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IZ VSEBINE:

Predlog sklepov in priporočil
za nadaljnje utrjevanje družbene
samozaščite v SR Sloveniji
(ESA 270)

Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona
o stanovanjskih razmerjih (ESA 276)

Osnutek zakona o interesnih
skupnostih za PTT promet (ESA 81)

Osnutek zakona o spremembi
in dopolnitvi zakona o kmetijskih
zemljiščih (ESA 262)

Predlog zakona o zaključnem računu
o izvršitvi proračuna SR Slovenije
za I. 1974 (ESA 264)

Predlog zakona o rudarstvu
(ESA 326/73)
Predlog zakona o zdravstvenem
nadzorstvu nad živili (ESA 79)

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Seje Zbora združenega de- 1. 1974 (ESA 264);
la, Zbora občin in Družbeno— predlog zakona o sprepolitičnega zbora Skupščine membah in dopolnitvah zaSR Slovenije so sklicane za kona o samoupravni stano11. junij 1975. Vsi trije zbori vanjski skupnosti (ESA 263);
imajo na dnevnem redu:
— osnutek zakona o spre— predlog ustavnega zako- membi in dopolnitvi zakona
na o spremembah ustavnega o kmetijskih zemljiščih (ESA
zakona za izvedbo ustave 262);
SFRJ;
— osnutek zakona o var— predlog ustavnega zako- nosti cestnega prometa (ESA
na o spremembah ustavnega 265);
zakona za izvedbo ustave
— predlog odloka o sofiSR Slovenije (ESA 266);
nanciranju programa gradit— osnutek temeljev skup- ve stanovanj za delavce
ne politike dolgoročnega raz- upravnih in pravosodnih orvoja SFRJ do 1. 1985 (ESA ganov, ki se financirajo iz
republiškega proračuna, ter
258);
— osnutek zakona o druž- za delavce strokovnih služb
benem pravobranilcu samo- Skupščine SR Slovenije ter
Izvršnega sveta Skupščine
upravljanja (ESA 46).
Zbor združenega dela in SR Slovenije (ESA 261);
Zbor občin pa imata na
— zaključni račun Naroddnevnem redu tudi:
ne banke Jugoslavije za L
— predlog zakona o rudar- 1974 (ESA 268);
stvu (ESA 326/73);
— osnutek zakona o inte— predlog zakona o zdrav- resnih skupnostih za poštni,
stvenem nadzorstvu nad ži- telegrafski in telefonski provili (ESA 79);
met (ESA 81);
— predlog zakona o za— finančni načrt Narodne
ključnem računu o izvršitvi banke Jugoslavije za 1. 1975
proračuna SR Slovenije za (ESA 277).
PREGLED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Zbor združenega dela, ščine SR Slovenije (ESA
Zbor občin in Družbenopoli- 248). Komisijo za pripravo
tični zbor so 21. maja na poslovnika Skupščine SRS
ločenih sejah sprejeli:
so zadolžili, da pripravi pred— predlog za spremembo log poslovnika ter da pri
ustavnega zakona za izvedbo tem upošteva vse pripombe,
ustave SR Slovenije z osnut- izražene v poročilih skupkom tega zakona (ESA 266). ščinskih teles ter tistih, ki
Zadolžili so Izvršni svet, da so jih poslale skupine deledo naslednjega zasedanja gatov ali so bile dane na sezborov, to je do II. junija, jah zborov;
pripravi predlog zakona ter Zbor združenega dela in Zbor
pri tem upošteva vse pri- občin sta sprejela še:
pombe in predloge, ki so jih
— sklep, da vzameta na znadala skupščinska telesa;
nje informacijo o izvajanju
— osnutek poslovnika Skup- priporočil in sklepov Skupšči-

ne SRS o nočnem delu žena
in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (ESA
23a). S tem sklepom sta zbora zadolžila reubliški sekretariat za delo, da pospeši
prizadevanja za čimprejšnjo
odpravo nočnega dela žene
in mladine v omenjenih treh
dejavnostih, ter da v tej
zvezi tudi v bodoče intenzivno spremlja, kako organizacije združenega dela uresničujejo svoje programe o postopnem zmanjševanju in odpravi nočnega dela žena in
mladine, kako se izvajajo predpisi o medsebojnih razmerjih
delavcev v združenem delu,
ki se nanašajo na nočno delo žena in mladine, ter sprejeta priporočila in sklepe
Skupščine SR Slovenije o
nočnem delu žena in mladine, pri čemer naj preuči tudi sugestije iz razprave na
teh sejah zborov;
— predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom
obveznic, izdanih za dograditev TE Šoštanj IV v znessku 42 milijonov dolarjev
(ESA 257);
— predlog odloka o poroštvu SR Slovenije Narodni
banki Jugoslavije za obvez-

nosti iz posojil iz sredstev
dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov (ESA
249);
— odlok o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov
in izdatkov sklada starostnega zavarovanja kmetov za 1.
1976 (ESA 234);
— odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med
SFRJ in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj (ESA
251);
— sklep o soglasju k osnutku zakona o zadolžitvi
federacije pri Narodni banki
Jugoslavije za zagotovitev
sredstev za izpolnitev programa stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975
(ESA 250);
— sklep o soglasju k
osnutku zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem trgu (ESA
260);
' — sklep o soglasju k osnutku zakona o spremembah
carinskega zakona (ESA 259);
— sklep o soglasju k
osnutku zakona o premijah
za mleko in pitana teleta,
junce in jagnjeta in kompenzacijah za sveže meso (ESA
267).

nih subjektivnih socialističnih sil, za razvijanje in utrjevanje
družbene samozaščite. Na osnovi tega dokumenta so bili doseženi pomembni uspehi pri organiziranju delovnih ljudi in
občanov v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, v občinah in republiki. Hkrati pa se je okrepila tudi varnostna kultura vseh nosilcev družbene samozaščite, ki se v vedno večjem obsegu seznanjajo z vprašanji,
pomembnimi za njihovo in družbeno varnost ter za njihovo
vedenje in ravnanje. Koncept družbene samozaščite se čedalje
intenzivneje razvija in dopolnjuje v skladu z razvojem samoupravnih socialističnih odnosov.
Upravni, pravosodni in drugi državni organi, ki opravljajo strokovne naloge na področju družbene samozaščite, so
s svojim delom prispevali pomemben delež pri organiziranju
in pripravljanju delovnih ljudi za uresničevanje družbene samozaščite. Njihov prispevek je zlasti v naporih za pravilno
razumevanje družbene funkcije samozaščite, kakor tudi v
strokovni pomoči, v ustreznih pobudah pri urejanju tega
področja v statutih in drugih samoupravnih aktih.
Navzlic obsežnim prizadevanjem in pomembnemu napredku, ki je na tem področju dosežen, pa sklepi in priporočila, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v letu 1970, še
niso v celoti uresničeni.
Glede na navedene ugotovitve in z namenom, da se zagotovi nadaljnje samoupravno utrjevanje sistema družbene
samozaščite, sprejema Skupščina SR Slovenije naslednje
sklepe in priporočila:

Predlog sklepov in priporočil
za nadaljnje utrjevanje družbene
samozaščite v SR Sloveniji (ESA 270)

I.
V skladu s stališči X. kongresa ZKJ in VII. kongresa
ZKS o družbeni samozaščiti je potrebno pospešiti in poglobiti delo pri natančnejšem opredeljevanju vsebine in oblik
organizirane družbene samozaščite v vseh državnih in samoupravnih organih ter organizacijah, v Zvezi komunistov, Socialistični zvezi in drugih družbenopolitičnih organizacijah.
Pri tem je zlasti pomembno, da se z ustreznim organiziranjem, dogovarjanjem in samoupravnim normativnim urejanjem krepi aktivni odnos delovnih ljudi in občanov do varovanja temeljnih dobrin naše samoupravne socialistične družbe, ki izhajajo iz samoupravnega položaja delovnega človeka
ter dosežkov naše revolucije. Z nadaljnjim razvijanjem socialističnega patriotizma in varnostne kulture je potrebno spodbujati vse nosilce družbene samozaščite, da se bodo uspešno
zoperstavili notranjemu in'zunanjemu razrednemu sovražniku
ter nosilcem drugih družbeno škodljivih pojavov in dejanj.
Pri tem je izrednega pomena, da se vsi nosilci družbene samozaščite v okviru socialistične zveze sproti seznanjajo z
vsebino, metodami in oblikami javnega in podtalnega delovanja, ki ima namen iapodkopavati družbeno ureditev in zavirati naš nadaljnji samoupravni socialistični razvoj, ter z
vzroki in žarišči antisocdalističnih, protisamoupravnih, kriminalnih in drugih negativnih pojavov in aktivnosti.

Celotno besedilo predloga sklepov in priporočal, ki ga je
poslal Skupščini SR Slovenije v obravnavo njen Izvršni svet,
se glasi:
Na podlagi 342. in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora občin in
družbenopolitičnega zbora dne
sprejela
SKLEPE IN PRIPOROČILA
ZA NAIDAiLJNJE UTRJEVANJE DRUŽBENE SAMOZAŠČITE
V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI
Skupščina Socialistične republike Slovenije je, izhajajoč
iz ustavnih načel o družbeni samozaščiti in po obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o utrjevanju
družbene samozaščite v SR Sloveniji, še posebej z gledišča
uresničevanja sklepov in priporočil o -nalogah s področja
družbene samozaščite, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v letu 1970,
ugotovila :
Sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije o družbeni
samozaščiti, sprejeti leta 1970, pomenijo pomembno prelomnico v organiziranih prizadevanjih vse družbe, še zlasti nje-

II.
Nadaljnja prizadevanja subjektivnih dejavnikov, družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti in drugih nosilcev
družbene samozaščite, morajo potekati v smeri konkretne
opredelitve mesta, pravic in dolžnosti delovnih ljudi v njihovih organizacijah in skupnostih, da bi lahko organizirano in
uspešno izgrajevali sistem družbene samozaščite. V ta namen
je potrebno:
— pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na področju družbene samozaščite vgraditi v vse statute samoupravnih organizacij in skupnosti, samoupravne splošne akte temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter njihovih
asociacij, pravilnike državnih in drugih organov ter predpise,
ki urejajo posamezna vprašanja v okviru našega pravnega sistema;
— v vseh organih, organizacijah in skupnostih konkretno
opredeliti oblike organiziranja delovnih ljudi in občanov ter
oblike, vsebino in način njihovega delovanja na področju
družbene samozaščite na podlagi enotnih izhodišč, opredeljenih v družbenem dogovoru v okviru občine in v samoupravnih sporazumih v okviru širših asociacij združenega
dela;
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— na vseh ravneh ustanoviti ustrezna delovna oziroma
koordinacijska telesa, odbore in komisije za družbeno samozaščito. To je zlasti potrebno v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela in občinah. Naloga teh
delovnih teles mora biti v prvi vrsti skrb za pravilno razumevanje, vrednotenje ter vgrajevanje družbene samozaščite v
samoupravne akte, vsestransko in sistematično spremljanje
ter analiziranje, kako delovni ljudje — še zlasti tisti, ki so
na odgovornih in izpostavljenih poslovodnih in podobnih mestih — te samoupravne norme o družbeni samozaščiti v
praksi uresničujejo ter kakšen je odnos posameznikov, skupin in širših organizacij delovnih ljudi do izpolnjevanja
ustavnih pravic in dolžnosti glede družbene samozaščite.
Svoje ugotovitve in zaključke posredujejo ta telesa organom
in organizacijam, katerim odgovarjajo za svoje delo ter jim
dajejo predloge za nadaljnjo družbeno politično delovanje.
V občinah in v okviru medobčinskih skupnosti je potrebno zagotoviti usklajevanje in usmerjanje aktivnosti vseh
nosilcev družbene samozaščite ter vzpodbujati samoupravno
sporazumevanje in družbeno dogovarjanje glede tistih področij družbene samozaščite, ki so skupnega pomena za širše
območje. Na ravni republike je potrebno ustanoviti ustrezno
koordinacijsko telo zaradi praktičnih potreb nadaljnjega razvoja družbene samozaščite v SR Sloveniji.
III.
Vsebina družbene samozaščite in varnostna vzgoja morata
postati sestavni del idejnopolitične vzgoje delovnih ljudi in
občanov. V varnostno vzgojo je treba po enotnem dogovorjenem programu vključevati celotno prebivalstvo, za nosilce
družbene samozaščite v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela in drugih področjih pa pripraviti
različne oblike posvetovanj in seminarjev. Vsebina družbene
samozaščite in varnostna vzgoja morata dobiti vidnejše mesto
v vseh izobraževalnih programih in učbenikih na vseh ravneh
in oblikah izobraževanja; zato morajo pristojni republiški
organi na področju vzgoje in izobraževanja čimprej pripraviti ustrezna izhodišča in možne rešitve. Vzpodbuditi pa je
treba tudi marksistična znanstvena prizadevanja za proučitev
družbene samozaščite kot funkcije samoupravljanja in specifične sociološke komponente naše samoupravne socialistične
družbe.
Pomembno vprašanje poglabljanja družbene samozaščite
predstavlja usposobljenost vse družbe, njenih posameznih
struktur in posameznikov, da se zoperstavijo psihološko-propagandnih sredstev poskuša razširjati med naše delovne ljudezonentacije, ki se z določenim ciljem preko različnih propagandnih sresdtev poskuša razširjati med naše delovne ljudi in občane. Za analiziranje teh vplivov in odločno reagiranje na psihološko propagandne pritiske ter dezinformacije,
bo republiški sekretariat za notranje zadeve v sodelovanju z
drugimi republiškimi organi usposobil ustrezno službo, ki bo
sodelovala s skupnimi organi v okviru Socialistične zveze v
republiki in na drugih ravneh. Na področju javnega obveščanja je potrebno čimprej organizirati sistematično in medsebojno usklajeno publicistično, propagandno delovanje za utrditev družbene samozaščite in poglabljanje varnostne kulture
delovnih ljudi in občanov ter zlasti mladine.
IV.
V sistemu družbene samozaščite, v katerem so nosilci
nalog samozaščite delovni ljudje in občani ter njihove asociacije, opravljajo državni organi v skladu z zakonskimi
pooblastili določene strokovne naloge, za kar se morajo primerno organizirati.
Ti organi morajo nosilcem družbene samozaščite v republiki, občinah, v krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela in na drugih področjih dajati elemente, ki so potrebni za poglobljeno in uspešno uresničevanje družbene samozaščite. Ti elementi morajo zajeti predvsem vzroke za nastajanje sovražnih in drugih družbeno negativnih pojavov in aktivnosti, njihove pojavne oblike in
metode, ki jih uporabljajo nosilci teh dejanj in pojavov.
Prav tako so ti organi dolžni pripravljati za nosilce družbene samozaščite v občini, krajevni skupnosti, temeljni organizaciji združenega dela in na drugih področjih ustrezna na-

vodila, priročnike in druga napotila, v katerih bodo podrobneje in konkretneje opredeljena temeljna področja varnostna
problematike s pobudami in nasveti, kako ravnati v določenih razmerah, v katerih se znajdejo posamezniki ter samoupravne organizacije in skupnosti.

Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskih razmerjih
(ESA 276)
Tistemu, ki je dopolnil 10
let delovne dobe, organizacija združenega dela kot stanodajalec ne bi mogla odpovedati stanovanjske pogodbe,
če je delavec izpolnil najmanj 5 let delovne dobe pri
tej organizaciji združenega
dela, oziroma krajšo delovno dobo kot 5 let, če je tako določeno v njenem splošnem aktu. Za takšno rešitev
se zavzema predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki so ga
predložili Skupščini SRS delegat skupine delegatov za
pošiljanje delegata v Zbor
občin Skupščine SRS iz občine Vrhnika, Stane Kukec,
delegat skupine delegatov za
gospodarsko področje 13. okoliša (s sedežem v Mariboru)
Zbora združenega dela, Ado*
Jurše, in delegat skupine delegatov za gospodarsko pa&
ročje 28. okoliša (s sedeže«
■a Vrhniki) Zbora združenega dela, Andrej Vidovič.
Predlagatelji utemeljujejo
svoj predlog takole:
Skupščina SR Slovenije je
v začetku leta 1974 sprejela
zakon o stanovanjskih razmerjih, ki v tretjem odstavku 67. člena določa, da imetniku stanovanjske pravice ni
mogoče odpovedati stanovanjske pogodbe za stanovanje, ki ga je dobil od organizacije združenega dela
kot stanodajalca, če mu
preneha lastnost delavca v
združenem delu po lastni
izjavi ali zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, če
je dopolnil 10 let delovne dobe, ali krajšo delovno dobo,
določeno g splošnim aktom
stanodajalca. Zaradi nejasnosti in različnih interpreta
cij te določbe je Skupščina
SR Slovenije 26. 3.1975 sprejela obvezno razlago tretjega
odstavka 67. člena, po kateri
se šteje r 10-letno delovno
dobo imetniku stanovanjske
pravice delovna doba, dosa.
žena pri katerikoli organizaciji združenega dela.
Ob velikem stanovanjskem

primanjkljaju in počasnejši
izgradnji novih stanovanj kot
je bila predvidena v srednjeročnem programu razvoja
SR Slovenije, bo veljavna določba tretjega odstavka 67.
člena zakona o stanovanjskih
razmerjih skupaj z obveznim tolmačenjem nedvomno
povzročila zmanjšanje gradnje družibenih najemnih stanovanj. Predvsem pa bo ta
določba postavila v neenak
položaj organizacij« združenega dela, ki s pridobivanjem
družbenih najemnih stanovanj že leta načrtno rešujejo stanovanjske probleme
svojih delavcev, nasproti tistim organizacijam združenega dela, ki so predvsem kreditirale individualno stanovanjsko izgradnjo, pridobit,
vi družbenih najemnih stanovanj pa so posvečale, kljub
možnostim, premajhno pozornost. Stanovanjski primanjkljaj in dejstvo, da je stanovanjska politika v organizacijah združenega dela zaradi
nujnosti še vedno pogosto
sestavni del kadrovske politike, pa lahko pripelje do
terabljanja te določbe in do
špekulacij, posebno s strani
strokovnih kadrov.
Potem, ko so tako pojasnili
svoja izhodišča, predlagatelji
predlagajo naslednja naičela,
3»a katerih naj bi temeljile
spremembe in dopolnitve zakona o stanovanjskih razmerjih:
Določilo tretjega odstavka
67. člena zakona je treba
spremeniti tako, »da imetniku stanovanjske pravice ni
mogoče odpovedati stanovanjske pogodbe za stanovanje, ki ga je dobil od organizacije združenega dela kot
stanodajalca, če mu preneha
lastnost delavca v združenem
delu po lastni izjavi ali zaradi
hujše kršitve delovnih obveznosti, če je dopolnil 10
let delovne dobe pri katerikoli delovni organizaciji
združenega dela, ki je stanodajalec, oziroma krajšo delovno dobo kot 5 let, če je
tako določeno v splošnem
aktu stanodajalca.«
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Osnutek zakona o interesnih
skupnostih za poštni, telegrafski
in telefonski promet (ESA 81}
Zaradi vse večjih potreb
po PTT storitvah je potrebno, da uporabniki PTT storitev in PTT promet tesneje
sodelujejo ter skupilo rešujejo ključne zadeve (razvoj
PTT zmogljivosti in usklajenost sistema PTT zvez, kvaliteta in trajnost PTT storitev,
cena PTT storitev), ki so
hkrati tudi zadeve posebnega
družbenega pomena.
Skupne interese uporabnikov PTT storitev in delavcev,
ki opravljajo te storitve je
mogoče uspešno uresničevati le, če so uporabniki in
izvajalci ustrezno samoupravno organizirani v okviru interesnih skupnosti. Zakon
naj tak samoupraven razvoj
podpre ter opredeli zadeve
posebnega družbenega pomena. To bi dalo čvrstejšo podlago pravicam in obveznostim, ki nastajajo pri skupnem uresničevanju vzajemnih interesov.
Osnutek zakona določa, da
se obvezno ustanovi interesne
skupnosti za področje PTT
prometa in sicer s samoupravnimi sporazumi. Takšno samoupravno organiziranje uporabnikov PTT storitev in tako imenovanih PTT
delavcev, ki te storitve opravljajo v SR Sloveniji, naj se
uredi tako, da se ustanovi
republiška interesna skupnost kot širša skupnost za
območje SR Slovenije ter
območne skupnosti za prometno-tehnološko zaokrožena
področja.
V interesni skupnosti bo
mogoče v korist vseh zainteresiranih — tudi tistih, ki
sedaj razvijajo svoje ločene
sisteme zvez — smotrneje
odločati o razvoju sistema
zvez kot celote.
Zakon naj bi bil kratek,
začrtal naj bi le poglavitna
načela kako natančneje urediti odnose s samoupravnimi
sporazumi.
Po osnutku zakona je predvideno, da se v samoupravno
interesno skupnost za PTT
promet obvezno združujejo
kot uporabniki občani (prek
krajevnih skupnosti) in delavci (v temeljnih organizacijah združenega dela ter
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih), kot
izvajalci PTT storitev pa delavci v temeljnih in drugih
4

močju, republiška skupnost
pa z interesnimi skupnostmi
prometa in zvez v Sloveniji
in s skupnostmi PTT prometa drugih republik in pokrajin.
Ustavna podlaga za izdajo

tega zakona sta 66. in 70. člen
Ustave SR Slovenije.
Osnutek zakona, ki ga je
pripravil republiški komite
za promet in zveze, je predložil Skupščini SRS njen Izvršni svet.

