
Sekretar/at Skapjč/se SRJ 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN  Ljubljana, 20. 2. 1980 

SKUPŠČINE SFR JUGOSL A/IJE Letnik Vl>š,ev-4 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c^Tn 

DOGOVOR 

o uresničevanju družbene usmeritve 

razporejanja dohodka v letu 1980 

METODOLOGIJA 

za spremljanje izvajanja dogovora o uresničevanju 

družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 

DRUŽBENI DOGOVOR 

o izvajanju politike cen proizvodov in 

storitev v SR Sloveniji v letu 1980 



DOGO¥OFt 

e u r e s n i č e v a n] m družbene u s m e r it Ve 

razporejanja dohodka v letu 1980 

Tokrat objavljamo »Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v |etu igso«, ki so ga 
5. februarja 1980 sklenili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršna sveta Skupščine mesta Ljubljane in 
Skupščine obalne skupnosti, izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije Gospodarska zbornica Slovenije in Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Objavljamo tudi »Družbeni dogovor o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980«, ki 
so ga prav tako 5. februarja 1980 sklenili Izvršni svet Skupščine, Izvršna sveta Skupščine mesta Ljubljane in 
SkuDŠčine obalne skupnosti, izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Gospodarska zbornica Sioven je, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije, s®mo"Pr^"® 
interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost PTT prometa v 
SR Sloveniji, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. 

Na podlagi 579. člena zakona o združenem delu 
(Uradni list SFRJ, št. 53/76) in na podlagi usmeritev 
6.4. točke Resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1980 (Uradni list SRS, št. 1/80) sklenejo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine me- 
sta Ljubljane, Izvršni svet Skupščin® obalne skupno- 
sti in Izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in Služba družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji 

DOGOVOR 
o uresničevanju družbene usmeritve 

razporejanja dohodka v letu 1980 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z namenom, da uresničijo usmeritve, sprejete za razporeja- 

nje dohodka ter oblikovanje in porabo sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo delavcev v organizacijah združe- 
nega dela in v delovnih skupnostih v Resoluciji o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 ter uskladijo Svojo aktivnost, določajo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 
mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti in 
Izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora), s tem dogovorom 
svoje obveznosti in naloge pri uresničevanju sprejete stabili- 
zacijske družbenoekonomske politike v letu 1980 ter način 
njenega izvajanja. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci v 

organizacijah združenega dela hkrati z zaključnim računom 
za leto 1979 sprejeli tudi dopolnjene in z resolucijo usklajene 
planske akte za leto 1980. Razmerja v teh planskih aktih bodo 
določili tako, da bo zagotovljeno razmerje med sredstvi za 
osebne dohodke in skupno porabo ter sredstvi za akumula- 

cijo (za pospešeno amortizacijo, za razširitev in zboljšanje 
materialne osnove dela ter za rezerve), ki bo usklajeno z 
usmeritvami resolucije in tega dogovora. 

Tako dopolnjene planske akte, v katerih bodo delavci pre- 
dvideli razmerja za razporejanje dohodka, bodo v organizaci- 
jah združenega dela uskajevali na ravni delovne organizacije 
oziroma z drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi 
so temeljne organizacije dohodkovno povezane. 

Pri uskladitvi planskih aktov bodo delavci v delovni organi- 
zaciji za posamezne temeljne organizacije pri planiranju rasti 
sredstev za osebne dohodke različno upoštevali usmeritve 
resolucije. Udeleženci tega dogovora pa bodo dali pobudo, 
da se posebej prouči izpolnjevanje resolucijskih usmeritev v 
delovni organizaciji, če temeljne organizacije v njej skupaj ne 
bodo upoštevale sprejetih usmeritev. 

II. USMERITVE ZA RAZPOREJANJE DOHODKA 
IN OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA OSEBNE 

DOHODKE V MATERIALNI PROIZVODNJI 

3. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela naj ob 

pripravljanju in sprejemanju svojih planskih aktov za leto 1980 
ter ob razporejanju dohodka in čistega dohodka v letu 1980 
uresničujejo usmeritev resolucije za 25 % počasnejšo rast 
sredstev za osebne dohodke od rasti dohodka v SR Sloveniji 
tako, da upoštevajo: 

1. prispevek živega dela delavcev ter njihovega upravljanja 
in gospodarjenja z družbenimi sredstvi pri ustvarjanju do- 
hodka organizacij združenega dela. 

Ta prispevek naj delavci ugotavljajo na podlagi kazalcev 
kvalitete gospodarjenja, ki jih bodo opredelili v svojih pianih, 
zlasti pa na podlagi povečane produktivnosti dela, povečanja 
izvoza, zniževanja stroškov in smotrnejše porabe energije. 
Zagotove naj, da bodo v celoti, kakor tudi po posameznih 
kazalcih dosegli v letu 1980 povečan prispevek delavcev k 
ustvarjenemu dohodku napram letu 1979; 

2. nujnost sorazmerno večjega zaostajanja rasti sredstev 
za osebne dohodke za rastjo dohodka v tistih organizacijah 
združenega dela, kjer raste dohodek občutno hitreje od po- 
prečne rasti dohodka v gospodarstvu in sorazmerno manj- 
šega zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka v tistih organizacijah združenega dela, kjer raste 
dohodek občutno počasneje od poprečne rasti dohodka v 
gospodarstvu; 

3. primernost manjšega zaostajanja rasti sredstev za 
osebne dohodke od rasti dohodka v tistih temeljnih organiza- 
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cijah združenega dela, v katerih je precejšen del prihodka 
ustvarjen z izvozom; 

4. nujnost sorazmerno večjega zaostajanja rasti sredstev 
za osebne dohodke od rasti dohodka v tistih organizacijah 
združenega dela, v katerih v letu 1979 z doseženimi razmerji v 
razporejanju dohodka in čistega dohodka niso zagotovili po- 
časnejše rasti sredstev za osebne dohodke od rasti dohodka 
ter so tako osebni dohodki na delavca naraščali sorazmerno 
hitreje; 

5. nujnost sorazmerno manjšega oziroma večjega zaosta- 
janja rasti sredstev za osebne dohodke od rasti dohodka v 
tistih organizacijah združenega dela, kjer so osebni dohodki 
nesorazmerno nižji oziroma višji od poprečnih osebnih do- 
hodkov na zaposlenega v gospodarstvu. 

Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo delavci v 
organizaciji združenega dela uresničevali navedene usmeri- 
tve tako, da bodo pri planiranju in pri odločanju o razporeja- 
nju dohodka v letu 1980 enakovredno in v medsebojni odvi- 
snosti upoštevali na podlagi teh usmeritev opredeljene kvali- 
tativne in kvantitativne kazalce v 4., 5., 6., 7. in 8. členu, vendar 
vedno v skladu z ustvarjenim dohodkom in upoštevaje obvez- 
nosti iz dohodka. 

4. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela naj usmeritve 1. 

točke 3. člena tega dogovora izvajajo tako, da bodo prispevek 
živega dela delavcev ter njihovega upravljanja in gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi pri planiranju in pri odločanju o 
razporejanju dohodka ugotavljali zlasti po naslednjih kazal- 
cih: 

- izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, 
- proizvodni stroški na enoto ustvarjenega dohodka, 
- proizvodni stroški na enoto proizvoda, 
- porabljena energija na enoto proizvoda, 
- produktivnost dela, merjena s fizičnim obsegom proiz- 

vodnje na delavca, 
- produkitvnost dela, merjena s ustvarjenim dohodkom na 

delavca, 
- dosežena akumulacija v primerjavi z dohodkom, 
- dosežena akumulacija v primerjavi s povprečno uporab- 

ljenimi poslovnimi sredstvi, 
- doseženi dohodek v primerjavi s poprečno uporabljenimi 

poslovnimi sredstvi 
- delež prihodka, ki ga organizacija združenega dela 

ustvarja z izvozom, 
- porast izvoza, zmanjšanje uvoza in odnos med izvozom 

in uvozom, 
- stopnja obračanja obratnih sredstev, 
- izraba delovnega časa. 
Povečanje prispevka živega in minulega dela k povečanju 

ustvarjenega dohodka bodo delavci v organizacijah združe- 
nega dela ocenjevali glede na dosežene rezultate v letu 1980 v 
primerjavi z letom 1979 in v primerjavi s planiranimi nalogami 
in cilji v letu 1980. Ugotovljene rezultate, izražene prek teh 
kazalcev, bodo primerjali z rezultati, doseženimi v drugih 
temeljnih organizacijah združenega dela v delovni in sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela ter v sorodnih organizaci- 
jah združenega dela oziroma v podskupinah dejavnosti. Če 
bodo na podlagi medsebojnega primerjanja vseh kazalcev 
ugotovili, da se je v letu 1980 prispevek delavcev na podlagi 
živega in minulega dela k ustvarjenemu dohodku povečal 
naprem letu 1979, lahko sorazmerno več sredstev razporede 
za osebne dohodke. Kolikor pa bodo ugotovili, da je prispe- 
vek delavcev k ustvarjenemu dohodku v letu 1980 enak ali 
nižji kot v letu 1979, bodo sorazmerno znižali sredstva za 
osebne dohodke. 

5. člen 
Načelo sorazmerno počasnejše rasti sredstev za osebne 

dohodke kot dohodka, če ta narašča občutno hitreje od 
povprečne rasti v gospodarstvu, bodo delavci uresničevali 
tako, da bodo; 

- določili del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugo- 
dnih naravnih pogojih, oziroma je rezultat izjemnih ugodnosti 
na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti pri njegovem ustvarja- 
nju ter v svojih planih zagotovili, da se bo ta del dohodka 
razporejal pretežno za razširitev materialne podlage dela de- 
lavcev v temeljnih organizacijah združenega dela; 
- v svojih planih in pri odločanju o razporejanju dohodka 

zagotovili, da se pretežni del dohodka, ki ni rezultat povečane 

produktivnosti živega in minulega dela, temveč spremenjenih 
odnosov na trgu in pri pridobivanju dohodka, razporeja za 
razširitev materialne podlage dela delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela; 
- zagotoviti v svojih planih in pri odločanju o razporejanju 

dohodka, da se tudi povečani dohodek, ki je rezultat pove- 
čane produktivnosti živega in minulega dela, razporeja tako, 
da hitreje naraščajo sredstva za razširitev materialne podlage 
dela kot sredstva za osebne dohodke. 

6. člen 
Da bi zagotovili najmanj 25%-rro zaostajanje rasti sredstev 

za osebne dohodke za rastjo dohodka v SR Sloveniji ter hkrati 
zagotovili ublažitev vpliva pogojev pridobivanja dohodka na 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke v posamezni te- 
meljni organizaciji združenega dela, naj delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela pri planiranju in odločanju o 
razporejanju dohodka ob povečanem prispevku živega in 
minulega dela k ustvarjenemu dohodku po kazalcih iz 4. člena 
tega dogovora zagotove, da bo odstotek zaostajanja rasti 
sredstev za osebne dohodke za 3 odstotke točke večji od 
odstotka rasti dohodka. Pri rasti dohodka iznad 50% pa bi 
sredstva za osebne dohodke smela rasti največ za polovico 
rasti dohodka. 

Zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka, opredeljeno v prejšnjem odstavku je lahko manjše, 
če je prispevek živega in minulega dela delavcev k ustvarje- 
nemu dohodku v letu 1980 znatno večji kot v letu 1979. 

Tudi za organizacije združenega dela, ki ustvarjajo vsaj 
15% celotnega prihodka z izvozom blaga in storitev (t. j. 
razmerje med dinarsko vrednostjo izvozom blaga in storitev 
povečano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom) ozi- 
roma ustvarjajo devizni prihodek po določbah 67. člena za- 
kona o deviznem poslovanju in deviznih odnosih s tujino, je to 
zaostajanje lahko manjše. Dobljeni odstotek porasta sredstev 
za osebne dohodke po 1. odstavku 8. člena te organizacije 
popravijo tako, da 
- pri udeležbi izvoza v celotnem prihodku od 15 - 33% 

povečajo v 1. točki 8. člena določene odstotne točke za največ 
dodatni dve odstotni točki; 

- pri udeležbi izvoza v celotnem prihodku od 33 - 66% za 
največ 4 dodatne odstotne točke; 
- pri udeležbi izvoza v celotnem prihodku nad 66% tako, da 

jih povečajo za največ 6 dodatnih točk. 
Temeljne organizacije, ki so se v letu 1979 ali 1980 na novo 

konstituirale ter temeljne organizacije v katerih so bile v letu 
1980 aktivne naložbe, ki zahtevajo zaposlitev novih delavcev 
ter v prvem letu obratovanja objektivno ne dajejo ustreznega 
dohodkovnega učinka, opredelijo v svojih planskih aktih, 
kako bodo uresničile usmeritve iz resolucije, ne glede na 
določila 1. odstavka tega člena. 

7. člen 
Ob planiranju in razporejanju dohodka in sredstev za 

osebne dohodke v letu 1980 na osnovi usmeritev 3. člena tega 
dogovora bodo delavci v organizacijah združenega dela upo- 
števali tudi dosežena razmerja v raporejanju dohodka v letu 
1979 v primerjavi z letom 1978 v svoji temeljni organizaciji 
združenega dela, v sorodnih organizacijah združenega dela, 
kakor tudi v podskupini dejavnosti. Pri tem bodo ugotavljali in 
primerjali predvsem v letu 1979 glede na leto 1978 doseženo 
razmerje med porastom sredstev za akumulacijo (sredstva za 
pospešeno amortizacijo, sredstva za zboljšanje in razširitev 
materialne osnove dela in za rezerve) in porastom sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Kolikor je bilo razmerje v razporejanju dohodka v temeljni 
organizaciji združenega dela ugodnejše od razmerja v sorod- 
dnih organizacijah in podskupini dejavnosti, lahko delavci v 
temeljni organizaciji združenega dela v letu 1980 nekoliko 
hitreje povečujejo sredstva za osebne dohodke, kot pa naj bi 
jih glede na usmeritve iz 4., 5. in 6. člena tega dogovora. 
Kolikor pa je razmerje v raporejanju dohodka slabše od ra- 
zmerij v sorodnih organizacijah in podskupini dejavnosti, pa 
naj rast sredstev za osebne dohodke še bolj zaostaja za rastjo 
dohodka kot pa smo navedli na podlagi usmeritev iz 4., 5. in 6. 
člena tega dooovora 

8. člen 
Usmeritve iz pete točke 3. člena tega dogovora naj delavci v 

organizacijah združenega dela upoštevajo tako, da odstotek 
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rasti sredstev za osebne dohodke, ki ga bodo ugotovili na 
podlagi enakovredne uporabe in medsebojnega primerjanja 
kazalcev iz členov 4., 5., 6. in 7. tega dogovora posebej pa, ce 
bodo povečali prispevek živega in minulega dela iz ustvarje- 
nega dohodka, ustrezno povečajo oziroma zmanjšajo, kakor 
sledi: 
1) Pri 22% rasti dohodka naj dobljeni odstotek porasta sred- 
stev za osebne dohodke popravijo glede na višino povprečnih 
razporejenih osebnih dohodkov (bruto) na delavca v letu 1979 
in sicer: 
- do 8000 dinarjev - povečajo za največ 3 odstotne točke 
- od 8001 do 9000 dinarjev - povečajo za največ 2 odstotni 
točki 
- od 9001 do 9800 dinarjev - povečajo za največ 1 odstotno 
točko 
- od 9801 do 10400 dinarjev - pustijo nespremenjenega 
- od 10401 do 11300 dinarjev - zmanjšajo najmanj za 1 
dostotno točko 
- od 11301 do 12300 dinarjev - zmanjšajo najmanj za 2 
odstotne točke 
- od 12301 do 13500 dinarjev - zmanjšajo najmanj za 3,5 
odstotni točki 
- nad 13501 dinarjev - zmanjšajo najmanj za 5 odstotnih 
točk. , 
2) Če je rast dohodka večja ali manjša od 22 % se po 1. točki 
tega člena ugotovljena rast sredstev za osebne dohodke po- 
veča ali zmanjša tako, da se za vsako odstotno točko večje ali 
manjše rasti dohodka poveča ali zmanjša ugotovljena rast 
sredstev za osebne dohodke za naslednje odstotne točke: 
- za 0,10 odstotne točke - pri osebnih dohodkih med 9001 in 
12300 dinarjev, 
- za 0,15 odstotne točke - pri osebnih dohodkih med 12301 
in 13500 dinarjev, 
- za 0,20 ostotne točke - pri osebnih dohodkih do 9000 
dinarjev in nad 13501 dinarjev. 

9. člen 

Za temeljne organizacije združenega dela materialne proiz- 
vodnje, kjer se del sredstev za enostavno ali za razširjeno 
reprodukcijo oblikuje na podlagi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov ali na podlagi zakonov (energetika, železni- 
ško, luško in cestno gospodarstvo, PTT, komunalno gospo- 
darstvo ipd.) se izvajalci in uporabniki v samoupravni intere- 
sni skupnosti dogovorijo o načelih in merilih za razporejanje 
dohodka in za oblikovanje sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo v organizacijah združenega dela izvajalcev. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela iz 1. 
odstavka tega člena zagotavljajo taka razmerja razporejanja 
dohodka, da njihova sredstva za osebne dohodke naraščajo 
usklajeno z naraščanjem sredstev za osebne dohodke delav- 
cev v gospodarstvu, če dosegajo planirane oziroma v samo- 
upravni interesni skupnosti dogovorjene rezultate dela. 

10. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela naj 

vztrajajo, da bodo na podlagi informacij poslovodnih organov 
in predlogov samoupravnih organov mesečno, posebej teme- 
ljito pa ob periodičnih obračunih, ugotavljali uspešnost svo- 
jega dela in gospodarjenja ter na podlagi ugotovljenega pri- 
spevka k ustvarjenemu dohodku ter skladno s kriteriji v reso- 
luciji, v tem dogovoru in svojih planskih aktih odločali o 
razporjanju dohodka. 

III. USMERITVE ZA RAZPOREJANJE 
DOHODKA IN OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA 
OSEBNE DOHODKE V ORGANIZACIJAH IN 
SKUPNOSTIH IZVEN MATERIALNE 

PROIZVODNJE 
11. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela trgovin- 
skih organizacij na debelo in zunanjetrgovinskih organizacij 
združenega dela naj v skladu z i smeritvami resolucije v svojih 
planskih aktih za leto 1980 zagotovijo, da bodo sredstva za 
osebne dohodke rasla v skladu z rastjo dohodka po načelih za 

materialno proizvodnjo (4. in 5. člen tega dogovora), vendar 
naj ne bi razporejena sredstva za osebne dohodke v letu 1980 
porasla v teh temeljnih organizacijah združnenega dela več 
kot 16% v primerjavi z letom 1979. 

Trgovinske temeljne organizacije v delovnih organizcijah 
ali delovne organizacije skupnega pomena v sestavljenih or- 
ganizacijah združenega dela, ki imajo v teh organizacijah 
združenega dela v skladu z zakoni urejene odnose na podlagi 
udeležbe v skupno ustvarjenem prihodku s proizvodnimi te- 
meljnimi organizacijami in se s temi temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela tako tudi sporazumevajo, oblikujejo 
sredstva za osebne dohodke v skladu z njihovo rastjo v 
temeljnih organizacijah, s katerimi so združene v delovne 
organizacije ali sestavljene organizacije združenega dela. 

12. člen 

Delavci v delovnih skupnostih bank in v drugih finančnih 
organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih in v dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih razen iz 16. 
člena tega dogovora naj v skladu z usmeritvami resolucije in 
tega dogovora v svojih planskih aktih za leto 1980 ter pri 
razporejanju dohodka med letom sporazumno z uporabniki 
zagotovijo, da bodo osebni dohodki na zaposlenega ob pre- 
dvidenem obsegu dejavnosti in planiranih stroških rasli v 
skladu z rastjo osebnih dohodkov na zaposlenega v mate- 
rialni proizvodnji. Izplačana sredstva za osebne dohodke v 
letu 1980 naj ne bi porasla za več kot 16% v primerjavi z letom 
1979, v prvi polovici leta 1980 pa da ne bodo presegala 
polovice izplačanih sredstev za osebne dohodke v letu 1979, 
povečane za 10%. 

Delavci v delovnih skupnostih v delovnih organizacijah in 
sestavljenih organizacijah združenega dela naj s samouprav- 
nimi sporazumi z delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, za katere opravljajo storitve ter v svojih letnih 
planskih aktih v soglasju z delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela zagotove, da bodo njihovi osebni dohodki 
odvisni od prispevka, ki so ga s svojim delom dali k ustvarja- 
nju dohodka temeljnih organiacij združenega dela ter da 
bodo sredstva za osebne dohodke delavcev v teh delovnih 
skupnostih rasla v skladu z osnovami in merili, dogovorjenimi 
v teh aktih, vendar največ v sorazmerju z rastjo sredstev ?a 
osebne dohodke delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, kjer 
odnosi pridobivanja dohodka z delavci v delovnih skupnostih 
niso urejeni v skladu z zakonom o združenem delu, naj zago- 
tove, da bodo sredstva za osebne dohodke delavcev v delov- 
nih skupnostih rasla počasneje od sredstev za osebne do- 
hodke delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in 
največ za 16 % nad obsegom sredstev za osebne dohodke teh 
delavcev v letu 1979. 

13. člen 
Uporabniki in izvajalci naj se v okviru samoupravnih intere- 

snih skupnosti družbenih dejavnosti na republiški ravni spo- 
razumejo, da sredstva za osebne dohodke izvajalcev ob pre- 
dvidenem obsegu dejavosti in planiranih stroških v masi ne 
bodo več kot 16% presegala sredstev za osebne dohodke v 
primerjavi z letom 1979.   , . 

Izjemoma se lahko uporabniki in izvajalci v posebnih izo- 
braževalnih dejavnostih in Izobraževalni skupnosti Slovenije 
dogovorijo, da se sredstva za osebne dohodke v skjadu z 
načeli tega dogovora povečajo toliko, kolikor je nujno za 
uvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov, ki bodo na- 
domestili sedanje poklicne šole s periodično organizacijo 
pouka s tem, da se celotna poraba v teh skupnostih ne poveča 
več kot 16% v primerjavi z letom 1979. 

V skladu s to usmeritvijo naj se uporabniki in izvajalci v 
samoupravni interesni skupnosti dogovorijo za kriterije obli- 
kovanja sredstev za osebne dohodke temeljnih organizacij 
združenega dela izvajalcev. Porast sredstev za osebne do- 
hodke v posamezni temeljni organizaciji združenega dela je v 
skladu s temi kriteriji lahko različen. 

14. člen 
Uporabniki in izvajalci naj v okviru samoupravnih interesnih 

skupnosti družbenih dejavnosti na občinski ravni v svojih 
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samoupravnih sporazumih določijo sredstva za osebne do- 
hodke izvajalcev tako, da ob predvidenem obsegu dejavnosti 
in planiranih stroških v masi ne bodo za več kot 16% prese- 
gala sredstev za osebne dohodke v primerjavi z letom 1979, 
razen če občinska resolucija oziroma dogovor glede na ra- 
zlične potrebe po rasti zaposlovanja oziroma glede na spre- 
menjen program dela posamezne dejavnosti ne določa dru- 
gače. 

15. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela družbenih dejav- 

nosti naj v skladu z usmeritvami resolucije v svojih planskih 
aktih za leto 1980 zagotovijo, da bodo osebni dohodki na 
zaposlenega rasli v skladu z rastjo osebnih dohodkov na 
zaposlenega v materialni proizvodnji v ustrezni družbenopoli- 
tični skupnosti. Razporejena sredstva za osebne dohodke v 
letu 1980 naj ne bi v posamezni temeljni organizaciji združe- 
nega dela družbene dejavnosti porasla za več kot 16% v 
primerjavi z letom 1979. oziroma v skladu s sprejetimi kriteriji 
iz 13. in 14. člena tega dogovora. 

