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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c^TdTn 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 25. junija 1980 Predlog zakona o 

spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
revalorizaciji in 
amortizaciji stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni 
lastnsm (ESA-435) 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbor občin in Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane za sre- 
do, 25. junija 1980. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (ESA 
362); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o stanovanjskih razmerjih 
(ESA 361); 

- osnutek zakona o urejanju 
prostora (ESA 295); 

- predlog za izdajo zakona o 
izdvajanju in usmerjanju dela 
dohodka organizacij združe- 
nega dela, ki koristijo hidroa- 
kumulacijske objekte, z osnut- 
kom zakona (ESA 279). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih (ESA 481); 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o revalorizaciji in amortiza- 
ciji stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini (ESA 
435); 

- osnutek zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in stavb v SR Slove- 
niji v letu 1981 .(ESA 453); 

- osnutek zakona o dopolni- 
tvi zakona o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za financi- 

ranje izgradnje energetskih 
objektov (ESA 241); 

- predlog za izdajo zakona o 
objavljanju zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov ter 
o časopisni organizaciji »Ča- 
sopisni zavod Urdni list SR 
Slovenije« (ESA 504); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 1801) (ESA 501). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu pri delu (ESA 
343). 

Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor pa bosta obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o pogojih 
in postopku za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območ- 
jih občin in območjih poseb- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti (ESA 340). 

Zbor občin bo obravnaval 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona o 
ustanovitvi šestih občin in po- 
sebne družbenopolitične 
skupnosti na območju sedanje 
občine Maribor. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov dne 25. marca 
1980 sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o revaloriza- 
ciji in amortizaciji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbe- 
ni lastnini, z osnutkom zakona 
ter naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi predlog zakona in pri 
tem upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles 
in skupščine in pripombe dele- 
gatov iz razprave na seji zbora 
združenega dela. 

Predlog za izdajo z osnut- 
kom zakona so pred sejami 
zborov skupščine obravnavali 
odbori zborov ter zakonodajno 
pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. Mnenje, predloge in 
pripombe je skupščini posre- 
dovala tudi skupina delegatov 
s p'odročja gospodarstva - 16 
okoliš iz Maribora. 

Odbor za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja je predlagatelju predla- 
gal, da ponovno prouči stop- 
njo amortizacije in problemati- 
ko v posameznih občinah v 

zvezi s tem ter ponovno prou- 
či, če obstajajo res objektivni 
razlogi, zaradi katerih se ne bi 
moglo izvajati predlagano 
0,50% stopnjo amortizacije v 
letu 1980. Prav tako se ni do- 
končno opredelil tudi odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. Predlagal pa je, 
da predlagatelj prouči pro- 
blem, ugotovi, v koliko obči- 
nah iz objektivnih razlogov ne 
bi mogli izvajati 0,50% amorti- 
zacije ter na tej osnovi, even- 
tualno s predvidevanjem izjem 
v 3. odstavku 1. člena poda 
ustrezno rešitev. Ob tem je še 
menil, da glede na podatke, da 
so že v letu 1979 v stanovanj- 
skih skupnostih izdvajali pov- 
prečno višjo stopnjo amortiza- 
cije, kot je bilo z zakonom 
predpisano minimalno stopnjo 
(0,32%), da predlagane stop- 
nje 0,50% za leto 1980 za vso 
Slovenijo ne bi kazalo zniže- 
vati. 

O predlogu za izdajo zakona 
z osnutkom zakona je razprav- 
ljala tudi Zakonodajno pravna 
komisija Skupščine SR Slove- 
nije, ki z vidika svoje pristojno- 
sti ni imela pripomb in je so- 
glašala z napeli za novo zakon- 
sko ureditev. 

V razpravi na zboru združe- 
nega dela je delegat za po- 
dročje gospodarstva, 16. oko- 
liš, Maribor utemeljeval in 
predlagal, da se v zakonu do- 
loči kot najnižjo stopnjo amor- 
tizacije za leto 1980 namesto 
predlagane 0,50% stopnje 0,39 
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odstotno amortizacijo od reva- 
lorizirane vrednosti stanovanj- 
skih hiš oziroma stanovanj. Ta 
predlog utemeljujejo pred- 
vsem s tem, da se pri stopnji 
0,39% sredstva za vzdrževanje 
povečajo samo za 20,8%, pri 
stopnji 0,50% pa bi se sredstva 
za vzdrževanje povečala le za 
2,9% kar je po njihovem mne- 
nju nesprejemljivo iobi nega- 
tivno vplivalo na smotrno go- 
spodarjenje s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini. Za- 
to predlagajo, da zakon določi 
najnižjo stopnjo amortizacije, 
kar bi omogočalo, da je ta v 
posameznih občinah glede na 
specifične razmere tudi višja. 

Po podatkih, ki jih je pripra- 
vila Zveza stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije na podlagi ana- 
lize poročil stanovanjskih 
skupnosti, ugotavljamo, da je v 
letu 1979 večina stanovanjskih 
skupnosti obračunavala amor- 
tizacijo od revalorizirane vre- 
dnosti povprečno v višini 
0,32% kot je to določal zakon. 
Nekatere stanovanjske skup- 
nosti (Lendava, Postojna, Ilir- 
ska Bistrica) so obračunavale 
v višini 0,70% oziroma 0,50% 
(Ajdovščina, Jesenice, Krško, 
Logatec, Piran, Ribnica, Tržič). 
Po navedenih podatkih za vso 
SR Slovenijo pa znaša pov- 
prečna obračunana amortiza- 
cija 0,37% revalorizirane vre- 
dnosti stanovanj in stanovanj- 
skih hiš. Pri tem velja opozori- 
ti, da niti ena stanovanjska 
skupnost ni obračunavala v le- 

tu 1979 nižje stopnje od z za- 
konom predpisane stopnje v 
višini 0,32%. 

Iz priloženega pregleda 
obračunavanja stopenj amorti- 
zacije izhaja, da znaša odsto- 
tek obračunane amortizacije 

od stanarine v povprečju za 
Slovenijo le 19,52% in da le v 
primeru, ko je bila obračunana 
stopnja višja od 0,70 prekora- 
čuje tretjino sredstev stanarin. 

Za izvedbo zakona niso po- 
trebna proračunska sredstva. 
Stroški izvedbe revalorizacije 
in obračunavanja amortizacije 
se krijejo iz sredstev stanarin. 

BESEDILO 
določb zakona o revalorizaciji 
in amortizaciji stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini, ki se spreminjajo ali 

dopolnjujejo 

11. člen 
Revalorizacijo po določbah 

tega zakona opravijo samo- 
upravne stanovanjske skup- 
nosti najpozneje do 31. de- 
cembra 1978. 

Revalorizirana vrednost 
stanovanj, ugotovljena po do- 
ločbah tega zakona, se ne 
uporablja kot osnova za izra- 
čun stanarine za leto 1978 in 
1979. 

Ne glede na določbo 8. čle- 
na tega zakona je stopnja 
amortizacije stanovanjskih 
hiš in stanovanj v letu 1978 in 
v letu 1979 lahko nižja od 1% 
revalorizirane vrednosti, ven- 
dar pa v letu 1978 ne more biti 
manjša od 0,25%, v letu 1979 
pa ne manjša od 0,32% reva- 
lorizirane vrednosti stano- 
vanjskih hiš oziroma stano- 

vanj. 

Stopnjo amortizacije iz 
prejšnjega odstavka določi 
samoupravna stanovanjska 
skupnost s soglasjem občin- 
ske skupščine. 

Samoupravna 
stan. skupnost 

Število 
stanovanj 

Stanarina Amortizacija % °/ 
iz stanarin amort. 

po SS 
za 
1979 

i amort. 
stan. 

1979 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Litija 
23. Ljutomer 
24. Logatec 
25. Lj. - Bežigrad 
26. Lj. - Center 
27. Lj. - Moste 
28. Lj. Šiška 
29. Lj. - Vič 
30. Maribor 
31. Lendava 
32. Mozirje 
33. Metlika 
34. Murska Sobota 
35. Nova Gorica 
36. Novo mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje ob Dravi 
42. Radovljica 
43. Ravne na Kor. 
44. Ribnica 
45. Slovenska Bistrica 
46. Slovenj Gradec 
47. Slov. Konjice 
48. Sežana 
49. Sevnica 
50. Škofja Loka 
51. Šentjur pri Celju 
52. Šmarje pri Jelšah 
53. Trebnje 
54. Trbovlje 
55. Tržič 
56. Tolmin 
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje ob Savi- 
60. Žalec 
61. Žestan-Postojna 

996 
648 

9.471 
683 
643 

1.358 
419 

1.075 
526 

2.046 
1.757 

738 
2.531 
4.691 
1.665 
1.970 
6.106 
5.529 
1.520 
1.010 

470 
1.220 

658 
243 

7.049 
7.881 
7.123 
8.181 
3.942 

25.286 
706 
369 
293 

1.818 
4.091 
2.635 

448 
2.739 
1.636 
3.575 
1.259 
1.967 
3.933 

404 
1.467 
1.171 
1.088 
1.433 

798 
1.653 

443 
1.070 

498 
4.487 
1.710 
1.066 
5.102 

540 
1.963 
2.135 

302 

5.110.903 
2.713.267 

46.163.507 
2.846.006 
3.173.520 
6.046.932 
1.730.378 
4.399.751 
2.681.948 
8.133.421 
9.165.148 
3.525.448 

11.583.000 
23.511.804 

7.839.201 
8.328.833 

33.374.960 
30.344.481 

8.147.504 
4.427.040 
1.789462 

' 5.549.287 
2.677.847 
1.202.091 

49.868.048 
41.911.740 
42.797.155 
45.970.048 
21.704.170 

103.000.404 
3.340.425 
1.768.792 
1.600 990 
9.979.949 

21.224.609 
13.332.225 

1.564.353 
10.947.976 
9.462.373 

15.111.239 
4.521.381 
9.352.481 

17.634.543 
1.992.475 
5.509.694 
5.231.962 
4.114.692 
7.061.043 
3.782.359 
7.881.683 
1.757.185 
5.296.080 
2.460.588 

16.947.817 
7.054.895 
5.125.418 

22.634.915 
2.707.234 
6.285.455 
9.349.779 
1.572.757 

1.352.408 
470.357 

6.368.998 
471.063 
712.107 

1.024.881 
301.877 
791.955 
436.658 

1.235.315 
1.455.886 
1.595.654 
1.468.000 
6.247.786 
1.146.152 
2.342.117 
4.761.319 
5.992.443 
1.955.401 

657.407 
313.069 
883.263 
443.895 
308.310 

6.780.538 
6.135.681 
5.615.453 
6.623.702 
3.034.310 

19.167.218 
1.187.004 

323.259 
337.983 

1.442.403 
2.781.519 
2.120.945 

202.905 
1.728.712 
2.824.740 
2.487.867 

740.721 
1.686.980 
3.609.549 

513.249 
942.546 
954.556 
603.084 

1.232.583 
813.052 

1.319.473 
481.153 
993.364 
467.071 

2.961.094 
1.448.312 

985.076 
4.037.593 

474.593 
1.338.777 
1.439.897 

470.380 

0,50 
0,35 
0,32 
0,35 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,75 
0,32 
0,50 
0,32 
0,50 
0,32 
0,40 
0,50 
0,32 
0,35 
0,32 
0,32 
0,50 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,70 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,50 
0,70 
0,46 
0,32 
0,32 
0,35 
0,50 
0,32 
0,32 
0.32 
0,32 
0,40 
0,35 
0,40 
0,32 
0,32 
0,32 
0,50 
0,35 
0,32 
0,33 
0,36 
0,32 

26,46 
17,33 
13,79 
16,55 
22.43 
16,94 
17.44 
17,99 
16.28 
15,18 
15,88 
45,26 
17,67 
26,57 
14.62 
28,12 
14.26 
19.74 
24,00 
14.84 
17,49 
15,91 
16,57 
25.64 
13.59 
14.63 
13,12 
14,14 
13,98 
18.60 
35,53 
18.27 
23,35 
14.45 
13,10 
15,90 
12.97 
15,79 
29.85 
16.46 
16,38 
18,03 
20.46 
26.75 
17,10 
18,24 
14.65 
17,45 
21,49 
16.74 
27,38 
18.75 
18.98 
17.47 
20.52 
19,21 
17,83 
17.53 
21.29 
15,40 
29,90 

SKUPAJ 159.106 776.324.871 133 043 663 0.37 19.52 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 4.1980 

- Zakaj ne poletni čas? 

V imenu skupine delegatov 
I. okoliša Domžale za obrt in 
podobne dejavnoti postavlje- 
mo delegatsko vprašanje: 
Zakaj se Jugoslavija v stabili- 
zacijskem letu ob varčevanju 
vseh vrst energije ni vključila 
v poletni čas, tako kot so to 
storile vse sosednje države. 

