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skupščine sr

IZ VSEBINE:
Poročilo o učinkovitosti samoupravnih
sporazumov o merilih za delitev
dohodka in osebnih dohodkov za
I. 1974 ter o poteku samoupravnega
sporazumevanja (ESA 295)
Predlog zakona o nadomestilu dela
obresti za investicije v zasebnem
kmetijstvu (ESA 212)
Sklep o načelnem soglasju k osnutku
temeljev skupne politike dolgoročnega
razvoja SFRJ do I. 1985
Sklepi in priporočila za nadaljnje delo
pri organizaciji in delovanju sodišč
združenega dela v SR Sloveniji

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE
SRS
Seje Zbora združenega deZbor združenega dela in
la, Zbora občin in Družbe- Zbor občin pa imata na
nopolitičnega zbora Skupšči- dnevnem redu tudi:
ne SR Slovenije so sklica— predlog sklepov in prine za 2. julij 1975.
poročil za reševanje probleVsi trije zbori imajo na matike na področju zaposlovanja v SE Sloveniji (ESA
dnevnem redu:
— predlog sklepov in pri- 216);
— energetsko bilanco SR
poročil na področju nadaljnjega utrjevanja družbene Slovenije za i. 1975 (ESA
samozaščite v SR Sloveniji 281);
— poročilo o učinkovitosti
(ESA 270);
samoupravnih
sporazumov
— predlog družbenega do- o merilih za delitev dogovora o osnovah in meri- hodka in osebnih dohodkov
lih za določanje osebnih za 1. 1974 in poteku samoupdohodkov in drugih osebnih ravnega
sporazumevanja
prejemkov voljenim ali ime- (ESA 295);
novanim funkcionarjem v
— predlog zakona o nadopravosodju (ESA 295).
mestilu dela obresti za inve-

sticije v zasebnem kmetijstvu (ESA 212);
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA 276);
— samoupravni sporazum
o združitvi v univerzo v
Mariboru (ESA 296);
— samoupravni sporazum
o konstituiranju visokošolske delovne organizacije fakultete za naravoslovje to
tehnologijo Univerze v Ljubljani (ESA 80);
— samoupravni sporazum
o ustanovitvi Izobraževalne
skupnosti za agroživilstvo
(ESA 282);
— osnutek zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu
(ESA 278);
— osnutek zakona o formiranju in uporabi rezervnih
družbenih sredstev (BSA
283);
— osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v
dolini reke Beli Drim (ESA
284);
— osnutek zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje zveznih
blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija (ESA 294).

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SRS
Zbor združenega
dela,
Zbor občin in Družbenopolitični izbor Skupščine SR
Slovenije so na sejah 11.
junija 1975 sprejeli:
— predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije;
— predlog odloka o soglasju k predlogu ustavnega
zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SFRJ;
— sklep o načelnem soglasju k osnutku temeljev
skupne politike dolgoročnega
razvoja SFRJ do 1. 1985 (celotno besedilo sklepa objavljamo posebej);
— osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja;
— inforfmacijo o organizaciji sodišč združenega dela,
ob kateri so sprejeli sklepe
in priporočila, ki jih v celoti
objavljamo posebej;
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela tudi:
— predlog zakona o zak-

ljučnem računu o izvršitvi
proračuna SR Slovenije za
1. 1974;
— predlog zakona o rur
darstvu;
— predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili;
— osnutek zakona o interesnih skupnostih za PTT
promet;
— osnutek zakona o varnosti cestnega prometa;
— osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o kmetijskih zemljiščih;
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stano, vanjski skupnosti;
— predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce up
ravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz
republiškega proračuna, ter
za delavce strokovnih služb
Skupščine SR Slovenije in
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije;
— predlog odloka o pooblastitvi
Izvršnega
sveta

Skupščine SRS, da sklene
družbeni dogovor o skupnem financiranju gozdarskih
dejavnosti posebnega druž
benega pomena na Kraškem
gozdnogospodarskem območ
— predlog odloka o soglasju k predlogu zveznega

zakona o premiji za sojo;
— predlog odloka o soglasju k zaključnem računu
Narodne banke Jugoslavije
za 1. 1974;
— predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu
Narodne banke Jugoslavije
za 1.1975.

Sklep o načelnem soglasju k osnutku
temeljev skupne politike
dolgoročnega razvoja SFRJ do I. 1985
Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi
1. točke 326. člena ter druge alinee 2. točke 341. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter 2. člena odloka o začasnem poslovniku Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
dne 11. junija 1975 ob obravnavi osnutka temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985
sprejela
SKLEP:
1. Daje se načelno soglasje k osnutku temeljev skupne
politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985.
2. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga temeljev skupne
politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985
upošteva načelna stališča in pripombe ter konkretne pripombe in predloge, ki so jih k osnutku dala delovna telesa zborov Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet in delegati v razpravi na sejah zborov;
A. NAČELNA STALIŠČA IN PRIPOMBE
Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja
SFR Jugoslavije predstavlja končno fazo večletnih prizadevanj, da se v Jugoslaviji zgradijo nujne celovite osnovne
usmeritve skupne dolgoročne politike razvoja.
Z dogovorjeno razvojno politiko je treba opredeljevati
samo tiste razvojne usmeritve, ki so dejansko skupne za
celotno jugoslovansko gospodarstvo. Iz tega izhaja potreba,
da se v dokumentu omejimo le na skupne razvojne komponente ki imajo pomen za Jugoslavijo kot celoto. Ostale razvojne komponente in njihove konkretizacije je treba prepustiti organizacijam združenega dela, družbenopolitičnim skupnostim, republikam ter pokrajinama, to je vsem nosilcem
planiranja, ki naj dobijo v tem dokumentu le izhodišča za
svoje lastne programske in planske usmeritve. Takšna vsebina dokumenta izhaja iz njegovega značaja. Dokument namreč ni niti plan, niti program, temveč le osnova za skupno
razvojno politiko, ki mora vzpodbuditi in mobilizirati vse
nosilce planiranja v naši družbi.
Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja
SFR Jugoslavije je treba tudi uskladiti z načeli sistema družbenega planiranja, katerega ureditev se pripravlja z novim
zveznim zakonom o družbenem planiranju. Zato je treba
pri oblikovanju predloga tega dokumenta upoštevati načela
kontinuiranega načrtovanja in možnosti za njegovo sprotno
dopolnjevanje.
V dokumentu je treba tudi bolj jasno poudariti, da je
za uresničevanje nakazanih strateških usmeritev razvoja treba dograditi gospodarski sistem. Pri tem gre še zlasti za
osnovna izhodišča politike ekonomskih odnosov s tujino,
sistem ekonomskih odnosov s tujino, sistem in politiko cen,
sistem razširjene reprodukcije ter sistem in politiko dohodka.
že omenjeni značaj dokumenta opredeljuje tudi strukturo dokumenta z uvodom, splošnimi družbenoekonomskimi
razvojnimi cilji, strateškimi nalogami in usmeritvami pri
uresničevanju ciljev na ravni federacije ter družbenoekonomski predvsem sistemski okvir pogojev gospodarjenja. Zavzemamo se, da bi prišla takšna struktura dokumenta do polnega izraza.