V prvi polovici leta 1980 izplačana sredstva za osebne 
dohodke naj ne presegajo polovice izplačenih sredstev za 
osebne dohodke v letu 1979, povečanih za 10%. 

16. člen 
Delavci v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih 

skupnosti, državnih organov, organov družbenih skupnosti, 
delovnih skupnosti družbenopolitičnih organizacij, družbenih 
organizacij, društev in Službe družbenega knjigovodstva naj v 
skladu z usmeritvami resolucije za leto 1980 zagotovijo, da 
bodo osebni dohodki na zaposlenega rasli v skladu z rastjo 
osebnih dohodkov na zaposlenega v materialni proizvodnji v 
ustrezni družbenopolitični skupnosti, vendar izplačana sred- 
stva za osebne dohodke v letu 1980 ne bodo porasla za več 
kot 16%. V okviru tega povečanja se lahko v proračunu 
družbenopolitične skupnosti za posamezne delovne skupno- 
sti določi različno povečanje sredstev za osebne dohodke. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v skladu z 
nalogami, ki jih imajo po resoluciji, sredstva za osebne do- 
hodke v organih za ljudsko obrambo, organi za notranje 
zadeve, inšpekcijskih organih, temeljnih sodiščih in temeljnih 
javnih tožilstvih posebej določijo v proračunu družbenopoli- 
tične skupnosti. 

V prvi polovici leta 1980 naj izplačana sredstva za osebne 
dohodke ne presegajo polovice izplačanih sredstev za osebne 
dohodke v letu 1979, povečanih za 10%. 

IV. USMERITVE IZPLAČIL SREDSTEV ZA 
NAMENE SKUPNE PORABE 

17. člen 
Izplačevanje sredstev za namene skupne porabe v letu 1980 

naj ne preseže 13%-nega porasta glede na izplačila v letu 
1979. 

Delavci, ki so v letu 1979 za namene skupne porabe v 
temeljni organizaciji oz. delovni skupnosti, izplačali zneske 
iznad poprečno izplačanih v gospodarstvu SR Slovenije naj 
pri izplačilih v letu 1980 iz namenov skupne porabe za vsakih 
5-odstotnih točk prekoračitve nad poprečnimi izplačili v go- 
spodarstvu v letu 1979, zmanjšajo rast teh izplačil za 1- 
odstotno točko od dogovorjenih 13%. 

Delavci, ki so v letu 1979 za namene skupne porabe v 
temeljni organizaciji oz. delovni skupnosti izplačali zneske 
izpod 70% poprečno izplačanih sredstev za namene skupne 
porabe v gospodarstvu SR Slovenije, bodo pri izplačilih v letu 
1980 za namene skupne porabe izplačali največ 70% po- 
prečno izplačanih sredstev za namene skupne porabe v letu 
1979, povečane za 13%. 

Sredstev izplačanih za stanovanjsko izgradnjo določbe 
tega dogovora ne zajemajo. 

18. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in v delovnih skup- 

nostih naj se pri izplačevanju iz sredstev skupne porabe 

odločajo predvsem za povečanje regresa za organizirano 
prehrano med delom, vendar do največ 550 din mesečno na 
delavca. 

Pri višini regresa za prehrano med delom delavci v organi- 
zacijah združenega dela naj upoštevajo težavnost delovnih 
pogojev in ustrezno nadomeščajo potrošene energije delav- 
cev med delom tako, da bo kalorična sestava organiziranega 
obroka med delom ustrezna. 

V organizacijah združenega dela, kjer kljub pogojem ni- 
majo organizirane prehrane med delom, naj se v letu 1980 ne 
povečuje znesek regresa za prehrano med delom, ki se izpla- 
čuje v bonih. 

19. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in v delovnih skup- 

nostih naj pri izplačilih iz sredstev skupne porabe povečujejo 
sredstva za izobraževanje in za regres za organizirani letni 
oddih. 

20. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in v delovnih skup- 

nostih naj zagotovijo, da vsa ostala izplačila iz sredstev 
skupne porabe ne bodo presegala ravni, dosežene v letu 
1979. 

Pri tem naj zmanjšajo izplačila za izlete, strokovne ekskur- 
zije, proslavljanja ter za športne igre. 

V. NALOGE IN OBVEZNOSTI POSAMEZNIH 
UDELEŽENCEV DOGOVORA 

21. člen 
Udeleženci dogovora bodo: 
- spremljali izvajanje obveznosti organizacij združenega 

dela, da v svojih planskih aktih za leto 1980 predvidijo ra- 
zmerja v razporejanju dohodka in čistega dohodka, kot jih 
predvideva resolucija, ter pri tem uporabljali določila tega 
dogovora, 

- delovali tako, da organizacije združenega dela pri razpo- 
rejanju dohodka in čistega dohodka ravnajo v skladu z načeli, 
ki jim narekujejo obveznost pospešene razširitve materialne 
osnove dela in učinkovito izrabo razpoložljivih zmogljivosti 
(proizvajalnih sil), 
- redno spremljali uresničevanje predvidenih razmerij v 

razporejanju dohodka in čistega dohodka po resoluciji v 
organizacijah združenega dela, v občinah in v republiki in pri 
tem uporabljali določila tega dogovora, 

- ugotavljali z uporabo določil tega dogovora po svojih 
organih in službah ter na tej podlagi družbeno presojali, ali je 
razporejanje dohodka in čistega dohodka v organizacijah 
združenega dela usklajeno z usmeritvami v resoluciji, 

- predlagali v skladu z določili zakona o združenem delu 
ukrepe za varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
kadar v organizacijah združenega dela ne bodo uveljavljena 
razmerja predvidena z resolucijo, 

- tekoče spremljali ter zlasti ob zaključnem računu za leto 
1979 ter ob periodičnih obračunih ocenili delovanje tega 
dogovora in po potrebi predlagali ustrezne dopolnitve, 

- terjali, da organizacije združenega dela v tem letu v 
skladu z zakonom o združenem de|u in usmeritvami tega 
dogovora oblikujejo in sprejmejo samoupravne sporazume o 
razporejanju dohodka ter osnove in merila za razporejanje 
čistega dohodka. 

22. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s tem 

dogovorom in republiško resolucijo v okviru svojih pristojno- 
sti spremljal, kako se v SR Sloveniji uresničujejo določbe 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1980 na področju razporejanja dohodka in oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke, s tem da bo: 

- ugotovil, kako temeljne organizacije združenega dela s 
področja materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti in v 
resoluciji posebej navedenih podskupin dejavnosti v svojih 
planih uresničujejo sprejete opredelitve politike dohodka in 
osebnih dohodkov, 
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- na podlagi podatkov Službe družbenega knjigovodstva 
spremljal: 

a) usklajenost dinamike izplačanih osebnih dohodkov, 
b) uresničevanje planiranih razmerij v razporeditvi dohodka 

in čistega dohodka ter izplačevanje sredstev za osebne do- 
hodke in za skupno porabo po periodičnih obračunih, 

c) uresničevanje predvidenih razmerij v dinamiki izplačil za 
posamezne namene skupne porabe. 

Izvršni sveti Skupščine SR Slovenije bo ob periodičnem 
obračunu za 6 mesecev in ob periodičnem obračunu za 9 
mesecev 1980 posebej ocenil, ali je prišlo do takih odstopanj 
od temeljnih ciljev sprejete družbenoekonomske politike na 
področju delitve dohodka, razporejanja čistega dohodka in 
izplačevanja osebnih dohodkov in sredstev za skupno po- 
rabo, da je potrebno uvesti posebne ukrepe za izvajanje te 
politike. Po predhodnem posvetu z drugimi udeleženci tega 
dogovora bo v tem primeru Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlagal sprejem zakona oziroma v okviru svojih pristoj- 
nosti sprejel potrebne predpise za zagotovitev izvrševanja z 
resolucijo dogovorjene politike. 

23. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo prispevali s svojo 

aktivnostjo, da bodo organizacije združenega dela uskladile 
in sprejele svoje planske akte z usmeritvami resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980 za področje 
razporejanja dohodka in čistega dohodka do konca februarja 
1980. 

24. člen 
Izvršni svet občinskih skupščin bodo vztrajali, da delavci 

organizacij združenega dela ob sprejemanju zaključnih raču- 
nov za leto 1979 uskladijo razmerja v razporeditvi čistega 
dohodka z razmerji* h katerim jih je zavezovala Resolucija o 
politiki uresničevanja družbenega plana za obdobje od leta 
1976 do leta 1980 v letu 1979, ob upoštevanju pogojev poslo- 
vanja in delovnih rezultatov vsake temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. 

25. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo ugotavljali usklaje- 

nost planskih aktov za leto 1980 z usmeritvami resolucije. 
Če ugotovijo neusklajenost planskih akto^ s področja raz- 

porejanja dohodka z usmeritvami resolucije, obvestijo o svo- 
jih ugotovitvah prizadete samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti in občinski svet Zveze sindikatov Slovenije, da mu 
sporočijo svoja mnenja in morebitne predloge. 

če organizacija združenega dela ne upošteva predlogov 
izvršnega sveta občinske skupščine poroča izvršni svet o 
svojih ugotovitvah in o stališčih organizacij združenega dela 
občinski skupščini. 

V poročilu občinski skupščini izvršni svet konkretno na- 
vede, v čem obstajajo v planskih aktih organizacij združenega 
dela neusklajenosti in s katerimi postavkami resolucije ter 
navede razloge za te neusklajenosti, ki so bili ugotovljeni po 
razpravi na seji izvršnega sveta. Posebej navede razloge, s 
katerimi predstavniki prizadetih organizacij združenega dela 
utemeljujejo ugotovljene neusklajenosti ter njihova stališča 
do obveznosti, da morajo v dogovorjenem roku neusklajeno- 
sti odpraviti. 

Hkrati s poročilom izvršni svet predloži občinski skupščini 
morebitne posebne predloge za ukrepe ekonomske politike, 
ki bodo vplivali na odpravljanje motenj pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

26. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo mesečno in ob perio- 

dičnih obračunih spremljali, kako organizacije združenega 
dela z razporejanjem dohodka in osebnega dohodka uresni- 
čujejo sprejete planske akte za leto 1980 ter usmeritve v 
resoluciji in tem dogovoru. Pri tem ocenjujejo zlasti: 

- ali so ob doseganju planiranega dohodka zagotovile tudi 
planirana razmerja v razporejanju dohodka; 

- ali se ob manjšem ustvarjenem dohodku od planiranega 
zmanjševale tudi obseg sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v skladu z resolucijo; 

- ali so ob večjem ustvarjenem dohodku od planiranega 
zagotovile tudi primerno relativno hitrejšo rast sredstev za 
akumulacijo; 

-r ali organizacije združenega dela izven materialne proiz- 
vodnje ne presegajo dogovorjenih stopenj rasti osebnih do- 
hodkov; 
- rast izplačil sredstev za skupno porabo delavcev in ko- 

likšna so ta izplačila za posamezne namene; 
- ali in kako ugotavljajo del dohodka, ki je rezultat izjemnih 

ugodnosti. 

27. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin spremljajo uresničevanje 

resolucijskih usmeritev in tega dogovora v organizacijah 
združenega dela, po dogovorjeni metodologiji, ki jo udele- 
ženci sprejmejo kot prilogo tega dogovora in je njegov se- 
stavni del in sicer: 

a) mesečno na podlagi podatkov o izplačilih osebnih do- 
hodkov ki jih bo posredovala služba družbenega knjigovod- 
stva; 

b) ob periodičnih obračunih na podlagi podatkov, ki jih bo 
posredovala služba družbenega knjigovodstva. 

Pri svojih ugotovitvah bodo upoštevali tudi podatke, ki jim 
jih bodo predložile organizacije združenega dela. 

Pri presojanju skladnosti razporejanja dohodka, v posa- 
mezni temeljni organizaciji združenega dela bodo upoštevali 
tudi kvalitativne in kvantitativne kriterije in kazalce po 3. do 8. 
členu tega dogovora, kakor tudi druge kazalce iz planskih 
aktov posamezne temeljne organizacije združenega dela za 
leto 1980. O svojih ugotovitvah bodo obveščali očinsko skup- 
ščino, organizacije združenega dela, in tudi odbor udeležen- 
cev tega dogovora. Svoje ugotovitve bodo istočasno posredo- 
vali tudi občinskemu svetu Zveze sindikatov Slovenije ter 
družbenemu pravobranilcu samoupravljanja občin. 

28. člen 
Izvršni svet občinske skupščine bo skupaj z občinskim 

svetom Zveze sindikatov Slovenije ocenil, razloge odstopanj 
od planskih ciljev ali usmeritev resolucije in tega dogovora v 
posamezni organizaciji združenega dela ter po potrebi pred- 
lagal občinski skupščini, da podrobneje obravnava ekonom- 
ski položaj te organizacije. 

Izvršni svet da občinski skupščini pobudo za sprejem ugo- 
tovljenemu stanju najprimernejšega začasnega ukrepa druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine za 
organizacije združenega dela oziroma samoupravne intere- 
sne skupnosti, 

- ki ne uskladijo planskih aktov z izhodišči resolucije; 
- ki razporejajo dohodke na osebne dohodke in skupno 

porabo v nasprotju z usmeritvami resolucije in tega dogovora, 
pa zaradi tega lahko nastajajo motnje v samoupravnih odno- 
sih oziroma v družbeni reprodukciji. 

29. člen 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenija bo organiziral in 

usmerjal dejavnost osnovnih organizacij in organov zveze 
sindikatov in sindikatov dejavnosti za uresničevanje obvezno- 
sti iz 21. člena tega dogovora. 

Poleg tega bo zagotavljal, da bodo osnovne organizacije in 
organi zveze sindikatov in sindikatov dejavnosti: 

- spodbujali s politično aktivnostjo delavce k smotrnemu 
upravljanju z družbenimi sredstvi, za uveljavljanje položaja, 
vloge in odgovornosti delavcev v sistemu socialističnega sa- 
moupravljanja, za dosledno, odgovorno in zavestno uresniče- 
vanje vseh usmeritev družbenogospodarske politike v letu 
1980 ter usmeritev tega dogovora; 

- dajali pobude za dograjevanje sistema delitve po delu in 
rezultatih dela v organizacijah združenega dela, v skladu s 
stališči Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o deli- 
tvi po delu in rezultatih dela ter v skladu z usmeritvami tega 
dogovora ter njihovimi plani za leto 1980; 

- organizirali in spodbujali aktivnost delavcev pri obrav- 
navi zaključnih računov za leto 1979 ter pri pripravi planov za 
leto 1980 in si pri tem prizadevali, da se na podlagi celovite 
ocene položaja temeljnih organizacij združenega dela v druž- 
beni reprodukciji ter gospodarjenja in upravljanja z družbe- 
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nimi sredstvi v temeljnih organizacijah združenega dela zago- 
tovi razporejanje dohodka in čistega dohodka v letu 1979 v 
skladu z družbenimi usmeritvami za hitrejše naraščanje sred- 
stev akumulacije od sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo. Vztrajali bodo, da delavci predvidijo vse potrebne 
aktivnosti za odpravljanje slabosti v gospodarjenju ter na tej 
podlagi v planih za leto 1980 zagotovijo dosledno uveljavlja- 
nje politike gospodarske stabilizacije ter vseh načel za razpo- 
rejanje dohodka in čistega dohodka v skladu s tem dogovo- 
rom; 

- terjali, da se sproti mesečno, temeljito pa ob periodičnih 
obračunih opravijo analize pridobivanja in ustvarjanja do- 
hodka ter da se, upoštevajoč kazalce uspešnosti ter prispevek 
delavcev k ustvarjenemu dohodku razporejanje dohodka in 
čistega dohodka, sproti prilagaja usmeritvam iz resolucije o 
izvajanju družbenega plana 1976-80 v letu 1980 in tega dogo- 
vora. Vztrajali bodo, da se pred vsakim odločanjem o zača- 
snem razporejanju dohodka in čistega dohodka ter ob vsa- 
kem odločanju o izplačilih sredstev za osebne dohodke na 
delavskem svetu predhodno ugotovi družbena in gospodar- 
ska smotrnost predlaganega razporejanja; 

- posvečali posebno pozornost skladnosti uporabe sred- 
stev skupne porabe v temeljnih organizacijah združenega 
dela z usmeritvami iz tega dogovora, ter z že sprejetimi 
stališči in usmeritvami zveze sindikatov; 

- obravnavali sproti vsa opozorila o neustreznem razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka v posamezni temeljni orga- 
nizaciji združenega dela ter vztrajali na ukrepanju samoup- 
ravnih organov v temeljnih organizacijah združenega dela za 
usklajevanje razmerij v razporejanju dohodka in čistega do- 
hodka v skladu z resolucijskimi usmeritvami za leto 1980 ter 
tem dogovorom, ter po potrebi družbenemu pravobranilcu 
samoupravljanja ali občinski skupščini podali pobudo za 
ukrepe družbenega varstva. 

30. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije se bo skupaj s splošnimi 

združenji in medobčinskimi gospodarskimi zbornicami v 
skladu s tem dogovorom in republiško resolucijo prizadevala 
za uresničevanje tistih določb resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, ki se odražajo na 
področju razporejanja dohodka in čistega dohodka, tako da 
bo v skladu s svojo programsko usmeritvijo: 

- dajala pobude za takšen način planiranja, s katerim bo 
upoštevanje realnih potreb in možnosti povečanja materialne 
osnove dela iz razporeditve čistega dohodka dobilo ustrezno 
mesto; 

- opozarjala na potrebo temeljite proučitve vloge vsake 
organizacije v procesu družbene reprodukcije ter s tem pove- 
zanih pogojev in rezultatov gospodarjenja, kot ovira za razpo- 
rejanje dohodka in čistega dohodka; 
- delovala, da poročila ob periodičnih obračunih in zak- 

ljučnem računu dobe takšno vsebino, ki bo delavcem dala 
potrebne elemente za realno primerjavo planiranih in doseže- 
nih rezultatov kot ene izmed osnov za razporejanje dohodka 
in čistega dohodka v letu 1980,; 
- oblikovala stališča do predloženih skupnih meril za raz- 

porejanje čistega dohodka v večjih delovnih in sestavljenih 
organizacijah., 

- opozarjala pri obravnavi poslovnih rezultatov organizacij 
združenega dela v gospodarstvu na takšne primere razporeja- 
nja dohodka in čistega dohodka, ki ne bodo v skladu z 
resolucijskimi usmerirtvami za leto 1980 ter s tem doaovo- 
rom; a 

~ nadaljevala z delom pri izdelavi strokovnih podlag za 
taksna merila za razporejanje čistega dohodka in za delitev 
sredstev za osebne dohodke, s katerimi bo v večji meri prišla 
do izraza odvisnost delavčevega osebnega dohodka od nje- 
govega prispevka k dohodku; 

- posvečala posebno pozornost izobraževanju poslovnih 
kadrov o tistih vidikih dohodkovnih odnosov, ki neposredno 
ustvarjajo možnosti za bolj gospodarno in donosno poslova- 
nje. 

Za uresničitev teh nalog bo Gospodarska zbornica Slovenije 
z dogovorom s splošnimi združenji in medobčinskimi gospo- 
darskimi zbornicami konkretizirala program dela v letu 1980. 

31. člen 
Služba družbenega knjigovodstva bo spremljala uresniče- 

vanje tega dogovora in informirala udeležence o usmerjanju 
razporejanja dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo delavcev. 

V ta namen bo služba družbenega knjigovodstva mesečno 
in trimesečno, po dogovorjeni metodologiji, ki je kot priloga 
sestavni del tega dogovora, informirala udeležence dogovora 
o gibanju in razmerjih v razporejanju dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo na ravni perio- 
dičnih obračunov v letu 1980 in zaključnega računa za leto 
1980 organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ter 
tudi po drugih podatkih, ki jih službi družbenega knjigovod- 
stva pošiljajo organizacije združenega dela in drugi uporab- 
niki družbenih sredstev. 

32. člen 
Za spremljanje izvajanja tega dogovora oblikujejo udele- 

ženci odbor udeležencev. V odbor udeležencev delegirajo: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 3 člane 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 3 člane 
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenje 3 člane 
Služba družbenega knjigovodstva Slovenije 2 člana 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da izmed svojih 

delegatov v odboru predsednika odbora udeležencev imenuje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, namestnika predsednika 
odbora udeležencev pa Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Kadar se na odboru udeležencev obravnavajo vprašanja, ki 
se nanašajo na vse udeležence sodelujejo v odboru udeležen- 
cev enakopravno kot njegovi člani tudi po en delegat vsakega 
udeleženca tega dogovora. 

VI. POSEBNE, PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

33. člen 
Udeleženci dogovora priporočajo, naj se delavci pri konč- 

nem obračunu osebnih dohodkov ob zaključnih računih za 
leto 1979 vzdrže izplačil osebnih dohodkov po zaključnem 
računu, ker bi jim to omejevalo možnosti skladne rasti sred- 
stev za osebne dohodke z dohodkom po tem dogovoru v letu 
1980. 

34. člen 
Ko delavci v organizacijah združenega dela uskladijo plan- 

ske akte z usmeritvami resolucije in tega dogovora, organiza- 
cija združenega dela o tem obvesti Službo družbenega knji- 
govodstva. 

S tem za takšno organizacijo združenega dela oziroma 
delovno skupnost Služba družbenega knjigovodstva preneha 
ugotavljati izvajanje določbe osmega odstavka 15/1 točke 
Resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

35. člen 
Ta dogovor se lahko spremeni oziroma dopolni po enakem 

postopku, kot velja za njegovo sklenitev. Pobudo za spre- 
membo ozirom i dopolnitev dogovora lahko da vsak udeleže- 

nec dogovora. 

36. člen 
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1980. 
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METODOLOGIJA 

za spremljanje izvajanja dogovora o uresničevanju 

družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 

V skladu z 31. členom dogovora bo služba družbenega knjigovod- 
stva mesečno obveščala izvršne svete občinskih skupščin o višini in 
gibanju izplačanih dohodkov po podatkih iz obrazca OD (Uradni list 
SRS , št. 2/75). 

Na ravni občine bodo obdelani: 
1. Skupaj za področje gospodarstva ter po posameznih področjih, 

panogah in skupinah dejavnosti s področja gospodarstva, razen za 
delovne skupnosti bank in drugih finančnih organizacij, tile podatki na 
delavca: 

a) višina poprečnega izplačanega osebnega dohodka v letu 1979, 
b) višina poprečnega izplačanega mesečnega osebnega dohodka v 

obdobju od 1. 1 do   1979, 
c) višina poprečnega mesečnega izplačanega osebnega dohodka 
d) rast (indeks) izplačanih poprečnih mesečnih osebnih dohodkov v 

obdobju od 1. 1. do   1980 v primerjavi z istim obdobjem v letu 
1979 in v primerjavi z letom 1979. 

2. Skupaj za vsa področja izven gospodarstva ter po posameznih 
področjih, panogah in skupinah dejavnosti s področja izven gospodar- 
stva, in za delovne skupnosti bank in drugih finančnih organizacij: 

a) enake podatke kot pod prvo točko in še podatke: 
b) skupaj izplačani osebni dohodki (masa) od 1. 1. do —. 1980 
c) skupaj izplačani osebni dohodki (masa) v letu 1979 povečani za 

10% do 30 6. 1980 oziroma za 16 % od 1. 7. 1980 dalje (1/12 mase 
izplačanih OD v letu 1979 x število mesecev v obravnavanem obdobju, 
povečana za 10% oziroma 16%). 

d) rast (indeks) izplačanih osebnih dohodkov (masa) v posameznem 
obdobju letošnjega leta v primerjavi z letom 1979. 

e) poimenski seznam organizacij pri katerih so v letošnjem letu 
skupaj izplačani osebni dohodki pod b) večji od podatka pod c) in 
znesek ter % preseganja. 

3. Za udeležence tega dogovora, razen za izvršne svete občinskih 
skupščin bodo podatki in kazalci iz 1. in 3. točke obdelani na enak 
način tudi na ravni republike. 

