnih pogod- 
bah za vsa letališča se izražajo 
v zneskih, izkazanih v tabeli in 
so posledica kratkih odplačil- 

nih rokov in sorazmerno viso- jih gospodarjenja izvršujejo 
kih obrestnih mer. tudi obveznosti prevzete po 

kreditnih pogodbah, smo ana- 
Za ugotovitev sposobnosti lizirali planirani celotni priho- 

letališč, da v normalnih pogo- dek in njegovo delitev v letih, 

ko je potrebno vršiti odplačila 
najetih kreditov. 

Predlagatelj razpolaga s sle- 
dečimi podatki o celotnem pri- 
hodku in dohodku: 

Celotni prihodek in delitev za leta 1978 do 1985 - letališče Brnik 

Plan 

zneski v mio din 
z eno decimalko 

Realizacija.      
Namen 1978" 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 CELOTNI PRIHODEK 44,4 69,2 89,6 99,9 108,9 122,3 131,8 142,7 
2 Porabljena sreds (3 + 4) 24,2 26,4 30,9 34,2 37,3 41,7 46,6 50,0 
3. Materialni.stroš 14,6 15,4 19,8 .22,0 23,9 26,8 29,0 31,4 
4 Amortizacija 9,5 11,0 11,1 12,2 13,4 14,9 17,6 18,6 
5 DOHODEK (1-2) 20,2 42,7 58,7 65,7 71.6 80,6 85,2 92,7 
6. Obveznosti iz dohodka 11,0 22,3 21,1 23,2 25,1 28,3 30,0 32,8 
7 Čisti dohodek (5—6) 9,1 20,3 37,6 42,5 46,5 52,3 55,2 59,9 
8 Osebni dohodki' —7,1 —4,4 30,8 33,8 36,9 41,0 44,3 48,0 
9 Skupna poraba - - 3,4 3,8 4,2 4,7 5,0 5,4 

10 Prisp za stanov izgr" 1,0 1,6 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 
11 Za izboljš in razšir mater osn - - - 1.0 1,2 1,8 0,9 1,0 
12 Za ustvar in obnavlj. rezerv - - 1,4 1,7 1,8 2,1 2,1 2,4 

š predznakom »minus« označeni zneski pomenijo, da znesek čistega dohodka ne zadošča v celoti za oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke po samoupravnem sporazumu za stanovanjski prispevek 
" letališče Brnik zaradi rekonstrukcije v letu 1978 dva meseca ni ustvarjalo realizacije 

Celotni prihodek in delitev za leta 1978 do 1985 - letališča Maribor 
Zneski v mio din 
z eno decimalko 

1 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 
8. 
9. 

10. 
11 
12 

CELOTNI DOHODEK 19,6 19,8 23,3 27,4 32,1 
Porabljena sreds (3 + 4) 16,9 18,8 21,0 23,4 26,1 
Materialni stroš 11.8 12,2 13,6 15,3 17,1 
Amortizacija 5,1 6,6 7,3 8,1 8,9 
DOHODEK (1-2) 2,7 1,0 " 2,3 4,0 6,0 
Obveznosti iz dohodka -53,0 —12,2 -10,6 -5,2 -2,3 
Čisti dohodek 
Osebni dohodki. -13,9 -13,4 -15,2 -17,3 -.19,6 
Skupna poraba - 
Prispev. za stanov, izgr. -0,7 -0,7 —0,7 -1,0 -1,1 -1,2 
Za izboljš. in razšir. mater, osn - - - - 
Za ustvar. in obnavlj. rezerv -  - " -   ~ 

■ minus« označeni zneski pri obveznostih iz dohodka, osebnih dohodkih in stanovanjskim prispevkom pomenijo. 

37,4 
29.1 
19.2 
9,9 
8,3 
7,5 
0,8 

-21,5 

43.5 
32,4 
21.6 
10,8 
11.1 

7.0 
4.1 

-21,1 

-1,4 

51,4 
36,1 
24,1 
12,0 
15,3 
6,7 
8,6 

20,0 

-1,6 

s predznakom 
da DOHODEK v letih 1978 do 1982 ne zadošča niti za pokrivanje obveznosti iz dohodka in da to letališče vse do leta 1985 ne more 
oblikovati zadostnih sredstev za kritje OD in prispevka za stanovanjsko izgradnjo 
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Po podatkih o planiranem 

celotnem prihodku in njego- 
vem razporejanju ugotavlja- 
mo, da letališču Brnikne bi bilo 
mogoče ob stoodstotni ustva- 
ritvi s planom predvidene rea- 
lizacije, s sredstvi planirane 
predpisane amortizacije in 
planiranimi sredstvi izločenimi 
iz čistega dohodka za izboljša- 
nje razširitve materialne osno- 
ve dela, odplačati glavnice na- 
jetih kreditov v letih od 1979 
do 1984. 

Šele v letu 1985 in nasled- 
njih letih bi omenjena planira- 
na vira sredstev zadostovala za 
pokritje obveznosti iz naslova 
odplačevanja glavnice. 

Postavko »obveznosti iz do- 
hodka« do leta 1981 pri letali- 
šču Brnik, bremenijo preko 
devetdesetodstotne obvezno- 
sti od obrestiiz naslova najetih 
kreditov za financiranje infra- 
strukture, in do te mere vpliva- 
jo na delitev dohodka, da v letu 
1979 ni mogoče z delitvijo či- 
stega dohodka pokriti v celoti 
predvidene osebne dohodke 
in ostale kategorije delitve 
(skupna poraba, prispevek za 
stanovanjsko izgradnjo, del či- 
stega dohodka za izboljšanje 
in razširitev materialne osnove 
dela ter ustvarjanje in obnav- 
ljanje rezerv) 

V naslednjih letih po ietu 
1979 je sicer planirano kritje 
obresti, vendar le-te obreme- 
njujejo dohodek do te mere, 
da v delitvi za1 izboljšanje in 
razširitev materialne osnove 
dela in ustvarjanje rezerv, leta- 
lišču ostajajo le marginalni de- 
leži za ta namen. 

Položaj letališča Maribor je 
za razliko od letališča Brnik 
težji. Letališče Maribor vse do 
leta 1985 z uporabo vseh sred- 
stev oblikovane planirane 
amortizacije, ne more zadostiti 
obveznostim odplačila glavni- 

ce po najetih kreditih za infra- 
strukturo. 

Letališče Maribor prav tako 
ne more prevzeti obveznosti z;a 
odplačilo obresti vključno do 
leta 1982. Šele v letu 1983 in v 
naslednjih letih, je planirani 
dohodek zadosten za izpolni- 
tev obveznosti iz tega naslova. 
Vse do leta 1985 pa letališču 
Maribor ne ostane dovolj či- 
stega dohodka za kritje oseb- 
nih dohodkov in prispevka za 
stanovanjsko izgradnjo. 

S podatki o planiranem ce- 
lotnem prihodku in njegovi de- 
litvi za letališče Slovenj Gra- 
dec in Sečovlje ne razpolaga- 
mo, vendar menimo, da bo do 
konca leta 1985 položaj v 
TOZD teh letališč podoben po- 
ložaju letališč Brnik in Mari- 
bor. 

Menimo, da je nerealno nor- 
malno gospodariti v katerikoli 
TOZD,pa tudi v TOZD letališč 
ob predpostavki, da se vsa raz- 
položljiva sredstva amortizaci- 
je uporabijo za odplačilo dol- 
ga, ker je del teh sredstev nei- 
zogibno potrebnih za najnuj- 
nejšo obnovo obstoječih 
zmogljivosti 

II. 
Predlagatelj je mnenja, da 

so letališča s prevzetimi kredit- 
nimi obveznostmi za financira- 
nje infrastrukture letališč pre- 
zadolžena, predvsem zaradi 
obresti kot posledici visoke 
obrestne mere in zaradi rela- 
tivno kratkih odplačilnih ro- 
kov, saj večina posojil došpeva 
v odplačilo v obdobju do za- 
ključno 1985. leta. 

Primerno rešitev problema 
zadolžitve letališč vidi zato 
predlagatelj v določenem an- 
gažiranju sredstev družbeno- 
političnih skupnosti, ki se zbi- 
rajo pri Narodni banki Slove- 
nije 

Sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije je bilo v prvi dekadi 

■septembra 1979 zbranih v zne- 
sku približno 3.100 mio dinar- 
jev. Predlagatelj je mnenja, s 
čemer se strinja tudi Narodna 
banka Slovenije, da bi 20%, to 
je okoli 600 mio din, lahko brez 
posledic za normalno disponi- 
ranje deponentov z žiro raču- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti bilo lahko trajneje 
usmerjeno za določene na- 
mene 

Ker imajo sredstva deponen- 
tov, ki se zbirajo pri Narodni 
banki Slovenije stalen trend 
rasti menimo, da ne bi bilo po- 
trebno odpoklicati dela v nji- 
hove žiro račune vključenih 
sredstev. Narodna banka Slo- 
venije bo za te namene lahko v 
relativno kratkem času upo- 
rabljala le zneske, ki se bodo 
oblikovali na osnovi prirastka 
tega vira. 

Na tej sprejeti rešitvi predla- 
ga predlagatelj Skupščini SR 
Slovenije odlok o usmeritvi 
prirastka tega vira. Usmeritev 
sredstev tega vira, bo na osno- 
vi aneksov h kreditnim pogod- 
bam med bankami iz Kranja, 
Maribora, Slovenj Gradca in 
Kopra, letališči in s soglasjem 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije dana bankam - kre- 
ditorjem pod sledečimi pogoji 
- pri reprogramiranju se upo- 
števajo s^mo krediti dani za 
letališko infrastrukturo in ne 
za opremo 
- da se banke-kreditorji zave- 
žejo, da obstoječe kreditne po- 
godbe za infrastrukturo dopol- 
nijo z aneksi, s katerimi bi od- 
ložile začetek odplačevanja 
kreditov do zaključno leta 
1985, podaljšale roke odplačil 
na razdobje med letom 1986 
do 1999 in znižale obrestno 
mero, ki ne bi smela biti višja 
od 0,5% letno Na ta način bi 

se zmanjšale obremenitve le- 
tališč v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju, saj bi se nji- 
hova obveznost odplačevanja 
kreditov nanašala samo na 
kredite za opremo, 
- kompenzacijo za tako spre- 
menjene pogoje bi banke - 
kreditorji dobili v usmerjenih 
sredstvih, zbranih pri Narodni 
banki Slovenije s tem, da je, 
kot je določeno v 2. členu od- 
loka, bankam zagotovljeno, da 
jim zneska tako usmerjenih 
sredstev' Narodna banka Slo- 
venije ne bo odpoklicala prej 
kot bo vračana glavnica v ob- 
dobju med letom 1986 do 
1999. 

Ob taki rešitvi so bile kon- 
zultirani prizadete banke in so 
z njo soglasne, ker vidijo v 
neobrestovanih sredstvih, ki bi 
jim bila usmerjena, kompenza- 
cijo vseh vidikov izpada spre- 
menjenih kreditnih pogojev 
Tako usmerjena sredstva bodo 
namreč banke, po odločitvah 
svojih članic lahko kratkoroč- 
no plasirale po pogojih spreje- 
tih v veljavnih kreditnih politi- 
kah 

S spremenjenimi pogoji bo- 
do vsa letališča v naslednjem 
petletnem obdobju lahko nor- 
malno gospodarila in hkrati 
oblikovala določena prosta 
sredstva amortizacije kot 
predpogoj za normaliziranje 
strukture finančnih konstruk- 
cij pri bodočih vlaganjih. Me- 
nimo tudi, da po tej varianti 
predlagana preventivna sana- 
cija ostvarja pogoje, da se bo 
gospodarstvo, zainteresirano 
za funkcioniranje in razvoj le- 
tališč lažje vključevalo po sa- 
moupravni poti v interesno 
skupnost in preko nje obliko- 
valo tudi del potrebnih sred- 
stev na načelih skupnih vla- 
ganj v cilju financiranja bodo- 
če razširjene reprodukcije na 
letališčih 

sklenili samoupravnega spora- nje anuitet za kredite, dane 
zuma (ESA 437); Socialistični avtonomni pokra- 

- predlog zakona o spre- ■ jini Kosovo iz sklada federacije 
membi zakona o prispevku za za kreditiranje hitrejšega ra- 
raziskovalno dejavnost v letu zvoja gospodarsko manj razvi- 
1980, ki plačujejo zavezanci, ki tih republik in avtonomnih po- 
niso sklenili samoupravnega krajin v dobi do leta 1980, z 
sporazuma (ESA 439); osnutkom zakona (ESA 432); 

- predloga zakona o spre- 
membi zakona o prispevku za - poročila delegacije Skup- 
usmerjeno izobraževanje za ščine SR Slovenije v Zboru re- 
leto 1980, ki ga plačujejo zave- publik in pokrajin Skupščine 

Dnevni red seje Zbora zdru- nem prispevku solidarnosti v zanci, ki niso sklenili samo- SFR Jugoslavije o poteku us- 
ženega dela in seje Zbora ob- letih 1980 in. 1981 (ESA 431); upravnega sporazuma (ESA klajevanja osnutka zakona o 
čin, ki sta sklicani za sredo, - predloga zakona o spre- 44(5); sredstvih za odpravo posledic 
20. februarja 1980, je razširjen membi zakona o prispevku za - predloga za izdajo zakona katastrofalnega potresa, ki je 
z obravnavo: pokojninsko in invalidsko za^ o obveznem posojilu za izpol- prizadel območje Socialistične 

varovanje v letu 1980, ki ga nitev obveznosti Socialistične republike Črne gore v letu 
» predloga zakona o dodat- plačujejo zavezanci, ki niso republike Slovenije za vrača- 1979 (ESA 312) 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. februarja 1980 

poročevalec 
/ 

9 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
30. januarja 1980 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 30. januarja 1980 so dele- 
gati poslušali informacijo o 
uresničevanju nalog in usme- 
ritev iz zvezne in republiške 
resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana za leto 
1980, ki jo je podal Jože Hujs, 
podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

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

- predlog odloka o začetku 
postopka za spremembo usta- 
ve Socialistične republike Slo- 
venije: 

- sklepe ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju nalog 
in usmeritev iz zvezne in repu- 

bliške resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana za leto 
1980; 

- predlog stališč in sklepov 
o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike 
republike; 

- predlog priporočil in skle- 
pov za uresničevanje zasnove 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v SR 
Sloveniji 

- predlog programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1980 s predlogom pe- 
riodičnega delovnega načrta 
za I. trimesečje 1980. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- predlog za izdajo zakona 
o višini zavarovanja proti od- 
govornosti za jedrsko škodo in 
določitev organov za izvajanje. 

nekaterih nalog v zvezi s pre- 
vozom jedrskega materiala in 
zavarovanjem odgovornosti za 
jedrsko škodo, z osnutkom za- 
kona; 

- predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o srednjeročnem programu 
izvajanja in financiranja geo- 
detskih del na območju Socia- 
listične republike Slovenije za 
obdobje 1976-1980; . 

- predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj Socia- 
listične republike Slovanije v 
Iđtu 1980; 

Delegati Skupščine SR Slovenije so s skupnega zaseda- 
nja zborov poslali predsedniku Titu naslednjo brzojavko: 

Dragi tovariš Tito! 

Delegati Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
zbrani na skupnem zasedanju vseh zborov, Ti želimo 
uspešno zdravljenje in čimhitrejše okrevanje ter se tako 
pridružujemo mnogim iskrenim željam naših delovnih 
ljudi in občanov. 

dno banko za obnovo in ratvoj 
(YU - 1768); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU - 1769); 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi druž- 
benega dogovora o organizi- 
ranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, 
ki so na začasnem delu in bi- 
vanju v tujini. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Emil Tomažič, Marjan Marki, Ivica Kavčič, Anton Kugonič, 
Ana Grum, Ranko Krašič, Franc Hočevar, Janez Vivod, 
Ivan Kastrevc, Nada Bule, Olga Mavrič, Milan Naprudnik, 
Franta Komel, Jože Mavrič, Slobodan Srdoč, Mihael Dem- 
šar, Ivan Mahor, Drago Petrovič, Emil Tomašič, Jože Ga- 
brovšek, Janko Lojze. 
Zbor občin: 
Silva Jereb, Zoran Dular, Franc Štrakl, dr. Lojze Ude, Jure 
Borič, Vid Štempihar, Gabrijela Orban, Stane Kotnik, Jožef 
Šubic, Milan Naprudnik, Milojka Virarlt-Zajšek, Franc Fer- 
jančič, Janko Pučnik, Anton Renko, Leopold Kejžar, Va- 
lentin Dvojmoč, Albin Pirš, Mara Žlebnik. 

Družbenopolitični zbor: 
Tina Tomlje, Miran Potrč, Igor Uršič, Dušan Šinigoj, Ciril 
Sitar, Vito Habjan, Ivanka Vrhovčak, E.nil Šuštar. 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU - 1756); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 

Zbor združenega dela je na 
seji sprejel še: 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o zagotavljanju social- 
ne varnosti invalidnim osebam 
v SR Sloveniji; 

- predlog zakona o hranil- 
no-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne 
in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 

Zbor združenega dela, zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so dne 30. januarja 1980 
obravnavali informacijo o uresničeva- 
nju nalog in usmeritev iz zvezne in repu- 
bliške resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana za leto 1980 in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejeli naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela. zbor občin in 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR ' 

Slovenije sprejemajo informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz zvez- 
ne in republiške resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana za leto 1980 in 
podpira dosedanje aktivnosti in ukrepe 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
pri izvajanju stabilizacijske politike, 
opredeljene v republiški in zvezni resolu- 
ciji. 