B. PRIPOMBE IN PREDLOGI
1. Ocena dosedanjega razvoja
Oceno dosedanjega razvoja bi bilo treba dopolniti še z
nekaterimi dodatnimi ocenami, predvsem negativnih trendov
preteklega razvoja. Med vzroki za slabosti v preteklem obdobju, ki so navedeni precej splošno, bi kazalo globlje in
bolj točno oceniti vzroke nestabilnosti z inflacijo in zaostajanja v vključevanju v mednarodno delitev dela. Omeniti bi
bilo treba, da je bilo v zadnjem obdobju našega razvoja tudi
veliko število administrativnih intervencij ter da se je na
tej podlagi razvijal subjektivizem in voluntarizem. Zaradi tega so se v našem gospodarstvu začeli pojavljati vedno bolj
poudarjeni strukturni problemi, ki so po svoje vplivali tudi
na našo gospodarsko politiko. To stanje je še bolj poudarilo
potrebo po administrativnih ukrepih, ki je povzročila še
nadaljnja neskladja v našem družbenoekonomskem razvoju.
Zato bi kazalo konkretneje oceniti doseženo gospodarsko
strukturo kot dejavnik bodočega razvoja, predvsem z vidikov
strateškega pomena, komparativnih prednosti in racionalnega
gospodarjenja, ter pokazati, v čem so bistveni problemi
strukturnih neusklajenosti, kje so vzroki za takšno stanje,
da bi na podlagi takšne analize hitreje odpravljali neskladja
v družbenoekonomski strukturi.
Večji pomen bi morali dati tudi analizi dosedanjega vključevanja v mednarodno delitev dela, da bi tudi na tej podlagi
še bolj poudarili potrebo po bodočem intenzivnejšem vključevanju. Analiza ekonomskih odnosov s tujino je v dokumentu dana tako, da ne bo mobilizirala organizacij združenega
dela k naporom za večjo mednarodno menjavo, premalo
je kritična in se kljub temu, da je obseg blagovne menjave
s tujino še vedno premajhen, dokument zadovoljuje z ugotovitvijo, da je jugoslovansko gospodarstvo doseglo sorazmerno visoko stopnjo vključevanja v mednarodno delitev
dela.
2. Razvojni cilji in naloge
Med razvojnimi cilji in nalogami, ki jih dokument zadovoljivo nakazuje, je treba odločneje nakazati, da je s
skupno dolgoročno razvojno politiko treba premagati nekatere dosedanje negativne trende in tendence, od katerih so
bili nekateri pogojeni tudi z dosedanjo razvojno dinamiko.
Dinamizirati moramo stopnjo rasti, opraviti odločno prerazdelitev gospodarske moči v korist delavskega razreda, potreben pa je tudi odločen prelom v trendu stabilizacije, in v
zvezi z njo, v metodah deficitarnega financiranja investicij.
Zaradi vrednote in pomena zaposlovanja je potrebno zagotoviti takšno strukturo investicij, ki bo zagotavljala odpiranje
novih delovnih mest v obsegu, ki bo lahko vsrkal dotok novih
delovno sposobnih kontingentov, nadaljnjo strukturno spremembo v populaciji ter zaposlitev zdomcev, ki se bodo vračali v domovino.
Takšno usmeritev mora spremljati tudi racionalna delitev in politika dohodka ter uporabe dohodka v vseh sferah
združenega dela. Pri tem je treba zasledovati kompleksno
reprodukcijo v družbi ter v skladu s socialističnimi vrednotami in potrebo po hitrejšem prestrukturiranju našega gospodarstva, zagotoviti hitrejše naraščanje skupne, pred osebno potrošnjo.
S. Temeljne strateške usmeritve
Izhajajoč iz sedanje strukture jugoslovanskega gospodarstva so pravilno nakazani poudarki na spreminjanje te strukture, ki jih bomo dosegali s prednostnimi usmeritvami na
energetiko, hrano, industrializacijo, in nujne infrastrukturne,
predvsem prometne dejavnosti.
S tem bomo zasledovali predvsem nadaljevanje procesa
hitre industrializacije kot vseobsežnega procesa družbenosocialne preobrazbe ter hitrejši razvoj tistih delov gospodarstva, ki povzročajo zastoje v procesu reprodukcije, ki so pomembni za celotno državo.
— Iz tega nujno izhaja usmeritev, ki bo reševala strukturni problem energetike v našem gospodarstvu. Zato je
treba skupno in dogovorjeno zagotoviti in tudi poskrbeti za
njeno razširitev ter varčno in ekonomično porabo. S tega
vidika se zdi na primer vprašljiva usmeritev na proizvodnjo
aluminija, ki jo dokument predvideva za izvozne namene.

To je le eno izmed opozoril, kakšnih konkretizacij dolgoročni razvojni dokument ne bi smel predvidevati. Podobno velja za strukturo energetskih virov, ki je prav tako v dokumentu preveč konkretizirana in bi sicer morale priti do
izraza v programih in usmeritvah organizacij združenega
dela.
— Podpirati je treba drugo razvojno prioriteto, to je prehrano, ker ima Jugoslavija še vedno velike rezerve v obliki
neobdelanih ali slabo izkoriščenih kmetijskih površin, nizkih
hektarskih donosih in slabi izkoriščenosti vodnega potenciala.
Problem kmetijskega sektorja in rasti kmetijske proizvodnje
je treba tudi zasnovati na sodelovanju z deželami v razvoju,
ki proizvajajo nafto in druge surovine ter so hkrati deficitarne v proizvodnji hrane za lastne potrebe.
— Nadaljnja razvojna prioriteta je splošna usmeritev v
industrializacijo, ki jo moramo uresničevati v naši družbi,
v skladu z notranjimi in zunanjimi v mednarodno delitev
vključenimi razvojnimi potrebami in programi naših temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asociacij. Naslonitev na notranje in lastne surovinske vire je upravičena le
v primerih, ki ustrezajo kriterijem strategije razvoja, komparativnim prednostim in ekonomični izrabi primarnih virov.
Glede teh kriterijev opozarjamo na kvalitativno in kvantitativno naravo naših prirodnih bogastev, ki služijo nekaterim glede njihove kvantitete, neupoštevajoč pri tem pa kvaliteto, za ocene o naših velikih možnostih na področju ekstraktivnih dejavnosti kot osnovi naše industrializacije. Selektivnost izrabe naših naravnih virov je zato pogoj za ekstraktivne dejavnosti vseh vrst, čeprav konkretizacija teh usmeritev
ne sodi v zvezni dokument, temveč v programe in plane
organizacij združenega dela in njihovih asociacij.
S takšno selektivno usmeritvijo bo mogoče zgladiti avtarktičen videz, ki sledi iz nakazanih razvojnih usmeritev.
Zavzemamo se, da se gradivo glede teh vprašanj omeji na
nujni minimum, ki bo dal razvojno usmeritev nosilcem planiranja v naši družbi. Pri tem je treba dati tudi poudarek
na samoupravno organiziranje in povezovanje združenega
dela, v skladu z načeli enotnega gospodarskega prostora, ki
nam kot nov organizacijski prijem lahko pomembno aktivira
vse doslej nezadostno uporabljene produkcijske vire naše
družbe po eni strani ter vključevanje našega gospodarstva
v mednarodno delitev dela po drugi strani. Slednjo moramo
narrireč oceniti kot temeljni kvalitativni dejavnik naše gospodarske rasti in družbenoekonomskega razvoja sploh. Pri tem
bi morala priti do izraza tudi naša zunanjepolitična usmeritev v zvezi z našo neuvrščenostjo.
— V dokumentu nakazana razvojna usmeritev glede prometa je premalo selektivno nakazana, zato bi moral biti
izbor prednostnih usmeritev skoncentriran le na tiste infrastrukturne prometne objekte, ki bodo najučinkoviteje nakazovali propustnost celotnega jugoslovanskega prometnega sistema. Pri tem pa ne bi smeli prezreti potrebe po pospeševanju razvoja PTT, komunikacijskih sredstev in informacijskega sistema.
4. Usmeritev v produktivnost in modernizacijo
gospodarstva
Potreba po spodbujanju vseh produktivnostnih in organizacijsko poslovnih vidikov uspešnejšega gospodarjenja v
dokumentu ni prišla do zadostnega izraza. Zaradi narave
dokumenta, ki naj predvsem mobilizira temeljne nosilce planiranja, bi kazalo jasneje opozoriti na nujno integriranje
jugoslovanskega gospodarstva, na kooperacije, specializacije
in novo delitev dela na tem temelju ter na populacijski dejavnik kot nosilca teh procesov. Pri tem, se je treba odločneje usmeriti v odpravljanje nepismenosti v naši družbi
ter izpopolnjevanje izobraževalnega procesa, ki naj bo usklajen z razvojnimi potrebami.
V dokumentu je potrebno posvetiti pogojem splošne reprodukcije vsaj enako pozornost, kot jo posveča gospodarskim dejavnostim, saj se tudi družbene dejavnosti posredno
izražajo v kvalitetnejšem gospodarjenju. Poleg tega je pospeševati hitrejše uvajanje standardizacije in tipizacije v
delovnih organizacijah.
Poudariti je treba tudi inovacijsko, racionalizatorsko in
novatorsko dejavnost in jo spodbujati, ker na teh področjih
zaostajamo tako, da se naslanjamo na tujo tehnologijo, čeprav razvojni trendi zahtevajo naslonitev na domačo.