Težave, ki bodo zaradi tega 
nastale, bodo v največji meri 
prizadele promet in turizem, 
od koder pričakujemo ugoden 
devizni priliv. 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
za obrtne in podobne dejavno- 
sti 1. okoliša - Domžale je dal 
Andrej Grahor, predsednik 
Republiškega komiteja za delo 
naslednji odgovor: 

Najprej je treba poudariti, da 
gre v bistvu za dva povezana 
problema. Prvi je premik ure 
kot način merjenja časa, drug 
pa je začetek in konec dela 
oziroma začetek in konec dela 
prve izmene, kar je samou- 
pravna pravica vsake organi- 
zacije združenega dela razen 
tistih organizacij, kjer oprav- 
ljajo javne usluge in storitve, 
ko je potrebno doseči spora- 
zum s potrošniki. Če takega 
sporazuma ni, potem lahko 
sprejme svoj odlok tudi občin- 
ska skupščina. , 

Prvi problem, - premik ure - 
je po 281 .členu zvezne ustave 
tako. kot jc tudi navedeno v 
vprašanju zvezna pristojnost. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo"- 

venije je v zadnjem letu nekaj- 
krat sprožil to vprašanje pred 
zveznimi organi. Tudi mi smo 
računali, da se s proučitvijo te- 
ga vprašanja lahko dosežemo 
nekaj ciljev. Eden je, prihranek 
pri energiji, o katerem govori 
tudi vprašanje. Drug, morda še 
pomembnejši, ki pa je vezan 
na obe vprašanji, o katerih 
sem govoril, je bolj prilagojen 
delovni čas bioritmu posamez- 
nega človeka in s tem možno- 
sti večje produktivnosti. Tretji 
s tem zvezani problem je večja 
varnost pri delu. Seveda, ka- 
kršnakoli rešitev ne more in ne 
sme itočasno sprožiti drugih 
vprašanj in drugih težav. 

V lanski jeseni je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije spro- 
žil iniciativo, ko jo je skupaj 
proučeval z Republiškim sve- 
tom Zve^e sinaiKatov in Go- 
spodarsko zbornico Slovenije 
čili bi s pozivom organizacijam 

združenega dela, da prema- 
knejo začetek delovnega časa, 
lahko dosegli cilje, o katerim 
sem govoril in ki jih omenja 
tudi vprašanje. Ugotovljeno je 
bilo, da je tak način zelo zaple- 
ten in da povzroča vrsto po- 
membnih težav, zaradi katerih 
ni prišlo do odločitve za skup- 
ni poziv za tak premik delovne- 
ga časa, čeprv vrsta organiza- 
cij oremika delovni čas med 
polletjem in zimo. 

Kar se tiče drugega vpraša- 
nja, pa je med drugim tudi na 
osnovi naših iniciativ Zvezni 
izvršni svet problem obravna- 
val in naročil njegovo podrob- 
nejšo proučitev. Posebna de- 
lovna skupina je proučila pro- 
blem z vseh vidikov, vključno z 
zakonodajnim in ugootovila, 
da gre deiansko za zvezno pri- 
stojnost. Na osnovi dela te de- 
lovne skupi ie je Zvezni komite 
za delo, zd avstvo in socialno 



varstvo na svoji seji v Skopju 
16. tega meseca obravnaval 
obe možni rešitvi. Namreč, po- 
ziv k javni akciji, da se prilaga- 
ja delovni čas ali pa premik ure 
in se odločil predlagati pred- 
vsem prehod na morbitni zim- 
ski delovni čas, to se pravi, da 
bi jeseni prmaknili uro za eno 
uro nazaj; kar bi pomenilo, da 
bi recimo geografsko bila ura 
osem, ko bi mi imeli na uri 
sedem in bi začeli delati.^ 

Tako bi začeli delati Že pri 
dnevni svetlobi in bi dosegli, 
po mnenju te delovne skupine, 
rezultate, o katerih sem prej 
govoril. Pismenega predloga 
še nimamo, če bo Zvezni izvrš- 
ni svet pripravil predlog za iz- 
dajo zakona s tega področja, 
bo izvršni svet naše republike 
dal k takemu prdlogu svoje 
mnenje. Vsekakor bo tak za- 
kon deležen široke javne raz- 
prave in se bo mogoče po tej 
poti opredeliti do predlaganih 
rešitev. 

.Naše prve analize kažejo, da 
je premik za Slovenijo verjetno 
interesanten, Smo namreč se- 
verozahodni del Jugoslavije, 
se pravi tisti, ki imamo oozimi 

40 minut krajši dan kot jugov- 
zhodni del in kjer se jutro zač- 
ne 58 minut kasneje kot na 
najbolj jugovzhodni točki. Oba 
razloga govorita za tak prenik 
kot ga je omenjena delovna 
skupina predlagala zveznemu 
komiteju, ta pa Zveznemu 
izvršnemu svetu. Verjetno bo- 
mo morali predlagati svoje do- 
datne predloge, na primer, da 
bi moralo kakršnokoli premi- 
kanje ure biti usklajeno s pre- 
mikanjem ure v Evropi, ker bi 
potem to pomenilo, da železni- 
ca ne dela dveh voznih redov, 
ampak dela samo enega, ki je 
pa potem vedno eno uro za 
ostalo Evropo. To po mnenju 
železničarjev ne bi bil pro- 
blem, verjetno tudi ne za turi- 
stično gospodarstvo. Torej 
prva proučevanja govorijo za- 
to, da je prdlog treba zelo po- 
zorno proučiti. Zahtevali smo, 
da naj Zvezni izvršni svet po- 
skuša doseči, da bi naj bila ti- 
sta rešitev, ki je dobra, sprejeta 
čimprej in da bi uvedli že letos 
jeseni takšen čas, ki bi prispe- 
val k prihrankom in stabilizaci- 
ji, na katera opozarja tudi dele- 
gatsko vprašanje. 

- Gradiva prihajajo prepozno in nepo- 
polna 

Na skupnem zasedanju zbo- 
ra združenega dela, zbora kra- 
jevnih skupnosti in družbeno- 
političnega zbora, Skupščine 
občine Ljubljana Šiška, dne 
25. marca 1980 je bilo postav- 
ljeno delegatsko vprašanje, ki 
so ga vsi trije zbori potrdili s 
tem, da se ga posreduje zbo- 
rom skupščine SR Slovenije. 

Delegatsko vprašanje je na- 
slednje: 

Izhajajoč iz realizacije pro- 
grama dela zborov Skupščine 
SR Slovenije je razvidno, da 
zaostajamo z realizacijo pro- 
grama za prvo četrtino leta 
1980. Glede na to sklepamo, 
da so sklici sej zborov Skup- 
ščine SR Slovenije 25. marca 

in 2. aprila 1980 kot posledica 
pospeševanja uresničevanja 
tega programa. Pri tem pa se 
pojavlja skoraj ustaljena prak- 
sa, da prihajajo vsa potrebna 
gradiva Zborov skupščine SR 
Slovenije nam v bazo znatno 
prepozno in nekompletno-pri 
tem mislimo tudi na stalšča 
odborov, komisij in drugih te- 
les Skupščine SR Slovenije 
(99. člen Poslovnika SRS). Tak 
način dela zborov Skupščine 
SR Slovenije pa ima negativne 
posledice v delegatskih bazah, 
saj na primer zbori občinske 
skupščine, kot konferenca de- 
legacij zaradi tega ne morejo 
oblikovati ustrezne razprave 
(19. člen Poslovnika SRS). Tak 

način dela prav gotovo pomeni 
korak nazaj pri uresničevanju 
delegatskih odnosov, saj se 
zaradi časovne stiske ne obli- 
kujejo ustrezni interesi delov- 
nih ljudi in občanov oziroma 
baze (20 in 21. člen Poslovnika 
SRS), ker se sestajajo le dele- 
gatske skupine in na naših 
zborih skupščine ne moremo 
oblikovati stališč do pomemb- 
nih gradiv (oziroma odločitev) 
v zborih Skupščine SR Slove- 
nije. 

Ali lahko pričakujemo, da se 
bo v prihodnje to stanje spre- 
menilo v prid ustrezne in zado- 
sti časovno opredeljene raz- 
prave o zadevah o katerih od- 
ločamo v zborih Skupščine SR 
Slovenije. 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje Skupščine občine 
Ljubljana-Šiška je dal Emil 
Tomažič, predsednik Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije naslednji odgo- 
vor: 

Z letošnjim letom smo 
uvedli prakso, da hkrati s skli- 
cem seje zbora pošiljamo tudi 
vsa ostala gradiva, izjemoma 
pa tudi že prva poročila odbo- 
rov oziroma delovnih teles 
skupščine. Zato prav v zad- 
njem času prihaja do izboljša- 
nja stanja na tem področju, 
čeprav je mogoče iz delegat- 
skega vprašanja razbrati, da 
se stanje glede pošiljanja 
gradiv poslabšuje. Res pa je, 
da prihajajo poročila delovnih 
teles skupščine in zborov re- 
lativno pozno. Razlogov za 
takšno stanje je več: 

1. relativno kratki roki za 
obravnavo v posamezni fazi; 

2. zato, ker vrsta udeležen- 
cev, ki sodelujejo pri obliko- 
vanju skupščnskih odločitev, 
svoja stalšča, mnenja in pred- 
loge, ki služijo tudi kot podla- 
ga za opredeljevanje delov- 
nih teles zborov in skupščine, 
ne posreduje pravočasno; 

3. ker organizacija in meto- 
de dela v republiški skupšči- 

ni, pa tudi v občinskih skup- 
ščinah in skupinah delegatov 
še niso povsem prilagojena 
zahtevam delegatskega si- 
stema. Tako bi na eni strani 
radi sledili zahtevi delegatov, 
da jim vsa poročila delovnih 
teles pošiljamo hkrati, kar pa 
po svoje prispeva k podaljše- 
vanju rokov dostave, po drugi 
stran pa je treba tudi omeniti, 
da delegacije, skupine dele- 
gatov in občinske skupščine 
pošiljajo svoja stališča, pred- 
loge in amandmaje vse do se- 
je zbora ali celo po njej, pa 
čeprav je naloga delovnih te- 
les tudi usklajevanje različnih 
stališč iz delegatske baze; 

4. hkrati je treba opozoriti, 
da pošiljamo delegatom vrsto 
gradiv, ki jih pošiljajo zainte- 
resirani organi in organizaci- 
je, ki niso vezani na določbe 
poslovnika. Glede teh gradiv 
tudi v bodoče ne bomo mogli 
vedno zagotoviti dostavo v 
času, ki bi še odgovarjal v de- 
legatski bazi za pripravo nji- 
hovih stališč. 

Da bi se izboljšalo sedanje 
stanje, smo ob obravnavi 
analize o uresničevanju dele- 
gatskih odnsov v zborih spre- 
jeli sklep, da pripravimo pred- 
log ukrepov, s katerimi bi po- 
goje delegatskega odločanja 
čimbolj prilagodili delegatski 
naravi sprejemanja družbenih 
odločitev. S temi ukrepi bi po- 
daljšali roke za obravnavo v 
posameznih fazah, uredili na- 
čin vlaganja amandmajev, si- 
stem obveščanja, pošiljanja 
gradiv, delo delovnih teles, 
sprejemanje programov dela 
skupščine in periodičnih de- 
lovnih programov, obveznosti 
predlagateljev do delegatske 
skupščine in skupin delega- 
tov itd. 

Predlog ukrepov bi predvi- 
doma obravnavali v zborih še 
v tem polletju. Po sprejetju 
teh ukrepov pa bomo morali 
vsi skupaj zagotavljati njiho- 
vo dosledno uresničevanje. 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA 

SR SLOVENIJE V APRiLU 1980 

S politiko uresničevanja družbenega plana za obdobje 1976-1980 bi 
morali v letošnjem letu doseči več ciljev: rast industrijske proizvodnje 
za 3-4%, rast kmetijske proizvodnje za 3%, zmanjšanje rasti cen (13- 
odstotno povečanje cen pri proizvajalcih in 19-odstotno povečanje cen 
na drobno) ter zmanjšanje zunanjetrgovinskega in plačilnega primank- 
Ijaja pri čemer naj bi bili ekonomski odnosi s tujino težišče gospodar- 
skega razvoja in hkrati njegov omejitveni dejavnik. S takim programom 
stabilizacije gospodarstva, ki temelji predvsem na umiritvi domačega 
povpraševanja, je mogoče doseči ustalitev cen in izboljšanje zunanje- 
trgovinske bilance, vendar ob počasnejši gospodarski aktivnosti. 

Umirjeno zaposlovanje v lanskem letu se nadaljuje tudi v prvih 

letošnjih mesecih. Ob omejitvenih ukrepih na tem področju je za 2,6% 
večje število delavcev v prvih treh letošnjih mesecih v primejavi z 
enakimi lanskimi skoraj v celoti posledica zaposlovanja v lanskem letu. 
Najbolj se je zaposlovanje umirilo v negospodarstvu. Umirjeno zapo- 
slovanje je že ob koncu lanskega leta povzročilo naraščanje nezapo- 
slenosti; v marcu je preko Zveze skupnosti za zaposlovanje iskalo 
zaposlitev 10129 oseb. V vseh treh letošnjih mesecih je število iskalcev 
zaposlitve za 6% manjše kot v enakih lanskih mesecih. 

Industrija v letošnjih mesecih zaposluje vse manj delavcev. Zaradi 
zmanjševanja industrijske proizvodnje produktivnosti dela v industriji 
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kljub temu upada. Kvalitetnejših premikov na tem področju v letošnjih 
mesecih ni bilo. 

V aprilu je v industrijski proizvodnji nastopilo poslabšanje tendenc; s 
tem se nadaljuje večmesečno zmanjšanje industrijske proizvodnje, ki 
je bilo v februarju prekinjeno. V aprilu je industrijska proizvodnja imela 
za 4% manjši obseg kot v marcu letos, kar je tudi za 7,5% manjši obseg 
kot v lanskem aprilu. V prvih štirih mesecih pa je industrijska proizvod- 
nja za 5,1% nad obiskom v enakih mesecih lani. 