B. 
V skladu z določbo 31. člena tega dogovora bo Služba družbenega 

knjigovodstva tudi po podatkih iz trimesečnih, polletnih in devetme- 
sečnih periodičnih obračunov v letu 1980 in po zaključnem računu za 
leto 1980 sporočala izvršnim svetom občinskih skupščin podatke in 
kazalce, ki so našteti pod I, II in III a. Podatki in kazalci bodo izračunani 
za posamezna obračunska obdobja v letu 1980 (januar—marec, januar- 
—juni j, januar-september in za leto 1980), za ista obdobja v letu 1979 in 
indeks, razen podatkov in kazalcev, ki se po vsebini nanašajo le na leto 
1980. Ob vsakem podatku in kazalcu je naveden vir podatka (oznaka za 
AOP) iz bilance uspeha, posebnih dopolnilnih podatkov iz periodič- 
nega obračuna za leto 1980 oziroma zaključnega računa za leto 1979 
(ZR/79) ter način izračuna. 

I. Po vseh periodičnih obračunih v letu 1980 in zaključnem računu 
za leto 1980, za vsako temeljno organizacijo, ki ima sedež na območju 
posamezne občine in posebej za delovne organizacije, ki imajo v svoji 
sestavi temeljne organizacije združenega dela, s področja gospodar- 
stva, razen za delovne skupnosti bank in drugih finančnih organizacij, 
te-le podatke in kazalce: 

a) Kazalci za izkazovanje rezultatov dela delavcev in poslovanja 
TOZD 
1. Celotni prihodek v primerjavi s 
porabljenimi sredstvi (v % z eno 
decimalko) (036:016) x 100 
2. Dohodek na delavca (v dinarjih) 017:143 
3. Dohodek v primerjavi s poprečno 
uporabljenimi poslovnimi sredstvi (v % 
z eno decimalko) (017:141) x 100 
4. Celotni prihodek v primerjavi z 
uporabljenimi obratnimi sredstvi 
(koeficient obračanja z eno decimalko) 036: (141 manj 142) 
5. Čisti dohodek na delavca (v dinarjih) 091:143 
6. Razporejena sredstva za osebne 
dohodke in skupno porabo na delavca 
(v dinarjih) (072do076):143 
7. Akumulacija v primerjavi z 
dohodkom (v % z eno decimalko) [(059 + 077do084):017] x 100 
8. Akumulacija v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi (v % z eno decimalko) [(059 + 077do084):141] X 100 

b) Kazalci uresničevanja plana v 
TOZD 

(072:149) x 100 
2. Doseženi osebni dohodki v 
primerjavi s planiranimi (v % z eno 

decimalko) 
3. Dosežena sredstva za akumulacijo v 
primerjavi s planirano (v % z eno 
deqjmalko) [(059 + 077 do 084): 150]y 100 
c) Podatki in kazalci o razporejanju 
dohodka ter oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke, skupno porabo in 
akumulacijo: 
1. Dohodek (v tisoč din) 

017 
2. Doseženi čisti dohodek (v tisoč din) 091 
3. Del čistega dohodka (razporejena 
sredstva) za osebne dohodke (v tisoč 
din) 072 
4. Del čistega dohodka (razporejena 
sredstva) za skupno porabo delavcev v 
TOZD (v tisoč din) 073 do 076 
5. Sredstva za akumulacijo (v tisoč 
din) 059 + 077 do 084 
6. Možni odstotek rasti sredstev za 
osebne dohodke glede na planirano 
rast dohodka po točki c) poglavje C te 
metodologije (v % z dvema 
decimalkama) 
7. Možni odstotek rasti sredstev za 
osebne dohodke glede na doseženo 
rast dohodka po točki c) poglavje C te 
metodologije (v % z dvema 
decimalkama) 
8. Doseženi odstotek rasti sredstev za 
osebne dohodke (v % z dvema 
decimalkama) [(072 obdob: 1980): (072 

obdob. 1979) x 100)] - 100 
d) Podatki in kazalci o osebnih 
dohodkih in zaposlenih: 
1. Poprečni mesečni izplačani čisti 
osebni dohodek na delavca v 
posameznih obdobjih leta 1980 in istih 
obdobjih leta T979 (v dinarjih) 106 : (143 x štev. mesecev 

v obdobju) 
2. Poprečni mesečni izplačani čisti 
osebni dohodki na delavca za 
posamezna obdobja v letu 1980 in za 
ista obdobja v letu 1979 112: (143 x štev. mesecev v obdobju) 
3. Izplačani čisti osebni dohodki v 
obdobju (masa) 
4. Izplačani čisti osebni dohodki za 
obdobje (masa) 
5. Poprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur 143 
6. Poprečno število zaposlenih na 
podlagi stanja ob koncu meseca 144 
e) Podatki in kazalci o izplačanih 
sredstvih za namene skupne porabe 
iz sredstev skupne porabe v OZD in iz 
čistega dohodka 
1. Izplačana sredstva za namene 
skupne porabe (v dinarjih) (155 do 158 + 195 + 196) 
2. Izplačana sredstva za regres za 
prehrano (vdinarjih) 
3. Izplačana sredstva za regres za letni 
dopust (v dinarjih) 157 + 196 
4. Izplačana sredstva iz sredstev 
skupne porabe za druge namene (za 
osebne prejemke in druge potrebe) (v 
dinarjih) 155 +158 

5. Izplačana sredstva za namene 
sku pne porabe na delavca na mesec (v 
dinarjih) (155 do 158+195+196):(143 x 

št. mesecev v obd.) 
6. Izplačana sredstva za regres za 
prehrano delavca na mesec (v dinarjih) (156 + 195): (143 x št. 

106 

112 

156 + 195 

1. Dosežen i dohodek v pri merjavi s 
planiranjem (v % z eno decimalko) (017:147) X 100 

7. Izplačana sredstva skupne porabe 
za druge namene (za osebne prejemke 
in druge potrebe) na delavca na mesec 
(v dinarjih) 

mesecev v obd ) 

(155+ 158): (143 x št. 
mesecev v obd.) 



II. Po periodičnih obračunih za obdobje januar-junij, januar-sep- 
tember 1980 in po zaključnem računu za leto 1980: 

a) za vsako TOZD in enovito delovno organizacijo, ki ima sedež na 
območju občine, in posebej za delovne organizacije, ki imajo v svoji 
sestavi temeljno organizacijo združenega dela, s področja družbenih 
dejavnosti (15. člen dogovora) in 

b) za vsako delovno skupnost iz 12. in 16. člena dogovora: 
1. Podatke in kazalce, ki so našteti pod I. e in 

kazalec 
2. Razporejena sredstva za osebne dohodke v posameznih obra- 

čunskih obdobjih v letu 1980 v primerjavi za 1/2, 3/4 razporejenih 
sredstev za osebne dohodke v letu 1979 

ZR 072 
-VI/1980 PU I- 072: 

ZR 072 x 3 
PU I - IX/1980 072: 4 

Ta kazalec bo izračunan po polletnih in devetmesečnih periodičnih 
obračunih tudi za vse temeljne organizacije združenega dela trgovin- 
skih organizacij na debelo in zunanjetrgovinske organizacije (11. člen 
dogovora). 
III Po vseh periodičnih obračunih v letu 1980 in po zaključnem računu 
za leto 1980 bo Služba družbenega knjigovodstva obdelala: 

a) na ravni posamezne občine: 
- vse podatke in kazalce iz I. točke po posameznih področjih iz 

gospodarstva; 
- podatke in kazalce iz I. d in I. e točke po posameznih skupinah in 

panogah dejavnosti iz področja izven gospodarstva. Po periodičnih 
obračunih za obdobja januar-junij, januar-september in po zaključ- 
nem računu za leto 1980 tudi kazalec pod II/2 točke. 

b) na ravni republike: 
- vse podatke in kazalce iz I. točke po posameznih podskupinah, 

skupinah, panogah i področjih iz gospodarstva in 
- vse podatke in kazalce iz I. d in I. e po posameznih podskupinah, 

skupinah, panogah in področjih izven gospodarstva. Po periodičnih 
obračunih za obdobje januar-junij, januar-september in po zaključ- 
nem računu za leto 1980 tudi kazalec pod II/2 točko. 

C. 
Udeleženci dogovora bodo spremljali uresničevanje usmeritev Resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980 ter 4. do 8. člena 
dogovora po naslednjih kazalcih:' 

a) prispevek živega in minulega dela k ustvarjenemu dohodku se 
ugotavlja po kazalcih iz 4. člena dogovora in tudi I. a točke poglavja B 
te metodologije. 

b) dosežena razmerja v razporejanju dohodka v letu 1979 (za 
I—IX/79) se ugotavlja za posamezno organizacijo združenega dela in 
podskupine dejavnosti na naslednji način: 

razmerje med porastom sredstev za akumulacijo in porastom sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo: 

[obdobje 1979 (059 + 077 do 084)] : [obdobje 1978 (059 + 077 do 
084)] 
[obdobje 1979 (072 do 076)] : [obdobje 1978 (072 do 076)]~ 

(koeficient z dvema decimalkama) 
Ti kazalci se primerjajo z enakimi kazalci v delovni organizaciji, ozi- 
roma sestavljeni organizaciji združenega dela, sorodnih organizacijah 
združenega dela in podskupinah dejavnosti. Kazalci točke a) in b) za 
podskupine dejavnosti za devet mesecev leta 1979 so sestavni del te 
metodologije; kazalci na osnovi zaključnih računov za celo leto 1979 
pa bodo objavljeni v Uradnem listu SRS do 15. aprila 1980. 

c) odstotek zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka po opredelitvah 6. in 8, člena dogovora se izračuna takole: 

1. možni odstotek rasti sredstev za osebne dohodke glede na plani- 
rano rast dohodka (p): 

p = r [(100 - (r + 3)] 
pri tem je r planirana rast dohodka v letu 1980 glede na doseženi 

dohodek v letu 1979; ZR 79-(017) 
2. možni odstotek rasti sredstev za osebne dohodke glede na dose- 

ženo rast dohodka (pd): 
p„ = rđ [100 - (r„ + 3)] 

pri tem je ra dejanska stopnja rasti dohodka v letu 1980 - [/(017) 
obdobje 1980 : (017) obdobje 1979)/ x 199] - 100 

3. korekcijski faktorji 
(po opredelitvah 8. člena dogovora) 
Prvi faktor: 
- glede na raven poprečnega mesečnega razporejenega osebnega 

dohodka na delavca v letu 1979 
I - Xll/1979 (072) : I - Xll/1979 (143 X 12) 
Glede na višino poprečnega osebnega dohodka se kot korekcijski 

faktor upošteva naslednje število odstotnih točk: 
poprečni mesečni razporejeni OD 

(bruto) v din korekcijski faktor 1 
do 8000 
8001 do 9000 
9001 do 9800 
9801 do 10.400 
10.401 do 11.300 
11.301 do 12.300 
12.301 do 13.500 
nad 13.501 

največ 3 odstotne točke 
največ 2 odstotni točki 
največ 1 odstotno točko 

najmanj 1 odstotno točko 
najmanj 2 odstotni točki 
najmanj 3,5 odstotne točke 
najmanj 5 odstotnih točk 

do 9000 
9001 do 12300 
12301 do 13500 
nad 13501 

Drugi faktor: 
- glede na rast dohodka se rast sredstev za osebne dohodke, 

ugotovljena po izračunu 1. in 2. točke c), korigira za vsak odstotek 
razlike rasti dohodka od 22% za naslednje odstotne točke:  

poprečni mesečni razporejeni OD korekcijski faktor 2 (bruto) v din 
0,20 odstotne točke 
0,10 odstotne točke 
0,15 odstotne točke 

   0,20 odstotne točke 
PRIMER: 
planirana rast dohodka v letu 1980 v primerjavi z letom 1979: 25% 
poprečni mesečni razporejeni osebni dohodek (bruto) na delavca v 

letu 1979. 12000 din 
Možni odstotek rasti sredstev za osebne dohodke v letu 1980 glede 

na planirano rast dohodka (p): 
p = 0,25 / 100 - (25 + 3) /•=; 18% 

1. korekcijski faktor pri 12.000 din OD = - 2 
2 korekcijski faktor = Razlika med planirano rastjo dohodka v TOZD 

in 22%: 25%-22% = 3% 
Pri ravni OD 12.000 se ta razlika množi z 0,10%, tako, da je drugi 

korekcijski faktor: 3% x 0,10% = 0,30% 
1. in 2. korekcijski faktor skupaj: (-- + 0,30) = -1 70% 
p = 18% - 1,70% = 16,30% 

POMOŽNA TABELA 

Pregled možnih stopenj rasti sredstev za osebne dohodke po usme- 
ritvah členov 6 in 8 dogovora 

   v% 
0BOD od od od od od od 
79 do 8.001 9.001 9.801 10.401 11.301 12.301 nad 
% rasti 8.000 do do do do do do 13.501 
dohodka 9.000 9.800 10.400 11.300 12.300 13.500 

6 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

8,16 
8,90 
9,62 

10,32 
11,00 
11,66 
12,30 
12,92 
13,52 
14,10 
14,66 
15,20 
15,72 
16,22 
16,70 
17,16 
17,60 
18,02 
18,42 
18,80 
19,16 
19,50 
20,22 
20,92 
21,60 
22,26 
22,90 
23,52 
24,12 
24,70 
25,26 
25,80 
26,32 
26,82 
27,30 
27,76 
28,20 
28,62 
29,02 
29,40 
29,76 
30,10 
30,42 
30,72 
31,00 
31,26 
31,50 
31,72 
31,92 
32,10 

7,16 
7,90 
8,62 
9,32 

10,00 
10,66 
11,30 
11,92 
12,52 
13,10 
13,66 
14,20 
14,72 
15,22 
15,70 
16,16 
16,60 
17,02 
17,42 
17,80 
18.16 
18.51 
19,22 
19,92 
20,60 
21,26 
21,90 
22.52 
23,12 
23,70 
24,26 
24,80 
25,32 
25,82 
26,30 
26,76 
27,20 
27,62 
28,02 
28,40 
28,76 
29,10 
29,42 
29,72 
30,00 
30,26 
30,50 
30,72 
30,92 
31,10 

4,06 
4,90 
5,72 
6,52 
7,30 
8,06 
8,80 
9,52 

10,22 
10,90 
11.56 
12,20 
12,82 
13,42 
14,00 
14,56 
15,10 
15,62 
16,12 
16,60 
17,06 
17,50 
18,12 
18,72 
19,30 
19,86 
20,40 
20,92 
21,42 
21,90 
22.36 
22,80 
23,22 
23,62 
24,00 
24,36 
24,70 
25,02 
25,32 
25,60 
25,86 
26,10 
26,32 
26,52 
26,70 
26,86 
27,00 
27,12 
27,22 
27,30 

3,06 
3,90 
4,72 
5,52 
6,30 
7,06 
7,80 
8,52 
9,22 
9,90 

10,56 
11,20 
11,82 
12,42 
13,00 
13,56 
14,10 
14,62 
15,12 
15,60 
16,06 
16,50 
17,12 
17,72 
18,30 
18,86 
19,40 
19,92 
20,42 
20,90 
21,36 
21,80 
22,22 
22,62 
23,00 
23,36 
23,70 
24,02 
24,32 
24,60 
24,86 
25,10 
25,32 
25,52 
25,70 
25,86 
26,00 
26,12 
26,22 
26,30 

2,06 
2,90 
3,72 
4,52 
5,30 
6,06 
6,80 
7,52 
8,22 
8,90 
9,56 

10.20 
10,82 
11,42 
12,00 
12,56 
13,10 
13,62 
14,12 
14,60 
15,06 
15.51 
16,12 
16,72 
17,30 
17,86 
18,40 
18,92 
19,42 
19,90 
20,36 
20,80 
21,22 
21,62 
22,00 
22,36 
22,70 
23,02 
23,32 
23,60 
23,86 
24,10 
24,32 
24.52 
24,70 
24,86 
25,00 
25,12 
25,22 
25,80 

1,06 
1,90 
2,72 
3,52 
4,30 
5,06 
5,80 
6,52 
7,22 
7,90 
8,56 
9,20 
9,82 

10,42 
11,00 
11,56 
12,10 
12,62 
13,12 
13,60 
14,06 
14,50 
15,12 
15,72 
16,30 
16,86 
17,40 
17,92 
18,42 
18,90 
19,36 
19,80 
20,22 
20,62 
21,00 
21,36 
21,70 
22,02 
22,32 
22,60 
22,86 
23,10 
23,32 
23,52 
23,70 
23,86 
24,00 
24,12 
24,22 
24,30 

0,61 
1,40 
2,17 
2,92 
3,65 
4.36 
5,05 
5,72 
6.37 
7,00 
7,61 
8,20 
8,77 
9,32 
9,85 

10,36 
10,85 
11,32 
11,77 
12,20 
12,61 
13,00 
13,67 
14,32 
14,95 
15,56 
16,15 
16,72 
17,27 
17,80 
18.31 
18,80 
19,27 
19,72 
20,15 
20.56 
20,95 
21.32 
21,67 
22,00 
22,31 
22,60 
23.57 
23,52 
23,45 
23,56 
23,75 
23,92 
24,07 
24,20 

0,16 
0,90 
1,62 
2,32 
3,00 
3,66 
4,30 
4,92 
5,52 
6,10 
6,66 
7,20 
7,72 
8,22 
8,70 
9,16 
9,60 

10,02 
10,42 
10,80 
11,16 
11,50 
12,22 
12,92 
13,60 
14,26 
14,90 
15,52 
16,12 
16,70 
17,26 
17,80 
18,32 
18,82 
19.30 
19,76 
20,20 
20,62 
21,02 
21,40 
21,76 
22,10 
22,42 
22,72 
23,00 
23,26 
23,50 
23,72 
23,92 
24,10 

Stolpec 1 stopnje rasti dohodka (v %). 
Stolpci 2 do 9 stopnje rasti sredstev za osebne dohodke (v %) po 1. 

odstavku 6. člena s korekcijskimi faktorji člena 8. 



DRUŽBENI DOGOVOR 

o izvajanju politike cen proizvodov in 

storitev v SR Sloveniji v letu 1980 

Na podlagi 579. člena zakona z združenem delu 
(Uradni list SFRJ, št. 53/76) ter v skladu z resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1980 (Uradni list SRS, št. 
1/80) in dogovorom o izvajanju politike cen v letu 
1980 

sklenejo: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet 

Skupščine Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine 
Obalne skupnosti, izvršni sveti občinskih skupščin v 
SR Sloveniji, Gospodarska zbornica Slovenije, Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, Interesna 
skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije, Samou- 
pravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met SR Sloveniji, Samoupravna interesna skupnost 
PTf prometa v SR Sloveniji, Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije in Zveza komunalnih skupnosti 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) 

DRUŽBENI DOGOVOR 

O IZVAJANJU POLITIKE CEN 
PROIZVODOV IN STORITEV 

V SR SLOVENIJI V LETU 1980 

1. člen 
Udeleženci soglašajo, da je za uresničevanje ciljev politike 

ekonomske stabilizacije, določene v resoluciji o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 197&-1980 v 
letu 1980, resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1980 in v 
dogovoru o izvajanju politike cen v letu 1980, potrebno 
ustvarjati pogoje in sprejemati ukrepe, da bo rast cen v tem 
letu nižja od rasti cen v lanskem letu in da bo tudi preskrblje- 
nost trga boljša. 

2. člen 
Udeleženci soglašajo, da se bo politika cen v letu 1980 

izvajala selektivno in diferencirano na podlagi ekonomskih 
kriterijev, in to s sprejemanjem in izvajanjem ustreznih ukre- 
pov na vseh področjih gospodarske politke, navedenih v 
resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 v letu 1980. 

Tako zasnovana politika cen bo pospeševala dogovorjeno 
razvojno usmeritev in prestrukturiranje gospodarstva ter bo 
spodbujala boljše gospodarjenje in napore organizacij zdru- 
ženega dela za večjo produktivnost. 

Udeleženci soglašajo, da bodo vsi odgovorni dejavniki za 
politiko cen pri odločanju o cenah proizvodov in storitev 
izhajali iz načela, da mora biti povečani dohodek predvsem 
rezultat večje produktivnosti, večje gospodarske učinkovitosti 
in ekonomičnosti poslovanja, uveljavljenih dohodkovnih od- 
nosov, boljše organizacije dela in boljšega izkoriščanja proiz- 
vodnih zmogljivosti ob povečanem obsegu proizvodnje. 

3. člen 
Udeleženci bodo usmerili svojo dejavnost in ukrepe v hi- 

trejši razvoj novih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na vseh področjih družbene reprodukcije in v uveljvlja- 
nje kriterijev gospodarske stabilizacije, kar bo spodbujalo v 
organizacijah združenega dela uveljavljanje kvalitetnih dejav- 
nikov gospodarjenja in doslednejše izvajanje sprejete politike 
delitve dohodka. S tem se bodo hkrati ustvarili pogoji za 
stabilnejša razmerja na tržišču in za bolj umirjeno rast cen. 

Pri izvajanju politike cen bodo udeleženci ob upočasnitvi 
rasti cen prav tako skrbeli za postopno zamenjavo sistema 
maksimiranih in zadržanih cen s samoupravnim sporazume- 
vanjem o cenah in oblikovanjem cen po pogojih tržišča. 

4. člen 
Udeleženci bodo v okviru predvidene rasti cen po sektorjih 

poskrbeli da: 
- bo rast proizvajalskih cen industrijskih izdelkov nižja kot v 
letu 1979; 
- se bodo proizvajalske cene kmetijskih proizvodov gibale v 
skladu z rastjo proizvajalskih cen industrijskih izdelkov; 
- bo rast cen storitev počasnejša od rasti proizvajalskih cen 
industrijskih izdelkov; 
- bodo v prodajnih cenah proizvodov deleži za kritje stroškov 
blagovnega prometa iz pristojnosti republike in občin ostali v 
absolutnih zneskih na ravneh, ki so veljale na dan 3. avgusta 
1979; če pa se pokažejo potrebe po spremembah, se bodo 
udeleženci pred pripravo predlogov glede sprememb o tem / 
skupaj dogovorili. 

5. člen 

Da bi se dosegla čim bolj usklajena razmerja v cenah in 
pogojih pridobivanja dohodka, se bodo udeleženci, posebno 
pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršnvsvet Skupščine 
Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine Obalne skupnosti in 
izvršni sveti občinskih skupščin, pri izvajanju politike cen 
zavzemali za to, da se bo pri spremembah cen upoštevali 
predvsem: 
- rast cen surovin in reprodukcijskih materialov, ki je ni 
mogoče nadomestiti z večjo učinkovitostjo kvalitetnih dejanv- 
nikov gospodarjenja; 
- zaostajanje ravni cen v primerjavi s cenami proizvodov in 
storitev iz drugih skupin dejavnosti in zostajanja v primerjavi s 
cenami drugih proizvodov in storitev v okiru iste skupine 
dejavnosti, zlasti če so takšne tendence že dalj časa prisotne 
zaradi ukrepov neposredne kontrole cen; 
- motnje v ponudbi, ki izvirajo iz neustrezne ravni cen in iz 
medsebojnih razmerij v cehah. 

Pri uporabi navedenih kriterijev za selektivno izvajanje poli- 
tike cen se bo upošteval tudi ekonomski položaj z vidika 
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, obnašanja pri delitvi 
dohodka in stabilizacijskih programov organizacij združe- 
nega dela. 

6. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 

Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupčine Obalne skupriosti in 
izvršni sveti občinskih skupščin se zavezujejo, da bodo skla- 
dno z zakonom o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen pospešeno pripravili predpise in druge splošne akte, za 
katerih sprejem so pooblaščeni, in prilagodili organizacijo in 
delo organov za cene novim pogojem, tako da bi samo- 
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upravne organizacije in skupnosti lahko čimprej v celoti obli- 
kovale cene proizvodov in storitev na temelju novega sistema 
cen. 

7. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 

Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine Obalne skupnosti in 
izvršni sveti občinskih skupščin bodo v okviru svojih pristoj- 
nosti ob večjem upoštevanju tržnih razmer izvajali sprejeto 
politiko cen predvsem z ekonomskimi ukrepi. V ta namen 
bodo do konca marca 1980 izoblikovali načela in pogoje za 
razvrsitev izdelkov in storitev iz republiške in občinske pristoj- 
nosti po posameznih oblikah družbene kontrole cen. Pri tem 
bodo izhajali iz načela, da se na področjih, kjer so za to 
ustvarjeni tržni pogoji, omogoči oranizacijam združenega 
dela oblikovanje cen po samostojnih odločitvah. 

8. člen 
Udeleženci bodo spodbujali organizacije potrošnikov in 

njihovo sporazumevanje z organizacijami združenega dela o 
medsebojnih razmerjih glede določanja cen in spremembah 
zadržanih cen proizvodov in storitev za neposredno porabo, o 
redni in kakovostni preskrbi s posameznimi« proizvodi in 
storitvami ter o drugih vprašanjih, ki vplivajo na cene in 
preskrbo. 

V ta namen bodo organi družbenopolitičnih skupnosti te- 
koče sodelovali z ustreznimi organizacijami potrošnikov, jih 
obveščali o programih ukrepov ter jih ustrezno vključevali v 
pripravo teh ukrepov. 

9. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbor- 

nica Slovenije se bosta zavzemala, da se bodo tudi cene 
kmetijskih pridelkov, ki niso v sistemu zaščitnih cen na ravni 
federacije, gibale v skladu z rastjo proizvajalskih cen indu- 
strijskih izdelkov ter oblikovale na podlagi dogovarjanja v 
okviru ustreznih splošnih združenj, ob sodelovanju zaintere- 
siranih poslovnih skupnosti. Zavzemala pa se bosta tudi, da 
bodo cene oblikovane na temelju samoupravnih sporazumov 
o dohodkovnem in poslovnem sodelovanju, upoštevaje krite- 
rije družbenega dogovora o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v dobi od leta 
1976 do 1980. 

10. člen 
Udeleženci soglašajo, da se bo v okviru rasti cen proiz- 

vodov in storitev iz pristojnosti republike v dinamiki urejanja 
cen dajala prednost cenam električne energije, premogu in 
železniškem potniškem prometu, pri katerih so odstopanja od 
opredeljenih ciljev v družbenem planu najbolj izrazita. 

Udeleženci soglašajo, da se bodo, ob upoštevanju skupno 
dogovorjene politike cen: 

- cene električne energije in premoga, namenjenega ter- 
moelektrarnam in toplarnam za proizvodnjo energije, urejale 
na temelju sprejetih stališč v Interesni skupnosti elektrogo- 
spodarstva in ob upoštevanju vpliva teh cen na stroške poslo- 
vanja porabnikov električne energije, 

- cene ostalega premoga pa s sporazumi o spremembi 
zadržanih cen, sklenjenih med proizvajalci in porabniki pre- 
moga od upoštevanju, da cene tega premoga ne morejo 
preseči ravni cen energetskega premoga; 

- cene posameznih vrst gradbenega materiala oblikovale v 
okviru medsebojnih razmerij v cenah posameznih gradbenih 
materialov in odvisnosti od cen stroškov za gorivo; 

- cene osnovnih proizvodov izkoriščanja gozdov obliko- 
vale na temelju sporazuma o spremembi zadržanih cen skle- 
njenega med proizvajalci in porabniki gozdnih sortimentov, 
ob doslednem upoštevanju medsebojno dogovorjenih stan- 
dardov in razmerij med ceno hlodovine in žaganega lesa; 

- cene osnovnh živil v prodaji na drobno (kruh, meso, 
mleko) urejale v sodelovanju s pristojnimi splošnimi združe- 
nji, poslovnimi skupnostmi in občinami ter v skladu z ustrez- 
nimi medrepubliškimi dogovori; 

- cene v železniškem potniškem prometu urejale na teme- 
lju sprejetih stališč v samoupravni interesni skupnosti na 
železniški in luški promet, dogovora v skupščini Skupnosti 

jugoslovanskih železnic in sodelovanja organov za cene so- 
cialističnih republik in avtonomnih pokrajin; 
- cene v cestnem promeru urejale odvisno od cen goriva in 

medsebojnega razmerja v cenah drugih vrst prometa; 
- cene storitev PTT urejale na temelju sprejetih stališč, 

izoblikovani v samoupravni interesni skupnosti PTT prometa 
ter ob upoštevanju ravni in medsebojnih razmerij v cenah 
storitev PTT v drugih republikah in v avtonomnih pokrajinah; 

- cene ostalih storitev in pristojnosti republike urejale v 
okviru opredeljene politike cen za storitve. 

11. člen 
Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skup- 

ščine Obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin 
soglašajo, da bodo ob upoštevanju sprejete politike cen poli- 
tiko cen storitev iz svoje pristojnosti izvajali selektivno in 
diferencirano, odvisno od specifičnosti pogojev in razmer v 
občini in sicer tako, da bodo prednost imele tiste storitve, 
katerih ravni cen v primerjavi s cenami drugih storitev izrazito 
zaostajajo. 

Cene stanarin se bodo v posameznih občinah urejale dife- 
rencirano v skladu s sprejeto politiko postopnega prehoda na 
ekonomske stanarine ter v obsegu in na način, sprejet s 
samoupravnimi sporazumi. 

Cene komunalnih storitev se bodo ob upoštevanju sprejete 
politike cen urejale na temelju stališč izoblikovanih v okviru 
samoupravnih komunalnih skupnosti v občini, po postopku 
predpisanem v zakonu o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena in v skladu z veljavnimi predpisi o cenah. 
V okviru komunalnih storitev bo dana prednost cenam tistih 
storitev, katerih cene v letu 1979 niso bile ustrezno urejene. 

Pri spremembah cen obrtnih storitev bodo imele prednost 
tiste storitve, kjer je vloženo več ročnega dela. 

Pri oblikovanju cen gostinskih storitev se bo vodila politika 
diferenciranosti cen, oc upoštevanju vrste in kategorij gostin- 
skih obratov ter oznake kvalitete gostinskih obratov. 

12. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja in ob- 

činske, oziroma medobčinske zbornice se bodo vključevale v 
uresničitev dogovorjene politike cen s tem pa bodo ne glede 
na pristojnost družbene kontrole cen spodbujale samou- 
pravno sporazumevanje o urejanju odnosov med povezanimi 
organizacijami združenega dela v procesu reprodukcije. Or- 
ganizacije združenega dela v okviru splošnih združenj in 
splošna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije 
bodo usklajevala stališča povezanih in medsebojno odvisnih 
organizacij združenega dela do izvajanja politike cen. Zato 
bodo splošna združenja obravnavala predloge povečanja cen 
za pomembnejše proizvode in storitve, ki so pod neposredno 
kontrolo cen in stališča usklajevala v Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

13. člen 
Zveza sindikatov Slovenije bo v okviru svoje družbenopoli- 

tične aktivnosti spodbujala delavce, da v vseh oblikah svojega 
družbenega organiziranja storijo vse, da se politika družbe- 
noekonomskega razvoja s pomočjo novega zakona o sistemu 
cen tudi uresniči. 

Zveza sindikatov Slovenije bo obravnavala vse pobude za 
vključevanje v procese družbenega dogovarjanja na področju 
cen in se aktivno vključevala v oblikovanje in izvajanje druž- 
benih dogovorov. 

Občinski sveti zveze sindikatov bodo zato s svojimi stališči v 
občinah prispevali k uresničevanju dogovorjene politike cen, 
republiški odbori zveze sindikatov bodo analizirali probleme 
gospodarjenja v svoji panogi in pomagali pri reševanju pro- 
blemov v posamezni organizaciji združenega dela, osnovne 
organizacije zveze sindikatov pa bodo temeljito in sproti ana- 
lizirale gospodarjenje in uveljavljanje novih družbenoeko- 
nomskih odnosov v svojih organizacijah združenega dela. 

14. člen 
Samoupravne interesne skupnosti - udeleženci bodo v 

skladu s svojimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi na 
področju politike cen zagotavljale: 

- da bo predlagano povečanje cen proizvodov in storitev 
sprejeto hkrati z ukrepi za krepitev kakovostnih dejavnikov 
gospodarjenja, večje produktivnosti in učinkovitosti upravja- 
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nja z družbenimi sredstvi; zato bo v okviru samoupravljanja 
interesnih skupnosti hkrati z razpravo o povečanju cen tekla 
tudi razprava o predlogu ukrepov za uveljavitev kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja; 

- da bodo v obravnavo vseh predlogov in odločitev o spre- 
membah cen proizvodov in storitev vključeni uporabniki na 
ravni organov upravljanja ponudnikov proizvodov in storitev, 
kot tudi na ravni samoupravne interesne skupnosti ter organi- 
zirani potrošniki; 

- da se bodo sredstva za financiranje razširjene reproduk- 
cije in programov razvoja združevala na samoupravni osnovi. 

15. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine 

Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine Obalne skupnosti, 
izvršni sveti občinskih skupščin, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza ko- 
munalnih skupnosti Slovenije se zavezujejo, da bodo aktivno 
pospeševali samoupravno sporazumevanje o urejanju druž- 
beno-ekonomskih in drugih odnosov na področju cen stano- 
vanjske izgradnje ter zagotavljali, da bodo vsi dejavniki v 
stanovanjski izgradnji dosledno upoštevali določbe družbe- 
nega dogovora o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi v SR 
Sloveniji. V ta namen bo Zveza stanovanjskih skupnosti do 
konca marca 1980 pripravila poročilo o tem, kako dejavniki 
pri stanovanjski izgradnji izpolnjujejo družbeni dogovor o 
oblikovanju cen v stanovanjski graditvi. 

16. člen 
Zaradi zagotovitve zadovoljive oskrbe tržišča s kmetijskimi 

pridelki in živili se bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine 
Obalne skupnosti, izvršni sveti občinskih skupščin v SR Slo- 
veniji, Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske go- 
spodarske zbornice zavzemali za učinkovitejše delovanje trži- 
šča ter za tesnejšo medsebojno povezavo proizvodnih in 
trgovskih organizacij združenega dela in večjih porabnikov 
hrane. V ta namen bodo predvsem Gospodarska zbornica 
Slovenije in medobčinske gospodarske zbornice spodbujale 
samoupravno sporazumevanje o organizirani preskrbi, občin- 
ski organi pa bodo spremljali in s svojimi ukrepi pospeševali 
organizirano preskrbo ter v okviru svojih pristojnosti skrbeli 
za nemoteno preskrbo z osnovnimi živili ob tesnejšem sode- 
lovanju z organizacijami potrošnikov in s tem vzpodbujali 
delovanje samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo. 

17. člen 
Za skladnejše razmerje med ponudbo in povpraševanjem 

osnovnih živil in izdelkov pomembnih za vsakdanjo rabo, bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do konca januarja 1980 
pripravil program republiških tržnih blagovnih rezerv. 

Izvršni svet Skupščine Mesta Ljubljana. Izvršni svet Skup- 
ščine Obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skupščin pa 
bodo do konca februarja 1980 proučili možnosti za oblikova- 
nje tržnih rezerv posameznih živil na svojih območjih, do 
konca marca 1980 pa bodo pripravili ustrezne programe. 

18. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v januarju 1980 
sprejel program stalnih blagovnih rezerv živil. 

Izvršni sveti občinskih skupščin, ki še niso sprejeli ustreznih 
predpisov za oblikovanje stalnih blagovnih rezerv živil, bodo 
to storili do konca februarja 1980, hkrati pa bodo do 31. julija 
oblikovali rezerve v skladu s sprejetimi programi. Proračun- 
sko dopolnjevane občine morajo oblikovati rezerve najmanj v 
višini sredstev, ki so jim dodeljena za te namene iz proračuna 
SR Slovenije. . . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v letu 1980 sprejel 
tudi srednjeročni program republiških stalnih blagovnih re- 
zerv za živila ter program stalnih rezerv za nekatere industrij- 
ske proizvode za obdobje od leta 1981-1985. 

19. člen 

Izvršni sveti občinskih skupščin, Skupščina Obalne skup- 
nosti in Skupščine Mesta Ljubljana bodo do 31. marca 1980 

izdelali ocene (bilance) potreb za preskrbo z osnovnimi živili 
ter na osnovi teh sprejeli programe ukrepov za zagotavljanje 
redne preskrbe. V ta namen bodo tudi do navedenega roka 
imenovali nosilce, ki so odgovorni za preskrbo, za spremlja- 
nje razmer na območju preskrbe z osnovnimi živili in za 
koordinacijo pri izvajanju intervencijskih ukrepov v primerih, 
ko ni mogoče zagotoviti teh živil na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

20. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenje soglašata, da bo tudi v letu 1980 zaradi izboljše- 
vanja razmer na trgu poleg drugih ukrepov potrebno interve- 
nirati z uvozom blaga in s tržnimi blagovnimi rezervami, v 
primeru večjih motenj na trgu s proizvodi osnovne preskrbe 
občanov pa tudi s stalnimi blagovnimi rezervami. 

21. člen 
Udeleženci soglašajo, da se morajo pristojni organi v repu- 

bliki zavzemati, da učinek prometnega davka v letu 1980 
glede na vpliv, ki ga ima ta davek na raven cen v prodaji na 
drobno, ostane v okvirih predvidenih z resolucijo. 

22. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenje, Izvršni svet Skupščine 
Mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine Obalne skupnosti in 
izvršni sveti občinskih skupščin bodo poskrbeli, da bodo 
republiški in občinski organi tržne inšpekcije učinkovito od- 
krivali nepravilnosti pri oblikovanju cen in motnjah na trgu. 
Republiški tržni inšpektorat bo posebno pozornost posvetil 
aktom in dejanjem, s katerimi se spodkopava enotnost jugo- 
slovanskega trga, dejanjem, ki predstavljajo špekulacije v 
blagovnem prometu, intenzivno pa se bo ukvarjal tudi s kon- 
trolo kvalitete proizvodov in storitev in kontrolo cen v proiz- 
vodnji. Občinski organi tržne inšpekcije pa bodo ob tesnej- 
šem sodelovanju z organi za cene posebno pozornost posve- 
tili izvajanju predpisov na področju prometa blaga na drobno, 
ki urejajo oblikovanje cen in zaščito pravic kupcev. 

Organi tržne inšpekcije bodo tekoče seznanjali svoje 
izvršne svete o negativnih pojavih na trgu in pri oblikovanju 
cen in jih o tem vsaj trikrat v letu obvestili še s posebnimi 
celovitimi poročili. 

23. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije bo s splošnimi združenji in 
medobčinskimi gospodarskimi zbornicami sklenila poseben 
dogovor za uresničevanje nalog iz tega družbenega dogo- 
vora. 

24. člen 

Vsak udeleženec bo do konca februarja 1980 izdelal pro- 
gram ukrepov in aktivnosti za izvajanje politike cen s svojega 
področja. 

25. člen 
Udeleženci bodo v okviru Republiškega komiteja za tržišče 

in cene kot kolegijskega organa spremljali izvajanje politike 
cen, ki jo določa resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenje za odbobje 1976-1980 v letu 1980, in se 
dogovarjali o usklajenem spremljanju ukrepov iz tega družbe- 
nega dogovora. Organi za cene bodo sodelovali med seboj ter 
ugotavljali in analizirali izvajanje politike cen in o ugotovitvah 
vsaj po trikrat v letu obveščali tako udeležence kot tudi 
pristojne organe v družbenopolitičnih skupnostih. 

26. člen 
Družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni 

delegati udeležencev, in začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije. 
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MNENJE 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitev dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na seji dne 22. 
januarja 1980 obravnaval poročilo o ure- 
sničevanju stališč Skupščine SR Sloveni- 
je za usmerjanje skladnega razvoja in 
delitve dela na področju prometa in zvez 
v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Odbor je ugotovil, da so stališča za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji, ki jih je skupščina sprejela v 
letu 1977, še vedno aktualna, saj se pre- 
počasi uresničujejo nekatere ključne na- 
loge na tem področju. Tako se prepočasi 
odpravljajo ovire, ki naj bi vzpodbudile 
širšo uporabo posameznih delov in inte- 
gralnega transporta kot celote, prepoča- 
si se uresničuje selitev dela med železni- 
škim in cestnim prometom, še vedno ni 
organizirana samoupravna interesna 
skupnost za ceste in samoupravna inte- 
resna skupnost za zračni promet, pose- 
ben problem pa je prepočasno uveljavlja- 
nje dohodkovnih odnosov in združevanja 
sredstev na tem področju. Že v poročilu 
se ugotavlja, da je eden ključnih proble- 
mov uresničevanja planiranih nalog po- 
manjkanje potrebnih sredstev. 

Odbor je poudaril, da gre res za dolgo- 
ročne naloge, vendar pa je menil, da je 
preveč nalog in dobrih načel, ki jih vsako 
leto ponavljamo, ne odpravljajo pa se 
vzroki, ki onemogočajo hitrejše uresni- 
čevanje teh nalog. Ugotovil je, da je v 
zadnjem obdobju železniški promet pre- 
cej napredoval, tako po količini prepelja- 
nega blaga, kakor tudi glede kakovosti 
storitev. 

Čeprav je povprečna hitrost tovornih 
vlakov majhna, pa je treba upoštevati, da 
hitrost opravljenih storitev nižajo pred- 
vsem vlaki, ki se ustavljajo na vsaki po- 
staji in jih sproti nalagajo. Večja hitrost 

prevoza blaga pa je tam, kjer železnica 
tovore pogodbeno prevaža, ali če delov- 
ne organizacije koristijo nočni skok. 

Pri tem so člani odbora opozorili tudi 
na prepočasno iztovarjanje vagonov v 
dneh tedenskega počitka, zlasti pa med 
letošnjimi novoletnimi prazniki. Večji del 
krivde pri tem zadene delovne organiza- 
cije in zato se je odbor strinjal s pobudo, 
da se stojnine za blago v vagonih spre- 
menijo. Tako naj bi povečali pristojbino 
tistim, ki svoje blago predolgo puščajo 
na tirih, pri čemer pa ne bi smeli vse 
zamudnike obravnavati enako. Tarife bi 
bilo treba prilagoditi resničnim potrebam 
in razmeram na posameznih področjih. 
Pri tem pa je treba pripomniti še to, da bi 
železnica z obstoječimi zmogljivostmi 
lahko prepeljala več tovora, če bi organi- 
zacije združenega dela nakladale in raz- 
kladale vagone tudi po 14. uri med ted- 
nom in ob sobotah in nedeljah. Eden od 
razlogov, da organizacije združenega de- 
la ne raztovarjajo vagonov popoldne ozi- 
roma ob koncu tedna pa je v tem, da niso 
dovolj opremljene s prekladalno mehani- 
zacijo in ker nimajo, kot pred leti, za to 
nenehno pripravljene dežurne ekipe. Za- 
radi tega ostane dnevno 30—40 % voz 
nerazloženih, ob sobotah 50 %, ob nede- 
ljah pa celo 80 %. 

Odbor je ugotovil, da so omejitveni 
ukrepi za varčevanje z motornimi vozili 
zmanjšali porabo goriv, tako da bodo 
prav gotovo veljali še naprej. Na manjšo 
porabo pa so delno vplivale tudi podraži- 
tve goriva, kakor tudi manjša prodaja go- 
riva v obmejnih krajih tujcem. 

V zvezi s tem je bilo poudarjeno, da bi 
zahtevam varstva okolja in smotrnejši 
porabi energije pripomogli tudi vozniki 
osebnih avtomobilov, ki bi preuredili svo- 
ja vozila na pogon s plinom. Odgovorje- 
no je bilo, da Republiški komite za ener- 
getiko na takih preureditvah ni zaintere- 

siran, ker se tekoči naftni plin uvaža s 
konvertibilnega področja, razen tega pa 
tudi ne razpolagamo z zadostnim števi- 
lom terminalov. Prodaja tekočega naft- 
nega plina naj se uredi tako, da bi kupec 
pri vsakem nakupu plačal pri litru plina' 
»benzinski dinar«, ostalih taks pa naj bi 
bil oproščen, 

V nadaljevanju razprave je odbor pou- 
daril, da imajo v mednarodnem transpor- 
tu delovne organizacije vsaka svoje pred- 
stavništvo, ki si medsebojno konkurirajo, 
tovorna vozila pa niso dovolj izkoriščena. 
Zato je odbor menil, da bi se bilo treba 
dogovoriti o skupnem nastopanju naših 
delovnih organizacij v tujini, o prepreče- 
vanju medsebojne konkurence in o po- 
trebi enotnih predstavništev. 

Odbor se je tudi strinjal z nalogami, ki 
naj se vključijo v akcijski program za 
nadaljnje uresničevanje temeljnih ciljev 
stališč za usmerjanje skladnega razvoja 
in delitve dela na področju prometa in 
zvez v SR Sloveniji, a je menil, da bi se 
morala Gospodarska zbornica Slovenije 
v večji meri angažirati na posameznih 
področjih prometa in zvez, da bi se pre- 
dvidene naloge uresničile. 

Odbor je sklenil, da bo o problematiki 
skladnega razvoja in delitve dela na po- 
dročju prometa in zvez v SR Sloveniji 
ponovno razpravljal v drugem trimesečju 
letošnjega leta, ko mu bo Republiški ko- 
mite za promet in zveze poročal o tem, 
katere naloge s tega področja se ne ure- 
sničujejo, o vzrokih, ki to preprečujejo in 
o ukrepih, ki jih namerava podvzeti Izvrš- 
ni svet za hitrejše uresničevanje temelj- 
nih ciljev na tem področju ter katere na- 
loge bo potrebno iz sedanjega srednje- 
ročnega plana prenesti v naslednje sred- 
njeročno plansko obdobje. Takrat bo od- 
bor tudi ocenil ali bo potrebno to proble- 
matiko posebej obravnavati tudi na seji 
Zbora združenega dela. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in 
zavarovanju za primer 
brezposelnosti (ESA-1011) 

Stanje na področju zaposlo- 
vanja in zaposlenosti v SR Slo- 
veniji ocenjujemo v zadnjem 
obdobju kot neustrezno - pa 
naj bo to z vidika družbenoe- 
konomskih gibanj, kakor tudi z 

vidika uresničevanja ciljev dol- 
goročne kadrovske politike. 

Dinamično rast zaposlova- 
nja, ki sicer prispeva k skoraj 
polni zaposlenosti v SR Slove- 
niji in zmanjševanju nezapo- 

slenosti v drugih socialističnih 
republikah in pokrajinah, ne 
spremljajo ustrezni ekonomski 
rezultati, kar se odraža pred- 
vsem v zaostajanju povečeva- 
nja produktivnosti dela in v 
njenem nezadostnem prispev- 
ku k ustvarjanju družbenega 
proizvoda. 

Vsled ekstenzivnega gospo- 
darjenja z živim delom, to je 
povečevanja proizvodnje z za- 
poslovanjem novih delavcev in 
neizkoriščanja notranjih ka- 
drovskih rezerv med že zapo- 
slenimi delavci, se povečuje 
priseljevanje v Slovenijo, kar 
povzroča dodatne probleme 
pri izboljševanju družbenega 
standarda oziroma pri zadovo- 
ljevanju potreb občanov na 

področju družbenih dejavno- 
sti. 

Sedanja gibanja zaposlova- 
nja, ki so predvsem rezultat 
delovno intenzivne strukture 
investicij, neustrezne oprem- 
ljenosti sredstev za delo in 
strukture ter organizacije dela, 
ohranjajo in celo povečujejo 
nesorazmerja med strokovno 
izobraženostjo mladih genera- 
cij, ki prihajajo iz šol in dejan- 
skimi kadrovskimi potrebami 
združenega dela. 