5. Politika pospešenega razvoja nerazvitih
Z razvojno politiko je treba pospeševati nadaljnji razvoj
nerazvitih območij in zlasti SAP Kosovo. Pri tem se je treba
dogovoriti za sistem pospešenega razvoja teh območij. V sistemu je treba dajati poudarek ustavni rešitvi združevanja
sredstev in dela, to je neposrednega povezovanja organizacij združenega dela na tem področju. Vloga družbenih razvojnih skladov je v dopolnjevanju akumulacijskih možnosti
teh območij, čeprav mora perspektivno zgubljati na pomenu
z učinkovitejšo ustavno rešitvijo teh problemov. Zato moramo dosegati pospešeni razvoj s kakovostno novim sistemom, z novimi metodami in ukrepi ekonomske politike, ki
bodo izhajali iz družbenoekonomskih odnosov in reprodukcije teh odnosov, kot so predvideni z ustavo.
6. Ostala opozorila
— Nadaljevati je treba z delom na dolgoročni projekciji
tudi za 15. in 20-letno obdobje, mogoče celo do leta 2000.
Te razvojne projekcije pa je treba uresničevati z načelom
kontinuiranega planiranja, zato je treba v osnutku tudi jasno
razmejiti razmerje med dolgoročnimi in srednjeročnimi razvojnimi programi in to predvsem s stailišča kvantifikacij.
— Doseženi gospodarski razvoj in gospodarska struktura
načenja tudi vprašanje zaščite okolja, ki bi ga morali obravnavati bolj kompleksno z vidika temeljnih pogojev življenja
in dela delovnih ljudi.
— Poseben poudarek bi morali nameniti tudi obnašanju
subjektov družbe, ki so nosilci gospodarskega razvoja in
jasno opredeliti njihove odgovornosti glede sprejetih odločitev in glede spoštovanja samoupravnih družbeno dogovorjenih razvojnih usmeritev.
Sklepi in priporočila za nadaljnje delo
pri organizaciji in delovanju sodišč
združenega dela v SR Sloveniji
Skupščina SR Slovenije je po obravnavi »Informacije o
organizaciji sodišč združenega dela«, poročil skupščinskih teles in razpravi na sejah zbora združenega dela, zbora občin
in družbenopolitičnega zbora dne 11. 6.1975
ugotovila:
1. Sodišča združenega dela v SR Sloveniji niso pričela
z delom v zakonskem roku.
2. Z delom še niso pričela sodišča združenega dela v
Kopru, Ljubljani, Postojni in Novi Gorici, za obravnavo na
teh sodiščih pa že čaka 130 zadev, večina sporov iz medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu.
3. V času od 1. februarja 1975 pa do pričetka dela pristojnega sodišča združenega dela ostajajo občani, temeljne organizacije združenega dela in druge družbene organizacije
brez sodnega varstva dela svojih pravic, kar je primer pravne
nezaščitenosti ter predstavlja vrzel v možnostih realizacije
temeljnih ustavnih pravic; še posebej je to kritično za področje sporov iz medsebojnih razmerij delavcev v združenem
delu.
Zaradi tega nastaja tudi določena politična škoda, saj je
delno prekinjena kontinuiteta izvajanja sodne funkcije'in ovirana preosnova pravosodja po ustavi, kar ne utrjuje zaupanja v novo samoupravno sodno institucijo.
4. Postopek evidentiranja in kandidiranja sodnikov, sodišč združenega dela je bil premalo temeljit in neusklajen;
občinske skupščine so kasnile z razpisi in so vse preveč
čakale na uspeh razpisov; v premajhni meri so upoštevale
priporočila in ponuđeno pomoč republiških organov in organizacij, zaradi česar je tudi prišlo do pomanjkljivosti pri
volitvah sodnikov.
5. Neurejeno je še vprašanje financiranja in drugih materialnih pogojev za delovanje sodišč združenega dela (prostori, oprema), kar otežkoča delo že obstoječih sodišč združenega dela.
6. Ne uresničuje se možnost ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih
na področjih družbenih dejavnosti, prav tako še ni predvidenih konkretnih zakonskih rešitev za ustanavljanje posebnih
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sodišč združenega dela na področju materialne proizvodnje
posebnega družbenega pomena.
Na podlagi teh ugotovitev sprejema Skupščina SR Slovenije naslednje
I. sklepe:
1. Zaključki in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v »Informaciji« se sprejmejo.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj opozori na
problematiko pri organiziranju in delovanju sodišč združenega dela vse tiste občinske skupščine, kjer organizacija in
delovanje teh .sodišč zaostaja ter v sodelovanju z njimi doseže, da bodo vsa sodišča združenega dela v SR Sloveniji
pričela čimprej z delom.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru svojih teles, skupno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi
prouči možnosti za ustanovitev posebnih sodišč združenega
dela na področjih družbenih dejavnosti in predloži o tem
informacijo Skupščini SR Slovenije.
Izdela naj tudi predloge zakonskih določil, s katerimi bo
omogočeno ustanavljanje posebnih sodišč združenega dela
na področju materialne proizvodnje posebnega družbenega
pomena — vse v okviru priprav za celovito preobrazbo pravosodnega sistema v smislu ustavnih določb.
4. Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun naj okrepi neposredno pomoč vsem tistim
občinskim skupščinam, kjer sodišča združenega dela še niso
pričela z delom oziroma sodiščem združenega dela in občinskim skupščinam, kjer se pojavljajo težave pri delu.
Pri tem je potrebna nadaljnja neposredna pomoč tudi
Sodišču združenega dela SR Slovenije.
II. priporočila:
1. Občinske skupščine, zlasti z območij, ki jih zajemajo
sodišča združenega dela v Kopru, Ljubljani, Postojni in Novi
Gorici, naj čimprej izvolijo sodnike sodišč združenega dela
in zagotovijo ustrezne prostore in druge materialne pogoje
za sodišča združenega dela, uredijo njihovo redno financiranje ter spremljajo njihovo delovanje.
2. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije naj izoblikujeta družbene kriterije za evidentiranje in
kandidiranje sodnikov sodišč združenega dela.
3. Koordinacijski odbori za kadrovska vprašanja pri občinskih konferencah Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije in komisije za volitve in imenovanja pri skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti naj uskladijo svoje delo za trajno evidentiranje in kadrovanje kadrov za voljene in imenovane osebe v pravosodju sploh.
4. Samoupravne interesne skupnosti naj se v zvezi s sklepom pod I., točko 3. aktivno vključijo v priprave za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela na področjih družbenih dejavnosti.
Z ozirom na tesno povezanost delovanja sodišč združenega dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja ter
glede na opozorila družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, da prihaja do zastoja pri kadrovanju družbenih pravobranilcev samoupravljanja, naj se ti sklepi in
priporočila upoštevajo tudi pri organiziranju začetka dela
družbenih pravobranilcev samoupravljanja v občinah.
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pošlje Skupščini
SR Slovenije do 15.7. 1975 poročilo o izvajanju teh sklepov
in priporočil in o stanju na področju organizacije sodišč
združenega dela in družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ki ga bo Skupščina SR Slovenije obravnavala na zasedanju T đtesecu juliju 1975.
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Poročilo o učinkovitosti samoupravnih
sporazumov o merilih za delitev
dohodka in osebnih dohodkov za
I. 1974 ter o poteku samoupravnega
sporazumevanja (ESA 295)
3. V prvih treh letih učinIzvršni svet Skupščine
SRS je predložil Skupščini kovanja samoupravnih spoSRS v obravnavo Poročilo razumov so se razponi med
o učinkovitosti delovanja poprečnimi osebnimi dohodsamoupravnih
sporazumov ki posameznih dejavnosti zoo merilih za delitev dohod- ževali. Ta tendenca je bila
ka in osebnih dohodkov za ocenjena pozitivno, ker so
1. 1974 ter o poteku samoup- višino osebnih dohodkov v
ravnega sporazumevanja. Iz večji meri opredeljevale matega poročila, ki ga je pri- terialne razmere dejavnosti,
pravila Komisija za družibe- kot dosežena produktivnost
no dogovarjanje na področ- dela oz. učinkovitost vloženeju delitve dohodka in oseb- ga dela. V letu 1974 pa so se
nih dohodkov, povzemamo v primerjavi z letom 1973 ponekatere ugotovitve in vpra- večali ra2poni v dogovorjenih osebnih dohodikih med
šanja.
1. Poteik
samoupravnega skupinami, ki se sporazumevajo in med izplačanimi
sporazumevanja o ustvarja- osebnimi
dohodki. Ta ugotonju in razporejanju dohodka vitev in predpostavka,
se
in delitvi sredstev za oseb- zožujejo razponi med da
osebne dohodke v letu 1974, t. j. nimi dohodki delavcev posav prvem letu po sprejetju meznih kvalifikacijskih sku
nove ustave, kaže, da je za- pin, ne dopušča ocene o
ostajanje pri urejanju za sasamoupravni sistem pomemb- bolj stimulativni delitvi osebpostopnem
nih področij vplivalo tudi na nih dohodkov oz.
načela delitve
počasno sprejemanje novih uresničevanju
po delu.
samoupravnih sporazumov.
4. Nekatere od važnejših
V prvih mesecih letošnjega leta pa je opazen velik ugotovitev učinkovanja sanapredek, tako da bo verjet- moupravnih sporazumov v
no sprejeta večina novih spo- letu 1974 so:
razumov v prvem polletju
a) V tem letu je bilo spre1975.
jetih le 8 novih samouprav2. Uresničevanje
sprejete nih sporazumov, medtem ko
politike v vsaikolebni resolu- so vsi sporazumi iz leta
ciji je zaveza vseh podpis- 1971 doživeli spremembe in
nikov samoupravnih spora- dopolnitve, ki so zagotavljazumov. V letu 1974 dosežena le ugodnejša metila. To pa
razmerja v delitvi niso do- je imelo za posledico, da so
cela sMadna s predpostav- dogovorjena sredstva za osebkami resolucije, saj so bile no in skupno porabo porasla
dosežene sorazmerno nižje hitreje, kot iz dohodka razstopnje rasti osebnih dohod- porejena sredstva za osebkov in sredstev za akumula- no in skupno porabo. Zaracijo od predvidenih. To pa di tega se je odstotek dosepredvsem zaradi visoke in- ganja s sporaziumi dogovorflacije in nesorazmernega jenih sredstev v gospodarporasta nekaterih dajatev iz stvu zmanjšal od 96 % v ledohodka organizacij združe- tu 1973 na 94 % v letu 1974.
nega dela. Tudi zaradi delo- To pa kaže, da podpisniki
vanja samoupravnih sporazu- sporazumov uveLjavljajo tamov je stopnja rasti nomi- ko ugodna merila, da jih
nalnih osebnih dohodkov v ne morejo realizirati.
Sloveniji med republikami
b) Število
podpisnikov
najnižja.
sporazumov, ki so presegli