Do največjega zmanjšanja je prišlo v skupini sredstva za delo (proiz- 
vodnja v tej skupini je neenakomerna deloma tudi zaradi težav v 
časovnem razmejevanju proizvodnje) ter v skupini reprodukcijski ma- 
terial. Proizvodnja potrošnega blaga pa je v aprilu v nasprotju s 
prejšnjimi letošnjimi meseci med namenskimi skupinami upadla naj- 
manj. -§ 

V letošnjem letu se industrijska proizvodnja odvija na znatno nižji 
ravni, kot je potekala v lanskem enakem obdobju pa tudi glede na 
lanski celoletni rezultat. Tako je v prvih štirih mesecih letošnjega leta 
za 5,1% nad obsegom v enakih mesecih lani. V lanskih štirih mesecih 
je bila za 7,8% nad predlanskim obsegom, v celem lanskem letu pa je 
presegla predlansko proizvodnjo za 7%. Kljub zmanjšanju v aprilu je 
letošnje povečanje industrijske proizvodnje v prvih štirih mesecih 
večje od rasti, ki jo za letošnje leto predvideva resolucija (3-4 odstotno 
povečanje industrijske proizvodnje). 

V letošnjih mesecih je med namenskimi skupinami dosegla naj- 
slabše rezultate proizvodnja blaga za široko potrošnjo; nad lansko 
ravnijo v prvih mesecih je sicerza 4,6% vendar samo zaradi naraščanja 
v naslednjih mesecih lanskega leta. Razmeroma majhno 4,9-odstotno 
povečanje v primerjavi z enakimi meseci je v aprilu imela tudi proizvod- 
nja opreme, proizvodnja reprodukcijskega materiala pa 5,9-odstotno 
povečanje. Kljub umirjanju skupne industrijske proizvodnje pa bi seže 
samo zaradi uvoznih omejitev proizvodnja reprodukcijskega blaga 
morala hitreje povečevati. 

Zaloge dokončanih industrijskih izdelkov so v aprilu imele približno 
enak obseg kot v marcu; v štirih mesecih so za 1,3% večje kot v lanskih 
enakih mesecih. Pri tem so se zaloge repromateriala zmanjšale za 
12,6%. Medtem ko so naročila za domači in tuji trg industrijske 
organizacije ocenile kot razmeroma dobra, se je oskrba z domačimi in 
uvoženimi surovinami ter oskrba s tekočimi gorivi v aprilu močno 
poslabšala. V primejavi s stanjem ob začetku leta se je močno zmanj- 
šalo stanje kreditov odobrenih za obratna sredstva, ter poslabšalo 
plačevanje računov. 

Začetni ugodni rezultati pri omejevanju uvoza oziroma pri stopnji 
pokritosti uvoza z izvozom v letošnjem letu še vedno ne pomenijo 
vztrajne tendence k izboljšanju strukture zunanjetrgovinske menjave. 
V aprilu je v primerjavi z marcem izvoz za 5% manjši, uvoz pa večji za 
24%. Med namenskimi skupinami se je v aprilu najbolj zmanjšal izvoz 
opreme, uvoz pa se je povečal predvsem zaradi znatno večjega uvoza 
repromateriala. 

Za 38% večji izvoz v vseh štirih letošnjih mesecih v primerjavi z 
enakim lanskimi je realno le ta 15% večji. Za 17% večja vrednost uvoza 
v enaki primejavi pa je realno za 4% manjša. Pokritost uvoza z izvozom 
v prvih štirih mesecih znaša 64%. Neugodna razmerja med uvoznimi in 
izvoznimi cenami so v aprilu še napej prispevala k zunanjetrgovin- 
skemu primanjklaju, ki letos znaša 6148 tisoč din in je za 8% manjši kot 
v prvih štirih mesecih lani. 

Cilj ekonomske politike, da se ob realnem porastu izvoza in zmanjša- 
nju uvoza zunanjetrgovinski in plačilni primanjkljaj v 1980 zmanjšata 
za polovico lanskega, se je začel uresničevati, vendar ob znatno 
manjšem obsegu zunanje trgovine. Dolgoročna naloga ekonomske 
politike pri usmerjanju gospodarskega razvoja je prestrukturiranje 
proizvodnje in zunanjetrgovinske menjave, tako da bi se zmanjšali 
pritiski na plačilno bilanco. To pa ne sme voditi v zmanjšanje deleža 
zunanje trgovine v družbenem proizvodu, ker to pomeni manjši druž- 
beni proizvod od potencionalno možnega in s tem počasnejši gospo- 
darski razvoj. 

Osebni dohodki so v lanskem letu naraščali zelo zmerno, realno celo 
stagnirali, kar pomeni zmanjšanje njihovega deleža v delitvi ustvarje- 
nega družbenega proizvoda. Delilna razmerja so se spremenila močno 
v prid akumulacije. Pri 27,1-odstotnem povečanju osebnih dohodkov v 
1979 v primejavi s 1978 so se osebni dohodki gospodarstva bolj 
povečali kot osebni dohodki negospodarstva. Hitreje so naraščali v 
zadnjih mesecih lanskega leta sicer tudi osebni dohodki gospodarstva, 
vendar komaj toliko, da so preprečili realno zmanjšanje v lanskem letu. 

V letošnjem januarju in februarju so se osebni dohodki zmanjševali 
za po nekaj odstotkov vsak mesec. V marcu so se v primerjavi s 
prejšnjim mesesem osebni dohodki povečali za 1,9%. V prvih treh 
letošnjih mesecih pa je njihov nivo za 19,9% višji kot lani v enakih 
mesecih. Pri tem veljajo skoraj enaki odstotki za gospodarstvo in 
negospodarstvo, kljub temu, da so se osebni dohodki negospodarstva 
v marcu močneje povečali kot osebni dohodki negospodarstva. Poleg 
usmeritve v povečanje akumulativne sposobnosti gospodarstva so 
osebni dohodki letos najbrž pod pritiskom velikih investicijskih obvez- 
nosti. 

Na področju cen nekatera pomembna nesorazmerja še niso bHa 
odpravljena. Povečanjem v prvih letošnjih mesecih so v aprilu sledila 
nova povečanja, tako da so letošnja kumulativna povečanja pri vseh 
kategorijah cen že precej visoka. V aprilu je bil tudi že uresničen 
pretežni del povečanj dovoljenih za letošnje leto. Čeprav je dinamika 
letošnjih povečanj pri cenah industrijskih izdelkov pri proizvajalcih še 

najbolj umirjena, so se te cene od lanskega decembra povečale za 
6,7%; v celem letošnjem letu bi se te cene smele povečati za 13%. 
Cene na drobno, ki naj bi se od lanskega decembra povečale za 19%, 
so bile v aprilu višje že za 11,4%. 

Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu za 13,3% višje kot 
decembra lani in so močno razvrednotile nominalne osebne dohodke. 
V marcu so bili osebni dohodki realno za odstotek manjši kot v 
februarju, in kar za 2,5% manjši kot v prvih treh mesecih lani. 

Visok lanskoletni porast plačil za investicije v osnovna sredstva (za 
33% v primerjavi z letom prej) je posledica znatno višjega porasta 
plačil za investicije iz sredstev negospodarstva; investicije iz sredstev 
gospodarstva so porasla za 30,5%, investicije iz sredstev bank pa so 
višje za 32,5%. 

Dinamika investicijskih plačil je v prvih treh letošnjih mesecih neena- 
komerna. V februarju so se plačila za investicije zmanjšala za 14%, v 
marcu pa povečala za 34,4%, vse v primejavi s predhodnim mesecem. 
Pri tem so se plačila za investicije iz sredstev organizacij združenega 
dela pospešila, investicije iz sredstev bank pa umirile. To je tudi izraz 
izboljšane akumulativne sposobnosti gospodarstva, vendar pa so pla- 
čila za investicije usmerjena v gospodarske dejavnosti gledano po 
dinamiki za investicijami v negospodarske dejavnosti. 

Relano gledano se zmanjševanje investicijskih plačil v letošnjem letu 
nadaljuje. Glede na omejitev virov financiranja nvesticij bo verjetno 
težko zagotoviti 6-odstotno realno rast investicij, ki jo za povečanje 
gospodarskih investicij določa letošnja resolucija. In to kljub temu, da 
se morajo investicije v negospodarstvo, kot to določa resolucija, 
zmanjšati. 

Tako kot velja za invsticijska plačila, je tudi povečanje kreditov za 
obratna sredstva v prvih letošnjih mesecih umirjeno. Umiritev investi- 
cijskega povpraševanja in kreditov za obratna sredstva pa je že začelo 
omejevati gospodarsko rast. 

Indeksi 
IV. 80 IV. 80 I.-IV. 80 
III. 80. IV. 79. I.-IV. 79 

Delavci v združenem delu skupaj3 

gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg 
Skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Notranja trgovina - vrednost po te- 
kočih cenah 
promet na drobno 
promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po te- 
kočih cenah 
(US $ = 19,00 din) 
Izvoz skupaj 
sredstva ta delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Odkup - vrednost po tekočih ce- 
nah 
Turizem - nočitve skupaj 
nočitve tujih gostov 
Cene 
industrijskih izdelkov pri proizva- 
jalcih na drobno 
na drobno 
gostinskih storitev 
življenjskih potrebščin 
Osebni dohodki3 

nominalni 
realni 
Investicije v osnovna sredstva3 

skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Krediti za obratna sredstva3 ■ 
Prihodki ozd iz gospodarstva3 

100.2 102,4 102,6 
100,2. 102,4 102,7 
100.3 102,4 102,2 

96,1 107,5 105,1 
87,6 102,4 104,9 
97,6 110,2 105,9 
99,3 106,2 104,6 

(116) (131) (133) 
(114) (154) (137) 

95,3 123,1 138,1 
94,9 128,8 148,5 
98,3 127,2 134,2 
94,9 128,8 148,5 

123,9 117,0 117,1 
1039 99,2 103,6 
132,0 125.0 122,7 
116,2 105,4 117,9 

(102,5) (132,1) (141,3) 
(96,9) (87,5) (97,4) 

(142,8) (87,6) (101,0) 

100,6 117,6 116.6 
102,5 128,2 126,3 
104,3 130,8 127,7 
102.3 126,7 124,1 

101,9 116,7 119,9 
99,0 94,9 97,5 

134.4 128,6 132,1 
144.4 126,6 128,4 
114,1 133,7 142,1 
101,0 126,4 127,2 
120.5 130,3 135,2 

1 Se začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 
2 Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd in gospo- 
darstva je SDK. 
3 Podatki so za marec, indeksne primerjave so naslednje: 
lil. 80/il. 80 III. 80/I1I- 79, l.-MI. 80/I.-III. 79. 
V pregledu Zavoda SR Slovenije za statistiko objavlja rezultate statističnih razisko- 
vanj družbeno ekonomskih gibanj, ki jih vsak mesec izvede po statističnih metodo- 
logijah enotnih za vso SFRJ. 
Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične podatke so objavljena v 
publikaciji Zavnda CQ Ploven';"? za »M-* '-«<>; bUiiišticni pregled«. 
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i Skupščine SFRJ 

Uresničevanje pravosodnih funkcij v 

federaciji je pomemben instrument 

pravnega sistema  

® V tetu 1979 je Zvezno sodišče posvetilo posebno pozornost uporabi novih 
zveznih zakonov in predpisov 

© Od vseh zadev, ki jih Je Zvezno sodišče imelo v delu, je bilo rešenih 3.612 ali 
89,8 odstotka, kar kaže na uspešno delo te institucije 

© Največje število ugotovljenih kršitev zakona se nanaša na razne kršitve 
obdolženčeve pravice do obrambe 

• V primerjavi s prejšnjimi leti je število zadev s kazenskega področja naraslo, s 
eivilno-gospodarskega pa se je neznatno zmanjšalo 

O Zvezno sodišče ni prejelo niti ene tožbe v zvezi s kršitvijo enotnega 
jugoslovanskega trga, čeprav takšni pojavi v praksi obstajajo 

Težišče svoje aktivnosti v le- 
tu 1979 je Zvezno sodišče ena- 
ko kot leto poprej usmerilo v 
nadaljnje razvijanje svoje 
funkcije v novem ustavnoprav- 
nem redu, v zboljšanje metod 
dela in v tiste naloge, ki so v 
tem obdobju in v sedanji fazi 
razvoja našega pravnega in 
pravosodnega sistema priori- 
tetnega pomena za uresniče- 
vanje sodne funkcije na ravni 
federacije. Posebna pozornost 
je veljala uporabi novih zvez- 
nih zakonov, pri čemer smo si 
prizadevali da se v praksi naj- 
deta njihova prava vsebina in 

Iz Skupščine SFRJ: 

ANALIZE IN OCENE 
- Uresničevanje pravo- 

sodnih funkcij v federaciji 
je pomemben instrument 
pravnega sistema (Poroči- 
lo o delu Zveznega sodišča 
v letu 1979); 

- Preprečevati moramo 
samovoljo posameznikov 
in kršenje predpisov v de- 
lovnih razmerjih (Povzetek 
stališč razprave o vzrokih 

smisel v skladu s cilji in intere- 
si združenega dela in s sploš- 
nimi družbenimi gibanji ter da 
se, kadar je bilo to potrebno, 
opozori na njihove morebitne 
neusklajenosti in pomanjklji- 
vosti ter se sprožijo pobude za 
njihovo odpravo. 

Posebno pozornost je Zvez- 
no sodišče posvečalo učinko- 
vitemu in ažurnemu reševanju 
zadev iz svoje pristojnosti. Od 
vseh zadev, ki jih je Zvezno 
sodišče imelo v delu, je bilo 
rešenih 3.612 ali 89,8 odstotka, 
kar kaže na zelo uspešno delo 
te institucije v preteklem letu. 

nespoštovanja in izigrava- 
nja predpisov o delovnih 
razmerjih); 
- Stopnje davkov in pri- 

spevkov so usklajene z 
rastjo splošne in skupne 
porabe (Informacija o us- 
klajevanju davčnih in pri- 
spevnih stopenj s politiko 
rasti splošne in skupne po- 
rabe, določene v Resoluciji 
za leto 1980. 