Med vzroke, da se v združe- 
nem delu ne uveljavlja hitreje 
kadrovska politika in š tem tu- 
di družbeno planiranje kadrov- 
skih potreb ter zaposlovanja in 
da zato na področju zaposlo- 
vanja znatno odstopamo od 
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dogovorjenih družbenoeko- 
nomskih in kadrovskih ciljev, 
lahko v določenem smislu pri- 
števamo tudi zakonsko uredi- 
tev, ki s svojimi rešitvami zao- 
staja za razvojem družbenoe- 
konomskih odnosov in ne daje 
dovolj sistemske osnove za 
uspešneje in učinkoviteje sa- 
moupravno obvladovanje za- 
poslovanja. 

Na temelju takšnih ocen se v 
predlogu za izdajo zakona 

predlaga, da se v okviru si- 
stemskih rešitev zakona o si- 
stemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slo- 
venije in zakona o skupnih os- 
novah svobodne menjave dela 
spremeni in dopolni veljavni 
zakon o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposel- 
nosti v naslednjih smereh: 

- izpeljave samoupravnega 
družbenega planiranja kadrov- 
skih potreb in zaposlovanja v 

združenem delu; 
- samoupravne organizira- 

nosti delavcev v skupnostih za 
zaposlovanje, kot neke vrste 
planskih skupnosti, prek kate- 
rih si delavci zagotavljajo us- 
klajeno načrtovanje in izvaja- 
nje zaposlovanja v TOZD, DO 
in SOZD ter v občini, območju 
in republiki; 

- konkretizacija določil za- 
kona o skupnih osnovah svo- 

bodne menjave dela na po- 
dročju zaposlovanja 

Predlog sprememb in dopol- 
nitev zakona temelji na načelu 
utrjevanja ustavne vloge de- 
lavca v združenem delu, kot 
nosilca pravic, obveznosti in 
odgovornosti za načrtovanje 
in uresničevanje politike last- 
nega razvoja in svoje kadrov- 
ske reprodukcije. 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Prepoved gradnje administrativo-upravnih 

zgrad in nabave pisarniškega pohištva 

• Namen sprejetja tega Zakona je, da bi neupravičeno visoko rast neproizvodnih 
in negospodarskih investicij prilagodili realnim okvirom in uskladili z možnostmi 
družbe 

§ Prepoved velja tudi za gradnjo objektov in nabavo opreme, namenjene 
zadovoljevanju reprezentančnih in zabavnih potreb, kulturi, umetnosti, telesni 
kulturi in športu 

• Zgradbe in drugi objekti, ki so bili koncem leta 1979 pred dokončanjem gradnje, 
bodo lahko zgrajeni 

O Sredstva iz posojil občanov in sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov, 
bodo pod določenimi pogoji izvzeta iz te prepovedi 

• Določbe Zakona ne veljajo tudi za investicije, namenjene odpravljanju posledic 
elementarnih nesreč, za potrebe ljudske obrambe, družbene samozaščite in 
javne ter državne varnosti 

• Prepoved gradnje ne bo veljala tudi za šolske zgradbe, namenjene za osnovno 
izobraževanje, za družbeno varstvo otrok in mladine, starih in onemoglih oseb 
ter za zdravstveno varstvo 

Organizacije združenega banke, finančne organizacije, 
dela, krajevne in samoupravne zavarovalne skupnosti in vsi 
interesne skupnosti in druge drugi uporabniki družbenih 
organizacije ter skupnosti, sredstev v letu 1980 ne bodo 
Oseoeooeoosooosoooooeosoososcaoceoeoseceai 

S PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI RAZ- 
« POLAGANJA Z DRUŽBENIM! SREDSTVI ZA Fl- 
K NANCIRANJE NEGOSPODARSKIH IN NEPROI- 
8 ZVODNIH INVESTICIJ V LETU 1980 - AS 244 
Soocficosooooosgoososooooooseeeoeocoscoo! 

mogli uporabljati družbenih 
sredstev za financiranje grad- 
nje, dograditve ali nakupa ad- 
ministrativno-upravnih zgradb 
in za nabavo pisarniškega po- 
hištva ter druge opreme za 
opravljanje administrativno 
strokovnih in drugih pisarni- 
ških del. To bo veljalo tudi za 
gradnjo objektov in nabavo 
opreme, namenjene zadovo- 
ljevanju potreb reprezentance 

in zabave, kulture, umetnosti, 
telesne kulture in športa. 

To je najpomembnejša do- 
ločba Predloga zakona o zača- 
sni prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za financi- 
ranje negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicij v letu 
1980 (AS 244). Zakon je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ in hkrati pred- 
lagal, da bi ga sprejeli po hi- 
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trem postopku. Za sprejem te- 
ga Zakona so pristojni delegati 
Zveznega zbora. 

Sprejem Zakona je predla-' 
gan zato, da bi neupravičeno 
visoko rast neproizvodnih in 
negospodarskih investicij pri- 
lagodili realnim okvirom in jo 
uskladili z materialnimi, fi- 
nančnimi in plačilnobilančni- 
mi možnostmi družbe, kar bo 
prispevalo k uresničevanju ci- 
ljev ekonomske stabilizacije. 

ZA KATERA 
DRUŽBENA SREDSTVA 
VELJA PREPOVED 

Prepoved uporabe družbe- 
nih sredstev za te namene ve- 
lja tako za lastna sredstva or- 
ganizacij kot za sredstva, za- 
gotovljena na drugačne nači- 
ne. Predlog zakona točno do- 
loča, kaj so, po tem Zakonu, 
družbena sredstva. 

To so predvsem lastna sred- 
stva uporabnikov družbenih 
sredstev, nadalje sredstva, ki 
so na uporabnike družbenih 
sredstev prenešena po zako- 
nih, družbenih dogovbrih ali 
samoupravnih sporazumih o 
združevanju, sem sodijo tudi 
sredstva, ki jih je uporabnik 
družbenih sredstev ustvaril z 
zakonsko predpisanim posoji- 
lom. Izjema so le sredstva, ki 
jih je ustvaril s posojilom ob- 
čanov (ob določenih pogojih). 

Sredstva, ki jih je uporabnik 
družbenih sredstev ustvaril na 
temelju obveznega združeva- 
nja, predpisanega z zakonom 
oziroma družbenim dogovo- 
rom ali samoupravnim spora- 
zumom, sklenjenim na temelju 
zakona, so prav vključena v to 
kategorijo. V smislu tega Za- 
kona pa so družbena sredstva 
tudi sredstva, ki jih je uporab- 

niku družbenih sredstev v obli- 
ki kredita zagotovila banka ali 
katera druga organizacija. 

PREDMET PREPOVEDI 
Prepoved uporabe družbe- 

nih sredstev za gradnjo, do- 
graditev ali nakup aministra- 
tivno-upravnih zgradb, pisar- 
niškega pohištva in druge 
opreme za opravljanje admini- 
strativno strokovnih in drugih 
pisarniških poslov velja za vse 
uporabnike družbenih sred- 
stev. To pomeni, da zajema tu- 
di uporabnike družbenih sred- 
stev na področju gospodarske 
dejavnosti. 

Mimo tega prepoved širše 
velja za uporabnike družbenih 
sredstev iz negospodarskih in 
neproizvodnih dejavnosti, ki v 
letu 1980 ne bodo mogli upo- 
rabljati družbenih sredstev za 
financiranje gradnje, dogradi- 
tev ali nakup katerekoli zgrad- 
be ali drugih gradbenih objek- 
tov, kakor tudi za izdelavo, do- 
delavo in nakup opreme. 

Po Predlogu zakona so te 
dejavnosti: finančne, tehnične 
in poslovne storitve (razen jav- 
nih skladišč in geoloških razi- 
skovanj ter raziskovalno-ra- 
zvojnega dela), nadalje izobra- 
ževanje, znanost, kultura in in- 
formacije. Za posamezne teh 
dejavnosti so predvidene dolo- 
čene izjeme. 

IZJEME PRI 
PREPOVEDI 

Predlog zakona predvideva 
izjeme, za katere ne bo veljala 
ta prepoved. 

Izvzeta so družbena sredstva 
za financiranje gradnje objek- 
tov (razen administrativno- 
upravnih zgradb) in nabavlja- 

nje opreme za opravljanje ne- 
gospodarskih dejavnosti, če se 
več kot 50 odstotkov njihove 
skupne preračunske vrednosti 
zagotavlja iz posojila občanov 
ali iz samoprispevka občanov. 
Prav tako velja izjema, če se za 
nabavo opreme uporabi napo- 
rabljena amortizacija, obraču- 
nana po minimalnih stopnjah. 
Izjema od te prepovedi pa so 
tudi investicije, namenjene za 
odpravljanje posledic elemen- 
tarnih nesreč, za potrebe ljud- 
ske obrambe, družbene samo- 
zaščite in javne ter državne 
varnosti. 

Prepoved ne velja tudi za na- 
daljevanje začete gradnje 
zgradb in drugih objektov ter 
za opremo za opravljanje ne- 
proizvodnih dejavnosti, vendar 
pod pogojem, da je bila grad- 
nja ali nakup zaključena oziro- 
ma opravljena do konca leta 
1979 z več kot 65 odstotki 
skupne predračunske vredno- 
sti investicij. Za gradbene ob- 
jekte pa zakonsko besedilo za- 
hteva, da je bilo opravljenih 
več kot 80 odstotkov predvide- 
nih del. 

Določbe Zakona prav tako 
ne veljajo za gradnjo osnov- 
nošolskih zgradb, objektov za 
družbeno varstvo otrok in mla- 
dine in zdravstveno varstvo, 
kakor tudi za nabavljanje spe- 
cifične opreme za te namene. 
Izjema bodo tudi sredstva, na- 
menjena za gradnjo in dogra- 
ditev spomenikov NOB, ljud- 
ske revolucije in delavskega 
gibanja, če je to povezano s 
pomembnejšimi jubileji. Grad- 
nja zgradb in nabavljanje 
opreme na področju izobraže- 
vanja, zdravstva in socialnega 
varstva v SAP Kosovo, za kate- 
ro so sredstva zagotovljena v 
proračunu federacije za leto 

1980, je prav tako izvzeta iz te 
prepovedi. 

RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje od 1976 do 1980. leta 
predvideva, da morajo nara- 
ščati, pri 7 odstotni letni rasti 
družbenega proizvoda, gospo- 
darske investicije približno 8,5, 
negospodarske pa 7,5 odstot- 
ka letno. To pa ni bilo uresni- 
čeno. Hitreje so naraščale ne- 
proizvodne investicije, tako da 
je njihov indeks rasti na dolo- 
čenih področjih dosegel že 
več kot 150. 

V minulem petletnem ob- 
dobju so skupne investcije let- 
no naraščale za 30 do 35 od- 
stotkov. Negospodarske inve- 
sticije so bile že leta 1978 za 50 
odstotkov večje kot leto po- 
prej. Če ne upoštevamo stano- 
vanjske gradnje, je bila pose- 
bej velika rast investicij na po- 
dročjih finančnih, tehničnih in 
poslovnih storitev. Letna vla- 
ganja so nekajkrat prekašala 
znesek amortizacije. V gospo- 
darstvu ni bilo tako, saj je to 
razmerje precej ugodnejše. V 
letu 1978 so investicije znašale 
le 44 odstotkov amortizacije, 
obračunane v tem letu. 

Ti podatki kažejo, da investi- 
cije v neproizvodnih in nego- 
spodarskih dejavnosti po- 
membno odstopajo od predvi- 
denih razmerij v Družbenem 
planu Jugoslavije. Nesora- 
zmerja že povzročajo motnje v 
gospodarstvu in onemogočajo 
uresničevanje stabilizacijske 
in razvojne politike. Da bi to 
odpravili in preprečili nadalj- 
nje neugodne težnje, Zvezni 
izvršni svet predlaga sprejetje 
tega Zakona po hitrem po- 
stopku. 

MEDNARODNE POGODBE 

Načela nove gospodarske ureditve v 

mednarodnem pomorskem prevozu 

• Konvencija o kodeksu obnašanja linijskih pomorskih konferenc naj bi izboljšala 
sedanje pomorske linije in razvila svetovno pomorsko blagovno menjavo 

Konvencija o kodeksu obna- 
šanja linijskih konferenc je 
plod dolgoletnih pogajanj med 
razvitimi in državami v razvoju, 
predvsem v okviru Konference 
Združenih narodov za trgovino 
in razvoj (UNCTAD). Namen 
teh pogovorov je bil, da bi uve- 
ljavili načela nove gospodar- 

ske ureditve na področju me- 
dnarodnih pomorskih linijskih 
prevozov, in sicer z mednaro- 
dnim instrumentom v obliki 
konvencije. 

Besedilo Konvencije je bilo 
aprila leta 1974 sprejeto v Že- 
nevi. S tem je doseženo ravno- 
težje položaja in interesov med 

pomorskimi linijskimi konfe- ve v razvoju, medtem ko so 
rencami, kot izvalajci prevoz- ladjarji razvitih pomorskih 
nih storitev so predvsem drža- držav v največjem številu pri- 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVEN- 
h CIJE 0 KODEKSU OBNAŠANJA LINIJSKIH KON- „ 
8 FERENC 
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merov, člani teh konferenc. 
Predlog zakona o ratifikaciji 

Konvencije o kodeksu obnaša- 
nja linijskih konferenc, ki ga je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ, predlaga ratifikaci- 
jo te Konvencije. Predlog za- 
kona bodo obravnavali dele- 
gati v Zveznem zboru Skupšči- 
ne SFRJ. 

Cilji Konvencije 
Konvencija začne veljati z iz- 

polnitvijo dveh pogojev: da jo 
ratificira ali pristopi h Konven- 
ciji najmanj 24 držav članic, ki 
imajo najmanj 25 odstotkov 
svetovne ladijske nosilnosti. 
Po zadnjih podatkih UNCTAD 
je že 36 držav v razvoju postalo 
članic Konvencije. S tem je iz- 
polnjen prvi pogoj za začetek 
njene veljavnosti, drugi pogoj 
pa še ni izpolnjen. 

Spodbujene z željo, da bi 
Konvencija začela čimprej ve- 
ljati, so države v razvoju na pe- 
tem zasedanju UNCTAD v Ma- 
nili leta 1979, soglasno spreje- 
le resolucijo, v kateri so izrazi- 
le vse priznanje državam, ki so 
že postale članice Konvencije, 
ter tistim, ki so napovedale 
njeno ratifikacijo. 

Temeljni namen Konvencije 
je izboljšanje sedanjega po- 
morskega linijskega sistema. 
Hkrati je prispevek k razvoju 
svetovne pomorske blagovne 
menjave. Konvencija naj bi 
prav tako pospešila razvoj re- 
dnih in učinkovitih linijskih 
služb, ki bodo usklajene s po- 
trebami ustreznega prevoza 
blaga. Dokument naj bi zago- 
tovil ravnotežje interesov med 
izvajalci in uporabniki ladijskih 
storitev brez diskriminacije la- 

dij, nakladalcev ali zunanje tr- 
govine katerekoli države. 

Linijske konference se mo- 
rajo ustrezno dogovoriti z or- 
ganizacijami nakladalcev in 
njihovimi predstavniki o vseh 
tistih vprašanjih, ki so skupne- 
ga pomena. Redno pa morajo 
tudi obveščati uporabnike o 
svoji dejavnosti. 

Vpliv Konvencije na 
zakonodajo naše 
države 

Jugoslavija je podpisnik 
Konvencije. Zato mora, pravi 
obrazložitev Zakona, nujno ra- 
tificirati to Konvencijo in ne 
čakati, da bo začela veljati. Na 
ta način bo namreč Jugoslavi- 
ja prispevala k uveljavitvi kon- 
vencijskih določb in hkrati 
spodbudila druge neuvrščene 

države in države v razvoju, da 
postanejo njene članice. 

Dejavnost organizacij zdru- 
ženega dela naše države v ok- 
viru pomorskega ladjarstva ni 
urejena s predpisi, saj sodi ta 
dejavnost na področje samo- 
upravne dejavnosti, kjer se od- 
nosi urejajo s sporazumeva- 
njem med poslovnimi part- 
nerji. 

Z ratifikacijo Konvencije pa 
morajo organizacije združene- 
ga dela v pomorskem ladjar- 
stvu svojo dejavnost uskladiti s 
postopki, ki jih predvideva 
Konvencija. Ta obveznost na- 
stane tudi za naše interesente 
za uporabo ladjarskih prevoz- 
nih storitev v mednarodnem 
prevozu. Uvozniki in izvozniki 
blaga iz jugoslovanske pomor- 
ske blagovne menjave bodo 
morali ravnati v skladu s pravili 
in postopki Konvencije. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Odpiranje zvezne uprave do široke 

družbene in samoupravne strukture 

• Z uspešnim opravljanjem nalog je Zvezni izvršni svet prispeval k izvajanju 
politike, ki jo je sprejela Skupščina SFRJ 

• Ustvarjena je bila visoka stopnja sodelovanja in usklajevanja stališč s 
pristojnimi organi republik in pokrajin 

• Medrepubliški komiteji so se uveljavili kot primerna oblika 
zagotavljanja udeležbe republik in pokrajin pri uresničevanju določenih funkcij 
federacije in uresničevanju skupnih interesov 

® Potrebno je okrepiti aktivnost vseh dejavnikov planiranja pri pripravi novih 
srednjeročnih načrtov 

® Ustvarjeni so bili potrebni normativno-institucionalni predpogoji za 
demokratično izražanje pluralizma samoupravnih interesov 

• Nujno hitrejše menjavanje odnosov v procesu zakonodajnega dela 

Poročilo o delu Zveznega 
izvršnega sveta za čas o začet- 
ku mandata, 16. maja 1978 do 
konca leta 1979 je bilo poslano 
v obravnavo delegatom v 
Skupščini SFRJ. 

Po tematiki in vsebini je gra- 
divo razdeljeno na dva dela. V 
prvem delu je zajeto uresniče- 
vanje ustavne vloge Zveznega 
izvršnega sveta ter zveznih 
upravnih organov in organiza- 
cij, v drugem delu pa so obde- 
lane aktivnosti ZIS pri uresni- 
čevanju politike Skupščine 
SFRJ ter stanje in problemi na 
posameznih področjih družbe- 
nega življenja. 

Ker je poročilo zelo obsež- 
no, vsebuje pa širok pregled 

stanja in pomembne ocene de- 
javnosti na vseh področjih živ- 
ljenja, bo v Glasilu Skupščine 
SFRJ prikazan v treh nadalje- 
vanjih. 
PROCES GLOBOKIH 
DRUŽBENIH 
SPREMEMB 

V začetku Poročila je ugo- 
tovljeno, da se je z uspešnim 
uresničevanjem vloge Zvezne- 
ga izvršnega sveta in zveznih 
upravnih organov nadaljevala 
dejavnost pri nadaljnjem izva- 
janju Ustave, Zakona o združe- 
nem delu in drugih sistemskih 
zakonov s področja združene- 
ga dela, ki peljejo h globokim 
družbenim spremembam v sa- 

moupravnih produkcijskih od- 
nosih. Na podlagi doseženih 
rezultatov in z vztrajnim in 
uspešnim bojem organiziranih 
socialističnih sil se je še bolj 
uveljavil delegatski sistem, v 
katerem se uresničuje usklaje- 
vanje pluralizma samouprav- 
nih interesov. 

V tem obdobju se je začela 
aktivnost v zvezi z uresničeva- 
njem pobude predsednika Tita 
o kolektivnem odločanju in 

odgovornosti organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Kot prednostne naloge so 
bile izločene: nadaljnji razvoj 
sistema dogovarjanja republik 
in pokrajin, politika odpiranja 
ZIS in zvezne uprave proti širši 
družbeni in samoupravni 
strukturi, graditev celotnega 
sistema obveščanja, realizaci- 
ja novega sistemskega zakona 
o državni upravi in vrsta drugih 
aktivnosti. 

POROČILO O DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA 
5j SVETA V ČASU OD 16. MAJA 1978 DO KONCA 
S LETA 1979 (I) 
^osoo9Booooose©5oecieosoec«Gooo«o9S©s®: 
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VSE VEČJA STOPNJA 
DRUŽBENEGA VPLIVA 

Uresničevanje ustavne vloge 
ZIS in zvezne uprave se je v 
prvi vrsti preizkušalo v uresni- 
čevanju politike, nato v izvrše- 
vanju zakonov in drugih aktov 
ter odlokov, ki jih je Skupščina 
SFRJ določila in sprejela v 
preteklem obdobju. ZIS je ure- 
sničil koordinacijo dela zvez- 
nih upravnih organov, pobudo 
za reševanje posameznih vpra- 
šanj in začel zakonodajno po- 
budo. 

V Poročilu je podčrtano, da 
so za delo ZIS in zvezne upra- 
ve posebej pomembni izdani 
zvezni zakoni o temeljih siste- 
ma državne uprave in o Zvez- 
nem izvršnem svetu, o zveznih 
upravnih organih in o temeljih 
družbenih svetov in zveznih 
družbenih svetih, kakor tudi o 
sistemskih zakonih. Ob tej pri- 
ložnosti Zvezni izvršni svet 
ocenjuje, da so zvezni upravni 
organi in organizacije v prete- 
klem obdobju uspešno izvrše- 
vali svoje naloge, s svojimi po- 
budami in neposrednimi spre- 
jetimi ukrepi pa so prispevali k 
izvajanju politike Skupščine 
SFRJ. 

ZIS je sicer največ pozorno- 
sti posvetil uresničevanju svo- 
je vloge kot izvršilnega organa 
skupščine. Dosežena je bila vi- 
soka stopnja sodelovanja in 
usklajevanja stališč s pristojni- 
mi organi republik in pokrajin. 
ZIS je dal več pobud za širjenje 
in odpiranje proti družbenopo- 
litičnim organizacijam pri če- 
mer si je prizadeval, da bi priš- 
lo do večjega družbenega vpli- 
va in nadzorstva nad delom 
ZIS in zvezne uprave. 

Trenutno je v teku tudi delo 
za izvajanje zakona o zvezni 
upravi. Čeprav je to dolgotra- 
jen proces so bili že doslej do- 
seženi vidni rezultati. 

V Poročilu je poudarjen tudi 
pomemben prispevek in rezul- 
tati v procesu odpiranja, sode- 
lovanja in koordinacija skup- 
nih aktivnosti organov in teles 
federacije, republik in pokra- 
jin, ki so jih prispevali zvezni 
sveti. Kot udeležencu pri delu 
teh svetov je ZIS omogočeno, 
da pri uresničevanju svojih 
funkcij angažira vse dejavnike, 
ki sodelujejo pri njihovem de- 
lu. Istočasno so se začele tudi 
priprave za uporabo zakona o 
temeljih družbenih svetov in o 
zveznih družbenih svetih. 
POMEMBEN 
DEJAVNIK RAZVOJA 

Kot izvršilni organ Skupšči- 
ne SFRJ, ki ji je odgovoren za 
stanje na vseh področjih druž- 
benega življenja je ZIS ustrez- 
no ukrepal za boljšo organizi- 

ranje in prilagajanje svojega 
načina dela in delovanja v ra- 
zmerah delovanja delegatske 
skupščine in vsega delegat- 
skega sistema. 

ZIS je zagotavljal, da so bili v 
največji meri ustvarjeni druž- 
beni pogoji za sprejemanje te- 
meljnih odločitev, predvsem 
za delovanje Skupščine SFRJ, 
kot organa družbenega sa- 
moupravljanja in najvišjega or- 
gana oblasti v mejah dolžnosti 
federacije. Prav tako je- tudi 
prispeval, da se politika izvrše- 
vanja odločitev, predpisov in 
drugih aktov Skupščine SFRJ 
in predpisov ZIS, dosledno 
uresničuje z enako odgovor- 
nostjo do vseh republik in po- 
krajin. 

S takšnim delom sta se ZIS 
in zvezna uprava potrdila kot 
pomembna dejavnika nadalj- 
njega razvoja delegatskega si- 
stema v naši državi, utrjevanja 
enakopravnosti republik in po- 
krajin ter bratstva in enotnosti 
narodov in narodnosti Jugo- 
slavije oziroma kot pomemben 
dejavnik samoupravne federa- 
tivne skupnosti enakopravnih 
narodov in narodnosti Jugo- 
slavije. 