dogovorjene osebne dohodke se je povećalo od 17 na
18 % vseh v sporazumih gospodarskih dejavnosti. Skupne komisije udeležencev so
same ugotavljale, de so za
to preseganje objektivni razlogi; za delitev leta 1973 so
ugotovile od skupnega števila podpisnikov, ki so presegli sporazum, le okrog
10 % kršiteljev. Pri teh ocenah pa se skupne komisije
niso posluževale enotnih kriterijev.
c) Določbe o minimalni
aikumulaciji vsebuje le 18 samoupravnih sporazumov gospodarskih dejavnosti. Vsi
novi sporazumi naj bi take
določbe vsebovali, kajti skupaj z najnižjim osebnim dohodkom bi predstavljale
družbeno dogovorjeno spodnjo mejo poslovne uspešnosti oz. opozorilo na potreb
no družbeno ukrepanje.
d) Po merilih v samoupravnih sporazumih izračunane najvišje osebne dohodke
je preseglo v letu 1973 okrog 11 % vseh podpisnikov
sporazumov, v letu 1974 pa
že 15 % vseh podpisnikov.
Služba družbenega knjigovodstva naj bi v okviru svojih pristojnosti zahtevala
upoštevanje teh določb sporazumov.
5. Pri praktičnem uresničevanju dogovorjenih izhodišč za dograjevanje samoupravnih sporazumov, sprejetih na zvezi sindikatov Slovenije, se je pokazalo, da
brez konkretnih rešitev nekaterih temeljnih vprašanj,
ni mogoče vgrajevati novih
fcvallitet v sporazume. Pri
tem se pojavljajo zlasti tele dileme, ki terjajo praktične rešitve:
— osnove in merila za razporejanje celovitega dohodka
oz. bruto dohodka na enoto živega in minulega dela
na osnovi kazalcev za normalne vrednosti;
— kategorijo »pogojno nekvalificirani delavec« v državnem merilu na podlagi
enotne metodologije;
— valorizacijo osebnih dohodkov zaradi naraščanja življenskih stroškov naj se
ureja na podlagi konkretnih rešitev v samoupravnih
sporazumih na osnovi skupaj
dogovorjenih stališč;
— vrednotenje
delovnih
mest s pomočjo analitične
ocene in določitev razponov
med tipičnimi delovnimi mesti;