SPREJETI ZAKONI 

To je samo nekaj ocen, ki jih 
vsebuje Poročilo o delu Zvez- 
nega sodišča v letu 1979, ki je 
bilo poslano v obravnavo 
Skupščini SFRJ. 

SODELOVANJE 
SODIŠČ 

V pogojih novega ustavno- 
pravnega reda in novih od- 
nosov v federaciji, je rečeno v 
Poročilu, nastopa sodelovanje 
sodišč pri uresničevanju dolo- 
čenih pravosodnih funkcij in 
nalog na ravni federacije kot 
nujen pogoj in pomemben in- 
strument našega pravosodne- 
ga sistema. To sodelovanje 
poteka v glavnem v okviru in 
prek skupne seje, kjer se zago- 
tavljajo izenačevanje in usmer- 
janje sodne prakse ter pravilne 
uporabe zveznih zakonov in 
drugih zveznih predpisov. 

V obdobju od leta 1977 do 
1979 je usmerila skupna seja 
svojo aktivnost predvsem v 
strokovna in teoretična vpra- 
šanja, s katerimi so se srečeva- 

li pravosodni organi pri svojem 
delu na konkretni uporabi 
zveznih predpisov. Nadaljevala 
se je bogata prejšnja praksa 
sodelovanja, dogovarjanja in 
izmenjave izkušenj tudi glede 
ostalih vprašanj skupnega po- 
mena. Dosedanje izkušnje pa 
kažejo, da si je treba še naprej 
prizadevati za to, da se delo 
skupne seje nenehno zbolj- 
šuje. 

SPREMLJANJE 
DRUŽBENIH ODNOSOV 
IN POJAVOV 

Delo pri spremljanju in prou- 
čevanju družbenih odnosov in 
pojavov je dobilo kot sestavni 
in nujni del sodne funkcije v 
samoupravni družbi zadnja le- 
ta značaj stalne in čedalje in- 
tenzivnejše aktivnosti. K razvi- 
janju te funkcije so močno pri- 
spevali Zvezno sodišče in vr- 
hovna sodišča z določitvijo 
skupnih programov za sprem- 
ljanje določenih družbenih od- 
nosov in pojavov. Analiza mla- 
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doletniške delinkvence, ki so jo 
v okviru skupnega programa 
spremljanja in preučevanja 
družbenih odnosov in pojavov 
opravila Zvezno sodišče in vsa 
vrhovna sodišča v sodelovanju 
z vsemi ostalimi rednimi sodi- 
šči v državi, je imela namen 
opozoriti na nekatere osnovne 
značilnosti mladoletniške kri- 
minalitete ter na učinek ukre- 
pov, katerih namen je odprava 
vzrokov, ki peljejo k mladolet- 
niški kriminaliteti. Posebej so 
opozorili na pomen tesnejše 
povezave in sodelovanja kra- 
jevnih skupnosti, organov so- 
cialnega skrbstva, znanstvenih 
strokovnih in vzgojnopedago- 
ških ustanov, pravosodnih in 
drugih, družbenih dejavnikov 
pri opravljanju potrebnih ukre- 
pov in izvajanju ustrezne poli- 
tike do mladih. 

Drugo področje, ki so mu 
Zvezno sodišče in vrhovna so- 
dišča v okviru svojega skupne- 
ga programa spremljanja in 
preučevanja družbenih od- 
nosov in pojavov posvetjla po- 
sebno pozornost, so bili pojavi 
kršenja zakonitosti v gospo- 
darstvu ter pri ravnanju in raz- 
polaganju z družbenim premo- 
ženjem. Pri tem so zlasti opo- 
zorili na potrebo, da tudi sa- 
moupravne organizacije, dele- 
gacije in drugi družbeni sub- 
jekti v organizacijah združene- 
ga dela nenehno razvijajo in še 
bolj krepijo zavest o odgovor- 
nosti za dosledno spoštovanje 
zakonov in drugih norm naše 
samoupravne socialistične 
družbe in za tak odnos do pre- 
moženja, ki bo ustrezal znača- 
ju in odnosom v socialistični 
samoupravni družbi. 

V sodelovanju z javnotožil- 
sko organizacijo so sodišča v 
minulem letu sodelovala tudi 
pri izdelavi posebne analize o 
postopku in posledicah prisil- 
ne poravnave, stečaja in redne 
likvidacije organizacij združe- 
nega dela. Analiza je pokazala, 
da se zmanjšuje število takih 
zadev v postopku pred sodišči. 
V obdobju od leta 1976 do 
1978 se je število zadev, ki so 
se nanašale na prisilne porav- 
nave, na stečaj oziroma na re- 
dne likvidacije, zmanjšalo za 
nekajkrat. Primeri v katerih je 
prihajalo do likvidacije organi- 
zacij združenega dela, pa so se 
najpogosteje nanašali na ko- 
lektive z manjšim številom za- 
poslenih, tako da so bile tudi 
toliko manjše družbene in so- 
cialne posledice ter problemi, 
ki jh spremljajo. 

KRŠITVE ZAKONOV 
V delu Poročila, ki se nanaša 

na kazensko in gospodarsko- 
kazensko področje je rečeno. 

da je Zvezno sodišče imelo v 
preteklem letu v delu skoraj 
583 zadev, od katerih je bilo 
574 rešeno. V primerjavi s 
prejšnjim letom kaže tako šte- 
vilo prejetih kot obravnavanih 
oziroma rešenih zadev dolo- 
čen porast. 

V letu 1979 je bilo sprejetih 
25 zahtev za varstvo zakonito- 
sti, kt jih je zvezni javni tožilec 
vložil zoper pravomoćne sod- 
be in druge odločbe republi- 
ških in pokrajinskih vrhovnih 
sodišč. Značilno je, da so bil? 
vse zahteve za varstvo zakoni- 
tosti, razen ene, vložene v ko- 
rist obdolžencev. Iz tega sledi, 
da se to izredno pravno sred- 
stvo v praksi uporablja skoraj 
izključno za odpravo kršitev 
zakona v. škodo obdolžencev. 
Med zahtevami, ki jih je Zvez- 
no sodišče obravnavalo, je 18 
ugodilo, 4 so bile zavrnjene 
kot neutemeljene, 4 pa so 
ostale nerešene. 

Enako kot v prejšnjih letih se 
je večina ugotovljenih kršitev 
zakona nanašala na razne krši- 
tve obdolženčeve pravice do 
obrambe. Iz narave kršitve je 
moč sklepati, da do njih ni 
prišlo zaradi nepoznavanja ali 
nepravilnega razumevanja za- 
kona s strani sodišč, ampak 
ker se kaj spregleda ali sicer 
pri delu izpusti. 

Z novim izrednim pravnim 
sredstvom - zahtevo za izre- 
den preizkus pravnomočne 
sodbe - ki je v uporabi od leta 
1977, ima obsojenec pravico v 
primerih, določenih z zako- 
nom, izpodbijati pred Zveznim 
sodiščem pravnomočno sod- 
bo rep-ubliškega oziroma po- 
krajinskega vrhovnega sodi- 
šča ali Vrhovnega vojaškega 
sodišča zaradi določenih huj- 
ših kršitev zveznega zakona. V 
minulem letu je imelo Zvezno 
sodišče na kazenskem po- 
dročju samo 5 takšnih zadev, 
kar je moč razložiti predvsem s 
tem, da so zakonski pogoji za 
pristojnost Zveznega sodišča v 
teh zadevah strogi. 

V zadevah gospodarskih 
prestopkov j'e sprejelo Zvezno 
sodišče 35 zahtev za varstvo 
zakonitosti, ki jih je zvezni jav- 
ni tožilec vložil zoper sodb viš- 
jih in okrožnih gospodarskih 
sodišč oziroma zoper sodbe 
vrhovnih sodišč republik in 
pokrajin, kjer ni višjih gospo- 
darskih sodišč. 

PREIZKUS 
PRAVNOMOČNOSTI 
SODNIH ODLOČITEV 

Na civilno-gospodarskem 
področju dela je imelo sodišče 
v letu 1979 511 zadev, od kate- 
rih je bilo 497 rešenih. V pri- 
merjavi s prejšnjim letom se je 

skupno število zadev nekoliko 
povečalo. Posebno se zmanj- 
šuje število zahtev za varstvo 
zakonitosti, kar je posledica 
spremenjenih pogojev za upo- 
rabo tega pravnega sredstva. 

Kar zadeva konkretna raz- 
merja, ki so se razreševala v 
zadevah, v katerih je sodišče 
odločalo na podlagi zahteve za 
varstvo zakonitosti, lahko re- 
čemo, da so bila ta kljub rela- 
tivno majhnemu številu zadev 
zelo raznovrstna in da je sodi- 
šče pri njihovem obravnavanju 
razreševalo številne dileme, ta- 
ko v uporabi materialnega, kot 
tudi procesnega prava. Tako je 
Zvezno sodišče, med drugim, 
zavzelo stališče, da zahteva za 
varnost zakonitosti pri Zvez- 
nem sodišču ni dovoljena v ne- 
pravdnih zadevah, pri čemer je 
izhajalo iz sistematične in zgo- 
dovinske razlage procesnega 
zakona ter organizacijskih 
pravosodnih zveznih in repu- 
bliških oziroma pokrajinskih 
predpisov. Pri tem je opazilo 
pravno vrzel in pomanjkanje 
zakonske ureditve tega vpra- 
šanja, tako da bo podalo v letu 
1980 ustrezne pobude pri pri- 
stojnih zakonodajnih organih. 

Število zadev za izreden 
preizkus sodnih določb se gib- 
lje na lanskoletni ravni (52 za- 
dev). Pač pa je glede vsebine 
moč ugotoviti določene razli- 
ke. Manj je bilo obsežnih in 
kompliciranih zadev, v katerih 
je bilo treba v zvezi z odločbo 
službe družbenega knjigovod- 
stva s številnimi nalogi pretre- 
sati, raziskovati in revidirati 
celotno poslovanje uporabni- 
ka družbenih sredstev. Največ- 
je število zadev se nanaša na 
njihove davčne obveznosti. 

V letu 1979 je bilo Zveznemu 
sodišču poslanih 218 zadev - 
zahteve strank za preizkus 
pravomoćnih sodnih odločitev 
v postopku. To je precej več 
kot leto prej. Največje število 
teh zahtev je zavrglo kot nedo- 
pustne (več kot 200, manjše 
število pa je posredovalo 
ustreznemu sodišču oziroma 
javnemu tožilstvu. Pomanjka- 
nje zakonske podlage za zače- 
tek postopka se je nanašalo 
najbolj pogosto na naravo 
spora, v katerem so bile zahte- 
ve vložene. V nobenem prime- 
ru namreč ni šlo za spor zaradi 
kršitve enotnosti jugoslovan- 
skega trga, kar je pogoj za 
uporabo tega pravnega sred- 
stva pred zveznim sodiščem. 

UPRAVNI SPORI 
Pristojnost Zveznega sodi- 

šča v upravnem sporu in v po- 
stopku o prekrških, je dobila 
svojo dokončno fiziognomijo 
in prave razsežnosti v praksi 

šele 1979, ker je v tem letu 
skoraj v celoti prenehalo pre- 
hodno obdobje, zasnovano na 
uporabi prejšnjega zakona o 
upravnih sporih. Prišlo pa je 
tudi do polne uporabe zakona 
o prekrških s katerimi se kršijo 
zvezni predpisi. 

V letu 1979 je imelo Zvezno 
sodišče na tem sektorju v delu 
skupaj 2.942 zadev, kar je ne- 
koliko več v primerjavi s števi- 
lom zadev v letu prej. če upo- 
števamo še prejšnja leta pa 
pridemo do sklepa, je rečeno v 
Poročilu, da seje po uveljavitvi 
novih predpisov v zadnjih dveh 
letih število zadev nekoliko 
zmanjšalo. Posebno pozor- 
nost zasluži tendenca zmanj- 
ševanja števila upravnih spo- 
rov proti aktom zveznih orga- 
nov - v prvi vrsti proti aktom 
Zvezne carinske uprave in 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance. 

V letu 1979 je Zvezno sodi- 
šče ugodilo zahtevi stranke in 
je spremenilo sodbe republi- 
ških oziroma pokrajinskih vr- 
hovnih sodišč v 4,5 odstotka 
primerov. V stvareh sodn'ega 
varstva zoper odločbe Zvezne- 
ga senata za prekrške je Zvez- 
no sodišče ugodilo zahtevam 
strank v 4,5 odstotka primerov. 

Število ugodenih tožb v 
upravnem sporu se je v pri- 
merjavi s prejšnjimi leti pove- 
čalo. Medtem ko je bilo leta 
1976 ugodenih tožb 8,5 od- 
stotka, jih je bilo v Jetu 1979 
okoli 19 odstotkov. Značilen je 
podatek, ki ga vsebuje Poroči- 
lo, da v preteklem letu kot tudi 
ne prejšnja leta, Zvezno sodi- 
šče ni prejelo nobene pritožbe, 
ki bi se nanašala na kršitev 
enotnosti jugoslovanskega 
trga, kar je primarna pristoj- 
nost sodišča. Dejstvo je, da 
takšne kršitve obstajajo, kar 
lahko opazimo tudi pri reševa- 
nju upravnih sporov, le da se 
zakrivajo v obrazložitve, ki ne 
nakazujejo na obstoj takšnih 
kršitev. 