organizacijah združenega dela v PTT prometu.
Vsaka interesna skupnost
ima svojo skupščino, ki jo Osnutek zakona o spremembi
sestavljata dva enakopravna
zbora, zbor uporabnikov PTT in dopolnitvi zakona o kmetijskih
storitev in zbor PTT delavcev. Sistem delegiranja bodo zemljiščih (ESA 262)
določili člani skupnosti v
samoupravnih sporazumih o
ustanovitvi skupnosti.
Zakon o kmetijskih zemlji- zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS št. ščih podan kot varianta.
Delavci temeljnih organiza- 26/73) ureja v V. poglavju
Osnutek zakona o sprecij združenega dela in delov- kmetijski zemljiški maiksinih skupnosti, drugih samo- mum za kmete in nekmete. membah in dopoilnitvah zaupravnih organizacij in skup- V zakonu je določeno, da kona o kmetijskih zemljiščih
L členu določa, da imajo
nosti ter delovni ljudje in imajo
lahko kmetje lastnin- vpraivieo
občani v krajevnih skupno- sko pravico
do povečanja zemljina
kmetijskih
stih izvolijo svoje delegate obdelovalnih zemljiščih v iz- škega maksimuma nad 10 ha
v zbor uporabnikov PTT sto- meri največ 10 ha na gospo- pod pogoji zakona le tisti
ritev neposredno, delavci v
kmetje, ki imajo zemljišče v
temeljnih organizacijah PTT darstvo. Hkrati pa zakon do- kraju, kjer stalno živijo. Teprometa na območju te skup- loča (drugi odstavek 44. čle- mu členu je tudi dodana alnosti pa v zbor izvajalcev na), da imajio lahko kmetje ternativa, po kateri pa bi
v gorskih in hribovitih preravno tako neposredno.
pravico do povečanja
delih lastninsko pravico na imeli
Zbora skupščine republi- kmetijskih obdelovalnih zem- zemljiškega maksimuma na
ške skupnosti se oblikujeta ljiščih do obsega 20 ha pod 10 ha vsi tisti kmetje, kd so
po načelu delegiranja ustrez- pogojem, da sta dve tretjini kmetje po 4. členu zakona o
nega števila delegatov iz zbo- od obdelovalnih površin trav- kmetijskih zemljiščih.
rov območnih skupnosti, to- niki.
Osnutek zakona o sprerej posredno. Osnutek dopumembah in dopolnitvah zaNadalje
zakon
o
kmetijšča možnost, da se lahko
kona o kmetijskih zemljiščih
del delegatov delegira v zbor skih zemljiščih določa v 46. nadalje določa, v 4. členu, da
členu,
da
se
za
gorske
in
hriuporabnikov tudi neposredimajo lahko nekmetje pod
no, če bo tako določil samo- bovite predele štejejo vsii 600 m nadmorske višine v
upravni sporazum o ustano- predeli, ki so nad 600 m nad- lasti samo 1 ha vseh zemvitvi skupnosti. Vendar pa se morske višine in tudi vsi ti- ljišč.
neposredno delegiranje ome- sti predeli, ki so pod 600 m
Ustavni temelj predvidenejuje le na nosilce splošnih in nadmorske višine, na katerih
pomembnejših funkcionalnih je možnost obdelovanja otež- ga zakona je podan v 97. člesistemov (RTV, železnica, kočena zaradi strmine in na nu Ustave SR Slovenije in
elektroenergetski sistem, no- katerih so donosi manjši za- 80. členu Ustave SFRJ. V
tranje zadeve, JLA) ter večje radi talnih in klimatskih raz- omenjenih členih so določene osnove za opredelitev praorganizacije, za katere pošta mer.
vic kmetov, ki z osebnim
opravlja storitve po posebnih
Zaradi nepredvidenih teh- delom obdelujejo kmetijsko
pogodbah (SDK, Skupnost ničnih
ovir pri razvrščanju zemljišče, in drugih občanov
pokojninskega in invalidske- katastrskih
pod 600 m do lastnine na kmetijskem
ga zavarovanja, Združenje nadmorske občin
v ravnin- in kmetijskem obdelovalnem
poslovnih bank, časopisna ske, gorske višine
in
hribovite,
je zemljišču. Te osnove so v nadejavnost pri Gospodarski bil sestavljalec osnutka zaikočelu v zakonu o kmetijskih
zbornici SR Slovenije).
na o spremembi iin dopolnit- zemljiščih že opredeljene.
Če organizacije združenega vi zakona o kmetijskih zemPo predloženem osnutku za
dela PTT prometa iz svojega ljiščih primoran, da upoštedohodka ne morejo zagoto- va samo kriterij »nagiib par- SR Slovenijo in občine ne
viti izvajanja zadev posebne- cele«, kar bo omogočilo uve- bodo nastale nove finančne
ga družbenega pomena po ljavljanje pravno-premoženj- obveze. Nova pa je obveznost,
sprejetih programih, se čla- skih razmerij, ki so sicer že da se meja 600 m vnese v
ni skupnosti sporazumejo o v veljavnem zakonu oprede- katastrsko dokumentacijo pri
načinu in pogojih združeva- ljena. Nagib parcele kot kri- občinskih upravnih organih,
nja potrebnih sredstev ozi- terij določa vrsto in način pristojih za geodetske zaderoma o drugih oblikah in vi- rabe zemljišča, intenzivnost ve.
rih financiranja.
obdelave, izrabo kmetijskih
Finančne obveznosti so
Da bi usklajevale razvoj kultur in uporabo mehaniza- predvidene za kmete, ki boPTT prometa s potrebami cije. Ob tem pa se je potreb- do uveljavljali na podlagi zapo PTT storitvah in da bi no odločiti, ali uporabiti kot kona določeni maksimum obreševale skupne zadeve, se zakonsko normo poprečni ali delovalnih zemljišč v izmeri
območne skupnosti povezu- maksimalni nagib, ki je v med 10 in 20 ha, in sicer za
jejo z drugimi interesnimi 2. členu osnutka zakona o plačilo stroškov pridobitve
skupnostmi na svojem ob- spremembah in dopolnitvah dokazil o nagibu zemljišč.

Predlog zakona o zaključnem računu
o izvršitvi proračuna SR Slovenije
za 1.1974 (ESA 264)
i.
Iz predloga zakona o zaključnem računu proračuna
SR Slovenije za leto 1974,
bilance dohodkor in pregleda porabe sredstev je razvidno, da so bili doseženi:
a) dohodki v letu 1974 z
din 1.887.839.668,02 ali 101,1 %
planom predvidenih dohodkov
b) izvršeni izdatki pa z
din 1.800.268.994,10 ali 96,4«/»
c) razlika din 87.552.673,92
Pa se nanaša na:
— neizvršne izdatke v znesku 67.384.319,90 din
— več dosežene dohodke v
znesku 20.168.354,02 din
1. Neizvršeni izdatki se nanašajo:
— na investicije v gospodarstvu 59.664.708,20 din in to iz
naslova: predvidenih obveznosti za leto 1973 7,3 milijona
din, za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij 2,2 milijona din, premij za mleko
6,8 milijona din, dodatnih
premij za mleko 9,4 milijona
din, odplačila inozemskih
dolgov 33,5 milijona din in
obresti od 100 milijonov dolarjev posojila 0,6 milijona
din.
2. Več doseženi dohodki se
nanašajo:
— na dohodke po odloku
o uporabi preseženih sredstev
plačanega temeljnega davka
od plačil za storitve (Uradni
list SRS, št. 32-394/74), ki v
dohodkih proračuna niso bili
predvideni, vendar pa doseženi s 35,130.837,95 din. Ob
tem pa je potrebno razmejiti
več in manj dosežene dohodke proračuna po virih sredstev na:
a) manj doseženi dohodki
So bili:
— davek iz dohodka TOZD
77,0 milijona din ali 84,3 %
— izvirni dohodki ukinjenega računa za izravnavanja v
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih
delavnosti
27,7 milijona din ali 81,4®/0
skupaj 104,7 milijona
din
b) več doseženi dohodki pa
so bili:
— posebna stopnja davka od
osebnega dohodka iz delovnega razmerja
45.6 milijona din ali 112,9 %
— posebni republiški davek
od prometa proizvodov in
od plačil za. stoTitve
8,9 milijona din ali 101,3%

— davek od dobička tujih
oseb od sredstev, vloženih v
organizacije združenega dela
1,1 milijona din ali 113,9%
— sodne takse
3,9 milijona din ali 113,2 %
— denarne kazni za carinske
in gospodarske prekrške
20,4 milijona din ali 136,6 %
— dohodki upravnih organov
0,6 milijona din ali 106,6 %
— temeljni davek od plačil
za storitve
35,1 milijona din ali —
— davek iz OD od kmetijske
dejavnosti
0,1 milijona din ali —
— davek od sredstev skupne
porabe
0,3 milijona din ali —
skupaj 124,8 milijona din
c) razlike med več in manj
doseženimi dohodki
20.1 milijona din
II.
Iz sredstev neizvršenih izdatkov in več doseženih dohodkov pa je potrebno zagotoviti:
1. sofinanciranje spomenika
Revolucije v Ljubljani
2.700.000 din
2. sofinanciranje spomenika
Stanetu Rozmanu
600.000 din
3. za obveznosti po 18. členu
medrepubliškega dogovora o
skupnih osnovah za razširjeno reprodukcijo v kmetijstvu
od 1. 1973—1975
42.800.000 din
4. Republiški sekretariat za
notranje zadeve (podaljšanje
študijskega programa kadetov, oborožitev in oprema rezervnega sestava milice in
drugo)
21.299.016,77 din
5. Republiški konferenci SZDL
za sofinanciranje zveznih in
republiških vodstev družbenih organizacij in društev
600.000 din
6. Komisija za. pospeševanje
manj raavitih območij v Sloveniij
2.191.W8,80 din
T. Odboru za izgradnjo spominskega doma borcev NOV
v Kumrovcu
2.361.938,35 din
8. Upravnemu odboru sklada združenih sredstev republiških organov za sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce republiških
upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz re-

publiškega proračuna, terja
za delavce strokovnih služb
Skupščine SRS in izvršnega
sveta Skupščine SRS
10.000.000 din
Zagotovitev teh sredstev v
letu 1975 bo omogočila vezavo sredstev za dobo enega
leta in s temi skupaj pridobljenih bančnih sredstev za financiranje izgradnje v letu
1976.
9. Skladu za sofinanciranje
stanovanj za voljene in imenovane funkcionarje v republiki
5.000.000 di n
skupaj 87.552.673,92 din
UTEMELJITEV PREDLOGA
ZA RAZPOREDITEV
SREDSTEV PO
ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA SR
SLOVENIJE ZA L. 1974
1. Sofinanciranje spomenika Revolucije v Ljubljani;
za spomenik je republika prispevala že 1,1 milijona dinarjev. Celotna obveznost republike po dogovoru znaša
3,8 milijona dinarjev, tako
je potrebno plačati še 2,7
milijona dinarjev.
2. Sofinanciranje spomenika
Stanetu Rozmanu. Celotni
stroški za spomenik znašajo
2.361 milijona dinarjev; republika je zagotovila že
900.000 din, mesto Ljubljana
pa bo prispevalo 900.000 din.
Ostala sredstva se bodo poravnala iz sredstev neizvršenih izdatkov in več doseženih dohodkov v letu 1974.
3. Skupna obveznost za
kmetijstvo po 18. členu medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za razširjeno
reprodukcijo v kmetijstvu od
leta 1973 do 1975 (Uradni list
SFRJ št. 41-548/73) in okvirna obveznost do bonificirane
obrestne mere hranilno kreditnih služb za leto 1975
znaša 49.240,00 din.
V proračunu SR Slovenije
je za leto 1975 so zagotovljena sredstva v višini 11.400.000
din. že ob pripravi predloga
proračuna SR Slovenije je
bilo predvideno, da se razliko v predlagani višini zagotovi iz neporabljenih sredstev republiškega proračuna
za leto 1974. torej na osnovi
zakona o zaključnem računu
proračuna SR Slovenije za
leto 1974.
Na podlagi 13. točke VII.
poglavja družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974—1980 se je SR
Slovenija obvezala, da bo v

letih 1974 im 1975 zagotovila
32 milijonov din za razvoj
kmetijstva v kooperacijski
proizvodnji. Za SR Slovenijo
nastaja v okviru predlagane
postavke tudi obveza za pokrivanje dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (Uradni list SRS, štev.
26/70 in 25/74). Po podatkih
Zavoda SR Slovenije za planiranje bi v letu 1975 morala
SR Slovenija zagotoviti 16,4
milijona dinarjev za nadomestilo dela obresti.
V okviru republiškega proračuna za leto 1975 je bilo
zagotovljenih le 11,4 milijona dinarjev za nadomestilo
dela obresti, zato je bil pri
proračunski razpravi sprejet
sklep, da se preostala sredstvav v išini 5 milijonov dinarjev zagotovi na osnovi zakona o zaključnem računu proračuna SR Slovenije za leto
1974.
4. V proračunu za leto 1975
je zagotovljenih za posebne
namene Republiškega sekre.
tariata za notranje zadeve
87,2 milijona dinarjev. S temi sredstvi pa niso pokrite
vse potrebe (podaljšanje študijskega programa miličniških kadetov na 4 leta); oborožitev in oprema rezervnega
setsava milice. Ta dodatni zahtevek je možno zagotoviti
v letih 1975 in 1976.
5. Koordinacijski odbor za
družbene organizacije in
društva pri RK SZDL je pri
pregledu svojih sredstev za
pokritje najnujnejših obvez
za delovanje družbenih organizacij in društev v letu 1975
ugotovil, da so nekatere organizacije, za katere so predvidevali, da bodo že v tem
letu vključene v sistem financiranja samoupravnih interesnih skupnosti, ostale
izven tega sistema, ter jih
je potrebno reševati v sklopu organizacij in društev, ki
so financirana iz sredstev republiškega proračuna. Za pokritje navedenih obvez bi
zadostovalo dodatnih 600.000
din.
6. Komisija Izvršnega sveta
za pospeševanje
razvoja
manj razvitih območij v SR
Sloveniji je ob tem, da je
zaostrila pogoje in kriterije
pri obravnavanju zadev, predložila Izvršnemu svetu zahtevek za najnujnejšo dopolnitev sredstev za leto 1975 v
višini 36.430.000 din.
Komisija je v letu 1974
razpolagala s 57.935.000 din,
izkoriščenih je bilo 55.743.881

din. Razlika v višini 2.191.119
din pa se pokrije z zaključnim računom proračuna SR
Slovenije za leto 1974.
7. Obveza za izgradnjo spominskega doma borcev NOV
v Kumrovcu je znašala za
Slovenijo 15 milijonov dinarjev. V letu 1974 ni bilo zbranih 2,381 milijona dinarjev.
Ta obveznost se pokrije iz
sredstev neizvršenih izdatkov
in več doseženih dohodkov
po zaključnem računu proračuna SR Slovenije za leto
1974.
8. Upravnemu odboru sklada združenih sredstev republiških organov za sofinanciranje programa graditve
stanovanj za delavce Skupščine, Izvršnega sveta, Republiških upravnih in pravosodnih organov v obdobju 1975
do 1980 bo potrebno . zagotoviti 58,8 milijona dinarjev, s
tem, da se prvih 10 milijonov dinarjev že vplača iz
sredstev po zakonu o zaključnem računu proračuna SR
Slovenije za leto 1974.
Zagotovitev teh sredstev v
letu 1975 bo omogočila vezavo sredstev za dobo enega
leta in s temi skupaj pridobljenih bančnih sredstev

za financiranje izgradnje v
letu 1976.
9. Iz istih virov kot pod
točko 9 je potrebno zagotoviti 5 milijonov dinarjev za
nakup stanovanj za vodilne
delavce, voljene ter imenovane funkcionarje v republiki.
Odlok o zagotovitvi namen
skih sredstev za realizacijo
plana izgradnje stanovanj, ki
naj bi ga sprejela Skupščina
SR Slovenije, bo predložen
Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije.
Služba družbenega .knjigovodstva, podružnica v Ljubljani, oddelek kontrole, je
opravila pregled zaključnega
računa na podlagi določil 13.,
39. in 40. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva
(Ur. 1. SFRJ, št. 5/72 do 71/
72), 26. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, stev. 3/73) in 54. člena
zakona o financiranju splo
šnih družbenih potreb v
družbenopolitičnih
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/
74). SDK je pri pregledu
ugotovila, da je predlog zaključnega računa sestavljen
po veljavnih zveznih in republiških zakonih in navodilih.