— vrednotenje najbolj sestavljenega in najbolj odgovornega dela na osnovi meril, sprejetih v samoupravnih sporazumih temeljne
organizacije združenega dela
toda skladno z izhodišči, ki
so dogovorjena v samoupravnih sporazumih dejavnosti
oz. panoge;
— primerljivo vrednotenje
enakega dela v gospodarstvu in družbenih dejavnostih zahteva metodološke rešitve, ki bodo omogočile
uresničitev te zahteve.
Omenjene dileme bo zveza sindikatov Slovenije posredovala v javno razpravo
in odločanje, tako da bodo
konkretna stališča sprejete
v juliju t. 1.
6. Usklajevanje sedanjega
zakona z ustavo se bo realiziralo, ko bodo sprejeti zvezni zakoni.
Medrepubliški družbeni dogovor o skupnih osnovah v
pridobivanju in razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v
SFRJ predvideva do konca
leta 1975 tudi izdelavo enotne metodologije za izkazovanje družbene produktivnosti
dela in enotne kazalce v pridobivanju in razporejanju
dohodka, kar bo predstavljalo tudi nove rešitve za

izvajanje sprejetih načel.
Sprejeti republiški družbeni dogovor o razporejanju
dohodka, osebnih dohodkov
ter gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe daje po
eni strani konkretnejše določbe za izvajanje politike
o urejanju tega področja, določene z resolucijo, po
drugi strani pa omogoča
spremljanje izvajanja te politike po obdobjih, med letom.
Območni družbeni dogovori, ki urejajo to področje, so za leto 1975 prvikrat
vnesli določbe tudi o razporejanju dohodka in delitvi
osebnih dohodkov ter osebnih prejemkih. Da bi zagotovili celovit pregled nad
raziporeditvijo dohodka in
prispevki iz osebnega dohodka, naj bi v bodoče sprejemali en dogovor, ne pa večje število dogovorov, kot
jih imamo sedaj.
7. Komisija za presojo
skladnosti
samoupravnih
sporazumov o razporejanju
dohodka in delitvi osebnih
dohodkov kot samoupravni
organ združenega dela ima
pomembno nalogo in hkrati družbenopolitično odgovornost za sprejemanje strokovnih odločitev, ki vplivajo
na vsebinski razvoj samoupravnega sporazumevanja.

Predlog zakona o nadomestilu dela
obresti za investicije v zasebnem
kmetijstvu (ESA 212)
X.
Po temeljiti preučitvi vseh
pripomb in predlogov, ki so
Osnutek zakona o nadome- bile podane k osnutku zakostilu dela obresti za investi- na, je Izvršni svet. Skupščicije v zasebnem kmetijstvu ne SR Slovenije pripravil
so obravnavali ustrezni od- predlog zakona o nadomestibori in komisije pri Skup- lu dela obresti za investicije
ščini SR Slovenije in sicer v zasebnem kmetijstvu.
18. 3. 1975 odbor za agrarno
politiko in odbor za družII.
benoekonomski razvoj zbora združenega dela, odbor za
Predlog zakona vsebuje,
finance zbora združenega de- glede na upoštevane podane
la in zbora občin in 12. 3. pripombe in predloge, v pri1975 zakonodajnopravna ko- merjavi z osnutkom zakona,
misija.
naslednje spremembe in noOsnutek zakona sta obrav- vosti:
navala in sprejela Zbor ob1. V skladu s predlogom k
čin in Zbor združenega dela 5. členu osnutka zakona se
Skupščine SR Slovenije na nadomestilo dela obresti po
svojih 13. sejah dne 26. 3. predlogu zakona izplačuje
1975 in naložila predlagate- hranilnokreditnim službam, v
lju, da pri pripravi predlo- celoti iz sredstev vsakoletnega zakona upošteva pripom- ga republiškega proračuna,
be in predloge, dane v poro- tudi za kredite kmetom-kočilih skupščinskih teles, pri- operantom v občinah ali depombe skupin delegatov in lih občin, ki so po veljavnih
pripombe, dane na obeh se- predpisih opredeljeni kot objah zborov.
mejni ki narodni dohodek na

