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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 

ekonomsko politiko k nekaterim odprtim vprašanjem 

zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti v letu 

1981   

Tokrat objavljamo mnenja in predloge Republiškega 
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, ki jih 
je svet sprejel na 19. seji, dne 23. maja 1980. Mnenja in 
predlogi se nanašajo na nekatera vprašanja zagotavlja- 
nja sredstev za družbene dejavnosti v letu 1981. 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 19. seji dne 23. maja 1980 obravnaval nekatera 
odprta vprašanja zagotavljanja sredstev za družbene dejavno- 
sti za leto 1981. 

Člani sveta so za obravnavo vprašanj prejeli naslednja gra- 
diva: 

- informacijo Republiškega sekretariata za finance o 
izvedbi predlagane rešitve zagotavljanja sredstev za družbene 
dejavnosti za leto 1981; 

- preizkus delovanja predlaganega sistema združevanja 
sredstev SR Slovenije za družbene dejavnosti (pripravil Zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje); 

- pregled stopenj davkov in prispevkov i t osebnega do- 
hodka po republikah. 

Razen navedenega gradiva so člani sveta prejeli tudi mne- 
nja in predloge delovne skupine sveta z dne 14. 5. 1980, ki je 
ta vprašanja obravnavala na sejah 12. in 14. 5. 1980. 

V razpravi so sodelovali tudi nekateri člani Republiškega 
sveta za vzgojo in izobraževanje ter predstavniki ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Iz Skupščine SFRJ: 

NOVI PREDPISI 
- Nadaljnje izboljšanje te- 
meljnih pravic vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev 
(Osnutek zakona o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev - AS 
273); 

- Izboljšanje materialnega 
položaja uporabnikov borčev- 
skega dodatka (Osnutek za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o borčevskem 
dodatku - AS 277); 

Na podlagi predloženega gradiva in po obširni razpravi je 
republiški svet sprejel naslednja mnenja in predloge: 

1. Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko ugotavlja, da je poenotenje stališč glede zagotavlja- 
nja sredstev za družbene dejavnosti za leto 1981 nujno po- 
trebno, ker bi nadaljnje odlaganje oviralo pripravo srednje- 
ročnih planskih dokumentov. Pri tem se je zlasti treba dogo- 
voriti glede izpeljave v področnih zakonih sprejetih določil, da 
dohodek postane temeljni vir za zagotavljanje sredstev za 
družbene dejavnosti ter glede vključevanja temeljnih organi- 
zacij družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti v zagotavlja- 
nje sredstev za razvoj družbenih dejavnosti. 

2. Z določbo tretjega odstavka 29. člena Zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela (Ur. list SRS št. 17/79) je 
določeno, da vire za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela za dejavnosti posebnega 
družbenega pomena določi zakon. 

V skladu s to določbo so že sprejeti skoraj vsi zakoni za 
posamezna področja družbenih dejavnosti. Iz ustreznih dolo- 
čil omenjenih zakonov je razvidno, da je z njimi sprejet kot 
osnovni vir za oblikovanje sredstev dohodek za razliko z 
dosedanjo ureditvijo, kjer je pretežen vir osebni dohodek. 

To je razvidno 
- za področje vzgoje in izobraževanja iz druge alinee 13. 

člena Zakona o svobodni menjavi dela za področje vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list SRS št. 1/80); 

- za področje raziskovalne dejavnosti iz 39. člena pod b. 
(Zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
(Ur. list SRS št. 35/79); 

- za področje socialnega skrbstva iz prvega odstavka 19. 
soaeoocoeoaoooooooeocoocoso: 

- Zadovoljivejši pogoji za 
opravljanje gospodarskih de- 
javnosti v Prosti coni (Delovno 
besedilo Osnutka zakona o 
pogojih opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti organizacij 
združenega dela v Prosti coni); 

- Gospodarske aktivnosti v 
Prosti coni lahko opravljajo 
obrati organizacij združenega 
dela (Predlog za izdajo zakona 
o pogojih in načinu organizira- 
nja organizacij združenega de- 
la, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti v Prosti coni - AS 
274); 

- Enoten sistem varstva in 
uporabe arhivskega gradiva 
federacije (Osnutek zakona o 
varstvu arhivskega gradiva fe- 
deracije - AS 270); 
MEDNARODNE POGODBE 
- Novo posojilo za razvoj ju- 
goslovanskega kmetijstva 
(Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o garanciji med 
SFRJ in mednarodno banko za 
obnovo in razvoj - AS 246). 
ANALIZE IN OCENE 
- Družbene organizacije, do- 
ločene z zakonom, imajo lah- 
ko sredstva v družbeni lastni- 

ni (Informacija o značaju sred- 
stev družbenih organizacij); 
- Vse več je izmikanj pri pla- 
čevanju temeljnega promet- 
nega davka (Poročilo o delu 
Zveznega javnega pravobranil- 
stva v letu 1979). 
IZVAJANJE ZAKONOV 
- Zagotovljeni so temeljni 
pogoji za delovanje novega 
sistema ekonomskih odnosov 
s tujino (Poročilo Zveznega 
izvršnega sveta o izvajanju si- 
stemskih zakonov na področju 
ekonomskih odnosov s tujino). 
SPREJETI ZAKONI 



člena Zakona o socialnem skrbstvu (Ur. list SRS št. 35/79); 
- za področje družbenega varstva otrok iz prve alinee 15. 

člena Zakona o družbenem varstvu otrok (Ur. list SRS št. 
35/79); 

- za področje zdravstvenega varstva iz prve alinee 18. 
člena Zakona o zdravstvenem varstvu (Ur. list SRS št. 1/80). 

Glede na to, da se podobne rešitve predvidevajo tudi za 
zagotavljanje sredstev za kulturne skupnosti in invalidsko 
pokojninsko skupnost ter skupnost starostnega zavarovanja 
kmetov, bi tako dohodek postal daleč najpomembnejši vir v 
novem sistemu zagotavljanja sredstev za družbene dejavno- 
sti.1 

V zgoraj navedenih že sprejetih zakonih se predvideva, da 
se nov način financiranja uvede že od 1. 1. 1981. 

3. Po mnenju sveta bi bilo potrebno zagotoviti, da tiste 
TOZD in delovne skupnosti, ki imajo v okviru svobodne me- 
njave dela večajo potrebo po storitvah posameznih družbenih 
dejavnosti, za njihovo delo tudi več prispevajo, upoštevajoč 
pri tem načelo solidarnosti in vzajemnosti. 

V zvezi s sprejetimi spremembami pri virih za zagotavljanje 
sredstev za družbene dejavnosti bo nastala tudi določena 
prerazdelitev sredstev. To se nanaša na gospodarstvo, razen 
tega pa bodo morale vse družbene dejavnosti in delovne 
skupnosti zagotavljati bistveno več sredstev za te namene iz 
dohodka. 

Republiški svet je menil, da je potrebno, da se glede tega 
kako se bo ta prerazdelitev odražala na posamezne dejavno- 
sti, panoge oziroma stroke zagotoviti le - tem možnost, da v 
okviru panožnih združenj in Gospodarske zbornice razprav- 
ljajo o teh predlogih. TOZD družbenih dejavnosti pa naj bi to 
razpravo opravile v okviru SIS družbenih dejavnosti. 

4. V zvezi s predlaganimi oz. že uzakonjenimi rešitvami v 
zvezi z zagotavljanjem sredstev za družbene dejavnosti pa se 
postavlja več pravnih problemov. 

Po novih republiških zakonih bo glavni vir oblikovanja sred- 
stev na posameznih področjih družbenih dejavnosti, začenši z 
letom 1981, prispevek iz dohodka in to ne samo iz dohodka 
TOZD gospodarstva in družbenih dejavnosti, ampak tudi iz 
dohodka delovnih skupnosti (iz 95., 96. in 97. člena Zakona o 
združenem delu - ZZD). Na ta način nova republiška zakono- 
daja za leto 1981 preusmerja vire zagotavljanja sredstev tudi 
tistih samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) s področja 
družbenih dejavnosti, ki so se doslej zajemali iz osebnega 

POPRAVEK 
V 11. številki Poročevalca - 28. 5. 1980 je pri objavi 

osnutka zakona o svobodni menjavi deia na področju kul- 
turne dejavnosti (ESA-245) prišlo zaradi korektorske napake 
do nejasnosti v 36. členu na XXIV strani. Bralcem se opravi- 
čujemo, 36. člen pa tokrat objavljamo še enkrat v celoti: 

36. čien 

dohodka delavcev (osnovnega izobraževanja, otroškega var- 
stva, socialnega skrbstva in kulture2) na zajemanje iz dohodka 
(TOZD in delovnih skupnosti). Kot edini vir zagotavljanja sred- 
stev za navedene dejavnosti, se sedaj uvaja prispevek iz 
dohodka, (doslej so se financirale izključno le s prispevki 
katerih vir je bil osebni dohodek). 

Takšna preusmeritev naleti na težave zlasti v primerih de- 
lavcev, ki so zaposleni na območju SR Slovenije, prebivališče 
pa imajo na območju druge republike ali obratno. Po 13. 
členu zveznega zakona o uporabi predpisov in o reševanju 
kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na po- 
dročju davkov, prispevkov in taks (Ur. list SFRJ, št. 36/75, 
17/76 in 33/76 - kolizijski zakon), se prispevki iz osebnih 
dohodkov na splošno plačujejo po sklepih in v korist SIS na 
območju katere ima delavec oz. občan svoje stalno prebivali- 
šče. Izjeme od te določbe so navedene v 12. članu kolizijskega 
zakona in veljajo za SIS za zdravstvo, pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, za otroški dodatek in za zaposlovanje, za 
katere se prispevki plačujejo po sklepu in v korist SIS na 
območju kraja delavčeve stalne zaposlitve. 13. člen kolizij- 
skega zakona izhaja torej iz takšne ureditve predpisov o 
prispevkih v republikah, po kateri se prispevki iz 13. člena (t. j. 
za izobraževanje, otroško varstvo, socialno varstvo in kulturo) 
zajemajo iz osebnega dohodka delavcev in se za delavce s 
stalnim bivališčem v drugih republikah preodkazujevte repu- 
blike. Nasprotno pa se prispevki iz dohodka TOZD in delovnih 
skupnosti po 15. členu kolizijskega zakona določajo in odka- 
zujejo SIS po kraju zaposlitve delavca. Te norme zveznega 
kolizijskega zakona so prevzete iz 266. člena ustave SFRJ. 

Pri takšnem pravnem stanju predlagana republiška ureditev 
plačevanja prispevkov SIS iz dohodka TOZD in delovnih skup- 
nosti ni več v skladu z ureditvijo v drugih republikah, kar 
odpira naslednjo problematiko: druge republike izgubijo s 
tem osnovo za plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka v 
našo republiko. Tudi za delavce v naši republiki z domicilom v 
drugi republiki se s tem spremeni višina osebnega dohodka. 

1)i Po nekaterih izračunih bi na dohodek kot vir za oblikovanje sredstev za delo 
družbenih dejavnosti odpadlo namesto sedanjih nepolnih 24% skoraj 94% vseh 
sredstev, a na osebne dohodke namesto dosedanjih več kot 76% le Se dobrih 
6%. 

2) Kulture šele po osnutku zakona. 

novitvi kulturne skupnosti oziroma s statutom 
se določi število delegatskih mest v zborih 
skupščine in način delegiranja delegatov 
uporabnikov in izvajalcev. 

Varianta: 
2., 3. odstavek ostanejo nespremenjeni. 

Nadalnje besedilo pa se glasi: »Delegate v 
zbor uporabnikov Kulturne skupnosti Slove- 
nije delegirajo zbori uporabnikov občinskih 
kulturnih skupnosti. 

Kulturno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina kulturne skupnosti ima zbor upo- 
rabnikov in zbor izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov občinske kul- 
turne skupnosti delegirajo delegacije uporab- 
nikov, ki so člani skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske kultur- 
ne skupnosti delegirajo delegacije izvajalcev, 
ki so člani skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov in zbor izvajal- 
cev Kulturne skupnosti Slovenije delegirajo 
ustrezni zbori občinskih kulturnih skupnosti. 

Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih 
kulturnih skupnosti združijo v kulturno skup- 
nost v posebni družbenopolitični skupnosti, 
delegira delegata v zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev Kulturne skupnosti Slovenije tudi 
taka kulturna skupnost. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 

Kadar skupščina Kulturne skupnosti Slove- 
nije obravnava vprašanja s področja posa- 
meznih kulturnih dejavnosti, delegirajo v zbor 
izvajalcev izvajalci s tega področja. 

Kadar skupščina Kunurne skupnosti Slove- 
nije obravnava skupna vprašanja razvoja kul- 
turnih dejavnosti, delegirajo v zbor izvajalcev 
izvajalci z vseh področij kulturnih dejavnosti. 

S samoupravnim sporazumom o Usta- 
novitvi Kulturne skupnosti se določijo po- 
dročja kulturnih dejavnosti iz 5. odstavka tega 
člena ter način delegiranja delegatov in njiho- 
vo število v primerih iz 4., 5. in 6. odstavka 
tega člena. 

2 poročevalec 



kar bi pomembno vplivalo na višino prispevkov izračunano po 
predpisih delavčevega domicila. Takšna situacija največkrat 
ne bi ustrezala republikam, v katere se sedaj ti prispevki v 
večji meri preodkazujejo. Z novim republiškim zakonom bi 
lahko tehnično uredili, da se bodo tudi v bodoče preodkazo- 
vala približno v dosedanjem obsegu sredstva prispevkov iz 
dohodka TOZD in delovnih skupnosti (ki se sedaj preodkazu- 
jejo kot sredstva iz osebnega dohodka). Seveda bi to vodilo v 
sistemska protislovja, saj bi delavci v isti TOZD za isto delo 
prejemali bistveno različni osebni dohodek. Na drugi strani pa 
z novim republiškim zakonom ne bi mogli doseči preodkazo- 
vanja analognih prispevkov iz drugih republik, do katerih bi 
lahko prišli le, če bi sprejele tudi druge republike podobne 
recipročne norme. 

Tega vprašanja ne bi bilo mogoče urediti (niti deloma) s 
spremembami ali dopolnitvami kolizijskega zakona, ker je 
federacija po 3. odstavku 266. člena ustave SFRJ poobla- 
ščena le za urejanje pripadnosti prispevkov iz osebnega do- 
hodka delavcev, ne pa tudi za prispevke iz dohodka TOZD in 
delovne skupnosti. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi bilo treba proučiti bese- 
dilo kolizijskega zakona. Pri tem bi se moralo izhajati iz 
določila 1. odstavka poprej omenjenega 266. člena Ustave 
SFRJ, glede na to, da z določbo v tem odstavku ni onemogo- 
čeno, da se določeni prispevki iz dohodka ne bi plačevali tudi 
po sklepu in v korist SIS, ki uporabniku zagotavljajo zadovo- 
ljevanje potreb in interesov oz. uporabo storitev. 

S tem v zvezi je bilo izraženo mnenje, da bi se po potrebi pri 
usklajevanju med republikami in federacijo spremenil bodisi 
kolizijski zakon ali pa sprejel dogovor med republikami in 
avtonomnima pokrajinama glede plačevanja prispevkov za 
SIS iz dohodka ter pri tem izhajalo iz določil Ustave. 

Nova ureditev plačevanja prispevkov iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti bi se lahko pričela v medrepubliških od- 
nosih izvajati v celoti in brez komplikacij le, če bi jo sprejele 
vse republike; sicer pa bo več ali manj lahko delovala le 
enostransko, kot jp bilo že nakazano. 

5. Glede na navedene pravne probleme, ki se nanašajo na 
usklajevanje predlaganih rešitev za zagotavljanje sredstev za 
družbene dejavnosti za leto 1981 v naši republiki z določbami 
kolizijskeca zakona pa so člani sveta menili: 

- da ne kaže brez predhodnega dogovora z ostalimi repu- 
blikami in pokrajinama v celoti preiti na nov sistem zagotav- 
ljanja sredstev za družbene dejavnosti. Zaradi tega bi bilo 
potrebno sprožiti iniciativo, da se pospeši delo na predvideni 
temi »Dokument o skupnih temeljih združevanja orientacij- 
skega programa Zveznega družbenega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko in Zveznega družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve, katere obravnava je predvi- 
dena v III. trimesečju 1980. Hkrati s tem bi kazalo predlagati, 
da se ta tema preoblikuje v dogovor socialističnih republik in 
pokrajin o tem vprašanju. Svet je menil, da je s tem v zvezi 
potrebno poslati Zveznemu družbenemu svetu za gospodar- 
ski razvoj in ekonomsko politiko pismo v katerem je treba 
predlagati, da se pospeši dogovarjanje med republikami in 
SAP glede prehoda na dohodek kot pretežni vir za zagotavlja- 
nje sredstev za družbene dejavnosti. Prehod na novi sistem 
zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti samo v okviru 
SR Slovenije ne bi bil usklajen z obstoječimi rešitvami v 
posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

- ne glede na dogovarjanje z drugimi republikami in pokra- 
jinama je treba zagotavljati sredstva za družbene dejavnosti 

Osnutek zakona 
o notranjih zadevah (ESA-389) 

pombe in mnenja delovnih te- 
les skupščine in skupin dele- 
gatov ter pripombe in predlo- 
ge iz razprave na sejah zborov 

V predloženem osnutku za- 
kona se urejajo notranje zade- 
ve kot zadeve skupnega pome- 
na za delovne liudi in občane 

poročevalec 

po predpisih, ki veljajo za obdobje do 1 I 1981 (torej po 
starih predpisih). Kolikor ne bi do 1. 1. 1981 prišlo do ustrez- 
nega dogovora z drugimi republikami in pokrajinama, bi bilo 
treba zagotoviti postopen prehod na nove rešitve zagotavlja- 
nja sredstev iz dohodka TOZD za tiste družbene dejavnosti, ki 
bi na to lahko prešle, ker jim kolizijski zakon to že omogoča 
ter ustrezno temu pripraviti spremembo predpisov. Ravno 
tako bo potrebno pravočasno pripraviti standarde in merila za 
ovrednotenje programov, kjer smo šele na začetku. To je 
nujno, da bi predlagani prehod na novi sistem brez zapletov 
stopil v veljavo z novim srednjeročnim obdobjem; 
- glede na to, da gredo nekatera do sedaj znana stališča v 

organih federacije za tem, da se kot posebno poglavje v 
programu stabilizacijskih akcij obravnava tudi ta tema, kazalo 
ta prizadevanja pospešiti, kar bi tudi prispevalo, da bi se lahko 
pravočasno realiziralo določila o virih sredstev v 2. točki 
navedenih republiških zakonov; 

- v vsakem primeru je potrebno zagotoviti, da prehod na 
predlagane rešitve zagotavljanja sredstev za družbene dejav- 
nosti v naši republiki ne bi postavil v neenakopraven položaj 
SIS družbenih dejavnosti v drugih republikah; 

- sprejeto je bilo mnenje, da ni nobene ovire, da se ne bi že 
1. 1. 1981 uveljavila tista določila zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela in zakonov za posamezna področja 
družbenih dejavnosti (navedena v točki 2), ki se nanašajo na 
obveznost plačevanja prispevkov iz dohodka tudi za TOZD 
družbenih dejavnosti in za delovne skupnosti, ki po starih 
predpisih le-teh niso plačevale. Svet je v razpravi v celoti 
podprl idejo, da je treba že v novem srednjeročnem planu pri 
plačevanju prispevkov iz dohodka izenačiti TOZD gospodar- 
stva in TOZD družbenih dejavnosti oz. delovne skupnosti. S 
tem se bo v večji meri prispevalo k uveljavljanju novih družbe- 
noekonomskih odnosov, saj se bodo delavci v družbenih 
dejavnostih čutili soodgovorne, ko bodo tudi materialno pri- 
spevali iz svojega dohodka za delovanje drugih družbenih 
dejavnosti. Pri tem je svet opozoril, da uvedba plačevanja 
prispevkov iz dohodka tudi za TOZD družbenih dejavnosti in 
delovne skupnosti ne sme presegati naših sedanjih material- 
nih možnosti. Zato se bodo skupne obveznosti za plačevanje 
iz dohodka TOZD gospodarstva morale zmanjšati in se bo v 
bistvu ta razlika prenesla kot obveznost iz dohodka na TOZD 
družbenih dejavnosti. 

6. Republiški svet je podprl usmeritev, da se dohodek kot 
vir za zagotavljanje sredstev za družbene dejavnosti uporablja 
v večji meri kot po dosedanji ureditvi. 

Glede zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti iz do- 
hodka TOZD se je s tem v zvezi postavilo tudi vprašanje ali 
niso bila morda doslej določila Zakona o družbenem delu 
preozko tolmačena. Posledica tega je, da bi dohodek TOZD 
postal daleč najpomembnejši vir zagotavljanja sredstev za 
družbene dejavnosti. Iz tega je razvidno, da se je pri oprede- 
ljevanju virov upošteval predvsem dohodek kot motiv gospo- 
darjenja. Zaradi tega je bilo izraženo tudi mnenje, da bi kazalo 
nekoliko bolj upoštevati tudi druge vire, zlasti osebni doho- 
dek. Tudi Zakon o združenem delu nikjer ne določa, da je 
dohodek izključni vir zagotavljanja sredstev za družbene de- 
javnosti, ampak tudi osebni dohodek. V Zakonu o združenem 
delu je predvideno, da bi se dohodek v večji meri uporabljal 
kot vir zagotavljanja sredstev, vendar se pri tem daje prostor 
republiški zakonodaji, da se v tem okviru opredeli (glej 110. 
člen 1 alineja). 

in posebnega pomena za druž- 
beno skupnost v SR Sloveniji 
Upoštevajoč proces podružb- 
Ijanja odgovornosti za varnost 
in zaščito družbe in specifično 
vlogo strokovnih služb orga- 
nov za notranje zadeve se v 
novem zakonu določa: 

- Pristojnost, organizacija in 
pooblastila organov za notra- 
nje zadeve kot strokovnih or- 
ganov enotnega varnostnega 
in samozaščitnega sistema, 

- pooblastila in dolžnosti 
pooblaščenih uradnih oseb, 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov dne 19. 12. 
1979 sprejela predlog za izdajo 
zakona o notranjih zadevah ter 
naložila predlagatelju, da pri- 
pravi osnutek zakona. Pri pri- 
pravi osnutka mora predlaga- 
telj upoštevati predloge, pri- 

- rezervni sestav organov za 
notranje zadeve, 

- medsebojna razmerja med 
organi za notranje zadeve, 

- samoupravljanje, 
- posebnosti glede urejanja 

delovnih razmerij in statusnih 
vprašanj delavcev organov za 
notranje zadeve, 

- priznanja za delo na po- 
dročju varnosti, 

- disciplinsko odgovornost, 
- izobraževanje, izpopolnje- 

vanje in usposabljanje, 
- sredstva za delo ter 



- pooblastila izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za 
ureditev posameznih vprašanj. 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejetje delega- 
tom v Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o pogojih in 

načinu organiziranja organiza- 
cij združenega dela, ki oprav- 
ljajo gospodarske dejavnosti v 
Prosti coni, z Osnutkom zako- 
na (AS 274). Zakon je v pristoj- 
nosti delegatov v Zveznem 
zboru. 