Predlog zakona o rudarstvu
(ESA 326/73)
Osnutek zakona o rudar,
stvu so na svojih sejah dne
12,, 18. in 19.3.1975 obravnavala telesa skupščine socialistične republike Slovenije, prav tako pa je bil osnutek v razpravi z delegati nekaterih okolišev.
V razpravi so delegati odstopili od svojih zahtev, ker
jim je bilo razjasnjeno, da
bo večina njihovih pripomb
upoštevana v spremljajočih
podzakonskih predpisih.
Pomembnejše pripombe, ki
so bile sprejete, so v predlogu upoštevane, tako:
— da so pod mineralnimi
in radioaktivnimi vodami
mišljene le tiste vode iz katerih se lahko pridobivajo
rudnine;
— da se po končanih rudarskih delih ponovno omogoči uporabo zemljišča v
prvotne namene, če je to
izvedljivo, pri čemer je upoštevati tehnične, gospodarske
in prostorske kriterije;
— da je zahtevi za zdajo
dovoljenja za raziskovanje ali
izkoriščanje potrebno priložiti lokacijsko dovoljenje in
ne potrdilo, da je namerava6

no raziskovanje ali izkoriščanje v skladu s prostorskim
in urbanističnim načrtom;
— da je v zakonu opredeljeno, da so pod pridobivalnimi deli mišljena vsa dela
pri odpiranju, pripravi in dobivanju rudnin;
— da je zahtevi za izdajo
dovoljenja za izkoriščanje potrebno priložiti dokaz o sklenjenem dogovoru s pristojno
samoupravno skupnostjo o
času in načinu plačila prispevka zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča;
— da so točneje določeni
rudarski projekti, za katere
da dovoljenje za izvajanje
del upravni organ, pristojen
za rudarstvo;
— da pri projektih, po katerih izvaja dela občan obrtnik, stanovanjske zadruge
in druge pravne osebe iz
IV. poglavja, ni potreben vodja rudarskega projekta;
— da mora dati pred revizijo rudarskega projekta,
po katerem tehnični vodja
da dovoljenje za izvajanje
del, svoje mnenje služba za
varstvo pri delu tiste orga-

nizacije, pri kateri se bodo
izvajala dela;
— da je črtana določba,
ki je določala, da lahko kmetijska oziroma gozdarska organizacija in druge pravne
osebe pridobivajo rudnine za
svoje potrebe brez dovoljenja
upravnega organa, pristojnega za rudarstvo.
Od pomembnejših pripomb,
ki niso bile sprejete, velja
omeniti;
Predlog, da se v odškodnino za rudarsko škodo, ki jo
povzroči organizacija pri raziskovanju ali izkoriščanju

rudnin, vključi družbeni interes, ni bilo mogoče sprejeti, ker je rudarska škoda
element cene in je to problematiko treba obravnavati
in reševati drugod.
Prav tako ni mogoče sprejeti predloga, da bi zakon
o rudarstvu urejal zadeve
o razlastitvi nepremičnin, ker
je to predmet zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe. Ta
zakon določa tudi postopek
in način ugotavljanja splošnega interesa.
Beti

Predlog zakona o zdravstvenem
nadzorstvu nad živili (ESA 79)
Zvezni zakon o zdravstveni
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni
list SFRJ, štev. 71/72) je razveljavil temeljni zakon o
zdravstvenem nadzorstvu nad
živili, ki je podrobno za vso
državo urejal zdravstveno
nadzorstvo nad živili in določaj tudi pristojnosti in naloge organov, ki so opravljali
ta nadzor.
Sedanji, uvodoma omenjeni zvezni zakon vsebuje Le
tisfte temeljne določbe glede
živil in predmetov splošne
rabe, ki se enotno uporab-,
ljajo za vso državo. Tako je
podal zakonsko definicijo,
kaj se šteje za živilo, predpisal vrste oporečnosti živil in podrobno opredelil
te pojme. Okvirno je uredil tudi vprašanja uporabe dodatkov, način dokazovanja oporečnosti živil (analiza in superanaliza živil) ter
v skladu z ustavnimi spremembami določil pristojnosti
zveznih upravnih organov glede zdravstvenega nadzorstva
nad živili pri uvozu. Vprašanje organizacije in izvajanja
zdravstvenega nadzorstva nad
živili na notranjem trgu pa
je prepustil republikam.
Ker je uživanje zdravstveno neoporečnih živil edien izmed nujnih pogojev za zdravje občanov, šmo se že leta
1973 lotili izdelave republiškega zakona o zdravstvenem
nadzorstvu nad živili. Osnutek zakona je bdi predložen
Skupščini SR Slovenije že
julija 1974. Predlog zakona,
usklajen s pripombami skupščine, skupščinskih teles ter
drugih organizacij je bil prvič predložen Skupščini SR
Slovenije 26. 2. 1975. Glede
na to, da so delegati predlagali vrsto amandmajev, je

predlagatelj predlog zakona
umaknil s te seje, ker je bilo treba predlagane amandmaje podrobno - preučiti.
Predlog zakona, v katerem
so bili predlagani amandmaji
sprejeti v celoti, nekateri pa
deloma, je Skupščina SRS
ponovno obravnavala 26. 3.
1975. Ker so se tudi na tej
seji pojavili nekateri amandmaji, ki bi po mnenju delegatov morali biti v novem
zakonu upoštevani, sta oba
pristojna zbora skupščine
sklenila, da se predlog obravnava kot osnutek, poleg
tega pa zadolžila predlagatelja (Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije), da pripravi
nov predlog ob upoštevanju
predloženih
amandmajev,
prekvalificiranih v pripombe.
Predlagatelj je pripravil
nov predlog zakona s podrobno obrazložitvijo razlogov zaradi katerih so bite
določene pripombe v celoti
ali deloma upoštevane in zakaj nekatere v novem predlogu niso bile sprejete.
Predlog zakona o zdravstvenem nadzoru nad živili ne
ureja le nadzorstvo, temveč
vsebuje tudi določila o vprašanjih, ki so z njim v tesni
povezavi.
Tako opredeljuje pojma
proizvodnja živil in promet
živil. Natančno navaja, kaj
vse zajema zdravstveno nadzorstvo nad živili. Nadzorstvo
nad živili je najširše zasnovano. Pod zdravstvenim nadzorstvom so tudi prevozna sredstva, s katerimi se živila prevažajo. Nadalje so pod zdravstvenim nadzorstvom objekti, v katerih se opravlja proizvodnja in promet živil ter
naprave in priprave za proizvodnjo in promet živil. Pod
zdravstveno nadzorstvo spa-

dajo seveda tudi osebe, ki
prihajajo na svojih delovnih
mestih v proizvodnji ali prometu živil v neposredni stik
z živili. Poleg zdravstvenih
pregledov je za te osebe obvezen tudi izpit iz higiene
živil in osebne higiene. Predlog zakona je tudi okvirno
uredil prodajo živil zunaj po:
slovnih prostorov in prodajo zmrznjenih živil.
Pretežno število določb pa
obravnava organe, ki opravljajo zdravstveno nadzorstvo
nad živili, pristojnosti teh
organov, ukrepe, katere imajo pravico odrediti in postopak glede ugotavljanja oporečnosti oziroma neoporečnosti živil. Pri tem moraimo
poudariti, da je za izdelavo
analiz vzorcev živil zahtevan
ažuren postopek, da je 15dnevni rok opredeljen le kot
SKrajni rok za dokončanje
analize in posredovanje njenih rezultatov. Predlog zakona to obveznost organizacij
združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje analiz

živil, posebej in podrobno
predpisuje. S tem bodo v
bodoče lastniki živil zavarovani pred morebitno škodo,
ki bi jo utegnili utrpeti zaradi dolgotrajnih postopkov
pri analizi vzorcev živil.
Glede povrnitve škode je
v predlogu povzeto ustrezno
ustavno določilo oziroma;
splošno načelo civilnega prava glede odškodninskih odgovornosti.
V kazenskih določbah so
predvidene kazni za prekrške
in pa pooblastila za izrek
mandatnih kazni v znesku
100 din.
Pripombe, ki so jih podali
delegati obeh zborov Skupščine, ki sta pristoijha za
sprejemanje zakona in skupščinska telesa, zlasti Zakonodajno pravna komisija skupščine, smo skoraj v celoti
upoštevali, če ne v tistem besedilu, v katerem so bili
predlagani, pa po njihovem
smislu oziroma pomenu.

Predlog odloka o sofinanciranju
programa graditve stanovanj
za delavce republiških upravnih
in pravosodnih organov, ki se
financirajo iz republiškega proračuna,
ter za delavce strokovnih služb
Skupščine SR Slovenije ter Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
(ESA261)

Stanovanjska problematika
je v republiških organih posebej pereča in se je v zadnjih letih še zaostrila. Zarad!
občutnega pomanjkanja stanovanj republiški organi le
s težavo izboljšujejo svojo ka
drovsko strukturo, poleg te
ga pa živi v nezadovoljivih
stanovanjskih razmerah ve
liko njihovih delavcev. S tem
je otežkočena tudi kadrovska
okrepitev in pomlajevanje
kadrov ter zasedba zahtevnejših in odgovornejših de
lovnih mest z ustreznimi strokovnimi delavci predvsem ■?
visoko in višjo izobrazbo.

Zato je Skupščina SR Slovenije. na seji republiškega
zbora 20. junija 1973 ob razpravi o organizacijski, kadrovski in finančno materialni
problematiki republiških upravnih organov
sprejela
sklep, da naj Izvršni svet,
predloži Skupščini SR Slovenije odlok o finančnem programu za reševanje stana
vanjskih problemov delavcev
v republiški upravi iz sredstev republiškega proračuna
Hkrati je bila naložena Izvršnemu svetu tudi naloga,
da prevzame pobudo za samoupravno združevanje in

uporabo sredstev, ki jih imajo republiški organi za stanovanjsko izgradnjo.
Posebna delovna skupina
pri prejšnjem Republiškem
sekretariatu za pravosodje
in občo upravo je zbrala potrebne podatke in sestavila
program graditve stanovanj
za delavce republiških upravnih in pravosodnih organov,
ki se financirajo iz republiškega proračuna, ter delavcev strokovnih služb Skupščine SR Slovenije, Predsedstva
SR Slovenije in Izvršnega
sveta. Ugotovljeno je namreč,
da je stanovanjska problematika v pravosodnih organih,
ki se financirajo iz republiškega proračuna, in v strokovnih službah Skupščine SR
Slovenije, Predsedstva SR
Slovenije in Izvršnega sveta
podobna problematiki v republiških upravnih organih.
Zato so se ti organi m službe vključili v združevanje
sredstev za stanovanjsko iz.
gradnjo in skupaj z republiškimi upravnimi organi
podpisali samoupravni sporazum o združevanju in uporabi sredstev republiških upravnih in pravosodnih organov za stanovanjsko izgrad
njo.
S sporazumom so se udeleženci zavezali, da bodo
združevali vsa sredstva, namenjena za stanovanjsko izgradnjo, v skladu združenih
sredstev. S skladom bodo upravljali udeleženci po zboru
delegatov in 15-članskem upravnem odboru. Udeleženci
so določili s sporazumom
tudi načela za uporabo sredstev sklada združenih sredstev ter pravice in dolžnosti
udeležencev.
Z združevanjem teh sred
stev je ustvarjen predpogoj
za načrtno reševanje obstoječe stanovanjske problema,
tike v republiških organih
in za realizacijo programa
graditve stanovanj.
Po programu graditve stanovanj bo do leta 1979 zagotovljenih 410 stanovanj različnih velikosti. S tem bi
rešili stanovanjske probleme
že zaposlenih delavcev republiških organov, nekaj stanovanj pa je namenjenih novim
kadrom.
Šele združitev sredstev za
stanovanjsko izgradnjo republiških organov ter načrtno
in organizirano zbiranje drugih sredstev, vključno sred

stev republiškega proračuna
m bank, ob sočasni strokovni aktivnosti za pridobivanje
in gradnjo stanovanj, bo privedla do zaželenega uspeha.
Poieg sredstev v višini
29,354.000 dinarjev, ki jih bodo zagotovili republiški organi, so za sofinanicranje
gradnje stanovanj za delavce republiških organov potrebna še dodatna sredstva
republiškega proračuna v višini 58,800.000 dinarjev, ki bi
jih naj proračun zagotavljal
po določeni dinamiki v letih
1975—1979. Sredstva, dobljena iz republiškega proračuna,
bi s sprotnim oročanjem v
banki omogočala najetje
bančnih posojil v višini 75
odstotkov oročenih sredstev
ali 44,158.000 din. Skupaj bi
bilo na ta način zbrano
132,312.000 dinarjev, kar bi
zadostovalo za nakup 410 stanovanj različne velikosti po
ceni 6.000 dinarjev za kvadratni meter.
Zneski, ki se za realizacijo
programa zagotavljajo iz republiškega proračuna in so
določeni v III. točki odloka,
naj, bi se vsako leto valorizirali in povečali sorazmerno
š povečanjem cene kvadratnega metra stanovanjske površine, kar bo omogočalo, da
se zaradi povečanja cen stanovanj ne zmanjšuje obseg
programa.
S tako zbranimi sredstvi v
letih 1975 do 1979 bi bilo v
glavnem mogoče rešiti pereče pomanjkljivosti stanovanj
za delavce republiških organov.
Del zbranih sredstev bo
možno uporabiti tudi za dajanje posojil za graditev ali
nakup stanovanj delavcem
republiških organov ob njihovi lastni udeležbi. Pogoji
in način za dodeljevanje posojil bodo določeni s posebnim pravilnikom, pri čemer
pogoji za posojila ne bodo
smeli biti biti ugodnejši od
tistih, ki jih dajejo banke.
Pravice in dolžnosti investitorja za izvedbo programa
graditve stanovanj bo opravljal upravni odbor sklada
združenih sredstev.
Udeležba Socialistične republike Slovenije pri sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce republiških organov bo omogočila
rešiti obstoječe in tudi bodoče stanovanjske probleme v
republiških organih.

VPRAŠANJA
DELEGACIJ
IN

DELEGATOV

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 21.5.1975
Uvoz bolniških postelj
Delegat Drago Vidrih je v
imenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 6. okoliša (s sedežem v Novi Gorici) zastavil delegatsko vprašanje, ki se nanaša na proizvodnjo bolniških postelj v
Splošnem kovinskem podjetju Ajdovščina in na uvoz
bolniških postelj za mariborsko bolnišnico. Dejal je, da
je Splošno kovinsko podjetje
Ajdovščina sposobno zadovoljevati vse jugoslovanske potrebe po opremi bolniških sob
in da zato predlaga, da se
uvoz takšne opreme prepove
oziroma pooblasti proizvajalca, da daje soglasje k uvozu.
Republiški podsekretar za
gospodarstvo dr. Mirko 2gur
je pojasnil: Uvoz blaga se
ureja z uvoznimi režimi. Za
tiste vrste blaga, ki jih proizvajamo doma in katerih
proizvodnjo ščitimo s stališča razvojne politike, se obseg uvoza ureja z dovoljenji
ter deviznimi in blagovnimi
kontingenti. Uvozne kontingente določajo in razdeljujejo organizacije združenega
dela same na podlagi dogovora med proizvajalci in porabniki določenega blaga v
okviru Gospodarske zbornice
Jugoslavije. Uvoz nekaterih
vrst blaga omejujemo tudi iz
plačilno-bilančnih razlogov in
v ta namen odrejamo višino
deviznih sredstev (taka imenovano globalno devizno kvoto), ki se lahko uporabijo za
nakupe teh vrst blaga v tujini.
K trditvi v delegatskem
vprašanju, da je mariborska
bolnišnica uvozila posteljno
opremo iz Švice, namesto da
bi kupila domač proizvod, pa
je dr. Žgur pojasnil: Mariborska bolnišnica je dne 19.
julija 1974 objavila javno zbiranje ponudb za bolniške postelje (cca 500 komadov) na
kolesih z vložki in trapezom.
Uvozila je od tega le 59 postelj. V času javnega zbiranja ponudb za dobavo postelj, Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina še ni ime8

lo niti ni vložilo zahteve za
registracijo licenčne pogodbe z angleško firmo Nesbit
& Evans za proizvodnjo bolniških postelj, saj je le-to
predložilo pristojnim zveznim
organom šele v začetku leta
1974.
Glede na to, da bolnišnice
ne razpolagajo z lastnimi deviznimi sredstvi, jim družba
zagotavlja ta sredstva s po:
sebnim zakonom, razdeljuje
pa jih v okviru republike posebna komisija za razdeljevanje blagovnih deviznih
sredstev pri Republiškem
komiteju za zdravstveno in
socialno varstvo po vnaprej
določenih kriterijih. Eden izmed kriterijev je tudi, da nimamo doma razvite tovrstne
proizvodnje.. Z drugimi besedami, prosilec ne more dobiti deviznih sredstev za uvoz
določenega proizvoda, ki ga
proizvajamo doma. Mariborska bolnišnica je tako dobila dovoljenje za uvoz le 59
specialnih bolniških postelj
ter določeno drugo zdravstveno opremo in pribor, ki jih
doma takrat še nismo proizvajali.
Pristojni organi so storili
vse, da bi se devizna sredstva trošila za resnično potreben in nujen uvoz. Zato
je omenjena komisija tudi
dodelila Splošnemu kovinskemu podjetju Ajdovščina 450
funtov šterlingov v tetu 1974
ter 2.700 funtov šterlingov v
letu 1975 za plačilo licenčnine, da bi se podjetje usposobilo za proizvodnjo opreme za bolniške sobe in da
bi tako v bodoče prihranili
devizna sredstva.
Iz tega je razvidno, da
Sptošno kovinsko podjetje
Ajdovščina v času, ko so se
zbirale ponudbe za uvoz posteljne opreme za Mariborsko bolnišnico, še ni imelo
tovrstne proizvodnje.
Komisija za razdeljevanje
blagovnih deviznih sredstev
pni Republiškem komiteju za
zdravstveno in socialno varstvo je sprejela sklep, da

zdravstvene organizacije lahko uvažajo le tisto medicinsko opremo, ki se ne izdeluje v Jugoslaviji. Republiški
komite za zdravstveno in sooialno varstvo skupno s Skupnostjo zdravstvenih delovnih
organizacij SR Slovenije pred
odobritvijo deviznih sredstev
za uvoz medicinske opreme
ugotovi utemeljenost uvoza
posameznih uvoanih artiklov
in s tem vpliva na zdravstvene organizacije da uporabljajo artikle domače proizvodnje. Glede na ta sklep Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo odobrava zdravstvenim organizacijam samo devizna sredstva
za opremo, ki je ni na domačem tržišču, odklanja pa
ZBOR OBČIN

vloge za uvoz bolniških postelj.
Spremembe uvoznega režima za uvoz bolniške opreme iz globalne devizne kvote na dovoljenje lahko predlaga organizacija združenega
dela preko Gospodarske zbornice. Sedanji predpisi ne
predvidevajo, da bi posamezne organizacijo združenega dela dajale soglasje k uvozu posameznega blaga, ker bi se
s tem ustvarjal monopolni
položaj na domačem tržišču.
Pač pa izdaja na podlagi odloka o izdajanju dovoljenj za
uvoz in izvoz blaga takšna
dovoljenja Zvezni sekretariat
po predhodnem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije.
21.5. 1975

Zdravstveno varstvo borcev NOV
Delegat Stane Hrast (občiZaradi ijyeimnih okoliščin,
na Ljubljana—Bežagrad) je ki jih je povzročila napačna
zastavil vprašanje o zdrav- uporaba 50. člena bivšega
stvenem varstvu borcev NOV. zakona o zdravstvenem zavaIzrazil je dvom o tem, ali je rovanju, so predstavniki rezakon o zdravstvenem var- publiškega odbora Zveze
stvu dosegel svoj namen, ker združenj borcev NOV Sloveda borci NOV ne morejo nije in bivšega republiškega
uveljavljati posebnih pravic sekretariata za zdravstveno
zdravljenja v naravnih zdra- in socialno varstvo lani izdelali razdelilnik, po katerem
viliščih.
so napotili borce NOV na
Samostojni svetovalec za zdravljenje v naravna zdrazadeve borcev NOV v Repub- vilišča. Za takšno zdravljeliškem komiteju za vpraša- nje oziroma rekreacijo pa
nja borcev NOV in vojaških bivši sekretariat za zdravinvalidov, Božo Rebolj je v stvo ni imel sredstev, niti niimenu komiteja posredoval so bila planirana v republinaslednji odgovor: V prejš- škem proračunu za leto 1974.
njem zakonu o zdravstvenem Napačno tolmačenje 50. člezavarovanju in o obveznih na omenjenega zakr,na je bioblikah zdravstvenega varst- lo prepozno odkrito, se pravi
va je bilo določeno, da ima- šele takrat, ko so bili seznajo borci NOV iizpred 9. 9.1943 mi borcev za odhod v zdraoziroma 13. 10. 1943 pravico vilišča že napisani. Tako je
do podaljšanega ali nadome- odšlo približno 600 borcev
stnega bolnišničnega zdrav- NOV na takšno zdravljenje v
lieroia v naravnih zdraviliščih. zdravilišča. Bivši republiški
To obliko zdravstvenega var- sekretariat se je takrat odlostva za borce določa tudi čil, da jim ne bo preprečil
novi zakon o zdravstvenem predvidenega zdravljenja, ker
varstvu (iz leta 1974). Na- je menil, da bi s tem povzrotančno tudi določa, da se čil političen zaplet. Sicer se
stroške za takšno zdravi ie- je odločil, da razveljavi odnie v celoti krije iz republi- poslane okrožnice, plačila za
škega proračuna le za tiste zdravljenje 613 borcev popri,
borce, ki niso zavarovani, se- pravljenih seznamih pa ni odklonil. Poravnal ga je iz sredveda pod poOTiem, da ti stro
ški ne bremenijo zdravstve- stev, s katerimi je razpolane skupnosti ali k"ga druee- gal. Republiški komite bo
ga. Stroške za takšno zdrav- tako še letos plačeval nekaljenje borcev — zavarovan- tere računu iz tega naslova,
cev pa krijeio zdravstvene ker lani ni zmogel plačati
skupnosti. Iz republiškega vsega. Očitno je torej, da so
proračuna naj bi se porav- nekateri borci in organizacinalo le morebitno razliko, ki je Zveze borcev združenj
ne gre v breme zdravstvene NOV v zmoti, ko mislijo, da
jim je ukinjena zakonita praskupnosti.