prebivalca v teh občinah ne
presega 75 procentov narodnega dohodka na prebivalca
v SR Sloveniji.
Vsi kmetje — kooperanti
v obmejnih predelih so po
predlogu zakona upravičeni
do najetja investicijskih kreditov za kmetijsko proizvodnjo po 3 % obrestni meri.
To naj bi prispevalo k hitrejšemu razvoju kmetijske
proizvodnje in s tem k dvigu dohodka kmečkega prebivalstva, živečega v obmejnih predelih oziroma k ohranitvi poseljenosti teh krajev.
Določbe 5. člena predloga
zakona omogočajo, da bodo
našteti nameni realizirani na
vsem obmejnem območju,
torej tudi na območjih gospodarsko šibkejših občin,
ki jih drugače ne bi mogle
realizirati.
2. V drugem odstavku 5.
člena predloga zakona je bil
sprejet predlog, da se kriteriji in obveznosti republike
in občin iz prvega odstavka
istega člena določajo po kraju naložb sredstev hranilno
kreditnih služb, ki so bila
dana v obliki kreditov kmetom — kooperantom. Omenjeni predlog predstavlja v
primerjavi z veljavnim zakonom, pravičnejšo razdelitev
republiških sredstev za nadomestilo dela obresti in
obveznosti občin. Občine, ki
so v skladu s predpisi o
davkih upravičene do davčnih dajatev kmetov - kooperantov, so zanje, po podanem predlogu, dolžne zagotoviti tudi sredstva za nadomestilo dela obresti, kar
pa po veljavnem zakonu ni
bilo vselej potrebno.
3. S tretjim odstavkom 5.
člena predloga zakona je bil
sprejet predlog, ki omogoča
občinam, da v okviru programa naložb po družbenem
dogovoru o uresničevanju
dolgoročnega rograma razvoja kmetijstva SR Slovenija
za obdobje 1974-80 (v nadaljnjem besedilu: družbeni
dogovor) in na podlagi svojih družbenih planov razvoja, s posebnimi predpisi podrobneje opredelijo namene
vlaganj, pri katerih se na
njihovem področju priznava
nadomestilo dela obresti po
prejšnjem odstavku.
Neenotni ekološki in drugi
činitelji pogojujejo raznoliko usmeritev kmetijske proizvodnje v republiki. Da bi
se proizvodnja posameznih
območij usmerjala k čim
večjemu izkoriščenju njihovih komparativnih predno5
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sti, ki so v večini. opredelje- 1. 1. 1976 smotrna; razlogi,
ne v razvojnih programih ki so bili navedeni v razpraobčin in kmetijskih organi- vi —■ da naj bi se zakon
zacij, je občinam, tudi kot uveljavil s 1. 1. 1976 zaradi
sofinancerjem dela nadome- tržnega položaja v živinorestila obresti, omogočeno, da ji, pa niso sprejemljivi, ker
z opredelitvijo namenov na- bi to pomenilo, naj bi se založb v ustreznem predpisu, kon tudi v bodoče spremizagotovijo usmeritev kmetij- njal v skladu s položajem
ske proizvodnje v skladu z na trgu, s čemer bi odstopil
njihovo razvojno politiko in od svoje osnovne naloge,
na ta način tudi dimenzioni- usmerjanja naložb.
rajo obseg izplačil za nadoV predlogu zakona niso
mestilo dela obresti v skla- upoštevani nekateri predlogi
du s sVojimi ekonomskimi in pripombe, ki so bili pomožnostmi.
dani k osnutku zakona.
4. Podatki o narodnem do1. Na zboru občin je bilo
hodku na prebivalca iz 7. predlagano, da naj se sredčlena predloga zakona se za stva za nadomestilo dela obobčine in republiko povza- resti v celoti zbirajo na podme j o iz uradnih podatkov lagi združevanja sredstev
Zavoda SE Slovenije za sta- vsega gospodarstva. Pripomtistiko, ki so bili znani že ba je utemeljena; predlagav začetku leta, za katero se telj jo upošteva predvsem v
na podlagi zaključnega raču- tem, kakor je bilo poudarjena hranilno-kreditnih služb no že ob osnutku zakona,
obračunava nadomestilo de- da se največji delež finančla obresti.
nih bremen za nadomestilo
5. V skladu z določbami dela obresti prenaša nepopredloga zakona, ki so v pri- sredno na gospodarstvo,
merjavi z veljavnim zako- upravljalce bank in kmetijnom spremenjene, bo po- sko razvojno skupnost. S
trebno spremeniti določbe samoupranvim
sporazumeizvršilnih predpisov o po- vanjem med kmetijsko razstopku za izplačevanje nado- vojno skupnostjo in poslovmestila za del obresti, ki so nimi bankami naj bi gospoza veljavni zakon opredelje- darstvo prevzelo približno
ne v pravilniku o postopku 70 % nadomestila za del obza izplačevanje nadomestila resti, ki je doslej v celoti
dela obresti za investicije v bremenilo proračune družbenopolitičnih skupnosti.
zasebnem kmetijstvu.
Preostali del sredstev za
6. V skladu s pripombo
vseh odborov in sklepi zbo- nadomestilo dela obresti odrov Skupščine SR Slovenije, pade na kredite dane iz
glede roka uveljavitve zako- sredstev hranilno kreditnihna se v predlogu zakona služb. Glede na to, da hrapredvideva, da bo zakon pri- nilno kreditne službe razpočel veljati 1. 1. 1976. Sedanji lagajo zgolj s hranilnimi vlozakoft bi prenehal veljati z gami kmetov in drugih obdnem uveljavitve predlaga- čanov, je kreditiranje iz
nega zakona, njegove določ- sredstev hranilno-kreditnih
be pa bi se še naprej upo- služb mogoče le ob povračarabljale za obračun in izpla- nju razlik med aktivno in
čilo nadomestil v kasnejših pasivno obrestno mero. Zaletih za kredite, za katere gotovitev tega dela nadomeso bile pogodbe sklenjene stila obresti pomeni hkrati
tudi pogoj za nadaljnji obdo vključno 31. 12. 1975.
Utemeljitev ohranitve ve- stoj hranilo-kreditnih služb,
ljavnih kreditnih pogojev do ki jim je prav doslej veljavzaključka sedanjega srednje- ni zakon omogočil, da so poročnega obdobja, je bila po- stale eden od temeljnih nodana že ob priliki sprejetja silcev razširjene reprodukcidružbenega dogovora. Glede je v kmetijstvu, ki je bistvena ugotovljeno zaostajanje v no pripomogel k dosedanji
realizaciji oziroma v cilju realizaciji sprejetih družbečim večje realizacije progra- •nih planov na področju kmema razvoja kmetijstva SR tijstva republike in občin.
Zaradi tega in zaradi obSlovenije v obdobju 1971-75
je bilo dogovorjeno, da se vez iz družbenega dogovora
kreditni pogoji za kmete - mora biti v interesu republikooperante v srednjeročnem ke in občin, da zagotovijo
obdobju ne spremenijo, ka- potrebna sredstva. Republikor tudi ne doslej veljavni ka bo sredstva za nadomezakon. V tem je utemeljitev stilo dela obresti razdelila
v razpravi na zborih glede med občine glede na njih
uveljavitve novega zakona s deleže kmetijstva v struktu6

ri gospodarstva oziroma
njih ekonomsko moč, pri čemer bo večji del sredstev
odpadel na gospodarsko
šibkejše,
kmetijsko
pomembnejše občine. Po predlogu zakona bo republika
zagotovila sredstva za nadomestilo v proračunu, kar pa
ne velja za občine. Predlog
zakona govori le o sredstvih, ki naj bi jih občine
prispevale; le-te pa jih lahko zbirajo v občinskem proračunu ali pa; kar je tudi
smotrno, na podlagi združevanja sredstev vsega gospo-:
darstva v občini.
2. Predlog, da naj nadomestilo obresti velja za vse
kredite, ki jih hranilno-kreditne službe posredujejo
kmetom kooperantom ne
glede na vir sredstev, je v
nasprotju z osnovnim načelom poenotenja kreditnih
pogojev za vse kmetijske
proizvajalce, ob upoštevanju
slabših proizvodnih pogojev
v nekaterih, po predlogu zakona opredeljenih, območij.
3. Pripomba naj bi se med
območja, za katere prispeva
republika celotno nadomestilo dela obresti, upoštevale
tudi barjanske občine ni
sprejemljiva. Predlog zakona
(in tudi že osnutek) izhaja
iz predpostavke, da se porazdelitev obsega nadomestila med republiko in občino
izvede na podlagi ekonomske razvitosti posameznih
občin. V tem je tudi smisel
razvrščanja občin v kategorije glede na število kmečkega prebivalstva.
4. Nekatere občine so predlagale, da se ponovno preuči
kriterij razvrščanja občih
glede n delež kmečkega prebivalstva, pri čemer je bilo
opozorjeno, da se po novih
predpisih kmet opredeljuje
drugače kot je to opredeljeno pri popisu prebivalstva,
še posebno glede mešanih
kmetij.
Glede na to, da razvrščanje občin po deležu kmečkega prebivalstva po podatkih
Zavoda SR Slovenije za statistiko ne vpliva na odobravanje nadomestil dela obresti pri kreditih za posamezne kmete - kooperante in glede na to, da je delež mešanih kmetij nedvomno posredno tudi odraz ekonomske razvitosti občin, IS
Skupščine SR Slovenije sodi, da je razvrstitev občin
po predlogu zakona najprimernejša in zato teh pripomb v predlogu zakona ni
upošteval.