Predlog zakona o davku 
iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega 
dela in de!oynih skup- 
nosti (ESA-287) 

V skladu s predlogom si- 
stemsketga zakona o davku iz 
dohodka temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delov- 
nih skupnosti, ki bo obravna- 
van na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije v začetku julija 
letos, se s tem predlogom za 
izdajo zakona določa podrob- 
nejši davčni instrumentarij za 
leto 1981 Ta izvedbeni davčni 
zakon torej določa davčne 
stopnje, odstotni delež po- 
prečnih osebnih dohodkov, ki 
se upošteva kot odbitna po- 
stavka, ter nekatere davčne 
olajšave. Predlogi za navedene 
davčne elemente so v tem gra- 
divu povzeti po delovnih 
osnutkih planskih dokumen- 
tov za naslednje srednjeročno 
obdobje, zato predstavljajo le 
osnovno usmeritev za določa- 
nje davčne politike v prihod- 
njem letu, medtem ko bodo 
natančnejše^ kvantifikacije 
predložene v naslednjih fazah 
zakonodajnega postopka, ko 
bodo jasno opredeljeni osnov- 
ni planski kazalci za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

Izhodišča za navedene ele- 
mente davčne politike za leto 
1981 po tem predlogu so na- 
slednja: 

1. Davčne stopnje 
V skladu z oceno davčne 

osnove za leto 1981 se predla- 
gajo naslednje stopnje: 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
ri roča gospodarstva ter 
temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja družbenih dejav- 
nosti, ki ne pridobivajo 
dohodka s svobodno 
menjavo dela (splošna 
stopnja) 2,5% 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja družbenih dejav- 
nosti, ki pridobivajo do- 
hodek s svobodno me- 
njavo dela, 0,5% 
- delovne skupnosti, 1,5% 
- temeljne organizacije 

združenega dela s po- 
dročja planskih priori- 
tet: 1% 
energetika, 
kmetijstvo in ribištvo, 
prometna infrastruktu- 
ra, 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja časopisne in ča- 
sopisno založniške de- 
javnosti, 0,2% 

2. Odstotni delež osebnih 
dohodkov 

Predlaga se, da se pri ugo- 
tavljanju davčne osnove kot 
odbitna postavka upošteva 
90% delež poprečnih osebnih 
dohodkov delavcev v SR Slo- 
veniji v letu 1980. 

3. Olajšave 
Osnovne oljšave so zajete že 

s sistemskim davčnim zako- 
nom. Po tem predlogu naj bi 
se v skladu s srednjeročnim 
družbenim planom SR Slove- 
nije upoštevale kot olajšave še 
naložbe v naslednje dejavnosti 
oziroma objekte: 

- energetski objekti, hi- 
droelektrarne, termoelektrar- 
ne, oprema za nuklearne elek- 
trarne, sistemi za proizvodnjo 
novih virov energije in za var- 
čevanje z energijo 

- procesni objekti: usnjar- 
ne, livarne, proizvodne linije za 
farmacijo, kemijo, živilsko in- 
dustrijo, rudniški kopi, cemen- 
tarne 

- proizvodni sistemi: avto- 
matizirane preoblikovalne lini- 
je, težko obdelovalni NC stroji, 
orodjarne 

- mikroelektronika: mono- 
litna, tankoplastna in debelo- 
plastna vezja 

- integrirani telekomunika- 
cijski sistemi: telekomunika- 
cijski sistemi na osnovi digital- 
ne tehnike, integriranih vezij, 
procesnih računalnikov ter 
elektrooptičnih efektov. 

Poleg tega se predlaga, da 
se kot posebna olajšava upo- 
števajo tudi naložbe v geolo- 
ške raziskave. 

Predlog za izdajo 
zakona o določitvi 
stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela in delovnih 
skupnosti v letu 1981 (ESA-287) 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje 

zakona je utemeljena v nasled- 
njih določbah ustave SR Slo- 
venije: 

- prvi odstavek 35. člena in 
prvi odstavek 109. člena - kjer 
je določeno, da za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih po- 
treb, ki se financirajo iz prora- 
čunov družbenopolitičnih 
skupnosti, plačujejo delavci v 
združenem delu tem družbe- 
nopolitičnim skupnostim da- 
vek iz dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela; 

- drugi odstavek 109. člena 
in 7. točka prvega odstavka 
321. člena, - kjer je določeno, 
da se sistem financiranja druž- 
benopolitičnih skupnosti ter 
sistem, viri in vrste davkov do- 
ločajo z zakonom; 
- prvi odstavek 11. člena - 

po katerem se davki, ki se pla- 
čujejo iz dohodka temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
plačujejo po predpisih in v ko- 
rist družbenopolitične skup- 
nosti, na katere območju te- 
meljna organizacija trajno 
opravlja dejavnost; 

- tretji odstavek 109. člena 
- po katerem družbenopolitič- 
ne skupnosti samostojno do- 
ločajo višino davkov, taks in 
drugih davščin, ki so v skladu z 
zakonom njihov dohodek. 
II. RAZLOGI 
ZA SPREJETJE ZAKONA 

Predlog zakona o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti je v zaključni fazi za- 
konodajnega postopka pred 
Skupščino SR Slovenije. Pred- 
log navedenega zakona bo 
obravnavan na sejah zborov 
predvidoma v začetku julija le- 
tos in sicer hkrati s tem predlo- 
gom za izdajo zakona. 

Novi sistemski zakon o dav- 
ku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti (v nadaljnjem 
besedilu: sistemski davčni za- 
kon) uvaja pomembne novosti 
na to davčno področje pri vseh 
temeljnih elementih davka kot 
so: davčni zavezanec, davčna 
osnova, vrste davčnih stopenj 
in davčne olajšave. Novi si- 
stemski davčni zakon bo pričel 

veljati 1.1. 1981, torej hkrati s 
pričetkom novega srednjeroč- 
nega planskega obdobja. V si- 
stemskem davčnem zakonu so 
urejena vsa temeljna vprašanja 
v zvezi s plačevanjem davka. 
Urejanje določenih vprašanj, 
ki pomenijo izvajanje tekoče 
davčne in ekonomske politike, 
pa je v navedenem zakonu 
prepuščeno posebnim izved- 
benim davčnim zakonom. Ti 
izvedbeno davčni zakoni se 
sprejemajo za posamezno ko- 
ledarsko leto ali za celotno 
srednjeročno plansko obdob- 
je. V skladu s sistemskim davč- 
nim zakonom naj bi izvedbeni 
davčni zakoni urejali naslednje 
elemente: višina davčnih sto- 
penj, odstotni delež osebnih 
dohodkov, ki se priznavajo kot 
odbitna postavka ter nekatere 
olajšave, ki izhajajo iz sprejetih 
planskih usmeritev. 

Izvedbeni davčni zakoni so 
torej lahko enoletni ali za vse 
srednjeročno plansko obdob- 
je. V razpravah o osnutku si- 
stemskega davčnega zakona v 
Skupščini SR Slovenije so bila 
izražena mnenja, da naj bi se 
izvedbeni davčni zakon sprejel 
za celotno srednjeročno plan- 
sko obdobje, s čimer bi bili 
davčni zavezanci za daljše ča- 
sovno obdobje v naprej sezna- 
njeni z višino njihovih davčnih 
obveznosti. V okviru javne raz- 
prave o osnutku sistemskega 
davčnega zakona je bila takš- 
na usmeritev v načelu sicer 
podprta, izražen pa je bil po- 
mislek, ali je mogoče za takš- 
no daljše obdobje v naprej na- 
tančno določiti vse elemente 
za ugotovitev davčne obvez- 
nosti. To je vprašljivo še zlasti 
glede na hitro se spreminjajo- 
če pogoje za pridobivanje do- 
hodka v združenem delu, na 
katere združeno delo večkrat 
nima potrebnega vpliva. Pri 
takšni rešitvi prav tako ne mo- 
rejo priti dovolj do izraza kon- 
kretne proračunske potrebe 
republike v posameznem letu, 
od katerih je nedvomno tudi 
odvisna višina davčne stopnje. 
Poleg tega pa pri takšni opre- 
delitvi davčnega instrumenta- 
rija težje pridejo do izraza mo- 
rebitne spremembe glede 
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planske usmeritve posamez- 
nih prioritetnih dejavnosti, do 
katerih lahko pride med izvaja- 
njem srednjeročnega plana. 

Glede na navedeno predla- 
gamo, da se izvedbeni davčni 
instrumentarij določi zaenkrat 
samo za leto 1981. Pozneje, ko 
bodo sprejeti že vsi srednje- 
ročni planski dokumenti, pase 
bomo ponovno opredeliH za 
koncept izvedbenega davčne- 
ga zakona v naslednjih letih. 

V tem predlogu za izdajo za- 
kona so posamezni elementi 
za ugotovitev davčne obvez- 
nosti v letu 1981 opredeljeni 
glede na obstoječa gradiva za 
pripravo planskih dokumentov 
za naslednje srednjeročno 
plansko obdobje. V nadaljnji 
zakonodajni fazi v zvezi s tem 
zakonom pa bodo sproti upo- 
števani najnovejši predlogi za 
nove planske dokumente. 

Iti. PREDLOGI 
ZA DOLOČITEV 
POSAMEZNIH DAVČNIH 
ELEMENTOV 

1. DAVČNE STOPNJE 
V sistemskem davčnem za- 

konu je postavljeno načelo, da 
so davčne stopnje proporcio- 
nalne in različne po dejavno- 
stih. Diferenciranost davčnih 
stopenj pa je odvisna od pogo- 
jev za pridobivanje dohodka in 
od planskih usmeritev o razpo- 
rejanju dohodka za ustrezno 
obdobje. 

Pri določanju davčnih sto- 
penj je treba izhajati iz predvi- 
dene višine potrebnih sredstev 
in iz ocene predvidenega ob- 
seqa davčne osnove za leto 
1981 

Zaradi objektivnih razlogov, 
ki v tem trenutku še ne dopu- 
ščajo natančno opredelitev 
davčnih stopenj za leto 1981, 
smo za približen prikaz višine 
davčnih obveznosti izhajali iz 
podatkov za leto 1979. 

V letu 1979 je bilo v proraču- 
nu SR Slovenije predvideno, 
da se bo iz davka iz dohodka 
TOZD zbralo okoli 1.500 mio 
dinarjev. Upoštevajoč podatke 
iz zaključnih računov organi- 
zacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti za leto 1979 
izhajamo pri delovanju davč- 
nih stopenj za leto 1979 iz na- 
slednje ocene davčne osnove: 

v milionih dinarjev 

1. Dohodek 145.097 
2. Odbitne postavke 
- del skupnega do- 
hodka, ki pripada 
drugim organizaci- 
jam združenega de- 
la iz naslova nado- 
mestila za gospo- 
darjenje z združeni- 
mi sredstvi, 393 

- del skupnega do- 
hodka, ki pripada 
kmetom in drugim 
delovnim ljudem, 30 
- znesek obveznosti 
do delovnih skupno- 
sti, ki opravljajo dela 
skupnega pomena 
za temeljne organi- 
zacije združenega 
dela v delovni ali 
drugi organizaciji 
združenega dela 14.945 
- del dohodka, ki ga 
je davčni zavezanec 
dosegel s poslova- 
njem v tujini, če je 
bil ta del dohodka 
obdavčen po pred- 
pisih države, v kateri 
je bil dosežen, 231 
- del dohodka, ki 
pripada tujim ose- 
bam iz naslova vla-. 
ganja sredstev v do- 
mačo organizacijo 
združenega dela za 
skupno poslovanje, 24 
- odstotni del pov- 
prečnih osebnih do- 
hodkov delavcev v 
SR Sloveniji v prete- 
klem letu, 64.735 

80.358 
Davčna osnova 
(1-2) 64.739 

Ocenjena davčna osnova za 
leto 1979 - upoštevajoč ele- 
mente nove ureditve - je pri- 
bližno enkrat večja kot davčna 
osnova, od katere so zavezan- 
ci plačevali 5% davek v letu 
1979. Če predpostavljamo, da 
bo obseg davčnih olajšav pri- 
bližno enak, lahko sklepamo, 
da bo polovična davčna stop- 
nja iz leta 1979 (5%) to je 2,5% 
zadoščala za pokrivanje prora- 
čunskih potreb v letu 1981 
Širjenje kroga zavezancev po 
novi ureditvi in dotok davka iz 
tega naslova naj bi se približno 
ujemal z nižanjem davčnih sto- 
penj nekaterim prioritetnim 
dejavnostim (energetika, kme- 
tijstvo). Zato predlagamo na- 
slednjo višino davčnih stopenj 
za leto 1981: 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja gospodarstva ter 
temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja družbenih dejav- 
nosti, ki ne pridobivajo 
dohodka s svobodno 
menjavo dela (splošna 
stopnja) 2,5% 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja družbenih dejav- 
nosti, ki pridobivajo do- 
hodek s svobodno me- 
njavo dela, 0,5% 
- delovne skupnosti, 1,5% 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 

dročja planskih priori- 
tet: 1,0% 
energetika, 
kmetijstvo in ribištvo, 
prometna infrastruk- 
tura, 
- temeljne organizacije 
združenega dela s po- 
dročja časopisne in ča- 
sopisno založniške de- 
javnosti, 0,2% 

Višina splošne davčne stop- 
nje ter višine davčnih stopenj 
prioritetnih dejavnosti so le 
orientacijske, ker v tem trenut- 
ku ne razpolagamo z nekateri- 
mi elementi, ki so nujni za do- 
ločitev davčne stopnje. Popol- 
noma nejasna je višina potreb- 
nih sredstev iz tega' naslova za 
pokrivanje proračunskih po- 
treb v letu 1981, kar je ena 
izmed važnih osnov za določa- 
nje višine davčnih stopenj. Do- 
govor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 je v fazi delovnega 
osnutka, zato je ralno pričako- 
vati, da se bodo nekatere opre- 
delitve, ki so povzete po tem 
osnutku, še spremenile. 

Na začetku leta je zelo težko 
ocenjevati gibanje dohodka in 
drugih kategorij (vključno z 
osebnimi dohodki) za prihod- 
nje leto. Zato je predlog za iz- 
dajo tega zakona le prikaz 
usmeritve davčnega instru- 
mentarija za naslednje leto. 
Natančnejša opredelitev davč- 
ne obveznosti posameznega 
davčnega zavezanca bo pa 
možna šele v fazi osnutka, ko 
bo pripravljena tudi ustrezna 
kvantifikacija davčnih obvez- 
nosti po posameznih dejavno- 
stih. 

2. Odstotni del osebnih 
dohodkov kot odbitna 
postavka 

Izhodišče za določanje 
davčne osnove po sistemskem 
davčnem zakonu je doseženi 
dohodek davčnega zavezanca, 
zmanjšan za določene odbitne 
postavke. Ena od teh odbitnih 
postavk se nanaša tudi na 
osebne dohodke. Tako se kot 
odbitna postavka po sistem- 
skem davčnem zakonu upo- 
števa ustrezen odstotni del po- 
prečnih osebnih dohodkov de- 
lavcev v SR Sloveniji v prete- 
klem letu. Ta odstotni del pa se 
določa z izvedbenim davčnim 
zakonom. 

V skladu z navedenim pred- 
lagamo, da se kot odbitna po- 
stavka pri ugotavljanju davčne 
osnove za leto 1981 upošteva 
90% del poprečnih osebnih 
dohodkov delavcev v republiki 
v letu 1980. 

Tak odstotni delež omogo- 
ča, da je večji del osebnega 
dohodka izločen iz obdavčitve. 
V davčni osnovi pa je zajeta 

vsakoletna rast osebnih do- 
hodkov, ter del izplačanih 
osebnih dohodkov, ki se pribli- 
žujejo ali presegajo maso iz- 
plačil v primerjavi s povpreč- 
jem v republiki. Pri tem je treba 
opozoriti, da je kot osebni do- 
hodek mišljen osebni doho- 
dek, ki se uporablja za zadovo- 
ljevanje skupnih, splošnih ter 
osebnih potreb delavca. 

3. Davčne olajšave 
Pretežni del davčnih olajšav je 
določen že neposredno s si- 
stemskim davčnim zakonom. 
Vendar pa sistemski davčni za- 
kon dopušča možnost, da se 
lahko davčne olajšave uvedejo 
tudi z izvedbenim davčnim za- 
konom. 

Po sistemskem davčnem za- 
konu se kot olajšava pri dolo- 
čanju davčne obveznosti upo- 
števajo tudi zneski, ki jih je 
davčni zavezanec vložil v ra- 
zvoj prednostnih dejavnosti, 
za katere je to določeno z 
družbenim planom SR Slove- 
nije ali z izvedbenim davčnim 
zakonom. 

Tako je predmet izvedbene- 
ga davčnega zakona tudi opre- 
delitev prioritetnih dejavnosti, 
kamor se vlaganja upoštevajo 
kot posebna olajšava. 

V delovnem osnutku dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 so opredeljeni pro- 
izvodni programi, ki imajo ob 
upoštevanju kriterija iz tega 
dogovora prednost pred dru- 
gimi, zlasti, če se trajneje po- 
vezujejo v širše proizvodne 
programe slovenskega gospo- 
darstva za realizacijo kom- 
pleksnih objektov oziroma po- 
nudb. 

To so. 
- energetski objekti: 
hidroelektrarne, termoelek- 
trarne, oprema za nuklearne 
elektrarne, sistemi za proiz- 
vodnjo novih virov energije in 
za varčevanje z energijo 
- procesni objekti 
usnjarne, livarne, proizvodne 
linije za farmacijo, kemijo, ži- 
vilsko ind., rudniški kopi, ce- 
mentarne 
- proizvodni sistemi, 
avtomatizirane preoblikovalne 
linije, težko obdelovalni NC 
stroji, orodjarne 
- mikroelektronika. 
monolitna, tankoplastna in de- 
beloplastna vezja 
- integrirani telekomunikacij- 
ski sistemi 
telekomunikacijski sistemi na 
osnovi digitalne tehnike, inte- 
griranih vezij, procesnih raču- 
nalnikov ter elektrooptičnih 
efektov 

Predlagamo, da se naložbe v 
navedene dejavnosti oziroma 

poročevalec 
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objekte upoštevajo kot olajša- 
va pri ugotavljanju davčne ob- 
veznosti za leto 1981, in sicer v 
tem smislu, da se znesek na- 
ložb odšteje ocL davčne 
osnove. 

Glede na predloge v doseda- 

njih razpravah v okviru priprav 
za izvedbeni davčni zakon 
predlagamo še, da se kot po- 
sebna olajšava upoštevajo tudi 
naložbe v geološke raziskve. 
Ta vrsta olajšav bo podrobneje 
opredeljena v naslednjih fazah 
zakonodajnega postopka. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. maja 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 28. maja 1980 
sprejeli: 

- predlog za izdajo zakona 
o postopku sprejemanja zača- 
snih ukrepov družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine (Družbeno- 
politični zbor je sprejel stali- 
šča); 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o temeljih davčnega si- 
stema (Družbenopolitični zbor 
je sprejel stališča); 

- osnutek dogovora o us- 
klajevanju ukrepov davčne po- 
litike pri davku iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela (Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča); 

- samoupravni sporazum o 
osnovah in merilih za pridobi- 
vanje in razporejanje dohodka 
delovne skupnosti služb Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor sta sprejela poroči- 
lo o delu delegatov iz SR Slo- 
venije v zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ za obdobje od 1. 
1. 1979 do 31. 12. 1979; zbora 
sta ob obravnavi sprejela 
sklepa, ki ju objavljamo v tej 
številki »Poročevalca«, 
zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979 (zbora 
sta sprejela še poseben sklep, 
ki ga objavljamo v tej številki 
»Poročevalca«); 

- osnutek zakona o vpisu v 
sodni register; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih; 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane; (sklep zborov 
objavljamo v tej številki »Poro- 
čevalca«); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega 
prometa z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa; 

- predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- predlog odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o prenosu denarnih sred- 
stev družbenopolitičnih skup- 
nosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin nista dala soglasja 

- osnutku zakona o sred- 
stvih za odpravo posledic po- 
tresa, ki je 15. aprila 1979 pri- 
zadel območje določenih ob- 
čin SR Bosne in Hercegovine 
in SR Hrvatske; 

- osnutku zakona o plače- 
vanju posebne takse na uvože- 
no blago 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

- osnutku zakona o spre- 
membah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1980; 
- osnutku odloka o spre- 

membah odloka o določitvi 

prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 
1980 odstopijo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino; 

- osnutku zakona o skup- 
nem znesku sredstev za finan- 
ciranje programa graditve in 
modernizacije tehnične baze 
Radia Jugoslavije v obdobju 
od leta 1981 do 1990; zbora sta 
sprejela tudi poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku us- 
klajevanja osnutka tega za- 
kona. 

Zbor združenega dela je od- 
ložil sklepanje o 

- finančnem načrtu Naro- 
dne banke Slovenije za leto 
1980. 

★ ★ ★ 

Na predlog Izvršnega sveta 
so zbori odložili obravnavanje 
predloga dogovora o temelj- 
nih vprašanjih položaja, orga- 
nizacije in delovanja upravnih 
organov za družbene prihod- 
ke. Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor so sprejeli še: 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Dr. Rudi Kropivnik, Jože Pacek, Milan Tepej, Franc Mali, 

Edvard Gale, Jože Lesar, Milutin Mužič, Tomislav Majer, 
Silva Jelenko, Jože Mdljevič, Ivo Marenk, Francka Herga, 
Franc Šmajdek, Katarina Bokan, Alojz Frangež, Milan Žol- 
nir, Darko Kranjc, Henrik Jonko, Jožica Mlakar, Franc 
Nelec, Emil Tomažič, Tone Robič, Jože Punčuh, Slavko 
Slemnik, Franc Fašalek, Henrik Špindler, Janko Bukovec, 
Miroslav Brečko, Milica Ozbič, Bogdan Benčič, Draga 
Žagar, Romana Kreuh, Martin Skopljanec, Vasilij Polič. 

Zbor občin: 
Edo Gaspari, Nada Mihajlovič, Zvonko Perlič, Jože Kra- 

ševec, Vinko Kastelic, Andrej Kocuvan, Štefan Kamin, dr. 
Herman Vidoz, Karmelo Budihna, MaraŽlebnik, Jože Ko- 
rošec, Milan Kolar, Mojmir Pustćslemšek, Jože Čeh, Rudi 
Mlakar, Marjan Žerdin, dr. Rudi Kropivnik, Zdenka Juran- 
čič, Hinko Cop, Ivan Kozole, Franc Svetelj, Mara Fabjan- 
čič,'Vlado Tance, dr. Jelenko Adjanski, Marjana Hojan, 
Vanda Abrahamsberg, Miroslav Samardjija, Ela Ulrih- 
Atena, Peter Bekeš. 