2. Zbori poudarjajo, da je za uresniče- 
vanje resolucijskih usmeritev najpo- 
membnejše učinkovito samoupravno 
sporazumevanje na področju ekonom- 

skih odnosov s tujino, predvsem o učin- 
kovitih izvoznih spodbudah, dosledno iz- 
polnjevanje in konkretiziran je ukrepov za 
omejevanje vseh oblik porabe, upošteva- 
je selektiven pristop, čimprejšnja družbe- 
na verifikacija vseh investicijskih progra- 
mov, sklenitev dogovorov o politiki cen 
ter sprejem bilanc zaposlovanja, upošte- 
vanje selelktivne kriterije skladno s politi- 
ko investiranja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
Skupščini SR Slovenije o uresničevanju 
teh ključnih nalog ponovno poroča do 
konca februarja. 
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3. Zbori pozivajo vse nosilce družbene- 
ga planiranja , da na podlagi ugotovitev v 
razpravi o zaključnih računih konkretizi- 
rajo ukrepe za stabilizacijo, upoštevaje 
usmeritve, opredeljene v dogovorih in 
sporazumih, sprejetih za uresničevanje 
nalog iz resolucije o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976 do 1980 v letu 1980. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri nadaljnjih aktivnostih upošteva 
stališča, mnenja, pripome in predloge, 
izražene na sejah delovnih teles in v raz- 

pravi na seji zbora, in sproti poroča 
Skupščini SR Slovenije o aktivnostih pri 
uresničevanju v resolucijah sprejetih 
usmeritev in o izvajanju sprejetih ukre- 
pov ter po potrebi predlaga dodatne 
ukrepe za dosledno izvajanje politike sta- 
bilizacije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o 
zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 32. seji dne 30. januarja 
1980 obravnaval informacijo o zagotav- 
ljanju socialne varnosti invalidnim ose- 
bam v SR Sloveniji in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema informacijo o zago- 
tavljanju socialne varnosti invalidnim 
osebam v SR Sloveniji, ki objektivno in 
kritično analizira stanje na tem področju 
ter jo v celoti podpira skupaj s predlogi 
za aktivnost v prihodnjem obdobju. Zbor 
prav tako sprejema ocene, mnenja in 
predloge, dane v poročilih Odbora za 
družbenoekonomske odnose in Komisije 
za vprašanja borcev NOV. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
kljub humanemu in naprednemu sistemu 
družbenega varstva invalidnih oseb, ki 
zagotavlja invalidom usposobitev za živ- 
ljenje in delo, vključevanje v družbeno 
življenje in odločanje, konkretna družbe- 
na aktivnost pri uresničevanju začrtanih 
ciljev in nalog ni zadovoljiva ter je dokaj 
nepovezana in nenačrtna, zlasti v organi- 
zacijah združenega dela. Spričo narašča- 
jočega števila invalidnosti kot posledice 

bolezni, je potrebno posvetiti večjo skrb 
preventivnemu zdravstvenemu varstvu 
delavcev. 

Glede na takšno stanje je potrebno na 
vseh ravneh in pri vseh nosilcih družbe- 
nega varstva invalidnih oseb (v organiza- 
cijah združenega dela, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, upravnih'organih in 
drugje) dosledno upoštevati sprejeto 
družbeno usmeritev, po kateri je treba 
stimulirati daljše aktivno delo in zmanj- 
ševati rast invalidskih upokojencev ter 
zagotoviti boljšo organiziranost in večjo 
učinkovitost pri uresničevanju sprejetih 
družbenih stališč. Zato Zbor združenega 
dela priporoča: 

- v skladu z zakonskimi obveznostmi 
naj postane skrb za preprečevanje invali- 
dnosti in ponovno vključevanje invalidov 
v združeno delo sestavni del razvojnih 
načrtov organizacij združenega dela kot 
nosilcev varstva invalidnih oseb. Pouda- 
rek mora biti zlasti na izboljševanju ozi- 
roma humanizaciji delovnih pogojev, 
usposabljanju in ponovnem zaposlova- 
nju invalidov ter boljšem preventivnem 
zdravstvenem varstvu aktivnih delavcev; 

- samoupravne interesne skupnosti, ki 
so zadolžene za reševanje problematike 
invalidnih oseb, naj v prihodnje tesneje 
medsebojno sodelujejo ter usklajujejo 

progratne aktivnosti na področju družbe- 
nega varstva invalidov, 

Poleg tega je potrebno v vsebinskem in 
metodološkem pogledu uskladiti in 
izboljšati delo pri ocenjevanju invalidno- 
sti in preostalih delovnih zmožnosti ter 
poenotiti kriterije za ugotavljanje invali- 
dnosti, 

3, Spričo opozoril iz razprave, da so 
nekatere določbe zakona o varstvu pri 
delu preohlapne oziroma neprecizne, 
zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, naj prouči. aH je potrebno 
zaradi zagotovitve boljšega ter učinkovi- 
tejšega varstva delavcev pri delu posa- 
mezne določbe zakona ustrezno dopol- 
niti in spremeniti. Izvršni svet naj prouči v 
sistemu družbenega varstva invalidov tu- 
di druge praznine, na katere opozarjajo 
informacija in razprave delegatov v zboru 
in v zvezi s tem predlaga ustrezne rešitve. 

4. O uresničevanju s tem sklepom 
sprejetih priporočil in nalog naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije občasno 
poroča Odboru za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela. V nadalj- 
njem poročanju o tej problematiki naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči in ustrezno upošteva predloge, 
pripombe in stališča, ki izhajajo iz poročil 
delovnih teles, razprave na seji zbora in 
drugih gradiv, ki so bila predložena Zbo- 
ru združenega dela. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 1. 1980 

- Zakaj tako visok znesek neobdavčene 
osnove za plačila davka iz skupnega 
dohodka občanov za leto 1979? 

Zakaj tako visok znesek 
neobdavčljive osnove za pla- 
čila davka iz skupnega do- 
hodka občanov za leto 1979? 

Franc Cafnik, delegat sku- 
pine delegatov za gospodar- 
sko področje 16. okoliš Mari- 
bor je postavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Kaj je vodilo republike in 
pokrajini, da so se dogovorile 
za tako visok znesek neob- 

davčljive osnove za plačila 
davka iz skupnega dohodka 
občanov za leto 1979, Useda- 
nji kritični gospodarski situa- 
ciji? 

Izredni napori vse naše 
družbe so skozi vse sprejete 
dokumente usmerjeni v stabi- 
lizacijo gospodarstva. Meni- 
mo, da bi lahko velik delež za 
dosego naših razvojnih ciljev 
in obvladovanja potrošniške 

mrzlice prispeval nov način 
davčne politike. Zato istoča- 
sno dajemo pobudo za prou- 
čitev politike davkov na vseh 
ravneh - predvsem pa obdav- 
čitev nesorazmerno visokih 
osebnih prejemkov. Osnove, 
bi naj bile občutno nižje, zato 
bi naj vključili v oprostitve ši- 
roke možnosti v tistih razme- 
rah, ki jih naša družba želi 
(stanovanjska izgradnja, za- 
varovanja, stanovanjska 
oprema in slično). Obdavčili 
pa izdatke za luksus ter nepo- 
trebno trošenje, ki pomaga 
ustvarjati inflacijo. 

Razmisliti bi veljalo tudi o 
uvedbi obdavčitev osebnih 
dohodkov v brutto obračunu, 
kot imajo to urejeno na vzho- 

du in na zapadu z ozirom na 
člane družine. 

Vprašanje je soglasno pod- 
prla skupina delegatov 16. vo- 
lilnega okoliša za zbor zdru- 
ženega dela Maribor na svoji 
seji dne 21. 12. 1979. 

Na vprašanje je odgovorila 
Milica Ozbič, podpredsednica 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiška sekre- 
tarka za finance: 

Zakon o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 21/74) do- 
loča, da občani plačujejo po 
tem zakonu davek od osebne- 
ga dohodka iz delovnega ra- 
zmerja, iz kmetijske dejavno- 
sti,_ iz samostojnega oprav- 
ljanja obrtnih in drugih gospo- 
darskih dejavnosti, iz samo- 
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stoinega opravljanja intelek- 
tualnih storitev, iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, daVek na dohodke 
od premoženja in premoženj- 
skih pravic, davek na dedišči- 
ne in darila, davek od premo- 
ženja, davek na dobitke od 
iger na srečo ter davek iz 
skupnega dohodka občanov. 
Iz navedenih davčnih vrst izha- 
ja, da se po veljavnem sistemu 
obdavčevanja občanov obdav- 
čujejo že dohodki iz posamez- 
nih virov dohodkov, medtem 
ko ima davek od skupnega do- 
hodka občanov korektivno 
funkcijo. Davek od skupnega 
dohodka občanov je namreč 
edini davek, ki upošteva vse 
dohodke in prihodke, ki jih do- 
sega posamezni davčni zave- 
zanec. Glede na to, da je ob- 
davčevanje osebnih dohodkov 
iz delovnega razmerja po pro- 
porcionalnih stopnjah, je ob- 
davčevanje skupnega dohod- 
ka občanov po progresivnih 
stopnjah. Z obdavčitvijo po 
progresivnih stopnjah, se ure- 
sničuje ustavno načelo, da ob- 
čani plačujejo obveznosti 
odvisno od svoje ekonomske 
moči 

Dogovor o usklajevanju te- 
meljev sistema in politike ob- 
davčevanja celotnega prihod- 
ka občanov (Uradni list SFRJ, 
št. 62/79) so sprejele republike 
in avtonomni pokrajini v prete- 
klem letu, kateri pa se je pri- 
pravljal in usklajeval od konca 
leta 1975 dalje. V dogovoru je 
enotno opredeljen davčni za- 
vezanec, kriteriji za določeva- 
nja davčne osnove in davčne 
olajšave ter način obdavčeva- 
nja. 

Medrepubliški dogovor o 
usklajevanju temeljev sistema 
in politike obdavčevanja celot- 
nega prihodka občanov (v na- 
daljnjem besedilu: medrepu- 
bliški dogovor) je bil predviden 
že v pregledu ukrepov, predpi- 
sov in družbenih dogovorov za 
izvedbo resolucije o skupni 
politiki ekonomskega in so- 
cialnega razvoja v letu .1976 
Potreba za sprejem, ustrezne- 
ga medrepubliškega dogovora 
je nastala zaradi tega, ker so 
se pri uporabi obstoječih siste- 
mov davkov od skupnega do- 
hodka občanov pokazali poleg 
pozitivnih tudi negativni učin- 
ki. V zadnjih nekaj letih so.bile 
dane poleg prejšnjih ugovorov 
in pomanjkljivosti še dodatne 
pripombe in sicer, da pomeni 
ta davek pretežno obdavčenje 
osebnih dohodkov iz delovne- 
ga razmerja in zato v nekaterih 
primerih deluje destimulativno 
na visoko produktivno delo in 
na doseganje nadpoprečnih 
osebnih dohodkov. Iz analiz ie 

bilo namreč ugotovljeno, da so 
bili osebni dohodki udeleženi 
v skupnem čistem dohodku, 
od katerega se mora plačevati 
ta davek, okoli 90°/o, pri čemer 
je bil ta delež pri nekaterih po- 
klicih še večji. Dane pa so bile 
pripombe tudi na velike razlike 
med republikami in avtono- 
mnima pokrajinama. Poleg te- 
ga se je ugotavljalo, da je ta 
davek s fiskalnega vidika nez- 
naten, ki pa istočano zahteva 
veliko angažiranje strokovnih 
služb ob velikih stroških v zve- 
zi z odmero in pobiranjem, za- 
radi česar je tudi neracionalen. 
Zaradi vseh naštetih po- 
manjkljivosti je ponekod po- 
stal vprašljiv nadaljnji obstoj 
davka od celotnega prihodka 
občanov. 

Ugotovitev, da predstavljajo 
pri obdavčevanju skupnega 
dohodka občanov osebni do- 
hodki okoli 90% v skupnem či- 
stem dohodku, nas opozarja, 
da pri obdavčitvi skupnega do- 
hodka registriramo pretežno * 
osebne dohodke in druge vire 
dohodkov, ki se plačujejo pre- 
ko žiro računov, ne pa tudi 
drugih virov dohodkov obča- 
nov, ki zato niso obdavčeni 
glede na vir dohodka, niti ne 
pri obdavčitvi skupnega do- 
hodka občanov. Zaradi tega bi 
bilo neprimerno, ob sedanjem 
stanju ugotavljanja in obdav- 
čevanja dohodkov občanov, 
določiti'nižji znesek neobdav- 
čenega skupnega dohodka, 
ker bi s tem še dodatno obdav- 
čili osebne dohodke iz delov- 
nega razmerja, medtem ko ne- 
registrirani dohodki niso ob- 
davčeni niti enkrat. Ob tem pa 
lahko ugotovimo, da ta kate- 
gorija zavezancev ni tista, na 
katero bi želeli delovati desti- 
mulativno, temveč moramo 
najprej zagotoviti, da se regi- 
strirajo vsi oziroma pretežni 
del dohodkov občanov. Zaradi 
tega moramo pri pripravi si- 
stemskega zakona o službah 
družbenih prihodkov zagotovi- 
ti, da se službi zagotovijo 
ustrezni pogoji in pooblastila, 
da bomo lahko registrirali vse 
več drugih dohodkov, ki jih se- 
daj še ne moremo registrirati 
in jih bomo zato šele potem 
ustrezno obdavčili. 

Statistični podatki o osebnih 
dohodkih o posameznih kvali- 
fikacijah (vir podatkov je stati- 
stični letopis), rezultat razisko- 
vanj osebnih dohodkov po po- 
klicih za 217 izbranih poklicev, 
ki ga je opravil .Zavod SR Slo- 
venije za statistiko, kaže: ugo- 
tovljena kvalifikacijska ra- 
zmerja v obdobju od leta 1970 
do 1978 potrjujejo, da so se 
razmerja med poprečnimi 
osebnimi dohodki delavcev po 
posameznih stopnjah šolske 

izobrazbe ter kvalifikaciji 
zmanjšala, npr. delavec z viso- 
košolsko izobrazbo in nekvali- 
ficiran delavec, razlika med te- 
ma dvema v poprečju v letu 
1979 je bila 2,91 kratna v letu 
1976 le še 2,47 kratna, medtem 
ko so pri delavcih z ustrezno 
strokovno usposobljenostjo 
ostala razmerja približno ena- 
ka. V letih 1977 in 1978 so se 
navedena razmerja v dohodkih 
po kvalifikacijah ponovno po- 
večala na 2,87. Določitev nižje- 
ga zneska neobdavčenega 
zneska dohodka bi pomenilo, 
da se z davkom iz skupnega 
dohodka občanov razmerja v 
osebnih dohodkih zmanjšuje- 
jo. To bi imelo vsekakor nega- 
tivne posledice, ker se že tako 
ugotavlja, da je delitev osebnih 
dohodkov premalo stimula- 
tivna. 

Davek od celotnega prihod- 
ka občanov je bil uveden v naš 
davčni sistem koncem leta 
1975, ko je bil ukinjen sistem 
progresivnega obdavčenja 
osfebnih dohodkov. Uvedba te- 
ga davka je bila utemeljena 
predvsem s socialnopolitični- 

,mi razlogi in z njim naj bi bili 
zajeti izrazito visoki osebni do- 
hodki. Tako so bili po tem si- 
stemu progresivno obdavčeni 
dohodki občanov, ki so imeli 
za več kot 2,8 krat večje »pla- 
če« od poprečnih v gospodar- 
stvu. 

Glede na navedene po- 
manjkljivosti, predvsem pa 
glede na ugotovitve o destimu- 
lativnem delovanju obstoječe- 
ga sistema obdavčevanja 
skupnega dohodka občanov 
na doseganje večjih osebnih 
dohodkov v delovnem razmer- 
ju, je bilo v postopku priprave 
in usklajevanja predlagano, da 
se osebni dohodki iz redne za- 
poslitve ne bi vključevali v 
skupni čisti dohodek, od kate- 
rega se plačuje davek iz skup- 
nega dohodka. Vendar je bilo 
ob ugotovitvi, da delitev oseb- 
nih dohodkov ni povsod vedno 
v skladu z načelom delitve po 
delu in družbeno določenimi 
osnovami ter merili, sprejeto 
soglasje, da se davek plačuje 
od skupnega dohodka, torej 
vključujoč tudi osebni doho- 
dek iz redne zaposlitve. Zaradi 
tega je bilo dogovorjeno, da 
predstavlja osnovo davka od 
skupnega dohodka občanov 
dohodek, ki presega znesek 
trikratnega poprečnega oseb- 
nega dohodka delavcev v go- 
spodarstvu v devetih mesecih 

tistega leta, za katero se dolo- 
ča davek. S tem je bilo doseže- 
no, da niso obdavčeni tudi ra- 
zmeroma visoki osebni dohod- 
ki iz redne zaposlitve, razen iz- 
jemno visokih osebnih dohod- 
kov. S tem smo zadržali prvot- 
no korektivno funkcijo davka 
iz skupnega dohodka obča- 
nov, zaradi katere'je ta tudi bil 
uveden, hkrati pa se izognili 
pomanjkljivostim in pripom- 
bam, da destimulativno deluje- 
mo na doseganje večjih oseb- 
nih dohodkov. 

V zvezi s predlogom, da naj 
bi s tem davkom vplivali na 
zmanjšanje nepotrebnega tro- 
šenja ter obdavčili izdatke za 
luksus pa pripominjamo, da to 
področje urejajo predpisi o 
prometnih davkih. Pri politiki 
obdavčevanja proizvodov v 
prometu se tudi izvaja politika, 
da se po višji stopnji promet- 
nega davka obdavčujejo luk- 
suzni proizvodi oziroma proiz- 
vodi takoimenpvanega višjega 
standarda. Stopnje temeljnega 
prometnega davka za te proiz- 
vode so določene v višini od 
30% do 180% (npr. tobačni iz- 
delki, višja kategorija osebnih 
avtomobilov, zlasti uvoženi 
osebni avtomobili, parfumerij- 
ski, kozmetični in toaletni pro- 
izvodi, naravno drago kamenje 
in naravni biseri in izdelki s • 
tem kamenjem, usnje plazil- 
cev, naravno krzno ter izdelki 
iz tega usnja in krzna itd ), 
medtem ko so za proizvode, ki 
so pomembnejši za življenjski 
standard občanov (npr. oble- 
ka, obutev, določeni gospo- 
dinjski stroji in aparati, pohiš- 
tvo, zdravila, detergenti in dru- 
go) določene stopnej v višini 
3%, 4% in 8%. Za proizvode, ki 
so nujni za življenjski standard 
občanov, je predpisana davč- 
na oprostitev (osnovni proiz- 
vodi kmetijstva, prehrane in ri- 
bištva, živilski proizvodi, kurja- 
va, električna energija, otroška 
obleka in obutev, knjige, časo- 
pisi in drugo). 

V letu 1979 so bile predpisa- 
ne še 50% višje stopnje temelj- 
nega prometnega davka za ne- 
katere nove proizvode iz tega 
spiska, ki smo jih vse dodatno 
vključevali v takozvane proiz- 
vode višjega standarda. 