5. Pripombo, da naj bodo
do nadomestila dela obresti
upravičene hranilno-kreditne
službe, ki namenijo za kredite kmetom - kooperantom
najmanj četrtino sredstev
hranilnih vlog — samo kmetov, ni sprejemljiva, ker bi
osvojitev takega načela bila
v nasprotju z glavnim namenom hranilno-kreditnih služb
in vsemi njihovimi dosedanjimi prizadevanji za povečanje obsega hranilnih vlog
ih njihovo organizirano vlaganje, predvsem v kmetijsko
proizvodnjo: V tem je pritegnitev sredstev hranilnih
vlog občanov nekmetov za
razvoj kmetijstva še posebno kvaliteta hranilno-kreditnih služb, ki se je vsekakor
ne gre odrekati.
6. Predlog po katerem naj
bi se obrrfočje celotne koroške regije glede na obmejno
lego in. skupno hranilno-kreditno službo opredelilo kot
obmejno ni mogoče upoštevati v predlogu tega zakona,,
ker se bodo obmejna področja opredelila z drugimi
predpisi.
III.
Določbe predloga zakona,
ki so v primerjavi z osnutkom spremenjene, nekoliko
spreminjajo oceno potrebnih sredstev za nadomestilo
dela obresti, kot jo je na
podlagi osnutka zakona pripravila Zveza hranilno-kreditnih služb.
Po dopolnitvi prve alineje
5. člena je pričakovati, da
se bodo letne obveze republike povečale za približno 90
do 100 tisoč din in za toliko
zmanjšale obveze občin.
Določbe drugega odstavka
5. člena predloga zakona
lahko v primerjavi z osnutkom pomenijo enak ali
manjši
obseg potrebnih
sredstev.
Spremenjeni rok (1. 1.
1976) uveljavitve zakona ne
spreminja finančne konstrukcije za letošnje leto,
ker se obveznosti poravnavajo za nazaj. Učinki predloga zakona se bodo, v smislu zmanjševanja obveznosti
družbenopolitičnih skupnosti, pokazali šele v letu 1977.
Glede na to, da so si vplivi navedenih določb predloga zakona, v primerjavi z
osnutkom nasprotujoči, jih
ni bilo mogoče natančneje
ovrednotiti.

Narodni dohodek na prebivalca v obmejnih občinah v
primerjavi z narodnim dohodkom na prebivalca v SR Sloveniji po podatkih Zavoda SR Slovenije za leto 1973

Narodni
dohodek
v din
SR Slovenija

Indeks
(N. D. SR Slovenije,
= 100)

24.732

100,0

Dravograd

20.711

83,7

Gornja Radgona

15.160

61,3

Izola

24.390

98,6

Jesenice -

30.085

121,6

Kamnik

23.945

96,8

Koper

33.778

136,6

Kranj

30.768

124,4

Lenart

6.206

25,1

Lendava

13.155

53,2

Maribor

26.381

106,7

Mozirje

16.102

65,1

Murska Sobota

13.012

52,6

Nova Gorica

29.998

121,3

Piran

43.043

174,0

Radlje ob Dravi

14.897

60,2

Radovljica

25.416

102,8

Ravne na Koroškem

26.412

106,8

Sežana

25.853

104,5

Tolmin

16.599

67,1

Tržič

28.128

113,7

Vir: Zavod SR Slovenije za statistiko — Statistični podatki
po občinah SR Slovenije 1975, III. zvezek, Družbeni produkt in narodni dohodek 1969—73.

VPRAŠANJA DELEGACIJ
IN

DELEGATOV

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 11.6. 1975

Cene PTT storitev
Delegat Stanko Jaki je v
imenu skupine delegatov za
gospodarska področja
30.
okoliša (s sedežem v LjubIjani-Centeir) vprašal, kaikšni
ufcrepi so predvideni ter kdo
in kdaj jih bo izvedel, da bi
v Slovenci omogočili pospešen razvoj zmogljivosti PTT
prometa. Posebej je navedel,
da predlogi za povečanje cen
PTT storitev za letošnje leto
niso bili taJco ugodno rešeni
ter v takem obsegu, kot' v
drugih republikah, čeprav
imamo medrepubliški dogovor o usklajevanju cen.
Namestnik predsediika republiškega komiteja za tržišče in cene Aleksander škraban je odgovoril: Cene PTT
storitev, ki so v republiški
pristojnosti, so se lani povečale v povprečju za 7,8 %.
Dogovor o izvajanju politike
cen v letu 1075. ki so ga februarja letos podpisale vse
republike in pokrajine, med
drugim zavezuje vse republiške in pokrajinske organe, da
cene izdelkov in storitev za
katere so pristojne republike
in pokrajine, zadrže v okvirih, ki jih določa, resolucija
in ta dogovor. Po dogovoru
so vse republike in pokrajine
izdelale konkreten program
izvajanja politike cen. Program naj bi zagotovili, da se
bodo letos cene manj povečevale kot lani, kar pomeni,
da mora biti tudi dinamika

rasti cen usklajena. Zato je
v programu naše republike
predvideno, da se bodo cene
PTT storitev povečale za 18
odstotkov in sicer šele v drugi polovici tega leta.
Tako kot v Sloveniji so tudi v drugih republikah in pokrajinah sprejeli svoje programe o izvajanju politike
cen ter določili svojo dinamiko povečevanja cen. Pri tem
so, še zlasti pri rokih za uveljavitev novih cen PTT storitev. upoštevali lansko dinamiko ter ekonomski položaj
dejavnosti, ki pa je — zaradi razlik v povečevanju cen
v prejšnjih letih — po republikah precej različen. Ker
so torej programi izvajanja
politike cen posameznih republik in avtonomnih pokrajin
prilagojeni njihovim specifičnim razmeram, nadalje lanski rasti; ravni in dinamiki
cen itn., ni mogoče pričakovati. da bi te družbenopolitične skupnosti povečevale
cene, za katere so pristojne, v
enakih odstotkih in hkrati.
Sodimo, je končal škraban,
da bo predvideno povečanje
cen v naši republiki takšno,
da bo mogoče izvesti prednostne naloge na področju
PTT prometa, kot so določene v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter njenih neposrednih nalogah v letu 1975.

Beneficirana delovna doba
Delegat Pavle Trstenjak je
v imenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 13. okoliša (s sedežem v Mariboru)
vprašal, kakšne so možnosti
in kaj je bilo doslej storjenega za to, da bi se delavkam v tekstilni industriji beneficiralo delovno dobo ter,
ali bi bilo mogoče pokojninsko dobo za žene enotno urediti v vsej Jugoslaviji tako.
da bi znašala 30 let.

Pomočnik republiškega sekretarja za delo Franc Bricelj je odgovoril, da so za zahtevke po beneficiranju zavarovalne dobe pristojne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Seveda
pa morajo upoštevati zvezni
zakon ter naš družbeni dogovor o osnovah postopka za
določanje delovnih mest, na
katerih se šteje zavarovalna
doba beneficirano. Kriterije
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in pogoje za priznavanje take
zavarovalne dobe določa že
zvezni zakon, republiški zakon in republiški družbeni
dogovor pa nalagajo skupnosti, da je pred odločitvijo o nekem zahtevku, dobi
mnenje republiškega sveta
zveze sindikatov, izvršnega
sveta Slovenije, gospodarske
zbornice Slovenije in republiškega sekretariata za delo.
Republiški družbeni dogovor zahteva, da se določanje
delovnih mest. na katerih se
šteje zavarovalna doba s povečanjem, ne uporablja kot
sredstvo za skrajševanje zavarovalne dobe in za zniževanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine,
in tudi ne kot sredstvo za reševanje kadrovske in starostne strukture zaposlenih. Dogovor opredeljuje, da je namen beneficiranja v tem, da
se varuje zdravje in delovno
zmožnost delavcev na posebno težkih delovnih mestih,
ter da je ta namen dosežen
le, če so za takšna delovna
mesta in za delavce na njih
izvršeni vsd možni varstveni
ukrepi.
Predlog za priznanje zavarovalne dobe s povečanjem
na določenih delovnih mestih
lahko da organizacija, če je
izpolnila varstvene in druge
ukrepe, ki jih terja družbeni
dogovor, ter če je v ta namen zagotovila potrebna finančna sredstva. Takemu
predlogu mora organizacija
priložiti tudi dokaz, da je
uredila in opredelila postopek
ter način, po katerem se delavci v organizaciji odločijo,
»ili se zavarovalna doba na
posameznih delovnih mestih
šteje s povečanjem; nadalje,
dokaz, da so ta delovna mesta z notranjim aktom označena kot posebno težka in
zdravju škodljiva, poleg tega
pa mora predložiti tudi dokaz, da je določila vire za