vica do klimatskega zdravljenja — takšna pravica borcev NOV namreč sploh ni
bila uzakonjena, pač pa je
bila uzakonjena le pravica do
podaljšanega ali nadomestnega zdravljenja v bolnišnici.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je na seji s
predsedniki in sekretarji regionalnih skupnosti v letošnjem aprilu že priporočil
zdravstvenim skupnostim, naj
pri uveljavljanju pravice do
podaljšanega ali nadomestnega bolnišničnega zdravljenja
v naravnih zdraviliščih obravnavajo borce enako kot
ostale zavarovance. Nekatere
zdravstvene komisije so bile
doslej namreč mnenja, da
borce NOV, ki so potrebni
nujnega zdravljenja, pošiljajo na takšno zdravljenje organizacije Zveze združenj
borcev NOV na stroške republiškega proračuna.
Da bi borcem NOV tudi letos omogočili dopolnilno
zdravljenje v naravnih zdraviliščih, bo poslano občinskim skupščinam pismo, da
naj — ob sodelovanju občinskih odborov ZZB NOV in
drugih družbenopolitičnih organizacij, skupščin občin in
samoupravnih interesnih skupnosti za zdravstveno varstvo

— združujejo dodatna sredstva v ta namen.
Da bo takšno zdravljenje
zagotovljeno tudi v naslednjem in v bodočih letih, je
treba najkasneje do septembra oziroma oktobra izdelati
plan o potrebah za dopolnilno zdravljenje
borcev
NOV, ter ga vključiti v program za vsakoletno združevanje sredstev, namenjenih
za splošno in skupno porabo
v SR Sloveniji.
Na koncu je Božo Rebolj
povedal, da je zdravstvena
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z dopisom zaprosila vse regionalne zdravstvene skupnosti, naj do konca maja sporočijo podatke o borcih izpred 9.9.1943 oziroma izpred 13.10.1943, ki so zavarovani in ki so bili lani na
nadomestnem ali podaljšanem bolnišničnem zdravljenju v naravnih zdraviliščih.
Na vprašanje predsednice
zbora, ali je zadovoljen z
odgovorom, je delegat Stane
Hrast izrazil mnenje, da. je
dobil le delen odgovor na
svoje vprašanje. Zato naj
izvršni svet za naslednjo sejo pokrbi za dopolnjen odgovor, in sicer je delegat
Stane Hrast izrazil željo, da
bi čimprej dobil popolnejše
podatke o zdravstvenem varstvu borcev.

Neužitni uvoženi piščanci
Na odgovor na delegatsko
vprašanje o skladiščenju velikih količin uvoženih piščancev, ki so zaradi prekomerne
vsebnosti pesticidov neprimerni za prehrano (odgovor
je bil dan na prejšnji seji
zbora občin), so delegati navezali več dopolnilnih vprašanj (delegat Janez Bohinc
— občina Ljubljana-Bežigrad;
delegaitka Kristina šmid —
občina
Ljubljana-Bežigrad;
delegat dr. Branko Berčič

— občina škofja Loka). Predsednica zbora občin Mara
Žlebnik je sporočila, da je
naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin v Skupščini SFRJ posredovala pobudo
delegata dr. Branka Berčiča,
naj zastavi vprašanje tistim,
ki so za takšen uvoz odgovorni. Po besedah Zlebnikove bo naša delegacija presodila, ali je potrebno, da zastavi delegatsko vprašanje.

Potrošniški krediti
Delegatka Ivica Nachbar
(občina KOper) je v imenu
svoje skupine delegatov zastavila delegatsko vprašanje,
ki zadeva uredbo o splošnih
pogojih za potrošniške kredite. Po tej uredbi smejo organizacije združenega dela
kreditirati izključno nakup
blaga domače proizvodnje. Za
blago domače proizvodnje po
tej uredbi ne štejejo izdelki,
v katerih več kot 50 odstotkov prodajne cene odpade na

vrednost sestavnih delov iz
uvoza. Delegatka je poudarila, da je ta ukrep močno prizadel podjetje CIMOS, ki več
kot 80 odstotkov vozil svoje proizvodnje prodaja na potrošniški kredit. CIMOS predvideva, da mu bo prodaja
zaradi tega ukrepa toliko
upadla, da se jim bodo zaloge povečale vsak mesec za
najmanj 25 milijonov dinarjev. Pri tem pa ne gre pozabiti, da je CIMOS ustanov-

ljen na podlagi skupnih naložb TOMOSA, Iskre in francoske tovarne CITROEN, za
katero — po dolgoročni pogodbi o industrijski kooperaciji
CIMOS velikoserijsko izdeluje nekatere sestavne dele za celoten program
vozil »Citroen«, za devizno
protivrednost teh dobav pa
uvaža sestavne dele, ki jih
montira v proizvode, namenjene jugoslovanskemu tržišču. Gre torej za naše razmere najbolj ekonomično in
moderno obliko vključevanja
v avtomobilsko proizvodnjo.
Vsa prizadevanja CIMOSA,
ki sta jih med drugim podprla tudi Gospodarska zbornica Jugoslavije in Izvršni
svet Slovenije, so bila breiz
haska. Svojega predloga —
naj se kot blago domače pro.

izvndnje obravnava tudi trajne potrošniške izdelke, ki so
izdelani na podlagi pogodbe
o dolgoročni industrijski kooperaciji ter so njihovi uvoženi sestavni deli, sklopi, podsklopi in polizdelki v celoti
devizno kriti z izvozom —
niso mogli uveljaviti. Ce bo
omenjena uredba obveljala,
bo to pomenilo konec mednarodne industrijske kooperacije in podjetja CIMOS, je
pribila delegatka.
Pomočnik republiškega sekretarja za finance Miro
Kert je odgovoril, da je Izvršni svet Slovenije nemalokrat posredoval pri Zveznem
izvršnem svetu zaradi te
uredbe. Obveščen je, da bo
22. maja to vprašanje ponovno sproženo na seji Zveznega izvršnega sveta.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 21.5.1975
Štipendijska politika
Delegat Zdenko Mali je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem družbenega dogovora o štipendijski politiki.
Posebej ga je zanimalo, kako gleda Izvršni svet Slovenije na to, da SDK ne ukrepa zoper tiste organizacije
združenega dela, ki so sporazume o štipendijski politiki podpisale, a jih ne izvajajo.
Namestnik predsednika republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, Leopold
Kejžar je odgovoril: slabosti
pri izvajanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike
je treba pripisati predvsem
premajhni samoupravni in
politični odgovornosti tistih,
ki naj bi dogovorjene naloge
izpolnjevali. Naglasil je, da
še vedno niso vse organizacije pristopile k samoupravnemu sporazumu, neodgovorno pa ravnajo tudi mnoge podpisnice. Izvajanje dogovorjenega sistema štipendiranja je precej otežkočeno
tudi zategadelj, ker so strokovne službe premajhne in
slabo organizirane. Solidarnostno prelivanje sredstev
ovira že to, da te službe ne
pripravijo potrebnih podatkov, tako da mnoge občine
ne morejo izplačati odobrenih štipendij, čeprav imajo
sredstva.
Izvršni svet Slovenije je
opozarjal skupščinske izvršne svete in samoupravne interesne skupnosti na probleme pri izvajanju štipendijske

politike že takrat, ko so tekle priprave na »Družbeni dogovor o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu
in strukturi skupne porabe
v letu 1975« in na regionalnih posvetih. Izvršni svet je
v svojem odboru za družbene dejavnosti redno spremljal delo na družbenem dogovoru o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike.
Zdaj, ko je pristopil k temu
družbenemu dogovoru, pa bo
lahko še bolj vplival na nadaljnje sistemsko dograjevanje in izvajanje štipendijske
politike.
V zadnjih dneh je bilo
sprejetih več sklepov, ki naj
bi pripomogli, da se razreši
poglavitne probleme, ki jih
zadeva vprašanje delegata.
Pripravljen je predlog, da
se strokovno delo v zvezi s
štipendiranjem prenese na
komunalne zavode za zaposlovanje, s čimer bo omogočeno, da bo štipendiranje
vsebinsko bolj povezano s
kadrovsko politiko v organizacijah združenega dela, s
tem pa bo tudi izvajanje štipendijske politike bolj usklajeno. Kejžar je pripomnil,
da zdaj, navkljub številnim
zahtevkom za štipendije iz
solidarnostnih združenih sredstev, ni odziva za štipendije,
ki jih razpisujejo organizacije združenega dela za šolanje kadrov tistih profilov,
katerih jim primanjkuje.
S predstavniki SDK je bil
dosežen poseben dogovor o
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tem, kako učinkoviteje poravnavati finančne obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih
samoupravnih sporazumov.
Zato bodo dopolnjena »merila o načinu in pogojih
združevanja sredstev in za
zagotavljanje solidarnostnega
prelivanja združenih sredstev«. Tako bo lahko SDK
za tiste podpisnice, ki ne izpolnijo obveznosti iz sporazuma, poravnala obveznosti
T breme njihovih sredstev.

Ker je za določitev teh meril pristojna skupna komisija podpisnic samoupravnega
sporazuma na ravni republike, bo sklep izvedljiv že
konec tega meseca (maja
1975).
Ta komisija podpisnic bo
v kratkem (v teku tega me-1
seca) obravnavala tudi predlog za začasen razdelilnik
združenih sredstev. Po tem
predlogu naj bi sredstva, ki
razvitejšim občinam ostanejo

neizkoriščena iz prvega četrtletja, nakazali kot akontacije tistim občinam, ki jim
zbrana sredstva ne zadoščajo (ob tem je Kejžar pripomnil, da zbrani podatki, ki
so potrebni za izračun tega
prelivanja, niso popolni, 12
občin pa jih sploh ni poslalo). Proračun teh sredstev
naj bi kasneje opravila SDK
na podlagi dokončnega razdelilnika.
Našteti ukrepi bodo raz-

rešili najbolj pereče probleme štipendiranja. Uresničevanje smotrov in nalog družbenega dogovora o oblikovanju iti izvajanju štipendijske
politike pa bo tudi v bodoče
odvisno od tega, kako se bo
izpolnjevalo
samoupravno
sprejete obveznosti, torej bo
od vseh podpisnikov odvisno, kako bomo izvajali štipendijsko politiko, ki je pomemben del celotne kadrovske in socialne politike.

NAROČILNICA
Naročamo . » » . izvodov »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.
Dne
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(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije

2ig, podpis naročnika:

/z

Skupščine

VSEBINA
NOVI PREDPISI
Konec nepokritih investicij
ZDRUŽENO DELO
Obvezno vodenje knjigovodstva za sleherno
temeljno organizacijo združenega dela
Rok za plačilo terjatev se skrajšuje s 60 na 45 dni

stran
11
12
13

GOSPODARSTVO
Omejuje se čas shranjevanja blaga v carinskih prostorih
Zlatniki in spominske plakete po enotnem standardu
PRAVOSODJE
Popolnejše varstvo samoupravnih pravic
delovnih ljudi in družbene lastnine
Jasneje opredeliti pojem odgovorne osebe

NOVI

14
15
15
16

SFRJ

Varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi
in družbene lastnine v federaciji
Proti določilu o skrajšanem sodnem postopku
ORGANIZACIJA ZVEZNE UPRAVE
Dohodek funkcionarjev je odvisen od gibanja
dohodka zaposlenih v gospodarstvu
KMETIJSTVO
Spodbuda za stabilnejšo proizvodnjo mesa in mleka

17
18
18
19

ANALIZE IN OCENE
Skrb za borce — obveznost družbe
20
IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV
Pomembna vloga sklada pri spodbujanju hitrejšega razvoja 21
Učinkovitejše delo Službe družbenega knjigovodstva
23

PREDPISI

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA
INVESTICIJ —AS 178

KONEC

NEPOKRITIH

INVESTICIJ

• Investicija se lahko začne le, če so zagotovljena vsa potrebna sredstva
• Zoperstaviti se investicijski porabi brez pokritja in naložbe strogo spraviti v meje
možnosti
• Zelo ostre kazni za kršitve novih določil o investiranju
Noben investitor v bodoče
ne bo smel začeti kakršnega
koli investicijskega podjetja,
če ni zanj zagotovil vseh
potrebnih sredstev in ustreznih poroštev. To je poglavitna novost, ki jo prinaša Osnutek zakona o zagotavljanju
plačila investicij.
Ko ga je poslal Skupščini
SFRJ, je predlagatelj — Zvezni izvršni svet — zahteval, da
se to zakonsko besedilo sprejme v čim krajšem roku, ker
bo veljalo prehodno, t. j.
dokler ne bodo sprejete
ustrezne sistemske rešitve.
Vendar pa so v Osnutku vse
izhodiščne osnove, ki jih bo
sicer določil tudi sistemski
zakon o ureditvi te snovi.
STROG NADZOR
NAD INVESTICIJSKO
PORABO
Poglaviten namen predlagatelja je, da se radikalnejše

kot doslej zoperstavi investicijski porabi brez pokritja
ter da se naložbeni dinar
strogo drži v mejah možnosti.
Osnutek zakona temelji na
načelih nove ustave, izhaja
pa od tega, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela samostojno razpolagajo z dohodkom, ki so ga
ustvarili s svojim delom, da
pa si ne smejo z dolžniškoupniškimi razmerji in nepokrito investicijsko porabo
začasno ali trajno prisvajati
dohodke delovnih ljudi iz
drugih temeljnih organizacij
združenega dela ter drugih
organizacij.
Uporabniki družbenih sredstev torej ne bodo mogli na
podlagi investicij kritja vzpostaviti
dolžniško-upniških
razmerij. Poleg tega se ne
bodo mogle lotiti novih inve.
sticijskih podjetij niti tiste
organizacije, ki so za novi

posel sicer zagotovile potrebna sredstva, toda imajo neporavnane dolgove od prej.
NEPOKRITA
PORABA —
GLAVNI VZROK
NELIKVIDNOSTI
Predlagatelj je v Osnutku
tega zakona izhaja iz stališča, da investicijska politika ne zadeva le tistega, ki
vlaga, zlasti ne, če vlaga brez
kritja — na račun tujega dohodka in sredstev. Nepokrita poraba je glavni vzrok nelikvidnosti, inflacije in neravnovesja v naši plačilni bilanci. Posamični interesi zatorej
ne morejo biti važnejši od
strategije družbenoekonomskega razvoja celotne skupnosti in programa stabilizacije gospodarstva ter gospodarjenja.

Hkrati z Osnutkom zakona
je dal Zvezni izvršni svet tudi splošen pregled dosedanjih ukrepov za preprečevanje nenadzorovane in nepokrite porabe, ki so imeli 1.
1973 in 1974 nekatere pomembne učinke. Kot ocenjuje ZIS, pa ti ukrepi vendarle
niso odpravili glavnih vzrokov nelikvidnosti in čezmerne porabe.
Pod vplivom ukrepov za odpravljanje vzrokov nelikvidnosti se je investicijska poraba v I- 1973 upočasnila.
Toda že v prvih mesecih 1.
1974 je ponovno oživela ter
v drugem polletju postala
težnja dolgoročnega značaja.
VELIKO POVEČANJE
INVESTICIJ
V ZAČETKU L. 1975
Investicijska poraba se je
povečevala 1. 1974 za 3,8 od11

stotka na mesec, že v prvih
mesecih letošnjega leta pa se
je povećala za 4,3 odstotka.
Če bi se takšna gibanja nadaljevala vse 1. 1975, potem
bi letošnje investicije presegle lanskoletne za celih 65 odstotkov. Ce imamo pred očmi visoko osnovo iz minulega leta, potem je jasno, da
se takšne investicijske porabe v letošnjem letu ne bi bilo mogoče izvesti brez občutnih motenj na drugih področjih, zlasti še v zunanjetrgovinski menjavi in devizni
bilanci
Kot Zvezni izvršni svet navaja v obrazložitvi, primanjkuje za objekte, ki bi morali
biti končani letos in prihodnje leto, 24 milijard in 150
milijonov dinarjev, za tiste,
ki naj bi bili po predvidevanjih dograjeni do konca 1.
1978 — pa še 25 milijard in
193 milijonov dinarjev. Ker
so v tem upoštevana le sredstva za velike objekte, ne pa
vse investicije v tem razdobju, ocenjujejo, da bo za začete objekte, ki bi morali
biti končani do konca 1. 1978,
primanjkovalo skupno 100 milijard dinarjev.
INVESTICIJE
KOT DEJAVNIK
STABILNOSTI
Zaradi neugodnih gibanj je
torej treba z učinkovitimi
ukrepi preprečiti sleherno obliko porabe brez pokritja, nadalje zagotoviti smotrnost naložb kot elemente stabilnosti
in sprememb neugodnega
ustroja gospodarstva, in končno, z omejitvijo investicij v
okviru realnih možnosti pozitivno vplivati na umirjanje
cen in ugodnejšo zunanjetrgovinsko menjavo.
Osnutek zakona zato predvideva nekaj zanesljivih instrumentov, s katerimi se bo
reguliralo bodočo investicijsko porabo, zagotovilo plačilo dolgov v predvidenem
roku in upnikom pa maksimalno varnost.
Instrumenti za zagotovitev
plačila so:
— CEK — za plačilo nakupa materiala in opreme za
investicije, brez odloga izplačila;
— MENICA — za plačilo
nakupa materiala in opreme
za investicije, kadar je za
plačilo dogovorjen rok do 90
dni od dneva dobave oziroma, kadar se plača iz blagovnega kredita, ki ga odobri dobavitelj;
— NEPREKLICEN DOKUMENTARNI AKREDITIV —
kadar se plača brez odloga,
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na podlagi dokumentacije o
izvršeni dobavi materiala in
opreme, t. j. na podlagi dokumentacije o opravljenih
investicijskih delih, ki je določena s pogodbo med dolžnikom in upnikom;
— POROŠTVO — kadar se
opravljena investicijska dela
na gradbenih objektih, drugih investicijskih objektih
ter izdelavo opreme plača v
dogovorjenih rokih, ki niso
daljši kot 30 dni.
Za plačilo s čekom jamči
investitor kot uporabnik
družbenih sredstev. Osnutek
tega zakona predvideva možnost, da se sredstva za izdane čeke izloči na poseben
način. Teh sredstev se ne more uporabiti za plačilo drugih obveznosti.
Z nepreklicnim dokumentarnim akreditivom si bo upnik lahko izplačal terjatev
takoj, ko bo izvršil obveznost.
Cek in menico se bo vročilo upniku najkasneje v osmih dneh po opravljenem
poslu. Cek bo mogoče vnovčiti takoj, menico pa — do
90 dni.
Po tem Osnutku se v poroštvu banke kaže tako imenovana subsidiarna odgovornost poroka za dolžnikove
obveznosti. Banka lahko da
poroštvo samo do zneska svojih likvidnih sredstev, ki ga
je mogoče povečati s poroštvom drugih bank.
ZELO OSTRE KAZNI
Osnutek zakona predvideva
zelo natančno določene in
ostre kazni za kršitev določil
o investicijskih nailožbah.
Za nepooblaščeno zavezovanje bank ali uporabnikov
družbenih sredstev ali za
prekoračitev pooblastil pri
izdajanju instrumentov plačila ali instrumentov za zagotovitev plačila je predvidena
kazen najmanj šest mesecev
zapora.
Predvidene so tudi denarne kazni za odgovorne in
pravne osebe, kot tudi varnostni ukrep, s katerim se
prepove opravljanje zadev v
zvezi z razpolaganjem z družbeno lastnino za dobo od enega do treh let, za banko pa
je — v istem časovnem razponu — predvidena prepoved,
da daje poroštva.
Denarne kazni za odgovorne osebe se gibljejo od
5.000 do 20.000 dinarjev, za
pravne osebe pa med 50.000
in 200.000 dinarji.
Uporabnik družbenih sredstev, ki ne poravna obveznosti do upnika, bo lahko kaznovan — po Osnutku tega
zakona — v višini trikratne-

ga do petkratnega denarnega zneska neporavnane obveznosti.
Prav tako so predvidene kazenske sankcije zoper Službo družbenega knjigovodstva
in njene odgovorne osebe, če
proti kršiteljem določil o

zagotavljanju plačila investicij ne store pravočasnih in
ustreznih ukrepov. Kazen odgovorne osebe se giblje med
5.000 in 20.000 dinarjev, za
Službo družbenega knjigovodstva pa med 50.000 in 200.000
dinarji.