Ker luksuzne oziroma dražje 
proizvode kupujejo predvsem 
občani z visokimi dohodki, se 
jim tako z visokim prometnim 
davkom zajema tudi del višjih 
dohodkov 

- Pripombe na zakon o davkih občanov 

Pripombe na zakon o dav- 
kih obračunov okoliška skupi- 
na delegatov za obrt in po- 

dobne dejavnosti v okoliš - 
Maribor je postavila nasledi 
nja delegatska vprašanja: 
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Ob razpravah o predlogu za zavarovanje. V nasprotnem oziroma v skladu z odlokom o (Uradni list SFRJ, št 34/77) 
izdajo ZAKONA O DAVKIH primeru pa bi bili produktivni uporabi deviz, ki jih občani in lahko občani in civilno pravne 
OBČANOV smo obravnavali in prispevali družbi. civilne pravne osebe imajo na osebe kupujejo devize pri poo- 
tudi nekatere spremljajoče in B) Priporočamo vsem upo- deviznem računu ali kot deviz- blaščenih bankah le za zado- 
povezane probleme; s tem v rabnikom družbenih sredstev, no-hranilno vlogo (Uradni list voljevanje lastnih potreb na 
zvezi postavljamo sledeča da v svojem finančnem pošlo- SFRJ, št". 32/77) in v skladu s področju zdravstvenega var- 
Delegatska vprašanja: vanju uporabljajo določila Za- sklepom o načinu opravljanja stva in izobraževanja, za potne 

1. Zakaj moramo obrtniki kona o dolžniško upniških ra- plačilnega prometa s tujino in selitvene stroške v tujini, za 
plačevati uvoz opreme in re- zmerjih tudi za poslovanje z (Uradni list SFRJ, št. 63/79) preživljanje svojih družinskih 
zervnih delov iz klirinškega zasebnimi obrtniki (Ustava in lahko občani in civilno pravne članov v tujini, za poravnavo 
področja v konvertibilnih va- ZZD: načeloma enak položaj osebe uporabljajo devize z de- sodnih in drugih stroškov in za 
lutah in ne v dinarjih, kot to dejavnikov osebnega in zdru- viznega računa ali devizne druge namene, določene v ci- 
velja za OZD (Ustava in ZZD: ženega dela) hranilne vloge v tisti vrsti de- tiranem odloku, ne pa tudi za 
načeloma enak položaj dejav- Utemeljitev: viz, v kateri so jih deponirali, uvoz opreme. 
nikov osebnega in združene- Mnoge OZD ne plačujejo ra- Na prošnjo občana ali civilno V zvezi z vprašanjem, zakaj 
ga dela)? čunov obrtnikov v roku 15 dni, pravne osebe, lahko poobla- se letno aii vsaj dvoletno ne 
Obrazložitev vprašanja: temveč celo po preteku 60 ali ščena banka zamenja posa- prilagajajo cenzusi za uvoz 

Menimo, da je potrebno to več dni. Smatramo, da je to mezno konvertibilno valuto za opreme, rezervnih delov in re- 
devizno določbo spremeniti krivično, posebno še, če upo- drugo za plačilo v tujini in za produkcijskega materiala, da- 
tudi zato, ker se zaradi te do- števamo, da so finančna stroške potovanja v tujino. jemo naslednji odgovor 
ločbe obrtniki, ki imajo kon- sredstva za najemanje kredi- Nalogodajalec (domača fi- Že v začetku leta 1979 je na 
vertibilna devizna sredstva tov za obratna sredstva pri te- žična ali pravna oseba) ob iz- podlagi dopisa Zveze združenj 
odločajo za uvoz iz konverti- meljnih bankah zelo omejena, daji naloga za plačilo v tujino samostojnih obrtnikov bil s 
bilnega področja; obrtniki, ki Prosimo, da o gornjih vpra- mora vplačati v korist računa strani republiških upravnih or- 
pa nimajo deviz pa nabavljajo šanjih razpravljajo in zavza- pooblaščene banke pokritje z ganov dan predlog za spre- 
staro in odpisano opremo na mejo svoje stališče tudi odgo- devizami (obračunski valuti ali membo odloka o pogojih, ob 
domačem tržišču. varjajoči odbori (odbor za fi- drugi devizi, ki je predvidena z katerih smejo fizične osebe 

2. Zakaj se letno ali vsaj na/ice) ZZD Skupščine SRS. določenim plačilnim sporazu- uvažati, prinašati in prejemati 
dvoletno ne prilagodijo cen- Prosimo za pismeni odgo- mom ali posebnim aranžma- predmete iz tujine in sicer v 
zusi za uvoz opreme (sedaj vor ali odgovor v Poroče- jem). tem smislu, da bi delovni Iju- 
120.000 din po komadu) in re- valcu. Sprejeta plačila v obračun- dje, ki samostojno opravljajo 
zervnih delov in repromate- Na vprašanje je odgovorila skih valutah, za katere so upo- dejavnost z osebnim delom s 
riala (sedaj 40.000 din letno; Milica Ozbič podpredsednica rabniki obrati organizacij sredstvi, ki so lastnina obča- 
ko vršijo uvoz občani - obrt- Izvršnega sveta Skupščine SR združenega dela, ki izvajajdin- nov, smeli uvažati opremo, ki 
niki- Slovenije in republiška sekre- vesticijska dela v tujini, špedi- jo potrebujejo za opravljanje 

Predlagamo tudi, da se tarka za finance: terske organizacije, pomorske dovoljene dejavnosti z oseb- 
cenzusi določajo v relativnih Uvoz opreme in reprodukcij- . in potovalne agencije, organi- nim delom v količini, ki je po- 
pokazateljih (npr.: mnogo- s,kega materiala, ki ga potre- zacije združenega dela, ki se trebna za zadevno dejavnost, 
kratnjk letnega povprečnega bujejo delovni ljudje, ki samo- ukvarjajo s posredniškimi po- če posamična carinska osnova 
BOD na zaposlenega v SFRJ); stojno opravljajo dejavnost z sli v zunanjetrgovinskem pro- zanje ne presega 350.000 din 
tako bi odpadlo stalno prila- osebnim delom s sredstvi, ki metu, imetniki konsignacijskih in reprodukcijski material, ki 
gajanje. so lastnina občanov, za oprav- skladišč tujih firm idr., kot tudi ga potrebujejo za opravljanje 

3. Ali je možno, da ZZD Ijanje dovoljene dejavnosti, je občani in civilne pravne ose- dovoljene dejavnosti z oseb- 
Skupščine SRS izda sledeča urejen z odlokom o pogojih, be, se izplačujejo z odobritvijo nim delom v skupni vrednosti 
priporočila (ali na drugi način ob katerih smejo fizične osebe računov v obračunskih valu- do 100.000 din letno. Ta pred- 
preko odgovarjajočih orga- uvažati, prinašati in prejemati tah. Uporabniki sprejetih plačil log je na svoji seji obravnaval 
n°v vpliva na uporabnike predmete iz tujine (Uradni list v teh obračunskih valutah lah- in podprl tudi Odbor Izvršnega 
družbenih sredstev): SFRJ, št. 34/77). , ko plačujejo v tujini s sredstvi z sveta Skupščine SR Slovenije 

a) Priporočamo Samoup- Po 4. točki tega odloka lah- . računov v obračunskih valu- za tekočo gospodarsko in so- 
ravnim interesnim skupno- ko delovni ljudje, ki samostoj- tah. Torej, če obrtnik želi uvo- cialno politiko, 
stim, da prilagodijo svojo poli, no opravljajo dejavnost z žiti opremo ali rezervne dele iz Problematika razvoia drob 
tiko obremenjevanja obrtni- osebnim delom s sredstvi, ki klirinškega področja in ima na neqa Gospodarstva s proora- 
kov s prispevki politiki, ki jo so lastnina občanov, uvažajo svojem računu obračunsko- mom ukrepov in aktivnosti za 
vodijo davčne uprave skup- blago, ki ga potrebujejo za klirinško valuto, če pa teh pospeševanje in razvoi drob- 

f,?ne ^1"' opravljanje dejavnosti z oseb- sredstev nima, pa mora izvršiti nega gospodarstva je bil v za- Utemeljitev: nim delom v količini, ki je po- konverzijo valut, lahko uvozi to četku leta 1979 predložena v 
1. Na ta način bodo prišle trebna za zadevno dejavnost in blago in ga plača s sredstvi iz obravnavo Zveznemu izvršne- 

davcne olajšave, ki jih prizna- sicer: _ svojega (klirinškega ali kon- mu svetu, v maju mesecu 1979 
vajo SO do veljave. Sedaj na- -opremo, ce posamična vertibilnega) deviznega ra- je pa to problematiko obravna- 
mrec vec kot polovica zave- carinska osnova ne presega čuna. va| tudi Zvezni svet za gospo- 
zancev iz obrtnih dejavnosti v 120.000 din (stroji, aparati, pri- V zakonu o deviznem pošlo- darski razvoi in ekonomsko 
SR Sloveniji ne dosega druž- prave, orodje idr., in njihovi na- vanju in kreditnih odnosih v< politiko ob obravnavi predloaa 
beno priznanega bruto oseb- domestni deli); tujini so ločeno obravnavane družbenega dogovora o razvo- 
nega dohodka; zato niti ne - reprodukcijski material v devize, ki jih ustvarjajo in pri- ju drobneqa Gospodarstva 
pride do davčne obremenitve skupni vrednosti do 40.000 din dobivajo, z njimi razplagajo ter Poudarjeno je bilo da ie po- 
- sploh pa ne do olajšav. Te letno. jih združujejo organizacije trebno s tem dogovorom pr- 
olajsave pa imajo za cilj pred- Blago, ki ga uvozijo po tem združenega dela in druge venstveno zaqotoviti enake 
vsem razširitev, oziroma po- odloku, plačajo fizične osebe z družbeno pravne osebe od de- pogoje za razvoj enot drobne- 
večanje števila obratovalnic v devizami, ki jih imajo pri poo- viz, s katerimi razpolagajo ci- ga gospodarstva kot veljajo za 
deficitarnih storitvenih dejav- blaščeni banki na svojem de- vilno pravne osebe. združeno delo na sploh vqra- 
nostih. viznem računu ali kot devizno- V skladu s 86. elenom zako- dijo pa naj se tudi elementi ki 

2. Obrtniki, starejši od 65 let hranilno vlogo, in v dinarjih, ki na o deviznem poslovanju in bodo spodbujali preraščanje 
so oproščeni davka iz obrtne jih v skladu s predpisi odnese- kreditnih odnosih v tujini ter osebnega dela v združeno de- 
dejavnosti; ostanejo pa obre- jo iz Jugoslavije v potniškem na njegovi podlagi sprejetim lo in preraščanje enot drobne- 
menitve za prispevke SIS; za- prometu odlokom o zneskih in pogojih, gagospodarstva vvečjedelov- 
to se taki obrtniki raje odloča- V skladu z 88. in 108. členom ob katerih lahko kupujejo ob- ne organizacije Ob koncu ie 
jo za upokojitev in koristijo zakona o deviznem poslovanju čani in civilno, pravne osebe bilo sprejeto tudi stališče naj 
sredstva SIS za pokojninsko in kreditnih odnosih s tujino devize pri pooblaščeni banki zvezna medresorska delovna 
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skupina pri pripravi teksta no- 
vega družbenega dogovora 
upošteva dane predloge in su- 
gestije, ki omogočajo nadaljnji 
pospešen razvoj družbenega 
gospodarstva Zvezni izvršni 
svet je ob obravnavi družbene- 
ga dogovora o enotnih osno- 
vah za razvoj drobnega gospo- 
darstva sprožil postopek za 
ureditev tega vprašanja. V na- 
daljnjem delu se bo SR Slove- 
nija še naprej zavzemala za 
realizacijo zgoraj navedenih 
stališč. 

A) V zvezi s priporočilom sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim, da prilagodijo politiko 
obremenjevanja obrtnikov pla- 
čilni zmožnosti in davčni poli- 
tiki, ugotavljamo, da uporabni- 
ki in izvajalci v skladu s prvim 
odstavkom 8. člena zakona o 
skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Uradni list SRS, 
št 17/79) urejajo pravice in 
obveznosti v svobodni menjavi 
dela s samoupravnimi spora- 
zumi. Po prvem odstavku 9. 
člena navedenega zakona pa v 
postopku sprejemanja samo- 
upravnih odločitev udeleženci 
v svobodni menjavi dela upo- 
števajo dohodkovne možnosti 
uporabnikov ter določijo med- 
sebojne obveznosti. Glede na 
navedena določila menimo, da 
imajo obrtniki oziroma njihovo 
združenje v postopku samo- 
upravnega sporazumevanja o 
temeljih planov oziroma v 
skupščinah samoupravnih in- 
teresnih skupnosti možnost 
uveljavljanja pobud za ustrez- 
nejšo politiko določanja ob- 
veznosti obrtnikov do samo- 

upravnih interesnih skupnosti 
ter za prilagoditev teh obvez- 
nosti davčni politiki. Podobno 
pobudo za določanje obvez- 
nosti samoupravnim intere- 
snim skupnostim so dale in 
uveljavile na primer invalidske 
delavnice pri določevanju viši- 
ne obveznosti do samouprav- 
nih interesnih skupnosti za 
svobodno menjavo dela. 

B) Iz analize izvajanja zako- 
na o zavarovanju plačil med 
uporabnki družbenih sredstev 
(Uradni list SFRJ, št. 60/75, 
13/76 in 22/78) ugotavljamo, 
da upada plačilna disciplina 
med uporabniki družbenih 
sredstev. Ob razpravi o tej ana- 
lizi je bilo zahtevano, da se za- 
kon o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev 
dosledno izvaja, čemur je bila 
dana najširša družbena pod- 
pora. Menimo, da je predvsem 
v doslednem izvajanju zakona 
o zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev da- 
no največje zagotovilo, da se 
bo povečala tudi plačilna dis- 
ciplina v tistih primerih, ko na- 
stane dolžniško upniško ra- 
zmerje med uporabnikom 
družbenih sredstev in delovni- 
mi ljudmi, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali po- 
klicno dejavnost. Zato se stri- 
njamo, da se z doslednim izva- 
janjem navedenega zakona 
doseže, da se poveča tudi fi- 
nančna disciplina pri poravna- 
vanju obveznosti do delovnih 
ljudi, ki samostojno opravljajo 
gospodarsko ali poklicno de- 
javnost 

- Neopravičeno odlašanje ureditve 
odnosov po 100. členu samoupravnega 
sporazuma o združevanju temeljnih 
bank v Ljubljansko banko-združeno 
banko? 

- Vprašanje prenosa sred- 
stev po 100. členu samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
žitvi v Ljubljansko banko 

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

Delegati iz Maribora smo 
obravnavali vprašanje preno- 
sa sredstev po 100. členu Sa- 
moupravnega sporazuma o 
združitvi v Ljubljansko banko. 

Vprašujemo, zakaj se neu- 
pravičeno odlaša ureditev od- 
nosov po navedenem 100. 
členu? 

Ugotavljamo, da je vpraša- 
nje prenosa sredstev po 100. 
členu samoupravnega spora- 
zuma o združitvi v Ljubljansko 

banko izredno zahtevna nalo- 
ga, ki terja skrbno presojo in 
takšne rešitve, da bo možno 
učinkovito opravljanje dejav- 
nosti v okviru SIS družbenih 
dejavnosti, SIS s področja 
materialnih dejavnosti in dru- 
gih OZD tudi v vsebinsko no- 
vih odnosih bančne organizi- 
ranosti. Vsakršno nadaljnje 
neupravičeno odlašanje ure- 
ditve odnosov po 100. členu je 
nesprejemljivo, saj omogoča 
in krepi težnje po koncentra- 
ciji denarnih sredstev na 
enem mestu, ki bi bilo odtuje- 
no vplivu delavcev. Zato dele- 
gati predlagamo in zahteva- 
mo, da pristojni organi pospe- 
šijo aktivnosti na tem področ- 
ju s ciljem, da morajo biti de- 
lavci v TOZD vedno v položa- 

ju, da odločilno in bistveno 
vplivajo na gospodarjenje z 
denarjem v okviru bank. 

Na vprašanje je odgovorila 
Milica Ozbič, podpredsednica 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiška sekre- 
tarka za finance: 

Skupina delegatov v poja- 
snilu k svojemu delegatskemu 
vprašanju sama ugotavlja, da 
je dokončna ureditev odnosov, 
ki so bili ob transformaciji 
bančnega sistema začasno 
urejeni s členom 100. samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
ževanju temeljnih bank v zdru- 
ženo banko-Ljubljansko ban- 
ko, izredno zahtevna naloga, 
ki terja skrbno presojo. Uprav- 
Ijalci bank, združenih v Ljub- 
ljanski banki-združeni banki, 
skupaj s poslovodnimi kadri v 
bankah in organizacijah zdru- 
ženega dela ter samoupravnih 
interesnih skupnostih, katere 
imajo svoja sredstva deponira- 
na v skladu z ureditvijo po tem 
členu še v Ljubljanski banki- 
združeni banki, se namreč pri 
iskanju dokončnih rešitev sre- 
čujejo predvsem z dvema teža- 
vama: 

1. Sočasno s prenosom 
sredstev posameznih nosilcev 
računov v Ljubljanski banki- 
združeni banki je potrebo 
proučiti tudi načine, ki bi one- 
mogočili koncentracijo teh de- 
pozitov le pri eni od temeljnih 
bank, istočasno pa omogočili 
- še več - zagotovili nemoteno 
finančno poslovanje deponen- 
tom. V iskanju teh rešitev je 
vključen s pripravami potreb- 
nih predpisov tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

2. Šredstva deponentov pa 
so seveda plasirana v obliki 
kreditov raznim kreditojemal- 
cem. Žal je velik del teh sred- 
stev dan po odločitvah poseb- 
nega samoupravnega telesa, 
ki upravlja v Ljubljanski banki- 
združeni banki s temi sredstvi 
kot dolgoročni kredit, ki ga ko- 
ristniki teh kreditov ne bodo 
mogli tako kmalu odplačati. 

Zato je obenem s prenosi ra- 
čunov iz Ljubljanske banke- 
združene banke na temeljne 
banke, potrebno razporediti 
na te temeljne banke tudi vse 
te plasmaje. S to nalogo se uk- 
varja posebna skupina stro- 
kovnjakov v Ljubljanski banki, 
ki pa le počasi napreduje s 
svojim delom. Prevzem sred- 
stev oziroma računov iz Ljub- 

ZBOR OBČIN - 30. 1. 1980 

- Ali so zagotovljena sredstva za 
izvedbo zakona o matični številki 
občanov? 

Ijanske banke-združene banke 
v temeljne banke, je povezan z 
mehanizmom, ki naj zagotovi, 
da se po nepotrebnem ne bo- 
do na teh računih v bodoče 
posebej na računih samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
zbirala sredstva plačnikov raz- 
nih prispevkov, vendar je to 
dokaj zapleteno delo, pri kate- 
rem ni mogoče tvegati, da bi 
redno financiranje programov 
samoupravnih interesnih 
skupnosti ob eventualno pre- 
naglih odločitvah zašlo v te- 
žave. 