Ob analizi zadev smo opazi- 
li, da so pristojnostni spori naj- 
bolj pogosto nastajali v zade- 
vah odmere in izterjave dav- 
kov, prispevkov in taks in da 
gre vedno za pozitiven spor 
kot rezultat materialnega inte- 
resa družbenopolitične skup- 
nosti, ki si želi izterjani priho- 
dek zagotoviti za svoj prora- 
čun. Negativne spore o pri- 
stojnsti imamo v postopkih o 
prekršku, zlasti ko gre za pro- 
metne prekrške. Pri takšnem 
stališču pristojnih organov je 
evidentno zanemarjanje eko- 
nomičnosti postopka. 

V stvareh uveljavljanja pra- 
vic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovnja, kot tudi pra- 
vic dc omotno pomoči aružin- 
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skim članom, mladoletnih in 
materialno nepreskrbljenih 
oseb, gre praviloma za negati- 
ven pristojnostni spor. Spet iz 
gmotnih razlogov - varčevanje 
s sredstvi skupnosti,na katero 
se je občan obrnil za uveljavi- 
tev kakšne od naštetih pravic. 

PROBLEM CARINSKIH 
OPROSTITEV 

Problem carinskih oprosti- 
tev je stalno prisoten tako pri 
delu carinskih organov kot pri 
Zveznem sodišču v okviru 
upravnega spora. S sklenitvijo 
Osimskih sporazumov se je v 
carinskem sistemu SFRJ odpr- 
la vrsta vprašanj z zvezi s pra- 
vicami oseb, ki prebivajo na 
območju krajevne veljavnosti 
teh sporazumov. Zvezna carin- 
ska uprava je zavzela stališče, 
da osebe,, ki so od uporabe 
določb Osimskih sporazumov 
pridobile jugoslovansko dr- 
žavljanstvo, nimajo pravice do 
carinske oprostitve za gospo- 
dinjske predmete, ker se ne 
doseljujejo v Jugoslavijo. 
Zvezno sodišče pa je v zvezi s 
tožbo prizadetih oseb ugotovi- 
lo, da stališča zvezne carinske 
uprave ni mogoče sprejeti, ker 
ne izhaja iz veljavnih določb 
carinskega zako_na. 

Tako carinski organi kot 
Zvezno sodišče so zavzeli ena- 

ko stališče glede na zahteve 
oseb, ki živijo v Jugoslaviji, de- 
lajo pa v Trstu in drugih ob- 
mejnih mestih. Te osebe so 
namreč zahtevale, da se jim 
prizna pravica v carinskem si- 
stemu Jugoslavije do carinske 
oprostitve kot osebam na za- 
časnem delu v tujini. To zahte- 
vo pa so omenjeni organi zavr- 
nili, ker ni v skladu s Carinskim 
zakonom. 

Kot je lahko ugotovilo zvez- 
no sodišče je potekalo določa- 
nje carinskih osnov za uvože- 
no blago v praksi carinskih or- 
ganov pravilno in v skladu s 
predpisi, ki urejajo to gradivo. 
Dileme so nastopile samo v 
nekaterih primerih uvoza mo- 
tornih vozil in blaga, ki ga ob- 
čani neposredno uvažajo iz tu- 
jine in ki niso zajeta z listo ca- 
rinskih osnov. 

Aktivnost zveznega sodišča 
v preteklem letu je bila tudi v 
reševanju upravnih sporov s 
področja deviznega poslova- 
nja in zunanjetrgovinskega 
prometa. Sodišče je imelo v 
delu določeno število tožb vlo- 
ženih v zvezi s plačilom poseb- 
ne takse, uvedene z Odlokom 
zveznega izvršnega sveta o 
blagu, za katero se pri uvozu 
plačuje posebna taksa. 

V Poročilu je nadalje rečeno, 
da je zvezno sodišče v prete- 
klem letu reševalo probleme v 

zvezi z naložitvijo prometnega 
davka za začasno uvožene av- 
tomobile za službo »rent-a- 
car« kakor tudi vrsto vprašanj 
v zvezi z varstvom v stvareh 
carinskih in deviznih prekr- 
škov. 

POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

V okviru dejavnosti Zvezne- 
ga sodišča v letu 1979 je bilo 
rešenih tudi več vprašanj in 
problemov v zvezi z uporabo 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Pozitivna zakonodaja, je re- 
čeno v Poročilu, kaže na nei- 
zenačenost glede urejanja in- 
stituta ponovne odmere pokoj- 
nine zavarovancev, ki se zapo- 
slijo po upokojitvi. Zato je tre- 
ba to vprašanje obravnavati v 
okviru revizije zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, ne glede na to, na kateri 
ravni bo urejeno in ali bo sploh 
urejeno z zakonom ali s samo- 
upravnim aktom. 

Zvezno sodišče je reševalo 
tudi zadeve v zvezi z ustavitvijo 
pokojnine pridobljene doma v 
primeru zaposlitve v tujini in v 
zvezi s tem poudaril nujnost, 

da se to področje ureja s pozi- 
tivnimi predpisi. 

V letu 1979 je bilo v stikih 
med zveznim sodiščem in vr- 
hovnimi sodišči eno izmed 
najbolj pomembnih in najbolj 
pogosto obravnavanih vpra- 
šanj predpisovanje rokov za 
uveljavitev borčevske dobe. 
Posebne nejasnosti v praksi je 
izzvalo tolmačenje in uporaba 
Navodil o postopku za določa- 
nje posebnega staža, kar je 
pripeljalo do različnih tolma- 
čenj pri reševanju konkretnih 
primerov. Uresničevanje so- 
dniške prakse o teh vprašanjih 
je šele pred nami. 

V Poročilu je na koncu nave- 
deno, da je poleg sodnih zadev 
Zvezno sodišče v letu 1979 
prejelo tudi večje število vlog 
in pritožb občanov. Zvezno so- 
dišče je aktivno sodelovalo tu- 
di pri sprejemanju večjega šte- 
vila zakonskih predpisov na 
ravni federacije, dosegel je tu- 
di uspešno sodelovanje s pra- 
vosodnimi in drugimi organi in 
organizacijami. Zvezno sodi- 
šče je enako kot prejšnja leta 
aktivno sodelovalo pri delu 
številnih strokovnih in delov- 
nih skupin, kakor tudi na znan- 
stvenih srečanjih, na katerih 
so bila obravnavana vprašanja, 
ki so v zvezi z delovanjem 
pravnega in pravosodnega si- 
stema. 

Preprečevati moramo samovoljo 

posameznikov in kršenje predpisov o 

delovnih razmerjih 

• Zagotovljeni so vsa FsajJni pogoji, da, na tsmeljia Zakona o združenem delu, 
uspešno izvajam© določbe samoupranih aktov na področju delovnih razmerij. 

• Pomembni uspehi so doseženi pri krepitvi zakonitosti in odgovornosti, vendar v 
praksi še prihaja do kršitev zakonskih doloeb in nespoštovanja samoupravnih 
pravic delavcev, kar moramo preprečiti z organizirano družbeno akcijo 

• Ko delavci terjajo varstvo svojih samoupravnih pravic, se najpogosteje 
pritožujejo proti postopkom pri sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja 

• Republike in pokrajini različno urejajo številna vprašanja o delovnih razmerjih, 
ki bi jih morali z medr@pyb!iišk§m dogovorom enotno urediti 

• Potrebno bo izboljšati življenjske in delovne pogoje delavcev, zaposlenih pri 
zasebnikih 

• Čimprej moramo skleniti družbeni dogovor o notranjih migracijah delavcev 

Pri izvajanju posameznih do- jih delavci v letih 1978 in 1979 
ločb Zakona o združenem delu poslali družbenim pravobranil- 
na področju delovnih razmerij cem samoupravljanja, sodi- 
prihajado nepravilnosti in tudi ščem združenega dela in dru- 
do kršitve samoupravnih pra- gim organom, jih je več kot 
vic delavcev. Med skupnim tretjina s področja delovnih ra- 
številom vlog in pritožb, ki so zmerij. To ugotavlja Informaci- 

ja zveznega izvršnega sveta o združenem delu na področju 
izvajanju določb Zakona o delovnih razmerij, 

so&e&soooeoosoos« 
Povzetek stališč razprave o vzrokih nespoštovanja in 
izigravanja predpisov o delovnih razmerjih 
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Ker gre za življenjske intere- 
se delavcev, je bil na pobudo 
Odbora Zveznega zbora za de- 
lo, zdravstvo in socialno politi- 
ko, ki je razpravljal o tej Infor- 
maciji, organiziran posvet o 
vzrokih nespoštovanja in izi- 
gravanja predpisov ter samo- 
upravnih splošnih aktov in o 
ukrepih za odpravljanje in pre- 
magovanje negativnih poja- 
vov. 

Na tem posvetu so, poleg 
predstavnikov Odbora Zvezne- 
ga zbora za delo, zdravstvo in 
socialno politiko in družbeno- 
politične odnose ter Komisije 
Skupščine SFRJ za vloge in 
predloge, sodelovali tudi pred- 
stavniki Sveta Zveze sindika- 
tov Jugoslavije, zveznih, repu- 
bliških in pokrajinskih pravo- 
sodnih in drugih pristojnih or- 
ganov ter organizacij. 

Udeleženci pogovora so naj- 
prej ugotovili, da je večina or- 
ganizacij združenega dela v 
zakonskem roku sprejela svoje 
samoupravne splošne akte o 
delovnih razmerjih. S tem so 
bili zagotovljeni nujni pogoji 
za uspešno izvajanje zakon- 
skih določb na tem področju. 
K pravočasnemu sprejemu sa- 
moupravnih določb so precej 
prispevale Komisija Skupščine 
SFRJ in ustrezne komisije re- 
publiških in pokrajinskih skup- 
ščin za spremljanje izvajanja 
Zakona o združenem delu. 

KREPITEV 
ZAKONITOSTI IN 
ODGOVORNOSTI 

Vsi udeleženci posveta so se 
strinjali, da iz dneva v dan do- 
segamo boljše uspehe pri kre- 
pitvi zakonitosti in odgovorno- 
sti.Vendar pa se v praksi še 
dogaja, o čemer posebej pri- 
čajo vloge delavcev za varstvo 
njihovih individualnih pravic, 
da so še nekateri splošni pro- 
blemi v samoupravnih odno- 
sih, kot na primer: samovolja 
posameznikov, zloraba polo- 
žaja, izigravanje objav in razpi- 
sov, birokratski odnosi, krše- 
nje zakonov in samoupravnih 
splošnih aktov, zaposlovanje 
prek zvez in poznanstev, nada- 
lje različne oblike šikaniranja 
posameznikov, ker so kritizira- 
li vodilne delavce v temeljnih 
organizacijah združenega dela 
in podobno. 

Po drugi strani podatki o 
številu vlog, ki jih delavci na- 
slavljajo organom zunaj te- 
meljnih organizacij zdruuže- 
nega dela, dokazujejo, da na- 
rašča zavest o samoupravnih 
pravicah kot tudi zaupanje v 
delo institucij, ki skrbijo za 
varstvo samoupravnih pravic 
delavcev. Hkrati ti podatki tudi 
opzarjajo na določene po- 

manjkljivosti pri delu samoup- 
ravnih organov in drugih sub- 
jektivnih sil. Zaradi tega se 
moramo, kakor so poudarili na 
omenjenih pogovorih, vsak 
dan organizirano bojevati za 
spoštovanje zakonitosti. 

V praksi se pojavljajo tudi 
problemi glede učinkovitosti 
sprožanja postopkov in pravo- 
čanega reševanja zadev. Na 
posvetih so opozorili, da mar- 
sikje ne nepravočasno, pone- 
kod pa sploh ne uresničijo 
pravnomočne sodne odločbe- 
.To velja še posebej za prime- 
re, ko sodišča ugotovijo krši- 
tev pravic delavcev iz delovne- 
ga razmerja in določijo obvez- 
nosti organizacij združenega 
dela. 

Udeleženci posveta so slišali 
tudi podatek, da niso tako red- 
ki primeri, ko delavski sveti in 
drugi samoupravni organi 
sprejemajo nezakonite odloči- 
tve. Razlogi zato so predvsem, 
da slabo delujejo strokovne 
službe, da so preveč tesno po- 
vezane s poslovodnimi organi 
in da so delavski sveti neodgo- 
vorni ali premalo odgovorni. 
Nujno morajo vsi organi spre- 
jeti učinkovite ukrepe, da bi 
premagali negativne pojave in 
preprečili kršitve predpisov ter 
samoupravnih splošnih aktov. 

Na posvetu so se tudi zavze- 
li, da se morajo vse družbeno- 
politične organizacije, pred- 
vsem pa zveza komunistov in 
zveza sindikatov, mnoge več 
ukvarjati s problemi zakonito- 
sti in odgovornosti, od temelj- 
nih organizacij združenega 
dela do najširših oblik njihove- 
ga organiziranja. Večje anga- 
žiranje bi prispevalo h krepitvi 
zavesti in odgovornosti ter 
ustvarilo ugodno družbeno kli- 
mo za spodbujanje konkretne 
družbene odgovornosti in za 
krepitev odgovornosti nas- 
ploh. Zavedati se namreč mo- 
ramo, da brez tega ni uspešne- 
ga razvoja samoupravljanja. 

KRŠITEV PRAVIC IZ 
DELOVNIH RAZMERIJ 

Največ vlog za varstvo sa- 
moupravnih pravic vložijo de- 
lavci zaradi sklenitve in prene- 
hanja delovnega razmerja. De- 
lavci se najpogosteje ne stri- 
njajo z izidom izbire, razpisa- 
nimi pogoji, ki opredeljujejo 
spol, starost in odslužen voja- 
ški rok, daljše delovne izkuš- 
nje kot jih predvideva zakon 
itd.So tudi pojavi, da v organi- 
zacijah združenega dela o izbi- 
ri kandidatov ne odločajo v za- 
konskem roku, drugih kandi- 
datov, razen izbranega, pa ne 
obveščajo o odločitvi. 