V Poročilu so zatem našteta 
vprašanja, ki so bistvenega po- 
mena za vsebino, vrsto in na- 
čin obdelave gradiv in njihove- 
ga pošiljanja Skupščini SFRJ v 
skladu z novim Poslovnikom. 
Omenjena usmeritev pri delu 
sveta je bila zlasti usmerjena k 
ustvarjanju pogojev za spreje- 
manje najpomembnejših odlo- 
čitev v okviru delegatske 
strukture, izražene v delovanju 
Skupščine SFRJ. To je v prete- 
klem obdobju že dalo ugodne 
rezultate, nedavno pa je bilo 
ugodno ocenjeno tudi v delov- 
nih telesih Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

Toda še vedno se srečujejo z 
določenimi pomanjkljivostmi 
glede kakovosti gradiv, ki vča- 
sih ni ustrezno za obravnava- 
nje v delegatski bazi. Gradiva 
so, na primer, prevečkrat zaz- 
namovana za zaupna, prepo- 
gosta je uporaba hitrega po- 
stopka, ne spoštujejo pa se tu- 
di roki, ki so določeni v delov- 
nem programu. Zaradi tega je 
predvideno, da bosta ZIS zvez- 
na uprava aktivneje sodelovala 
pri pripravi teh gradiv, z usme- 
ritvijo za skrb o izvajanju poli- 
tike, zakonov in zagotavljanju 
potrebnih zakonov za njihovo 
uresničevanje. 

ODGOVORNOST DO 
SKUPŠČINE SFRJ 

Uresničevanje odgovornosti 
ZIS in zvezne uprave do Skup- 
ščine SFRJ se je pokazalo v 
različnih oblikah: s poroča- 

njem Skupščini SFRJ o svojem 
delu, o delu medrepubliških 
komitejev, o stanju na posa- 
meznih področjih življenja, o 
pojavih v družbi in podobno 
Odgovornost se je pokazala 
tudi z obveščevanjem o dolo- 
čenih vprašanjih na zahtevo 
enega od zborov in njihovih 
teles. 

Naštete in druge oblike od- 
govornosti imajo poseben po- 
men, posebej s stališča zago- 
tavljanja pogojev politične 
kontrole in vpliva Skupščine 
SFRJ nad delom ZIS kot njene- 
ga izvršnega organa. Določeni 
rezultati so bili doseženi tudi 
pri programiranju in načrtova- 
nju dela ZIS v skladu s progra- 
moma zborov Skupščine 
SFRJ. 

Zvezni izvršni svet je ocenil, 
da se je odgovornost zvezne 
uprave do izvajanja obveznosti 
iz programov Skupščine in ZIS 
povečala. Vendar so še vedno 
napake in pomanjkljivost zara- 
di tega ker so roki prekorače- 
ni, včasih pa niso upoštevane 
določbe poslovnika, programi 
pa še niso dovolj selektivni 
Vzroki za te pojave so dvojni. 
Eden je v tem, da so programi 
preobsežni in roki nerealni, 
drugi pa je v neustrezno pri- 
pravljenih gradivih, ki jih zvez- 
ni upravni organi pokažejo v s 
programom predvidenem ro- 
ku, nato pa je največkrat po- 
trebna dodelava in predelava 

VLOGA 
medrepubliških 
KOMITEJEV 

V zvezi z uresničevanjem 
obveznosti ZIS do Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je namenjeno posebno 
mesto vprašanjem odnosov te- 
ga Zbora in medrepubliških 
komitejev. Pri oceni te vloge, 
je poudarjeno v Poročilu, bi bi- 
lo treba načelno izhajati iz te- 
ga, da je nujno, da je usklaje- 
vanje v medrepubliških komi- 
tejih omejeno na proces spre- 
jetja predpisa o izvrševanju za- 
konov in drugih aktov Skup- 
ščine SFRJ, ki se sprejemajo 
na podlagi soglasja pristojnih 
republiških pokrajinskih orga- 
nov. To je med drugim primar- 
na vloga medrepubliških ko- 
mitejev. 

Zato je poudarjeno, da sode- 
lovanje ZIS z izvršnimi sveti 
skupščin republik in pokrajin 
ne pomeni usklajevanja sta- 
lišč, ampak izvrševanje ustav- 
nih obveznosti ZIS. Zakon na 
mreč zavezuje ZIS, da o 
ustvarjenem sodelovanju z 
izvršnimi sveti republik in po- 
krajin samo obvešča Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Na ta način, to je z do- 

sledno uporabo tega predpisa, 
se izključuje dolgotrajen pro- 
ces odkrivanja optimalnih reši- 
tev pri izdajanju predpisov in 
drugih aktov. 

In končno je odprto vpraša- 
nje tudi o tem, kako naj se de- 
lovna telesa Skupščine SFRJ 
vključujejo v razpravo že v fazi 
osnutka dokumenta, kako naj 
se delegati že v začetku aktiv- 
no angažirajo in spremljajo 
delo pri oblikovanju predloga 
ukrepov, zakonov in odlokov, 
o katerih končen sklep sprej- 
me Skupščina SFRJ. Ugotov- 
ljeno je da je to mogoče tako, 
da se za vsako konkretno vpra- 
šanje določi metodologija in 
način obveščevanja javnosti. 
Kar pa zadeva odnose do 
Predsedstva SFRJ je Zbor oce- 
nil, da so bila pri uresničeva- 
nju njegovih z Ustavo in zako- 
nom določenih pravic in dolž- 
nosti, v preteklem obdobju 
storjena prizadevanja za na- 
daljnje usklajevanje dela in 
izboljšanje poslovnih določb 
za nadaljnje izpopolnjevanje 
tekočega sodelovanja Zbor je 
v preteklem obdobju redno 
obveščal Predsedstvo SFRJ o 
vseh vprašanjih iz svoje pri- 
stojnosti, z druge strani pa je 
ZIS obravnaval mnenja, stali- 
šča in ukrepe, ki jih je predla- 
galo Predsedstvo. Zaradi tega 
prevladuje mnenje, da je treba 
v delovni program Zbora vne- 
sti in posebej označiti tista 
vprašanja, ki izvirajo iz delov- 
nega programa Predsedstva in 
nalog, ki imajo po oceni Pred- 
sedstva širši politični pomen. 

SODELOVANJE Z 
REPUBLIKAMI IN 
POKRAJINAMA 

V posebnem poglavju so ob- 
delani odnosi ZIS in zvezne 
uprave do ustreznih republi- 
ških in pokrajinskih organov. 
Ocenjeno je da je bilo sodelo- 
vanje prevladujoč način v ure- 
sničevanju medsebojnih pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti 
pri opravljanju zaupanih funk- 
cij in da je bila poglobljena in 
obogatena praksa z novimi 
oblikami. 

Ob tej priložnosti so opisane 
in pozitivno ocenjene vse vrste 
medsebojnih stikov, od maja 
1979 pa posebej sodelovanje v 
štirih medrepubliških komite- 
jih: za družbeno planiranje in 
razvoj, za področje financ. za 
področje tržišča in za področje 
zunanjetrgovinskega in deviz- 
nega sistema imeli so 88 sej, 
na katerih je bilo obravnavano 
skupaj 319 vprašanj Svet je 
ocenil da so se medrepubliški 
komiteji potrdili kot primerna 
oblika zagotavljanja udeležbe 
republik in pokrajin pri uresni- 
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čevanju določenih funkcij fe- 
deracije in usklajevanju skup- 
nih interesov. 

Toda kot poseben problem, 
ki je negativno vplival na učin- 
kovitost dogovarjanja republik 
in pokrajin, je poudarjeno to, 
da predstavniki pristojnih re- 
publiških in pokrajinskih orga- 
nov niso imeli vedno določe- 
nih stališč o nekaterih vpraša- 
njih o katerih je tekla razprava 
in je bil zato postopek odložen 
in podaljšan. Razen tega še ni 
dovolj razvita praksa po kateri 
bi se dve ali več republik ali 
pokrajin, ki imajo nasprotna 
stališča o določenih vpraša- 
njih, posebej usklajevale z na- 
menom, da bi delo hitreje kon- 
čali v medrepubliškem komi- 
teju. 

Bili so tudi primeri, da člani 
teh komitejev niso imeli dovolj 
širokih pooblastil, da sprejme- 
jo ali dajo mnenje o novih 
predlogih in alternativah, ki so 
se pojavile med zasedanjem. 
Posebej pa je vprašanje čigavo 
mnenje v tem komiteju zasto- 
pajo predstavniki republik in 
pokrajin: ali so to mnenja 
izvršnih svetov, ali so stališča, 
ki so bila oblikovana na podla- 
gi delovnih konsultacij. 

PRISPEVEK 
KOORDINACIJSKE 
KOMISIJE 

K temu sodelovanju je po- 
membno prispevala tudi Koor- 
dinacijska komisija ZIS s sode- 
lovanjem predsednikov oziro- 
ma predstavnikov izvršnih sve- 
tov skupščin republik in po- 
krajin. V preteklem obdobju je 
imela 14 sej, na katerih so 
obravnavali 61 točk dnevnega 
reda. Komisija je posebej 
spremljala delo medrepubli- 
ških komitejev in postopek us- 
klajevanja stališč s pristojnimi 
republiškimi in pokrajinskimi 
organi. Obenem pa je bila v 
določenem smislu drugosto- 
penjski organ usklajevanja 
stališč republik in pokrajin. 

Takšna praksa, je rečeno v 
Poročilu, je bila nujna posebej 
pri usklajevanju stališč repu- 
blik in pokrajin o dogovorih in 
sodelovanju. Vendar je oce- 
njeno, da prav to ni bilo po- 
vsem v skladu z zakonskimi 
pooblastili Komisije. Zato si je 
treba prizadevati, da se prese- 
že sedanje stanje in Koordina- 
cijsko komisijo izgrajevati kot 
obliko političnega sodelovanja 
in konsultacij o vprašanjih, ki 
imajo širši pomen in skupni in- 
teres. 

Tem ocenam je dodana še 
ugotovitev, da so tudi ostali 
zvezni upravni organi in orga- 
nizacije uspešno uresničevali 
svojo z zakonom določeno 

vlogo o sodelovanju z ustrez- 
nimi organi v republikah in po- 
krajinah. 

ODNOSI Z 
ORGANIZACIJAMI V 
FEDERACIJI 

V poglavju o odnosih ZIS z 
družbenopolitičnimi organiza- 
cijami, samoupravnimi organi- 
zacijami, skupnostmi in zdru- 
ženji, ki delajo na ravni federa- 
cije, kakor tudi o udeležbi Sve- 
ta v delu zveznih družbenih 
svetov, je poudarjeno, da je za 
sodelovanje značilna vse bolj 
bogata in pomembnejša vsebi- 
na. Posebej je poudarjeno 
uspešno sodelovanje z Zvezo 
komunistov, Socialistično zve- 
zo, sindikati in drugimi organi- 
zacijami, s katerimi je že razvi- 
ta praksa koordinacije in aktiv- 
nosti. Tudi z Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, splošni- 
mi združenji, organizacijami 
združenega dela in drugimi or- 
ganizacijami in skupnostmi bo 
treba v naslednjem obdobju še 
bolj pospešiti začeta sodelova- 
nja. 

Sodelovanje z zveznimi 
družbenimi sveti se je odvijalo 
z neposredno udeležbo v nji- 
hovem delu. V Poročilu je pou- 
darjeno, da so bila stališča in 
mnenja zveznih družbenih 
svetov izrednega pomena za 
delo ZIS. 

Sodelovanje z znanstvenimi, 
strokovnimi in drugimi institu- 
cijami in skupnostmi je zasno- 
vano na pogodbenih odnosih, 
imelo pa je namen, da se z 
znanstveno-strokovnega stali- 
šča ocenjujejo določeni pojavi 
in gibanja na družbenoeko- 
nomskem in političnem po- 
dročju. 

Podobno sodelovanje je bilo 
uresničeno s Konferenco mest 
Jugoslavije, zveznimi samoup- 
ravnimi interesnimi skupnost- 
mi in drugimi združenji na po- 
dročju družbene dejavnosti. 

BOU VSEBINSKO 
OBVEŠČANJE 
JAVNOSTI 
V Poročilu je posebej obdela- 
no uresničevanje načela jav- 
nosti dela ZIS in zvezne upra- 
ve. Ob tej priložnosti je pou- 
darjeno ustavno načelo o jav- 
nosti dela in na druge politične 
in zakonske akte, ki se nanaša- 
jo na to področje. Poudarjeno 
je tudi, da je tudi z novim Po- 
slovnikom ZIS določeno števi- 
lo novih rešitev, s katerimi je 
zagotovljeno popolnejše ure- 
sničevanje načela javnosti de- 
la Sveta, razširjene pa so tudi 
oblike obveščanja javnosti. 

Obenem je tudi poudarjeno, 
da si bo Zvezni izvršni svet še 

naprej prizadeval za še bolj 
vsebinske in pravočasno obve- 
ščanje javnosti o svojem delu 
in o delu zveznih upravnih or- 
ganov in organizacij. 

NEENAKOMERNO 
PLANIRANJE 

Del Poročila je posvečen tu- 
di delu pri pripravah Družbe- 
nega plana za obdobje od leta 
1981 do 1985. Ugotovljeno je, 
da proces priprave srednjeroč- 
nih načrtov v posameznih re- 
publikah in pokrajinah teče 
neenakomerno. V številnih or- 
ganizacijah združenega dela 
so v zamudi s pripravami, 
sprejemanjem odločitev in de- 
lovnih programov, analitično- 
-dokumentacijskih gradiv, 
smernic in elementov za sa- 
moupravno sporazumevanje 
in dogovarjanje o temeljih pla- 
nov. Ugotovljeno je, da je še 
premalo razumevanja bistva 
samoupravnega družbenega 
planiranja, kar v veliki meri 
preprečuje težnjo, da postane- 
jo delavci v združenem delu 
nosilci planiranja. 

V tem času je ZIS sprejel tri 
programe: prvi je program de- 
la v zvezi z dogovarjanjem o 
temeljih plana za obdobje od 
leta 1981 do 1985, drugi pro- 
gram se nanaša na znanstve- 
no-raziskovalno delo v zvezi s 
pripravami planov, tretji pa na 
družbene aktivnosti pri pripra- 
vi izdelave srednjeročnih pia- 
nov. S temi programi so dolo- 
čeni roki za pripravo Družbe- 
nega plana Jugoslavije v posa- 
meznih delovnih fazah oziro- 
ma roki za predložitev prelimi- 
narnih in končnih rezultatov 
raziskovanja. 

Po mnenju ZIS bi morala biti 
ta aktivnost močnejša, vendar 
je nujno, da se okrepijo priza- 
devanja vse družbe, bolj pa an- 
gažirajo vsi nosilci planiranja. 

KRITERIJI 
NEZADOSTNE 
RAZVITOSTI 

V Poročilu je podrobno 
obrazloženo delo pri določa- 
nju kriterijev nezadostne razvi- 
tosti republik in pokrajin. Ana- 
litično gradivo s tega področ- 
ja, z ustreznim osnutkom do- 
kumenta je bilo v razpravi v 
začetku julija lani na skupni 
seji zveznih svetov za vpraša- 
nja družbene ureditve in za go- 
spodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko. 

Podprirajoč dosedanjo ak- 
tivnost v zvezi z določanjem 
objektiviziranih kriterijev, sta 
sveta ugotovila, da je za na- 
daljnje preciziranje treba upo- 
števati tri kazalce: družbeni 
proizvod skupnega gospodar- 
stva na prebivalca, nato stop- 

njo zaposlenosti v družbenem 
sektorju in končno vrednost 
aktivnih osnovnih sredstev. Ob 
tej priložnosti je bilo sklenje- 
no, da pripravi Zavod za druž- 
beno planiranje ustrezne pred- 
loge, s tem, da upošteva vse 
sugestije. 

Na koncu tega poglavja je 
obdelana tudi aktivnost pri od- 
pravljanju posledic potresa in 
poplave. Omenjeno je, da je 
bilo v zvezi s potresom v črni 
gori sprejetih nekaj zakonov 
za zagotovitev sredstev in od- 
pravljanje posledic, nekaj pa 
jih je še v fazi sprejetja. Poleg 
tega pa je ZIS sprejel tudi vrsto 
drugih ukrepov in aktivnosti za 
ublažitev posledic potresa. 

V sodelovanju z izvršnimi 
sveti skupščin SR Črne gore, 
SR Makedonije, SAP Kosova in 
SR Srbije je Zvezni izvršni svet 
ob katastrofalnem potresu, ki 
je zajel njihova področja, prav 
tako sprejel ustrezne ukrepe. 

ODNOSI ZASNOVANI 
NA SISTEMSKIH 
REŠITVAH 

Celo poglavje o uresničeva- 
nju ustavne vloge Zveznega 
izvršnega sveta pri predlaga- 
nju zakonov in drugih aktov in 
pri izdaji predzakonskih pred- 
pisov je posvečeno obdelavi 
vsebinske transformacije prav- 
nega sistema na temeljih Usta- 
ve SFRJ. Ugotovljeno je, da so 
bili ustvarjeni potrebni norma- 
tivno-institucionalni predpo- 
goji za demokratično izražanje 
pluralizma samoupravnih inte- 
resov ne samo v skupščinskem 
sistemu, ampak v vsej družbi. 

V Poročilu je posvečena po- 
zornost novim odnosom, ki so 
zasnovani na sistemskih reši- 
tvah, posebej na področju go- 
spodarstva in ki niso dali ugo- 
dnih rezultatov. V besedilu so 
nato našteti vsi do zdaj sprejeti 
sistemski zakoni in tudi tistih, 
ki so v postopku za izdajo, Na- 
štete so tudi težave, ki so 
spremljale procese samo- 
upravnega iskanja skupnih re- 
šitev, kakor tudi razlogi za od- 
stopanje od sprejetih sistemat- 
skih rešitev. 

Obenem je ugotovljeno, da 
so zvezni zakoni, ki so bili v 
tem obdobju predloženi, s sta- 
lišča ustavnih razmejitev pri- 
stojnosti med federacijo ter re- 
publikami in pokrajinama, us- 
klajeni s pravicami in dolž- 
nostmi federacije, ki so dolo- 
čene z Ustavo. 

V Poročevalnem obdobju je 
bil ZIS od skupaj sprejetih 
zveznih zakonov, 57 krat pred- 
lagatelj. V tem obdobju je bil 
tudi nosilec pobude za skleni- 
tev vrste dogovorov federacije 
z ustreznimi institucijami in or- 
ganizacijami. 
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V tem obdobju je bilo spreje- 
tih večje število predzakonskih 
predpisov za izvrševanje zvez- 
nih zakonov (32 uredb, 205 od- 
lokov in 134 odločb). Zvezni 
komite in funkcionarji, ki vodi- 
jo zvezne upravne organe in 
organizacije so sprejeli skupaj 
405 takšnih listin (211 pravilni- 
kov, 47 odlokov, 13 navodil in 
134 odločb). 

ZIS je med tem ratificiral tudi 
203 mednarodne pogodbe, z 
19 se je seznanil in določil 14 
predlogov za ratifikacijo, ki so 
bili poslani Skupščini SFRJ. 

Kljub takšnim uspehom pri 
delu pa prevladuje mnenje, da 
stanje pri izvajanju zakonov in 
drugih predpisov ni zadovolji- 
vo in da je bilo premalo storje- 
nega pri graditvi ustreznega 
sistema spremljanja njihovega 
izvajanja. 

ODGOVORNOST 
DRŽAVNE UPRAVE 

Tretje poglavje tega dela po- 
ročila obdeluje usposoblje- 
nost ZIS in zvezne uprave za 
uresničevanje zaupanih nalog 
in del. Najprej je podrobno 
analizirano stanje organizira- 
nosti Z|S in je podčrtana po- 
treba prilagajanja sistema dr- 
žavne uprave novim ustavnim 
postavkam. 

Posebna aktivnost je bila 
usmerjena ustvarjanju nujnih 
normativnih aktov in pogojev 
za praktično delovanje držav- 
ne uprave na ravni ZIS in zvez- 

ne uprave. Že na začetku man- 
data je Zvezni izvršni svet 
sprejel program ukrepov in ak- 
cij, s katerimi so bile določene 
prednostne naloge. 

Svet je sicer imel 150 sej na 
katerih so obravnavali 6.182 
točk dnevnega reda, od kate- 
rih se je 2.500 nanašalo na 
vprašanja z ekonomskega po- 
dročja. S področja družbeno- 
političnega sistema in družbe- 
nopolitičnih in organizacijskih 
vprašanj je bilo 558 točk, pro- 
računa 375 obrambnih priprav 
145, kadrovske politike 187 itd. 

Prevladuje mnenje, da je ZIS 
obremenjen z številnimi sejami 
in da so primeri, ko so na 
dnevnem redu vprašanja iz pri- 
stojnosti drugih zveznih 
upravnih organov in organiza- 
cij. Seje Sveta zaradi tega tra- 
jajo dolgo in so obremenjene z 
nepotrebnimi razpravami. 

Komisije in stalna delovna 
telesa Sveta so oblikovana z 
namenom, da koordinirajo in 
usklajujejo aktivisti v pripravi 
za odločanje Sveta. Imeli so 
675 sej, na katerih so obravna- 
vali 6.393 točk dnevnega reda. 

K uspešnemu delu Sveta je 
prispevala dosledna uporaba 
Poslovnika, ki je bil sprejet 
lani. 

UČINKOVITO 
OPRAVLJANJE ZADEV 

V poglavju o stanju organizi- 
ranosti zvezne uprave in dru- 

gih služb ZIS so obdelane 
osnove organizacije, notranja 
organizacija in financiranje. 
Po Poročilu je osnova organi- 
zacijske strukture zvezne 
uprave zasnovana na princi- 
pih, ki naj omogočajo popol- 
no, racionalno in učinkovito 
opravljanje zadev državne 
uprave v okviru pravic in dolž- 
nosti federacije. V skladu s 
tem je bilo oblikovanih 34 
zveznih upravnih organov in 
organizacij. S tem je bilo števi- 
lo zmanjšano za 11 v primerja- 
vi na mandat prejšnega Sveta. 
Ugotovljeno je, da organizacij- 
ska struktura ustreza potre- 
bam in možnostim. 

Opravljene spremembe v or- 
ganizacijski strukturi zvezne 
uprave so zahtevale tudi spre- 
membe v organizaciji in siste- 
mizaciji nalog in del v posa- 
meznih zveznih organih in or- 
ganizacijah, ki so usklajeni z 
delovnim podočjem, ki je bil 
določen v ustreznem organi- 
zacijskem zakonu. Zaradi tega 
so tekla pospešena dela pri 
pripravi Uredbe o splošnih na- 
čelih notranje organizacije 
zveznih organov, uprave in or- 
ganizacij, ki je bila sprejeta no- 
vembra 1979 in ki sicer nima 
namena popolne unifikacije 
organizacije. 

Vzporedno s tem je v teku 
delo za iskanje rešitev za dolo- 
čanje nomenklature imen na- 
log in del in pogojev za njihovo 
izvrševanje. Po sistemskem 

zakonu so namreč zvezni or- 
gani in organizacije obvezne, 
da uskladijo svoje akte o no- 
tranji organizaciji in delu s to 
Uredbo v roku 3 mesecev. Z 
uporabo teh predpisov se je 
začela pobuda za zaustavitev 
povečanja števila delavcev v 
zvezni upravi. . 

Glede financiranja je pou- 
darjeno, da so sistemski zako- 
ni vnesli vrsto novosti, ki naj 
razvijejo samoupravne odnose 
v zvezni upravi. Višino sred- 
stev za delo določa po ome- 
njenem Zakonu Skupščina 
SFRJ v skladu z obsegom 
sredstev, ki so namenjena fe- 
deraciji za splošne družbene 
potrebe. 