Po drugi strani pa prevzem 
plasmanov opravljenih iz teh 
sredstev v Ljubljanski banki- 
združeni banki za mnoge te- 
meljne banke predstavlja trd 
oreh, ki ga niso pripravljene in 
ga niti ne morejo brez nadalj- 
njega in nekritično prevzeti. 

Zato menimo, da je nestrp- 
nost pri teh opravilih nepri- 
merna, oziroma, da je v skladu 
s samoupravno ureditvijo v 
bankah potrebno zagotoviti 
pravico in možnost upravljal- 
cem bank, da se o vseh teh 
problemih, in na vsakem pose- 
bej, same odločajo. 

Potrebno pa je pri tem tudi 
vedeti, da niso realna pričako- 
vanja, da bodo temeljne banke 
s končno ureditvijo odnosov 
po 100. členu samoupravnega 
sporazuma o združevanju te- 
meljnih bank v Ljubljansko 
banko-združeno banko prido- 
bile v svojem kreditnem poten- 
cialu oziroma v sredstvih, saj 
se vsi ti depoziti nahajajo tudi 
v plasmajih oziroma so že pla- 
sirani. Poleg tega je potrebno 
vedeti tudi, da se že dve leti 
postopoma zmanjšuje število 
teh deponentov in so preostali 
le jše najtežji rešljivi primeri sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in železnice. S tem seve- 
da ne želimo zagovarjati na- 
daljnja zadrževanja dokončne 
likvidacije tega problema. Tudi 
mi menimo, da je že čas, da se 
kljub problemom stvar do- 
končno zaključi in s tem konča 
proces prenosov vseh sredstev 
na temeljne banke, končajo pa 
se s tem tudi razprave o finan- 
ciranju Ljubljanske banke- 
združene banke in odpravi ta- 

. ko z dnevnega reda še drugo, 
za vsebinsko obravnavo trans- 
formacij bančnega sistema, 
najmanj enako pomembno 
vprašanje. 

Janeza Leskovec, član sku- 
pine delegatov za Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Domžale je postavil na- 
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slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Delegacija skupine dele- 
gatov iz občine Domžale želi 
odgovor na vprašanje v zvezi 
z zakonom o enotni matični 
številki občanov, in sicer: 

»Ali so zagotovljena finanč- 
na sredstva za izvedbo tega 
zakona in kdo jih zagotavlja?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Franta Komel, direktor Zavoda 
SR Slovenije za statistiko: 

Finančna sredstva za izved- 
bo zakona o enotni matični 
številki občanov so zagotovlje- 
na z zakonom o proračunu So- 
cialistične republike Slovenije 
za leto 1980 v splošnem razpo- 
redu prihodkov v razporedni 
podskupini 01-2 Sredstva za 
posebne namene (Uradni list 
SRS, št. 38/79, in sicer pri Za- 
vodu SR Slovenije za stati- 
stiko. 

1. Skupščina SR Slovenije 
je dne 19. 12. 1979 sprejela za- 
kon o enotni matični številki 
občanov. Ta zakon določa, da 
Zavod SR Slovenije za statisti- 
ko določi enotno matično šte- 
vilko občanom (matična števil- 
ka), občinske upravne organe 
za notranje zadeve pa zavezu- 
je, da matično številko vpišejo 
v občinski register prebival- 
stva in rojstno matično knjigo 
ter jo sporočijo občanom. Dru- 
ge organe in organizacije, ki 
vodijo predpisane evidence o 
občanih pa zavezuje, da jo v 
teh evidencah uporabijo kot 
indentifikacijski znak. Osnovni 

namen je, da se z uporabo ma- 
tične številke omogoči pove- 
zovanje vsebine različnih evi- 
denc med seboj. 

2. Občinski upravni organi 
za notranje zadeve so po tem 
zakonu dolžni, da matično šte- 
vilko: 

- do 1. 3 1981. vpišejo v ob- 
činski register stalnega prebi- 
valstva, 

- do 1. 3. 1981. sporočijo 
občanom njihove matične šte- 
vilke ter 

- da jo vpišejo v rojstno ma- 
tično knjigo. 

Roki za izvedbo nekaterih 
določil zakona so prilagojeni 
popisu prebivalstva, gospo- 
dinjstev in stanovanj 31. 3. 
1981, zato da bi se matična 
številka uporabila pri tem po- 
pisu. 

3. Na konkretnih primerih je 
bilo ugotovljeno: 

- da je za vpis matične šte- 
vilke v register prebivalstva 
potrebno 3 minute časa, pri 
čemer je treba opraviti: pri- 
merjanje podatkov na obvesti- 
lu o določeni matični številki s 
podatki na obvestilu o določe- 
ni matični številki s podatki na 
osebnem kartonu, vpis oziro- 
ma lepljenje matične številke 
na osebni karton, sortiranje 
obvestil, pošiljanje obvestil po 
pošti občanu, oziroma v kraj 
rojstva občana zaradi vpisa 
matične številke v rojstno ma- 
tično knjigo, 

- da je za vpis v rojstno ma- 
tično knjgo potrebno 5 minut 

časa, pri čemer je treba opravi- 
ti: po indeksu poiskati odgo- 
varjajočo rojstno matično knji- 
go, vpisati matično številko v 
le-to, obvestiti register prebi- 
valstva občine o morebitnih 
neskladnostih pri podatkih 
med registrom in rojstno ma- 
tično knjigo. 

Na podlagi teh normativov je 
izračunan skupen potrebni čas 
za približno 1.880.000 stalnih 
prebivalcev SR Slovenije in 
znaša: 

- za delo pri registru stalne- 
ga prebivalstva 94.000 ur 

- za delo pri rojstni matični 
knjigi 156.667 ur 
Skupaj 250 667 ur 

4. Kot osnova za izračun 
potrebnih sredstev je uporab- 
ljen čisti osebni dohodek v vi,š- 
ni 7.000,00 din oziroma urna 
postavka 38,46 din neto. K te- 
mu so priračunani prispevki v 
višini 35 %, tako da znaša bru- 
to ura 51,92 din. 

Glede na to, da bodo delavci 
v organih za notranje zadeve 
del opravil opravljali izven de- 
lovnega časa, je dodanih 5 % 
sredstev na bruto uro, tako da 
je za izračun skupnih potreb- 
nih sredstev vzeta bruto urna 
postavka v višini 54,52 din. 

- 94.000 ur x 54,52 din « 
5,124.880,00 din 

- 156.000 ur x 54,52 din = 
8,541.484,00 din 
Skupaj 13,666.364,00 dins 

5. Del sredstev je zagotov- 

ljenih Zavodu SR Slovenije za 
statistiko za izpis enotne ma- 
tične številke, kuverte in papir 
Prav tako so pri Zavodu sred- 
stva za poštne stroške, ker je 
bil dosežen dogovor s skup- 
nostjo PTT organizacij Slove- 
nije, da se s pogodbo uredi 
plačanje poštnine pri obvešča- 
nju občanov, skupaj 
3,250.000,00 din (glej tabelo). 

6. Potrebna sredstva za 
izvedbo zakona znašajo sku- 
paj 18,659.364,00 din. Zakon o 
proračunu SR Slovenije za leto 
1980 v splošnem razporedu 
prihodkov v razporedni pod- 
skupini 01-2 Sredstva za po- 
sebne namene pri Zavodu SR 
Slovenije za statistiko zagotav- 
lja potrebna sredstva samo. za 
leto 1980 v višini 11,503.972,00 
din. 

Dinamika po letih je usklaje- 
na s predvidenimi roki za izvr- 
šitev nalog (podrobnosti v ta- 
beli). 

7 Občinski upravni organi, 
za notranje zadeve bodo po- 
krivali stroške v breme sred- 
stev za posebne namene Zavo- • 
da SR Slovenije za stati§Jfko 
po dveh kriterijih: 

- po številu stalnega prebi- 
valstva v občini (število oseb- 
nih kartonov). 

- po številu vpisov v rojstno 
matičnci knjigo. 

8. Pri zagotavljanju sredstev 
ni predvideno financiranje ob- 
vez, ki izhajajo iz 10. člena za- 
kona. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU 

Komisija skupščine SR Slovenije 

Mnenje 
v zvezi z organiziranjem temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne 
organizacije »Agroprogres« 

Delavci v delu delovne organizacije >■Agroprogres« so spre- 
jeli sklep o organiziranju temeljne organizacije združenega 
dela v Beogradu, v sestavi delovne organizacije »Agropro- 
gres« s sedežem v Ljubljani. Pravilnost njihove odločitve je 
nesporna, saj je njeno zakonitost potrdilo ustavno sodišče 
Jugoslavije. 

Tudi Sodišče združenega dela SR Slovenije je sprejelo 
odločitev glede spornih določil v samoupravnem sporazumu 
v združitvi temeljnih organizacij v delovno organizacijo. Ta 

Mnenje 
glede nekaterih opredelitev v samoupravnih 

V samoupravnih splošnih aktih s stanovanjskega področja 
delavci samostojno določajo konkretne osnove in merila za 
oddajanje stanovanj in dodeljevanje posojil za stanovanjsko 
graditev. Sprejete osnove in merila so v praksi pogosto ra- 
zlična, vendar pa morajo vselej temeljiti na načelu, da delavcu 
pripada pravica do stanovanja na podlagi njegovega samo- 
upravnega položaja in da delavec pri uresničevanju pravice 
dela z družbenimi sredstvi uživa rezultate svojega živega in 
minulega dela. 

Glede na navedena načela v samoupravnem splošnem aktu 
ni mogoče določiti, da se pri vrednotenju meril za oddajo 
stanovanj in dodeljevanje posojil za stanovanjsko izgradnjo 
upošteva le delovna doba delavca pridobljena v določeni 

odločitev Sodišča združenega dela SR Slovenije pomeni tudi 
pravnoformalno razrešitev nastalih sporov v zvezi z razporedi- 
tvijo sredstev temeljnih organizacij. 

Še vedno pa ni rešeno vprašanje zastopanja tujih firm. Ker 
gre za posebno pomembno dejavnost, je potrebno problema- 
tiko organiziranja organizacij združenega dela, ki zastopajo 
tuje firme ponovno proučiti, še posebej z ozirom na stališča, 
ki jih je sprejela Sekcija za zastopanje tujih firm pri Gospodar- 
ski zbornici Jugoslavije. 

splošnih aktih s stanovanjskega področja 
delovni organizacij; in se delovna doba pridobljena v drugih 
delovnih organizacijah sploh ne upošteva. 

Podobno tudi osebni status delavca ne more biti odločujoč 
pri reševanju njegovega stanovanjskega vprašanja. Ni pa v 
nasprotju z zakonom, če delavci v svojem samoupravnem 
splošnem aktu določijo, da se ob enakih ostalih pogojih pri 
oddajanju stanovanj in dodeljevanju stanovanjskih posojil 
upošteva tudi finančna udeležba organizacije združenega 
dela v kateri dela delavčev zakonec. 

Določila samoupravnih splošnih aktov, ki stimulirajo de- 
lavce, da se vključujejo v usmerjeno Stanovanjsko izgradnjo, 
so v skladu z določili zakona, omejevanje delavčeve pravice 
do stanovanja s pogojem oddaljenosti od sedeža organi- 
zacije združenega dela pa ni v skladu z ustavo. 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Novi pokojninski sistem mora biti v 

funkciji združenega dela in njegov 

sestavni del  

• Osebni dohodek mora biti osnovni kazalec skupnega prispevka delavca združe- 
nemu delu na podlagi katerega se določa pokojnina 
• Pri določanju pokojnine mora priti načelo minulega dela do večjega pomena 
• Usklajevanje pokojnin naj bi v bodoče potekalo na osnovi gibanj osebnih dohod- 
kov, ne pa na osnovi gibanj življenjskih stroškov 
• Delavci bi lahko uresničili pravico do osebne pokojnine tudi v odvisnosti od vrste 
in teže del in delovnih nalog, ki so jih opravljali 
• Predloženi so ugodnejši pogoji za upokojitev delavk-mater 

Po petih letih dela pri pripra- 
vi novega pokojninskega siste- 
ma je Delovna skupina Skup- 
ščine SFRJ za pripravo zakona 
o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja pripravila prve teze za 
ta zakon Pred tem so bile ob- 
širne konsultacije, kjer je bilo 
ugotovljeno, da so mnoge re- 
šitve v veljavnem zakonu pre- 
sežene z družbenoekonomski- 
mi gibanji, kakor tudi, da je 
bilo na številne določbe precej 
pripomb Upoštevajoč velik 
pomen novega pokojninskega 
sistema, objavljamo v tej šte- 
vilki Poročevalca obširnejši 
prikaz teh Tez 

V tem delovnem dokumentu 
so glede na veljaven zakon 
predložene nekatere bistvene 
novosti z alternativnimi reši- 
tvami, v skladu z novim druž- 
benoekonomskim . položajem 
delavca v združenem delu, ki 
je razglašen z Ustavo in po- 
drobneje obdelan v Zakonu o 
združenem delu. 

Iz tega dokumenta je mogo- 
če razbrati, da bodo v novi za- 
kon vgrajena načela delitve po 
delu, minulega dela, vzaje- 
mnosti, solidarnosti in samou- 
pravljanja Z drugimi beseda- 
mi, novi pokojninski sistem 
mora biti v funkciji združenega 
dela in postati njegov integral- 
ni del, družbenoekonomski 
položaj upokojenih delavcev 

pa mora izvirati iz njihovega 
položaja, ko so bili še aktivni. 

OZNAČBA 
POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Eno temeljnih vprašanj v po- 
kojninskem sistemu je označ- 
ba pokojnine kot družbenoe- 
konomske kategorije. Dohod- 
kovni odnosi in minulo delo 
bistveno spreminjajo doseda- 
njo vsebino. 

Po predloženih Tezah bi vsi 
delovni ljudje, ki z osebnim de- 
lom s sredstvi; v lasti občanov 
ali samostojno opravljajo de- 
javnost kot profesionalni po- 
klic, ter združeni in individual- 
ni kmetje, morali imeti v tem 
sistemu v načelu enak družbe- 
noekonomski položaj kakor 
delavci v združenem delu. 

Pri zagotavljanju sredstev za 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje je posebnega pome- 
na vprašanje, določanja vira 
sredstev. V Tezah ni opredelje- 
no kateri del prispevka se vpla- 
ča iz dohodka in kateri iz oseb- 
nih dohodkov, ker se bo o tem 
odločalo, pdvisno od ocene 
stanja in pogojev poslovanja, 
kakor tudi od vpliva ekonom- 
ske politike v razvojnih načrtih 
za srednjeročno obdobje, z 
družbenimi dogovori in dru- 
gimi splošni akti Bistveno je 

daje zagotovljeno izvrševanje 
vseh "prispelih obveznosti. 

Vendar se problemi, ki za- 
htevajo nadaljnjo razpravo in 
ustrezne specifične rešitve, 
nanašajo na nadomeščanje 
sredstev za staž, izpolnjen 
pred sprejetjem novega zako- 
rta oziroma pred uveljavitvijo' 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja leta 1973, tako za 
prejšnje pokojnine; kakot tudi 
za pokojnine uveljavljene po 
tdm roku. 

PRAVICA NA OSEBNO 
POKOJNINO 

V Tezah so naštete pravice, 
ki jih mora vsebovati pokojnin- 
ski sistem,- ne-glede na to kate- 
re od njih bodo urejena z zvez- 
nim zakonom kot temeljne 
pravice in katere z republiški- 
mi in pokrajinskimi zakoni. Ta- 
ko sta za osebno pokojnino 
predloženi dve varianti. Po prvi 
je pokojnino mogoče uveljaviti 
ko moški doseže starost 60 let, 
ženska 55 in 20 let pokojnin- 
skega staža. Nato pa ko moški 
doseže 65, ženska 60 let staro- 

Alternativen predlog je da je 
v tem primetu uveljavitev pra- 
vic do pokojnine z. zakonom 
lahko pogojena tudi z določe- 
no gostoto staža. Vendar je 
predložteno, da se le-ta kot po- 
goj ne uvaja z zveznim zako- 
nom, ampak da je takšna mož- 
nost prepuščena republiškim 
ali pokrajinskim zakonom, če 
je ocenjeno, da je to potrebno 
in primerno. 

Kot do zdaj je predloženo, 
da si delavec, ki izpolni 40 let 
in delavka 35. let delovnega 
staža, pridobi pravico na oseb- 
no pokojnino ne glede na leta 
starosti 

Po drugi varianti pa .delavci 
lahko uveljavijo pravico do 
osebne pokojnine v odvisnosti 
od vrste in teže dela ter delov- 
nih nalog, ki so jih opravljali. 
Predlog je, da se razvrstijo v tri 
kategorije težavnih del. V prvo 
kategorijo so vključena težka 
dela in delovne naloge, ki jih je 
treba opravljati najmanj 14 let 
zavarovalnega staža, s tem da 
moški dopolnijo 55 let starosti, 
ženske pa 50 let. Druga kate- 
gorija zahteva najmanj 15 let 
staža in 57 let starosti, tretja pa 
17 let staža in 58 let starosti. sti in 15 let delovnega staža 
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Predložena je tudi druga 
možnost, po kateri bi delavci 
ne glede na starost lahko uve- 
ljavili osebno pokojnino, ko bi 
bili določen čas pri težkih de- 
lih in delovnih nalogah. Za 
prvo kategorijo bi moral moški 
imeti 27 let staža, ženska 23, za 
drugo 30 oziroma 26 in za trejo. 
34 iziroma 30 let delovne dobe. 

Delavcem, ki so bili v času 
svojega dela zaposleni pri de- 
lih in delovnih nalogah različ- 
nih kategorij bi se pridobivanje 
pravic do osebne pokojnine 
določalo sorazmerno na dolži- 
no časa, ko so opravljali delo v 
posamezni kategoriji. 

Za delavce, ki so delali na 
ostalih delih in nalogah, ki ni- 
so razvrščene v težke, so pred- 
loženi isti pogoji kot v prvi va- 
rianti. 

Tako se je v Tezah obdržala 
določba beneficirane delovne 
dobe pri delih in nalogah, ki so 
posebej težke in škodljive 
zdravju in pri tistih kjer delavci 
po izpolnitvi določenih let sta- 
rosti ne morejo z uspehom 
opravljati svoje profesionalne 
dejavnosti. 

UGODNEJŠI POGOJI 
ZA UPOKOJITEV 
DELAVK - MATER 

Kot nova rešitev je v alterna- 
tivah za prvo in.drugo varianto 
predložena možnost, dadelav- 
ke-matere pod ugodnejšimi 
pogoji uveljavijo pokojnino. 