Družbenopolitični zbor: 
Ludvik Golob, Andrej Grahor, Peter Toš, Franc Škufca, 

Jože Globačnik, Tina Tomlje, Viktor Stopar, Štefanija Žag- 
meister, Samo Divjak, Jože Božič. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

- odlok o soglasju k predlo- 
gu zakona o priložnostnih ko- 
vancih; 

- odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa prihodkov in od- 
hodkov Narodne banke Slove- 
nije za leto 1979 in o vrnitvi 
ugotovljenih presežkov do- 
hodkov. 

Zbor združenega dela je dal 
soglasje k: 

- zaključnemu računu Na- 
rodne banke Jugoslavije za le- 
to 1979; 

- finančnemu načrtu Naro- 
dne banke Jugoslavije za leto 
1980. 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnice Višjega sodišča v Ce- 
lju; za sodnico tega sodišča je 
bila izvoljena Tatjana Perčič. 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnice Višjega sodišča v Ma- 
riboru; za sodnico tega sodi- 
šča je bila izvoljena Mira Kir- 
biš. 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva 
v Ljubljani"; dolžnosti javnega 
tožilca Višjega javnega tožil- 
stva v Ljubljani je bil razrešen 
Branko Bračko; za javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva 
v Ljubljani je bil imenovan Jo- 
že Peterca. 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti obve- 
ščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdal publikacijo 

RESOLUCIJA ZA LETO 1980 
in 

RAZPOREJANJE DOHODKA 

V publikaciji so resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana za obdobje 1976 - 1980 v letu 1980; govor predse- 
dnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Antona 
Vratuše; dogovor o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v letu 1980 ter metodologija za 
spremljanje izvajanja dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, ki je zlasti 
pomembna za vse, ki ugotavljajo, kako se dogovor ure- 
sničuje. 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA L L „ ... 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 

zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine   

Na podlagi 72. člena Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena Po- 
slovnika Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je Družbenopo- 
litični zbor ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o sprejemanju začasnih 
ukrepov družbenega varstva samoup- 
ravnih pravic in družbene lastnine spre- 
jel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

je predlog za izdajo zakona o sprejema- 
nju začasnih ukrepov družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine potreben. 

I 

2. Družbenopolitični zbor meni, da so 
v predlogu za izdajo zakona načela, na 
podlagi katerih naj bo grajen zakon, v 
skladu z ustavnimi načeli in zakonom o 
združenem delu; v obravnavi osnutka za- 
kona pa bo po mnenju zbora potrebno 
kritično presoditi oziroma dopolniti ne- 
katere konkretne rešitve, ki jih predvide- 
vajo teze k predlogu za izdajo zakona: 

- zaradi večje učinkovitosti postopka 
bo potrebno v osnutku zakona konkret- 
neje opredeliti načela predhodnega ugo- 
tovitvenega postopka, v katerem se ugo- 
tavljajo dejstva in okoliščine, pomembna 
za odločanje, ki naj bi zagotovila pravilno 
in objektivno ugotavljanje motenj v sa- 
moupravnih odnosih in stopnje ogrože- 
nosti družbene lastnine v organizacijah 
združenega dela; 

- potrebno je razširiti krog tistih, ki 
lahko dajo pobudo za začasne ukrepe 
družbenega varstva z izvršnim svetom 
skupščine družbenopolitične skupnosti 
in komisijo za družbeni nadzor skupšči- 
ne družbenopolitične skupnosti; 

- v vseh fazah postopka bo potrebno 
zagotoviti učinkovito in enakopravno so- 
delovanje v prizadetih in odgovornih or- 
ganov in organizacij ter konkretneje do- 
ločiti pravice subjektov, ki sodelujejo v 
tem postopku. 

Predlagatelj naj predloži ob osnutku 
zakona oceno dosedanje prakse pri izre- 
kanju začasnih ukrepov družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine. 

U 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoup- 
ravnih pravic in družbene lastnine    

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji 37. 
oziroma 36. seji dne 28. maja 1980 
obravnavala predlog za izdajo zakona o 
sprejemanju začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine in na podlagi druge- 
ga odstavka 261. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spreje- 

manju začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva stališča Družbeno- 
političnega zbora in stališča delovnih te- 
les Skupščine SR Slovenije in njenih 
zborov, zlasti pa: 

1 Kljub temu, da je namen predložene- 

ga zakona o sprejemanju začasnih ukre- 
pov družbenega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastpine urediti posto- 
pek izrekanja začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva, naj predlagatelj vendarle 
opredeli tudi druge primere motenj v sa- 
moupravnih odnosih in oškodovanja 
družbenih interesov ter druge ukrepe 
družbenega varstva, poleg tistih, ki jih že 
določa zakon o združenem delu. Pri tem 
naj predlagatelj prouči utemeljenost 
ukrepa razpustitve disciplinske komisije, 
glede na njen specifičen položaj in poo- 
blastila. 

2. Zakon naj podrobneje opredeli na- 
čela postopka, zlasti predhodni ugotovi- 
tveni postopek, pri čemer naj se kot 
predlagatelj začasnih ukrepov družbene- 
ga varstva poleg družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja predvidi tudi izvrš- 
ni svet in komisija za družbeno nadzor- 
stvo. Do predloga za začasne ukrepe naj 
se opredeli izvršni svet, kadar ni sam 
predlagatelj začasnega ukrepa. V po- 
stopku odločanja skupščin družbenopo- 

litičnih skupnosti o začasnih ukrepih 
.družbenega varstva pa je potrebno zago- 
toviti zlasti možnost aktivnega in enako- 
pravnega sodelovanja prizadetih in od- 
govornih organov in organizacij ves čas 
postopka. Hkrati pa naj zakon ne ureja 
preveč podrobno pravil postopka, da s 
tem ne bi omejevali učinkovitega ukrepa- 
nja skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti pri izrekanju začasnih ukrepov druž- 
benega varstva. 

3. Glede na določbe zakona o združe- 
nem delu naj predlagatelj podrobneje 
prouči tudi možnosti izrekanja začasnih 
ukrepov družbenega varstva v skupšči- 
nah posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti, kadar je s statuti občin prenesena 
pristojnost na posameznih področjih na 
skupščine posebenih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva tudi pripombe in 
predloge, izražene v razpravi na današnji 
seji zbora. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga dogovora 
o temeljih davčnega sistema 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. maja 1980 
obravnaval predlog dogovora o temeljih 

davčnega sistema in na podlagi 72. čle- 
na Poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in 19. člena Poslovnika Družbenopolitič- 

nega zbora sprejel ta-le 
stališča 

1 Družbenopolitični zbor podpira 
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sprejem dogovora, čeprav ugotavlja, da 
Skupščina SR Slovenije ni bila vključena 
v razprave o dilemah, ki so bile prisotne v 
dosedanjem usklajevalnem postopku 
med republiškimi in pokrajinskimi izvrš- 
nimi sveti V zvezi s tem meni, da bi 
morebitni amandmaji lahko povzročili 
odlaganje sprejema dogovora, zato pred- 
laga pristojnima zboroma, da pooblastita 
Izvršni svet, da v imenu Skupščine SR 

Slovenije podpiše predlagani dogovor. 
2. Družbenopolitični zbor opozarja na 

nejasnost glede uveljavitve predlagane- 
ga dogovora, ki izvira iz razlike med be- 
sedilom v 13. členu dogovora in 7. točke 
dopisa Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Zbor meni, da bi morali biti vsi 
predpisi v republiki, ki jih zadeva ta do- 
govor, usklajeni v letošnjem letu, veljati 
pa naj bi začeli v letu 1981 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da zavežeta Izvršni 
svet, da v okviru udeležencev dogovora 
uveljavi tudi zahtevo o spremljanju ure- 
sničevanja predlaganega dogovora in ob 
polletnih gibanjih in ob sprejemanju re- 
solucije o uresničevanju družbenega pla- 
na poroča tudi o učinkih sprejetega do- 
govora. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora 
o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. maja 1980 
obravnaval osnutek dogovora o uskla- 
jevanju ukrepov davčne politike pri dav- 
ku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega deta in na podlagi 72. člena 
Poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena Poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora sprejel ta-le , 

Stališča 
1 Izhajajoč iz sklepa Skupščine SR 

Slovenije, sprejetega ob resoluciji o ure- 
sničevanju družbenega plana, Družbeno- 
politični zbor meni, da je politika obdav- 
čevanja sestavni del vsakoletne resoluci- 
je, zaradi česar bi morali biti izvedbeni m 
spremliaioči dokumenti, ki izhajajo iz re- 

solucije sprejeti hkrati z njo. Družbeno- 
politični zbor opozarja, da utegnejo spre- 
membe veljavnih davčnih predpisov sre- 
di leta povzročiti določene težave in bi 
zato moral Izvršni svet poleg predlagane- 
ga dogovora predložiti tudi oceno posle- 
dic, do katerih bi utegnilo priti 

Predvidena politika obdavčevanja do- 
hodka temeljnih organizacij združenega 
dela je ena od sestavin dogovora o teme- 
ljih plana federacije, v katerem bi se bilo 
treba dogovoriti o tistih ukrepih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, s katerimi bomo 
pri obdavčevanju dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela spodbujali do- 
govorjeni razvoj posameznih panog. 

2 Družbenopolitični zbor ugotavlja v 
zvezi z določbo 5 člena dogovora, da se 

prepočasi uresničujejo načela o udeležbi 
na skupaj ustvarjenem deviznem prihod- 
ku in da lahko predložene rešitve, dopol- 
njene s predlogom Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, učinkujejo le na ob- 
davčevanje dohodka temeljne organiza- 
cije združenega dela - končnega izvozni- 
ka, ne pa tudi na vse udeležence v proiz- 
vodnji izvoženega blaga in storitev. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da zavežeta Izvršni 
svet, da v usklajevalnem postopku upo- 
števa pripombe in predloge zbora, ter da 
zaradi nepopolne obrazložitve pripravi še 
dodatna pojasnila o tem, katere spre- 
membe so na podlagi tega dogovora po- 
trebne v veljavni republiški zakonodaji in 
kaj ta dogovor pomeni z vidika predvide- 
ne zakonodaje za naslednje srednjeroč- 
no obdobje 

SKLEPA 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za 
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1979. 

Zbot občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 36. seji dne 28. maja 1980 ob obrav- 
navi poročila o delu delegatov iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1979 
sprejel naslednji 

sklep: 
1 Zbor občin Skupščine sprejema po- 

ročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za ob- 
dobje od 1 1 do 31 12 1979 

2 Zbor podpira sklepne ugotovitve iz 
poročila m v tej zvezi posebej izpostavlja 
ustvarjanje pogojev za uresničevanje de- 
legatskega sistema m delegatskih od- 
nosov ter programiranja dela Zveznega 
zbora. Program dela Zveznega zbora je 
pomemben družbenopolitični dokument, 
ki mora biti rezultat konkretnih dogovo- 
rov skupščin, njihovih izvršnih svetov, 
družbenopolitičnih organizacij in drugih 
družbenih dejavnikov v občinah, republi- 
kah in v federaciji Pri njegovem nastaja- 
nju pa je zlasti potrebno zagotoviti sode- 
lovanje delegatske baze. 

3 Da bi zagotovili učinkovito uresni- 

čevanje programa, je potrebno ob pro- 
gramiranju dela skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti (nanaša se na občinske 
in republiško), določiti način obravnave 
posameznih zadev iz pristojnosti Zvezne- 
ga zbora. Pri tem je potrebno zlasti dolo- 
čiti, kdaj je zvezno gradivo take narave, 
da ga je treba obravnavati v delovnih' 
telesih skupščin in zborov, kdaj na zborih 
kot konferencah delegacij, kdaj v ad hoc 
delovnih skupinah oziroma v drugih obli- 
kah delegatskega usklajevanja in odloča- 
nja 

Hkrati je potrebno opredeliti vse samo- 
upravne, družbenopolitične m gospodar- 
ske subjekte, od temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti pa do federacije, 
ki bodo sodelovali v postopku oblikova- 
nja družbenih odločitev. Za njihovo us- 
klajeno delovanje bi bilo potrebno ob 
pomembnih družbenih vprašanjih, več- 
krat kot doslej, sklicevati tudi problem- 
ske konference delegacii 

4 Da bi omogočili vključevanje vseh 
zainteresiranih dejavnikov v obravnavo 
zadev iz pristojnosti Zveznega zbora, si je 
potrebno prizadevati za dosledno uresni- 
čevanje sprejetega programa, tako po 
vsebini, kakor glede rokov obravnave po- 

sameznih zadev. Hkrati pa mora biti pro- 
gram odprt tudi za obravnavo aktualnih 
in tekočih vprašanj, ki jih bo potrebno na 
podlagi ocen v republikah in avtonomnih 
pokrajinah oziroma na podlagi pobud 
delegatske baze obravnavati v Zveznem 
zboru. 

5. Glede na interes ter odgovornost 
republike za njen vsestranski in skladni 
razvoj bi bilo potrebno obravnavi po- 
membnejših zadev iz pristojnosti Zvezne- 
ga zbora zagotoviti tudi preko občinskih 
skupščin v Zboru občin usklajevanje sta- 
lišč, pobud in predlogov delegaske baze. 
V ta namen bi v Zboru občin s pomočjo 
posebne točke dnevnega reda omogočili 
izmenjavo, usklajevanje in sprejemanje 
stališč za delo delegatov v Zveznem 
zboru. 

6. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru ter drugi družbeni deja'vniki, ki so- 
delujejo v procesu delegatskega odloča- 
nja, naj pri nadaljnjem delu upoštevajo in 
uveljavljajo tudi stališča m predloge, ki 
so jih sprejele skupščine občin ob obrav- 
navi poročila, stališča in predloge delov- 
nih teles zbora ter stališča Družbenopoli- 
tičnega zbora in Sveta za politični sistem 
pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije 

8 poročevalec 



Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. maja 1980 
obravnaval Poročilo o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije za obdobje od 1. 1. 
1979 do 31. 12. 1979 in na podlagi prve- 
ga odstavka 244. člena v zvezi z 242. 
členom Poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel ta-le 

Sklep 
1. Poročilo o delu delegatov iz SR Slo- 

venije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije za obdobje od 1 1 1979 do 
31. 12. 1979 se sprejme. 

2. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 
se v delu Zveznega zbora ne uresničudo- 
volj delegatski odnosi niti niso dane vse 
možnosti za učinkovito delo delegatov 
Zveznega zbora. Ob večji odprtosti zbora 
je treba zato zlasti aktivirati delovne ljudi 
in občane v temeljnih organizacijah in 
skupnostih, krajevnih skupnostih, druž- 
benopolitičnih organizacijah, samoup- 
ravnih interesnih skupnostih in drugih 
organizacijah in skupnostih, da bi prišla 
bolj do izraza njihova mnenja in temeljna 

stališča v delu Zveznega zbora. Zato bi se 
morale ob njihovem sodelovanju kot tudi 
drugih odgovornih družbenih subjektov, 
zlasti družbenopolitičnih organizacij, 
uveljaviti občinske skupščine kot konfe- 
rence delegacij v katerih bi delegati ne- 
posredno usklajevali interese in obliko- 
vali predloge ter smernice za delo dele- 
gatov, kar je tudi v skladu s stališči, pri- 
poročili in sklepi o nadaljnjem uresniče- 
vanju delegatskega sistema v Skupščini 
SR Slovenije, ki jih je skupščina sprejela 
v letu 1978. 

Doseči je treba tako demokratično me- 
todo dela zbora, da bo njegovim delega- 

. tom omogočeno čim bolj realizirati nji- 
hovo delegatsko funkcijo. 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da bi 
moral zlasti program dela zbora postati 
družbenopolitični dokument oziroma re- 
zultat konkretnih dogovorov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, njihovih 
izvršnih organov, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in drugih odgovornih organov v 
občinah, republiki in federaciji; le tako 
bo lahko program dela v celoti zadovoljil 
interese delegatske baze. V zvezi s tem 
Družbenopolitični zbor meni. da je nuj- 
no, da se Skupščina SR Slovenije in ob- 
činske skupščine bolj aktivirajo za kvali- 

tetnejše programiranje dela, pri čemer si 
je treba prizadevati za usklajenost teh 
programov. Zlasti je pomembno, da se 
dovolj zgodaj sprejmejo trimesečni pe- 
riodični načrti, kar bi omogočilo pravo- 
časno sklicevanje sej delegacij v zainte- 
resiranih organizacijah in skupnostih in 
kvalitetnejšo obravnavo aktualnih vpra- 
šanj iz programa dela Zveznega zbora 
tako v temeljnih delegacijah kot V občin- 
skih skupščinah 

Prizadevati si je treba za takšne oblike 
medsebojnega sodelovanja med delegati 
v Zveznem zboru in Zveznim izvršnim 
svetom ter njegovimi upravnimi organi, 
da bodo lahko delegati v Zveznem zboru 
imeli dejansko vse možnosti za uresniče- 
vanje svoje delegatske funkcije. Ustvarja- 
ti je treba tudi enake možnosti za delo 
delegatov v Zveznem zboru, ki opravljajo 
svojo funkcijo profesionalno in drugimi 
delegati zbora 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru, da pri svojem delu uveljavljajo in 
s i prizadevajo za uresničevanje mnenj in 
stališč izraženih v poročilu odbora Druž- 
benopolitičnega zbora za družbenopoli- 
tični sistem in v razpravi na seji zbora. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 37. seji dne 28. 
maja 1980 obravnaval predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj čimprej pripravi nov zakon o financi- 
ranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih, glede na to. 
da veljavni zakon iz leta 1974 ni niti us- 
klajen z zakonom o združenem delu, niti 
ne upošteva že doseženega družbenoe- 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 36. seji dne 28. maja 1980 ob obrav- 
navi predloga zakona o zaključnem ra- 

konomskega razvoja na tem področju. 
2. Proučiti je potrebno možnost zniža- 

nja stopenj posameznih vrst davkov, zla- 
sti stopnje davka iz dohodka TOZD in s 
tem vplivati na razbremenitev gospodar- 
stva, da bi.se tudi na ta način izboljšala 
njegova akumulativna sposobnost. V pri- 
meru, da se med letom ugotovi večji pri- 
liv sredstev po posameznih virih, pa je 
potrebno že med letom proučiti in pred- 
lagati znižanje davčne stopnje. 

3. Iz republiškega proračuna je po- 
trebno izločiti vse obveznosti, ki v sploš- 
no-proračunsko porabo ne sodijo. 

4. Celotna proračunska poraba naj se 
vključuje v celoto stabilizacijskih priza- 
devanj s tem, da se pretehta upraviče- 
nost in racionalnost porabe na sleherni 
postavki proračuna. 

čunu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1979 sprejel še naslednji 

sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

5 Izvršni svet naj v prihodnje pri pred- 
laganju zakonov in drugih aktov, s kateri- 
mi se nalagajo določene obveznosti po- 
ravnavanja iz sredstev republiškega pro- 
računa utemelji vsak predlog s tem, kako 
bo v okviru planiranih sredstev republi- 
škega proračuna ali na drug ustrezen 
način pokrival oziroma zagotavljal sred- 
stva za predlagane obveznosti. 

6. Poraba sredstev republiškega pro- 
računa mora v prihodnje ostajati na nivo- 
ju sprejetega plana odhodkov proračuna 
SR Slovenije. 

7 Izvršni svet naj pri pripravi proraču- 
na za prihodnje leto upošteva predloge, 
pripombe in stališča delovnih teles skup- 
ščine in zbora in pripombe delegatov ob 
obravnavi predloga zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna Socialistič- 
ne republike Slovenije za leto 1979. 

prouči sedanji sistem financiranja sploš- 
nih družbenih potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih in predloži skupščini 
spremembe in dopolnitve tega zakona. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane 

Zbor Združenega dela maja 1980 obravnaval predlog za izdajo brane in na podlagi drugega odstavka 
Zbor združenega dela Skupščine SR zakona o spremembi in dopolnitvi zako- 231 ■ člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije je na svoji 37. seji dne 28. na o intervencijah v kmetijstvu in porabi Slovenije sprejel naslednji 



SKiep 
1 Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu m porabi hrane se 
ne sprejme iz razlogov, ki jih navajajo v 
svojih poročilih Odbor za finance, Zako- 
nodajno-pravna komisija, Komisija za 
spremljanje izvajanja zakona o združe- 
nem delu m Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
se določila zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane iz leta 1978 niso v 
celoti uresničevala, zato je potrebno v 
občinah pospešiti oblikovanje samoup- 
ravnih skladov za pospeševanje kmetij- 

stva, ki so z zakonom določena oblika 
samoupravne organiziranosti za zbiranje 
sredstev. Ob tem Zbor združenega dela 
posebej poudarja, da je potrebno tiste 
sporazume v občinah, ki se naslanjajo na 
dohodek, spremen/ti tako, da bodo skla- 
dni s 4. členom zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane. 

3. Zbor združenega dela predlaga, da 
se pri oblikovanju izhodišč za politiko 
cen v letih 1981-1985 skuša zagotoviti 
takšne pogoje, da bo kmetijski proizvod- 
nji prek primarne delitve zagotovljena 
vsaj enostavna reprodukcija. 

4. Zbor združenega dela nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v 
okviru svoje odgovornosti za pripravo 

dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 pri- 
pravi predlog sistema in politike združe- 
vanja sredstev za razvoj kmetijske proiz- 
vodnje v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. 

5. Zbor združenega dela nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v 
skladu s svojo odgovornostjo za stanje v 
družbenopolitični skupnosti ter odgovor- 
nostjo za izvrševanje predpisov zlasti za- 
kona o intervencijah v kmetijstvu in pora- 
bi hrane, oceni, nastalo situacijo ter sku- 
paj z izvršnimi sveti prizadetih občinskih 
skupščin podvzame ustrezne ukrepe, da 
se uresničijo letošnji nujni programi na 
tem področju. 

Zbor občin 

Zbor občin skupščine SR Slovenije je 
na 36. seji dne 28. maja 1980 obravnaval 
predlog za izdajo zakona o spremembi 
in dopolnitvah zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane in na podlagi 
3.odstvka 261. člena v zvezi z 237. čle- 
nom poslovnika Skupščine SI7 Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep: 
1 Predlog za izdajo zakona o spre- 

membi in dopolnitvi zakona o intervenci- 
jah v kmetijstvu in porabi hrane se ne 

sprejme iz razlogov, ki jih navajajo odbor 
za finance in odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj v skupnem poročilu, 
komisija za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu in zakonodajno-prav- 
na kmisija v svojih poročilih,Izvršni svet v 
svojih stališčih in delegati v razpravi na 
seji zbora. \ 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v okviru nalog za naslednje srednje- 
ročno obdobje prouči možnosti sistem- 
skih rešitev za zagotavljanje obveznosti 
glede intervencij v kmetijstvu in porabi 
hrane, s katermi bo podrobneje določil 
obveznosti na področju kmetijske proiz- 

vodnje in porabe hrane in njihov obseg. 
3. Prav tako naj Izvršni svet pripravi 

predlog, kako se izvršujejo naloge po 
tem srednjeročnem planu ter obveznosti 
po zakonu o združevanju kmetov in za- 
konu o kmetijskih zemljiščih. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v skladu s svojo odgovornostjo za 
stanje v družbenopolitični skupnosti ter 
odgovornostjo za izvrševanje predpisov, 
zlasti zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane,oceni nastalo situacijo 
ter skupaj z izvršnimi sveti prizadetih ob- 
činskih skupščin, podvzame ustrezne 
ukrep-p, da se uresničijo letošnji nujni 
programi na tem področju. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČANOV - 25. 4. 1980 

- Kako je bila doslej financirana letališka 
infrastruktura? 