Kljub temu pa proračun fe- 
deracije za leto 1979, ki ga je 
bilo treba izvršiti do 31. januar- 
ja 1980 ni bil usklajen z ome- 
njeno zakonsko rešitvijo, to pa 
se je na določen način odrazi- 
lo tudi na vzpostavitev od- 
nosov v primarni delitvi in na 
druge probleme proračuna. 

V zadnjem poglavju tega de- 
la Poročila je analiza kadrov, 
tehnične opremljenosti in po- 
speševanja dela ZIS in zvezne 
uprave. Podčrtano je da so bili 
doseženi pomembni uspehi pri 
razvijanju sodelovanja in od- 
govornosti republik in pokrajin 
za kadrovsko usposabljanje 
zveznih upravnih organov in 
organizacij in da je nujno še 
bolje organizirati pospeševa- 
nje metod dogovarjanja. 

Zvezni organi in organizacije uspešno 

opravljajo zaupana dela in naloge 

® Zvezni organi in organizacije so odgovorni za stanje na določenih področjih in 
za angažiranje vseh družbenih dejavnikov pri reševanju vprašanj iz njihove 
pristojnosti 

® Zaradi izvajanja sprejete politike in zveznih zakonov, od maja 1978 do oktobra 
1979so zvezni organi in organizacije sprejeli 271podzakonskih aktov, od teaa 211 
pravilnikov, 47 odlokov in 13 navodil , 

• 30. junija 1979 je bilo v zveznih organih in organizacijah zaposlenih 14.735 
delavcev, z restriktivnimi ukrepi ZIS pa je bila zadržana nadaljnja rast številnih 
zaposlenih 

• Čeprav s© je kvalifikacijska struktura kadrov v celoti izboljšala, veliko število 
organov še vedno nima dovolj strokovnih ustvarjalnih kadrov 

© Smo pred sprejetjem novega družbenega dogovora o pridobivanju in 

razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke delavcev v zvezni 
upravi 

V skladu z delovnim progra- 
mom Zveznega zbora je Zvezni 
izvršni svet poslal skupščini 
SFRJ Poročilo o delovanju in 
razvoju zveznih upravnih orga- 

nov in organizacij s stališča re- 
šitev, določenih v Zakonu o te- 
meljih sistema državne uprave 
in o Zveznem izvršnem svetu 
in zveznih upravnih organih 

ter v Zakonu o organizaciji in 
delovnem področju zveznih 
organov in zveznih organizacij 
za obodobje od 1978 do 1979. 

Glede na sorazmerno kratek 

čas od izdaje navedenih zako- 
nov je v tem poročilu težišče 
na uresničevanju pomembnej- 
ših institutov, s čemer je omo- 
gočeno, da se prouči in oceni 
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dosedanje delovanje zveznih 
organov in zveznih organiza- 
cij, stopnjo njih organizirano- 
sti in usposobljenosti, da učin- 
kovito, ekonomično, strokov- 
no in odgovorno opavljajo 
zaupane naloge in dela. 

IZVAJANJE 
DOLOČENE POLITIKE 

Pri izvajanju določene politi- 
ke, je rečeno v Poročilu, so 
zvezni upravni organi in zvez- 
ne organizacije dosegli po- 
membne uspehe, čeprav so se 
pri tem pojavljale tudi težave,, 
ki so bile zlasti v tem, da ni bilo 
končano usklajevanje gospo- 
darske zakonodaje z ustavo 
SFRJ. Težave so bile tudi zara- 
di zamude pri izdaji zveznih 
predpisov s področja primarne 
delitve, družbenega informira- 
nja ter drugih republiških in 
pokrajinskih predpisov, kakor 
tudi pri podaljšanju veljavnosti 
posameznih sistemskih reši- 
tev. 

Na njihovo delo so vplivala 
tudi neugodna gospodarska 
gibanja, kot tudi okoliščina, da 
so samoupravne interesne in 
poslovne skupnosti in združe- 
nja kot tudi združeno delo, v 
celoti še vedno v procesu or- 
ganiziranja in usposabljanja. 

Določeni zvezni organi in or- 
ganizacije so neposredno 
izvajali zvezne zakone, druge 
predpise in splošne akte skup- 
ščine SFRJ ter zveznega izvrš- 
nega sveta. To nalogo so 
opravljali brez težav, čeprav se 
je obseg precej povečal. Neka- 
teri med njimi odločajo v po- 
stopku na prvi stopnji. Tako je 
na primer zvezni sekretariat za 
notranje zadeve v preteklem 
obdobju izdal 20.943 odločb 
prve stopnje, zvezni sekreta- 
riat za zunanjo trgovino 1.663, 
zvezni sekretariat za finance 
20 odločb druge stopnje, zvez- 
ni komite za promet in zveze 
142.769, zvezna carinska upra- 
va 430.460 odločb prve in 
2.984 druge stopnje. 

V obdobju od maja 1978 do 
oktobra 1979 je bilo sprejetih 
271 aktov za izvajanje zveznih 
zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, od tega 211 
pravilnikov, 47 odločb in 13 
navodil. Glede upravnega nad- 
zora je značilen inšpekcijski 
nadzor, ki se nenehno poveču- 
je. Tako je proračunska inš- 
pekcija zveznega skeretariata 
za finance opravila 52 pregle- 
dov in izdala 40 odločb o vrači- 
lu sredstev v proračun federa- 
cije v zvesku 71 milijonov di- 
narjev. 

Zvezni devizni inšpektor je 
opravil 933 pregledov v 950 or- 
ganizacij združenega dela in 

drugih subjektih zunanjetrgo- 
vinskega prometa in vložil 
1352 zoper organizacij združe- 
nega dela in 29 kazenskih 
ovadb zoper odgovorne 
osebe. 

Zvezna carinska uprava je 
opravila nadzor nad 11 milijo- 
nov ton blaga v izvozu in 3+ 
milijonov ton blaga v tranzitu. 
Razen tega je carinsko črto v 
poročevalskem obdobju preš- 
lo 125 milijonov potnikov. 

Zvezni komite za promet in 
zveze je opravljal upravno 
nadzorstvo nad skupnostmi 
jugoslovanskih železnic, pošt, 
telegrafov in telefonov. 

V zakonu o temeljih sistema 
državne uprave je predvidena 
posebna disciplina in material- 
na odgovornost in poostrene 
sankcije za delavce, ki so poo- 
blaščeni za opravljanje uprav- 
nega nadzorstva, kakor tudi za 
odgovorne osebe v upravnih 
organih, katerim za svoje delo 
odgovarjajo organi upravnega 
nadzorstva, v primerih kadar 
ne sprejmejo predpisanih 
ukrepov in nalog, prekorače- 
nja pooblastil in podobno. 
Vendar te določbe do zdaj niso 
bile uporabljene. 

ODGOVORNOST 
ZVEZNIH ORGANOV IN 
ORGANIZACIJ 
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Odgovornost za stanje na po- 
sameznih področjih se je ma- 
nifestirala skozi dve njeni 
osnovni komponenti. Prva 
izraža vlogo zveznih upravnih 
organov in organizacij pri ure- 
sničevanju te funkcije pretež- 
no z uporabo avtoritativnih 
pooblastil ter obveznost do 
skupščine SFRJ' in zveznega 
izvršnega sveta. Druga se na- 
naša na dolžnosti zveznih 
upravnih organov in organiza- 
cij, da sodelujejo z organizaci- 
jami z združenim delom in dru- 
gimi družbenimi subjekti. 

Uresničevanje prve kompo- 
nente je, kot je rečeno v Poro- 
čilu, dalo zadovoljive rezultate. 
Druga komponenta odgovor- 
nost za stanje, katere cilj je 
spodbujanje vseh družbenih 
dejavnikov, da rešujejo vpra- 
šanja iz njihovih pristojnosti 
pa se je različno pokazala v 
zveznih upravnih organih in 
organizacijah. 

V preteklem obdobju v glav- 
nem ni bilo primerov, da ne bi 
bili pravočasno sprejeti ukrepi. 
Posamezne napake in slabosti 
pa niso bile takšnega pomena, 
da bi zahtevale, da se v zvez- 
nem izvršnem svetu ali v skup- 
ščini SFRJ avtomatično sproži 
postopek za oceno dela posa- 
meznih organov oziroma orga- 
nizacij, odgovornih oseb ali 
funkcionarjev. 

V poročevalskem obdobju je 
aktivnost pri izdelavi predpi- 
sov, analitičnih, informativnih 
in dokumentacijskih garadiv v 
veliki meri angažirala zvezne 
upravne organe in organizaci- 
je. Tako je bilo pripravljenih 
125 zakonskih projektov, 64 
uredb, 122 odlokov, 62 druž- 
benih dogovorov, 266 samo- 
upravnih sporazumov, kakor 
tudi 3.500 analitičnih, informa- 
cijskih in dokumentacijskih 
gradiv. 

Poleg pozitivnih rezultatov 
so se pri tej aktivnosti pokaza- 
le tudi določene slabosti na 
katere so opozarjali tudi dele- 
gati in delegacije v skupščini 
SFRJ. Te slabosti so bile zlasti 
v včasih nekvalitetni oziroma 
nepopolni in enostranski ob- 
delavi posameznih vprašanj, v 
pomanjkanju alternativnih re- 
šitev in v nespoštovanju dolo- 
čenih rokov. 

Za naštete slabosti je več 
vzrokov, najpomembnejši pa 
je neustrezno dopolnjevanje 
posameznih zveznih upravnih 
organov in organizacij s kako- 
vostnimi strokovnimi kadri, ki 
bi uspešno opravljali te zade- 
ve. Nadalje pa je eden vzrokov 
ta, da so pri obdelavi posa- 
meznih vprašanj premalo an- 
gažirane znanstvene in stro- 
kovne organizacije. 

Pri uresničevanju svojih 
funkcij zvezni upravni organi 
in organizacije vzpostavljajo in 
razvijajo številne odnose z 
drugimi organi v federaciji. Na 
podlagi tega se je znatno po- 
večalo število udeležencev pri 
graditvi stališč in predlogov 
ukrepov, s tem pa tudi pri 
prevzemanju odgovornosti za 
izvajanje skupne politike in 
odločitev določenih v federa- 
ciji, zlasti pa v skupščini SFRJ. 

Prav tako so si prizadevali, 
da izvajajo ustavna in zakon- 
ska načela o javnosti svojega 
dela, s čemer so bili ustvarjeni 
pogoji za uresničevanje druž- 
benega vpliva na delo zveznih 
organov in organizacij, kar je 
posebej, pomembno za kako- 
vostno in popolno pripravo ter 
sprejemanje odločitev. 

Glede uresničevanja ustav- 
nega načela o enakopravnosti 
jezikov in pisav narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije so bili v 
preteklem obdobju doseženi 
pomembni uspehi, vendar pa 
je še dosti primerov, da to na- 
čelo v praksi ni povsem uve- 
ljavljeno. To zlasti v primerih, 

ko je treba obsežnejše besedi- 
lo v zelo kratkih rokih poslati v 
mnenje oziroma soglasje 
ustreznim republiškim in po- 
krajinskim organom. Zaradi te- 
ga bo treba še bolj usposobiti 
službo za prevajanje. 

V drugem delu Poročila so 
izpostavljeni problemi v zvezi z 
organiziranostjo in usposob- 
ljenostjo zveznih organov in 
organizacij, ki so bile ustanov- 
ljene samo za tista področja v 
katerih ima federacija po Usta- 
vi SFRJ izvršne kompetence. 
Na podlagi tega je bilo število 
zveznih upravnih organov in 
organizacij zmanjšano za 11. 
Vendar posamezni zvezni or- 
gani in organizacije menijo, da 
bi v tej strukturi morali opraviti 
delne spremembe glede statu- 
sa jn delovnega področja. 
Zvezni izvršni svet je zavzel na- 
čelno stališče, da za zdaj ne bi 
bilo treba napraviti sprememb, 
vendar naj bi ta vprašanja še 
naprej preučevali zvezni 
upravni organi. 

Prav tako je poudarjeno, da 
ni rešen status 11 ustanov za 
opravljanje zadev, ki so po- 
membne za federacijo kot so: 
Inštitut za mednarodno politi- 
ko in gospodarstvo, Časopisna 
agencija »Tanjug«, Muzej re- 
volucije narodov in narodnosti 
Jugoslavije, Jugoslovanski la- 
dijski register itd. Praksa je po- 
kazala potrebo, da se preisku- 
sijo določene zakonske reši- 
tve, ki se nanašajo zlasti na 
njihovo programsko usmeritev 
v smislu uresničevanja funkcij 
organov federacije, njihovega 
statusa in načina financiranja. 

So tudi zahteve, da se usta- 
novijo nove ustanove, po- 
membne za uresničevanje 
funkcij federacije, pri čemer 
naj zanje načeloma veljajo 
predpisi, ki se nanašajo na 
zvezne organe in organizacije, 
na pa na predpise, ki se nana- 
šajo na organizacije združene- 
ga dela- Ta vprašanja so pred- 
met preučevanja in bodo v 
kratkem sprejeta stališča. 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
Proces notranje organizaci- 

je zveznih organov in organi- 
zacij se je odvijal počasi. K te- 
mu je prispevalo tudi to, ker še 
niso predpisana splošna nače- 
la za določanje njihove notra- 
nje organizacije. Vendar bo 
kmalu sprejeta posebna do- 
ločba s katero bo urejeno to 
vprašanje. 
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V zveznih organih, organiza- 
cijah in samostojnih strokov- 
nih službah Zveznega izvršnea 
sveta, kakor tudi v skupnih 
strokovnotehničnih službah je 
bilo 30. junija 1979 zaposlenih 
14.735 delavcev. V primerjavi s 
stanjem 31. decembra 1978 se 
je skupno število zaposlenih 
povečalo za 706 delavcev. V 
teh podatkih pa niso zajeti za- 
posleni v Zveznem sekretaria- 
tu za ljudsko obrambo, v diplo- 
matskih in konzularnih pred- 
stavništvih v tujini, kakor tudi 
funkcionarji, vodilni delavci in 
pripravniki. 

Glede na sistemiazacije de- 
lovnih mest je izpolnjenost 87 
odstotkov, kar pomeni, da je 
več kot 2.000 delovnih mest 
praznih. 

Z restriktivnimi ukrepi Zvez- 
nega izvršnega sveta je predvi- 
deno, da delovna mesta ne bo- 
do mogla biti izpolnjena brez 
njegove odobritve in je tako 
zaustavljeno širjenje sistemi- 
zacije. Do večje razširitve si- 
stemizacije in zasedenosti de- 
lovnih mest je prišlo v Upravi 
poslovnih zgradb zveznih or- 
ganov za 127 in v Službi za 
prevajanje za 54 delacev. 

Od skupnega števila vseh 
zaposlenih v zveznih organiza- 
cijah in organih je 71 odstot- 
kov zaposlenih samo v štirih 
organih - Zveznem sekretaria- 
tu za zunanje zadeve, Zvezne- 
mu sekretariatu za notranje 
zadeve, Zvezni upravi za kon- 
trolo letenja in Zvezni carinski 
upravi, medtem ko je v 24 or- 
ganih in organizacijah zapo- 
slenih ostalih 29 odstotkov. 

Čeprav se je kvalifikacijska 
struktura kadrov v celoti 
izboljšala, še vedno v velikem 
številu organov in organizacij 
stanje ni zadovoljivo, ker pri- 
manjkuje strokovnih kadrov za 
opravljanje osnovnih dejavno- 
sti. Zaradi tega je treba sprejeti 
neposredne in dolgoročne 
ukrepe, pri čemer je treba dati 
poseben poudarek pridobiva- 
nju novih in zadržanju obstoje- 
čih strokovnih kadrov, posebej 
tistih, ki opravljajo vodilne za- 
deve. 

Čeprav so bili vloženi očitni 
napori za uresničevanje ka- 
drovskega načela republiške 
in pokrajinske kadrovske za- 
stopljenosti v zveznih organih 
in organizacijah, še ni bilo do- 
volj storjenega za reševanja 
problemov zaposlovanja zako- 
na in šolanja otrok v materi- 
nem jeziku. Zato se kadri iz 
republik in pokrajin neradi od- 
ločijo, da pridejo na delo v 
zvezno upravo. 

Število pripravnikov, ki so na 
strokovnem izpopolnjevanju v 
zveznih upravnih organih in 
organizacijah je v rahlem po- 
rastu. Leta 1979 je bilo predvi- 
denih 332, zasedenih pa 288 
pripadnikov. V pripravi je 
uredba o strokovnem izobra- 
ževanju delavcev v zveznih or- 
ganih in organizacijah, s kate- 
ro bodo urejena tudi vpraša- 
nja, ki se nanašajo na strokov- 
no izpopolnjevanje pripravni- 
kov, ki je bilo doslej različno 
urejeno. 

FINANCIRANJE 
IN MATERIALNA 
OPREMLJENOST 

Zakon o temeljih sistema dr- 
žavne upravne in o Zveznem 
izvršnem svetu vnaša vrsto 
vsebinskih novosti v zvezi s fi- 
nanciranjem. 

Doslednejše uvajanja do- 
hodka delovne skupnosti kot 
posebnega dela sredstev za 
delo, zahteva usrezne nove re- 
šitve pri strukturiranju in izra- 
žanju novih razmerij v prora- 
čunu federacije. Višino sred- 
stev za delo določa na podlagi 
navedenega zakona Skupšči- 
na SFRJ v skladu z obsegom 
sredstev, ki se v federaciji na- 
menijo za splošne družbene 
potrebe. Vendar proračun fe- 
deracije za leto 1979 ni bil us- 
klajen z navedenimi rešitvami, 
kar se je odražalo na vzposta- 
vitev odnosov v primarni deli- 
tvi, kot tudi na strukturiranje 
proračuna in njegovo izvrševa- 
nje v poročevalnem obdobju. 
Zvezni izvršni svet si bo priza- 
deval, da se čim prej uskladijo 
strežne določbe zakona o pro- 

računu s sistemskim zakonom. 
Glede opremljenosti za upora- 
bo sodobne metodologije in 
tehnologije stanje v 15 zveznih 
upravnih organizacijah ni za- 
dovoljivo, predvsem zaradi po- 
manjkanja sodobnejše tehnič- 
ne opreme. Zato so ZIS in 
zvezni organi in organizacije 
sprejeli ukrepe, da bi se to 
izboljšalo. 

Prav tako je v Poročilu pou- 
darjeno, da so zvezni organi in 
organizacije razmeščeni v 34 
objektih v Beogradu in da je 
pričakovati, da bo ta problem 
rešen z vselitvijo v novo po- 
slopje, katerega graditev je v 
končni fazi. 

SAMOUPRAVNA 
ORGANIZIRANOST 
DELAVCEV 

V tretjem delu tega doku- 
menta v katerem je govor o 
družbenoekonomsem položa- 
ju in samoupravljanju delavcev 
je rečeno, da so skoraj vse de- 
lovne skupnosti zveznih orga- 
nov in organizacij v predvide- 
nem roku opravile usklajeva- 
nje samoupravnih splošnih ak- 
tov z zakonom. To je bilo stor- 
jeno v takšni meri, kolitvor je 
bilo to mogoče glede na to, da 
novi družbeni dogovor o pri- 
dobivanju in rzporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke še ni bil spre- 
jet, vendar bo to v kratkem 
storjeno. 

Prav tako je bil izdelan pre- 
dosnutek dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za usklaje- 
vanje višine osebnih dohodkov 
delavcev, vodilnih delavcev in 
funkcionarjev v zveznih, repu- 
bliških in pokrajinskih uprav- 
nih organih. V posvetovanjih, 
ki so bila doslej, še ni bil dose- 
žen sporazum, da se da ta pre- 
dosnutek kot skupni predlog. 

V Poročilu je tudi rečeno, da 
so v zveznih organih in organi- 
zacijah prišle do izraza nove 
vsebine, zlasti na podlagi kre- 
pitve samostojnega določanja 
delovne skupnosti in čim ja- 
snejše razmejitve pravic, ob- 
veznosti funkcionarjev in de- 

lovnih skupnosti pri uresniče- 
vanju samoupravljanja. 

Samoupravno organiziranje 
delavcev v večini delovnih 
skupnosti zveznih upravnih or- 
ganov in organizacij je uskla- 
jeno z ustreznimi določbami 
sistemskega zakona. Pri raz- 
člembi določb sistemskega za- 
kona o delu delegacij in dele- 
gatov v skupščinah družbeno- 
političnih in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti so nastale 
določene težave zvezi z vpra- 
šanjem vrste delegacij in nji- 
hove sestave. Prav tako niso 
uresničene številne bistvene 
opredelitve delegatskega si- 
stema, zlasti pa ustrezno in te- 
sno sodelovanje med delega- 
cijami in samoupravnimi orga- 
ni delovne skupnosti. 

Na koncu Poročila je pou- 
darjeno, da je bila v delovnih 
skupinah zveznih organov in 
organizacij zlasti povečana ak- 
tivnost na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 

Kadar pa je govor o samoup- 
ravni kontroli pa je pri nadalj- 
njem delu porebna zdaleč več- 
ja pomoč in podpora vseh de- 
javnikov v delovni skupnosti, 
kot tudi funkcionarja, ki vodi 
zvezni upravni organ oziroma 
organizacijo. 

Končno je v Poročilu reče- 
no, da so Zvezni izvršni svet, 
zvezni organi in organizacije 
ter njihove delovne skupnosti 
posvečali posebno pozornost 
pogojem za zboljševanje druž- 
benega standarda delavcev. 
Zaradi usklajevanja splošne 
porabe niso bili osebni dohod- 
ki delavcev v zvezni upravi us- 
klajeni z višino in gibanjem 
osebnih dohodkov v organiza- 
cijah združenega dela. 

V poročevalnem obdobju so 
bili sprejeti ukrepi za združe- 
vanje sredstev za stanovanjsko 
graditev delovnih skupnosti 
zveznih organov in organiza- 
cij, da bi pravočasno progra- 
mirali nadaljnjo stanovanjsko 
graditev ter ugodneje reševali 
sanovanjska vprašanja delav- 
cev. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Monetarni sistem še ni usklajen s 

samoupravnimi proizvodnimi odnosi 

• Temelj denarnega sistema je neodtujljiva delavčeva pravica, iav združenem 
delu z družbenimi sredstvi odloča o pogojih in rezultatih svojega desa, z 
denarnimi rezultati tega dela . . n „ fthtftku 

• Narodna banka Jugoslavije mora predvsem urejati količino denarja v obtoku 
• Zagotovljeni so institucionalni temelji za neposredno sodelovanje združenega 

dela pri kreiranju denarja, vendar ta sistem še ne deluje skladno s 

• ZaTinandranje' potreb'širšega družbenega pomena se uporabi 50 odstotkov 

• PočasfpoteL'povezovanje tokov'primarne emisije z blagovnim prometom 
gospodarskih organizacij 

Informacija o izvajanju Za- 
kona o denarnem sistemu in 
Zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik ter pokrajin, 
opozarja na novosti v kreditnih 
in denarnih odnosih, ki jih, 
prek omenjenih zakonov, uva- 
jamo v naš družbenoekonom- 
ski sistem. Informacija prika- 
zuje tudi transformacijo druž- 
benoekonomskih odnosov v 
denarno-kreditnem sistemu 
glede na ves razvoj samo- 
upravnega sistema in predlaga 
konkretne rešitve ter ukrepe. 

Informacijo je, v skladu s 
sklepi Odbora Zbora republik 
in pokrajin za kreditno-mone- 
tarni sistem, pripravil Zvezni 
izvršni svet in jo posredoval v 
obravnavo delegatom Skup- 
ščine SFRJ. Matični odbor in 
delegati v Zboru republik in 
pokrajin bodo ponovno raz- 
pravljali o problematiki, ki je 
prikazana v Informaciji. 