Delavkam z enim otrokom bi 
se po tem predlogu dopolnje- 
na pokojninska doba povečala 
za 3 leta, starostna meja za pri- 
dobivanje pravic za osebno 
pokojnino pa bi se znižala za 
eno leto. 

Delavkam z dvema otroko- 
ma bi se pokojinska doba po- 
večala za 4 leta, starostna meja 
pa bi se znižla za dve leti, de- 
lavkam s tremi ali več otroki bi 
se delovna doba povečala za 5 
let, starostna meja pa bi se zni- 
žala za 3 leta. 

Za posamezne kategorije 
delavcev, kadar gre za širši 
družbenoekonomski irlteres, 
je z zakonom mogoče določiti 
ugodnejše pogoje za pridobi- 
vanje in uveljavljanje pravic do 
osebne pokojnine. 

Gre predvsem za delavce, ki 
opravljajo določene dolžnosti 
v organih za notranje zadeve, 
kakor tudi v nekaterih drugih 
kategorijah kot so rudarji in 
železniški delavci na ukinjenih 
progah. 

Glede na to, da bodo takšni 
primeri tudi v bodoče, je treba 
takšno možnost zadržati v si- 
stemu. Opozorjeno je bilo le 
na to, da se s tem povečujejo 
obveznosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in bi 

morala vsaka družbenopolitič- 
na skupnost, ki uvaja takšno 
možnost, zagotoviti tudi 
ustrezna sredstva. 

V Tezah je predvidena tudi 
možnost, da si delavci lahko 
zagotovijo predčasno osebno 
pokojnino tudi prej preden do- 
polnijo starost 60 let (moški) 
oziroma 55 let (ženske). To 
pravico bi si -pridobili moški, 
ko bi dopolnili 55 let starosti in 
najmanj 35 let pokojninske do- 
be, ženske pa 50 let starosti in 
30 let pokojninske dobe. V tem 
primeru bi se predčasna po- 
kojnina zmanjševala v odstot- 
kih za vsako leto starosti do 
60. leta oziroma do 55. leta sta- 
rosti. 

Istočasno je kot alternativa 
predlagano, da se predčasne 
pokojnine ne zmanjšujejo, ka- 
dar uporabnik pokojnine do- 
polni 60 oziroma 55 let staro- 
sti. 

Prevladuje mnenje, da bi to 
določbo, ki že obstaja v SR 
Hrvatski, SR Makedoniji in 
SAP Vojvodini brez omejitve, v 
SR Srbiji in SAP Kosovu pa z 
omejitvijo do leta 1980, morali 
obdržati 

NOVA DEFINICIJA 
INVALIDNOSTI 

Po veljavnem zveznem zako- 
nu obstaja invalidnost, kadar 
pri delavcu nastane izguba ali 
zmanjšanje sposobnosti pri 
delu, česar ni mogoče odpra- 
viti z zdravljenem ali medicin- 
sko rehabilitacijo. Takšna defi- 
nicija je bila v skladu s predpisi 
iz delovnih razmerij. Vendar pa 
je Zakon o združenem delu 
spremenil vsebino te definici- 
je, saj predvideva, da delavci v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela s samoupravnim 
aktom določajo pogoje, ki jih 
mora delavec izpolniti za 
opravljanje določenih del in 
nalog. 

V tem smislu je v Tezah 
predložena nova definicija in- 
validnosti, ki izvira iz tega, da 
bodo v organizacijah združe- 
nega dela dosledno obdelali in 
izvajali določbe o razporejanju 
delavcev na delo in delovne 
naloge. Po novi definiciji oce- 
na delovne sposobnosti oziro- 
ma invalidnosti ne bi bila veza- 
na samo na določeno »delov- 
no mesto« ampak na vse zade- 
ve, ki jih je delavec opravljal 
oziroma na katere je lahko raz- 
porejen v okviru svoje strokov- 
ne izobrazbe 

Prevladuje tudi mnenje, da 
je takšna ocena postavljena 
preveč ozko in da bi morali 
invalidnost ocenjevati samo 
po sposobnosti za opravljanje 
del in delovnih nalog, kjer je 

zavarovanec delal neposredno 
pred invalidnostjo. 

POŠKODBA NA DELU 
iN PROFESIONALNE 
BOLEZNI 

Kadar gre za nesreče pri de- 
lu je predložena ista definicija 
kot v veljavnem zveznem zako- 
nu s tem, da je zamenjana s 
terminom »poškodba pri delu 
ali v zvezi z delom«, kar bolj 
ustreza vsebini te določbe. Ker 
ne gre samo za poškodbe pri 
opravljanju del in delovnih na- 
log, ampak tudi v drugih pri- 
merih, ki so v zvezi, na primer 
z akcijami reševanja ali obram- 
be pred elementarnimi nesre- 
čami in opravljanjem javnih 
funkcij oziroma samoupravnih 
dolžnosti na poziv državnih in 
drugih organov. 

V Tezah je prevzeta definici- 
ja profesionalnih bolezni iz ve- 
ljavnega zakona s tem, da je 
poudarjeno, da bi bilo treba 
preučiti možnost, da se termin 
»profesionalne bolezni« zame- 
nja z ustreznim nazivom »bo- 
lezni, ki so nastale pri opravlja- 
nju določenih del.« 

Sicer pa se seznam profe- 
sionalnih bolezni, po veljavnih 
predpisih, določa z družbenim 
dogovorom med samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter svetov Zveze 
sindikatov vseh republik in po- 
krajin. Ker pa dogovor zavezu- 
je samo podpisnike je predlog, 
da se to gradivo uredi z zvez- 
nim predpisom, enotno za vso 
državo ali da pogoje o profe- 
sionalnih boleznih določajo 
samoupravne interesne skup- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanje 

PRIDOBIVANJE 
INVALIDSKE 
POKOJNINE 

V Tezah so prav tako predlo- 
žene rešitve v zvezi s prekvali- 
fikacijo oziroma dokvalifikaci- 
jo delovnih invalidov in njiho- 
vega razporejanja na druga 
dela in naloge v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela v ka- 
teri je delavec delal v trenutku 
nastanka invalidnosti 

Novost predstavlja predlog 
po katerem bi bilo treba vzpo- 
staviti pravico zavarovanega 
delavca do zaposlovanja na 
osnovi preostalih sposobnosti 
tudi po prenehanju delovnega 
razmerja To pravico bi zago- 
tavljale samoupravne intere- 
sne skupnosti pokojninskega 
in invalidskega ^varovanja in 
zaposlovanje, gospodarske 
zbornice, kakor tudi drugi sa- 
moupravni organi, organizaci- 
je in skupnosti 

Vprašanje pridobivanja inva- 
lidske pokojnine obdelano v 
dveh variantah. Po prvi si je 
pravico na to pokojnino mogo- 
če pridobiti v odvisnosti od let 
starosti in izpolnjene delovne 
dobe do nastanka invalidnosti, 
s tem, da bi določili razpone 
po letih starosti in delovno do- 
bo za vsak razpon, vendar za- 
dovoljiveje glede na pogoje, ki 
so predviđeni za pridobivanje 
pravic za osebno pokojnino. 

Alternativno je predvideno, 
da si delavec pridobi pravico v 
odvisnosti od pokritosti delov- 
ne dobe s pokojninskim sta- 
žem, kar bi bilo urejeno enot- 
no za vse zavarovance (na pri- 
mer tretjina staža) 

Novost je v tem, da se tako 
kot pri osebni pokojnini pred- 
laga^ opustitev gostote staža, 
kot posebnega pogoja Konč- 
na rešitev bo odvisna od spre- 
jetja pogojev za pridobitev 
osebne pokojnine 

Po drugi varianti se invalid- 
ska pokojnina pridobi, če je bi- 
la invalidnost povzročena s 
poškodbo na delu ali s profe- 
sionalno boleznijo, ne glede 
na dolžino pokojninskega sta- 
ža. Pri predlaganju takšne re- 
šitve so izhajali iz tega, da je z 
gledišča novega družbenoe- 
konomskega položaja delov- 
nega človeka nesprejemljivo, 
da mu ni zagotovljena socialna 
varnost v primeru invalidnosti, 
ki je nastala med delovnim ra- 
zmerjem ne glede na izpol- 
njen staž Višina invalidske po- 
kojnine naj bi bila odvisna od 
dolžine staža Vendar pa ni niti 
približnih podatkov o poveča- 
nju sredstev v primeru če bi 
bila takšna rešitev sprejeta 

Po drugi možnosti v okviru 
te variante se pravica do inva- 
lidske pokojnine pridobi v 
odvisnosti od vrste in teže del 
in delovnih nalog, ki jih je" de- 
lovni invalid opravljal do na- 
stanka invalidnosti, kakor tudi 
od izpolnjenih let starosti in 
pokojninskega staža 

Takšna rešitev predvideva, 
da bi določili posebno skalo 
razpona starostnih let in staža 
za vsak razpon v vsaki katego- 
riji del in nalog Na primer v 
prvi kategoriji do 30 let starosti 

1 leto. nad 30 do 35 let - 4 
leta, nad 35 do 40 let - 7 let V 
drugi kategoriji del in delovnih 
nalog do 30 let starosti - 2 leti, 
nad 30 do 35 let - 5 let in nad 
35 do 40 let - 8 let 

Ob tej varianti je kot alterna- 
tiva predvideno, da se pravica 
do invalidske pokojnine uve- 
ljavi v odvisnosti od pokritosti 
delovne dobe s pokojninskim 
stažem v določenem trajanju 
različno po kategorijah del in 
delovnih nalog na primer, 
ena šestina v prvi kategoriji 
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težkih del, ena petina v drugi 
kategoriji itd 

Nekateri so mnenja, da tako 
ostro ločevanje pogojev za 
uveljavljanje pravic do invalid- 
ske pokojnine glede na vzrok 
invalidnosti, ni v skladu z na- 
šim samoupravnim sistemom 
in da bi bilo treba, če že ne 
izločiti pa vsaj omiliti razlike v 
pogojih. Obenem pa je rečeno, 
da bi izenačevanje pogojev 
pomenilo precejšnje poveča- 
nje izdatkov za invalidsko za- 
varovanje 

DENARNA 
ODŠKODNINA ZA 
TELESNE POŠKODBE 

V Tezah je predloženo, da se 
kot pravica iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
določi tudi pravica za denarno 
odškodnino za telesne po- 
škodbe v primeru ko gre za 
bistvene poškodbe telesne in- 
tegritete, ne glede na to, če le- 
te povzročijo invalidnost ali , 
ne 

Alternativni predlog je, da' 
denarne odškodnine ne bi 
smeli ločevati glede na vzrok 
invalidnosti, ker poškodovani 
delavec še naprej ostaja v 
združenem delu. Obenem pa 
je dodano, da bi sprejetje takš- 
ne rešitve, v primerjavi z ob- 
stoječimi, pomenilo povečanje 
izdatkov pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 

Prav tako je predloženo, da 
se določanje seznama telesnih 
poškodb, namesto z družbe- 
nim dogovorom kot doselj, v 
bodoče določa z zveznim 
predpisom ali da ga sporazu- 
mno določajo samoupravne 
interesne skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja 

DRUŽINSKA 
POKOJNfNA 

Glede družinske pokojnine 
je v Tezah zajet isti krog zava- 
rovancev, ki jo lahko uživajo 
tudi v veljavnem sistemu No- 
vost je v tem, da pravica do nje 
ne bi bila pogojena s tem, da je 
zakon razvezan brez krivde za- 
konca, kot je bilo predvideno v 
veljavnem sistemu. 

Nekateri so mnenja, da pra- 
vica do družinske pokojnine 
razvezanega zakonca ni treba, 
da je pogojena z dosojenim 
vzdrževanjem Pri tem se izha- 
ja iz konkretne situacije in 
ocene, da je treba zakoncem, 
ki iz določenih razlogov pri ra- 
zvezi zakona niso zahtevali do- 
sojenja za vzdrževanje, izpol- 
njevali pa so potrebne pogoje 
za to, priznati pravico do dru- 
žinske pokojnine. 

V alternativi je, predvideno, 

da si pod istimi pogoji kot za- 
konec pridobi pravico do po- 
kojnine tudi izvenzakonski 
partner, ki je živel v izvenza- 
konski skupnosti z zavarovan- 
cem. 

Glede splošnih pogojev za 
pridobivanje pravic za družin- 
sko pokojnino ni predvidenih 
bistvenih sprememb v primer- 
javi z veljavnim 1 sistemom. 
Opušča se edino poseben po- 
goj gostote staža (tako kot pri 
osebni in invalidski pokojnini), 
ko se družinska pokojnina 
uveljavlja z minimalnim sta- 
žem 

DOLOČANJE 
POKOJNINE 
Najpomembnejši element v 
tem sistemu je pokojninski 
staž, na podlagi katerega se 
uveljavljajo pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja in določajo višine po- 
kojnin 

Pokojninski staž izpolnjen 
na področju ene samoupravne 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja se - 
prizna na območju vse države, 
ne glede na to, kje zavarova- 
nec uveljavlja svojo pravico do 
pokojnine 

V veljavnem sistemu so pra- 
vice. iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja pogoje- 
ne z izpolnitvijo določenega 
pokojninskega staža, v posa- 
meznih primerih pa tudi dolo- 
čenega zavarovalnega staža. 

Prevladuje mnenje, da je tre- 
ba to rešitev Obdržati še na- 
prej, čeprav je v Tezah predlo- 
ženo, da je uveljavljanje pravic 
do pokojnine v bodoče pogo- 
jeno z izpolnitvijo zavarovalne- 
ga staža, ne pa pokojninskega 
staža. 

Opredelitev v Tezah, da je 
individualni osebni dohodek 
osnovni kazalec skupnega de- 
lovnega prispevka na osnovi 
katerega se določa pokojnina, 
izhaja s stališča, da se osebni 
dohodek delavca določa po 
rezultatih njegovega dela in 
osebnem' prispevku, ki ga je s 
svojim živim delom, upravlja- 
njem in gospodarjenjem z 
družbenimi sredstvi, prispeval 
k povečanju dohodka temeljne 
organizacije združenega dela. 

V Tezah je predvideno, da se 
pri določanju pokojnine upo- 
števajo samo osebni dohodki 
ustvarjeni v skladu z osnovami 
in merili za razporejanje sred- 
stev za osebne dohodke, spre- 
jetimi s samoupravnimi sploš- 
nimi akti, ne pa tudi drugi do- 
hodki, kot so terenski dodatki 
in dohodki za ločeno družin- 
sko življenje. 

Da bi se v pokojnini čim real- 
neje odrazil prispevek delavca 

v času njegove delovne dobe, 
mora biti (e-ta podaljšek delo- 
vanja delitve po delu in rezul- 
tatih deta tudi takrat, ko dela- 
vec preneha cjelati. V tem,smi- 
slu je predloženo, da se pokoj- 
nine določajo na podlagi ose- 
benga dohodka, ki ga je dela- 
vec ustvaril v času skupnega 
dela, s tem da bi bila opravlje- 
na valorizacija. Tako bi bilo 
najustrezneje izraženo rhinulo 
delo delavca v pokojnini, izlo- 
čen pa bil vpliv povečanja 
osebnega dohodka neposre- 
dno pred upokojitvijo. 

Poleg tega je alternativni 
predlog, da se obdrži rešitev iz 
veljavnega sistema - določa- 
nje pokojnine na osnovi deset- 
letnega povprečnega meseč- 
nega valoriziranega osebnega 
dohdoka s tem, da delavec 
izbere obdobje v katerem je bil 
najbolj produktiven. 

Pri določanju pokojnine bi 
se upoštevali samo osebni do- 
hodki ustvarjeni od 1 januarja 
1966, ker od takrat naprej za 
vse zavarovance obstaja .evi- 
denca. 

V Tezah je predloženo, da se 
valorizacija pre| pridobljenih 
dohodkov opravi na osnovi 
ravni osebnih dohodkov v zad- 
njem letu zavarovanja, da bi 
tako prišel do izraza skupni 
delovni prispevek delavca 
združenemu delu. 

Alternativen predlog je, da 
se obdrži rešitev iz veljavnega 
sistema - spraviti prej ustvar- 
jeni dohodek na raven v pred- 
zadnjem letu. Kot podpora te- 
mu je navedeno, da bi prejšnja 
rešitev zahtevala povečanje iz- 
datkov za pokojnine pFi oceni, 
da se obdrži dosedanja skala 
pokojninskega odstotka, in to 
za nove uživalce pokojnin za 
okrog 15 odstotkov, za tiste, ki 
pokojnine že prejemajo pa za 
okrog 8 odstotkpv 

REALNA VREDNOST 
POKOJNINE 

Pri opredelitvi o predloženih 
rešitvah je treba upoštevati tu- 
di to, da je osnovni namen Tez, 
da se vzpostavi realna vre- 
dnost pokojnine v trenutku, ko 
jo delavec uveljavlja. 

Predvideno je prav tako, da 
se valorizacija osebnih dohod- 
kov iz prejšnjih let opravi na 
osnovi porasta osebnih do- 
hodkov vseh zaposlenih na 
območju republike ali pokraji- 
ne, kakor je to predvideno v 
veljavnem sistemu. 

Alternativen predlog je, da 
se valorizacija osebnih dohod- 
kov opravi na osnovi porasta 
osebnih dohodkov vseh zapo- 
slenih v materialni proizvodnji. 
S tem bi bilo v večji meri zago- 
tovljeno, da bi se valorizacija 

osebnih dohodkov iz prejšnjih 
!et in na osnovi tega določena 
pokojnina, opravila v skladu s 
skupnimi materialnimi mož- 
nostmi združenega dela. Ven- 
dar pa je pomanjkljivost takš- 
nega načina valorizacije v tem, 
da ni popolna in da ne odraža 
dejanskega prispevka delav- 
cev v združenem delu, posebej 
tistih, ki pridobivajo dohodek s 
svobodno menjavo dela. 

Nekateri so mnenja, da bi bi- 
lo treba valorizacijo osebnih 
dohodkov 'opraviti na osnovi 
povprečnega porasta osebnih 
dohodkov v panogah oziroma 
dejavnostih, katerim delavec 
pripada. Vendar pa prevladuje 
mnenje, da bi takšen način va- 
lorizacije poglobil razlike, ki že 
obstajajo v osebnih dohodkih 
med posameznimi panogami 

VIŠINA POKOJNINE 
Pokojnine naj bi se določale 

od povprečnega mesečnega 
valoriziranega osebnega do- 
hodka v odstotkih, določenih v 
odvisnosti od dolžine pokoj- 
ninskega staža. S tem je omo- 
gočena popolnejša uporaba 
načina minulega dela in nače- 
la delitve po delu tucfi v pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju. Le-to se predvsem 
nanaša na starostno pokojni- 
no, medtem ko bi na določanje 
invalidske pokojnine vplival 
tudi vzrok invalidonsti in drugi 
kriteriji. Na primer višina po- 
kojnine v primeru invalidnosti, 
ki je bila povzročena na delu 
ali s profesionalno boleznijo, 
naj bi se določala v polni vre- 
dnosti, ne glede na dolžino po- 
kojninskega staža. 