Združeno delo

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK
ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KNJIGOVODSTVU ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA — AS 167
OBVEZNO

VODENJE

KNJIGOVODSTVA ZA
SLEHERNO TEMELJNO
ORGANIZACIJO
ZDRU2ENEGA DELA
f Knjigovodstvo je treba voditi tako, da
bodo delavci v sleherni temeljni
organizaciji združenega dela redno
seznanjeni z rezultati poslovanja
ter s stanjem in gibanjem sredstev
# Delavcem, ki so odgovorni za vodenje
knjigovodstva, je prepovedano imeti
na skrbi materialne vrednosti in denarna
sredstva
9 Ustanovitelj podjetja, obrata
ali poslovnih enot v tujini je dolžan
voditi knjigovodstvo za te organizacije
Zvezni zbor bo obravnaval
Osnutek zakona konec maja, sprejetje pa je predvideno junija
Sedanji način, ko se za več
temeljnih organizacij združenega dela vodi knjigovodstvo
in sestavlja periodične obračune ter zaključni račun
(skupno knjigovodstvo) na
ravni delovne organizacije in
sestavljene organizacije združenega dela, ne omogoča de
lavcem sleherne temeljne or-

ganizacije združenega dela,
da bi odločali o celotnem
dohodku, ter jim ne daje
popolnega vpogleda v zadeve in rezultate dela njihovega poslovanja ter poslovanja
drugih organizacij združenega dela.
POMANJKLJIVOSTI
VELJAVNEGA
ZAKONA
Poleg tega veljavni predpisi s področja knjigovodstva
ne zavezujejo delovno skup-

nost kot obliko združenega
dela, da bi vodila knjigovodstvo, s čemer je dana možnost, da številne organizacije ostanejo zunaj družbene
evidence in kontrole.
V praksi se je veljavne
predpise o knjigovodstvu napačno razlagalo in sicer tako, kakor da se ne nanašajo na podjetja, obrate in poslovne enote v tujini. To se
je dogajalo zato, ker te naše
organizacije vodijo poslovne
knjige po predpisih tiste države, v kateri so, in ker v
veljavnem Zakonu o knjigovodstvu organizacij združenega dela ni izrecno rečeno, da
se njegova določila nanašajo
tudi na te organizacije.
Zaradi vseh teh pomanjkljivosti v veljavnem zakonu je
treba s hitro spremembo in
dopolnitvijo Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela zagotoviti, da se
bo vodilo knjigovodstvo ter
sestavljalo periodične obračune in zaključni račun za sleherno temeljno organizacijo
združenega dela.
NOVOSTI
V VODENJU
KNJIGOVODSTVA
Iz
veljavnega
zakona
o knjigovodstvu organizacij
združenega dela naj bi črtali
vsa določila, ki se nanašajo
na možnost vodenja skupnega knjigovodstva in na izvlečke iz skupnega periodičnega
obračuna in skupnega zaključnega računa.
Predlagane so naslednje
spremembe in dopolnitve Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela:

— Sleherna temeljna organizacija združenega dela, druga organizacija združenega
dela in delovna skupnost je
dolžna voditi svoje knjigovodstvo.
— Vodenje knjigovodstva
se lahko v tehničnem pogledu poveri tudi delovni skupnosti. To možnost je treba
vsekakor predvideti glede na
prakso, da se ustanavlja delovne skupnosti, katerih delavci opravljajo za več organizacij združenega dela administrativno-strokovne
in
slične zadeve, med katere
spada tudi vodenje knjigovodstva.
PREPOVED
MANIPULIRANJA
Z VREDNOSTMI
— Usklajevanje terjatev in
obveznosti mora biti opravljeno pismeno, kar naj bi
preprečilo, da se v knjigovodstvu vodi dvomljive terjatve in obveznosti.
— Delavci, ki so odgovorni
za vodenje knjigovodstva, ne
morejo manipulirati z materialnimi vrednostmi ter z denarnimi sredstvi. V dosedanji
praksi je vse več primerov,
da delavci, ki so odgovorni
za vodenje knjigovodstva,
manipulirajo tudi z materialnimi vrednostmi in z denarnimi sredstvi, kar ustvarja
možnosti za razne zlorabe.
Za nedopustno se šteje, da
delavci, ki so odgovorni za
vodenje knjigovodstva, torej
delaivci, ki morajo skrbeti,
da se z materialnimi vrednostmi in denarnimi sredstvi
manipulira po predpisih, sami manipulirajo z vrednosti

mi in sredstvi, saj bi to pomenilo, da nadzorujejo sami
sebe.
ZAKLJUČNI RAČUN
— Sleherna temeljna organizacija združenega dela, druga organizacija združenega
dela in delovna skupnost je
dolžna sestaviti zaključni račun ter ga dostaviti Službi
družbenega knjigovodstva. K
temu je pridano še določilo, da se zaključni račun sestavi tudi ob spojitvi, pripojitvi, izločitvi ali uminitvi temeljne organizacije združenega dela, druge organizacije
združenega dela ali delovne
skupnosti, in ne le ob koncu poslovnega leta.
— Organizacija združenega
dela, ki ima v svoji sestavi
dve ali več temeljnih organizacij združenega dela, sestavlja zbirni račun.
PERIODIČNI
OBRAČUNI
— Sleherna temeljna organizacija združenega dela, druga organizacija združenega dela in delovna skupnost je
dolžna sestavljati periodične
obračune in jih dostavljati
tisti Službi družbenega knjigovodstva, pri kateri se vodi njihov žiro račun, v roku
20 dni od dne, ko se je izteklo obdobje, za katero se
ugotavlja rezultat poslovanja,
za obdobje januar—marec pa
izjemno do 30. aprila.
— Določila tega zakona bodo veljala tudi za podjetja,
obrate in poslovne enote v

tujini. Njihov ustanovitelj je
dolžan zanje voditi knjigovodstvo ter dostavljati zaključni
račun in periodične obračune
pristojni Službi družbenega
knjigovodstva.
NOVE
KNJIGOVODSTVENE
POSTAVKE
.— Določilo tega zakona se
bo uporabljalo tudi za organizacije v ustanavljanju
ter za posebne enote in obrate teh organizacij.
— V osnovnem kontnem
planu (obvezne knjigovodstvene postavke) se mora odpreti posebne račune za izkazovanje in evidentiranje tistih
sredstev, glede katerih je s
posebnimi predpisi določena
obveznost evidentiranja (n.pr.
solidarnostnih sredstev za
odpravljanje posledic elementarnih nesreč, prispevkov samoupravnim interesnim skuppostim itd.).
Predlagane rešitve in dopolnitve veljavnega Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela bodo
imele, kot se poudarja, daljnosežne posledice za gmotni
in siceršnji položaj delavcev
v temeljnih organizacijah
združenega dela ter bodo delavcem omogočile izvajanje
ustavnega načela, da sami
odločajo o celotnem dohodku
in da ga razporejajo za svojo osebno in skupno porabo,
za širitev gmotne podlage
združenega dela ter za rezerve.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU VREDNOSTI ZALOG
IN POPRAVKA FINANČNIH REZULTATOV ZA DEL NEPLAČANIH TERJATEV
PO DOLOČENEM ČASU — AS 166/11
ROK ZA PLAČILO TERJATEV
S

60

NA

45

SE

SKRAJŠUJE

DNI

# Za trgovino še krajši rok — 30 dni
# Plačilo s čekom in menico naj zagotovi disciplino pri izpolnjevanju obveznosti
# Usklajevanje terjatev je treba opraviti pi smeno
Po Ustavi SFRJ fedracija
ureja temeljne pravice in obveznosti organizacij združenega dela glede srestev, ki

so družbena lastnina, kot
tudi temelje pravnega položaja in poslovanja organizacij združenega dela na enot-

nem gospodarskem področju
Jugoslavije.
Glede na to ustavno podlago je Zvezni iavršni svet

poslal Skupščini SFRJ v obravnavo Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o ugotavljanju vred13

nosti zalog in popravka finančnih rezultatov za del neplačanih terjatev po določenem času. Osnutek bo obravnaval Zvezni zbor.
POVEČANJE
TERJATEV PROTI
KUPCEM
Razlogi za spremembo tega Zakona so v tem, da se
v Jugoslaviji terjatve proti
kupcem nenehno povečujejo
(tako imenovana nelikvidnost) navkljub ukrepom, ki
so bili storjeni, da bi se
plačilne roke čimbolj skrajšalo.
Sedanji zakon je bil izdan
J. 1972. Takrat je bilo določeno, da mora temeljna organizacija združenega dela
pri sestavljanju periodičnega
obračuna in zaključnega računa popraviti finančni rezultat glede tistega dela terjatev proti kupcem, pri katerih je od dne, ko je bila izstavljen račun, pa do zadnjega dne obračunskega obdobja minilo več kot 90 dni. Z
uporabo tega zakonskega določila se je občutno zboljša-

la likvidnost organizacij združenega dela.
Da bi se plačevanje terjatev še pospešilo in likvidnost gospodarstva zboljšala,
je Skupščina SFRJ decembra 1974. spremenila in dopolnila Zakon. Med drugim je
skrajšala rok za popravek
vrednosti terjatev proti kupcem z 90 na 60 dni.
Vendar pa so terjatve proti
kupcem še nadalje naraščale. Tako so 31. decembra 1974
znašale 251,2 milijarde dinarjev, kar je za 42 odstotkov
več kot 31. decembra 1973.
Na posameznih področjih
gospodarstva se je občutno
povečalo poprečno število
dni do plačila terjatev. Najdaljši čas za plačilo terjatev
je bil v 1. 1974 potreben v
gradbeništvu — 111 dni, v
stanovanj sko-komunalni dejavnosti — 113 dni ter v industriji — 93 dni.
Podaljšanje časa, ki je potreben, da kupci poravnajo
terjatve, je razlog za predlagano spremembo Zakona.
Smoter spremembe je skrajšati dolžniško-upniška razmerja in pospešiti plačilo
terjatev.

Gospodarstvo

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK
ZAKONA O SPREMEMBAH
CARINSKEGA ZAKONA —AS 168

OMEJUJE

SE CAS

SHRANJEVANJA BLAGA
V CARINSKIH
PROSTORIH
S tem ukrepom naj bi se preprečilo
zamrzovanje velikih količin blaga
in primoralo delovne organizacije, da bodo
hitreje plačevale carinske dajatve
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ Osnutek
zakona o spremembah Ca14

rinskega zakona, ki ga bo
Zbor republik in pokrajin —
kot pričakujejo — obravna-

PONOVNO
SKRAJŠANJE ROKA
ZA PLAČILO
S predlagano spremembo
Zakona se rok za plačilo terjatev skrajšuje s 60 dni na
45 dni. Izjemno od tega določila se za organizacije združenega dela s področja trgovine ta rok skrajša na 30
dni. Za trgovino je predvidena izjema zategadelj, kar je
to edino področje gospodarstva, na katerem so obveznosti do dobaviteljev večje
od terjatev proti kupcem. To
izpričuje, da trgovino financirajo druga področja gospodarstva.
Osnutek nadalje določa, da
mora temeljna organizacija
združenega dela pri sestavljanju zaključnega računa popraviti finančni rezultat za
celoten znesek tistih neplačanih terjatev proti kupcem,
za katere ni pismenega soglasja dolžnika. S tem določilom se želi doseči, .da bi
se upniško-dolžniška razmerja obvezno uskladila vsaj
enkrat letno. Ugotovljeno je
namreč, da nekatere organizacije združenega dela ne
opravijo uskladitve ali pa jo
opravijo po telefonu.

Po Osnutku zakona organizacija združenega dela ne bi
popravljala finančnega razultata za del neplačane terjatve proti kupcu, če je taka terjatev krita s čekom ali menico, ki jo je izdal kupec (ob
potrdilu banke) in katere rok
dospetja je daljši kot 45 oziroma 30 dni od dneva, ko
je bila izstavljena faktura. Z
uvedbo menice in čeka se želi okrepiti razmerje med upnikom in dolžnikom ter zagotoviti disciplino v izpolnjevanju obveznosti. Na ta način se bo za primer neizpolnitve obveznosti občutno
skrajšal čas, ki je potreben
za prisilno izvršitev obveznosti.
V Zakonu je predvidena
tudi sprememba, po kateri
organizacijam združenega dela ne bo več treba z zaključnim in periodičnim raču.
nom predložiti Službi družbenega knjigovodstva specifikacije vseh terjatev, ki so
starejše kot 45 oziroma 30
dni, temveč bodo predložile
samo zbirni pregled takšnih
terjatev. Ta sprememba je
predlagana na zahtevo številnih organizacij združenega
dela, ker jim pripravljanje
specifikacije povzroča veliko
dela.

val konec maja, sprejel pa
julija.
Osnutek zalkona omejuije
roke za skladiščenje blaga v
carinskih magacinih in skladiščih na najbolj potrebna časovna obdobja. Po sedanjem
Carinskem zafeotiu se ti roki
gibljejo od 15 dni do neomejenega časa.
Zaradi takšnih določil veljavnega Carinskega zakona
so nastale velike zaloge blaga, ki cela leta leži v carinskih prostorih. Mnoge organizacije združenega dela namerno skladiščijo blago za
nedoločen čas, da bi odložile plačilo uvoznih dajatev.
Tako je normalno carinjenje
blaga onemogočeno, hkrati
pa to povzroča, da so zamrznjena velika družbena sredstva.
Po podatikih zvezne uprave
carin leži po carinskih prostorih za skladiščenje še izpred leta 1973 do danes približno 315.000 ton neocarinjenega blaga v vrednosti 4 milijarde dinarjev.
Z Osnutkom zakona je
predvideno, da lahko znaša
rok za skladiščenje blaga,
ki je vskladiščeno v železni-

ško-carinskem magacinu, carinskem skladišču ali v drugih prostorih, največ 30 dni.
V upravičenih primerih lahko carinarnica ta rok podaljša največ za 15 dni.
OMEJITEV ROKA
V carinskem magacinu ali
carinskem skladišču lahko
ostane blago največ 15 dni
od dneva, ko je bilo predano
carinarnici. V upravičenih
primerih lahko carinarnica
ta rok podaljša še do 15 dni.
Kadar gre za opremo, lahko Zvezna uprava carin v
izjemnih in upravičenih primerih podaljša tako določene
roke.
Izjema od omenjenih določil velja za blago, glede katerega je v zvezi s carinjenjem vložen ugovor, pritožba
ali pa se je začel postopek
zaradi prekrška. Tako blago
laihiko ostane v carinskih
prostorih, dokler ni končan
upravni postopek ali postopek zaradi prekrška.
Po izteku teh rokov postane blago, če zanj ni plačana
carina, last države in se
proda.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK
ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KONTROLI PREDMETOV
IZ DRAGOCENIH KOVIN — AS 161
ZLATNIKI iN
SPOMINSKE
PO

PLAKETE

ENOTNEM

STANDARDU
Obravnavo Osnutka zakona v Zveznem
zboru je pričakovati maja, sprejetje
pa konec junija
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ v obrav-

navo Predlog za izdajo zatona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o kontroli
predmetov iz dragocenih kovin. S tem predlogom je
ZIS poslal tudi besedilo Osnutka zakona.
Z Osnutkom zaikona se, v
skladu z Ustavo SFRJ ter z
novo organizacijo in področjem dela zveznih organov in
organizacij, spreminja posamezna pooblastila za opravljanje zadev s področja kon.
trole predmetov iz dragocenih kovin. Z Osnutkom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo določila veljavnega
zakona takole:
— pregleduje in žigosa se
tudi predmete, v katerih so
dragocene kovine prevlečene
z nikljem in paladijem. Po
mnenju predlagatelja je treba k sodobni proizvodnji ter
prodaji predmetov iz zlata,
srebra in platine šteti tudi
tako imenovano belo zlato
(zlitina zlata z nikljem in
paladijem).
— Zlati predmeti (zlatniki,

spominske plakete), ki so
kovani, lahko imajo čistočo
900/1000. Najboljše dosežke
v tehnologiji kovanja zlatnikov in podobnih predmetov
daje zlatu čistote 900/1000, ko
se na skovanem predmetu
jasno zarisujejo liki in črke.
Prav zato je predlagatelj v
Osnutku predvidel omenjeno
stopnjo čistote zlata.
— Pregled in žigosanje
predmetov iz dragocenih kovin je mogoče izjemno opravljati v prostorih proizvajalca, ki te predmete izde.
luje, da bi se izognili tveganjem ob prenosu velikih količin dragocenih kovin s kraja proizvodnje do uradnih
prostorov kontrolnega organa. Sedanji zakon nima takega določila.
— Pregled in žigosanje
predmetov iz dragocenih kovin opravljajo področne organizacijske enote Zveznega zar
voda za mere in dragocene
kovine.

Pravosodje

KOMISIJA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA PRIPRAVO ZAKONOV
S PODROČJA ZDRUŽENEGA DELA — OSNUTEK ZAKONA O DRUŽBENEM
PRAVOBRANILCU SAMOUPRAVLJANJA — AS 157
POPOLNEJŠE VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC
DELOVNIH

LJUDI

IN

DRUŽBENE

LASTNINE

Položaj, pravice in dolžnosti družbenega pravobranilca samoupravljanja
Pričakovati je, da bo Zvezni zbor obravnaval Osnutek
tega zakona konec maja,
sprejetje pa je predvideno
julija
Glede na pomen samoupravljanja in družbene lastnine za našo socialistično družbeno ureditev, za položaj in
vlogo človeka v družbi, za
uresničevanje zgodovinskih interesov in smotrov delavske
ga razreda — Ustava SFRJ
v členu 129, kot tudi ustave
republik in pokrajin določajo, da so samoupravne pravice delovnih ljudi ter družbena lastnina pod posebnim
družbenim varstvom.
Družbeno varstvo družbene

lastnine in samoupravnih pravic delovnih ljudi izvajajo,
kot je znano, sami delovni
ljudje neposredno s svojo
vsakodnevno prakso in samoupravnim nadzorstvom v
svojih TOZD ter v drugih
samoupravnih organizacijah
in skupnostih. Pri tem družbenem varstvu, kar se poudarja tudi v načelnih določilih nove Usteve, na ustrezen
način sodelujejo tudi družbe
nopolitične organizacije, zlasti ZK, SZDL in sindikat.
Ustavna določila posebej določajo, da to varstvo izvršujejo tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti in
njim ustrezni organi, sodišča
ustavna sodišča, javni tožilec
in družbeni pravobranilec sa
moupravljanja.