Na 35. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 25. aprila 1980, je delegat 
Tone Kranjc iz občine Maribor 
ob odgovoru na delegatsko 
vprašanje Jožeta Vilfana, de- 
legata iz občine Ljubljana- 
Center, zastavil naslednje do- 
polnilno vprašanje: 

»Menim, da odgovor ne da- 
je konkretnih podatkov o virih 
financiranja oziroma kako in 
iz katerih virov se je dosedaj 
financirala letališka infra- 
struktura. Zato bi bilo dobro, 
če bi Izvršni svet odgovor do- 
polnil, ker vemo, da je samou- 
pravno sporazumevanje v 
preteklih letih izpadlo. Prav bi 
bilo, da vedo za način financi- 
ranja tudi delegati iz Ljublja- 
ne, pa tudi vsi ostali.« 

Istočasno je delgat Jernej 
Rajer iz občine Nova Gorica 
zastavil naslednje dopolnilno 
vprašanje: 

»Hkrati z odgovorom o 
strukturi financiranja, se pravi 
o obveznostih, bi želel vedeti 
tudi, kakšni so družbenoeko- 
nomski kriteriji, ki so vodili k 

taki koncentraciji letališč, ki 
jim moramo vzdrževati v 
evropskem prostoru, in sicer: 
Maribor, Ljubljana, Zagreb, 
Krk in Pula. Omenil bi še mož- 
ne povezave za primere ne- 
sreč oziroma nujnih primerov, 
npr. letališči Celovec in Ron- 
ke, ki sta izven meja naše do- 
movine. Poleg tega pa je po- 
trebno upoštevati še obstoje- 
če in bodoče cestne ali želez- 
niške povezave«. 

Na vprašanja je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pismeni odgo- 
vor 

V osnutku samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana 
razvoja letališke mreže v SR 
Sloveniji za obdobje 
1976-1980 je bilo predvideno 
financiranje sledečih infra- 
strukturnih letaliških objektov 

1. LETALIŠČE LJUBLJANA 
rekonstrukcija in prevleka 

vzletno pristajalne steze z za- 
ščitnimi pasovi, osvetlitev ka- 
tegorije II 

- ureditev komunalnih na- 
prav in vodovodov - električni, 
kablovodi in transformatorji za 
napajanje letališča s paralel- 
nim virom električne energije, 
ureditev preskrbe z vodo in 
odvajanje odplak s čistilno na- 
pravo ter ostalo urejanje infra- 
strukturnih objektov in naprav 

2. LETALIŠČE MARIBOR 
odplačilo anuitet za kredi- 

te, naložene v izgradnjo, 
- vzletno pristajalne steze z 

zaščitnimi pasovi, 
- osvetlitve in tehnične 

opreme vzletno pristajalne 
steze, 

- električnih kablovodov za 
napajanje letališča s paralel- 
nim virom električne energije, 

- platforme, spojnic in te- 
hničnega trakta, 

- telefonskih in telegrafskih 
instalacij, 
- preskrbe z vodo in odpla- 

kovanja odpadlih in meteoro- 
loških voda s čistilno napravo 

3. LETALIŠČE PORTOROŽ 
- vzletno pristajalna steza, 

platforma, zemeljska dela 

4. LETALIŠČE NOVO MESTO 

steze in platforma s priključ- 
kom, 
- komunalna ureditev, do- 

stopna cesta in ostale uredi- 
tve. 

5. LETALIŠČE MURSKA 
SOBOTA 

- za letališke infrastruktur- 
ne objekte 

6. LETALIŠČE SLOVENJ 
GRADEC 

- vzletno pristajalna steza, 
platforma, zemeljska dela 

7. LETALIŠČE PTUJ 
- ureditev infrastrukture na 

manevrskih površinah 

8. OSTALA LETALIŠČA 
- ureditev infrastrukture na 

manevrskih površinah 
Za realizacijo navedenega 

samoupravnega sporazuma so 
bila predvidena po letališčih 
sledeča sredstva, 
za letališče Ljubljana 

146 mio din 
za letališče Maribor 58 mio din 
za terciarna letališča 

46 mio din 
-asfaltiranje pristajalne SKUPAJ 250 mio din 
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Predvideni viri sredstev so 
bili: 

- združena sredstva gospo- 
darstva 200 mio din 

- reeskontini krediti iz PH 
vlog 50 mio din 

V obdobju od 1976 do 1978 
so bile predvidene investicije v 
celoti realizirane na letališčih 
Ljubljana, Maribor, Slovenj 
Gradec in Portorož, njihova 
stvarna višina pa je znašala: 
na letališču Ljubljana 

282.7 mio din 
na letališču Maribor 

226.8 mio din 
na letališču Slovenj Gradec 

35,0 mio din 
na letališču Portorož 

46,0 mio din 
SKUPAJ 590,5 mio din 

Na osnovi združevanja sred- 
stev so podpisniki sporazuma 
vplačali 36.125.000 din. Ta 
sredstva v višini 23.600.000 je 
uporabilo letališle Ljubljana za 
plačilo interkalarnih obresti in 
delno rednih obresti v letu 
1978, 1979 in 1980, sredstva 
zbrana v mariborski regiji v vi- 
šini 12.525.000 din pa so bila 
potrošena delno za redno de- 
lovanje, delno za nove investi- 
cije na letališču Maribor 

Viri sredstev za izvedene in- 
vesticije, predvidene v osnutku 
samoupravnega sporazuma: 

- skupaj na vseh letališčih 
lastna sredstva 58.6 
krediti 487.2 
ostalo 44.7 

- na letališču Ljubljana 
lastna sredstva 26.9 
krediti 254.6 
ostalo 1.2 
SKUPAJ 282.7 

- na letališču Maribor 
lastna sredstva 9.6 
krediti 173.6 
ostalo 43.6 
SKUPAJ 226.8 

- na letališču Slovenj Gra- 
dec 
vse krediti 35 

- na letališču Portorož 
lastna sredstva 22 
krediti 24 
SKUPAJ 46 

Odgovor tov Jerneju Raj- 
nerju: 

Kriteriji za določanje upravi- 
čenosti izgradnje letališč je 
možno iskati samo v okviru 
posameznih držav, kajti vsaka 
država želi razvijati lastno pro- 
metno infrastrukturo in ospo- 
sobiti lastni prometni sistem, 
neodvisno od političnih in dru- 
gih stikov s sosedi. To še pose- 
bej velja za zračni promet, kjer 

je državni protekcionizem izre- 
dno močan. 

Potrebno je poudariti, da 
zavzema zračni promet v okvi- 
ru sodobnih prometnih siste- 
mov točno določeno mesto, ki 
ne pomeni multipliciranje, 
temveč dopolnjevanje promet- 
nih storitev ostalih prometnih 
panog. 

Mesto zračnega prometa v 
Jugoslaviji je določeno v več- 
jem številu dokumentov, pred- 
vsem v Družbenem dogovoru 
o prometni politiki Jugoslavije, 
v stališčih Skupščine SR Slo- 
venije za usmerjanje skladne- 
ga razvoja in delitve dela na 
področju prometa, pa tudi v 
zveznih in republiških planskih 
dokumentih. 

Gostota letališč v okviru po- 
sameznega državnega območ- 
ja zavisi tako od specifičnih 
pogojev za razvoj zračnega 
prometa (geografski, ekonom- 
ski in drugi), kot tudi od druž- 
beno političnih in ekonomski 
ciljev, ki se postavljajo pred ra- 
zvoj zračnega prometa. 

Med ekonomskimi kriteriji 
za določanje potrebne mreže 
letališč se po pravilu upošteva- 
jo predvsem sledeči kriteriji: 

1. skupno število, gostota ter 
demografska in ekonomska 
struktura prebivalstva, 

2. stopnja gospodarske ra- 
zvitosti, merjena z narodnim 
dohodkom na prebivalca ter z 
deležem zaposlenega prebi- 
valstva, 

3. stopnja razvitosti turizma, 
merjena s številom nočitev in 
turistov, ločeno za domače in 
tuje turiste. 

Obseg gravitacijskih obmo- 
čij po pravilu določa kriterij 
dostopnosti letališč, izražen v 
času vožnje ali oddaljenosti od 
letališč, seveda vezan na eko- 
nomske kriterije. 

V Jugoslaviji prevladuje 
mnenje, da naj bi bilo letališče 
dostopno večini prebivalstva v 
razdalji do 50 km za notranji 
promet in od 100 do 200 km v 
mednarodnem oziroma inter- 
kontinentalnem prometu. 

Ne glede na različne kriterije 
za določanje upravičenosti le- 
tališč, pa velja omeniti izredno 
zainteresiranost posameznih 
regij, odnosno večjih mest, ki 
so pripravljena vložiti tudi veli- 
ka sredstva za dosego lastne- 
ga javnega letališča. V Jugo- 
slaviji je trenutno prek 20 
mest, ki žele nova javna, često 
mednarodna letališča, čeprav 
njihova ekonomska upraviče- 
nost ni dokazana. 

Prav zaradi omenjenih želja 
za gradnjo novih letališč, so 
bile na pobudo Zveznega ko- 
miteja za promet in zveze izde- 
lane prve študije, ki naj bi dale 
osnovo za večio družbeno ra- 

cionalnost v izgradnji letališč 
in omogočile določitev opti- 
malne aerodromske mreže. Na 
žalost, te študije zastavljenih 
ciljev še niso dosegle. 

V SR Sloveniji živi v gravita- 
cijskem območju letališča 
Ljubljana (dostopnost 30 min.) 
okrog pol milijona prebivalcev, 
kar omogoča letni obseg pro- 
meta (1979) 650.000 potnikov 
(340.000 v domačem in 

310.000 v mednarodnem pro- 
metu) in okrog 7.000 ton to- 
vora. 

V gravitacijskem območju 
letališča Maribor živi okrog 
300.000 prebivalcev, ti pa za- 
gotavljajo letališču obseg pro- 
meta okrog 130.000 potnikov 
(95.000 v domapem in 35.000 v 
mednarodnem prometu) in 
1100 ton tovora, kar pa še ne 
zagotavlja rentabilnega poslo- 
vanja. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 5. 1980 

- Zakaj odlok o prepovedi prometa kuril- 
nega olja za gospodinjstva? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 39. okoli- 
ša Ljubljana-Vič-Rudnik, je na 
37. seji Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Zvezni izvršni svet je 10. 
aprila letos izdal odlok o pre- 
povedi prometa kurilnega olja 
za gospodinjstvo. Odlok naj bi 
veljal od 1. maja do 31. avgu- 
sta 1980 (Uradni list SFRJ, št. 
22). 

Ker veliko število gospo- 
dinjstev že od letošnjega ja- 
nuarja zaman čaka na to kuri- 
vo, bo ta ukrep ZIS nedvomno 
sprožil niz nerešljivih situacij. 
Predvsem lahko septembra 
pričakujemo razpad električ- 
nega sistema, ker se bomo 
vsi v sili zatekli k električne- 
mu ogrevanju (premoga na- 
mreč tudi primanjkuje), PE- 
TROL pa kljub aktiviranju 
vseh zmogljivosti ne bo mo- 
gel do zime izpolniti obvezno- 
sti do naročnikov. 

Vprašujemo, kakšni so bili 
motivi ZIS, da je izdal navede- 
ni odlok in ali je ZIS zgoraj 
navedene neizbežne posledi- 
ce predvidel? 

Vprašujemo se tudi, ali so 
bile preštudirane tudi druge 
možne rešitve, ki bi dale za- 
dovoljive rezultate. 

Na vprašanje je odgovoril dr. 
Vladimir Fatur namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko, industri- 
jo in gradbeništvo: 

Odlok o prepovedi prometa 
s kurilnim oljem za gospodinj- 
stva tipa EL in ELS v določe- 
nem obdobju leta 1980 je spre- 
jel Zvezni izvršni svet dne 10. 
4. t. I. (Uradni list SFRJ, št 22 z 
dne 30. 4, 1980). 

Po tem odloku je od 1 maja 
do 31. avgusta t. I. prepovedan 
promet s kurilnim Oljem za in- 
dividualne - zasebne porabni- 
ke, medtem ko je oskrba indu- 
strije, zdravstvenih, vzgojno- 
varstvenih ustanov izvzeta iz 
odloka 

Vzroki, ki so vodili do izdaje 
tega odloka Zveznega izvršne- 
ga sveta so naslednji: 

1. Težave plačilno-bilančne- 
ga značaja za plačevanje uvoz- 
ne surove nafte s konvertibil- 
nega področja, ki so povzroči- 
le močne omejitve v dobavah 
naftnih derivatov iz rafinerij; 
saj so te obratovale z zmanjša- 
nimi zmogljivostmi, ker je cena 
nafte na svetovnem tržišču v 
neprestanem porastu. 

2. V okviru skrčenih dobav 
srednjih destilatov je bilo v tem 
letnem obdobju potrebno dati 
prednost dizel gorivom. 

3. Ker izven kurilne sezone 
obstaja mpžnost zlorabe pora- 
be EL olja v prometu in kmetij- 
stvu (razliki v ceni) je s tem 
odlokom dana možnost, da se 
ta pojav izven kurilne sezone 
prepreči. 

Republiški komite za ener- 
getiko, industrijo in gradbeniš- 
tvo je sprožil postopek, da se 
prepoved prometa z EL kuril- 
nim oljem skrajša za en mesec, 
da se s tem omogoči pravoča- 
sen razvoz in oskrbo indivi- 
dualnim porabnikom pred pri- 
četkom kurilne sezone. 

Po energetski bilanci SFRJ 
za leto 1980, ki je bila sprejeta 
pred nekaj dnevi, ima SR Slo- 
venija na razpolago 700.000 
ton srednjih destilatov v tem 
letu. 26. 5. 1980 smo sprožili v 
Zveznem izvršnem svetu za- 
htevo, da bi bila notranja repu- 
bliška razporeditev teh destila- 
tov sledeča: EL in LS olja 
357.000 ton, dizel goriva 
343.000 ton, kar pomeni, da bo 
dizel goriva po tej bilanci za 
10% več na razpolago kot lani, 
EL kurilnega olja za gospo- 
dinjstvo pa bo 97,2% glede na 
količine preteklega leta, kar 
ocenjujemo ob varčevanju kot 
zadovoljivo. 

Republiški komite za ener- 
getiko, industrijo in gradbeniš- 
tvo je nadalje predložil ustrez- 
nim organom, da slovenski di- 
stributerji pri EL olju in dizel 
gorivu ter ostalih derivatih 
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skrbe za distribucijo v enako- 
mernem obsegu glede na ob- 
močja SR Slovenije, s tem da 
se upošteva sezonski značaj 

porabe na posameznih ob- 
močjih, torej z upoštevanjem 
specifičnosti kmetijske in turi- 
stične sezone 

- Zakaj uvažamo pralni prašek namesto 
surovin? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 16. okoli- 
ša - Maribor je zastavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Zakaj smo v začetku letoš- 
njega leta, ko je bilo pomanj- 
kanje pralnega praška na trži- 
šču uvažali pralni prašek na- 
mesto surovin, ker bi bili efek- 
ti zanesljivo količinsko večji, 
uvoženi pralni prašek pa se- 
daj leži po trgovinah? 

Na vprašanje je odgovoril 
Avgust Metlika, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve' 

Pomanjkanje pralnih pra- 
škov se je pojavilo že v začetku 
novembra 1979. Na to pomanj- 
kanje je vplivalo zlasti pomanj- 
kanje domačih in uvoženih su- 
rovin za proizvodnjo pralnih 
praškov, povečan izvoz pralnih 
praškov ter povečano povpra- 
ševanje na domačem trgu 

Za to je v prvi polovici mese- 
ca novembra 1979 Republiški 
komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve organizi- 
ral sestanek v zvezi s proble- 
matiko preskrbe s pralnimi 
praški, katerega so se udeležili 
tudi predstavniki Samouprav- 
ne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, Go- 
spodarske zbornice Slovenije 
in tovarne Zlatorog. Na tem se- 
stanku je bilo dogovorjeno, da 
Zlatorog Maribor zagotovi za 
široko potrošnjo do konca leta 
1979 1200 ton pralnih praškov. 
Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s 
tujino pa je tovarni Zlatorog 
omogočila dodaten uvoz re- 
produkcijskega materiala v le- 
tu 1979. Od navedene dogo- 
vorjene količine'je Zlatorog 
dobavil v prvi polovici novem- 
bra 1979 le 250 ton pralnih 
praškov. Okrog 12. 11. 1979 je 
prišlo zaradi pomanjkanja su- 

rovin do izpada proizvodnje 
pralnih praškov v Zlatorogu in, 
ker je postala preskrba s pral- 
nimi praški še bolj kritična, je 
Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
poslal zveznim organom za- 
htevek za dodelitev deviznega 
kontingenta za uvoz. 1.000 ton 
pralnega praška, hkrati pa je 
posredoval pri proizvajalcih 
dobavo surovin za proizvodnjo 
pralnih praškov, tako, da je 
Zlatorog dne 21. 11. 1979 lah- 
ko ponovno pričel s proizvod- 
njo. Pozneje je Zlatorog obve- 
stil Republiški komite za trži- 
šče in splošne gospodarske 
zadeve, da bo od tedenske 
proizvodnje pralnih praškov, ki 
je znašala 550 ton in za katero 
je bilo dogovorjeno, da jo bo v 
celoti posredoval na slovensko 
tržišče, dejansko dobavil le 80 
ton, preostale količine pa je 
prodal izven Slovenije. 

V takšnih razmerah je bilo 
ugotovljeno, da je možno pre- 
skrbo slovenskega trga s pral- 
nimi praški izboljšati z uvo- 
zom. Seveda je bila to le tre- 
nutna rešitev. Tako je bilo iz 
sredstev za intervencije na tr- 
žišču uvoženo 780 ton pralnih 
praškov. Ta prašek je bil dalj 
časa v prodaji, ker je bil za 
približno 50% dražji od doma- 
čega, ob tem pa je bilo ves čas 

nenormalno povpraševanje po 
pralnem prašku iz domače 
proizvodnje. 

Zaradi tega je bilo v mesecu 
marcu 1980 odobreno sloven- 
skim proizvajalcem surovin za 
proizvodnjo pralnega praška 
40 mio din iz sredstev za inter- 
vencije na tržišču, s tem, da se 
je Zlatorog Maribor zavezal, da 
bo posredoval na slovensko tr- 
žišče 3.000 ton dodatnih koli- 
čin pralnega praška. Navedene 
količine pralnega praška bodo 
dobavljene do konca meseca 
avgusta 1980. Predvidevamo, 
da se bo v naslednjih mesecih 
z izdobavami teh dodatnih ko- 
ličin preskrba s pralnimi praški 
izboljšala. 

Pri tem pa moramo poudariti 
tudi to, da je Zlatorog konec 
leta 1979 in v prvih mesecih 
leta 1980 posredoval na slo-_ 
vensko tržišče večje količine' 
pralnega praška kot v preteklih 
letih. To kažejo tudi podatki o 
razmerju prodaje, pralnih pra- 
škov na jugoslovanskem in 
slovenskem tržišču. To ra- 
zmerje je v prvem polletju 1979 
znašalo 72 28 v korist jugo- 
slovanskega tržišča, v prvih 
štirih mesecih leta 1980 pa 
znaša to razmerje že 47 53, 
kar pomeni, da je bilo že 53% 
celotne proizvodnje plasirano 
na slovensko tržišče 

NOVO 
Založili smo publikacijo 

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN 
VALORIZIRANE VREDNOSTI 
STANOVANJSKE HIŠE OZIROMA 
STANOVANJA 

V publikaciji je pravilnik o enotni metodologiji za izračun 
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja ter navodilo o načinu ugotavljanja porasta 
cene stanovanj pri določanju davčnih osnov od prodaje 
stanovanjskih hiš in stanovanj. 

Sprejemamo naročila 
CZ "Uradni list SRS« 

Ljubljana, Gregorčičeva 27 a 

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti obve- 
ščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdal publikacijo 

DRUŽBENO PLANIRANJE 
V publikaciji so objavljeni: zakon o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 1/80) ter združeno besedilo odloka o obvezni 
enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazal- 
cev (.uradni list SFRJ, št. 27/79) in odloka o obvezni enotni 

metodologiji in obveznih enotnih kazalcih (Uradni list 
SRS, št. 27/79) ter združen tekst navodila za uporabo^ 
minimuma obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SFRJ, 
št. 52/79) in navodila za uporabo obveznih enotnih kazal- 
cev (Uradni list SRS, št. 3/79). 
TA PUBLIKACIJA JE POMEMBEN STROKOVNI PRIPO- 
MOČEK ZA VSE NOSILCE DRUŽBENEGA PLANIRANJA 
PRI PRIPRA VLJANJU, SPREJEMANJU IN URESNIČEVA- 
NJU PLANOV! 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Nadaljnje izboljšanje temeljnih pravic 

vojaških invalidov in družin padlih borcev 

•Z novim zakonom je vojaškim invalidom in uživalcem družinske invalidnine 
zagotovljena socialna varnost, vse pravice pa so enotno urejene za vso državo 

OEna pomembnih novosti je, da bo zdravniško in klimatsko zdravljenje v bodoče 
temeljna pravica, kot posebna oblika zdravstvenega varstva invalidov 

•Namesto dajanja motornega vozila v uporabo, bo le-to v bodoče dano invalidom I. 
skupine s težkimi telesnimi poškodbami brezplačno 

•Predlog je, da invalidi uresničujejo zdravstveno varstvo v samoupravni interesni 
skupnosti zdravstvenega varstva in da se glede obsega pravic izenačijo z delavci 
v združenem delu 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o temeljnih pravicah vo- 
jaških invalidov in družin pad- 
lih borcev, z Osnutkom zakona 
(AS 273). Pri pripravi tega za- 
konskega Osnutka so bila pri- 
zadevanja, da se v skladu z 
ustavnimi opredelitvami in sta- 
lišči družbenopolitičnih dejav- 
nikov in sklepov Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, var- 
stvo borcev in vojaških invali- 
dov ter družin padlih borcev še 
naprej izboljšuje v smeri vse 
večjega podružbljanja. Zaradi 
tega so v Osnutku tega zakona 
predvidene pomembne novo- 
sti, s predloženimi rešitvami pa 
se zagotavlja enotnost sistema 
temeljnih pravic invalidov, ne- 
katere določbe pa so prevzete 
iz veljavnega Zakona o voja- 
ških invalidih. 

Glede na to, ker po ustavni 
določbi federacija ureja in za- 
gotavlja temeljne pravice bor- 
cev in družin padlih borcev, se 
v tem smislu tudi menja naslov 
dosedanjega zakona. 