Po Tezah bi imel zavarova- 
nec pravico, da se višina po- 
kojnine ponovno določi tudi 
na osnovi osebnega dohodka, 
ki ga je ustvaril po upokojitvi, 
če je na osnovi minulega dela 
spet udeležen pri delitvi pove- 
čanega dohodka na osnovi 
gosppodarjenja s sredstvi raz- 
širjene reprodukcije temeljnih 
organizacij združenega dela, v 
katerih je (jlelal. 

Na ta način bi bili delavci 
stimulirani, da vlagajo sred- 
stva za razširitev materialne 
osnove svojega in družbenega 
dela. To bi prispevalo, da bi bili 
odpravljeni negativni pojavi, 
da so delavci nekaj let pred 
upokojitvijo posebej zaintere- 
sirani za povečan osebni do- 
hodek 

ZAGOTOVLJENA 
POKOJNINA 

Po tem dokumentu je vsake- 
mu delavcu, ki izpolni pogoje 
za pokojnino, zagotovljena 
pravica do pokojnine, najmanj 
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v obsegu, ki zagotavlja njego- 
vo materialno in socialno var- 
nost, pod pogoji in na način, ki 
jih določa zakon, družbeni do- 
govor in samoupravni spora- 
zum. To je predloženo zaradi 
popolnejšega uresničevanja 
načela vzajemnosti in solidar- 
nosti. 

V veljavnem sistemu je ma- 
terialna in socialna varnost za- 
gotovljena z določbo tako ime- 
novane »varstvene pokojnine« 
in določene mejne vrednosti 
najnižjega pokojninskega pre- 
jemka. Pravica do varstvenega 
dodatka je pogojena z določe- 
nim premoženjskim .cenzu- 
som, razen pri pokojninah, ki 
so uveljavljene z daljšim po- 
kojninskim stažem, ki je različ- 
no določen v posameznih 
skupnostih. V nekaterih repu- 
blikah in pokrajinah so usta- 
novljene tako imenovane mini- . 
malne pokojnine, ki niso po- 
gojene s premoženjskim cen- 
zusom, uveljavljajo pa jih zava- 
rovanci z izpolnjenimi 40. leti 
pokojninskega staža - moški 
in s 35. leti ženske. 

USKLAJEVANJE 
POKOJNIN 

Usklajevanje pokojnin z eko- 
nomskimi gibanji je eden naj- 
pomembnejših določb pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja, kjer naj pride do izra- 
za minulo delo delavca. Na ta 

način se uresničuje trajen 
družbenoekonomski odnos 
med generacijo aktivmh in 
upokojenih delavcev 

Prav tako je z usklajevahjem 
treba obvarovati realno vre- 
dnost pokojnine in izboljšati 
materialni položaj upokojen- 
cev. Izhajajoč iz načela minu- 
lega dela in s stališča, da pred- 
stavlja pokojnina podaljšanje 
osebnega dohodka, je predlo- 
ženo, da se pokojnine poveču- 
jejo, na isti način, kot poteka 
valorizacija osebnih dohodkov 
iz prejšnjih let. To pomeni na 
osnovi minimalnega porasta 
osebnih dohodkov delavcev 
na področju republike ali po- 
krajine ali na osnovi alternativ-„ 
nega predloga v skladu z 
osebnimi dohodki v materialni 
proizvodnji. 

Vendar je poudarjeno, da je 
pokojnina pravica, ki se ure- 
sničuje v daljšem časovnem 
obdobju in da so slabosti, ki 
prihajajo do izraza pri valoriza- 
ciji osebnih dohodkov iz prejš- 
njih let še bolj poudarjene pri 
usklajevanju pokojnin. 

Novost glede na veljavni si- 
stem predstavlja predlog, da 
povečanje pokojnin ne poteka 
po izteku določenega koledar- 
skega leta oziroma za nazaj, 
ampak v skladu z rastjo oseb- 
nih dohodkov med letom. Po 
izračunih bi se s sprejetjem 
takšnega predloga izdatki za 
pokojnine v prvem letu spre- 
jetja takšne rešitve povečali od 

15 do 20 odstotkov v razmerju 
na rast osebnih dohodkov v 
zadnjem letu. Tako bi ne bilo 
več potrebno za izredno pove- 
čanje pokojnin zaradi rasti živ- 
ljenjskih stroškov 

Kljub temu pa bi v določe- 
nem času lahko nastale razli- 
ke, med pokojninami, ki so bile 
ustvarjene v različnih časovnih 
obdobjih in je zato predlože- 
no, da je občasno treba opra- 
viti usklajevanje tako imenova- 
nih »starih« in »novih« pokoj- 
nin. S tem usklaj&vanjem pa,bi 
morali zajeti ali vse pokojnine, 
ali pa samo pokojnine, ki so 
bile ustvarjene v posameznih 
časovnih obdobjih 

Z veljavnim zakonom je pre- 
dvideno obvezno usklajevanje 
pokojnin z rastjo življenjskih 
stroškov in produktivnostjo 
dela, vendar pa se le-to v posa- 
meznih skupnostih različno 
izvaja 

ZAGOTAVLJANJE 
PRAVIC BORCEM NOV 

Teze izhajajo iz stališča, da 
je treba v pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju tudi v 
bodoče obdržati isto raven 
varstva borcev NOV kot v ve- 
ljavnem sistemu. Vendar pa bi 
se konkretne opredelitve glede 
posameznih pravic in pogojev 
za uresničevanje prilagodile 
stališčem, ki bodo sprejeta o 
predloženih rešitvah v sistemu 

pravic ostalih zavarovancev- 
delavcev 

Glede na sprejeta politična 
stališča predlaga Zveza zdru- 
ženj borcev NOV Jugoslavije, 
da z zveznim zakonom ne bi 
širili sedanjega obsega pravic 
in pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

V skladu s tem niso bile uve- 
dene nove rešitve na veljavni 
sistem glede kroga zavarova- 
nih oseb, pogojev za pridobi- 
vanje pravic, vrste in obsega 
pravic in drugo. 

Glede uresničevanja pravic 
borcev do invalidske pokojni- 
ne je v Tezah prav tako predlo- 
ženo, da bi obdržali pogoje v 
veljavnem sistemu 

Kar zadeva pogoje glede pri- 
stojnosti družinskih članov in 
višine družinske pokojnine, v 
predloženih rešitvah prav tako 
niso predvidene novosti Kot 
alternacija je le predloženo, da 
se kot pogoj za uresničevanje 
pravic do te pokojnine v bodo- 
če ne predpisuje, da je padli 
borec stopil v NOV iz delovne- 
ga razmerja. Sprejetje takšne- 
ga predloga bi bistveno spre- 
menilo sedanje odnose v siste- 
mu dopolnilnega borčevsko- 
invalidskega varstva in bi bilo 
zato treba prej oceniti finanč- 
ne učinke. 

V Tezah je posebej poudar- 
jena potreba, da bi podrobno 
preučili vprašanje višne zago- 
tovljene borčevske pokojnine 
odvisno od dolžine pokojnin- 
skega staža. 

Pokojninsko-invalidsko zavarovanje se 

mora prilagoditi materialnim možnostim 

družbe 

• Pravice borcev NOV iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo prilaao- 
jene rešitvam, ki bodo sprejete za ostale zavarovance-delavce 

• Sistem pokojninskega in '?val|dskega zavarovanja naj spodbuja delovnega člo- veka, da bo čimveč prispeval in pozneje, na temelju svojega dela, to tudi izkoriščal 
• Enak družbenoekonomski položaj kmetov, ki z osebnim delom opravljajo dejav- 
nost s sredstvi v lasti občanov, in delavcev v združenem delu 
• Predlog, da bi delavke-matere imele ugodnejše pogoje za pridobitev osebne 
pokojnine, ni dobil podpore 
• Pravice na dodatek za pomoč in oskrbo ni potrebno določiti z zveznim zakonom 
• V zavarovalno dobo bi morali vračunavati tudi čas začasnega dela v državah s 
katerimi je Jugoslavija sklenila konvencije o socialnem zavarovanju 

Predvsem je podprla temeljno VSocooosceoeoeooeiOsisosoosoBosiseosoeos 
usmeritev, da mora ves sistem S ,xA_ , 
pokojninskega in invalidskega „ S,JE ZVEZNEGA ZBORA ZA PRIPRAVO 
zavarovanja postati sestavni 8 ff^ONA O TEMELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA 
del našega družbenoekonom- 8 zavarOVANJA O TEZAH ZA PRI- 
skega in socialnega sistema, jj PRAVO ZAK0NA K 
Pokojninsko in invalidsko za- ^socoeosoososoeeoeocoooooo&osoosoooeooe 

Komisija Zveznega zbora za 
pripravo zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je 
obravnavala Teze za pripravo 
tega zakona in sprejela stali- 
šča o posameznih rešitvah. 
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varovanje mora kot sestavni 
del združenega dela temeljiti 
na dohodkovnih odnosih. De- 
lavec pa si zagotavlja svojo so- 
cialno in materialno varnost na 
temelju družbenoekonomske- 
ga položaja, ki ga je imel oziro- 
ma ga ima v združenem delu. 

Ker novi zakon pripravljamo 
v času, ko se vsa družba bojuje 
za ekonomsko stabilizacijo, je 
bilo poudarjeno, da se morajo 
vse oblike porabe in vse so- 
cialne pravice prilagoditi ma- 
terialnim možnostim družbe. 
Prav tako pa morajo biti pred- 
logi v Tezah usklajeni s sred- 
njeročnimi in dolgoročnimi ra- 
zvojnimi plani-, saj prav zdaj 
potekajo priprave za njihovo 
sprejemanje. 
Člani Komisije so ocenili, da 
bo potrebno oblikovati tak si- 
stem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki bo spod- 
bujal doseganje čimvečjih re- 
zultatov v združenem delu. 
Hkrati naj bi sistem tudi čim- 
bolj spodbujal delavca, da 
čimveč prispeva v pokojninske 
sklade. Seveda pa bi pri tem 
ob upokojitvi, na temelju svo- 
jega živega in minulega dela, 
lahko izkoriščal to, kar je pri- 
speval. Zato je potrebno še na- 
prej razčlenjevati in razvijati 
temeljna vprašanja. Še pose- 
bej, če govorimo o stališču, da 
se skupen delovni prispevek 
delavca določa na temelju nje- 
govega osebnega dohodka. 

ZAVAROVANJE 
KMETOV 

Med razpravo o posameznih 
rešitvah so bile predlagane ne- 
katere spremembe in dopolni- 
tve prvega zakonskega gradi- 
va. Za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje kmetov, je ng 
primer predlagano, da bi kme- 
tom, ki so združili svoje delo, 
zemljišča, delovna in druga 
sredstva v osebni lasti v kme- 
tijske zadruge in druge oblike 
združevanja, ali jih združujejo 
z delom delavcev in družbeni- 
mi sredstvi v organizacijah 
združenega dela na temelju 
trajne medsebojne povezano- 
sti oziroma trajnega poslovne- 
ga sodelovanja, zagotovili 
enak položaj kot delavcem v 
združenem delu. Svojo mate- 

rialno in socialno varnost bi 
namreč kmetje razvijali z ob- 
veznim pokojninskim in inva- 
lidskim zavarovanjem delav- 
cev v združenem delu, odvisno 
od stopnje združenosti dela in 
sredstev in ustvarjenega do- 
hodka. Prav tako pa tudi, da 
imajo kmetje, ki samostojno z 
osebnim delom opravljajo de- 
javnost z delovnimi sredstvi v 
lasti občanov, pri zagotavlja- 
nju svoje materialne in social- 
ne varnosti načeloma enak 
družbenoekonomski položaj 
in enake pravice ter obvezno- 
sti kot delavci v združenem 
delu. 

Obrazložitev tega predloga 
omenja, da bi morale take reši- 
tve omogočiti, skladno z me> 
dnarodnimi konvencijami, ki 
jih je sklenila Jugoslavija, priz- 
navanje zavarovalne dobe in- 
dividualnim kmetijskim proiz- 
vajalcem, ki začasno delajo v 
tujini. To bi zagotavljali v sa- 
mupravni interesni skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja kmetov. Skupnost 
pa bi lahko zahtevala povrnitev 
sredstev za tisti del pokojnine, 
ki je pridobljen v katerikoli 
drugr državi. Med obravnavo 
so tudi opozorili, da je potreb- 
no upoštevati dejanske razlike, 
ki bodo dalj časa obstajale 
med republikami in pokrajina- 
ma pri pokojninskem zavaro- 
vanju kmetov. 

PRAVICE IZ 
POKOJNINSKO- 
INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Kot temeljne pravice iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja naj bi še naprej 
ostale pravice do starostne- 
osebne pokojnine, invalidske 
in družinske pokojnine ter pra- 
vica do denarnega nadomesti- 
la v primeru telesne poškodbe. 
Dodatka za pomoč in nego pa 
naj ne bi več določali z zvez- 
nim zakonom. Z njim pa naj bi 
vsekakor uredili tudi pravice 
drugih kategorij zavarovancev 
(na primer kmetov), ki so dolo- 
čen čas delali v tujini in bili 
zavarovani na temelju bilate- 
ralnih sporazumov, ki jih je Ju- 

goslavija sklenila z drugimi dr- 
žavami. 

Za prekvalifikacijo, dokvali- 
fikacijo in razporejanje delav- 
cev na druga dela in naloge so 
člani Komisije predlagali ra- 
zlične možne rešitve. Med dru- 
gim, da je potrebno določila 
prilagoditi Zakonu o združe- 
nem delu ter da pravica do za- 
poslitve velja le za delavce pri 
zasebnih delodajalcih, ki niso 
v združenem delu. Nekateri so 
menili, da se te pravice uresni- 
čujejo v organizaciji združene- 
ga dela. Drugi so nasprotno 
sodili, da bi jih morali uresni- 
čevati s širšo solidarnostjo v 
okviru samoupravnih intere- 
snih skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

V posebnem delu zakona pa 
naj bi zapisali določbe o pravi- 
cah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja združe- 
nih kmetov in delovnih ljudi, ki 
samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost s sredstvi 
v lasti občanov. 

BENEFICIRANJE 
MATERINSTVA 

O predlogu, da bi za delav- 
ke-matere veljali ugodnejši 
pogoji uresničevanja pravice 
do osebne pokojnine, ni bilo 
sprejeto enotno stališče. Veči- 
na razpravljalcev ni podprla ta- 
kega beneficiranja materin- 
stva. Nekateri pa so menili, naj 
bi predlog ostal kot možna re- 
šitev, dokler ne bi preučili vseh 
materialnih in drugih posledic, 
ki bi jih povzročila taka rešitev. 

V temelju je bilo podprto be- 
neficiranje pokojninske dobe 
delavcev, ki opravljajo težka in 
zdravju škodljiva dela in nalo- 
ge. To velja tako za pridobitev 
pravice do invalidske kot 
osebne pokojnine. Poudarjeno 
pa je bilo, da bi moralo združe- 
no delo dobiti še vplivnejšo 
vlogo pri določanju del in na- 
log, kjer je doba beneficirana. 
Predvideti pa bi morali tudi pe- 
riodično revizijo takih del in 
nalog. 

Tudi v novem sistemu naj ne 
bi opustili možnosti za predča- 
sno upokojitev. Po nekaterih 
ocenah naj bi tudi omilili po- 
goje za ženske, ki bi se pred- 
časno upokojile. Hkrati pa tudi 

preučili možnost, da se zmanj- 
ševanje predčasne pokojnine 
ne bi obračunavalo za vsako 
leto, ki manjka do dopolnitve 
določene starosti 

Glede pridobitve pravic de- 
lovnih invalidov, ki so še de- 
lovno sposobni, je Komisija 
predlagala, da bi take delovne 
invalide, ki lahko opravljajo 
svoje al drugo ustrezno delo 
oziroma naloge, razporejali na 
ustrezne naloge oziroma jim 
omogočiti prekvalifikacijo in 
dokvalifikacijo. Gospodarske 
zbornice pa naj ne bi predvide- 
li kot udeležence pri zagotav- 
ljanju prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije delovnih invali- 
dov. Prav tako pa bi morali 
urediti tudi pravice delavcev- 
invalidov, ki se vračajo z dela v 
tujini. 

DOPOLNITEV DOLOČB 
O POKOJNINSKI DOBI 

Nepopolna je teza o pokoj- 
ninski dobi, so ocenili člani 
Komisije. Potrebno jo je dopol- 
niti in jo prilagoditi ustreznim 
določbam v veljavnem Zakonu 
o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja. Ta določba naj bi tudi 
zagotavljala, da se v zavaroval- 
no dobo všteva čas začasnega 
dela v državah, s katerimi je 
Jugoslavija sklenila konvenci- 
je o socialnem zavarovanju. 

Na seji so se zavzeli, da mo- 
ra valorizacija osebnih dohod- 
kov iz prejšnjih let ustrezati ra- 
sti osebnih odhodkov vseh za- 
poslenih v republiki oziroma 
pokrajni. 

Nekatera vprašanja Tez bo 
potrebno ponovno preučiti, saj 
na seji niso sprejeli enotnih 
stališč. To velja predvsem za 
vprašanja virov sredstev za po- 
kojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ter za načine in pogoje 
določanja nadomestil v prime- 
ru, ko delavec dopolni določe- 
no pokojninsko dobo v eni sa- 
moupravni interesni skupno- 
sti, pravico pa uveljavlja v 
drugi. 

Sklenili' so tudi, naj bi poleg 
še odprtih vprašanj organizira- 
li tudi pripravo predloga za iz- 
dajo zveznega zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju ter varstvu borcev. 

Boljši tehnični pogoji za informiranje tuje 

javnosti o dogajanjih v Jugoslaviji   

9 Radio Jugoslavija ima vsak dan 22 oddaj v 9 jezikih, ki trajajo 10 ur 

Temeljna določba Osnutka zneska sredstev za financira- dernizgcije tehnične baze Ra- 1981. do 1990. 'eta (AS 237) 
zakona o določitvi skupnega nje Programa gradnje in mo- dia Jugoslavije v obdob)u od omenj?, da bi za te namene 
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OSNUTEK ZAKONA O DOLOČANJU SKUPNEGA ZNE- ^ 

porabili 494,7 milijonov dinar- 
jev, od tega v devizah 336 mili- 
jonov dinarjev. Ta sredstva bo- 
do zadoščala za gradnjo in 
modernizacijo, ki bo okrepila 
tehnično bazo Radia Jugosla- 
vije in omogočila uspešnejše 
informiranje tuje javnosti o do- 
godkih v Jugoslaviji. 