NOVA INSTITUCIJA
V NAŠEM SISTEMU
Družbeni pravobranilec samoupravljanja je nova institucija v našem družbenopolitičnem sistemu, zato je bilo nujno s posebnim zakonom podrobneje določiti njegov položaj, pravice in dolžnosti, organizacijo ter druga
vprašanja v zvezi z njegovim
delom.
Del zakonodajne ureditve
teh vprašanj spada v pristojnost federacije. Federacija
namreč po Ustavi SFRJ (člen
281, točka 3) določa načela
glede položaja, pravic in dolžnosti družbenega pravobranil.
ca samoupravljanja, medtem
ko vprašanja o družbenem
pravobranilcu samoupravlja-

nja v republikah in avtononv
nih pokrajinah urejajo posebni zakoni le-teh v skladu z
načeli zveznega zakona.
Glede na vlogo, ki jo ima
pri varstvu samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, je institucija
družbenega pravobranilca samoupravljanja kot organa
družbenega varstva opredeljena — je poudarjeno v obrazložitvi Osnutka zakona —
predvsem z naslednjim:
— družbeni pravobranilec
samoupravljanja je organ
družbene skupnosti, ne pa
organ družbenopolitične skupnosti oziroma organ državne
oblasti.
V tem se kaže smer razvoja naše družbe na podlagi
samoupravljanja, ko ima po15

litična oziroma državna oblast
čedalje manjšo vlogo v družbenem življenju, namesto nje
pa družba sama prevzema
reševanje družbenih nalog in
problemov ter skrb za odnose v družbi.
— družbeni pravobranilec
samoupravljanja je samostojen organ, kar pomeni, da ni
organizacijsko povezan z nobenim drugim organom.
— družbeni pravobranilec
samoupravljanja je funkcionalno neodvisen organ. Svojo funkcijo izvršuje samostojno, v skladu z ustavo in
zakoni.
POOBLASTILA
PRAVOBRANILCA
V Osnutku zakona se določa, da lahko družbeni pravobranilec samoupravljanja
začne postopek za varstvo
samoupravnih pravic delovnih
ljudi na svojo pobudo ali na
pobudo delavcev, organizacij
združenega dela ter drugih
samostojnih organizacij in
skupnosti, sindikata in drugih družbenopolitičnih organizacij, državnih organov in
občanov.
Z osnutkom zakona se nadalje poudarja, da družbeni
pravobranilec samoupravljanja spremlja družbene odnose in pojave, ki so pomembni
za izvrševanje njegove funkcije. O teh pojavih in odnosih (na primer o pojavih
tehnokratske samovolje, uzurpacije samoupravnih pravic
delovnih ljudi, monopolizacije in privatizacije družbenih
sredstev in si.) obvešča zainteresirane samoupravne organizacije, skupnosti, združenja,
družbenopolitične organizacije in državne organe, jim
sporoča svoje mnenje o omenjenih pojavih in problemih,
daje sugestije in druga pobude za vodenje politične in
drugih dejavnosti za odpravo
zaznanih negativnih pojavov
ter sodeluje pri odpravljanju
teh negativnih pojavov.
Kot se poudarja v Osnutku zakona, ima družbeni pravobranilec samoupravljanja
pravico in dolžnost, da posreduje v posameznih organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, združenjih, družbenopolitičnih organizacijah in
državnih organih, v katerih
niso vzpostavljeni samoupravni odnosi v skladu z Ustavo,
zakonom ali s samoupravnimi splošnimi akti, ki temelje
na zakonu. Praviloma v takih
primerih ne začne takoj postopka pred pristojnim sodi-

ščem združenega dela, temveč nih interesnih skupnosti, druž- videno, da morajo državni
si prizadeva z nesodnim — benopolitičnih in drugih orga- organi, sodišča in organi saneformalnim posredovanjem nizacij, združenj, občanov in moupravnih organizacij in
pri določenih temeljnih orga- državnih organov sprejema skupnosti obveščati družbenenizacijah, skupnostih itd. mo- vloge in izjave o kršitvi sa- ga pravobranilca samoupravtene odnose v pravicah de- moupravnih pravic delovnih ljanja o primerih, ko so kršelovnih ljudi odpraviti ter jih ljudi ali prizadetosti družbe- ne samoupravne pravice deuskladiti z Ustavo oziroma z ne lastnine, da bi storil ustrez- lovnih ljudi in prizadete
zakonom.
ne ukrepe v obsegu svojega družbene lastnine. Nadalje je
predvideno, da družbeni praV Osnutku zakona se ugo- delovnega področja.
V Osnutku zakona se daje vobranilec daje skupščinam
tavlja, da družbeni pravobranilec samoupravljanja lahko, družbenemu pravobranilcu sa- družbenopolitičnih skupnosti,
kadar meni, da je to potreb- moupravljanja pooblastilo, da kakor tudi SZDL ter sindino zaradi varstva samouprav- lahko skupaj z delavci in katu, na njihovo zahtevo ali
nih pravic delovnih ljuai ali drugimi organi v samouprav- po svoji pobudi, poročila o
družbene lastnine, skliče sejo nih organizacijah in skupno- stanju, pojavih in problemih
organa upravljanja, odredi, stih neposredno obravnava na področju varstva samoupda se delovnim ljudem spo- vprašanja varstva samouprav- ravnih pravic delovnih ljudi
roči stanje v organizaciji, nih pravic delovnih ljudi. To in družbene lastnine, ter da
skupnosti,, združenju ali orga- pomeni, da se družbenemu daje o tam svoja mnenja in
nu glede samoupravljanja in pravobranilcu samoupravlja- predloge.
varstva družbene lastnine, da nja ne more preprečiti, da
V Osnutku zakona je dose objavi zaključni račun ali pride v organizacijo ter da ločeno, da obstajajo zvezni,
da se stori druge ukrepe, ki se na kraju samem obvesti republiški in pokrajinski družjih določa zakon. S svojim o morebitnem motenju druž- beni pravobranilci samoupsklepom lahko začasno zadrži bene lastnine in samouprav- ravljanja, kakor tudi družbeizvršitev takih aktov ali de- ljanja, da se pogovarja z de- ni pravobranilci samoupravjanj organizacij združenega, lovnimi ljudmi, organi samo- ljanja za območja občin ozidela in drugih samoupravnih upravne in delavske kontro- roma skupnosti občin.
organizacij, združenj in skup- le, da dobi na vpogled samoKot je predvideno v Osnutnosti ali družbenopolitičnih upravne akte, ter vsa obve- ku zakona, se družbenega
organizacij, oziroma organov stila in podatke, ki so po- pravobranilca samoupravljadružbenopolitičnih skupnosti, membni za opravljanje njego- nja imenuje za obdobje 8 let
ter ga po tej dobi ni mogorazen skupščine, s katerimi ve funkcije.
V Osnutku zakona je pred- če ponovno imenovati.
bi bile kršene samoupravne
pravice delovnih ljudi ali
prizadeta družbena lastnina.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja začne pred OBRAVNAVANJE OSNUTKA
skupščino družbenopolitične
skupnosti postopek za var- ZVEZNEGA ZAKONA 0 PREKRŠKIH
stvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene last- — AS 147
nine, postopek za razveljavitev ali odpravo sklepov , in
drugih samoupravnih aktov, JASNEJE OPREDELITI
ter daje pristojnim organom
družbenopolitične skupnosti
POJEM ODGOVORNE
pobude za izdajo, dopolnitev
ali spremembo predpisov in
d/Tugih splošnih aktov.
OSEBE
PRAVICE
IN DOLŽNOSTI
Kot je predvideno v Osnutku zakona, je dolžnost družbenega pravobranilca, da
pred Ustavnim sodiščem začne postopek za oceno ustavnosti zaikona, ustavnosti in
zakonitosti drugih predpisov
ali splošnih aktov držaivnih
organov in samoupravnih državnih aktov, nadalje da javnemu tožilstvu vloži ovadbo
zaradi kršitve samoupravnih
pravic oziroma kadar je prizadeta družbena lastnina, če
je to storjeno na naižin, ki
pomeni kaznivo dejanje.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja je dolžan, da
od delavcev, organov samoupravne kontrole, organizacij
združenega dela, samouprav-
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Kadar se denarno kazen predpisuje
sorazmerno povzročeni škodi, naj ne bi bila
večja od desetkratnega zneska te škode
O Osnutku zveznega zakona o prekrških (AS 147) so
v minulih dneh razpravljala
delovna telesa Zveznega zbora Skupščine SFRJ. (Prikaz
tega Osnutka zakona je objavljen v 8. številki Poročevalca)
Odbor Zveznega zbora za
pravosodje je podprl predloženo besedilo Osnutka tega
zakona, vendar meni, da so
njegove rešitve odvisne od
ustreznih določil novega Kazenskega zakonika in Zaikona
o kazenskem postopku, ki
bosta kmalu sprejeta. Treba
je torej uskladiti posamezne
rešitve v vseh treh zakonih.

Po mnenju Odbora je pojeim odgovorne osebe v Osnutku zakona precej nenatančno določen. To določilo
je treba rešiti enako kot v
bodočem novem Kazenskem
zakoniku in Zakonu o gospodarskih prestopkih.
Na seji so bila izražena
mnenja, da naj denarna kazen, kadar se jo predpisuje
sorazmerno povzročeni škodi, ne bi bila večja od desetkratnega zneska te škode.
V Osnutku je namreč predvidena možnost, da se izreče
kazen v dvajsetkratnem znesku povzročene škode.
Po mnenju odbora denar-

ne kazne ne bi smeli zamenjati z zaporom, ne da bi jo
prej poskusili prisilno izterjati.
Nadalje ta odbor meni, da
je treba z Zveznim zakonon
o prekrških določiti trajanje
za varnostni ukrep zdravljenja alkoholikov in narkomanov, če bo ta ukrep sprejet v končno besedilo tega
zagonskega akta.
Prišli so tudi do sklepa,
da ni treba podaljšati roka,
v katerem uvedba postopka
zaradi prekrška zastara, s
6 mesecev na leto dni, kakor
je predlagano v Osnutku.

Nadalje je izraženo mnenje, da je v Osnutku zveznega zakona o
prekrških
predviden preširok krog oseb, ki lahko, vlože pritožbo.
Predlagali pa so, da se predvidi možnost, da se lahko
na prvostopenjski sklep o
prekršku pritoži tudi družbeni pravobranilec
«amoupravljanja.
Ta Odbor je sicer podprl
določilo, po katerem je v določenih primerih mogoče proti drugostopenjskemu sklepu
o prekršku vložiti zahtevek
za varstvo zakonistosti na
Zvezno sodišče. Vendar pa bi

bilo mogoče tak zahtevek vložiti le v primerih zares težkih kršitev materialnih predpisov ali procesualnega zakona.
Zakonodajno-pravna komisija Zveznega zbora je prav
tako sprejela ta zakonski osnutek. Po mnenju komisije
je treba natančneje določiti
pojem odgovorne osebe. Z
zakonom bd bilo treba
predpisati tudi, da za določen
prekršek odgovarja odgovorna oseba v organu družbenopolitične skupnosti, drugem
državnem organu ali krajev»i skupnosti.

Prišli_ so do sklepa, da je
treba predlagane varnostne
ukrepe pretehtati glede na
značaj prava o prekrških.
Varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja določenega
poklica ali dejavnosti pa
sploh ni treba predvideti s
tem Zakonom, ker ne gre
za takšno družbeno nevarnost, da bi bil upravičen.
Poleg tega so postavili tudi
vprašanje, koliko so smotrni varnostni ukrepi obveznega zdravljenja alkoholikov
in narkomanov kot storilcev prekrškov.

KOMISIJA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA PRIPRAVO ZAKONOV
S PODROČJA ZDRUŽENEGA DELA — OSNUTEK ZAKONA O ZVEZNEM
DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU SAMOUPRAVLJANJA — AS 158

VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC DELOVNIH
LJUDI

IN

DRUŽBENE

LASTNINE V FEDERACIJI

Zvezni zbor bo obravnaval Osnutek tega zakona konec maja, sprejetje
pa je predvideno julija
Ustava SFRJ določa institucijo zveznega družbenega
pravobranilca samoupravljanja kot svojevrsten in poseben organ, ki v mejah pravic
in dolžnosti federacije skrbi
za družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine.
V tem smislu je določeno,
da se poleg Osnutka zakona
o družbenem pravobranilcu
samoupravljanja, v katerem
so podana splošna
načela
funkcioniranja in delovnega
področja tega organa, izda
tudi poseben zakon o zveznem družbenem pravobranilcu samoupravljanja.
FUNKCIJA
Funkcija zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja je v bistvu enaka
kot funkcija drugih družbenih pravobranilcev samoupravljanja. Tudi pooblastila
ima v glavnem enaka. Glede
na načelo naše federativne
ureditve je le obseg njegove
funkcije drugačen.
Zvezni
družbeni pravobranilec samoupravljanja opravlja namreč
svojo funkcijo varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine praviloma samo glede aktov in
dejanj organov
federacije,
zveznih organov samouprav-

nih organizacij, skupnosti in
združenj, katerih ustanovitev
je urejena z zveznim zakonom, ter glede aktov zveznih organov družbenopolitičnih organizacij in delovnih
skupnosti v teh organih.
Od pravila, da zvezni
družbeni pravobranilec samoupravljanja lako posreduje
izključno pri navedenih organih »na zvezni ravni«, je
ena izjema. Zvezni družbeni
pravobranilec samoupravljanja namreč lahko da tudi
skupščini druge družbenopolitične skupnosti (republike
ali pokrajine) pobudo, da v
mejaih svoje pristojnosti odpravi ali razveljavi posamični akti organa ali samoupravne organizacije v republikah ali pokrajinah, s katerim bi bila prizadeta družbena lastnina, če je ta akt
izdan na podlagi zveznega
zakona, za katerega izvršitev
so odgovorni zvezni organi.
SPROŽITEV
POSTOPKA
Kot je v Osnutku zakona
poudarjeno, je zvezni družbeni
pravobranilec samoupravljanja pooblaščen, da
pred Skupščino SFRJ in Zveznim izvršnim svetom sproži
postopek za odpravo ali raz-

veljavitev takšnih predpisov
in drugih splošnih aktov samoupravnih organov, s katerimi se krši samoupravne
pravice delovnih ljudi ali prizadene družbena lastnina. V
Skupščini SFRJ lahko sproži pobudo za odpravo, spremembo ali dopolnitev zakona ali za izdajo novega zakona, če gre za uresničevanje samoupravnih pravic delovnih ljudi ali varstvo družbene lastnine.
če se s sklepom, aktom
ali dejanjem
posameznih
zveznih organov krši samoupravne pravice delovnih ljudi ali oškoduje družbena lastnina, lahko zvezni družbeni
pravobranilec samoupravljanja — kot je določeno v Osnutku zakona — predlaga
Skupščini SFRJ, da zadrži
njihovo izvršitev. Kadar pa
nastanejo v zveznih organih
ali delovni skupnosti bistvene motnje v samoupravnih
odnosih ali je huje prizadet
družbeni interes, lahko zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja predlga Skupščini SFRJ, da uporabi z
Ustavo SFRJ in živežnim zakonom predvidene ukrepe.
Nadalje je predvideno, da
zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja začne
pred Ustavnim sodiščem Ju-

goslavije postopek za oceno
ustavnosti zakona ter ustavnosti in zakonitosti drugih
predpisov in splošnih aktov
organov družbenopolitičnih
skupnosti.
Zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja sodeluje, kot je poudarjeno, z
družbenimi pravobranilci samoupravljanja v republikah
in pokrajinah po vprašanjih,
ki zadevajo
uresničevanja
družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi
in družbene lastnine. To velja tako za sodelovanje po
posameznih vprašanjih (obveščanje itd.) kot tudi za
splošnejša vprašanja v zvezi
z učinkovitejšim opravljanjem varstvene funkcije (na
primer: obravnavanje pojavov in problemov, zavzemanje skupnih stališč itd.)
V Osnutku zakona je tudi
predvideno, da zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja daje Skupščini
SFRJ, SZDLJ in ZSJ na njihovo zahtevo ali po svoji pobudi poročila o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in druž.
bene lastnine, ter da obvešča
javnost o stanju in pojavih
na področju iz domene svojega dela.
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Določeno je tudi, da zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja v občevanju z
delavci in drugimi občani,
organizacijami združenega de.
la, drugimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi, družbenopolitčnimi in
drugimi družbenimi organizacijami in združenji, uporablja jezik in pisavo v skladu

z načelom enakopravnosti jezikov in pisaiv narodov Jugoslavije.
Z Osnutkom zakona je določeno, da zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja imenuje Skupščina
SFRJ za dobo 8 let. Ko prevzema svojo dolžnost, poda
pred predsednikom Skupščine SFRJ slovesno izjavo.

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA
ZVEZNEGA ZBORA O OSNUTKU
ZAKONA O GOSPODARSKIH
PRESTOPKIH — AS 146

PROTI

DOLOČILU

Organizacija zvezne

uprave

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA
SKUPŠČINE SFRJ — OSNUTEK
ZAKONA O OSEBNIH DOHODKIH
FUNKCIONARJEV, KATERE VOLI
ALI IMENUJE SKUPŠČINA SFRJ,
TER O NADOMESTILU OSEBNIH
DOHODKOV DELEGATOM
V SKUPŠČINI SFRJ —AS 180
DOHODEK
FUNKCIONARJEV JE

O

SKRAJŠANEM

SODNEM

POSTOPKU

ODVISEN

OD

GIBANJA

DOHODKA ZAPOSLENIH
Natančneje določiti, kaj so gospodarski
prestopki
O Osnutku zakona o go- in izvršni sveti republik ter
spodarskih prestopkih, ki je pokrajin.
bil prikazan v 9. številki PoPoleg tega je treba natanročevalca hkrati z mnenjem čneje in jasneje določiti, kaOdbora Zveznega zbora za tere pravne osebe so odgopravosodje, je razpravljala vorne za gospodarske prestoptudi Zakonodajno-pravna ko- ke (npr.: temeljne organizamisija Zveznega zbora
cije združenega dela, skupKo je Zakonodajno-pravna nosti in druge družbeno-pravkomisija Zveznega zbora ne osebe), kot tudi to, kdo
sprejela Osnutek tega zako- so odgovorne osebe v njih.
na, je sklenila, da bi bilo Po mnenju komisje je treba
treba nekatere od predlože- poudariti, da so odgovorne
nih rešitev pretehtati s sta- tiste osebe, katerim je na
lišča ustavnih določil o zdru podlagi zakona ali drugih
ženem, delu in
celotnega predpisov poverjeno področdružbenoekonomskega siste- je zadev in odgovornosti v
ma. To še posebej velja zvezi z gospodarskim in fiza natančnejšo opredelitev nančnim poslovanjem.
gospodarskih prestopkov ter
Na seji so posebno pozordružbenih vrednot, ki bi jih
posvetili tako imenovamoral ta zakon varovati. Prav nost
skrajšanemu sodnemu
tako bi bilo treba natančne- nemu
ki je v Osnutek
je določiti, kaj so kršitve postopku,
predpisov o gospodarskem m zakona vnesen kot novost.
finančnem poslovanju in kdaj Takšno določilo je po mnekomisije treba povsem
se jih šteje za gospodarske nju
izpustiti, kajti z njim se obprestopke.
dolžencu krati ustavno praKomisija meni, da je treba vico do obrambe. V Osnutku
pretehtati, ali je nujno, da se je namreč predvideno, da je
s posebno uredbo ugotavlja, sklep o gospodarskem prekaj je gospodarski presto- stopku mogoče izdati tudi
pek, kajti s tem bi se znat- brez glavne obravnave.
no razširilo število gospodarče se predlagatelj ne bi
skih prestopkov in otežkočilo vodenje politike na tem strinjal, da se to določilo
področju. Take uredbe naj črta, je treba obdolžencu obi namreč, kot predvideva mogočiti, da lahko v primeOsnutek tega zakona, pred- ru pritožbe zahteva reden sopisoval Zvezni izvršni svet dni postopek.