Pogosto prihaja do kršitev 
Zakona o združenem delu pri 

sklepanju delovnega razmerja 
ža določen čas ali za oprav- 
ljanje sezonskih del. V nekate- 
rih okoljiti delavec po pet, šest 
ali več let dela po pogodbi o 
delu, čeprav opravlja naloge 
trajnejšega značaja. Na ta na- 
čin so ti delavci prikrajšani za 
pravice iz delovnega razmerja, 
posebej iz zdravstvenega, po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Po nepopolnih podatkih, po- 
vedanih na tej seji, v nekaterih 
republikah in pokrajinah sko- 
raj dvakrat pogosteje izrekajo 
disciplinske ukrepe preneha- 
nja delovnega razmerja kot pa 
denarne kazni, čeprav bi mo- 
ralo biti obratno. V številnih te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela uporabljajo tako 
imenovano disciplinsko pre- 
mijo, to je povečevanje oseb- 
nega dohodka za reden prihod 
na delo.To pa je v nasprotju z 
načelom o nagrajevanju po 
delu in s sistemom odgovor- 
nosti, kakor ga določa zakon o 
združenem delu in drugi pred- 
pisi. 

V posameznih organizacijah 
tudi različno urejajo statusna 
vprašanja delavcev, predvsem 
sklenitev in prenehanje delov- 
nega razmerja, saj na končno 

■odločitev vpliva volja glasnej- 
ših posameznikov ali skupin V 
kolektivu. Še so primeri, ko 
odgovorna oseba preprosto 
prepove delavcu, da bi prišel 
na delo. Kadar pa sodišče z 
odločbo zahteva vrnitev tega 
delavca na delo, je po postop- 
ku, ki pogosto traja neupravi- 
čeno dolgo, njegovo delovno 
mesto ponavadi ukinjeno ali 
pa oškodovanega delavca 
sprejmejo kot»tujo osebo«. 

Udeleženci pogovora so 
opozorili tudi na probleme pri 
prenehanju delovnega razmer- 
ja, ko se delavec upokoji prej, 
kakor pa dobi končno rešitev- 
.Bili so tudi primeri napačne 
uporabe določb zakona o de- 
lovnih razmerjih, ko so v orga- 
nizacijah reševali vprašanja 
udeležencev NOV. Proti njiho- 
vi volji so namreč čas, prebit v 
NOV, vštevali v pokojninsko 
dobo. 

ODGOVORNOST 
INDIVIDUALNEH 
POSLOVODNIH 
ORGANOV 

Sprožena so bila tudi števil- 
na vprašanja o disciplinski od- 
govornosti. Nekatere občinske 
skupščine še niso potrdile list 
za izvolitev članov disciplin- 
skih komisij. Pogosto se tudi 
dogaja, da mnogi člani teh ko- 
misij iz organizacij združenega 
dela ne prihajajo na seje. 

V republiških in-pokrajinskih 
predpisih ter samoupravnih 
splošnih aktih organizacij 
združenega dela pa ni v celoti 
urejeno vprašanje odgovorno- 
sti individualnih poslovodnih 
organov. Zaradi tega so tudi 
zelo redki primeri, ko disci- 
plinsko odgovarjajo, čeprav bi 
morali mnogokrat obravnavati 
njihovo disciplinsko odgovor- 
nost. 

Pri doltjčanju hujših kršitev 
delovnih obveznosti, so pou- 
darili na pogovoru, marsikje 
premalo upoštevajo specifič- 
nosti posameznih dejavnosti 
oziroma dela in naloge. 

Ocenili so tudi, da je potreb- 
no rešiti odprta vprašanja po- 
ložaja detaširanih delavcev. 
Pri tem ne gre samo za njihova 
delovna razmerja, temveč za 
njihov samoupravni položaj. 
Zato naj bi posebej preučili to 
problematiko in sprejeli po- 
sebne predpise. 

Čeprav po določbah Zakona 
o združenem delu nihče ne 
more delati v temeljni organi- 
zaciji ali v drugi obliki združe- 
nega dela dokler ne sklene de- 
lovnega razmerja, je v praksi 
zelo razširjena kršitev teh za- 
konskih določb. Pogosta je 
praksa tako imenovanega de- 
janskega delovnega razmerja v 
gradbeništvu, turizmu in dru- 
gih sezonskih dejavnostih in 
pri prodaji časopisov. V teh 
primerih delajo delavci po ci- 
vilnopravnih in ne po delovno- 
pravnih predpisih. 

POLOŽAJ DELAVCEV 
PRfl ZASEBNIH 
DELODAJALCIH 

Na pogovoru so posebej 
opozorili, da je zelo težak po- 
ložaj delavcev pri zasebnih de- 
lodajalcih. Ti delavcem niso 
zagotovili niti najosnovnejših 
pravic iz delovnih razmerij niti 
minimalnih življenjskih pogo- 
jev. To terja sprejem odločnih 
ukrepov, da bi tem delavcem 
zagotovili vse pravice in večjo 
socialno varnost. V vseh repu- 
blikah in pokrajinah naj bi čim- 
prej sprejeli ustrezne dogovo- 
re, čimprej pa bo potrebno 
sprejeti tudi medrepubliški do- 
govor na tem področju. 

Pri izbiri individualnega po- 
slovodnega organa prihaja do 
težav, ko ni zagotovljena po- 
trebna večina glasov komisije, 
ki obravnava vloge, ali kadar 
samoupravni organi ne sprej- 
mejo njenega predloga. V ta- 
kih primerih vršilec dolžnosti 
individualnega poslovodnega 
organa precej dalj časa oprav- 
lja to funkcijo kot pa dovoljuje 
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Zakon o združenem delu. So 
tudi pojavi, ko vršilca dolžnosti 
poslovodnega organa ali de- 
lavca s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi imenujejo 
večkrat, čeprav bi ga smeli sa- 
mo enkrat. V nekaterih prime- 
rih pa ne spoštujejo zakonske- 
ga roka pri razpisu za imeno- 
vanje individualnega poslovo- 
dnega organa. 

OCENA DELOVNE 
SPOSOBNOST« 

V praksi nastajajo določene 
težave tudi zaradi različnih 
meril zdravstvenih organizacij, 
ko odločajo o delovni sposob- 
nosti delavca. Največ težav je 
takrat, ko so delavci zaposleni 
na območju druge republike 
ali pokrajine. Zaradi tega bi 
morali v Jugoslaviji skleniti do- 
govor med interesnimi skup- 
nostmi oziroma njihovimi zve- 
zami, da ne bi prekršili pravice 
delavcev o svobodni izbiri 
zdravnika. S tem pa bi tudi za- 
varovali delavce, ki so dejan- 
sko bolni in preprečili različne 
zlorabe. 

Različna tolmačenja in pro- 
blemi nastanejo tudi pri oce- 
njevanju strokovne sposobno- 
sti, pridobljene z delom. Zato 
bi morali o tem sprejeti enotno 
stališče. Še posebej, ker se 
srečujemo tudi s pojavi deval- 
vacije strokovne izobrazbe. 

Določene težave nastajajo 
zaradi tega, ker je s posebnimi 
zakoni različno urejeno vpra- 
šanje delovnih razmerij za do- 
ločene kategorije delavcev. Ti 
posebni predpisi namreč vse- 
bujejo o prenehanju delovne- 
ga razmerja drugačne določbe 
kot so zapisane v zakonih o 
delovnih razmerjih. Z več po- 
sluha bi morali obravnavati 
nujne specifičnosti, saj različ- 
no urejanje teh ključnih vpra- 
šanj povzroča nejevoljo delav- 
cev enakih ali podobnih kate- 
gorij v drugih organizacijah in 
dejavnostih. 

V praksi organizacije tudi ne 
spoštujejo in ne izvršujejo so- 
dnih odločb, kar povzroča te- 
žave delavcem, ki so vložili za- 

hteve za varstvo pravic. Nujno 
moramo zaostriti vprašanje 
odgovornosti pristojnih orga- 
nov v organizacijah združene- 
ga dela, ki si morajo nenehno 
prizadevati za krepitev varstva 
pravic delavcev. 

REŠEVANJE 
PROBLEMOV 
NEZAPOSLENOSTI 

Na področju delovnih ra- 
zmerij so v republikah in po- 
krajinah številna vprašanja ra- 
zlično urejena. Ker to negativ- 
no vpliva na položaj delavcev v 
združenem delu, bi jih morali z 
medrepubliškim dogovorom 
enotno urediti. Med ta vpraša- 
nja bi lahko uvrstili tudi skraj- 
ševanje delovnega časa v po- 
sameznih dejavnostih, obrav- 
navanje dežurstva v zdravstve- 
ni službi in podobno. 

Po mnenju udeležencev po- 
govora, zahteve za zaposlova- 
nje, posebej v zunajgospodar- 
skih dejavnostih, vplivajo na 
povečevanje kršitev ali nespo- 
štovanje predpisov in samoup- 
ravnih aktov o delovnih ra- 
zmerjih. Zato bi morale nujno 
republike in pokrajini bolj so- 
delovati pri reševanju proble- 
mov nezaposlenosti, ki so zelo 
zaostreni v AP Kosovo. Nujno 
moramo sprejeti tudi stimula- 
tivne ukrepe za hitrejši gospo- 
darski razvoj te pokrajine. 

Po predlogu udeležencev 
naj bi sklenili poseben družbe- 
ni dogovor o notranjih migra- 
cijah. Ponovno pa naj bi oživili 
Priporočila Skupščine SFRJ o 
izvajanju in nadaljnji graditvi 
politike zaposlovanja. 

Zagotovili naj bi kontinuira- 
no usposabljanje delavcev in 
samoupravnih organov za sa- 
moupravljanje prek stopniča- 
stega izobraževalnega siste- 
ma. To bo prispevalo k uspeš- 
nejšemu izvajanju Zakona o 
združenem delu in h krepitvi 
vsega samoupravnega položa- 
ja delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi. 

VARSTVO 
SAMOUPRAVNIH 
PRAVIC DELAVCEV IN 
DRUŽBENE LASTNINE 

Občinske skupščine in nji- 
hovi organi imajo zelo po- 
membno vlogo pri nuđenju 
pomoči organizacijam združe- 
nega dela,ko urejajo posamez- 
na vprašanja. Prav tako po- 
membno vlogo pa imajo pri 
sprejemanju preventivnih in 
drugih ukrepov za ohranitev in 
varstvo samoupravnih pravic 
delavcev in družbene lastnine. 

Poleg sodišč združenega 
dela se morajo čimprej organi- 
zirati tudi druga samoupravna 
sodišča in druge oblike samo- 
upravnega reševanja sporov. 
To je nujno tudi zaradi tega, 
ker v mnogih okoljih nimajo in 
ne delujejo samoupravna sodi- 
šča za posamezna področja in 
niti ne poravnalni sveti v kra- 
jevnih skupnostih. Omogočiti 
moramo, da bodo delavci sami 
reševali spore, saj je tudi to 
ena njihovih neodtujljivih pra- 
vic. 

Na posvetu so opozorili, da 
način sedanjega statističnega 
spremljanja kršitev samoup- 
ravnih pravic iz delovnih ra- 
zmerij ne omogoča vsestran- 
ske analize vzrokov teh kršitev. 
Zaradi tega naj bi v bodoče 
statistično spremljali vrste kr- 
šitev, kar bi omogočilo uspeš- 
nejše preventivno delovanje 
vseh družbenih dejavnikov. 

Premajhna kadrovska uspo- 
sobljenost organizacij združe- 
nega dela povzroča, da samo- 
upravni splošni akti prepisuje- 
jo določbe Zakona o združe- 
nem delu in drugih predpisov 
o delovnih razmerijih. Zaradi 
tega so delavci nezadovoljni, 
saj so samoupravni akti preveč 
splošni in napisani v nerazum- 
ljivem jeziku, kar povzroča nji- 
hovo različno tolmačenje. Ni 
tudi organizirane družbene 
pomoči organizacijam združe- 
nega dela pri zapisovanju nji- 
hovih specifičnosti, kar nega- 
tivno vpliva na vsebinsko izva- 
janje Zakona o združenem de- 
lu in drugih predpisov o delov- 
nih razmerjih. Mlade kadre naj 
bi zato usposobili za pripravo 
samoupravnih splošnih aktov. 

VARSTVENA 
FUNKCIJA 
SINDIKATOV 

Sindikati premalo uresniču- 
jejo svojo varstveno funkcijo. 
Premalo aktivno obravnavajo 
vprašanja, ki jih sprožajo de- 
lavci v svojih vlogah sodiščem 
združenega dela, čeprav brez 
aktivne udeležbe Sindikata ni 
mogoče ustrezno samouprav- 
no rešiti posameznega spora. 

V manjših organizacijah 
združenega dela samoupravni 
odnosi niso dovolj razviti, so 
poudarili nekateri udeleženci 
pogovora. Zato iz teh organi- 
zacij prihaja tudi največ zahtev 
za varstvo samoupravnih pra- 
vic iz delovnega razmerja. Sli- 
šali pa smo lahko tudi nasprot- 
na mnenja. Nekateri so na- 
mreč opozorili, da se pritožu- 
jejo predvsem delavci iz nizko 
akumulativnih panog in dejav- 
nosti. Ta različna mnenja po- 
nujajo sklep, da se v okoljih, 
kjer ljudje dobivajo višje oseb- 
ne dohodke in kjer na višji rav- 
ni zadovoljujejo druge družbe- 
ne potrebe, zaposleni redko 
pritožijo na organe in instituci- 
je zunaj organizacij združene- 
ga dela. To pa pomeni, da lah- 
ko le s kompleksnejšo analizo 
naredimo primerne sklepe. 