Zvezni izvršni svet je Osnu- 
tek tega zakona poslal v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. Za nje- 
gov sprejem je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na pravi, da je bilo, na temelju 
prej sprejetih zakonov o pro- 
gramu gradnje in moderniza- 
cije tehnične baze te radijske 
postaje do leta 1980 in o skup- 
nem znesku sredstev za njeno 
financiranje, predvidenih 213 
milijonov dinarjev. Ta znesek 

sredstev pa ne zadostuje za 
realizacijo Programa celotne 
modernizacije tehnične baze 
Radia Jugoslavije. Gibanje cen 
na domačem in tujem tržišču 
zahteva večji znesek sredstev 
kot je bil prej določen. Prišlo 
pa je tudi do precejšnjih razlik 
v cenah proizvodov s konverti- 
bilnih območij, kjer ta radijska 
postaja kupuje največji' del 
opreme. 

Sredstva, predvidena v 
Osnutku zakona, bi brez ob- 
veznosti vračanja zagotovili v 
proračunu federacije. V ob- 
dobju od leta 1981 do 1987 naj 
bi tako v proračunu vsako leto 
zagotovili po 60 milijonov di- 
narjev, zadnja tri leta (1988 do 
1990) pa po približno25 milijo- 
nov dinarjev. 

VLOGA RADIA 
JUGOSLAVIJE 

Radio Jugoslavija je bil usta- 
novljen januarja leta 1977. Nje- 
gova naloga je obveščanje tuje 
javnosti, naših delavcev na za- 
časnem delu v tujini in naših 
izseljencev o političnih, druž- 
benoekonomskih in kulturnih 
dogajanjih v Jugoslaviji, o naši 
neuvrščeni in neodvisni zuna- 
njepolitični dejavnosti in o sta- 
liščih do mednarodnih proble- 
mov ter o drugih dogajanjih v 
Jugoslaviji. 

Programska usmeritev Ra- 
dia Jugoslavije, pravi obrazlo- 
žitev Osnutka zakona, je se- 
stavni del jugoslovanske infor- 
mativno propagandne dejav- 
nosti v tujini. Izhaja iz najte- 
snejšega sodelovanja z matič- 
nimi radijskimi postajami. S 
programom oddaj pa mora po- 
kriti najpomembnejša območ- 
ja sveta. Tako Radio Jugoslavi- 
ja pripravlja program za so- 
sednje države, čeprav posa- 
mezne matične radijske posta- 
je oddajajo programe na jezi- 
kih narodnosti, ki se zelo do- 
bro slišijo tudi na večjih ali 

manjših območjih sosednjih 
držav. Programe teh postaj, ki 
ustrezajo predvsem potrebam 
narodnosti v naši državi, do- 
polnjuje Radio Jugoslavija's ti- 
stimi vestmi, ki so posebej po- 
membne za tujino. 

Radio Jugoslavija posreduje 
tudi oddaje za Evropo in Se- 
verno Afriko in druge celine. 
Načrtovan je tudi direkten pre- 
nos posameznih programov 
matičnih radijskih postaj, 
predvsem tistih, ki so name- 
njene izseljencem v prekomor- 
skih državah (Severna in Južna 
Amerika ter Avstralija) in na- 
šim pomorščakom, ki pljujejo 
po vseh svetovnih morjih. 

Radio Jugoslavija ima zdaj 
22 oddaj dnevno v 9 jezikih, ki 
skupaj trajajo približno 10 ur. 
Ko pa bo zgrajena nova od- 
dajna tehnična baza, ki bo 
omogočila oddajanje več 
vzporednih oddaj, bo program 
precej razširjen. Takrat bo po- 
večano tako število kot obseg 
oddaj v posameznih jezikih, 
uvedeni bodo tudi novi jeziki 
ki jih zdaj ni v programski 
shemi. 

MEDNARODNE POGODBE 

Posojilo za odpravo posledic, ki jih je 

povzročil potres v luki Bar 

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je delovni organizaciji »Luka Bar« odo- 
brila 50 milijonov dolarjev posojila za odpravo posledic, ki jih je povzročil potres 

Delovna organizacija »Luka 
3ar« v Baru je sklenila z Me- 
inarodno banko za obnovo in 
azoj 30. novembra lani v Was- 
lingtonu Pogodbo o posojilu v 
'išini 50 milijonov dolajev. Kot 
iredvideva Pogodba se bodo 
Nscoeosoco! 

ta sredstva uporabila za sani- 
ranje posledic katastrofalnega 
potresa, ki je tej delovni orga- 
nizaciji povzročil precej škode. 

Ker pa delovna organizacija 
ni neposredni posojilojemalec 
po Pogodbi, je vlada SFRJ te- 

»socooseoceogooccoooseeesooooecoosoooc^ 
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RA- o 
ZVOJ - AS 240 

^coscoscecoeoeooeoooK 

ga dne v VVashingtonu sklenila 
z Mednarodno banko Spora- 
zum o garanciji. S tem Spora- 
zumom Jugoslavija jamči toč- 
no in pravočasno plačevanje 
glavnice, obresti in drugih po- 
sojilnih tiremen. 

Rok za vračilo posojila je 15 
let, obrestna stopnja pa znaša 
7,95 odstotka letno. 

Zvezni izvršni svet predlaga 
sprejetje tega zakonskega 

predpisa po skarjšanem po- 
stopku, saj je nujno potrebno 
čimprej začeti izkoriščati sred- 
stva tega posojila, ki ga je Me- 
dnarodna banka odobrila v re- 
kordno kratkem roku. 

Predloga zakona o ratifika- 
ciji Sporazuma med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj (AS 240) je dobila 
Skupščina SFRJ. Za njegov 
sprejem je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

Posojilo v višini 14 milijonov dolarjev za 

železniško transportno organizacijo 

I"i tog rad  

* Posojilo bo uporabljeno za sanacijo posledic, ki jih je povzročil potres na železni- 
;ah v SR Crni gori 
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Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog zakona o rati- 
fikaciji Sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (AS 
241). Za sprejem tega zakon- 
skega predpisa je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

S Sporazumom o garnanciji 
se vlada SFRJ obvezuje, da bo 
zagotovila redno vračanje po- 

sojila, ki ga je odobrila Medna- 
rodna banka za obnovo in ra- 
zvoj na temelju Pogodbe o po- 
sojilu Železniški transportni 
organizaciji Titograd. Posojilo 
znaša 14 milijonov dolarjev. 
Uporabljeno bo za sanacijo 
posledic, ki jih je katastrofalni 
potres aprila leta 1979 povzro- 
čil na železnicah v SR Črni 
gori. 

Rok vračanja posojila je 15 

let, letna obrestna mera pa 
Znaša 7,95 odstotka. 

Zvezni izvršni svet predlaga, 
da bi ta zakonski predpis spre- 
jeli po skrajšanem postopku. 

Mednarodna banka je namreč 
maksimalno skrajšala svojo 
proceduro in kot končni rok 
operativnosti posojila določila 
28. februar letos. 

ft PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED $ 
C SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RA- S 
^ ZVOJ - AS 241 X 
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Povečanje mednarodne cestne mreže 

• Obstoječa mreža mednarodnih cest se povečuje od 3600 na 7500 
tem,da bodo prek naše države potekale štiri osnovne, pet vzporednih in deset veznih 
cest 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejetje predlog zakona o ra- 
tifikaciji Evropskega sporazu- 
ma o glavnih mednarodnih 
prometnih žilah, ki je bil pod- 
pisan 15. septembra 1975. 
Predlog zakona bodo obrav- 
navali delegati • Zveznega 
zbora. 

GRADITEV 
MEDNARODNIH CEST 
V OKVIRU 
NACIONALNIH 
PLANOV GRADITVE 

S sklepanjem Evropskega 
sporazuma o glavnih medna- 
rodnih prometnih žilah so po- 
godbenice sprejele predlože- 
no mrežo cest. Vse ceste bodo 
zgrajene v okviru nacionalnih 
načrtov graditve vsake države. 

V sporazumu je navedeno, 
da mrežo mednarodnih cest 
sestavljajo osnovne, vmesne, 
priključne in povezujoče ce- 

ste. Vsi znaki za označevanje 
cest, ki niso v skladu z določ- 
bami Sporazuma bodo odstra- 
njeni v .treh letih, novi pa bodo 
postavljeni v štirih letih potem, 
ko bo začel ta sporazum ve- 
ljati. 

Države lahko postanejo pod- 
pisnice Evropskega sporazu- 
ma s podpisom, ki ni zavezan 
ratifikaciji, sprejetju ali potrdi- 
tvi, nadalje s podpisom, ki je 
zavezan ratifikaciji, sprejetju 
ali pritrditvi, kakor tudi s pri- 
stopom. Z uveljavitvijo tega 
sporazuma se razveljavlja De- 
klaracija o graditvi glavnih me- 
dnarodnih prometnih žil. Be- 
sedilo sporazuma se sme spre- 
meniti na zahtevo ene pogod- 
benice po obravnavi Delovne 
skupine za cestni promet Eko- 
nomske komisije Združenih 
narodov za Evropo, kakor tudi 
z dvotretjinsko večino ali na 
konferenci, ki je sklicana na 
zadevo najmanj ene tretjine 
pogodbenic 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA 
SPORAZUMA O GLAVNIH MEDNARODNIH PROMETNIH 
ŽILAH - AS 242 
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ANALIZE IN OCENE 

POGOJI ZA GRADITEV 
MEDNARODNIH CEST 

V prilogi.s katero so določe- 
ni pogoji, ki so ootrebni za iž- 
polnjevanje glavne mednaro- 
dne prometne žile je poudarje- 
no, da sodijo v kategorijo me- 
dnarodnih cest navadne ceste 
z dvema ali več prometnih pa- 
sov, nato- avtomobilske ceste 
in ekspresne ceste. 

Trasa mednarodnih cest je 
sestavljena iz enega ali več vo- 
zišč, bankine in po možnosti 
ločilnega pasu ter posebne 
steze za pešce in kolesarje. 
Posebne steze pa ne smejo biti 
v sklopu trase avtomobilske 
ceste. Graditev le-teh je dovo- 
ljena vzdolž ekspresne ceste 
samo če so ločene od nje z 
dovolj širokim prostorom. Pro- 
metni pasovi vozišča morajo 
biti na ravnih trasah široki naj- 
manj 3,5 metra. V ovinkih pa se 
razširijo, da bi bil vozilom z 
največjimi dovoljenimi dimen- 
zijami zagotovljen nemoten 
promet z normalno hitrostjo. 

Prečni nagib vozišča je v 
povprečju 2 do 3 odstotka, 
maksimalni nagib v ovinku pa 
je lahko 7 odstotkov. Če obsta- 
ja ločilni pas je priporočljivo, 
da je njegova maksimalna širi- 
na med vozišči avtomobilske 

ceste 4 metre, lahko pa se po- 
veča, posebej v ovinkih. 

Na robu navadnih cest, kjer 
znaša promet motornih vozil 
najmanj 2.000 vozil na dan, bo- 
do zagotovljeni posebni paso- 
vi za pešce, kolesarje ali podo- 
ben promet. Kolesarske steze 
so v glavnem enosmerne, nji- 
hova minimalna širina pa je 
2,20 metra. Obstoječa mreža 
mednarodnih cest, je rečeno v 
prilogi Evropskega sporazu- 
ma, se bo povečala od 3.600 
na 7.500 kilometrov s tem, da 
bodo prek naše države poteka- 
le štiri osnovne, pet vzpore- 
dnih in deset veznih cest 

RAZLOGI ZA 
RATIFIKACIJO 
EVROPSKEGA 
SPORAZUMA 

Glede na dejstvo, da je Evro- 
pa v prometu najpomembnejši 
prostor, saj se v njej opravlja 
več kot polovica svetovne bla- 
govne menjave, se je pokazala 
potreba po reviziji obstoječe 
Deklaracije o graditvi cest zs 
mednarodni promet iz lets 
1950. Zato je Evropski eko- 
nomski komisiji predložene 
sprejetje Sporazuma, ki bc 
urejal vprašanja glavnih me- 
dnarodnih prometnih žil 

Hitrejši razvoj malega gospodarstva bo 

prispeval k boljšemu delovanju vsega 

gospodarstva  

• V vseh republikah in pokrajinah so sprejeli družbene dogovore o razvoju■ 
gospodarstva in predpise o opravljanju gospodrske dejavnosti z osebnim delom 
sredstvi v lasti občanov ter o obrtnih delavnicah 



• Razvoj malega gospodarstva ne ustreza planskim predvidevanjem, kar posebej 
velja za zasebni sektor - od 1976. do 1978. leta je stopnja rasti znašala 5,8 namesto 
7,2 odstotka 

• Delo in sredstva se počasi združujejo v pogodbenih organizacijah združenega 
dela, saj je bilo med leti 1976 in 1979 ustanovljenih le 56 POZD 

• Hitrejši razvoj osebnega dela zavira predvsem pomanjkanje poslovnih prostorov, 
posebej za storitvene dejavnosti malega gospodarstva 

Delegati Skupščine SFRJ so do- 
bili Analizo o položaju in statusu 
malega gospodarstva s predlogom 
ukrepov za njegov nadaljnji razvoj, 
ki jo je Zvezni izvršni svet pripravil 
na temelju sklepov Zbora republik 
in pokrajin, sprejetih 20. julija 1979. 
Analiza prinaša podatke za družbe- 
no in zasebno obrt, saj ni na voljo 
pokazateljev za vse malo gospo- 
darstvo. x 1 

POMEN RAZVOJA 
MALEGA 
GOSPODARSTVA 

V uvodu Analiza pravi, da hitrejši 
razvoj malega gospodarstva pre- 
dvidevajo vsi dokumenti o družbe- 
noekonomskem razvoju in tudi 
Družbeni plan Jugoslavije za od- 
bobje od leta 1976. do 1980. Malo 
gospodarstvo ima pomembno go- 
spodarsko vlogo. Omogoča večje 
zaposlovanje aktivnega prebival- 
stva in ljudi, ki se vračajo z zača- 
snega dela v tujini. Potrebno ga je 
hitreje razvijati, saj omogoča tudi 
učinkovitejše in ekonomičnejše de- 
lovanje vsega gospodarstva, deli- 
tev dela in specializacijo v proiz- 
vodnji. Vpliva tudi na povečevanje 
ponudbe blaga in storitev, razširi- 
tev asortimana, nadomeščanje 
uvoza in povečevanje izvoza, omo- 
goča večje zaposlovanje, vpliva pa 
tudi na boljše izkoriščanje obstoje- 
če infrastrukture in drugih pogojev 
na posameznih območjih. 

Razvoj malega gospodarstva pri- 
speva k reševanju strukturnih nes- 
kladij v gospodarstvu in k učinkovi- 
tejšemu povezovanju proizvodnih 
dejavnikov. S svojo proizvodnjo in 
storitvami celoviteje preskrbuje go- 
spodarstvo in prebivalstvo ter vpli- 
va na boljšo preskrbljenost tržišča. 

Analiza poudarja, da sedaj ni mo- 
goče proučiti položaja vsega male- 
ga gospodarstva, saj ni vse statistč- 
nih podatkov ter podatkov Službe 
družbenega knjigovodstva. Kljub 
temu pa je na voljo dovolj podat- 
kov, ki opozarjajo na pereče pro- 
bleme malega gospodarstva. 

ZAKONSKO UREJANJE 
POLOŽAJA MALEGA 
GOSPODARSTVA 

Del Analize prikazuje zakonske 
predpise in družbene dogovore na 
področju malega gospodarstva. Za 
realizacijo srednjeročnega plana 
so republike in pokrajini prejele 
družbene dogovore za razvoj male- 
ga gospodarstva: Slovenija leta 
1975, Hrvaška, Makedonija, Vojvo- 
dina in Kosovo leta 1977, Srbija, • 
Crna gora ter Bosna in Hercegovi- 
na pa leta 1978. 

Po teh dogovorih sodijo med ma- 
lo gospodarstvo organzacije zdru- 
ženega dela s področja industrije, 

ki po organski sestavi sredstev in 
tehnologije dela niso večja indu- 
strija, temveč se ukvarjajo s proiz- 
vodnjofinalnih izdelkov ali polproi- 
zvodov v majhnih serijah, s koope- 
rantsko proizvodnjo ali pa proizva- 
jajo po posebnih naročilih: Sem so- 
dijo organizacije, ki nudijo servisne 
in druge storitve, obrtne zadruge, 
pogodbene organizacije združene- 
ga dela, nadalje dejavnosti, ki se 
opravljajo z osebnim delom in 
sredstvi v lasti občanov na podoč- 
jih obrti, gostinstva, trgovine, pre- 
vozništva in drugih (z izjemo kme- 
tijstva) ter domača obrt, ki jo or- 
ganzirajo temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela. 

Poleg dogovorov so vse republi- 
ke in pokrajini sprejele predpise o 
opravljanju gospodarskih dejavno- 
sti z osebnim delom in sredstvi v 
lasti občanov ter zakone o obrtnih 
zadrugah- Izjema je le črna gora. 
Predpise o domači obrti so sprejele 
Slovenija, Srbija, Kosovo in Vojvo- 
dina. Prav tako smo dobili predpise 
o davkih in prispevkih občanov, 
skladno z Dogovorom o usklajeva- 
nju davčne politike na področju sa- 
mostojnega opravljanja gospodar- 
skih in negospodarskih dejavnosti 
z delovnimi sredstvi v lasti obča- 
nov. 

Kar zadeva določbe Ustave in Za- 
kona o združenem delu o združe- 
vanju dela in sredstev med nosilci 
osebnega dela in organizacijami 
združenega dela, so le v SAP Voj- 
vodini razčlenjene v posebnem za- 
konu. 

Na ravni federacije se z ustrezni- 
mi predpisi v sklopu carinske poli- 
tike določajo pogoji za carinske 
olajšave pri uvozu gospodarskega 
inventarja za opravljanje obrtne de- 
javnosti ljudi, ki se vračajo z zača- 
snega dela v tujini. Urejen je tudi 
uvoz opreme in reprodukcijskega 
materiala za opravljanje dejavnosti 
z osebnim delom in sredstvi v lasti 
občanov. 