V GOSPODARSTVU
Osebne dohodke funkcionarjev se določa
glede na družbenopolitični pomen funkcij
in glede na poprečne osebne dohodke
zaposlenih v gospodarstvu
Administrativna komisija
Skupščine SFRJ je poslala
Zveznemu zboru v obravnavo Osnutek zakona o osebnih dohodkih funkcionarjev,
katere voli ali imenuje Skupščina SFRJ, ter o nadomestilih osebnih dohodkov delegatom v Skupščini SFRJ.
Ob besedilu Osnutka bo na
dnevnem redu ene od prihodnjih sej Zveznega zbora
tudi Družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov ter
drugih prejemkov funkcionarjev v federaciji in delegatov v Skupščini SFRJ.
Osnutek
novega zakona
vsebuje načela, usklajena z
Ustavo SFRJ, po
katerih
funkcionarji, ki jfl» voli ali
imenuje Skupščina
SFRJ
(med katere se prišteva tudi
člane Predsedstva SFRJ, katerih izvolitev razglasi Skupščina SFRJ), prejemajo osebni dohodek glede na družbeni pomen funkcije, zapletenost in obseg dela ter delovne izkušnje funkcionarja.
Osebne dohodke funkcio-

narjev se določa na podlagi
poprečnega osebnega dohodka, ki so ga imeli zaposleni
v gospodarstvu SFRJ pretek,
lo leto, povečanega za koeficient, ki je različen in se
giblje za štiri skupine funkcij v razponu od 2,5 do 4,5.
Osnutek zakona predvideva,
da se osebne dohodke članov Sveta federacije določa
na isti podlagi, koeficienti
povečanja pa naj bi znašali
od 2,7 do 4,5.
Glede na delovno dobo se
osebni dohodek procentualno povečuje (minulo delo)
od 3 odstotkov do 10 letne
delovne dobe, do 15 odstotkov — za delovno dobo nad
35 let.
Delegati imajo pravico do
nadomestila osebnega dohod,
ka v Skupščini SFRJ, če v
času, ko delajo v zborih, delovnih telesih zborov in skupnih delovnih telesih zborov
Skupščine, ne prejemajo osebnega dohodka drugje in
nimajo dohodka od samostojne dejavnosti. Nadomestilo
se določi po poprečnem osebnem dohodku, doseženem

v zadnjih dvanajstih mesecih.
V Osnutku zakona je določilo, po katerem se osebne dohodke funkcionarjev in
nadomestila osebnih dohodkov delegatov usklajuje s
poprečnim povečanjem osebnih dohodkov zaposlenih v
gospodarstvu SFRJ ter po-

prečnim povečanjem produktivnosti v preteklem polletju, in sicer na podlagi uradnih podatkov pristojnega organa za statistiko.
Funkcionarju, ki ustvarja
osebni dohodek v drugi organizaciji, pripada po določilih tega Osnutka nadomestilo v višini do 40 odstot-

kov zneska osebnega dohodka, določenega za funkcijo,
ki jo opravlja, vendar tako,
da skupni dohodek ne more biti večji od tistega, ki je
določen za to funkcijo.
Delegatom Skupščine SFRJ
in članom Zveznega izvršnega sveta je zagotovljen brezplačen prevoz v železniškem,

pomorskem, rečnem in cestnem prometu v vseh smereh
in za neomejeno število potovanj po državi. Delegat ima
prav tako pravico do nadomestila za uporabo letala in
spalnika, ko potuje na seje
v Skupščini ter ko opravlja
uradne zadeve po sklepih
skupščinskih teles.

Kmetijstvo
ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA O PREMIJAH ZA MLEKO,
PITANA TELETA, JUNCE IN JAGNJETA TER O KOMPENZACIJAH ZA SVEŽE
MESO —AS 181

SPODBUDA
MESA

ZA

STABILNEJŠO

PROIZVODNJO

IN MLEKA

• Proizvajalcem mleka se bo izplačevalo 0,38 dinarja premije za vsak liter
I® Za pitana teleta in junce se bo izplačeva lo 3 dinarje, za jagnjeta pa 2 dinarja premije
za vsak kilogram žive teže
• Ob prodaji svežega mesa bodo proizvajalci dobili 3,15 dinarja kompenzacije
za goveje meso, za svinjsko 3,95 dinarja, za ovčje 3,20 dinarja in za piščančje
2,40 dinarja
Kot je predvideno v Osnutku zakona, ki ga je Skupščina SFRJ prejela v obravnavo, se bo temeljnim organizacijam združenega dela
in kmetijskim zadrugam, ki
same ali v kooperaciji z zasebnimi kmeti ' proizvajajo
mleko, oziroma pitajo teleta, junce in jagnjeta, izplačevalo premije za vsak dobavljeni liter mleka oziroma kilogram žive teže telet, juncev in jagnjet, ter da se bo
organizacijam združenega dela, ki proizvajajo določene
vrste svežega mesa, izplačevalo kompenzacijo za vsak
prodani ali dobavljeni kilogram svežega mesa.
Premovanje odkupa mleka
spodbuja k večji proizvodnji
mleka ter mlečnih proizvodov in povečuje gotovost,
da bodo proizvajalci še nadalje redili krave molznice.
Od premovanega odkupa pitanih telet, juncev in jagnjet
pa se je mogoče nadejati,
da se bo povečala proizvodnja le-teh in nadaljeval razvoj živinoreje na hribovskoplaninskem področju. Kompenzacija za sveže meso bo
omogočila, da bodo neposredni potrošniki (občani) na-

bavljali meso po nižji ceni,
s čemer se bo povečala poraba tega mesa.

morali celotno razliko med
dosedanjo minimalno odkupno ceno (0,65 dinarja za
mlečno enoto) ter dejansko
proizvodno ceno (0,90 dinarja) plačati potrošniki.
V Osnutku zakona je predvideno, da se proizvajalcem
izplačuje premije za vse količine prodanega ali dobavljenega mleka v času od
1. aprila do 31. decemra
1975.

ODKUP MLEKA
Premije za mleko, katere
se bo izplačevalo proizvajalcem, bodo — kot je predvideno v Osnutku zakona
znašale 0,38 dinarja za liter
kravjega mleka s 3,2 odstotka maščobe, oziroma za liter ovčjega mleka s - 4 odstotki moščobe. Premije se
določa glede na proizvodne ODKUP TELET,
stroške za mleko po mle6ni JUNCEV IN JAGNJET
enoti in glede na minimalKer je položaj glede prono odkupno ceno mleka, ki daje živine in mesa v tuse jo na tej podlagi določi jino še negotov, domače trživsako leto. Za leto 1975 je šče pa tudi ne more sprejeti
določeno, da znaša proiz- večjih količin mesa, je za
vodna cena za mlečno enoto ohranitev živinskega sklada
0,90 dinarjev. Ker je v letu in dosežene ravni živinorej1975 priznana proizvajalcem ske proizvodnje še nadalje
odkupna cena 0,78 dinarja nujno potrebno posredovanje
za mlečno enoto, je torej družbene skupnosti.
treba s premijo kriti razliko
tega je predlagano,
0,12 dinarja po enoti, kar daZaradi
se izplačevanje premij
pomeni 0,38 dinarja za en za spitana teleta in junce politer.
daljša do kanca letošnjega
Te . premije bodo pripo- leta.
mogle, da se bodo prodajne
V Osnutku zakona je zato
cene mleka v letu 1975 manj predvideno, da se bo propovečevale. Ce namreč ne bi izvajalcem izplačevalo 3 diuvedli premovanja mleka, bi narje premije za kilogram

žive teže spitanih telet in
juncev, ter 2 dinarja premije za kilogram žive teže spitanih jagnjet — in sicer naj
bi se premije izplačevalo za
vse tiste kategorije in razrede mesa, za katere so predpisane zajamčene cene.
Premije za to živino naj bi
se izplačevale od 1. aprila
do 31. decembra 1975. Za
spitana teleta in junce, ki se
jih dobavi Zvezni direkciji
za prehrambene proizvode,
se ne bo izplaičevalo premij.
Izjema je predvidena le glede tistih telet in juncev, ki
jih Direkcija prevzame na
podlagi programa za rezerve
mesa v živi živini na hribovsko-planinskem področju.
KOMPENZACIJE
ZA SVEŽE MESO
Uporaba zajamčenifh cen
živine terja, da se te cene
prilagaja veljavnim cenam
svežega mesa v prodaji na
drobno. Predvideno je, da bi
kot podlago za oblikovanje
droibnoprodajnih cen mesa
vzeli zajamčeno oziroma minimalno odkupno ceno mesa,
povečano za najmanj 10 odstotkov. Po takšnem sistemu

bi se cene mesa v poprečju
povečale za 23,5 odstotka.
Ker pa se tolikšno povečanje
drobnoprodajnih cen mesa
ocenjuje kot visoko, je v
Osnutku zakona predlagano,
da se uvede kompenzacija in
sicer v višini 50 odstotkov od
predlaganega povečanja cen
mesa.
V Osnutku zakona je predvideno, da bi se temeljnim
organizacijam združenega dela, ki proizvajajo meso, izplačevalo — od dne, ko bo
ta zakon začel veljati, pa do
31. decembra 1975 — kom-,
penzacijo v znesku 3,15 di-
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narja za kilogram govejega
mesa, 3,95 dinarja za svinjsko
meso, 3,20 dinarja za ovčje
in 2,40 dinarja za piščančje
meso.
Kompenzacijo bi se izplačevalo proizvajalcem ob prodaji svežega mesa končnim
porabnikom.
ZAGOTOVITEV
SREDSTEV
ZA PREMIJE
V Osnutku zakona je predvideno, da sredstva za iz-
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plačevanje premij in kompenzacije zagotovijo republike in avtonomne pokrajine
v sorazmerju z deležem, ki
ga prispevajo v proračun federacije za leto 1975. Ta sredstva bi so vplačevalo in vodilo na posebnem računu pri
Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije, oblikovala
pa bi se na podlagi predračuna, ki ga določi Zvezni izvršni svet.
Po tem predračunu bi bilo
treba za izplačevanje premij
in kompenzacij zagotoviti milijardo in petdeset milijonov
dinarjev. Za premovanje krav-

jega in ovčjega mleka je treba zagotoviti 290 milijonov
dinarjev, za izplačevanje premij na teleta, junce in jagnjeta 420 milijonov dinarjev
ter za kompenzacija za sveže meso 340 milijonov dinarjev.
Osnut ek zakona j a poslan
v obravnavo skupščinam republik in pokrajin, ki morajo izraziti svoje mnenje o
njem in dati svoje pismeno
soglasje, kar je po Ustavi
SFRJ pogoj, da ga bo Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ obravnaval in
sprejel.
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ZVEZNI KOMITE ZA VPRAŠANJA BORCEV IN VOJNIH INVALIDOV —
ANALIZA IZVAJANJA SPREJETE POLITIKE IN IZVRŠEVANJA ZVEZNIH
ZAKONOV, S KATERIMI SE UREJA TEMELJNE PRAVICE BORCEV, VOJNIH
INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH BORCEV

SKRB ZA

BORCE - OBVEZNOST DRUŽBE

V nadaljnji razvoj sistema varstva borcev je treba vgrajevati sklepe
in Vil. kongresa ZZB NOV
Na eni od prihodnjih saj družbenopolitičnega sistema tudi sistem temeljnih pravic,
bo Zvezni zbor obravnaval ter prilagaja potrebam upo katere urejajo in zagotavljaanalizo izvajanja sprejete po- rabnikov gmotnih zmožno- jo zvezni predpisi na enoten
litike in izvrševanja zveznih stim družbe. Tako je skrb način za vso državo. S tem
zakonov, s katerimi se ureja za borce postala obveznost namenom je sprejetih devet
temeljne pravice borcev, voj- vseh družbenopolitičnih orga- zveznih zakonov ter 24 podnih invalidov in družin padlih nizacij, organizacij združene- zakonskih aktov.
Z uvedbo zajamčenih znesborcev, ki jo je Zvezni komite ga dela in samoupravnih in- kov
najnižjih prejemkov ter
za vprašanja borcev in vojnih teresnih skupnosti.
Najpomembnejši uspehi pri z avtomatskim usklajevanjem
invalidov poslal aprila letos
rednimi prejemki
v obravnavo Skupščini SFRJ. uresničevanju družbene skrbi zje drugimi
dosežena socialna varnost
Namen te analize, je, da se za borce, vojne invalide in za vse
te upravičence v državi.
na podlagi dveletne uporabe družine padlih borcev so doVzporedno
z razvojem sisteseženi
v
zadnjih
desetih
lepredpisov s tega področja ter
temeljnih pravic se je
zaradi novih družbenopolitič- tih, ko so bila zavzeta enotna ma
vloga, ki jo imajo
nih in ekonomskih odnosov, politična stališča o tem, kako povečala
učinkovitem reševanju
ki jih je razglasila nova Usta- pravno urediti socialni polo- pri
drugih problemov borcev,
va SFRJ, opozori na doseženi žaj borcev.
vojnih invalidov in družin
razvoj varstva borcev, na zaOdkar so bili sprejeti ustav- padlih borcev — republike,
znane napake v uporabi pred- ni amandmaji, se zlasti pokrajine, občine, samoupravpisov, ter na bistvene proble- po sprejetju nove Ustave in ne interesne skupnosti ter
me in napake, ki se kažejo dokumentov X. kongresa ZKJ, organizacije združenega dela.
je prišlo do velikih sprememb
v tem sistemu.
na področju urejanja položaja ZA BORČEVSKOborcev NOV, vojnih invalidov
DRUŽBENA
in družin padlih borcev. Raz- INVALIDSKO
PODLAGA VARSTVA širja se družbena podlaga tega VARSTVO
varstva, v katerem tudi borci 8 MILIJARD
BORCEV
V dosedanjem razvoju si- sami prek delegatov in destema pravic borcev, vojnih legacij na vseh ravneh skup- DINARJEV
Sistem varstva zajema
invalidov in družin padlih no z drugimi družbenimi siborcev so doseženi pomembni lami oblikujejo politiko var- 547.544 borcev z urejenim
ter delajo na njenem statusom, med katerimi je
uspehi. Sistem varstva se ne- stva
282.137 borcev izpred 9. sepnehno usklajuje z razvojem izvajanju.
Na tej podlagi je izdelan tembra 1943, 22.799 pa je nodružbenoekonomskega
in
20

X. kongresa ZKJ
silcev »Partizanske spomenice
1941«. Od skupnega števila
borcev sta 330.502 borca izkoristila pravico m pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v delovnem razmerju
pa so 208.504 borci. Pravice
po Zakonu o vojnih invalidih
izkoriščajo 123.543 vojni invalidi ter 133.726 upravičencev
do družinske invalidnine.
♦
Za borčevsiko invalidsko
varstvo je v proračunu federacije za 1.1975 odobrenih 6
milijard in 377 milijonov dinarjev, v proračunih republik in pokrajin pa več kot
1 milijarda in 300 milijonov
dinarjev. Podatki o porabi
sredstev v občinah in organizacijah združenega dela pa
niso znani.
Za razvoj sistema pravic
borcev in vojnih invalidov je
posebej značilno, da se nenehno prilagaja razvoju družbeno-ekonomskega in političnega sistema na podlagi samoupravljanja. Tako so vse
republike in pokrajine, izhaja,
joč od ustavne pristojnosti
federacije, da ureja in zagotavlja temeljne pravice, izdale svoje zakonske predpise
o materialnem zavarovanju,

zdravstvenem varstvu in reševanju stanovanjskih problemov borcev.
Večina občinskih skupščin
je izdala tudi odloke o dodatnem varstvu, zagotovljena
pa so tudi sredstva za financiranje tega varstva. Samoupravne interesne skupnosti
na področju zdravstvenega
varstva in stanovanjskega gospodarstva postajajo vse pomembnejši dejavnik družbenega varstva, borcev, temeljne
organizacije združenega dela
pa kar uspešno rešujejo stanovanjske probleme zaposlenih borcev.
SISTEM
FINANCIRANJA
PRILAGODITI
SODOBNIM
POTREBAM
Na ta način se v praksi
uresničuje politika ZKJ in
ZZB NOV Jugoslavije, da ima
reševanje borčevskih pravic
značaj širšega družbenega interesa. Z izdajo nove Ustave
SFRJ in ustanovitvijo Zvezne-
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ga komiteja za vprašanja bor.
cev in vojnih invalidov so
ustvarjene razmere za še učinkovitejše uresničevanje temeljnih pravic borcev.
Ne da bi zmanjševali pomen doseženih uspehov v dosedanjem razvoju sistema borčevskih pravic, je treba posvetiti več pozornosti problemom, ki se kažejo kot vprašanja širšega družbenega interesa. Biološki proces staranja, poslabševanje zdravstvenega stanja in dinamika pospešenih upokojitev narekujejo, da se probleme podrobneje preučuje in zanje išče
ustrezne rešitve, katere bi pri
nadaljnjem delu vgradili v sistem pravic na tem področju.
Analiza je pokazala, da se
v praksi izvajanja sistema temeljnih pravic srečuje tudi
nekatere probleme. Tako so
na primer inflacijske težnje
in naglo povečanje življenjskih stroškov neugodno vplivali na uporabo sistema valorizacije borčevskih in invalidskih prejemkov, ki se jih po
veljavnih zakonskih predpisih

ZVEZNIH

valorizira le enkrat letno.
Nekatere pravice niso natančno urejene z zakonskimi
predpisi, zaradi česar se je
dogajalo, da so jih v praksi
različno uporabljali. To še posebej velja za uresničevanje
zdravstvenega varstva vojnih
invalidov-kmetov, za delo invalidskih, zdravniških komisij ter za pogoje, pod katerimi
se uresničuje določene pravice po republiških in pokrajinskih predpisih.
Družbenopolitične skupnosti na vseh ravneh zagotavljajo precejšnja finančna sredstva za financiranje posebnih
pravic borcev, vojnih invalidov in družin padlih borcev,
še vedno pa ni zagotovljen
učinkovit nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo uporabe
proračunskih sredstev v te
namene.
Zadevne službe zasotajajo
za razvojem sistema pravic
na tem področju ter za financiranjem le-tega, kar je
poseben problem. Še zlasti
ga je čutiti v občinah, kjer je
treba praktično uporabljati

številne in zapletene predpise s tega področja. Očitno je,
da primanjkuje strokovnih
kadrov za delo v teh službah,
da niso dovolj usposobljeni
za analitično opazovanje in
spremljanje posameznih problemov, kar upravičencem otežuje uresničevanje njihovih
pravic.
V nadaljnji razvoj sistema
pravic borcev in vojnih invalidov je treba vgrajevati
politiko, ki je zapisana v dokumentih X. kongresa ZKJ in
VII. kongresa ZŽB NOV Jugoslavije.
Zvezni komite za vprašanja
borcev in vojnih invalidov
bo predlagal ukrepa in potrebne spremembe ter dopolnitve zveznih predpisov, da
bi se izpopolnile sedanje pravice borcev in dogradil sistem
financiranja tako, da bi se ga
na ustrezen način prilagodilo
sodobnim potrebam borcev
in pripomoglo k boljši in
učinkovitejši uporabi sredstev
ki so namenjene za to varstvo.