NOVOSTI V 
TEMELJNIH PRAVICAH 
INVALIDOV 

Največ novosti vsebujejo do- 
ločbe s katerimi se urejajo od- 
nosi na področju zdravstvene- 
ga varstva. Vojaški invalidi so 
glede pravic obsega in ravni 

zdravstvenega varstva izena- 
čeni z delavci v združenem de- 
lu, člani njihovih družin pa s 
člani družin delavcev. To velja 
za tiste, ki niso zavarovani na 
drugi podlagi, ali so zavarova- 
ni, pa jim je zdravstveno var- 
stvo zagotovljeno v manjšem 
obsegu, kar pomeni vključeva- 
nje teh uživalcev v samouprav- 
ni sistem interesnih skupnosti 
S tem je mogoč njihov delež 
pri uresničevanju načina in 
obsega pravic in pospeševanja 
zdravstvenega varstva. 

Kot posebno temeljno pravi- 
co Osnutek zakona predvideva 
zdraviliško in klimatsko zdrav- 
ljenje, toda kot obliko zdrav- 
stvenega varstva. Pooblašča 
se zvezni organ, da izda po- 
drobnejše predpise o tej vrsti 
zdravljenja vojaških vojnih in- 
validov 

Prav tako je predloženo, da 
se odpravi določba veljavnega 
zakona o pošiljanju vojaških 
invalidov na zdravljenje v tuji- 
no, ker bodo to pravico uvelja- 
vili po postopku in na način, ki 
sta določena v samoupravnih 
interesnih skupnostih zdrav- 
stvenega varstva. 

Ena od novosti je tudi v tem, 
da bodo po Osnutku zakona 
vojaški invalidi kmetovalci, ka- 
terih obseg zdravstvenega var- 
stva je manjši od obsega de- 
lavcev v združenem delu, imeli 
enake pravice. Razliko do 
omenjenega obsega bo izpla- 

čevala federacija, ki sedaj iz 
proračuna izplačuje povračilo 
za vse stroške zdravstvenega 
varstva vseh upravičencev, ne 
glede na to, da so vojaški inva- 
lidi kmetovalci že zavarovani 
in plačujejo prispevek za to za- 
varovanje. 

Osnutek zakona predvideva 
tudi uvajanje občasnih siste- 
matičnih pregledov vojaških 
invalidov. Zaradi zboljšanja 
zdravstvenega varstva voja- 
ških invalidov bo posvečena 
posebna skrb uvajanju obča- 
snih sistematičnih pregledov, 
nuđenju patronažnih storitev, 
nege in zdravljenju na domu, 
kakor tudi zdravljenju v centrih 
za medicinsko rehabilitacijo. 

Ob predlaganju takšnih reši- 
tev so bili upoštevani rezultati 
znanstvenih raziskav o zdrav- 
stvenem stanju borcev in voja- 
ških invalidov, ki so bili objav- 
ljeni v posebni študiji in ki so 
nedvomno kazali na potrebo, 
da je treba več pozornosti po- 
svetiti zdravstvenemu varstvu 
te populacije Takšen sklep je 
sprejel tudi Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ 

VIŠINA INVALIDNINE 
Osnutek zakona ne predlaga 

nobenih sprememb glede viši- 
ne osebne in družinske invali- 
dnine, dodatka za nego in tujo 
pomoč, ortopedskega dodatka 
in stalnega invalidskega do- 
datka. Alternativno je predla- 
gano, da se denarni prejemki, 
ki so bili do sedaj izkazani v 
fiksnih zneskih, izkažejo v od- 
stotkih v primerjavi s povpreč- 
nim osebnim dohodkom v 
SFRJ iz prejšnjega leta, funk- 
cionar, ki vodi zvezni organ, 
pristojen za vprašanja borcev 
in vojaških invalidov, pa naj v 
začetku vsakega leta določi 
fiksne zneske navedenih pre- 
jemkov 

Prav tako je predvidena tudi 
izredna valorizacija invalidni- 
ne, dodatka za nego in tujo 
pomoč in ortopedskega do- 
datka, ki se opravi, kadar živ- 
Ijenski stroški v prvem polletju 
tekočega leta, v primerjavi z 
31 decembrom prejšnjega le- 
ta, narastejo prek 6 odstotkov, 
ne pa 8 odstotkov, kot je bilo 
to predvideno z veljavnim za- 
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OSNUTEK ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH 
VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH 
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konom. Vendar se zaradi viši- 
ne dodatka ta določba ni izva- 
jala. 

Po določbah Osnutka tega 
zakona vojaškim invalidom, ki 
so v delovnem razmerju, pripa- 
da nadomestilo osebnega do- 
hodka in sicer 100 odstotkov 
osnove za nadomestilo v vseh 
primerih in za ves čas zadrža- 
nosti z dela zaradi katerekoli 
oblike zdravstvenega varstva. 

Organizacije združenega 
dela oziroma samoupravne in- 
teresne skupnosti zdravstve- 
nega varstva bodo izplačevale 
vojaškim invalidom nadome- 
stilo in sicer 100 odstotkov 
osnove za nadomestilo, razliko 
pa bodo refundirali pri pristoj- 
nih organih v republiki oziro- 
ma pokrajini v breme proraču- 
na federacije, če gre po samo- 
upravnih splošnih aktih te 
skupnosti oziroma organizaci- 
je nadomestilo v manjšem zne- 
sku 

UPORABA 
MOTORNEGA VOZILA 

V Osnutku zakona sta pre- 
dvideni tudi dve novosti v pri- 
merjavi z veljavnimi določba- 
mi nanašata pa se na dodeli- 
tev motornega vozila Pred- 
vsem so jasneje formulirane 
indikacije. - telesne okvare ki 
dajejo pravico do motornega 
vozila. 

Tako je določeno, da vojaški 
invalid I skupine, ki mu je sta- 
tus invalida priznan samo za- 
radi amputacije, ali pri kate- 
rem je kombinacija amputacije 
ali hudih okvar zgornjih in 
spodnjih okončin (na isti strani 
ali ne), ali kateremu je status 
invalida priznana na osnovi iz- 
gube vida na obeh očesih, do- 
bi motorno vozilo domače pro- 
izvodnje s prostornino do 
1000 cm 

Vojaškemu invalidu, užival- 
cu te pravice, ki je kupil motor- 
no vozilo z večjo prostornino 

kot je omenjena, se izplača po- 
vračilo v višini cene vozila, ki 
mu pripada. 

Novo vozilo ali povračilo do- 
bi vojaški invalid po izteku pe- 
tih let od dneva poprej doblje- 
nega oziroma kupljenega vozi- 
la, zveni upravni organ, pristo- 
jen za vprašanja borcev in vo- 
jaških invalidov, bo predpisal 
vrsto in prostornino motorne- 
ga vozila. 

Na ta način je pravica do 
motornega vozila razširjena 
tudi na invalide I. skupine pri 
katerih so poškodovane spod- 
nje in zgornje okončine (pri- 
bližno 50 odstotkov upravičen- 
cev). Poleg tega pa se daje in- 
validu motorno vozilo trajno v 
lastnino, namesto v uporabo, 
kar je povzročalo hude nespo- 
razume in probleme ob vrača- 
nju vozila po smrti invalida. 

Vendar pa za invalide v bo- 
doče ni predvideno pavšalno 
povračilo stroškov za zavaro- 
vanje motornega vozila, kar je 
bilo v veljavi doslej, ker to očit- 
no ne sodi v temeljne pravice 
(republike in pokrajini lahko 
prevzamejo ta povračila za in- 
valide na svojem ozemlju) 

NADZOR NAD 
UPORABO ZAKONA 

V Osnutku zakona je predvi- 
dena revizija odločbe s katero 
se določi invalidnost, invali- 
dnina, dodatek za nego in tujo 
pomoč ali ortopedski dodatek, 
kakor tudi odločbe s katero se 
dodeli motorno vozilo. Prav ta- 
ko je predvideno, da revizija in 
pritožba odložita izvršitev od- 
ločbe 

S tem je zagotovljeno, da se 
bo invalid posluževal samo ti- 
stih pravic, ki mu pripadajo po 
zakonu V določbah Zakona o 
vojaških invalidih je namreč 
predpisano, da revizija ne od- 
loži izvršitve odločbe, pa je bi- 
lo precej primerov, da so se 
vojaški invalidi zaradi nepra- 
vočasne izvršitve revizije še 

naprej posluževali določenih 
pravic, ki jim ne pripadajo. 

Z določbami tega zakonske- 
ga osnutka je zveznemu orga- 
nu za vprašanja borcev in voja- 
ških invalidov naldlena dolž- 
nost, da nadzoruje izvajanje 
tega zakona in predpisov izda- 
nih na njegovi podlagi. Ta or- 
gan ima pravico in dolžnost, 
da sam neposredno nadzoruje 
uporabo dolčb tega zakona, če 
ugotovi, da pristojni organ v 
republiki oziroma pokrajini ne 
opravlja tega nadzorstva, to pa 
lahko povzroči hude škodljive 
posledice. 

Zvezni organ, pristojen za 
vprašanja borcev in vojaških 
invalidov, mora obvestiti Zvez- 
ni izvršni svet o nadzorstvu, ki 
ga opravi. Obenem pa so pri- 
stojni organi v republiki oziro- 
ma pokrajini dolžni pošiljati 
pristojnemu zveznemu organu 
poročila o izvajanju tega zako- 
na in predpisov. 

V Osnutku zakona ni predvi- 
deno povečanje proračunskih 
sredstev, ampak predlagano, 
da se sredstva za financiranje 
temeljnih pravic invalidov in 
družin padlih borcev rabijo 
pod pogoji in na način, ki so 
določeni v zveznem zakonu. 

Prav tako je predložena no- 
va sistematika, da se ločeno 
uredijo pravice vojaških in mir- 
nodobskih invalidov, v priza- 
devanju, da se več pozornosti 
posveti varstvu invalidov iz 
NOV, na kar so opozorili vsi 
družbenopolitični dejavniki 

In končno Osnutek zakona 
predlaga naj bo seznam od- 
stotkov vojaške invalidnosti 
sestavni del zakona in kot zdaj 
sestavni del navodila kot spre- 
mnega predpisa tega zakona 

PREDLOGI, KI NISO 
UPOŠTEVANI V 
OSNUTKU ZAKONA 

V razpravah, ki so bile pred 
pripravo tega zakonskega 

osnutka so vzbudile veliko za- 
nimanje določbe s katerimi se 
ureja vprašanje višine osebne 
in družinske invalidnine. Pred- 
lagano je bilo, da se povečajo 
invalidnine od VII. do X. skupi- 
ne, ter družinske invalidnine. 

Pri odločanju o tem vpraša- 
nju je treba upoštevati, da so 
skupine invalidnosti postavlje- 
ne sorazmerno z odstotki inva- 
lidnosti po čisto medicinskem 
merilu. Višina invalidnine za 
posamezne skupine pa ni pre- 
dvidena po istem sorazmerju, 
ampak po načelu progresije, 
da bi se zboljšal materialni po- 
ložaj težkih invalidov, ki so 
praviloma pridobitno nespo- 
sobni 

Za vojaške invalide z nižjimi 
odstotki invalidnosti so bile 
predvidene oblike varstva, ki 
so jim bolj ustrezale zunaj zne- 
skov osebne invalidnine - 
strokovno usposabljanje, po- 
klicna rehabilitacija in zapo- 
slovanje in invalidski dodatek 
za nezmožne. Zaradi tega bi 
vsako linearno povečanje 
osebne invalidnine lažjim ka- 
tegorijam invalidov sedaj moti- 
lo vzpostavljene odnose in 
povzročilo verižno zahtevo za 
povišanje invalidnine vseh ka- 
tegorij 

Podobni razlogi govorijo tu- 
di zoper linearno povišanje 
družinske invalidnine za dru- 
žinske člane umrlih vojaških 
invalidov V zadnjem času pa 
je vprašanje položaja družin 
padlih borcev vedno bolj pou- 
darjeno kot poseben in po- 
memben problem. Na seji Ko- 
misije Zveznega zbora za izde- 
lavo novega zakona o temelj- 
nih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja je 
bilo izrečeno enotno mnenje, 
da se je treba še nadalje truditi 
za to, da se zboljša položaj 
okrog 40.000 družin padlih 
borcev, zlasti tistih, ki niso uži- 
valci družinskih pokojnin na 
podlagi padlega borca. 

Izboljšanje materialnega položaja 

uporabnikov borčevskega dodatka  

©Izredna valorizacija borčevskega dodatka bo izvedena, če se bodo življenjski 
stroški v prvem polletju tekočega leta povečali za 6 namesto 8 odstotkov kot je 
bilo do sedaj predpisano 

OZ revizijo določb o pravicah do borčevskega dodatka naj bi se izognili 

neizenačenosti in nepravilnosti pri njegovem izplačilu 

Zvezni izvršni svet je poslal v spremembah in dopolnitvah ki ga bo na eni prihodnjih sej ga zakonskega osnutka ie 
obravnavo Skupščini SFRJ Zakona o borčevskem dodatku obravnaval Zvezni zbor omilitev pogojev za izredno 
Predlog za izdajo zakona o z Osnutkom zakona (AS 277), Bistvena novost omenjene- usklajevanje osnov za določa- 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BORČEVSKEM 

j^DODATKU - AS 277 

nje borčevskega dodatka. Pre- 
dvideno je namreč, da-bo us- 
klajevanje tega dodatka izpe- 
ljano, če bodo življenjski stro- 
ški v prvem polletju tekočega 

leta, v primerjavi z 31 decem- 
brom prejšnjega leta, narasli 
za 6 namesto za 8 odstotkov 
kot predvideva veljavni Zakon. 
Doslej se ta določba zaradi vi- 

sokega mejnega odstotka ni 
uporabljala. 

Ta sprememba naj bi poma- 
gala ohraniti realno vrednost 
prejemkov oziroma izbojšala 
materilani položaj zaposlenih 
borcev, ki zaradi nizkih oseb- 
nih dohodkov prejemajo bor- 
čevski dodatek. 

Ker je zaradi neenotne in 
neustrezne uporabe določb 
Zakona o borčevskem dodatku 

prišlo do večjih težav, posebej 
pri obračunavanju izplačil, za- 
konski osnutek predlaga uved- 
bo revizije odločb o pravici do 
borčevskega dodatka. To bo 
omogočilo pregled in ustrezne 
intervencije pristojnih republi- 
ških in pokrajinskih organov 
pri uporabi Zakona v vsakem 
konkretnem primeru. Prepre- 
čilo pa bo tudi vse nepravilno- 
sti. 

Zadovoljivejši pogoji za opravljanje 

gospodarskih dejavnosti v Prosti coni 

•Blago, ki kroži v Prosti coni, ustanovljeni s Sporazumom med Jugoslavijo in Italijo 
je oproščeno vseh restrikcij, carinskih in davčnih obveznosti, kar ne velja za uvoz 
blaga iz tretjih držav . 

•Temeljne organizacije združenega dela v coni lahko uporabljajo devize ustvarjene 
na podlagi Zakona o deviznem poslovanju, kakor tudi delovna sredstva, ki niso 
tretirana kot devize v smislu tega zakona 

§Za gospodarske dejavnosti v coni se lahko uporabljajo krediti, ki ne bremenijo 
plačilnobilančne pozicije republik in pokrajin w t 

•Predvideni so zadovoljivejši pogoji za vlaganje sredstev tujih oseb v obrate, ki 
delajo v coni ... 

•Domače organizacije lahko svobodno sklepajo pogodbe s tujimi osebami o 
proizvodni kooperaciji, tehničnem sodelovanju ter preskrbi in odstopanju 
materialnih pravic do tehnologije 

Delegati v Zboru republik in 
pokrajih bodo kmalu obravna- 
vali delovno besedilo Osnutka 
zakona o pogojih opravljanja 
gospodarskih dejavnosti orga- 
nizacij združenega dela v Pro- 
sti coni, ki ga je poslal Zvezni 
izvršni svet. 

S tem zakonom se urejajo 
vprašanja, ki se nanašajo na 
režim zagotavljanja in uporabe 
sredstev za organiziranje in 
poslovanje v Prosti coni, usta- 
novljeni s Sporazumom med 
Jugoslavijo in Italijo, razen te- 
ga režim uvoza oziroma izvoza 
iz cone v Jugoslavijo, vlaganje 
tujih oseb v naše obrate, ki 
opravljajo dejavnosti v coni ter 
poseben status Proste cone 
glede na carinsko področje 
Jugoslavije. Z njim se prav ta- 
ko prilagojena veljavna zako- 
nodaja za posebne delovne 

jpogoje v coni, s tem, da se 
ugotovijo samo odstopanja od 
obstoječega splošnega režima 
poslovanja organizacij združe- 
nega dela. 

Delovno bosedilo Osnutka 
zakona je bilo poslano delega- 
tom v predhodno obravnavo, 
da bi pripombe in sugestije ZIS 
upošteval pri potrjevanju 
Osnutka. 

KREPITEV 
GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA 

Prosta cona je bila ustanov- 
ljena s Protokolom, ki je se- 
stavni del Sporazuma o pospe- 
ševanju gospodarskega sode- 
lovanja med našo državo in re- 
publiko Italijo. Sporazum je bil 
ratificiran z Zakonom 1. marca 
1977, Protokol pa določa re- 
žim Proste cone, ki velja za 
obe strani. 

Če je govor o ekonomskem 
režimu cone, je v obrazložitvi 
zakona rečeno, da je blago, ki 
v njej kroži oproščeno vseh re- 
strikcij, ter carinskih in davč- 
nih obveznosti. Blago obeh 
držav, ali tisto, kar je ocarinje- 
no v teh državah je glede cari- 
ne dokončno kot izvoženo, ra- 
zen če na zahtevo zainteresira- 
nih ne bo dana carinski ali 
davčni kontroli, da bi obdržalo 
svojo nacionalnost. 

Razen tega je prav tako na- 
vedeno, da je uvoz blaga v co- 
no oproščen carine, razen za 
uvoz blaga iz tretjih držav, ki 
se rabi ali porabi v coni, kot 
tudi gradbenega in instalacij- 
skega materiala in pohištva. Za 
uvoz tega blaga je treba plača- 

ti carino organom države, na 
katere teritoriju cone se blago 
uvozi. 

Mešana italijansko-jugoslo- 
vanska komisija določa blago, 
ki ga v cono ni dovoljeno pri- 
našati, kakortudi predelovalne 
dejavnosti, ki jih v njej ni mo- 
goče opravljati. 

Področje cone je enotno in 
gibanje oseb znotraj nje prek 
državne jugoslovansko-itali- 
janske meje je prosto. Če pa je 
govor o delovnih razmerjih ter 
deviznih in davčnih vprašanjih, 
kakor tudi o pravicah do pre- 
mičnin, je predvideno, da velja 
zakonodaja države, v kateri 
ima organizacija združenega 
dela, ki v coni opravlja gospo- 
darsko dejavnost, svoj sedež. 

Državljani SFRJ in republike 
Italije imajo iste pravice do za- 
poslitve v obratih v coni. 

UPORABA KREDITOV 
V Osnutku zakona je določe- 

no, da za organiziranje in 
opravljanje dejavnosti v coni, 
temeljne organizacije združe- 
nega dela in njihove delovne 
enote, lahko uporabljajo devi- 
ze, ki jih ustvarijo ali pridobijo 
na podlagi Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino. Isto velja tudi za 
sredstva, ki so izražena v de- 
narni vrednosti, čeprav po ob- 
stoječih predpisih niso tretira- 
na kot devize v smislu tega za- 
kona. To je edino odstopanje 
od koncepta, ki izhaja od na- 
čela vzpostavljanja odnosov, 
ki so v veljavnem gospodar- 
skem sistemu določeni za 
obrate v tujini. To pa zaradi 
tega, da bi se za delo v coni 
lahko uporabljala domača 

»seeoooosooBOooBOOooooooaocooo! 

DELOVNO BESEDILO OSNUTKA ZAKONA 
O POGOJIH OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, 
V PROSTI CONI 
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oprema in domače lastninske 
pravice (patenti' licence, trgo- 
vinski ali industrijski znaki in 
žigi 

Za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v coni se lahko upo- 
rabljajo krediti, ki ne bremeni- 
jo plačilnobilančne pozicije re- 
publik in pokrajin dokler so 
nevtralni za plačilno bilanco 
države. V primeru, da na tej 
podlagi pride do izplačila, ki 
vpliva na plačilno bilanco dr- 
žave, to plačilo bremeni plačil- 
nobilančno pozicijo republik 
in pokrajih na ketere ozemlju 
se nahaja sedež temeljne or- 
ganizacije. 

Podrobneje se določajo tudi 
pogoji za najemanje kreditov 
Tako je navedeno, da se lahko 
uporabljajo samo za oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti 
v coni, ne smejo pa presegati 
vrdnosti dogovorjenih poslov 
Njihovo odplačevanje se zago- 
tavlja samo s plačilom vredno- 
sti dogovorjenih poslov na 
podlagi opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v coni 

O pogodbenih obveznostih 
za kredite, je po Osnutku zako- 
na temeljna organizacija zdru- 
ženega dela dolžna voditi po- 

sebno evidenco, ki jo pošilja 
narodni banki republike ali po- 
krajine oziroma ustrezni repu- 
bliški ali pokrajinski skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 
Prav tako je dolžna, da za 
opravljanje gospodarskih de- 
javnosti v coni odpre devizni 
račun pri pooblaščeni banki v 
Jugoslaviji 

VLAGANJE TUJIH 
OSEB 

Blago, ki se iz Jugoslavije 
izvozi v cone velja za končno 
izvoženo, razen kadar izvoznik 
zahteva, da je pod carinskim 
nadzorom, da bi obdržalo na- 
cionalnost. 

Za izvoz blaga in storitev iz 
Jugoslavije v cono se uporab- 
ljajo splošni predpisi, ki veljajo 
za izvoz blaga in storitev iz Ju- 
goslavije v druge države. To 
pomeni, da se uporabljajo vsi 
predpisi, ki urejajo izvoz blaga 
in storitev 4 

Enaka pravila - veljajo za 
izvoz blaga in storitev iz cone v 
našo državo. Tedaj se uporab- 
ljajo predpisi, ki urejajo uvoz 

blaga iz drugih držav, če z me- 
dnarodno pogodbo ni drugače 
urejeno (prost uvoz, blagovni 
kontingenti, dovoljenje za uvoz 
in soglasje za uvoz). 

V zakonu je urejeno tudi 
vprašanje vlaganja tujih oseb 
za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v coni v temeljne 
organizacije združenega dela. 
Podrobneje so določeni tudi 
pogoji za ta vlaganja, to pa po- 
meni, da se v teh primerih ne 
uporabljajo določbe Zakona o 
vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela. Navedeno je, da 
skupna vrednost sredstev tuje 
osebe ne more biti manjša od 
25 odstotkov skupnih vredno- 
sti vloženih sredstev in ne več- 
ja kot 66 odstotkov. Odgovor- 
nost temeljne organizacije v 
katero se vlagajo ta sredstva 
ne more biti večja od višine 
njenih sredstev oziroma od vi- 
šine, ki jo je temeljna organi- 
zacija združenega dela vložila 
v delovno enoto, ki je organizi- 
rana v coni. 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela lahko svobodno 
sklepa pogodbe s tujo osebo o 
dolgoročni proizvodni koope- 

racij, poslovno-tehničnem so- 
delovanju ter pridobivanju in 
odstopanju materialnih pravic 
do tehnologije. Vendar pa je 
dolžna, da s pogodbo določi, 
kaj se razume kot oblika sode- 
lovanja, kot tudi pogoji in na- 
čin njene realizacije. Pogodbe 
se evidentirajo pri zveznem 
upravnem organu, ki je pristo- 
jen za zadeve energetike in in- 
dustrije. To pomeni, ta se v 
tem primeru prav tako ne upo- 
rabljajo določbe zakona, s ka- 
terim-se ureja to sodelovanje 
in kooperacija. Temeljne orga- 
nizacije združenega dela prav 
tako lahko vlagajo svoja sred- 
stva v obrate v coni, ki so jih 
osnovala podjetja iz Italije. 