V federaciji so sklenjeni štirje do- 
govori republik in pokrajin, ki ure- 
jajo vprašanja malega gospodar- 
stva. 

Analiza omenja, da organizacije 
združenega dela premalo izkori- 
ščajo možnost, predvideno v Zako- 
nu o združenem delu, zbiranja de- 
narnih sredstev občanov za razširi- 
tev materialne osnove dela oziroma 
odpiranje novih delovnih mest in 
zaposlovanja občanov, ki prispeva- 
jo ta sredstva. 

Po oceni, kako malo gospodar- 
stvo obravnavajo predpisi in druž- 
beni dogovori, je pripravljen Pred- 
log družbenega dogovora o razvo- 
ju malega gospodarstva v SFRJ, ki 
je sedaj v fazi usklajevanja. 

Analiza osvetljuje položaj malega 
gospodarstva s podatki o poprečni 
stopnji rasti v obdobju od 1976. do 
1978. leta. Zajet je le del malega 
gospodarstva, in sicer obrto zdru- 

ženo delo in osebno delo. Na obeh 
področjih je stopnja rasti dosegla 
5,8 namesto predvidene 7,2 odstot- 
ka. V družbenem sektorju je bila 
sicer uresničena planirana stopnja 
rasti, ki je dosegla 6,4 odstotka kot 
rezultat boljše proizvodne usmeri- 
tve in večje poslovnosti organizacij 
združenega dela na področju obrti. 
Individualni sektor pa je beležil 
precej manjšo dinamiko proizvod- 
nje in storitev (4 odstotke) zaradi 
zmanjšanih zmogljivosti. Število 
obrtnih delavnic je bilo namreč leta 
1977 (za leti 1978 in 1979 še ni 
podatkov) manjše za 2,7 odstotka v 
primerjavi z letom 1975. 

Prav tako niso ursničena planska 
predvidevanja o hitrejšem zaposlo- 
vanju v dejavnostih malega gospo- 
darstva. Zaposlenost narašča z 2 
namesto 3 odstotno stopnjo. Pri in- 
vesticijah v osnovna sredstva je 
stopnja rasti tudi nižja od načrtova- 
ne, kar je posledica zmanjšanja 
sredstev obrtnih organizacij za raz- 
širjeno reprodukcijo. Stopnja re- 
produkcijske sposobnosti teh or- 
ganizacij je upadla za okoli 50 od- 
stotkov, medtem ko se je stopnja 
zadolženosti za investicijske kredi- 
te povečala za 140 odstotkov. 

V posameznih republikah in po- 
krajinah zelo počasi in različno po- 
teka združevanje dela in sredstev v 
pogodbenih organizacijah združe- 
nega dela. Obrtniki so med leti 
1976 in 1979 ustanovili 56 pogod- 
benih organizacij. Največ v Slove- 
niji, in sicer 25, najrrjanj pa v Vojvo- 
dini, kjer sta le dva POZD. V teh 
pogodbenih organizacijah združu- 
je delo in sredstva približno T000 
ljudi Sedaj ustanavljajo še 30 takih 
organizacij. 

Ker veljavni predpisi ne urejajo 
posebej vprašanja opreme, ki jo 
uvažajo zdomci, ko prihajajo z dela 
v tujini in ustanavljajo ali so usta- 
novili pogodbeno organizacijo, je 
manjše tudi zanimanje za usta- 
novitev takih organizacij združene- 
ga dela. 

STAGNACIJA 
OBRTNIH ZADRUG 

Analiza ugotavlja, da združeva- 
nje obrtnikov v obrtne zadruge 
stagnira (teh zadrug je približno 
70). Prav tako pa poteka počasi 
preoblikovnje sedanjih zadrug v 
skladu z Zakonom o združenem 
delu in zakoni o zadrugah Čeprav 
obrtne zadruge lahko pomembno 
vplivajo na organziranje kooperaci- 
je in poslovnega sodelovnja med 

obrtniki in organizacijami združe- 
nega dela, je ta njihova funkcija 
pomembneje razvita le v slovenskih 
zadrugah. Vse druge zadruge se v 
glavnem ukvarjajo z nabavo in pro- 
dajo in overjanjem računov obrtni- 
kom, kadar delovne organizacije 
nočejo z njimi neposredno poslo- 
vati. 

Na nadaljnji razvoj malega go- 
spodarstva bodo vplivali projekti za 
odpiranje novih ali razširitev obst- 
ječih zmogljivosti. Po podatkih so 
na primer leta 1978, registrirali v 
Srbiji okoli 250 projektov malega 
gospodarstva, realiziranih pa je bi- 
lo 57 (35 proizvodnih in 22 storitve- 
nih). Na ta način je malo gospodar- 
stvo zaposlilo 5000 novih delavcev, 
z realizacijo 66 projektov, ki sedaj 
potekajo, pa bo dobilo delo še 7000 
ljudi. V SAP Kosovo so realizirali al- 
pa bodo v kratkem 14 takih načr- 
tov. Projekti so registrirani tudi v 
SR Hrvaški (105), v SR Črni gori 
(38), SAP Vojvodini (50). Tudi v Slo- 
veniji in Bosni in Hercegovini so 
zabeležili določeno število projek- 
tov, vendar ni podatkov o njihovem 
številu in realizaciji. 

Povezovanje malega gospodar- 
stva in velikih proizvodno-promet- 
nih sistemov se počasi razvija. So 
primeri kooperacije ali drugačnega 
poslovnega sodelovanja z organi- 
zacijami združenega dela malega 
gospodarstva in z nosilci osebnega 
dela. Novi obrati nastajajo tudi na 
območju občin drugih republik in 
pokrajin. Analiza omenja Gorenje, 
Meblo in Iskro v Sloveniji ter Crve- 
no zastavo in Simpo v SR Srbiji. 
Unis iz Sarajeva je ustanovil Biro za 
razvoj malega gospodarstva, kjer 
pripravljajo konkretne projekte za 
odprtje proizvodnih zmogljivosti 
malega gospodarstva na območjih 
nerazvitih občin SR Bosne in Her- 
cegovine. 

Vsekakor pa je potrebno, pravi 
Analiza, večje vključevanje znan- 
stvenih in raziskovalnih organizacij 
pri izdelavi konkretnih programov 
razvoja malega gospodarstva na 
posameznih območjih in v okviru 
posameznih proizvodno-promet- 
nih sistemov. Kjer ni planov, pro- 
gramov in spodbujevalnih ukrepov 
na območjih v občinah in krajevnih 
skupnostih, se ta del gospodarstva 
premalo in stihijsko razvija. 

Zagotavljanje finančnih sredstev 
je pomembno vprašanje razvoja 
malega gospodarstva, predvsem 
zaradi zelo nizke akumulativnosti 
organizacij združenega dela in veli- 
kega deleža samoupravnega finan- 
ciranja razširjene reprodukcije. 

S ANALIZA O POLOŽAJU IN STATUSU MALEGA GOSPO- 
0 DARSTVA S PREDLOGOM ZA NJEGOV NADALJNJI RA 
X ZVOJ 
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Res pa je, da so banke v zadnjem 
času bolj vključena v kreditiranje 
projektov malega gospodarstva, 
vendar pogoji niso ugodni. Banke 
določajo visoke obresti, kratke od- 
plačilne roke in zahtevajo veliko 
lastno udeležbo. 

Že dalj časa potekajo pogovori z 
Mednarodno finančno korporacijo 
(IFC) o odprtju kreditne linije za 
financiranje malega gospodarstva 
v znesku 32 milijonov dolarjev (za 
vsako republiko in pokrajino po 4 
milijone). 

Analiza opozarja tudi na premaj- 
hne možnosti malega gospodar- 
stva za uvoz opreme in reproduk- 
cijskega materiala, ki ga ne proiz- 
vajamo v Jugoslaviji, saj to zmanj- 
šuje izkoriščanje proizvodnih in 
storitvenih zmogljivosti. Problemi 
so tako pri načinu pridobivanja bla- 
govno režimskih pravic za uvoz te- 
ga materiala kot pri samoupravnem 
sporazumevanju z drugim gospo- 
darstvom na ravni federacije Pri- 
dobivanje pravic namreč ne ustre- 
za znaćaju malega gospodarstva 

Kljub jasnim družbenopolitičnim 
opredelitvam, po oceni Analize v 
posameznih okoljih niso naklonje- 
ni malemu gospodarstvu in napač- 
no ocenjujejo razvoj osebnega de- 
la, pogodbenih organizacij in obrt- 

nih zadrug kot oblike preoblikova- 
nja individualnega dela in sredstev 
občanov v združeno delo. V takih 
okoljih menijo, da je osebno delo 
družbeno škodljivo in nepotrebno 
ter da je edino področje, ki omogo- 
ča deformacije in neopravičeno 
bogatitev. 

Najbolj zaviralni dejavnik hitrej- 
šega razvoja osebnega dela je po- 
manjkanje poslovnih prostorov, 
predvsem za storitvene, pa tudi za 
proizvodne dejavnosti malega go- 
spodarstva. V večjih mestih so 
sprejeli učinkovite ukrepe za grad- 
njo centrov krajevnih skupnosti s 
poslovnimi prostori za obrtne, sto- 
ritvene in druge dejavnosti Vendar 
v največjem številu mest in občin 
premalo organizirano rešujejo ta 
problem. Zaradi tega je, potrebna 
večja organiziranost in planska 
gradnja poslovnih prostorov traj- 
nejšega značaja kot tudi večje an- 
gažiranje sredstev nosilcev oseb- 
nega dela, posebej povratnikov z 
dela v tujini. 

Če govorimo o davčnih obvezno- 
stih obrtnikov, moramo omeniti, da 
so republike in pokrajini izenačile 
to obveznost. Veljajo olajšave pri 
odpiranju novih delavnic in investi- 
ranju v nove stroje. So pa še neka- 

tere druge ugodnosti Vendar pa 
obrtnike precej obremenjujejo pri- 
spevki samoupravnim interesnim 
skupnostim za splošno in skupno 
porabo. Plačujejo okoli 15 vrst pri- 
spevkov in so tako, kljub davčnim 
olajšavam, njihove skupne obvez- 
nosti'še naprej zelo velike. 

Za razširitev problema preskrbo- 
vanja s potrebno uvoženo opremo 
in reprodukcijskim materialom je 
bil sprejet poseben Odlok, ki nosil- 
cem osebnega dela kot občanom 
dovoljuje uvoz gospodarskega in- 
ventarja za opravljanje registrirane 
dejavnosti v posamični vrednosti 
do 120.000 dinarjev. Ta vsota pa je 
prenizko določena, saj na primer 
ne omogoča niti uvoz stroja za ke- 
mično čiščenje ali naprave za pra- 
nje vozil. Prav tako je urejen tudi 
uvoz reprodukcijskega materiala v 
vrednosti 40.000 dinarjev letno, kar 
tudi ne ustreza potrebam obrtni- 
kov. 

Po prvem septembru 1979 veljajo 
novi carinski predpisi, ki povratni- 
kom z dela v tujini omogočajo večji 
uvoz gospodarskega inventarja, če 
ga uvažajo za obrtno dejavnost z 
osebnim delom v lasti občanov. 

Predlog ukrepov predvideva hi- 
tro sklenitev Družbenega dogovora 
v SFR Jugoslaviji, kakor tudi dolo- 
čitev metodologije za spremljanje 
in objavljanje podatkov o malem 
gospodarstvu. Sklenjeno je," da bo- 
do pristojni organi predlagali 
ustrezne rešitve tistih vprašanj, ki 
zadevajo povečanje posamezne 
carinske osnove za uvoz opreme za 
obrtnike. To je potrebno storiti v 
skladu z olajšavami, ki se dajejo za 
uvoz opreme delavcev - povratni- 
kov z začasnega dela v tujini. Nada- 
lje naj bi preučili možnosti poveča- 
nja vrednosti uvoza reprodukcij- 
skega materiala, ki ga ne proizvaja- 
mo v Jugoslaviji, za delovne ljudi, 
ki opravljajo obrtno dejavnost z 
osebnim delom in sredstvi v lasti 
občanov. Analizirali pa so tudi 
možnosti za uvoz opreme, potreb- 
ne za ustanovitev pogodbenih or- 
ganizacij združenega dela, kadar 
jih ustanavljajo zdomci po vrnitvi v 
domovino. 

Predvideno je, da bi nadaljevali z 
dejavnostjo za zagotavljanje tujih 
kreditov za financiranje nadaljnje- 
ga razvoja malega gospodarstva 
pod najboljšimi možnimi pogoji, v 
okviru skupnega obsega zadolže- 
vanja v tujini. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati Zveznega zbora so na 
seji, ki je bila 30. januarja sprejeli 
več zakonskih aktov: 

Zakon o temeljih lastninsko- 
pravnih razmerij (AS 93) celovito in 
podrobno ureja temeljne in poseb- 
ne oblike lastninskih pravic v naši 
družbi, pridobivanje, varstvo in 
prenehanje lastninskih pravic, 
služnostnih pravic, zastavno pravi- 
co in posest. Določa tudi tri temelj- 
ne oblike lastninske pravice - pra- 
vico osebne lastnine, delovno-pri- 
vatne lastnine in pravica lastnine 
družbenih organizacij, združenj 
občanov in drugih civilno pravnih 
oseb. 

Zakon o ratifikaciji Dunajske 
konvencije o sukcesiji držav glede 
pogodb (AS 221), ki prinaša več 
pravne varnosti pri ustvarjanju no- 
vih držav. Ta konvencija se uporab- 
lja pri nastajanju novih držav na 
odvisnem teritoriju, pri pripojitvi 
dela ozemlja ene države drugi, ze- 
dinjenju držav, odcepitvi ali razpa- 
du države in oblikovanju nove. 

Zakon o programu graditve ob- 
jektov radiorelejnega sistema Ju- 
goslavije v obdobju od leta 1979 
do leta 1983 (AS 117) določa, da se 
bodo vsi objekti gradili po spreje- 
tem programu v katerem so zajeta 
dela pri sklenitvi graditve teleob- 
jektov tega sistema. Dela so že v 
teku in potekajo na podlagi Progra- 
ma o graditvi radiorelejnega siste- 
ma Jugoslavije od leta 1976 do 
1980. S tem dopolnilnim progra- 
mom bo končana graditev radiore- 
lejnega sistema v državi v celoti. 

Zakon o programu tretje etape 
investicijskih del, nakupa opreme 
in tehničnih sredstev za regulacijo 
Donave od Beograda do jugoslo- 
vansko-madžarske meje v obdob- 
ju od leta 1979 do 1983 (AS 114) 
omogoča dokončanje mednarodne 
obveznosti naše države, da na svo- 
jem sektorju opravi dela s katerimi 
se bodo izboljšali pogoji za plovbo 
po Donavi. V Programu so točno 
določena sklepna dela, ki morajo 
biti opravljena v tem obdobju. Za 
izvedbo le-teh SO z zveznim zako- 
nom zagotovljena sredstva v zne- 
sku 640 milijonov dinarjev. 

Delovni program Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ za leto 1980 s 
Predlogom načrta izvajanja De- 
lovnega programa v prvem trime- 
sečju 1980. 

Po hitrem postopku pa je bil sprejet 
Zakon o začasni prepovedi raz- 

polaganja z delom družbenih 
sredstev za izplačevanje dnevnic 
za službena potovanja, nadome- 
stil za potne stroške na službe- 
nem potovanju, reprezentančnih 
izdatkov, izdatkov za avtorske ho- 
norarje, izdatkov za intelektualne 
storitve ter izdatkov po pogodbi o 
delu v letu 1980 (AS 239) s katerim 
je omejeno izplačevanje sredstev 
za dnevnice, reprezentanco in ho- 
norarje. Zakon določa, da uporab- 
niki družbenih sedstev lahko v letu 
1980 izplačujejo dnevnice in potne 
stroške na službenem potovanju v 

največ za 10 odstotkov višjem zne- 
sku kot leta 1979. Izvzete so le or- 
ganizacije združenega dela, ki 
opravljajo investicijska dela izven 
sedeža temeljne organizacije ali 
opravljajo dejavnost v javnem pro- 
metu. Višino izdatkov pri njih bo 
določil upravni organ, vendar pa 
izdatki ne morejo biti višji kot leta 
1980. 

Prav tako je določeno, da je mo- 
goče avtorske honorarje izplačeva- 
ti do zneska, ki je bil izplačan v 
preteklem letu, za reprezentanco 
pa lahko doseže največ 80 odstot- 
kov vrednosti za te izdatke J letu 
1979. 

Na seji Zbora republik in pokra- 
jin, ki je bila 30. januarja so bili 
sprejeti naslednji zakonski pred- 
pisi: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma 
med SFRJ in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (AS 240), Me- 
dnarodna banka za obnovo in ra- 
zvoj je odobrila organizaciji »Luka 
Bar« posojilo v znesku 50 milijonov 
dolarjev za saniranje posledic pO 
potresu. Ker pa ni neposredni po- 
sojilojemalec je vlada SFRJ podpi- 
sala z Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj Sporazum o garanciji s 
katerim garantira točno in pravoča- 
sno vračanje posojila. 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o 
garanciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj (AS 
241); s sporazumom o garanciji se 
vlada SFRJ zavezuje,da bo zagoto- 

vila redno vračanje posojila, ki ga 
je Mednarodna banka za obnovo in 
razvoj dala, na osnovi Pogodbe o 
posojilu, Železniški transportni or- 
ganizaciji Titograd. Vrednost poso- 
jila je 14 milijonov dolarjev, porabili 
pa ga bodo za sanacijo posledic po 
potresu. 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o 
garanciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj (AS 
232). S Sporazumom je določeno, 
da federacija brezpogojno garanti- 
ra za točno in pravočasno vračanje 
posojila, ki ga je Mednarodna ban- 
ka za obnovo in razvoj odobrila Za- 
grebški banki. Posojilo znaša 51 
milijonov dinarjev, uporabili pa ga 
bodo za regulacijo porečja Save. 

Zakon o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu 
(AS 203) predvideva, da se bo vsa- 
ka prodaja proizvodov imela za 
promet proizvodov ustvarjenim ne- 
posredno s končnim porabnikom 
in je tako izenačeno davčno ravna- 
nje pri prodaji na drobno in na de- 
belo. Prav tako je predvidena davč- 
na oprostitev za trgovske organiza- 
cije ko nabavljajo blago zaradi na- 
daljnje prodaje. Osnova za obraču- 
navanje vseh vrst prometnega dav- 
ka projzvodov (temeljnega in po- 
sebnega) je ista. Ni predvideno na- 
daljnje oproščanje plačevanja te- 
meljnega prometnega davka pri 
prodaji rabljenih osebnih avtomo- 
bilov, ki jih prodajajo občani. 
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