ORGANOV

SKLAD FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN
— ZAKLJUČNI RAČUN ZA L. 1974

POMEMBNA VLOGA SKLADA PRI
HITREJŠEGA

SPODBUJANJU

RAZVOJA

• Sklad je v I. 1974 nakazal poslovnim bankam na manj razvitih območjih 5 milijard
in 634 milijonov dinarjev
• Dosežen planiran pritok sredstev
Pritok sredstev za posojila, namenjena za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij, je bil v 1. 1974
v glavnem v mejah planskih
predvidevanj, navkljub temu,
da je bilo gospodarstvo obremenjeno z nelikvidnostjo, inflacijo ter drugimi negativnimi vplivi. Gospodarstvo je
lani v glavnem poravnalo tudi svoje obveznosti do manj
razvitih iz 1. 1972 in 1973.
To so najbolj bistvene ugotovitve iz Zaključnega računa Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih

republik in
pokrajin za
1. 1974, ki ga je prejela
Skupščina SFRJ.
IZPOLNJEN PLAN
Za lansko leto je bilo predvideno, da se bo v obliki
posojila gospodarstva iz vse
države zbralo za manj razvita območja 5 milijard in
819,8 milijona dinarjev. Iz
zaključnega računa je rezvidno, da je bilo vplačano 5
milijard in 637,2 milijona dinarjev. Vendar pa podatki
Službe družbenega knjigovodstva pričajo, da je za lansko
leto vplačalo gospodarstvo še

152,8 milijona dinarjev, ki do uresničevanje finančnih pro31. decembra niso bili evi- gramov razvoja v manj razdentirani, tako da znašajo vitih področjih Jugoslavije.
celotna lanskoletna sredstva
K ugodnejši realizaciji poSklada 5 milijard in 790 mi- sojila je pripomogla usklalijonov dinarjev, kar je sa- jena akcija tako Sklada za
mo 0,5 odstotka manj od razvoj manj razvitih območij,
planirane vsote.
kot tudi Službe družbenega
Vplačila na račun Slada za knjigovodstva,
republiških
razvoj manj razvitih obmofčij in pokrajinskih organov, ter,
so bila v 1. 1974 za milijardo kar je posebno važno, odgodinarjev ali za 21 odstotkov vorno obnašanje organizacij
veča'a kot v prejšnjem, 1973.1. združenega dela do izpolnjeV zaključnem računu se vanja te obveznosti.
ugotavlja, da so lanskoletna
Kot je poudarjeno v zavplačila prihajala enakomer- ključnem računu, je mogoče
no po planirani dinamiki, kar pričakovati nekatere težave,
je zelo ugodno vplivalo na ko se bo dokončno ugotav21
i

ljalo obveznosti gospodarstva
do posojila za manj razvita
območja. Vsa
lanskoletna
vplačila so namreč le akontacija. Resnični znesek posojila se ugotavlja šele po
zaključnem računu in sicer
po stopnji, ki znaša 1,85 odstotka družbenega proizvoda
družbenega gospodarstva Jugoslavije.
DEJANSKE
OBVEZNOSTI
VEČJE ZA
939 MILIJONOV
Na tej podlagi se ocenjuje,
da bo lanskoletna obveznost
vseh republik in pokrajin do
tega sklada federacije znašala
skupno 6 milijard in 454 milijonov dinarjev. Vsoto 475,1
milijona dinarjev bo gospodarstvo plačalo kot normalen, dvanajsti obrok za lanski december, medtem ko
bodo preostalih 939 milijonov
din morale zagotoviti republike in pokrajine iz proračunov ali drugih virov.
Do tako velike
razlike
med ugotovljeno akontacijo
ter ocenjenim končnim obračunom je prišlo predvsem zategadelj, ker prvotno ugotovljena akontacija lani ni
bila valorizirana v skladu s
povečanjem cen. Prav zato
se v obrazložitvi Zaključnega
računa poudarja potrebo, da
se ta problem reši pravočasno in da se hkrati zagotovi
ustrezen zakonski mehanizem, tako da se to v bodoča
ne bi več primerilo.
PREMAGATI
PREOSTALE
TEŽAVE
Nujnost, da se pravočasno
valorizira predvidena letna
sredstva tega Sklada, kar pomeni tudi obveznosti organizacij združenega dela in gospodarstva v celoti, se je po-
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kazala že 1. 1971. Končen
obračun posojila za 1. 1971 je
mašal 3 milijarde in '276,5
milijona dinarjev. Do izteka
zadnjega dne v decembru tistega leta je bila ta obveznost poravnana le v znesku
2 milijard dinarjev, preostala milijarda in 275,5 milijona
pa je bila plačana v naslednjih dveh letih. To je znatno
upočasnilo dinamiko plasmana tega posojila na manj razvitih območjih,
neugodno
vplivalo na razmejevanje letnih vplačil obveznikov ter onemogočilo vpogled v resnično stanje celotnih obveznosti in z izvršenih vplačil.
Težave je izzvala tudi formulacija 4. člena Zakona o
posojilu, ki ni natančno določala, kaj je osnova za ugotavljanje letnega
zneska
obveznega posojila za manj
razvita območja — ali družbeni proizvod, izkazan po načelu čistih dejavnosti, ali po
organizacijskem načelu.
S spremembo in dopolnitvijo Zakona o posojilu iz
maja 1972 je pojasnjeno, da
pomeni osnovo načelo čistih
dejavnosti. To pomeni, da
obveznik posojila, ki opravlja dejavnost na območju
dveh ali več republik oziroma
je posojilo v korist tiste družbenopolitične skupnosti, na
območju katere opravlja svojo dejavnost. Slišati pa je
pripombe, da to načelo še
do danes ni izvedeno. Vztrajanje Upravnega odbora Sklada, naj se to dokončno uredi, je vse doslej brez haska.
V ŠTIRIH LETIH —
17 MILIJARD
V zaključnem računu je
navedeno, da je ta Sklad federacije v štirih letih, zaključno z 31. decembrom 1974, nakazal bankam na manj razvitih območjih 16 milijard
in 862,8 milijona dinarjev posojila. Od tega je Bosna in
Hercegovina dobila 5 mili-

jard in 467,3 milijona dinarjev, Črna gora — milijardo
in 929,7 milijona, Makedonija — 3 milijarde in 859,3 milijona, Kosovo pa — 5 milijard in 606,5 milijona dinarjev.
Večino posojila (89 odstotkov) so banke usmerile v
osnovna sredstva gospodarstva, le 11 odstotkov pa je
bilo vloženih v obratna sredstva. V minulem letu je nekaj več sredstev,
skupno
53,3 odstotka, vloženo v nove objekte. To je posledica
prizadevanj manj razvitih območij, da pospešijo dograditev velikih objektov, ki morajo pospešiti aktiviranje naravnih bogastev teh področij.
To se vidi na vseh manj razvitih območjih, razen v Makedoniji.
Večino posojila, to je 70
odstotkov, so manj razvita
območja sicer usmerila v industrijo, predvsem v energetske objekte, črno in barvno metalurgijo ter v reševa.
nje infrastukturnih problemov. V kmetijstvo je vloženo 9,8 odstotka, v promet
6,6 odstotka.
EKONOMSKA
UPRAVIČENOST
NALOŽB
Takšna strategija naložb je
ekonomsko upravičena, ker
zagotavlja aktiviranje naravnih bogastev teh delov države ter prispeva k reševanju
strukturalnih problemov gospodarstva celotne Jugoslavije. Vendar takšna usmeritev
ni dala dovolj možnosti za
večje naložbe v rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječega gospodarstva. Zategadelj naložena sredstva iz tega Sklada niso bila bolj učinkovita, kar je pripisati tudi
težavam, ki so značilne za
vso državo — nelikvidnost
in visoka stopnja inflacije.
Zato tudi naložbe iz lastne
akumulacije teh krajev občutno zaostajajo za tistim,

kar je predvideno v srednjeročnem planu.
V zvezi z namenske uporabo posojila iz tega sklada
je posebno zaskrbljujoče, da
se sredstva, ki so namenjena
za tehnično pomoč gospodarstvu manj razvitih obmčij,
le simbolično angažira, kar
je še posebej značilno za Kosovo. Iz naslova tehnične pomoči je bilo v minulih štirih
letih iz Fonda za manj razvita območja izločeno le 0,3
odstotka sredstev.
DELITEV V L. 1974
Od 1. januarja do 31. decembra lani je ta Sklad federacije nakazal
poslovnim
bankam na manj razvitih
območjih 5 milijard in 634
milijonov dinarjev. Bosni in
Hercegovini je bila vplačana
milijarda in 826,7 milijona
dinarjev ali 34
odstotkov,
črni gori — 644,7 milijona
(12 odstotkov), Makedoniji
— milijarda in 289,4 milijona
(24 odstotkov), Kosovu pa
— milijarda in 611,8 milijona
dinarjev (30 odstotkov). Poleg tega je Kosovo, na podlagi posebnih zakonskih ukrepov za hitrejši razvoj te
pokrajine, dobilo dodatnih
261,4 milijona dinarjev, tako
da je za minulo leto dobilo
skupaj milijardo in 873,2 milijona dinarjev.
V obrazložitvi zaključnega
računa in poslovanja sklada
v 1. 1974 je poudarjeno, da
so se organi upravljanja in
strokovne službe
Sklada
vključile v proces pripravljanja novih zakonskih predpisov ter mehanizma za spodbujanje hitrejšega razvoja
manj razvitih območij, še
posebej je opozorjeno na potrebo, da se dogradi mehanizem, ki bo to ustanovo napravil čimbolj poslovno in
učinkovito, tako da bi uspešno pripomogla k uresničevanju politike manj razvitih
območij v naslednjem srednjeročnem planu.

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA — POROČILO O DELU V L. 1974

UČINKOVITEJŠE

DELO

SLUŽBE

DRUŽBENEGA

KNJIGOVODSTVA
V minulem letu si je Služba prizadevala, da se prilagodi novim družbenopolitičnim
razmeram in razvoju socialističnih samoupravnih odnosov
Dejavnost Službe družbenega knjigovodstva v minulem
letu pretežno opredeljujejo
prizadevanja za uresničevanje
določil Ustave SFRJ ter sklepov X. kongresa ZKJ, planov
družbenoekonomskega
razvoja, nadalje ukrepov ekonomske in stabilizacijske politike, ter potreb in dejavnost organizacij združenega
dela, interesnih in
drugih
družbenopolitičnih skupnosti
ter družbenopolitičnih organizacij.
Ko je služiba uresničevala zastavljene naloge, si je
prizadevala zgraditi takšen
sistem informiranja, ki bo
zagotavljal, da bodo delavci
v razmerah novega samoupravnega konstituiranja združenega dela ob vsakem času
obveščeni o tem, kako se giblje in kako se »oplaja« dohodek ter kako se razpolaga
z družbenimi sredstvi. Prav
tako si je Služba prizadevala za izpolnitev sistema primerjalnih podatkov in kazalcev o razimeraih in odnosih
pri ustvarjanju dohodka, za
razvoj sodelovanje z organi
samoupravne delavske kontrole, ter da bi se v sistemu
kontrole delovalo bolj analitično in da bi se sama
kadrovsko in organizacijsko
usposobila za opravljanje teh
nalog.
V okviru nalog, ki jih določa Resolucija o temeljih
družbenoekonomskega razvoja v 1. 1974, je Služba posvetila posebno pozornost spremljanju finančnih uspehov
poslovanja organizacij združenega dela, še zlasti tistim
s podroija gospodarstva. Prizadevala si je, da bi na podlagi obdelanih podatkov spremljala akumulativno sposobnost gospodarstva, razmerja
pri delitvi dohodka na del,
ki pripade gospodarstvu, ter
na del, ki pripade ostalim
udeležencem delitve, nadalje
da bi zasledovala gibanje dolžniško-upniških razmerij ter
izgube v poslovanju posameznih organizacij združenega
dela.
Velikega pomena so prizadevanja t« Službe v okvi-

ru plana za stabilizacijo gospodarstva, predvsem zategadelj, ker redno nadzira investicije in gibanje sredstev
za te namene. Služba je
spremljala tudi gibanja splošne, skupne in druge porabe.
INFORMIRANJE
O GOSPODARSKIH
GIBANJIH
V poročilu je poudarjeno,
da je bila za spremljanje gibanj družbenih sredstev v
minulem letu uporabljena evidenca na podlagi plačilnega prometa, poročil bank,
družbenopolitičnih skupnosti
in samoupravnih interesnih
skupnosti. Poleg tega, da je
izdajala redne mesečne statistične biltene, je Služba v
minulem razdobju okrepila
svojo dejavnost, namenjeno
pravočasnemu informiranju
organizacij združenega dela,
predstavniških teles ter organizacij o aktualnih gospodarskih gibanjih in opravljanju
družbene reprodukcije in o
izrševanju ukrepov ekonomske politike ter planov družbenoekonomskega razvoja.
Tako je Služba v 1. 1974
npr. zaradi potreb po informiranju obdelala podatke iz
zaključnih računov za 1. 1973
približno 13.300 organizacijam združenega dela iz gospodarstva. Izdelala je tudi enotne primerjalne kazalce poslovnega uspeha, in sicer na
ravni SFRJ po dejavnostih
in individualno po organizacijah združenega dela.
Med drugim je Služba redno spremljala stanje in informirala o učinkih, ki so
bili doseženi s popravki finančnih rezultatov zaradi terjatev, ki so ostale neplačane
čez določeni rok. Nadalje je
mesečno spremljala stanje
organizacij, ki so bile blokirane, ker jim je primanjkovalo denarnih sredstev, ter redno informirala zvezne organe in pristojne odbor Skupščine SFRJ, kako se izvršuje proračun federacije za lansko leto, ter o tekočih prob-

lemih v zvezi z njegovim izvrševanj em.
NEPRAVILNOSTI
PRI UPORABI
DRUŽBENIH
SREDSTEV
Poleg tega, da je opravljala
redno preventivno kontrolo
nalogov in dokumentacije, je
imela Služba pomembno vlogo pri ugotavljanju, kako
uporabniki družbenih sredstev spoštujejo predpise ter
ukrepe za stabilizacijo tržišča in zboljšanje likvidnosti.
Ko je izvajala kontrolno funkcijo, je Služba — kot je
poudarjeno v poročilu — opazila pojave, ki pogostoma
niso z zakonom prepovedani, vendar pa so družbeno
škodljivi, še zlasti, kadar gre
za razpolaganje z družbenimi. sredstvi. Še vedno se naleti na pojave večkratnega
nakupa in prodaje
blaga
med več posredniki, ne da
bi bilo blago resnično dobavljeno. Razni posredniki dosegajo s provizijo precej visoke dohodke, ki so pogostoma družbeno neupravičeni.
Prejemki iz naslova provizije, pavšalov, daril v denarju in blagu so nesorazmerno visoki. Odgovornost oseb
za manipuliranje z družbenimi sredstvi je pravno neurejena. In končno, poročilo
opozarja na povezanost pri
poslovanju organizacij združenega dela z zasebnim sektorjem, s čimer je omogočena uporaba družbenih sredstev v osebne namene.
Po mnenju Službe je takšne pojave mogoče odpraviti,
če se vse organizacije zdrueu ep 'Tzioptiz Biap ežauaz
posebnih računih izkazujejo
vse oblike poslovna .,-tnosov
z zasebnimi osebami, predvsem pa. d" so v te izkaze
zajeti odnosi, ki zadevajo
promet in opravljanje storitev. Pa. ne le s tem — Služba je lani začela navezovati
nekatere oblike in
načine
stalnega sodelovanja s samoupravno delavsko kontrolo
in z organi samoupravljanja,

ter jim nudila potrebne podatke o delu določene organizacije združenega dela.
Pri kontroli in pregledu zaključnih računov uporabnikov
družbenih sredstev je ugotov.
ljeno, da nekateri uporabniki
poskušajo s tekočih računov
izvršiti tudi plačilo obveznosti, katere se poravnava iz
drugih virov, ali pa da je
pomanjkljivo in netočno opisan namen plačila. Ugotovili
so tudi nepravilnosti pri
predložitvi nalogov za uporabo sredstev za investicije.
Pri kontroli finanično-materialnega poslovanja organizacij združenega dela je ugotovljeno več nezakonitosti in nepravilnosti pri razpolaganju in
uporabi družbenih sredstev.
Le-te se v glaivnem nanašajo
na izkazovanje večjega ali
manjšega skupnega dohodka,
obračunano amortizacijo, bremenitev poslovnih stroškov,
ugotavljanje in delitev dohodka ter na ugotavljanje in kritje izgub, še zlasti številne
so nepravilnosti pri ugotavljanju realizacije, izrednih dohodkov, pri obračunavanju
amortizacije in ugotavljanju
obveznosti.
KONTROLA
PODJETIJ V TUJINI
S pregledi poslovanja podjetij v tujini, ki so jih ustanovile organizacije združenega dela iz Jugoslavije, je med
drugim ugotovljeno, da ustanovitelji ne skrbe dovolj za
natančno izkazovanje podatkov v zaključnih računih, kar
v marsičem otežuje kontrolo.
Vrednosti v bilancah niso
prav izkazane zaradi napačne
uporabe poprečnega tečaja.
Netočno se izkazuje poslovne
odnose med temi podjetji in
njihovimi ustanovitelji.
Služba nadalje opozarja, da
se ne usklajuje računov, s
katerimi se evidentira odnose
s podjetji v tujini, ter da se
prenos dobička v državi ne
opravi pravočasno. Poseben
problem pomeni pomanjkljiva
dokumentacija o delu podjetij v tujini, zaradi česar ja
tudi kontrola otežkočena.

SPREGA ZASEBNE
IN DRUŽBENE
LASTNINE
Tudi pri vplačilih davka na
promet so zaznali nekatere
nezakonitosti, kot npr. napačno uporabo tarifnih stopenj, znižanje osnove, prometni davek, ki bi ga bilo
treba plačati, za določene
proizvode ni bil obračunan
itd.
Služba je zaznala tudi celo
vrsto zlorab, ki izvirajo iz
sprege zasebne in družbene

lastnine v organizacijah združenega dela, katere so ustanovile skupine občanov. Te
organizacije so v povezani verigi sodelovale v raznih navideznih poslih, lažnem prikazovanju tranzitne prodaje, verižni trgovini, kakor tudi v
izstavljanju lažnih računov in
zadolževanju
»izmišljenih«
dolžnikov.
Kar zadeva plačilno bilanco,
si je Služba prizadevala izpopolniti obstoječo metodo in
organizacijo dela, nadalje
omogočiti organizacijam zdru-

ženega dela v gospodarstvu in
bankam, da bi hitreje poravnavale svoje obveznosti
brez uporabe denarnih sredstev na računih, prilagoditi
svoje delo novim ustavnim
rešitvam, ki zadevajo konstituiranje organizacij združenega dela in njihovih internih
bank, ter razčistiti odnose
med posameznimi subjekti,
ko gre za plačilo obvezne
»multilateralne« kompenzacije v prvem krogu.
V naslednjem razdobju si
bo Služba prizadevala, da se

v kompenzacije zajame čim
večje število uporabnikov in
da bodo kompenzacije postopoma postale eden od rednih načinov plačevanja. Prav
tako Služba poudarja, da je
navkljub hitrosti kroženja
sredstev še vedno nerešeno
vprašanje spremljanja dnevne likvidnosti bank, problem
pa pomeni tudi obračunavanje prispevkov od osebnih
dohodkov po kraju prebivališča, s čimer se je povečalo
število nalogov za izplačilo
teh sredstev.
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