Na koncu je določeno, da 
domače organizacije oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost v 
coni po določbah tega zakon, 
v skladu s Protokolom o Prosti 
coni, kakor tudi s sporazumi, 
ki bodo sklenjeni med našo dr- 
žavo in Italijo. Pri oblikovanju 
te določbe so izhajali iz Proto- 
kola o Prosti coni, ki predvide- 
va možnost, da se vprašanja, ki 
niso urejena s Protokolom lah- 
ko naknadno urejajo kot vpra- 
šanja, ki zanimajo obe strani 

Gospodarske aktivnosti v Prosti coni 

lahko opravljajo obrati organizacij 

združenega dela 

•V prosti coni, ki je bila ustanovljena s sporazumom med Jugoslavijo in Italijo ne 
more biti sedež temeljne organizacije združenega dela 

•Temeljne organizacije lahko opravljajo dejavnost samo v okviru delovne 
organizacije, iz katere pa se ne morejo izločiti kot posebne organizacije 

•Te organizacije ali njihove delovne enote se posebej evidentirajo pri zveznih 
upravnih organih in se registrirajo v mestu sedeža svoje delovne organizacije 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejetje delega- 
tom v Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o pogojih in 
načinu organiziranja organiza- 
cij združenega dela, ki oprav- 
ljajo gospodarske dejavnosti v 
Prosti coni, z Osnutkom zako- 
na (AS 274). Zakon je v pristoj- 
nosti delegatov v Zveznem 
zboru 

ZNAČAJ PROSTE 
CONE 

Prosta cona je bila ustanov- 
ljena s Sporazumom o pospe- 
ševanju gospodarskega sode- 

lovanja med našo državo in 
Republiko Italijo, oziroma s 
protokolom o Prosti coni, ki je 
sestavni del tega sporazuma V 
Protokolu je določeno, aa dr- 
žavna meja ostane nespreme- 
njena in da se na območju co- 
ne uporablja poseben blagov- 
ni režim Pojijem bodo opro- 
ščene vseh restrikcij, davčnih 
in carinskih obveznosti vse 
operacije, ki se nanašajo na 
vstop in izstop materiala in 
blaga, za skladiščenje, komer- 
cializacijo, manipulacijo in 
predelavo 

Gospodarsko dejavnost v 
coni lahko opravljajo samo 
obrati, to pa pomeni, da v njej 
ne more biti sedež organizaci- 
je združenega sela Glede na 

navedene specifičnosti je nuj- 
no da se v tem zakonu predpi^ 
šejo posebni pogoji in način 
organiziranja organizacij zdru-. 
ženega dela za opravljanje 
takšne gospodarske dejavno- 
sti 

POGOJI POSLOVANJA 
V osnutku zakona je določe- 

no, da gospodarsko dejavnost 

v coni lahko opravlja temeljna 
organizacija združenega dela 
ali delovna enota v skladu s 
tem zakonom..Temeljna orga- 
nizacija združenega dela ali 
delovna enota se organizira za 
delo v coni po določbah Zako- 
na o združenem delu 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, je naprej določe- 
no v Osnutku, sme opravljati 
gospodarsko dejavnost v coni 

iPoooeoooocoooaicooieooaooeoBcosoosooooBoeev 
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le, dokler je v sestavi delovne 
organizacije, v okviru katere je 
bila kot del organizirana. Na 
opredelitev za takšno rešitev je 
vplivalo tudi stališče združene- 
ga gospodarstva, ki izhaja iz 
tega, da se po tem zakonu te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela v coni ne sme organizi- 
rati kot delovna organizacija 
za opravljanje gospodarske 
dejavnosti v coni in da se ana- 
logno temu ta organizacija ne 
sme z vsemi sredstvi, ki jih je 
izločila delovna organizacija 
izločiti iz nje in združiti z drugo 

delovno organizacijo, po mne- 
nju združenega gospodarstva 
bi drugačna rešitev v veliki me- 
ri zmanjšala zanimanje zdru- 
ženega gospodarstva za delo v 
coni 

V protokolu o Prosti coni je 
določeno, da v prosti coni 
opravljajo dejavnost obrati, za 
katere se glede posameznih 
vprašanj uporablja nacionalna 
zakonodaja države, v kateri je 
sedež podjetja, ki mu pripada 
obrat, je v zakonu določen od- 
mik od splošnega režima gle- 
de registracije temeljnih orga- 

nizacij združenega dela, tako 
da se temeljne organizacije 
združenega dela registrirajo v 
kraju, kjer je sedež delovne or- 
ganizacije, iz katere je ta orga- 
nizacija organizirana. 

Predvideno je tudi, da se te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela oziroma delovne enote 
po vpisu oziroma evidentiranju 
v sodni register posebej evi- 
dentirajo pri zveznem uprav- 
nem organu za energetiko in 
industrijo. Prav tako je določe- 
no, da ta organizacija vodi lo- 
čeno knjigovodstvo za delov- 

no enoto v coni, da bi obraču- 
navala stroške njenega poslo- 
vanja. 

In na koncu je v Osnutku 
poudarjeno, da morajo temelj- 
ne organizacije združenega 
dela oziroma delovne enote za 
opravljanje gospodarske de- 
javnosti v coni, poleg pogojev 
ki so predpisani s tem Zako- 
nom, izpolnjevati tudi pogoje, 
ki so predpisani s Protokolom 
o Prosti coni ali bodo določeni 
v sporazumih med Jugoslavijo 
in Italijo. 

Enoten sistem varstva in uporabe 

arhivskega gradiva federacije 

•Obvezno sodelovanje vseh subjektov, ki so zainteresirani za uporabo arhivskega 
gradiva federacije ter zveznih organov in organizacij pri katerih nastaja to gradivo 

OZ osnutkom zakona se urejajo pravice in obveznoti zveznih organov in organizacij 
o hrambi, urejanju, izbiranju in izročitvi arhivskega gradiva, ki nastaja pri 
njihovem delu ter pravice in dolžnosti Arhiva Jugoslavije glede varstva 
tega gradiva 

Namen Predloga za izdajo 
zakona o varstvu arhivskega 
gradiva (AS 270) je, da zaveže 
vse subjekte, ki so zainteresi- 
rani za uporabo arhivskega 
gradiva federacije ter zveznih 
organov in organizacij pri ka- 
terih nastaja arhivsko gradivo 
k skupnemu sodelovanju zara- 
di zagotavljanja fizične in inte- 
lektualne integritete arhivske- 
ga gradiva. 
To je poudarjeno v obrazložitvi 
omenjenega zakona, ki ga je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ S 
predloženim zakonom se ure- 
jajo pravice in dolžnosti zvez- 
nih organov in organizacij o 
hrambi, urejanju, odbiri in 
uprabo arhivskega gradiva, ki 
nastaja pri njihovem delu, kot 
tudi pravice in dolžnosti Arhiva 
Jugoslavije glede varstva ar- 
hivskega gradiva s katerim 
razpolaga. 

KAJ SODI V ARHIVSKO 
GRADIVO 
FEDERACIJE? 
Temeljne določbe Osnutka za- 
kona določajo subjekte, pri ka- 
terih se zagotavlja varstvo ar- 
hivskega gradiva federacije, 
ter kaj sodi v arhivsko gradivo 
federacije, kaj pa v registratur- 
ni material Prav tako se dolo- 
čajo tudi osnovni pogoji, pod 
katerimi se hrani in zagotavlja 
uporaba arhivskega gradiva 
fed|racije 

poročevalec 

Za takšne subjekte se štejejo 
zvezni upravni organi in zvez 
ne organizacije ter drugi zvez 
ni organi, družbenopolitične 
organizacije federacije, samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti federacije, kakor tudi 
druge organizacije in društva, 
ki opravljajo zadeve iz okvira 
pravic in dolžnosti federacije 
Določbe tega zakona veljajo 
tudi za varstvo arhivskega gra- 
diva federacije, ki je nastalo pri 
posameznikih iz naslova 
opravljanja funkcije v zveznih 
organih in organizacijah 

Glavno merilo za določitev 
arhivskega gradiva federacije 
je, da je določeni dokumentar- 
ni material nastal pri delu 
zveznih organov in organizacij 
ter vidnih posameznikih pri 
opravljanju njihove funkcije v 
teh organih, ter posameznikov 
iz naslova opravljanja razisko- 
vanj ter drugih posameznikov 
(znanstvenih, strokovnih in 
drugih delavcev) Arhivsko 
gradivo federacije je tudi tisto 
gradivo, ki ima poseben po- 
men s stališča uresničevanja 
funkcij federacije oziroma, ki 
je pomembno za vse narode in 
narodnosti Jugoslavije 

ENOTNA HRAMBA 
ARHIVSKEGA 
GRADIVA 

V obrazložitvi omenjenega 
zakona je rečeno, da zakon 
izhaja iz načela enotne hram- 

be in uporabe arhivskega gra- 
diva prek Arhiva Jugoslavije. 
Vendar pa so določena tudi 
nekatera odstopanja od tega 
splošnega načela. 

Odstopanja se nanašajo na 
posamezne zvezne organe in 
organizacije, katerih dejavnost 
je specifična glede na uresni- 
čevanje družbenih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti To 
so Kabinet predsednika Repu- 
blike, Zveza komunistov Jug- 
slavije in zvezni sekretariati za 
zunanje zadeve, za notranje 
zadeve in za ljudsko obrambo 
Vsi organi in organizacije sa 
mostojno skrbijo za varstvo ar- 
hivskega gradiva, ki nastaja pri 
njihovem delu, v skladu z do 
ločbami predloženega zakona 
Obenem pa so dolžni, za cen- 
tralni katalog skladov in zbirk, 
ki ga vodi ta Arhiv 

Posebno varstvo in hramba 
arhivskega gradiva pri naštetih 
organih se nanaša samo na ti- 
sto gradivo, ki je nastalo pri 
njihovem delu, ki pa ima pose- 
ben pomen glede na stopnjo, 
zaupnosti družbenega intere- 
sa za posebno hrambo in upo- 
rabo, dolžino rokov v katerih 
postanejo dostopna javnosti in 

podobno. Vendar pa so ti or- 
gani dolžni, da arhivsko gradi- 
vo, ki ni nastalo z njihovim de- 
lom in ni aktualno s stališča 
njihovega operativnega dela, 
izročijo Arhivu Jugoslavije 

Z Osnutkom tega zakona so 
obveznosti zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij 
o varstvu arhivskega gradiva 
izražene popolneje, kot je bilo 
to v sedanjih predpisih Oolžne 
so da, zaznamujejo? datirajo, 
klasificirajo, odbirajo, popiše- 
jo in arhivirajo registraturni 
material in arhivsko gradivo na 
način, .ki ga predpiše Zvezni 
izvršni svet, drugi zvezni orga- 
ni in organizacije pa ta vpraša- 
nja urejajo s svojim splošnim 
aktom 

V skladu s posebnim predpi- 
som, ki ga izda ZIS. zvezni or- 
gani in organizacije zagotav- 
ljajo m izvajajo tudi ukrepe za 
varstvo arhivskega gradiva in 
registraturnega materiala v 
primeru vojne in neposredne 
vojne nevarnosti Prav tako 
sprejmejo liste kategorij regi- 
straturnega materiala s kate- 
rim določijo roke za hrambo 
kategorij tega materiala 

ooooccocosoooooooocooo 

OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU ARHIVSKEGA 
GRADIVA FEDERACIJE - AS 270 
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MEDNARODNE POGODBE 

Novo posojilo za razvoj jugoslovanskega 

kmetijstva 

•Rok za vračanje 86 milijonov dolarjev posojila, ki ga daje Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj, je 15 let, letna obrestna stopnja pa znaša 8,25 odstotka 

Vojvodinska banka je z Me- 
dnarodno banko za obnovo in 
razvoj februarja letos sklenila 
Pogodbo o posojilu v vredno- 
sti 86 milijonov dolarjev Ta 
sredstva bodo uporabljena za 
razvoj jugoslovanskega kme- 
tijstva (tretja kreditna linija za 
kmetijstvo) Rok za vračanje 
posojila Mednarodni banki je 
15 let, letna obrestna stopnja 
pa znaša 8,25 odstotka. 

Po statutu Mednarodne ban- 
ke mora država članica, če ni 
neposredni posojilojemalec, z 
Banko skleniti poseben spora- 
zum o garanciji Zato je fe- 
bruarja letos Jugoslavija skle- 
nila z Mednarodno banko Spo- 

razum o garanciji. Predlog za- 
kona o ratifikaciji tega spora- 
zuma je poslan v obravnavo 
Skupščini SFRJ. Za sprejetje 
tega zakonskega predpisa je 
pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

S Sporazumom o garanciji 
se federacija obvezuje, da bo 
jamčila točno in pravočasno 
odplačevanje glavnice, obresti 
in drugih bremen posojila. Fe- 
deracija pa mora tudi zagoto- 
viti, da ne bo noben tuj dolg 
imel nikakršne prednosti pred 
posojili Mednarodne banke 
glede dodelitve, realizacije in 
delitve deviz, ki so pod kontro- 
lo ali v korist SFRJ 

PORABA SREDSTEV 

Pogodba o posojilu določa, 
da bo od celotne vsote posoji- 
la porabila Vojvodinska banka 
kot temeljni nosilec pogodbe 
13 milijonov dolarjev, drugih 
73 milijonov dolarjev pa bodo 
v obliki podposojila uporabile 
poslovne banke v vseh repu- 
blikah in v SAP Kosovo. 

Sredstva posojila bodo 
predvsem namenjena za razvoj 
primarne kmetijske proizvod- 
nje v Jugoslaviji. Posebej bodo 
vložena v proizvodnjo sadja in 
zelenjave, živinorejo kot tudi v 
gradnjo sistema za namakanje 
in izsuševanje. De! sredstev pa 
bo namenjen za gradnjo skup- 
nih objektov kot so sušilnice, 
skladišča in zbiralne postaje 
za" mleko. 

>scosQoo9QCoooosecoaoeoeoseoooooM^| 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO 
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ - AS 246 
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ANALIZE IN OCENE 

Družbene organizacije, določene 

z zakonom, imajo lahko sredstva v 

družbeni lastnini  

•V naši državi so tri temeljne kategorije združevanja občanov: družbenopolitične 

organizacije, družbene organizacije in združenja občanov 
•Sredstva, ki jih družbene organizacije uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev so 

lahko v družbeni lastnini, lahko pa na njih pridobivajo lastninsko pravico 
•Z republiškimi in pokrajinskimi zakoni je določeno katere družbene organizacije 

pridobivajo sredstva in z njimi razpolagajo kot s sredstvi v družbeni lastnini 

Delegatom v Zveznem zboru 
je bila poslanaiv obravnavo In- 
formacija o značaju sredstev 
družbenih organizacij, ki jo je 
na zahtevo Odbora za družbe- 
noekonomske odnose pripavil 
Sekretariat za zakonodajo 
Skupščine SFRJ V Informaciji 
je pojasnjeno, da se je pokaza- 
la potreba za takšno gradivo 
pri izdelavi zakona o temeljih 
lastninsko pravnih razmerij 

V besedilu omenjenega Za- 
kona, je rečeno v uvodu, je 
predvideno da so lahko imet- 
niki lastninske pravice tudi 

družbene organizacije, za ka- 
tere ni z zakonom določeno, 
da lahko pridobivajo sredstva 
oziroma določene pravice na 
sredstva in da lahko uporavlja- 
jo ta sredstva kot družbena 
sredstva za uresničevanje svo- 
jih ciljev Ker pa je zakonodaj- 
nopravna komisija Zveznega 
zbora dala amandma na takš- 
no rešitev, je Odbor za družbe- 
noekonomske odnose kot 
predlagatelj navedenega zako- 
na sprejel sklep, da je treba 
pripraviti gradivo, ki naj bi za- 
jelo vprašanja značaja sred- 
stev družbenih organizacij 

OBLIKE 
ZDRUŽEVANJA 
OBČANOV 

V Informaciji je najprej nave- 
deno, da imamo v naši državi 
različne oblike združevanja 
občanov, ki jih lahko po os- 
novnih beležjih (ciljih in nalo- 
gah, organizacijski strukturi, 
teritiorialnosti, pomenu za 

družbeno skupnost, množič- 
nosti članstva) razvrstimo v tri 
osnovne kategorije, in sicer- v 
družbenopolitične organizaci- 
je imajo posebno mesto in vlo- 
go v družbenopolitičnem si- 
stemu. Težko je določiti razlike 
med družbenimi organizacija- 
mi in društvi, čeprav ni dvoma, 
da te razlike obstajajo. Osnov- 
ne razlike so v tem, da družbe- 

soceoosooooooooooGooeooeoooosooocceoeoa 
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ne organizacije uresničujejo 
interese in uveljavljajo samo- 
upravne pravice svojih članov 
ter zagotavljajo njihovo med- 
sebojno usklajevanje s sploš- 
nimi interesi socialistične sa- 
moupravne družbe, medtem 
ko društva pretežno uresniču- 
jejo osebne, skupne in posa- 
mezne interese in potrebe svo- 
jih članov 

Do uveljavitve Ustave iz leta 
1974 družbene organizacije ni- 
so bile pravno izločene v po- 
sebno kategorijo, je rečeno v 
Informaciji. Kratek pregled do- 
ločenih določb Ustave iz leta 
1963, kakor tudi zveznih, repu- 
bliških in pokrajinskih zako- 
nov kaže, kako so bila tretirana 
sredstva družbenih organizacij 
do leta 1974. 

Ustava iz leta 1963 je pozna- 
la samo družbenopolitične or- 
ganizacije in društva. Tudi z 
ustavnimi amandmaji se to 
stanje ni spremenilo. Tudi 
zvezni zakoni, ki so bili sprejeti 
pred uveljavitvijo Ustave iz leta 
1974 niso pravno izločali druž- 
benih organizacij v posebno 
kategorijo. 

Po republiških in pokrajin- 
skih zakoniti o združevanju 
občanov, ki so bili sprejeti 
pred letom 1974, ni razlike 
med družbenimi organizacija- 
mi in društvi, temveč so s poj- 
mom društva mišljene vse ob- 
like združevanja občanov, ne 
glede na cilj in področje na 
katerem so bila ustanovljena 

TRETMAN DRUŽBENIH 
ORGANIZACIJ 
Iz navedenega izhaja, da od le- 
ta 1974 ni razlike med družbe- 
nimi organizacijami in društvi 
Družbene organizacije so se 
tedaj štele za društva in so lah- 
ko kot društva pridobivala last- 
ninsko pravico na sredstvih, ki 
rabijo za uresničevanje intere- 
sov njihovih članov in so lahko 
razpolagale z družbenimi 
sredstvi za uresničitev istega 

cilja, vendar samo pod pogoji 
ki so določeni z zakoni 

Vendar, v Informaciji je reče- 
no, da z večjo deetatizacijo in 
razvojem socialističnih samo- 
upravnih odnosov dobivajo 
družbene organizacije pose- 
ben pomen in se v Ustavi iz 
leta 1974 obravnavajo kot po- 
sebna kategorija združevanja 
občanov. To je razčlenjeno v 
Zakonu o združenem delu, na 
podlagi katerega imajo delovni 
ljudje, ki so organizirani v 
družbenopolitični organizaciji 
ali drugi z zakonom določeni 
družbeni organizaciji kot njeni 
člani pravico upravljati sred- 
stva, ki jih je ta organizacija 
ustvarila in da odločajo o dnji- 
hovem uporabljanju in- o raz- 
polaganju z njimi, v skladu s 
statutom in drugimi splošnimi 
akti, ki jih izdajajo pooblaščeni 
organi te organizacije 

Več zveznih zakonov vsebu- 
je določbe, ki se nanašajo na 
družbene organizacije (zakoni 
o Službi družbenega knjigo- 
vodstva, o knjigovodstvu, o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino). Za posa- 
mezne družbene organizacije 
so sprejeti posebni zvezni za- 
koni, naprimer, zakon o polo- 
žaju in pooblastili Rdečega 
križa Jugoslavije in Avto-moto 
zveze Jugoslavije. Vendar v 
teh zakonih ni določb o tem 
kakšen je značaj sredstev, ki 
jih uporabljajo in ali so le-te 
družbene pravne osebe. Repu- 
blike in pokrajini doslej niso 
sprejele zakonov o družbenih 
organizacijah, vendar posa- 
mezni zakoni izrecno omenja- 
jo družbene organizacije. Tako 
so v zakonih o varstvu pred 
požarom SR Slovenije in SR 
Hrvatske predvidena pro^to- 
vaoljna gasilska združenja kot 
družbene organizacije, med- 
tem ko so v Zakonu o ribištvu 
SR Srbije organizacije šport- 
nih ribičev označene kot druž- 
bene organizacije Takih pri- 
merov pa je še več 

ZNAČAJ SREDSTEV 
DRUŽBENIH 
ORGANIZACIJ 

Če povzamemo vse kar je bi- 
lo narejenega na tem področju 
od sprejetja Ustave leta 1974 
je v Informaciji poudarjeno, da 
so uporabniki družbenih sred- 
stev, razen družbenopolitičnih 
organizacij, tudi druge druž- 
bene organizacije, ki so dolo- 
čene z zakonom. Sporno vpra- 
šanje, ki se je pojavilo pri izde- 
lavi zakona o temeljih lastnin- 
skopravnih razmerij je v tem ali 

,so sredstva vseh družbenih or- 
ganizacij v družbeni lastnini 
oziroma ali lahko posamezne 
družbene organizacije prido- 
bivajo sredstva, na katerih 
vzpostavijo lastninsko pravico 

Če se zavzame stališče, da 
samo določene družbene or- 
ganizacije pridobivajo sred- 
stva v družbeni lastnini, se po- 
stavlja vprašanje, po katerih 
merilih se bodo določale te 
družbene organizacije in s ka- 
terimi zakoni bo urejen njihov 
pravni položaj. 