Pri režiranju mnenj pogovo- 
ra, so udeleženci ocenili, da 
premalo analiziramo vzroke 
nespoštovanja oziroma kršitev 
predpisov in samoupravnih 
aktov o delovnih razmerjih. Še 
vse preveč se zadovoljujemo z 
ugotavljanjem sedanjega sta- 
nja. Zato naj bi v organizacijah 
združenega dela in na območ- 
ju občin naredili podrobnejše 
analize. Prispevale bi k spreje- 
manju učinkovitejših ukrepov 
za preprečevanje nezakonitih 
pojavov in ne samo za odprav- 
ljanje njihovih posledic. 

Ker je izvajanje Zakona o 
združenem delu na področju 
delovnih razmerij trajna nalo- 
ga in ker je pogovor opozoril 
na številna odprta vprašanja v 
praksi, so se udeleženci zazve- 
li, naj bi v republikah in pokra- 
jinah pripravili podobne pogo- 
vore tako v občinah kot v orga- 
nizacijah združenega dela. Na 
teh pogovorih pa bi morali so- 
delovati tudi vsi prizadeti druž- 
beni dejavniki. 
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Stopnje davkov in prispevkov so usklajene 

z rastjo splošne in skupne porabe 

• Politika davčnih in prispevnih stopenj Je v republikah, pokrajinah in občinah 
usklajena z opredelitvami. Resoluoije o družbenoekonomskem razvoju v letu 
1980 

• Sredstva za Splošne družbene, skupne en druge potrebe, razen za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, naraščajo počasneje @c§ nomimalne rasti proizvoda 
gospodarstva oziroma največ do 16 odstotkov. 

• Politika temeljnega prometnega davka na profevode je usmerjena k 
zagotavljanju načrtovanih proračunskih prihodkov 

• S temeljnim prometnim davkom na proizvode je, bilo Sani zbranih 75,4 milijarde 
dinarjev, za leto 1980 pa je predvidenih 97,7 milijarde dinarjev, in 50 odstotkov 
te vsote je namenjene za federacijo 

V skladu z Resolucijo o 
družbenoekonomskem razvo- 
ju za leto 1980 poteka na vseh 
ravneh, od občine do federaci- 
je, usklajevanje davčnih in pri- 
spevnih stopenj z dogovorjeno 
politiko rasti splošne in skup- 
ne porabe. Intenzivna so tudi 
prizadevanja za zaviranje rasti 
porabe na drugih področjih. 
Sprejetih je bilo tudi več ukre- 
pov za upočasnjevanje rasti 
osebne in investicijske porabe. 

To poudarja Informacija 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance, ki jo je Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ. Informacija med 
drugim omenja vso dejavnost 
pri sprejemanju ukrepov za us- 
klajevanje stopnje temeljnega 
prometnega davka na proiz- 
vode, ki je v pristojnosti fede- 
racije, in stopenj drugih dav- 
kov in prispevkov iz pristojno- 
sti republik in pokrajin, občin 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Težišče politike pri 
temeljnem prometnem 
davku 

V letu 1980 naj bi z usmerja- 
njem politike temeljnega pro- 
metnega davka na proizvode 
zagotovili načrtovani obseg 
prihodkov proračunov, pri če- 
mer največji del davčne obre- 
menitve, in sicer 62 odstotkov, 
odpade na proizvode specifič- 
ne porabe (naftne derivate, to- 
bačne izdelke, alkoholne pija- 
če in potniške avtomobile). 
Prav tako ta politika vpliva na 
upočasnjevanje porabe proiz- 
vodov, ki niso pomembnejši za 
standard in jih pretežno uvaža- 
mo ali pa jih proizvajamo iz 
uvoženih surovin in materia- 
lov. 

Potrebno pa je ublažiti neu- 

godne učinke podražitve uvo- 
žene nafte in drugih reproduk- 
cijskih materialov, določenim 
dejavnostim pa olajšati neugo- 
den ekonomski položaj. To ve- 
lja še posebej za tiste proiz- 
vode, ki so pomembni za druž- 
beni standard. Podobno naj bi 
spodbujali proizvodnjo doma- 
čih proizvodov, ki so izdelani 
predvsem iz domačih surovin 
in materialov. 

Ob upoštevanju Resolucije, 
poudarja Informacija, naj bi s 
politiko temeljnega prometne- 
ga davka na proizvode v letu 
1980 zbrali načrt®vane prihod- 
ke. S prometnim davkom smo 
v Jugoslaviji lani zbrali 75,4 
milijarde dinarjev, za leto 1980 
pa je predvidenih 97,7 milijar- 
de dinarjev. Petdeset odstot- 
kov te vsote mora dobiti prora- 
čun federacije. 

Letos so bili sprejeti mnogi 
ukrepi na področju temeljnega 
prometnega davka na proiz- 
vode. Z Zakonom o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu so bile do- 
polnjene sistemske rešitve in z 
dogovorjeno politiko usklaje- 
ne davčne stopnje v Tarifi te- 
meljnega prometnega davka 
za določeno število proiz- 
vodov. 

Zaradi delnega ublažitve ne- 
gativnih učinkov, ki jih je pov- 
zročila podražitev uvožene 
nafte, kakor tudi zaradi zago- 
tovitve določenih dodatnih 
sredstev proračunom od pro- 
meta naftnih derivatov, so bile 
popravljene nekatere stopnje 
temeljnega prometnega davka 
za motorni bencin, dizel gori- 
va, kurilno olje, extra lahkega 
in lahkega specialnega o'ja (za 
gospodinjstva) in za mazut. 
Upoštevano je bilo, naj bi s te- 
mi popravki dosegli pričakova- 

ni globalni pozitivni učinek v 
višini okoli 3,2 milijarde dinar- 
jev. 

Vendar pa mnoge proiz- 
vodne dejavnosti, ki so veliki 
porabniki mazuta in kjer brez 
večjih investicijskih vlaganj ni 
s poslabšanjem proizvodne' 
kakovosti maztit ne bi mogli 
zamenjati z drugimi gorivi, tež- 
ko prenašajo breme podraži- 
tev goriv. Zato je Odbr Zbora 
republik in pokrajin za finance 
sklenil, naj zanje velja posebna 
uredba. Po njej naj bi te proiz- 
vodne dejavnosti, pomorski in 
rečni promet oprostili plačeva- 
nja prometnih davkov na ma- 
zut, ki ga uporabljajo. Ti pri- 
hodki bi v letu 1980 dosegli 
okoli 500 milijonov dinarjev. 

Za občane, ki za dinarje, pri- 
dobljene s prodajo deviz, ku- 
pujejo določene proizvodne 
industrijske predelave, vključ- 
no tudi temeljne gradbene ma- 
teriale, proizvode bele tehnike, 
domače potniške avtomobile 
itd., velja oprostitev plačevanja 
temeljnega prometnega dav- 
ka. Prometni davek naj bi za te 
proizvode predvidoma znašal 
700 milijonov dinarjev. 

Davki in prispevki iz 
dohodka in osebnih 
dohodkov 

Pri zagotavljanju sredstev za 
financiranje splošnih družbe- 
nih potreb v republikah, obeh 
pokrajinah in občinah ter za 
zadovoljevanje skupnih potreb 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih, poudarja Informa- 

cija, moramo z davčno in pri- 
spevno politiko oziroma z za- 
gotavljanjem sredstev za 
splošne družbene in skupne 
potrebe nenehno usklajevati te 
potrebe z možnostmi delovnih 
ljudi in občanov in še posebej 
z možnostmi gospodarstva. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da 
se mora nujno krepiti njegova 
akumulacijska in reprodukcij- 
ska sposobnost. 

Ker je načrtovana rast sred- 
stev proračuna federacije, 
zbranih s temeljnih prometnim 
davkom, precej večja od sred- 
stev, ki bi jih lahko zagotovili s 
sedanjimi stopnjami temeljne- 
ga prometnega davka, se In- 
formacija zavzema, da bi se- 
lektivno preučili nadaljnje 
možnosti povečevanja temlje- 
nega prometnega davka. Pri 
tem posebej opozarja na pro- 
met specifične porabe, kamor 
uvršča nafto, tobak, avtomobi- 
le in podobno. 

Po stališčih iz republiških in 
pokrajinskih resolucij za leto 
1980, so v republikah in pokra- 
jinah sprejeli družbene dogo- 
vore o uresničevanju politike 
izločanja in uporabe sredstev 
za zadovoljevanje splošnih 
družbenih in skupnih potreb, 
splošne bilance sredstev za fi- 
nanciranje teh in drugih po- 
treb, kakor tudi družbene do- 
govore o temeljih davčne in 
prispevne politike. 

V vseh republikah in pokraji- 
nah so spoštovali zahtevo Re- 
solucije o družbenoekonom- 
skem razvoju Jugoslavije v letu 
1980, da skupna sredstva za 

aoapaosocosocoaocoocccaosc 
Informacija o usklajevanju davčnih in prispevnih stopenj 
s politiko rasti splošne in skupne porabe, določene v 
Resoluciji za leto 1980 
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financiranje splošnih družbe- 
nih in skupnih ter drugih druž- 
benih potreb, razen za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarova- 
nje, naraščajo počasneje od 
nominalne rasti proizvoda vse- 
ga gospodarstva oziroma naj- 
več od 16 odstotkov v primer- 
javi z ustvarjenimi dohodki, 
dovoljenimi za porabo v letu 
1979. 

Spoštovana je tudi opredeli- 
tev, da se bo zmanjšala stop- 
nja davkov in prispevkov in do- 
hodka in osebnih dohodkov 
delavcev, če se bo med letom 
pokazalo, da bodo ti prihodki 
naraščali hitreje od načrtova- 
nih. Prav tako pa bo tudi zača- 
sno ustavljeno plačevanje dav- 
kov in prispevkov, če bodo 
planirana sredstva prej ustvar- 
jena. 

V dokumentih vseh republik 
in pokrajin je zapisano, da 
Služba družbenega knjigovod- 
stva blokira viške prihodkov 
družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
In jih izloči na posebne raču- 
ne. Določeno pa je tudi, da bo 
v takih primerih zmanjšana 
stopnja davkov in prispevkov 
ali pa bodo drugače usklajena 
sredstva (začasno odlaganje 
plačil in podobno). 

Usklajevanje stopenj 
davkov in prispevkov s 
politiko rasti porabe 

Republike in pokrajini so v 
predvidenem roku uskladile 
stopnje davkov in prispevkov z 
določeno politiko rasti splošne 
in skupne porabe. 
V SR Bosni in Hercegovini je 
za leto 1980 predvideno, da bo 
rast sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje dose- 
gla približno 20,9 odstotka in 
bo ustrezala višini rasti druž- 
benega proizvoda družbenega 
gospodarstva. Enak odstotek 
je predviden tudi za »druge 
potrebe« (stanovanjska grad- 
nja, cestno gospodarstvo, vo- 
dno gospodarstvo, posojilo za 
nerazvita območja, samopri- 
spevek, nadomestilo za upora- 
bo mestnega zemljišča in 
drugo). 

V tej republiki so predlagali 
tudi zmanjšanje stopnje davka 
na dohodek od 8 odstotkov, 
kolikor je znašal v letu 1979, na 
5 odstotkov v letu 1980. 

Za leto 1980 je za to republi- 
ko predvidena tudi razširitev 
kroga davčnih olajšav, kar bo v 
letošnjem letu znašalo okoli 
924,2 milijona dinarjev. Ta vso- 
ta pa bo zmanjšana za približ- 
no 600 milijonov dinarjev zara- 
di uvedbe nove obveznosti za 
zagotavljanje dc'a sredstev za 
poravnavo obveznosti SR Bo- 

sne in Hercegovine pri odprav- 
ljanju posledic katastrofalnega 
potresa v SR Črni gori. 

Stopnja prispevkov za po- 
kojninsko in invalidsko zava- 
rovanje pa je povečana, in si- 
cer z 9,30 na 10 odstotkov, 
zmanjšan pa je dohodek za 
otroke z 1,40 na 1 odstotek. V 
štirih občinah pa so zmanjšali 
zbirno stopnjo davkov in pri- 
spevkov iz osebnih dohodkov 
delavcev. 

Po splošni bilanci sredstev 
za leto 1980 je predvidena rast 
sredstev iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja 
dejavnosti z osebnim delom 
kmetov - 8,6 odstotka, za pri- 
spevke pa je predvidena 18,6 
odstotna rast. Davek iz oseb- 
nega dohodka od samostojne- 
ga opravljanja dejavnosti z 
osebnim delom in sredstvi v 
lasti občanov in od samostoj- 
nega opravljanja profesional- 
ne dejavnosti, je določen na 15 
odstotkov, prispevki pa na 20,3 
odstotka. 

Po Resoluciji o politiki ure- 
sničevanja Družbenega plana 
SR Črne gore v letu 1980 ne 
bodo razširjene pravice in niti 
ne povečane stopnje davkov in 
prispevkov, s katerimi se zago- 
tavljajo sredstva za financira- 
nje splošnih družbenih in 
skupnih potreb v tem letu. 