IZDAJANJE IN UMIK 
DENARJA 

Po Zakonu o denarnem si- 
stemu je temelj denarnega si- 
stema neodtujljiva pravica de- 
lavcev, da v združenem delu z 
družbenimi sredstvi odločajo o 
pogojih in rezultatih svojega 
dela, vključno z denarnimi ka- 
zalci tega dela. Pomembna no- 
vost tega Zakona je, da izdaja- 

»soooeeooaee 

nje in umik denarja izhaja 
predvsem iz potreb združene- 
ga dela do denarnih sredstev. 
To je v skladu s spremembami 
in usmerjanjem gospodarskih 
tokov v državi in ekonomskih 
odnosov s tujino. Izhodišče so 
blagovno-denarni posli med 
organizacijami združenega 
dela, med njimi in bankami ter 
denarni in kreditni posli drugih 
udeležencev v denarnih odno- 
sih. 

Zakon o denarnem sistemu 
predvideva, da Zvezni izvršni 
svet vsako leto sprejme odlok 
o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih osnov kre- 
ditne politike, ki jih določi 
Skupščina SFRJ. Določeno pa 
je tudi, da banke lahko sklepa- 
jo samoupravne sporazume o 
usmerjanju sredstev in kredi- 
tov v določene namene. 

Zakon o Narodni banki Ju- 
goslavije in narodnih bankah 
republik ter pokrajin določa 
funkcije in naloge te instituci- 
je. Predvidena pa so tudi po- 
sebna pooblastila Narodne 
banke Jugoslavije ter narodnih 
bank republik ter pokrajin, ki 
govore o nadzorstvu nad izva- 
janjem ukrepov skupne emisij- 
ske in denarne politike in 
skupnih osnov kreditne poli- 
tike. 

Po omenjenem Zakonu je te- 
meljna naloga Narodne banke 
pri urejanju skupne emisijske 

INFORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O DENAR 
NEM SISTEMU IN ZAKONA O NARODNI BANKI 
JUGOSLAVIJE TER ENOTNLM MONETARNEM 
POSLOVANJU NARODNIH BANK REPUBLIK IN 
NARODNIH BANK AVTONOMNIH POKRAJIN 

in denarne politike ter skupnih 
osnov kreditne politike, ureja- 
nje količine denarja v obtoku. 
Zakon predvideva tudi instru- 
mente in ukrepe, ki jih lahko 
sprejme Narodna banka za iz- 
polnjevanje te naloge. Pred- 
vsem so to obvezna rezerva 
bank pri Narodni banki (sedaj 
znaša 25 odstotkov) in nakup 
prenosljivih kratkoročnih vre- 
dnostnih papirjev gospodar- 
skih organizacij združenega 
dela prek bank. 

Ta drugi instrument je no- 
vost v naši kreditno-monetarni 
regulativi. Z njegovo uvedbo je 
omogočeno, da je izdajanje in 
umik denarja neposredno 
odvisno od obsega blagovno 
denarnih transakcij organiza- 
cij združenega dela. 

OHRANJANJE 
LIKVIDNOSTI BANK 

Zakon omogoča tudi dajanje 
kreditov bankam na temelju 
poslov organizacij združenega 
dela s področja gospodarstva. 
S tem je omogočeno sodelo- 
vanje primarne emisije pri kre- 
ditiranju prioritetnih selektiv- 
nih namenov, določenih z 
Družbenim planom Jugoslavi- 
je. Na ta način so pogoji, da se 
tokovi primarne emisije usme- 
rijo k zadovoljevanju potreb 
gospodarstva z transakcijskim 
denarjem. 

Možnost občasnega omeje- 
vanja plasmaja bank je v tem 
Zakonu nekoliko bolj restrik- 
tivna kot je bila prej. Določen 
je namreč limitiven pogoj, saj 
se ta ukrep lahko uporabi le, 
če ciljev skupne denarne in 
kreditne politike ni mogoče 
uresničiti z drugimi ukrepi, ki 
jih lahko sprejmejo Narodna 

banka Jugoslavije ali narodne 
banke republik in pokrajin. 

Zakon prav tako limitira ob- 
seg kreditov iz primarna emisi- 
je. Gibljejo se lahko samo v 
okvirih, določenih v Odloku o 
uresničevanju ciljev in nalog 
skupne emisijske jn denarne 
politike in skupnih osnov kre- 
ditne politike. Zaradi razširitve 
obsega teh kreditov, se ne mo- 
rejo uvajati depoziti in ne po- 
večevati stopnje obveznih re- 
zerv bank. Ta omejitev obsega 
intervencij iz primarne emisije 
velja tako za kredite kot za na- 
kup vrednostnih papirjev. 

Glede na ohranjanje likvi- 
dnosti bank in drugih finanč- 
nih organizacij (kar je druga 
temeljna funkcija Narodne 
banke), Zakon določa listo 
ukrepov, ki jih predpisuje ta 
institucija. Med njimi je novost 
predpisovanje načina uporabe 
obvezne rezerve in rezervnega 
sklada kot tudi posebne rezer- 
ve likvidnosti bank. 

Ohranitev likvidnosti pri pla- 
čilih s tujino, ker gre za poseb- 
no področje, ureja posebni Za- 
kon o deviznem poslovanju in 
deviznih odnosih s tujino. 

Četrta funkcija Narodne 
banke Jugoslavije je izdajanje 
bankovcev in kovanega denar- 
ja. Zakon ne prinaša bistvenih 
novosti na tem področju. Teh 
ni tudi v določbah, ki omenjajo 
še druge funkcije Narodne 
banke in njena posebna poo- 
blastila. 

Zaradi nerešenega vpraša- 
nja deficitnega financiranja 
proračuna federacije, Zakon 
še naprej omogoča Narodni 
banki, da lahko izjemoma odo- 
bri kredite federaciji za potre- 
be njenega proračuna. Višino, 



način in pogoje določi posebni 
zvezni zakon. 

PREOBRAZBA 
KREDITNO- 
MONETARNEGA 
SISTEMA 

Sprejetje novih zakonov na 
področju kreditno-monetarne- 
ga in bančnega sistema daje 
institucionalne temelje za ne- 
posredno sodelovanje združe- 
nega dela pri oblikovanju de- 
narja in za večji vpliv na to 
oblikovanje. Poleg pozitivnih 
rezultatov, poudarja Informa- 
cija, monetarni sistem še ni v 
celoti usklajen s samouprav- 
nimi proizvodnimi odnosi in to 
predvsem zaradi vpliva institu- 
cionalnih dejavnikov ter neka- 
terih sektorjev ekonomske po- 
litike na monetarna gibanja. 

Preobrazba na monetarnem 
področju se je začela leta 
1972. Takoj po sprejetju Zako- 
na o Narodni banki Jugoslavi- 
je, se Narodna banka ni več 
ukvarjala s poslovno-komer- 
cialnimi transakcijami, ki jih 
opravlja poslovno bančništvo. 
Kreditiranje bank je bilo pre- 
neseno z Narodne banke Ju- 
goslavije na narodne banke re- 
publik in pokrajin. Sledile pa 
so tudi spremembe pri priprav- 
ljanju, določanju in izvajanju 
skupne emisijske in kreditno- 
monetarne politike. Tu je po- 
sebej potrebno omeniti dogo- 
varjanje in usklajevanje stališč 
republik in pokrajin in samou- 
pravno sporazumevanje po- 
slovnih bank. 

Spreminjanje kratkoročnih v 
dolgoročne kredite za obratna 
sredstva, je bilo izvedeno v le- 
tih 1971 in 1973. Tedaj je bila 
odpravljena praksa districucije 
dela primarne emisije na repu- 
blike in pokrajini. Tako so bili 
leta 1974 spremenjeni vsi krat- 
koročni krediti, odobreni za 
namene, določene z republi- 
ško ali pokrajinsko kreditno 

politiko, v dolgoročne kredite 
za obratna sredstva. 

V skladu z ustavnimi načeli 
je morala Narodna banka prev- 
zeti najpomembnejšo vlogo pri 
urejanju količine denarja v ob- 
toku. Skrbeti pa mora tudi za 
interno in eksterno likvidnost. 
S tem bi se zmanjšala tudi nje- 
na angažiranost pri kreditira- 
nju deficita proračuna federa- 
cije in izključila možnost upo- 
rabe primarne emisije za fi- 
nanciranje investicijskih, sa- 
nacijskih in drugih potreb 
končne porabe. 

Ta pričakovanja pa žal niso 
uresničena. V naslednjih dveh 
letih se je namreč zopet pove- 
čala angažiranost primarne 
emisije pri kreditiranju prora- 
čuna federacije in na področju 
investiranja končne porabe. 

Po sistemskih načelih mora- 
jo biti instrumenti kreiranja 
primarnega denarja čimbolj 
neposredno povezani s poslo- 
vanjem organizacij združene- 
ga dela. Morajo biti kratkoroč- 
ni in ne smejo povzročati nee- 
nakega položaja gospodarskih 
organizacij. Tem načelom naj- 
bolj ustreza oblikovanje de- 
narja prek monetizacije vre- 
dnostnih papirjev organizacij s 
področja gospodarstva. V Za- 
konu je monetizacija prvi in te- 
meljni tok primarne emisije, 
predvidene pa so tudi možno- 
sti za monetizacijo. Predvsem 
je to nakup in plačilo kratko- 
ročnih vrednostnih papirjev, ki 
so jih izdale gospodarske or- 
ganizacije združenega dela, 
odobritev kreditov bankam na 
temelju teh vrednostnih papir- 
jev kot tudi na temelju tujih 
vrednostnih papirjev. Za leta 
1977,1978 in 1979 je bila dolo- 
čena vrsta teh vrednostnih pa- 
pirjev, ki se lahko kupujejo iz 
sredstev primarne emisije, do- 
ločeni pogoji glede roka do- 
spelosti teh vrednostnih papir- 
jev, obseg glede njihove izdaje 

in drugi pogoji za uporabo pri- 
marne emisije za te namene. 

ANGAŽIRANJE 
PRIMARNE EMISIJE 

V minulem obdobju je bilo 
za financiranje potreb širšega 
družbenega pomena letno 
uporabljeno 50 odstotkov 
skupne letne rasti, predvsem 
za proračun federacije in za 
odpravljanje posledic, ki so jih 
povzročile elementarne nesre- 
če. Primarna emisija je bila 
uporabljena tudi za zagotavlja- 
nje trajnih obratnih sredstev 
gospodarstva SR Črne gore, 
SAP Kosovo in SR Makedoni- 
je, za obratna sredstva Jugo- 
slovanskih železnic, za pokri- 
vanje stroškov gradnje proge 
Beograd - Bar ter za zagotav- 
ljanje sredstev za sanacijo Po- 
Ijobanke. 

Novi Zakon še naprej omo- 
goča uporabo primarne emisi- 
je pri kreiranju določenih prio- 
ritetnih namenov oziroma da- 
janje kreditov bankam na te- 
melju blagovno-denarnih od- 
nosov gospodarskih organiza- 
cij združenega dela. 

Glede dosedanje uporabe 
kreditov za selektivne namene, 
informacija poudarja, da so bi- 
li odobreni za naloge prioritet- 
nega pomena, kar pomeni, da 
so s tem določene organizaci- 
je spodbujene, da se daljši čas 
usmerjajo k določenim obli- 
kam gospodarske dejavnosti. 
Ker pa se v te posle nenehno 
vključujejo nove organizacije- 
,se odpira vprašanje ekonom- 
skih posledic take politike. Za- 
to bi si morali prizadevati, da 
se sedanja oblika kreditiranja 
teh poslov postopoma preobli- 
kuje v nekreditno in kreditno 
obliko monetizacije s selektiv- 
nim obeležjem. To pomeni, da 
bi po eni strani zmanjševali an- 
gažiranje primarne emisije za 
te namene, po drugi strani pa 
več uporabljali vrednostne pa- 

pirje in podobne dokumente. 
Kreditno - monetarna giba- 

nja so v letih 1977 in 1978 po- 
kazala, da so banke in gospo- 
darstvo sprejele monetizacijo 
in je tako prinesla željene re- 
zultate. Vendar je potrebno 
dodati, da je monetarna ek- 
spanzija terjala zaostritev po- 
gojev uporabe primarne emisi- 
je na tem temelju, kar je v letih 
1978 in 1979 zožilo to obliko 
kreiranja denarja. 

Zvezni izvršni svet meni, da 
so doseženi pomembni rezul- 
tati pri prilaganju monetarne- 
ga sistema Ustavi in novim za- 
konom, ter da ukrepi Narodne 
banke Jugoslavije razvijajo 
enoten jugoslovanski mone- 
tarni sistem. Pri njegovem de- 
lovanju pa so še precejšnja 
neskladja z zastavljenimi na- 
čeli in predpisi. 

Pri kreiranju primarnega de- 
narja se ohranjajo elementi, ki 
niso usklajeni z veljavnim mo- 
netarnim sistemom. Pri tem 
gre za veliko angažiranje pri- 
marne emisije, kar povzroča 
upočasnjeno povezovanje to- 
kov emisije primarnega denar- 
ja z blagovnim prometom go- 
spodarskih organizacij. Po- 
slabšuje se tudi učinkovitost 
kreditno - monetarne politike 
pri izvajanju začrtanih nalog 
na področju urejanja obsega 
denarne mase in kreditov. 

Zato informacija opozarja, 
da je potrebno pospešiti mo- 
netizacijo vrednostnih papir- 
jev, zmanjšati angažiranje pri- 
marne emisije za kreditiranje 
deficita proračuna federacije 
ter tudi stopnje obvezne rezer- 
ve. Kreditiranje selektivnih na- 
menov je potrebno prenesti na 
poslovno bančništvo, zmanj- 
šati je potrebno obrestne stop- 
nje Narodne banke Jugoslavije 
in racionalneje uporabljati pri- 
marno emisijo za zagotavljanje 
dnevne likvidnosti bank in dru- 
gih finančnih organizacij. 

ANALIZE IN OCENE 

Izvršitev sodnih odločb - pomembna 

sestavina uresničevanja zakonskih pravic 

delovnega človeka 

• Izvršitev pravnomočnih sodnih odločb Je doslej potekala po pravnih pravilih 

starega prava, kar je povzročalo, da te odločitve niso bile izvršene 
9 Sodne odločbe najpogosteje niso Izvršene na delovnem in stanovanjskem 

področju 

dn'ihoJiS«? ifV^H^Kih S0* josli polftičnega sistema, v ka- ske pravice in interese. Učin- sobljenosti sodnih izvršilnih 
stawinat S®" ir?m delovn! človek oziroma kovitost izvajanja izvršitev pa organih, temveč nanjo vplivajo stavina zagotavljanja učinkovi- občan uresničuje svoje zakon- ni odvisna le od volje in uspo- tudi druge objektivne okolišči- 

poročevalec 23 



ne. Izvršba na premoženju je 
lažja kot pa izvršba sodne od- 
ločbe za posameznika (kazno- 
vanje ali odvzem prostosti za- 
radi neizpolnitve neke mate- 
rialne obveznosti). 

To poudarja Informacija o 
izvrševanju pravnomočnih so- 
dnih odločb v izvršilnem po- 
stopku, ki jo je pripravil Biro za 
vloge in pritožbe Skupščine 
SFRJ in poslal v obravnavo de- 
legatom. Informacija opozarja 
na določene pojave na tem po- 
dročju oziroma prevzema 
mnenja republiških in pokra- 
jinskih komisij za vloge in pri- 
tožbe ter stališča Biroja. Govo- 
ri pa tudi o možnostih učinko- 
vitejšega izvrševanja pravno- 
močnih sodnih odločb. 

ZAKONSKO UREJANJE 
TEGA PODROČJA 

Informacija prikazuje dose- 
danje stanje na tem področju, 
omenja pa tudi spremembe, ki 
so nastale po sprejetju Zakona 
o izvršilnem postopku, ki prvič 
po vojni sistematično in v celo- 
ti ureja izvrševanje pravno- 
močnih sodnih odločb. 

Čeprav je Zakon o sodiščih 
združenega dela določil, da 
spore s tega področja rešujejo 
sodišča združenega dela, so 
za izvršitev pavnomočnih so- 
dnih odločb teh sodišč še ve- 
dno pristojna redna sodišča. 
Izvrševanje pravnomočnih so- 
dnih odločb je potekalo po 
pravnih pravilih Zakona o 
izvršbi iz leta 1932. Samo po- 
samezne oblike izvršbe na 
družbeni lastnini so v minulem 
obdobju uredili posebni za- 
konski predpisi. 

Zaradi tega je bilo izvrševa- 
nje pravnomočnih sodnih od- 
ločb manj učinkovito. Potreb- 
no je bilo namreč uporabljati 
pravna pravila starega prava, 
pri tem pa v vsakem konkret- 
nem primeru ocenjevati, če se 
lahko uporabijo v novih, socia- 
lističnih samoupravnih odno- 
sih. Mimo tega so bile številne 
subjektivne slabosti sodišč ter 
slabosti pri delu nosilcev poo- 
blastil za sredstva v družbeni 
lastnini, kadar so se izvrševale 
sodne odločbe na teh sred- 
stvih. 

Informacija poudarja, da je 
najtežje izvrševanje sodnih od- 

ločb na civilnem področju ozi- 
roma pri stanovanjskih in de- 
lovnih sporih. Izvrševanje 
pravnomočnih sodnih odločb 
v sporih s področja delovnih 
razmerij je urejeno tako, da so 
predpisane denarne kazni, če 
se delavec ne more vrniti na 
delo v temeljno organizacijo 
združenega dela. Tako mora 
denarno kazen plačati organi- 
zacija ali odgovorna oseba. 
Organizacija pa mora tudi de- 
lavcu v takem primeru izplača- 
ti osebne dohodke do dneva 
izvršitve sodne odločbe, ka- 
kršne bi ustvaril na delovnem 
mestu, kjer je delal. 

NEIZVRŠEVANJE 
SODNIH ODLOČB O 
VRAČANJU DELAVCEV 
NA DELO 

Čeprav kazenski zakoni re- 
publik in pokrajin predpisujejo 
kaznivo dejanje neizvrševanja 
pravnomočnih sodnih odločb 
o vračanju delavcev na delo (v 
SR Srbiji je predpisana kazen 
od 3 mesecev do 3 let zapora), 
Informacija ugotavlja, da so v 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih še od- 
pori, kadar morajo izpolniti ta- 
ko odločbo. So tudi pojavi, ko 
ponekod zavlačujejo z izvrši- 
tvijo odločbe o vrnitvi delavca 
na delo vse dotlej, dokler to 
lahko upravičujejo z »objektiv- 
nimi« okoliščinami. 

Nove določbe o izvršbi v Za- 
konu o obligacijskih razmerjih 
iz leta 1978 in kazenskopravne 
določbe v kazenskih zakonih 
republik in pokrajin so precej 
prispevale k zmanjševanju šte- 
vila neizvršenih sodnih odločb 
o vrnitvi delavcev na delo. 

Kar zadeva stanovanjsko po- 
dročje, Informacija omenja, da 
se ljudje pritožujejo predvsem 
nad izvrševanjem sodnih od- 
ločb, s katerimi je razveljavlje- 
na odločba pristojenga organa 
delovne organizacije o dodeli- 
tvi stanovanjske pravice oziro- 
ma o dodelitvi posameznega 
stanovanja delavcu. Po taki 
sodni odločbi mora namreč 
organizacija sporno stanova- 
nje, v skladu z merili in kriteriji 
ustreznega samoupravnega 
akta, dodeliti v uporabo pred- 
lagatelju sodnega postopka. 

»seosc« 
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V praksi pa delovne organi- 
zacije ne izpolnjujejo odločb 
sodišč tako, kakor zahtevajo 
sodne odločbe. Prizadetemu 
delavcu rešijo stanovanjsko 
vprašanje na drug način. Izse- 
litve iz stanovanj se zelo težko 
izvajajo, poudarja Informacija, 
ker v večini primerov pristojni 
občinski organi in zainteresi- 
rane stranke ne morejo zago- 
toviti najnujneših prostorov 
oziroma primernega stanova- 
nja. 

Poseben problem so prime- 
ri, ko stanovalcem ob izselitvi 
ni potrebno zagotoviti najnuj- 
nejših prostorov, vendar je 
izvršitev sodne odločbe pred- 
videna v jesenskih ali zimskih 
dneh. Potem se pojavi vpraša- 
nje, kam s starejšimi in bolnimi 
ljudmi in družinami z majhnimi 
otroki. V takih primerih sodi- 
šča zaradi humanosti odlagajo 
z izvršbo, tisti, ki čakajo na 
vselitev, pa protestirajo. 

Za izselitev iz poslovnih pro- 
storov sodišča upoštevajo te- 
žave prizadetih pri iskanju no- 
vih poslovnih prostorov in tako 
določajo daljše roke za izseli- 
tev. 

Med drugimi spori Informa- 
cija omenja težave pri izvršbah 
nad premičninami in nepre- 
mičninami. Pogosto se izvršba 
odlaga zaradi nasprotovanja 
njihovih lastnikov, ki skrivajo 
ali odtujujejo svoje premože- 
nje. Izvršitev odločb nad ne- 
premičninami pa se pogosto 
odlaga tudi zato, ker tretje 
osebe vlagajo tožbe in v njih 
trdijo, da je zaplenjeno premo- 
ženje njihovo. 

Postopek izvršitve sodnih 
odločb na sredstvih v družbeni 
lasti je praviloma učinkovitejši 
in hitrejši kot v primerih, ko 
gre za premoženje občanov. 
To je razultat varnosti družbe- 
ne lastnine kot predmeta 
izvršbe. 
RAZLOGI 
NEIZVRŠEVANJA 
SODNIH ODLOČB 

Informacija omenja najpo- 
gostejše razloge neizvrševanja 

ali nepravočasnega izpolnje- 
vanja sod/iih odločb tako pri 
sodiščih kot pri prazadetih- 
Med razlogi, ki jih navajajo so- 
dišča, gre najpogosteje za nji- 
hovo preobremenjenost in po- 
manjkanje kadrov, otežene po-' 
goje izvršb na nepremičninah 
zaradi obsežne procedure po- 
zivov, objavljanja, dražb in po- 
dobno. Nadalje je večkrat 
vzrok, da sodišče ne pozna bi- 
vališča toženca ali pa ta biva v 
tujini. 

Pomemben razlog je tudi 
izmikanje tožencev, ki jih ni 
mogoče povabiti, naj izpolnijo 
sodno odločbo. Seveda pa tu- 
di odtujevanje premoženja, ki 
je predmet izvršbe, vlaganje 
tožb tretjih oseb zaradi izvzetja 
zaplenjenega predmeta iz 
izvršbe ter ugovori in tožbe 
proti izvršitvi sodnih rešitev. 

Nakazane težave, pr&vi In- 
formacija, ki so posledica neu- 
činkovitega izvrševnaja prav- 
nomočnih sodnih odločb, pov- 
zročajo tudi določene družbe- 
nopolitične posledice. Zaradi 
tega morajo biti ta vprašanja 
tudi v prihodnje deležna po- 
zornosti in obravnane v druž- 
benopolitičnih skupnostih in 
organizacijah. Mimo tega naj 
bi pristojni zvezni organi spre- 
jeli ukrepe, da bi, v okviru me- 
dnarodnega sodelovanja z 
drugimi državami, omogočili 
čimučinkovitejše izvajanje 
izvršb naših državljanov, ki 
prebivajo v Jugoslaviji, na- 
sproti tistim, ki so na zača- 
snem delu v tujini. Posebej ve- 
lja to za obveznosti teh ljudi pri 
vzdrževanju družinskih članov, 
predvsem otrok. 

Pristojni organi v republikah 
in pokrajinah morajo stalno 
sprejemati ukrepe za učinkovi- 
to izvrševanje sodnih določb 
glede vračanja delavcev na de- 
lo, stanovanjskih odnosov itd. 
Sodišča in drugi organi pa naj 
uvedejo posebne evidnce o 
izvrševanju sodnih odločb po 
področjih, tako da bi lahko 
pravočasno zaznali vse pro- 
bleme, ki jih povzroča neizvr- 
ševanje takih odločb. 
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