Po mnenju Sekretariata za 
zakonodajo, ki je v sklepnem 
delu Informacije, so sredstva, 
ki jih družbene organizacije 
uporabljajo za uresničevanje 
svojih ciljev, lahko v družbeni 
lastnini, ali pa lahko družbene 
organizacije pridobivajo na 
njih lastninsko pravico Z za- 
konom republike oziroma po- 
krajine se določi, katere druž- 
bene organizacije pridobivajo 
sredstva in razpolagajo z njimi 
kot s sredstvi v družbeni lastni- 
ni Če ni z zakonom določeno 
lahko družbene organizacije 
vzpostavijo lastninsko pravico 
na sredstvih, ki jih uporabljajo 
za uresničevanje svojih ciljev 
SREDSTVA 
ORGANIZACIJ 
V DRUŽBENI LASTNINI 

Po tem republike in pokraji- 
ne z zakoni določajo, katere 
družbene organizacije imajo 
sredstva v družbeni lastnini 

Poleg tega lahko uredijo tudi 
druga vprašanja, ki so 
pomembna za pravni položaj 
družbenih organizacij Obstaja 
možnost in potreba, je tudi re- 
čeno, da republike in pokrajini 
sklenejo dogovor s katerim bi 
bilo zagotovljeno, da s svojimi 
zakoni enotno določijo katere 
družbene organizacije imajo 
sredstva v družbeni lastnini ali 
da določijo skupna merila, na 
podlagi katerih bi določali te 
družbene organizacije 

Pri določanju družbenih or- 
ganizacij, katerih sredstva so v 
družbeni lastnini, bi bilo treba 
izhajati predvsem iz značaja 
ciljev, ki jih uresničujejo. Tako 
bi bilo treba družbene organi- 
zacije, ki uresničujejo določe- 
ne družbene cilje, šteti za 
družbene pravne osebe, kate- 
rih sredstva so v družbeni last- 
nini Takšne so, je rečeno v 
Informaciji družbene organi- 
zacije, ki so ustanovljene na 
področju izobraževanja in 
vzgoje, znanosti in kulture, te- 
lesne kulture in športa, social- 
nozdravstvene in humanitarne 
dejavnosti ter na drugih po- 
dročjih družbenega življenja. 

Če pa je beseda o urejanju 
nekaterih vprašanj v zvezi s 
sredstvi družbenih organizacij 
s posebnim zveznim zakonom, 
je v Informaciji izraženo mne- 
nje, da to ni potrebno, vendar 
pa bi bilo treba ponovno preu- 
čiti določbe zveznih zakonov 
po katerih so vse družbene or- 
ganizacije uporabniki družbe- 
nih sredstev, da bi jih uskladili 
z njihovim mnenjem, da so 
uporabniki družbenih sredstev 
samo družbene organizacije, 
ki so določene z zakonom 

Prav tako ne bi bilo potreb- 
no dopolnjevati zakona o te- 
meljih lastninskopravnih ra- 
zmerij s tem, da bi se izrecno 
predvidelo, da lahko tudi druž- 
bene organizacije pridobivajo 
sredstva, na katerih vzpostavi- 
jo lastninsko pravico, ker se 
lahko takšne družbene organi- 
zacije v smislu določb tega za- 
kona štejejo za društva 

Vse več je izmikanj pri plačevanju 

temeljnega prometnega davka 

•Zvezno javno pravobranilstvo je lani, kot zakoniti zastopnik zveznih organov in 
organizacij pred sodišči v Jugoslaviji in v tujini, obravnavalo spore, ki so dosegli 
vrednost 10 milijard dinarjev 

•Delovne organizacije, ki so v stečajnem postopku, so se izmikale plačilu 
temeljnega prometnega davka 

•Občani poskušajo, da bi uvozili motorna vozila in stroje velikih vrednosti brez 
plačila carinskih dajatev 
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Leta 1979 je Zvezno javno 
pravobranilstvo obravnavalo 
skupaj 3.352 zadev v vrednosti 
okoli 10 milijard dinarjev Med 
njimi je bilo 885 sporov s tujimi 
osebami, vrednost pa je znaša- 
la 5 milijard dinarjev Ti podat- 
ki opozarjajo na intenzivno de- 
lo omenjene institucije, ki je 
zakoniti zastopnik zveznih or- 
ganov in organizacij pred so- 
dišči v Jugoslaviji in v tujini 
Zadeve, v katerih gre za naj- 
večjo vrednost, so pravde, pla- 
čilni nalogi in pravna mnenja o 
pogodbah, ki jih sklepajo or- 
gani federacije 

To je samo nekaj ugotovitev 
Poročila o delu Zveznega jav- 
nega pravobranilstva v letu 
1979, ki so ga dobili v obravna- 
vo delegati Skupščine SFRJ 

IZMIKANJE 
PLAČEVANJU 
TEMELJNEGA 
PROMETNEGA DAVKA 

Med 791 spori, v katerih je 
Zvezno javno pravobranilstvo 
zastopalo zvezne organe, gre v 
največjem številu primerov za 
zadeve Zvezne direkcije za re- 
zerve, Zvezno carinsko upra- 
vo, Zvezno upravo za kontrolo 
letenja in Avtomobilski servis 
zveznih organov Vrednost 
vseh teh zadev kakor pravi 
Poročilo je velika po pravni 
plati pa je problematična in ze- 
lo zapletena 

Posebej značilno je ravnanje 
družbenih pravnih subjektov z 
družbenimi sredstvi, namenje- 
nimi uresničevanju funkcije fe- 
deracije Vse pogosteje se na- 
mreč dogaja, da se posamezni 
subjekti izmikajo plačilu te- 
meljnega prometnega davka 
To velja predvsem za delovne 
organizacije, za katere je poz 
neje uveden stečajni posto- 
pek. Le kot primer lahko nave- 
demo, da v štirih takih sporih z 
delovnimi organizacijami ter- 
jatve dosegajo 21 milijard di- 
narjev Ker je stečajna masa 
bistveno manjša kot znašajo 
terjatve upnikov lahko po be- 
sedah Poročila pričakujemo, 
da bo federacija dobila komaj 
10 do 20 odstotkov celotnega 
dolga 

V letu 1979 je prišlo tudi do 
nepooblaščenega razpolaga- 
nja z zveznimi blagovnimi re- 
zervami ki ni bilo v skladu z 
zakoni in pogodbami sklenje- 
nimi med zvezno direkcijo in 
ustreznimi delovnimi organi- 
zacijami Taki pojavi so pov- 
zročili pomanjkanje določenih 
surovin na trgu kot so pre- 
mog, nafta, roto papir in po- 
dobno V vseh primerih, ko je 
bila sprožena tožba ie bilo 

blago iz rezerv vrnjeno, tako 
da ni bila potrebna prisilna 
izvršba. 

SPORI Z OBČANI 
Kar zadeva spore, ki jih je 

imelo Zvezno javno pravobra- 
nilstvo lani z občani ali civilni- 
mi pravnimi osebami, v glav- 
nem izvirajo iz kazenske odgo-' 
vornosti. Največji del sporov 
javno pravobranilstvo vodi v 
imenu Zvezne carinske upra- 
ve. V postopku za prekrške ca- 
rinski organi pogosto odvza- 
mejo predmete občanom, ki 
jih včasih prodajo prej kot je 
postala pravnomočna odločba 
o prekršku. Tedaj prihaja do 
sporov med občani in Zvezno 
carinsko upravo glede vredno- 
sti prodanih predmetov. So tu- 
di primeri, ko so taki predmeti 
izgubljeni ali poškodovani, kar 
se najpogosteje pojavlja pn 
odvzetih avtomobilih 

Po besedah Poročila so ob- 
čani lani uvozili motorna vozila 
in stroje v veliki vrednosti. Pri 
tem pa so se izmikali plačilu 
carinskih dajatev Zvezna ca- 
rinska uprava in drugi organi 
so to odkrili in sedaj teče po- 
stopek za plačilo vseh teh da- 
jatev 

Več oseb je na nedovoljen 
način poskušalo uvoziti go- 
spodarski inventar večje vre- 
dnosti (kamione, kiperje, bul- 
dožerje in podobno)kot dedi- 
ščino V teh primerih pa gre za 
fiktivno dedovanje, saj doku- 
menti dokazujejo, da so bili 
stroji kupljeni po smrti zapust- 
nika, za nekatere zapustnike 
pa je bilo ugotovljeno, da niso 
nikoli imeli takih strojev 

SPORI IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA 

Sporov pred sodišči združe- 
nega dela, v katerih je zvezni 
javni pravobranilec zastopal 
po pooblastilu delovne skup- 
nosti zveznih organov, je bilo 
83 Med temi spori jih je 67 
sodilo med zadeve iz delovnih 
razmerij, 16 pa na področje 
stanovanjskih razmerij Zvezni 
organi in delovne skupnosti 
teh organov, udeležencev v 
postopku, so bili v glavnem v 
vlogi toženih. V večini sporov 
iz delovnega razmerja je šlo za 
razveljavitev natečajev, skleni- 
tev delovnega razmerja je šlo 
za razveljavitev natečajev, 
sklenitev delovnega razmerja 
za določen ali nedoločen čas, 
nadomestilo za letni dopust, 
razporejanje delavcev na dru- 
ga delovna mesta in podobno 

Poročilo nadalje omenja, da 
pravice in obveznosti glede 
sredstev, s katerimi razpolaga- 
jo zvezni organi niso povsem 

ustrezno urejene v sedanjih 
predpisih. S sprejetjem zakon- 
skega predpisa, ki bo uredil to 
področje, mora biti spreme- 
njen položaj. Predvsem bo po- 
trebno urediti vprašanje ne- 
premičnin in sredstev, s kateri- 
mi razpolaga federacija. To bo 
vplivalo tudi na zmanjševanje 
števila sporov, če pa bo do njih 
prišlo, bodo zakonska določila 
olajšala delo Zveznemu javne- 
mu pravobranilstvu 

SPORI PROTI 
LETALSKIM DRUŽBAM 

V delu Poročila, ki omenja 
zastopanje premoženjsko- 
pravnih interesov federacije 
pred sodišči in drugimi organi 
v tujini, je zapisana tudi ugoto- 
vitev, da gre v največjem štev- 
številu primerov za spore proti 
letalskim družbam. Spori so 
zaradi neplačanih storitev ob 
preletanju oziroma pristajanju 
tujih letal na jugoslovanskem 
ozemlju. Zvezno javno pravo- 
branilstvo si prizadeva, da bi 
brez sodnih postopkov izterja- 
lo te razmeroma visoke terja- 
tve. Zato obvezno pošilja opo- 
mine pred tožbo. 

Od septembra 1976. do kon- 
ca 1979. leta je bilo vloženih 44 
tožb proti federaciji zaradi po- 
sledic letalske nesreče nad Vr- 
bovcem. V večini primerov so 
to regresni zahtevki za povrni- 
tev izplačanih posmrtnin, po- 
grebnih stroškov, rent in po- 
kojnin. Vsi odškodninski ozi- 
roma regresni zahtevki izhaja- 
jo iz pravnomočne sodbe Vr- 
hovnega sodišča Hrvaške, ki 
ugotavlja krivdo kontrolorja le- 
tenja za omenjeno letalsko ne- 
srečo Toda, junija lani je zvez- 
ni javni tožilec vložil zahtevo 
za varstvo zakonitosti proti 
pravnomočni sodbi Vrhovnega 
sodišča Hrvaške. Zato je Zvez- 
no javno pravobranilstvo pred- 
lagalo prekinitev postopka o 
vseh teh sporih. Dokončno naj 
bi o njih odločali po odločitvi 
Zveznega sodišča o zahtevi za 
varstvo zakonitosti Lani je bil 
obnovljen še spor naše države 
z Evropskim društvom iz Pari- 
za, ki traja že vse od leta 1952 
Ta spor zadeva pogodbo o 
gradnji železniške proge Veles 
- Pri lep iz leta 1932 

Poročilo poudarja, da pri za- 
stopanju pred tujimi sodišči in 
drugimi organi tesno sodeluje- 
jo republiški in pokrajinski 
pravobranilci ter Zvezno javno 
pravobranilstvo 

ZASTOPANJE 
DOMAČIH 
ORGANIZACIJ 
V TUJINI 

Če govorimo o zastopanju 
domačih organizacij združe- 
nega dela, gre v največjem šte- 
vilu sporov s tujim elementom 
za majhno vrednost, v glavnem 
pa so tožbe sprožene proti 
transportnim organizacijam. 
Praviloma zadeve obravnavajo 
tuja sodišča, nastale škode pa 
se v glavnem pokrijejo z zava- 
rovalno vsoto. 

Beograjski, zagrebški in no- 
vosadski sejmi imajo prav tako 
število sporov s tujimi razstav- 
Ijalci, ker ti ne plačajo sejem- 
skih storitev. 

Dosedanje izkušnje Zvezne- 
ga javnega pravobranilstva, 
pravi Poročilo, opozarjajo, da 
se spori s tujimi elementi med 
našimi organizacijami združe- 
nega dela in tujimi pravnimi in 
fizičnimi osebami vse pogo- 
steje rešujejo prek institucio- 
nalnih ali ad hoc arbitraž. 

Glede na številne težave na- 
ših organizacij združenega de- 
la pri reševanju sporov s tujimi 
pravnimi in fizičnimi osebami, 
Zvezno javno pravobranilstvo, 
ko daje pravna mnenja na za- 
htevo naših organizacij zdru- 
ženega dela, da bi začeli spor, 
vedno poskuša spore rešiti 
najprej brez posredovanja so- 
dišča Težišče je torej na mir- 
nem reševanju sporov, saj 
spori na področju mednaro- 
dne trgovine zelo dolgo trajajo 
in so tudi zelo dragi 

Čeprav Zakon o prometu 
blaga in storitev s tujino pose- 
bej določa, da se mora pri 
sklepanju pogodb s tujimi or- 
ganizacijami zagotoviti upora- 
ba arbitražne klavzule, se po- 
gosto dogaja, da naše organi- 
zacije pristanejo na tako ne- 
mogoče arbitražne klavzule, 
da se arbitraža sploh ne more 
konstituirati V teh primerih je 
potrebno vložiti tožbo na tu- 
jem sodišču. Samo kot primer 
Poročilo navaja, da je bilo lani 
24 takih sporov v ZR Nemčiji in 
Italiji 

DAJANJE PRAVNIH 
MNENJ 

Leta 1979 je dalo Zvezno jav- 
no pravobranilstvo zveznim 
organom in organizacijam 252 
pismenih pravnih mnenj o po- 
godbah in drugih pravnih po- 
slih. Mimo tega je institucija 
posredovala tudi več kot 2000 

POROČILO O DELU ZVEZNEGA JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA V LETU 1979 
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ustmenih pravnih mnenj in 
imela mnogo pogovorov o po- 
sameznih pravnih vprašanjih 
na področju premoženjsko- 

pravnih odnosov Največ 
mnenj je bilo o pogodbah o 
gradnji, pogodbah o delu, ku- 
poprodaji ali skupni graditvi 

stanovanj, o posojilu in za- 
kupu. 

Poročilo na koncu omenja, 
da je lani Zvezno javno pravo- 

branilstvo sodelovalo z velikim 
številom zveznih republiških, 
pokrajinskih in drugih organov 
ter ustanov 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Zagotovljeni so temeljni pogoji za 

delovanje novega sistema ekonomskih 

odnosov s tujino  

•Odločilna vloga samoupravnega organiziranja na področju ekonomskih odnosov s 
tujino 

•Združeno delo še ni dovolj organizirano in usposobljeno za prevzemanje nalog na 
tem področju 

•Sprejeta so enotna merila za sklepanje samoupravnih sporazumov o uresničevanju 
dogovorjenega obsega uvoza, o pridobivanju pravic za nakup deviz in o pogojih 
omejevanja pri razpolaganju z devizami 

•Uspešno izvajanje dolgoročnega programa urejanja zunanjetrgovinskega prometa 
•Število organizacij, ki se ukvarjajo z zunanjo trgovino je manjše, so pa tudi bolj 

specializirane 

Na zahtevo skupščinskih de- 
lovnih teles je Zvezni izvršni 
svet pripravil Poročilo o izvaja- 
nju sistemskih zakonov na po- 
dročju ekonomskih odnosov š 
tujino. Gradivo podrobneje 
prikazuje uspehe in probleme 
pri izvajanju treh zakonov na 
tem področju. To so Zakon o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, Zakon o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino in Zakon o opravljanju go- 
spodarskih dejavnosti v tujini. 

Uvodni del Poročila omenja, 
da so začeli omenjeni zakoni 
veljati 19. marca 1977. Za nji- 
hovo izvajanje pa je bilo po- 
trebno sprejeti vrsto podza- 
konskih predpisov in drugih 
aktov, ki zagotavljajo temeljne 
predpogoje za delovanje nove- 
ga sistema ekonomskih od- 
nosov s tujino, predvsem pa 
institucionalno povezovanje in 
organiziranje združenega de- 
la. Novi sistem je priče' veljati 
1. januarja 1978. V pripravah 
so, poleg Zveznega izvršnega 
sveta in zveznih organov ter 
organizacij, sodelovale tudi na 
novo ustanovljene institucije 
združenega dela - samouprav- 
ne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, go- 
spodarske zbornice in drugi. 

Ta del Poročila poudarja tu- 
di, da so ekonomski odnosi 
Jugoslavije s tujino, v obdobju 
po sprejetju temeljnih sistem- 
skih zakonov tako v Jugoslaviji 
kot v svetu potekali v zelo za- 

pletenih gospodarskih pogo- 
jih. To pa je v veliki meri vpliva- 
lo na tokove naše zunanjetrgo- 
vinske menjave in tudi na reali- 
zacijo posameznih zakonskih 
rešitev. 

ORGANIZIRANJE V 
NOVIH POGOJIH 

Del Poročila, ki prikazuje 
izvajanje Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino, podrobno razlaga, 
kako je potekalo samoupravno 
organiziranje združenega dela 
in kako se je krepila njegova 
odločilna vloga pri pridobiva- 
nju in delitvi deviznega dohod- 
ka kot specifičnega denernega 
izraza celotnega prihodka in 
dohodka. Skupen cilj je bil, da 
v novih pogojih sodelujejo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, njihove skupnosti in 
vse druge oblike združevanja 
pri odločanju na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, 
skupaj z organi in organizaci- 
jami republik, pokrajin in fede- 
racije. To je zahtevalo izpolni- 
tev ustreznih nalog pristojnih 
subjektov in tudi interesnih 
skupnosti na tem področju. 

Že pri sprejemanju prvega 
samoupravnega sporazuma za 
spodbujanje in razvijanje izvo- 
za, sta se poudarjeno pojavila 
dva temeljna problema. Orga- 
nizacije združenega dela so si 
prizadevale, da še naprej ohra- 
nijo pridobljeni položaj v de- 

viznem sistemu, vse združeno 
delo s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi pa ni bilo 
dovolj organizirano in uspo- 
sobljeno za sprejem nalog na 
tem področju, ki so jih do tega 
trenutka opravljali zvezni or- 
gani in organizacije. Zaradi te- 
ga je bilo v prvih sprejetih ak- 
tih veliko starih rešitev, prav 
tako pa ti dokumenti niso v 
celoti razčlenili sprejetih načel 
novega deviznega sistema. 

Ker organizacije združenega 
dela niso imele sovjih planov 
ekonomskih odnosov s tujino, 
ni prišlo tudi do usklajevanja 
stališč v postopku sprejemanja 
teh planov, s tem pa tudi ne do 
sodelovanja pri pripravljanju 
projekcije plačilna bilance dr- 
žave. 

Čeprav je bil v tem času 
sprejet Dogovor o skupnih ci- 
ljih in elementih planiranja, ni 
povsem zaživel sistem planira- 
nja ekonomskih odnosov s tu- 
jino v organizacijah združene- 
ga dela. Prav tako ni bilo v 
celoti uresničena vloga samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
na področju planiranja, kar je 
vzbujalo prepričanje, da so se 
organi teh skupnosti povzpeli 

nad združeno delo in postali 
del državnega mehanizma. 

ENOTNA MERILA PO 
ZAKONU 

Kljub vsemu je konec de- 
cembra leta 1977 Interesna 
skupnost Jugoslavije, s so- 
glasjem Zveznega izvršnega 
sveta, sprejela enotna merila 
za sklepanje samoupravnih 
sporazumov za leto 1978. Že 
po 1 juniju tega leta so bila 
sprejeta nova enotna merila. 
Po njih so vse republiške in 
pokrajinske samoupravne in- 
teresne skupnosti sprejele sa- 
moupravne sporazurrle o nači- 
nu in postopku uresničevanja 
dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev in drugega 
odlivanja deviz, o merilih in 
postopku za pridobivanje pra- 
vic za nakup deviz in o pogojih 
omejevanja pri razpolaganju z 
devizami za leto 1978. S tem je 
bilo omogočeno in hkrati tudi 
spodbujeno, da republike in 
avtonomni pokrajini, skladno s 
posebnostmi svojega razvoja, 
urejajo določena vprašanja 
prek samoupravnih sporazu- 
mov. Enotna merila za leto 
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1979 so bila pravočasno spre- 
jeta, in sicer konec decembra 
1978. leta. Podobno smo meri- 
la za letošnje leto dobili konec 
decembra leta 1979. 

Kljub temu pa, pravi Poroči- 
lo, pregled teh samoupravnih 
sporazumov dokazuje, da je 
prišlo do odstopanj od določb 
v enotnih merilih. V glavnem 
gre pri tem za ugotavljanje in 
uresničevanje pravic pri plače- 
vanju uvoza reprodukcijskega 
materiala, nadalje za prioritet- 
ne pravice za plačevanje uvoza 
reprudukcijskega materiala, za 
izdajanje soglasij za uvoz 
opreme in za definiranje deviz- 
nega priliva kot osnove za pla- 
čevanje uvoza. 

Vsa ta odstopanja nasprotu- 
jejo načelom enotnega jugo- 
slovanskega trga, njihov nega- 
tivni vpliv pa je najbolj izrazit v 
težnjah regionalnega zapira- 
nja. Vse te težnje Poročilo po- 
drobno opisuje. Pri tem pa 
ugotavlja, da se pri dosedanji 
realizaciji sistema premalo in 
ne dovolj izrazito uresničuje 
vpliv in interes organizacij 
združenega dela. 

Med pojavi, ki bi jih morali v 
prihodnjem obdobju odpraviti, 
je vsekakor premajhno sodelo- 
vanje vsake organizacije zdru- 
ženega dela pri uporabi tistih 
deviz, ki so ustvarjene z dolgo- 
ročnim sodelovanjem. Nasled- 
nje vprašanje pa je ureditev 
postopka za združevanje 
ustvarjenih deviz 

RAZUMEVANJE 
PRAVIC IN 
MOREBITNIH 
OBVEZNOSTI 

Med razlogi za premajhno 
uporabo samoupravnih spora- 
zumov o združevanju dela in 
sredstev po tem Zakonu, mo- 
ramo vsekakor omeniti, da pri- 
dobivanje in delitev skupnih 
prihodkov in dohodkov še ni- 
sta postala temeljna razloga za 
povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela. Pri razporejanju 
deviz mnogi razumejo uvoz 
kot pravico, izvoz pa kot more- 
bitno obveznost. Zaradi tega 
so sporazumi le formalnoprav- 
no sklenjeni v skladu z Zako- 
nom, dejansko pa so v na- 
sprotju z njim, saj se, ker ni 
zagotovljenih pravic za plače- 
vanje blaga in storitev v tujini, 
uporabljajo »združene devi- 
ze«. Razlog za to je, ker se še 
ohranja zastareli sistem in ra- 
zumevanje, da pripadajo devi- 
ze končnemu izvozniku, ne pa 
vsem udeležencem pri proiz- 
vodnji blaga za izvoz, in sicer v 
skladu z njihovimi prispevki. 