Omejevanje sredstev za fi- 
nanciranje splošnih družbenih 
in skupnih potreb pa ne bo ve- 
ljalo za dopolnilna sredstva 
družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti za sredstva prispev- 
ka proračuna federacije, za iz- 
plačilo pokojnin in pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, za kompenzacije in re- 
zerve, nujne za preskrbovanje 
občanov s prehrambenimi 
proizvodi, za odpravljanje po- 
sledic potresa in poplav in za 
sredstva, zagotovljena s samo- 
upravnimi sporazumi med 
izvajalci in uporabniki storitev 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb v družbenih dejavnostih 
na načelih svobodne menjave 
dela. 

V SR Hrvaški se davčne in 
prispevne stopnje usklajujejo s 
politiko rasti splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb v letu 
1980 v skladu s splošno bilan- 
co na temelju ustvarjenih sred- 
stev v razdobju prvih šestih 
oziroma devetih mesecev le- 
tos. 

Po tem načelu torej uporab- 
niki sredstev v glavnem niso 
spreminjali davčnih in prispev- 
nih stopenj v začetku leta 
1980, temveč bodo to uskladili 
med letom. 

V SR Makedoniji so uskladili 
višino stopenj prispevkov iz 

dohodka in iz osebnih dohod- 
kov republiškim samouprav- 
nim interesnim skupnostim z 
načrtovanimi gibanji dohodka 
in osebnih dohodkov. Zato pri- 
čakujejo določena zmanjševa- 
nja stopenj v prvem polletju. 

V tej republiki so se tudi od- 
ločili, da bodo med letom, če 
bo potrebno, ustrezno ukrepa- 
li. Zmanjšali bodo stopnje pri- 
spevkov iz dohodka in iz oseb- 
nih dohodkov za samoupravne 
interesne skupnosti na ravni 
občine, uporabili pa bodo tudi 
možnost oprostitve plačil pri- 
spevkov v zadnjih mesecih le- 
ta, če bo že zbran dogovorjen 
znesek denarja za letošnje 
leto. 

V letu 1980 so za določen 
odstotek povečane stopnje 
prispevkov za občinske samo- 
upravne interesne skupnosti 
za kulturo in telesno kulturo. 
Zmanjšali pa so stopnje davka 
iz dohodka organizacij združe- 
nega dela za organizacije do- 
ločenih dejavnosti. 

V SR Sloveniji so se dogo- 
vorili, da ne bodo financirali 
novih investicij razen tistih, ki 
se financirajo s samoprispev- 
kom in za katere so v celoti 
zagotovljena sredstva. Vse za- 
čete investicije bodo selektiv- 
no realizirane v skladu z mate- 
rialnimi možnosti, Nekatere in- 
vesticije pa bodo prenesli v 

■ prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. 

Po 1. marcu so v Sloveniji 
zmanjšane stopnje prispevkov, 
s katerimi se zagotavljajo sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih 
potreb. 

Stopnja davka iz dohodka za 
leto 1980 ni zmanjšana, tem- 
več je le povečana odbitna po- 
stavka osebnih dohodkov za 
19 odstotkov. Razširjene pa so 
tudi davčne olajšave. 

V SR Srbiji so sredstva za 
izplačilo pokojnin in invalidnin 
povečana za 17,5 odstotka. 
Drugače pa je z Družbenim do- 
govorom o temeljih politike 
prispevkov in davkov predvi- 
deno, da zbirne in posamične 
stopnje davkov in prispevkov 
ostanejo na ravni za leto 1979 
oziroma, da se zmanjšajo, ka- 
kor zahteva uresničevanje do- 
govorjene politike. Izjemno je 
predvidena možnost, da se 
splošna stopnja posebnega 
občinskega prometnega davka 
za proizvode in storitve lahko 
poveča za eno odstotno točko 
v primerjavi s stopnjo, določe- 
no v letu 1979. Ta sredstva pa 
se lahko uporabijo le za kom- 
penzacije in rezerve pri preskr- 
bovanju občanov s prehram- 
benimi proizvodi. 

V skladu z dogovorjeno poli- 
tiko so zmanjšane stopnje pri- 

spevkov iz dohodkov in oseb- 
nih dohodkov na ravni republi- 
ke, in sicer prispevki za otroke 
in otroško varstvo od 1,20 od- 
stotka na 1,05 odstotka, za do- 
polnilno financiranje obvezne- 
ga zdravstvenega varstva de- 
lavcev od 0,49 na 0,32 odstot- 
ka, za znanost od 0,61 na 0,57 
odstotka, za pokojninsko in in- 
validsko zavarovanje od 7 na 
6,57 odstotka. Podobne ukre- 
pe so sprejele tudi skupščine 
regionalnih in temeljnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Stopnja temeljnega republi- 
škega davka iz dohodka orga- 
nizacij združenega dela, ki je 
bila lani dvakrat znižana, letos 
ne bo spremenjena. Skladno z 
ukrepi ekonomske in socialne 
politike pa poteka selektivno 
zmanjševanje davčnih obre- 
menitev dohodka posameznih 
organizacij združenega dela. 
Določene so nove davčne 
oprostitve in olajšave, ki naj 
predvsem spodbudijo združe- 
vanje dela in sredstev, razvoj 
dejavnosti posebnega pomena 
in proizvodnjo energije, nada- 
lje spodbudijo izvoz proiz- 
vodov in podobno. 

V SAP Kosovo pa prav zdaj 
teče postopek sklenitve druž- 
benega dogovora o določanju 
politike davkov in prispevkov v 
pokrajini v letošnjem letu. Do- 
govor predvideva zmanjševa- 
nje pokrajinskih stopenj dav- 
kov in prispevkov iz dohodka 
in osebnih dohodkov delavcev 
v organizacijah združenega 
dela. Davek iz dohodka orga- 
nizacij združenega dela naj bi 
se, v primerjavi z obračunanim 
davkom za leto 1979, zmanjšal 
za 41,2 odstotka. Predlagano 
je tudi, naj bi oprostili obraču- 
navanja in plačevanja davka iz 
dohodka organizacije združe- 
nega dela bazične kemične in- 
dustrije kot tudi prioritetne pa- 
noge v Trepči, REMHK »Koso- 
vo« in »Progres« Prizrent na- 
dalje organizacije združenega 
dela na področju distribucije 
električne energije, distribuci- 
je vode, drobnega gospodar- 
stva in železniškega tran- 
sporta. 

Stopnje občinskega davka 
od kmetijske dejavnosti in iz 
osebnega dohodka od samo- 
stojnega opravljanja gospo- 
darskih in negospodarskih de- 
javnosti, so bile v letu 1979 
progresivne. Po 1. januarju le- 
tos pa so proporcionalne. 
Mnogi kmetijski proizvajalci 
ne plačujejo davka na katastr- 
ski dohodek, ker so jih oprosti- 
li tega plačila. 

V SAP Vojvodini je zaradi 
specifičnosti razvoja posa- 
meznih panog družbenih de- 
javnosti selektivno določena 
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različna stopnja rasti, ki se 
giblje med 10 in 31 odstotki. 

Za udeležence Družbenega 
dogovora o ustvarjanju sred- 
stev za splošne družbene in 
skupne potrebe, je predvidena 
toleranca zneska nad 1,5 od- 

stotka od planiranih celotnih 
sredstev vseh udeležencev Do- 
govora za prvo trimesečje ozi- 
roma nad 1 odstotek za šest, 
devet in dvanajst mesecev te- 
kočega leta. Ker pa je nujno 
potrebno zagotoviti dodatne 

prihodke za poravnavo obvez- 
nosti Pokrajine zveznemu pro- 
računu zaradi potreb kot so 
premija za sojo, spodbujanje 
proizvodnje in predelave mle- 
ka, amortizacija obveznic, iz- 
danih v letih 1978 in 1979, je 

SAP Vojvodina povečala 
splošno stopnjo posebnega 
prometnega davka od 5 na 7 
odstotkov. To možnost pa je 
uporabilo samo 5 občin od 
skupaj 44, kolikor jih je v Po- 
krajini. 

SPREJETI ZAKONI S-''";.-: 

Delegati obeh zborov Skup- 
ščine SFRJ co na ločenih se- 
jah, ki sta bili 29. aprila spre- 
jeli: 

Zakon o ratifikaciji Evrop- 
skega sporazuma o glavnih 
mednarodnih prometnih žilah 
(AS 242) s katerim je predvide- 
no povečanje mednarodnih 
cestnih mrež s 3.600 na 7.500 
kilometrov, tako da bodo šle 
čez našo državo štiri osnovne, 
pet vzporednih in deset veznih 

' cest. Ker je Evropa prometno 
najpomembnejša cona se je 
pokazala potreba za revizijo 
obstoječe Deklaracije o grad- 
nji cest za mednarodni promet 
iz leta 1950. Zato je bilo pred- 
loženo sprejetje tega Sporazu- 
ma, ki bo urejal vprašanja 
glavnih mednarodnih promet- 
nih žil, v naši državi pa bo 
odprl nove razvojne možnosti. 

Delegati v Zveznem zboru 
so razen tega po skrajšanem 
postopku sprejeli še dva za- 
konska akta: 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zvezni 
tržni inšpekciji (AS 252) s kate- 

rim se uvajajo sankcije v pri- 
meru če organizacija združe- 
nega dela, v določenem roku 
ne postopa po sklepu zvezne- 
ga tržnega inšpektorata, s ka- 
terim je bilo odrejeno odprav- 
ljanje ugotovljenih nepravilno- 
sti. Sankcija je bila okvalifici- 
rana kot prekršek, ker je bilo 
ocenjeno, da je neizpolnjeva- 
nje sklepa inšpektorata prekr- 
šek, ne pa gospodarski presto- 
pek. 

Zakon o dopolnitvi Zakona 
o Jugoslovanskem registru 
ladij (AS 253) ureja vprašanje 
objave tehničnih pravil, ki jih 
prinaša Jugoslovanski ladijski 
register oziroma predpise o te- 
hničnih pravilih in to tako, da 
je predpis objavljen v »Ura- 
dnem listu SFRJ« medtem ko 
besedilo tehničnih pravil ob- 
javlja neposredno Jugoslovan- 
ski register v svoji posebni iz- 
daji. Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav tako 
29. aprila so bili sprejeti na- 
slednji zakonski predpisi: 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med Zveznim izvršnim 

svetom SFRJ in vlado Kanade 
o varstvu investicij (AS 251); z 
omenjenim Sporazumom se 
ureja zavarovanje vlaganja ka- 
nadskega kapitala v jugoslo- 
vanske organizacije združene- 
ga dela proti nekomercialnim 
(političnim) rizikom. Po Spora- 
zumu je garancija'proti neko- 
mercialnim rizikom dana na 
račun zavarovanja investicij 
pred škodo, ki jo nadomesti 
kanadska Korporacija za ra- 
zvoj izvoza. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med Zveznim izvršnim 
svetom SFRJ in Mednarodnim 
centrom za podjetja v družbe- 
ni lasti v državah v razvoju o 
sedežu Mednarodenga cen- 
tra za podjetja v družbeni lasti 
v državah v razvoju (AS 251); 
S Sporazumom so zagotovlje- 
ni zadovoljivejši uspehi za delo 
Centra, katerega sedež je v 
Ljubljani. Predvsem se občut- 
no zmanjšujejo njegove fi- 
nančne obveznosti. Sredstva 
za financiranje Centra zago- 
tavlja federacija prek Zvezne- 

ga zavoda za mednarodno 
znanstveno, prosvetno-kultur- 
no in tehnično sodelovanje, 
ker se Center še' ne more fi- 
nancirati samostojno. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o določitvi skupnega 
zneska sredstev za financira- 
nje Programa integracije 
skupnih služb za vodenje ci- 
vilnih in vojnih zrakoplovov v 
obdobju od leta 1977 do 1981 
in Programa modernizacije 
skupnih služb za vodenje ci- 
vilnih zrakoplovov v obdobju 
od leta 1976 do 1981 (AS 227); 
s predloženimi spremembami 
veljavnega zakona je namen 
popolnoma uresničiti enotni 
sistem skupnih služb za vode- 
nje civilnih in vojaških zrako- 
plovov in enoten sistem kon- 
trole zračnega prostora Jugo- 
slavije. Ker so s spremembami 
in dopolnitvami Zakona o Pro- 
gramu integracije in Programu 
modernizacije ti programi raz- 
širjeni, bodo zagotovljena po- 
trebna sredstva za njihovo rea- 
lizacijo. 

Izdajata SkupMina SR Slovani)« !n Skupiilna SFRJ • Uradniikl odbor glasila Skupićln« SR Slovanlja: Ludvik Golob (pradssdnik), Marko Harman, Anton Jaroviak, Oojmlr 
Komar, dr. Frane« Pstrič, Franjo Turk, Drago VrMOlk, Erika Vrhunac, Janaz Zaje In Marijan Oogala - Odgovorni uradnik: Marijan Oogala - Naatov uradnl«va: Skupjćlna 
ŠR Slovanu«. Ljubljana, Šubtiava 4, talafon (061) 22-741 • UradnitM odbor glaalla Skuptilnc SFRJ: VukaMn MKunovlć (prms«dnik), Marija Bakalovaka, lll|a Balantovlć. 
Rudi Bragar, Fanti Kajtazl, HM*«t Ramadani, Edina R«*ldovtt, Marija Homlć-8k«nd«rovlć. Milka Ćafcvskl, C.. V*,o Mi«kaandar PstKOvkS In 
Taodor Oll« - Glavni In oogovo.nl uađni«. Tmm Ollć - Naatov uradnlstva: Skuptona SfflJ, Beograd, Trg Marka« I Engalaa 13, t«l«fon (011) »4-14» • Tlak ČOP Dalo - 
Cana poaanwzrwga Izvoda 3 din - Utna naročnina 120 din - Žiro račun: Skupština SR SiovoniJ«, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninam zi dava: talafon (061) 20-59« 