V nadaljevanju Poročilo 
ugotavlja, da ni dovolj izdelan 
tudi sistem spodbujanja deviz- 

nega priliva od izvoza blaga in 
storitev. Vsebina samouprav- 
nega sporazuma, ki velja od 1. 
julija 1978, je bila določena ob 
mnenjih, da se naj ne bi dota- 
knili do tedaj veljavnih od- 
nosov. Mimo tega niso bila do- 
ločena merila, kako naj deluje- 
jo spodbujevalni instrumenti. 
Temeljne novosti v tem spora- 
zumu pa so razširitev pravic 
organizacij združenega dela, 
ki izvažajo blago in storitve. To 
velja predvsem za turizem, 
promet, druge storitve, za iz- 
delke agroindustrijskega kom- 
pleksa in za barvne kovine, ki 
jih jugoslovanske organizacije 
izvažajo po mednarodnih 
aranžmajih. Novost so tudi po- 
sebne olajšave za proizvode z 
domačo substanco. Vsi pro- 
blemi pa so onemogočili celo- 
vito uresničitev stališč, dogo- 
vorjenih v sistemu in politiki 
spodbujanja deviznega priliva. 

ZAPLETENO 
USKLAJEVANJE 
STALIŠČ 

Poročilo nadalje spominja, 
kako sta bili sprejeti projekciji 
plačilne bilance in devizne bi- 
lance Jugoslavije za leti 1978 
in 1979. Razlaga pa tudi, zakaj 
so bile pozicije plačilnobilanč- 
nih in deviznobilančnih pozicij 
republik in pokrajin sprejete z 
zamudo. Posebej gradivo opo- 
zarja, da sedaj velja Zakon o 
začasnem določanju projekci- 
je plačilne bilance Jugoslavije 
za leto 1980 in projekcije de- 
vizne bilance Jugoslavije ter 
obsega deviz za potrebe fede- 
racije v letošjem letu. 

Poročilo ne pozablja tudi, da 
je medtem Zvezni izvršni svet 
sprejel dodatne ukrepe za 
spremljanje izpolnjevanja teh 
projekcij. Tako je, skladno s 
tem Zakonom, tudi za leto 
1980 pripravljen Osnutek odlo- 
ka o ukrepih, ki bi jih sprejeli, 
če bi prišlo do odstopanj pri 
izvajanju projekcije. 

Zvezni izvršni svet je že tudi 
predlagal sprejetje Dogovora 
republik in pokrajin o ukrepih 
za uresničevanje plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicij republik in pokrajin. 
Pristojni organi so že pripravili 
osnutek tega dokumenta in ga 
poslali v obravnavo republi- 
škim in pokrajinskim izvršnim 
svetom. 

UREJANJE KREDITNIH 
ODNOSOV S TUJINO 

Poročilo poudarja, da so za 
letos in predhodnji leti vse or- 
ganizacije sprejele samo- 
upravne sporazume o merilih 
za uresničevanje pravic pri za- 
dolževanju v tujini S temi do- 

govori je določen obseg zadol- 
ževanja v prihodnjem petlet- 
nem obdobju. Poročilo pa pri 
tem opozarja, da so nekatere 
narodne banke republik in po- 
krajin narobe razumele določ- 
bo, ki govori o pravici do za- 
dolževanja. Razumele so jo 
namreč kot pravico za sklepa- 
nje pogodb o kreditih, nekate- 
re pa kot pravico za uporabo 
kredita. Zaradi lega se je ZIS 
strinjal s tolmačenjem Naro- 
dne banke Jugoslavije, da po- 
jem »pravica do zadolževa- 
nja«, dejansko pomeni pravico 
do sklepanja kreditnih po- 
godb. 

Kar zadeva najemanje kredi- 
tov za uvoz reprodukcijskega 
materiala, merila doslej niso 
bila podrobneje razčlenjena. 
Sklenjen pa niti ni bil spora- 
zum o tem, čeprav bi ga po 
nekaterih mnenjih morali čim- 
prej dobiti. 

Nadalje Poročilo opisuje, 
kako poteka sprejemanje in 
dajanje depozitov tujih oseb 
pri domačih bankah, oziroma 
kako je urejen depozit naših 
bank v tujini, saj bo potrebno v 
prihodnjem obdobju poiskati 
nove in učinkovite rešitve na 
tem področju. 

Glede na vse zatevnejše po- 
goje za ohranjanje zunanje lik- 
vidnosti države, pa Poročilo 
opozarja, da bo treba preučiti 
možnosti za spremembe in do- 
polnitev Zakona o deviznem 
poslovanju in deviznih odno- 
sih s tujino v delu z naslovom 
»Opravljanje kreditnih od- 
nosov s tujino« 

DOLGOROČNI 
PROGRAM PROMETA 
BLAGA IN STORITEV 

V nadaljevanju Poročilo 
omenja, da je Zvezni izvršni 
svet leta 1978 sprejel, med 
ukrepi za izvajanje Zakona o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino, dolgoročni program ure- 
janja zunanjetrgovinskega 
prometa. Program omenja 
izhodiščne temelje in merila za 
urejanje zunanjetrgovinskega 
prometa in razvrščanje blaga 
na oblike izvoza in uvoza, ki so 
predpisane z Zakonom. 

Do leta 1977 je uvoz blaga 
potekal na več načinov: prost 
uvoz, pogojno prost uvoz, 
uvoz v globalni devizni kvoti, 
uvoz prek kontingentov ali pa 
uvoz z dovoljenji. 

Z začetkom veljavnosti no- 
vega Zakona je bilo potrebno 
ves uvoz blaga razporediti na 
nove uvozne oblike. Tako je 
bilo z liste, ki je obsegala 1359 
postavk pogojno prostega 
uvoza, razvrščeno med svobo- 
dni uvoz 339 pozicij, na obliko 

kontingentov 1020 in na dovo- 
ljenje 8 blagovnih pozicij. S 
tem se je bistveno zmanjšalo 
število blagovnih pozicij na 
uvoznem dovoljenju. Istoča- 
sno je bilo, od skupaj 5855 bla- 
govnih pozicij, na režim bla- 
govnih kontingentov razvršče- 
nih 1033 blagovnih pozicij, na 
režim deviznih kontingentov 
pa 1226 blagovnih pozicij. Na 
režim dovoljenja za uvoz je bi- 
lo razvrščenih 83 blagovnih 
pozicij. Potemtakem je za pro- 
sti uvoz ostalo 3513 blagovnih 
pozicij ali okoli 60 odstotkov 
njihovega skupnega števila. 

S tem programom je tudi do- 
ločeno, da se lahko med oblike 
uvoza blagovnega in devizne- 
ga kontingenta razvrsti blago, 
ki je proizvedeno predvsem iz 
domačih surovin in reproduk- 
cijskega materiala oziroma pri 
njegovem uvozu niso dovolj 
izražene druge oblike zaščite. 
Tako stališče je obrazloženo 
tudi zaradi drugih pomembnih 
potreb gospodarjenja. 

Toda, organizacije združe- 
nega dela so, nasprotno tem 
merilom, še naprej zahtevale 
zaščito svojih proizvodov. Zato 
je izdelan nov predlog za spre- 
membo uvoznega in izvoznega 
režima, soglasje o njem pa še 
ni doseženo. 

SPREMEMBE PRI 
DELITVI 
KONTINGENTOV 

Bistvene spremembe v me- 
hanizmu določanja blagovnih 
in deviznih kontingentov so 
nastale zato, ker po Zakonu 
ugotavljanje in razporejanje 
sedaj poteka po samoupravnih 
sporazumih s sodelovanjem 
vseh organizacij združenega 
dela proizvajalcev in potrošni- 
kov blaga in ne več z dogovo- 
rom kot v prejšnjih letih. Zvez- 
ni organi so pristojni le za 
manjše število primerov. Števi- 
lo samoupravnih sporazumov 
o kontingentih se je od 90, ko- 
likor jih je bilo leta 1977, pove- 
čalo lani na 245. 

Poročilo omenja še mnoge 
značilnosti samoupravnega 
sporazumevanja na tem po- 
dročju. Predlaga pa tudi od- 
pravo nekaterih pomanjkljivo- 
sti, da bi odpravili subjektivne 
pristope in povečali učinkovi- 
tost pri poslovanju na temelju 
samoupravnih aktov. Ob tem 
Poročilo odpira vprašanje 
oblikovanja skupnosti združe- 
nega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelova- 
nje ter vprašanje odpravljanja 
nekaterih dilem, ki so se poja- 
vile v tem času. 
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ZAOSTRENI POGOJI 
ZA OPRAVU AN JE 
ZUNANJE- 
TRGOVINSKEGA 
PROMETA 

Na kratko nato Poročilo na- 
števa pogoje za opravljanje zu- 
nanjetrgovinskega prometa. 
Sedaj se proizvodne organiza- 
cije ne smejo ukvarjati s pro- 
metom za potrebe drugih or- 
ganizacij in tudi ne smejo uva- 
žati blaga za široko porabo, ki 
bi ga neposredno prodajale na 
domačem tržišču. Pri izvajanju 
načela združevanja dela in 
sredstev proizvodnih in pro- 
metnih organizacij, je v praksi 
prišlo do določenih težav in tu- 
di do nekaterih večjih proble- 
mov, ki naj bi jih rešili z novim 
zakonom o združevanju dela 
in sredstev. 

Posebej Poročilo govori o 
usklajevanju zunanjetrogovin- 
ske registracije organizacij 
združenega dela z Zakonom o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino. Organizacije združenega 
dela so morale v določenem 
roku dobiti dovoljenje pristoj- 
nega koordinacijskega odbora 
v republiki ali pokrajini. To je 
bil pogoj za njihov ponovni 
vpis v sodni register. 

Predno je začel veljati ta Za- 
kon, je bilo v Jugoslaviji vpisa- 
nih v sodni register okoli 1600 
takih organizacij. Do izteka 
določenega roka je bilo izda- 
nih 1188 soglasij: v SR Bosni 
in Hercegovini 88, SR Srbiji 
322, SR Hrvaški 338, SR Make- 
doniji 73, SR Črni gori 24, SR 
Sloveniji 276, SAP Vojvodini 
52 in v SAP Kosovo 5 soglasij. 
Približno 350 organizacij zdru- 
ženega dela je izgubilo pravico 
za opravljanje poslov zunanje- 
trgovinskega prometa. Koordi- 
nacijski odbori so zavrnili 137 
zahtevkov, ki niso izpolnjevali 
z Zakonom predvidenih pogo- 
jev. 

Ustavno preoblikovanje zu- 
nanje trgovine na področju 
prometa je zmanjšalo število 
registriranih organizacij, 
spodbudilo razvoj njihove spe- 
cializacije, čeprav so še vedno 
zelo razdrobljene in rimajo 
povsem točno določenih po- 
slov. Tudi na področju proiz- 
vodnje in proizvodnih storitev 
se je zmanjšalo število registri- 
ranih organizacij. 

V vseh teh organizacijah je 
bilo precej družbenopolitične 
in samoupravne dejavnosti pri 
določanju nalog notranje or- 
ganizacije, specializacije, ka- 
drovanju in podobnem. Pubu- 
dniki vse te dejavnosti so bili 
koordinacijski odbori pri pri- 
stojnem organu v republiki ali 
pokrajini. Ob tej priložnosti je 

bil prvič celovito ocenjen polo- 
žaj zunanjetrgovinske mreže. 
Po splošni oceni je bilo to delo 
zelo koristno in družbeno 
opravičeno, saj je šlo za prvo 
fazo usklajevanja zunanjetrgo- 
vinske registracije organizacij 
združnega dela. 

SKUPNO 
NASTOPANJE NA 
TUJEM TRGU 

Koordinacijski odbori pri 
izvršnih svetih republik in po- 
krajin za organizacije združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo z zu- 
nanjetrgovinskim prometom, 
in Koordinacijski odbor pri ZIS 
imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju omenjenega Zakona 
in Zakona o opravljanju go- 
spodarskih dejavnosti v tujini. 
Odbori so opravili precej dela. 
Osredotočili so se predvsem 
na ocenjevanje položaja in ra- 
zvoja zunanjetrgovinske mre- 
že v republiki in pokrajini ter 
zunanjetrgovinske mreže, ki jo 
je v tujini ustanovila temeljna 
organizacija združenega dela. 
Odbori so dajali soglasje tudi 
za izvolitev vodilnih in drugih 
strokovnih delavcev za oprav- 
ljanje zunanjetrgovinskega 
prometa. 

Sekcije za pospeševanje 
ekonomskih odnosov s tujino 
v okviru Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije so prav tako 
precej prispevale k usklajeva- 
nju medsebojnih interesov or- 
ganizacij združenega dela in k 
uresničevanju skupne politike. 
Te sekcije naj spremljajo in 
usmerjajo delo skupnih go- 
spodarskih predstavništev v 
tujini in naj bodo povezava 
med trgovinsko mrežo v Jugo- 
slaviji in mrežo v tujini. Doslej 
je bilo ustanovljenih 63 sekcij, 
od tega 9 za vzhodnoevropske 
države, 19 za razvite države 
Zahoda in 35 za države v ra- 
zvoju. Še vedno pa sekcije ni- 
so dobile svoje polne veljave, 
mesta in vloge, ki jo imajo po 
Zakonu. 

Poseben del Poročila zaje- 
ma organizirano nastopanje 
organizacij združenega dela 
na tujih trgih. Organizacije na- 
mreč lahko s samoupravnim 
sporazumom urejajo skupno 
organiziranje izvoza ali uvoza 
oziroma skupno nastopanje na 
tujem trgu. 

Po zakonskem pooblastilu 
lahko Zvezni izvršni svet pred- 
piše obveznost začetka po- 
stopka samoupravnega spora- 
zumevanja v primerih, ko je to 
potrebno zaradi pospeševanja 
zunanjetrgovinskega prometa. 
Koordiniran nastop naše trgo- 
vine v tujini je vsekakor ena 
temeljnih nalog organizacij 
združenega dela in njihovih 

asociacij. O tem je bilo doslej 
sklenjenih več samoupravnih 
sporazumov. Za nekatere vrste 
blaga in za nekatere države so 
ta vprašanja ustrezno urejena. 
Poudariti pa moramo, kakor 
piše v Poročilu, da se s samo- 
upravnimi sporazumi precej 
izboljšuje organizirano delo 
mreže in prispeva k odpravlja- 
nju znanih slabosti. 

OMEJEVANJE 
ZUNANJETRGOVINSKE 
PROMETA 

Zadnji del Poročila je name- 
njen analizi izvajanja tega Za- 
kona. Omenjeni pa so tudi 
ukrepi omejevanja zunanjetr- 
govinskega prometa. Pri tem 
je zapisano, da je Zvezni izvrš- 
ni svet pooblaščen za spreje- 
manje takih ukrepov v prime- 
rih, ko pride do motenj na trgu. 

Junija leta 1978 je ZIS zaradi 
neugodnih gibanj v blagovni 
menjavi z nekaterimi državami 
Vzhodne Evrope sprejel Odlok 
o uvozu blaga iz teh držav na 
temelju soglasja Zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgovino. 
S podobnim ukrepom je bil le- 
ta 1979 uvoz zmanjšan za 3,5, 
izvoz pa povečan za 34,3 od- 
stotka. Celoten deficit se je s 
tem zmanjšal za 200 milijonov 
dolarjev, pokrivanje uvoza z 
izvozom pa se je povečalo s 57 
na 80 odstotkov. 

Med drugimi takimi ukrepi 
Poročilo navaja Odlok o uvaja- 
nju soglasja za uvoz proiz- 
vodov za 65 blagovnih pozicij 
iz razvitih držav, nadalje Dogo- 
vor o ukrepih, ki se sprejemajo 
na področju izvajanja skupne 
devizne politike do industrij- 
sko visoko razvitih držav. Po 
njem lahko naše organizacije 
združenega dela plačujejo 
uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala le iz devizne- 
ga priliva, ustvarjenega z izvo- 
zom blaga v te države. 

Spremenjen in dopolnjen je 
bil tudi odlok o pogojih, po 
katerih lahko fizične osebe 
uvažajo, prinašajo in spreje- 
majo določene predmete iz tu- 
jine. Prodaja tujega blaga iz 
konsignacijskih skladišč orga- 
nizacij združenega dela (za- 
stopnikov tujih firm), je vezana 
na izvoz jugoslovanskega bla- 
ga. Za uvoz opreme, ki se pla- 
čuje v gotovini, je uveden ob- 
vezen polog dinarskega ali de- 
viznega pokritja. Za uvoz opre- 
me iz industrijsko visoko razvi- 
tih držav je potrebno soglasje, 
ki ga daje Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino, predpisani 
pa so tudi drugi ukrepi omeje- 
vanja uvoza. 

SKUPNA 
GOSPODARSKA 
PREDSTAVNIŠTVA 

Tretji sistemski zakon na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino ureja vsa vprašanja na 
področju opravljanja gospo- 
darskih dejavnosti s tujino. Po 
besedah »Poročila, izvajajo ta 
Zakon v vseh oblikah gospo- 
darskih dejavnosti v tujini, naj- 
pogosteje pa njegove določbe 
uporabljajo pri ustanavljanju 
podjetij, bank, skupnih gospo- 
darskih predstavništev, po- 
slovnih enot in delovnih enot. 

Nova instituta, ki sta vneše- 
na v Zakon kot določba »vla- 
ganje sredstev v tuja podjetja« 
in »zaupanje opravljanja go- 
spodarskih dejavnosti tujim 
firmam« v praksi še nista do- 
volj preverjena. 

Omenjeni Zakon tudi prvič 
ureja ustanovitev in delo skup- 
nih gospodarskih predstavni- 
štev Gospodarske zbornice 
Jugoslavije. Doslej je bilo usta- 
novljenih 68 takih predstavni- 
štev in določen njihov globalni 
regionalni razpored. Zajema 
največji del tržišč v svetu. Med 
skupnim številom je bilo 8 
skupnih gospodarskih pred- 
stavništev ustanovljenih za ob- 
močje socialističnih držav, 19 
za države Zahoda, 41 pa za dr- 
žave v razvoju. Za letos je pre- 
dvidena ustanovitev skupnih 
predstavništev v Singapurju, 
Jordaniji, Peruju, Siriji, Albani- 
ji, na Cipru in Malti, kot tudi 
ustanovitev izpostave london- 
skega predstavništva na Ir- 
skem. 

Najpočasneje se oblikujejo 
in organizirajo skupna gospo- 
darska predstavništva na ob- 
močju držav v razvoju. Glavni 
razlog so kadrovske države. 
Zato Poročilo opozarja na 
očitna razhajanja med našimi 
trajnimi opredelitvami in zao- 
stajanji pri realizaciji tega pro- 
grama. 

PREOBLIKOVANJE 
ZUNANJE- 
TRGOVINSKE MREŽE 

Konec Poročila opozarja, da 
morajo po Zakonu vse naše or- 
ganizacije v tujini obvezno do- 
biti mnenje Koordinacijskega 
odbora pri ZIS o smotrnosti 
nadaljevanja njihovega dela. 

Po Zakonu morajo tako oce- 
no dobiti za 1056 različnih 
oblik opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti. Med njimi je 
344 podjetij (230 naših in 113 
mešanih),nadalje 5 mešanih 
bank in finančnih organizacij 
ter 708 stalnih poslovnih enot. 
V državah Vzhodne Evrope je 

poročevalec 
23 



sedaj 340 takih organizacij, na 
Zahodu 527 in v državah v ra- 
zvoju 189. 

Po splošni oceni mora preo- 
blikovanje zunanjetrgovinske 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 29. maja, so 
sprejeli naslednje zakonske 
predpise; 

Zakon o priložnostnem ko- 
vanem denarju (AS 178) dolo- 
ča, da bo Narodna banka Ju- 
goslavije izdajala priložnostne 
kovance ob političnih, zgodo- 
vinskih, znanstvenih, kultur- 
nih, športnih ali humanitarnih 
dogodkih, ki imajo splošen po- 
men za SFRJ ali pa so medna- 
rodno pomembni. Vsako leto 
se lahko izda priložnostni ko- 
vanec .največ ob dveh dogod- 
kih. Ta denar je zakonito pla- 
čilno sredstvo na območju Ju- 
goslavije. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o ugotavljanju celotne- 
ga obsega dohodka Proraču- 
na federacije za leto 1980 (AS 

mreže v tujini zagotoviti večje 
sodelovanje med temeljnimi 
organizacijami združenega 
dela pri skupnem in organizi- 
ranem nastopu na tujih trgih. 

269) ne povečuje obsega pri- 
hodkov in odhodkov proraču- 
na federacije, temveč samo 
spreminja sredstva za pokriva- 
nje celotnega obsega odhod- 
kov. Zaradi povečanega odsto- 
panja prihodkov od carine in 
drugih uvoznih dajatev Intere- 
sni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, se 
zmanjšujejo prihodki po tej 
postavki, povečujejo pa se pri- 
hodki proračuna od temeljne- 
ga prometnega davka na pro- 
izvode. 

Odlok o spremembi Odloka 
o določanju prihodkov od ca- 
rine in drugih uvoznih daja- 
tev, ki se v letu 1980 odstopa- 
jo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose 
s tujino določa, da dobi Intere- 
sna skupnost 57,14 odstotka 

Prav tako je skupno mnenje, 
da je ocena smotrnosti nada- 
ljevanja z delom še naprej ena 
prvih nalog pri organiziranju 
zunanjetrgovinske mreže v tu- 

prihodkov od carin in uvoznih 
dajatev namesto 51,57 odstot- 
ka, kolikor je bilo predvideno 
doslej. 

Delegati Zveznega zbora so 
na seji, ki je bila 28. maja, spre- 
jeli: 

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 Centra (AS 250), ki za- 
gotavlja temu Centru s sede- 
žem v Ljubljani precejšnje fi- 
nančne olajšave in ugodnejše 
pogoje za delo kot prispevek k 
razvijanju ekonomskega sode- 
lovanja med neuvrščenimi dr- 
žavami. 

Po skrajšanem postopku je 
bil sprejet tudi 

Zakon o dopolnitvi Zakona 

jini. Ob takem ocenjevanju pa 
je potrebno preučiti nove pro- 
grame poslovanja, izvozno 
usmeritev in sposobnost 
opravljanja novih nalog. 

o Službi družbenega knjigo- 
vodstva (AS 262) po katerem 
mora SDK najti take oblike in 
načine plačevanja, ki bodo 
omogočili hitrejše kroženje 
denarnih sredstev in poravna- 
vanje obveznosti oziroma hi- 
trejše plačevanje terjatev upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 
Pri izpolnjevanju te naloge je 
SDK preučila možnosti plače- 
vanja s čekom za veriženje, ob 
občasnem obračunu prek ra- 
čuna pri Službi! potrebno pa je 
preveriti uporabo tega načina 
plačevanja pred njegovo uved- 
bo in redno uporabo. Ker ima 
plačevanje na tak način vse 
pravne učinke med uporabniki 
družbenih sredstev, je bil spre- 
jet omenjeni Zakon, ki omogo- 
ča preverjanje uporabe takega 
načina plačevanja. 

SPREJETI ZAKONI 
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