kritje stroškov, ki bi nastali
z benefioiranjem zavarovalne
dobe.
Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja doslej ni prejela predloga, da
bi se priznalo delavkam v
tekstilni industriji zavarovalno dobo s povečanjem. Pač
pa so slovenski sindikati —
na podlagi dogovora s sindikati drugih republik in pokrajin — prevzeli pobudo, da
se preuči možnosti za benificiramje določenih delovnih
mest v jugoslovanski tekstilni industriji. Posebna komisija. ki so jo ustanovili po
dogovoru z gospodarsko zbornico Slovenije, preučuje možnosti za uresničitev te pobude.
Glede pogojev za pridobitev pokojnine pa je Bricelj
dejal, da so za vso Jugoslavijo enotno urejeni z zveznim
zakonom. Po teh pogojih pridobi zavarovanec pravico do
starostne pokojnine, ko dopolni starost 60 let, zavarovanka pa 55 let. in pokojninsko dobo 20 let. Ce pa zavarovanec še nima 20 let pokojninske dobe, pač pa je ima
najmanj 15 let, pridobi pravico do starostne pokojnine,
ko dopolni starost 65 let, zavarovanka pa 60 let. Zavarovanec ali zavarovanka pridobi pravico do starostne pokojnine tudi. ko dopolni 40
oziroma 35 let pokojninske
dobe, ne glede na starost.
V dosedanjih razpravah ob
usklajevanju zveznega in republiškega zakona z ustavo
(rok za uskladitev zveznega
zakona poteče konec leta
1976, za republiški zakon konec leta 1977) še ni bilo predlagano, da bi omejili pogoje
za pridobitev pravice
do
starostne pokojnine. Celo nasprotno — izražena so stališča, naj bi pokojninski sistem spodbujal delovne ljudi,
da čimdlje ostajajo v delovnem razmerju.

Kdaj slovenska himna"
Delegat dr. Vladimir Bračič
je v imenu skupine delegatov
za kultumo-prosvetno področje 4. okoliša (s sedežem
v Mariboru) vprašal: Zakaj?
Republiška konferenca SZDL
ni objavila rezultatov javne
razprave o slovenski državni
himni? Kdaj predvideva predsedstvo skupščine SRS, da
bomo uresničili 10. člen ustave SRS, kd govori o himni?
8

Ali je mogoče to delegatsko
vprašanje smatrati kot predlog za izdajo zakona o hitani
SRS?
Predsednik republiškega komiteja za kulturo Andrej Ujoič je posredoval naslednji
odgovor republiške konference SZDL:: »24. oktobra 1972
je dal izvršni odbor republiške konference SZDL Slovenije v javno raspravo te-

meljne kriterije za izbor slovenske državne himne. Hkrati je izvršni odbor RK SZDL
ponudil v javno razpravo
predloge naslednjih pesmi, ki
bi prišle v poštev kot slovenska državna himna: »Naprej zastava slave«, glasba
Davoirin Jenko, tekst Simon
Jenko; »Zdravljica« — tekst
France Prešeren, glasbena priredba Stanko Premrl — kot
himna naj se poje in igra
predzadnjo kitico; »Naša zemlja«, glasba Marijan Kozina,
besedilo Mile Klopčič. O teh
kriterijih in predlogih IO
RK SZDL je bila javnost obširno obveščena novembra
1972 prek sredstev informiranja. predlogi pesmi pa so bili novembra 1972 izvajani tudi
na RTV Ljubljana in sicer v
4 izvedbah :vokalni, vokalnoinstruimeotalni, orkestralni in
v izvedbi godbe na pihala.
O predlogu IO RK SZDL so
se pismeno izrekli izvršni odbori ali konferenoe občinskih
konferenc SZDL. Za mnenje
so bili povprašani tudi izvršilni organi samoupravnih interesnih skupnosti, nekatere
družbene organizacije, društva in ustanove. Enak postopek je izpeljal tudi večji del
izvršnih odborov SZDL na
ravni občine. Razprava je trajala od pomladi 1973. Posebna delovna skupina, ki je
spremljala potek javne razprave, je ugotovila, da je bila razprava skrbno pripravljena in dobro vodena. Pokazala je, da prideta v poštev
kot možna predloga za, slovensko državno himno »NapreO zastava slave« (poudarja
jo predvsem njena tradicio-

nalnost. njen himnični značaj in spevnost) ter »Zdravljica«. V zvezi z obema predlogoma so bile potrebne še nekatere konzultacije v republiki, kar je postopek s sprejemom slovenske
državne
himne zavleklo. V kratkem
bo o rezultatih javne razprave razpravljajo predsedstvo
RK SZDL Slovenije, ki bo
nato svoje stališče posredovalo javnosti in pristojnim organom v republiki.«
V drugem delu delegatskega vprašanja pa je Ujčič pojasnil, da mora predlog za
izdajo zakona o slovenski državni himni obsegati kompozicijo z besedilom, ki naj se
proglasi kot himna. Delegatskega vprašanja, ki ga je zastavil dr. Bračič se torej ne
more smatrati kot predlog za
izdajo zakona. Ujčič je dodal, da zakonodajni program Izvršnega sveta zajema zlasti tiste zakone,
s katerimi se urejajo družbeno ekonomski odnosi v skladu z novo ustavo. Zato je v
tem programu dana prednost
zakonom, ki so po ustavnem
zakonu za izvedbo ustave
SRS označeni kot nujni. Pri
zakonu o slovenski himni gre
za specifičen predpis. Zanj je
potrebno predvsem predhodno delo za izbiro ustreznega
predloga za državno himno,
takšnih predlogov pa ni mogoče programirati tako. kot
druge zakonske predloge.
Predlog zakona o slovenski
državni himni bo predložen
Skupščini SRS po ustreznem
postopku, ko bo — na način,
kd smo ga določili — iabraai
predlog za himno.

Usmerjeno izobraževanje
Delegat Jože Piikl je v imenu skupine delegatov za gospodarsko področje 24. okoliša (s sedežem v Kamniku)
vprašal: V kakšni fazi so priprave na program razvoja usmerjenega izobraževanja v
SR Sloveniji, predvsem glede mreže tovrstnih izobraževalnih zavodov in kako izvršni svet ocenjuje prizadevanja
posameznih občin za oblikovanje centrov usmerjenega
izobraževanja? Ali se že pripravlja izhodišča za oblikovanje sistema financiranja
gradnje šol v SR Sloveniji v
prihodnjih petih letih, in kakšne so poglavitne značilnosti
teh izhodišč?

Namestnik predsednika republiškega komiteja za izobraževanje Leopold Kejžar je
odgovoril: Razvojni programi
usmerjenega izobraževanja
bodo morali zagotoviti uresničevanje celovitih vzgojnošzobraževalnih smotrov socialistične samoupravne družbe,
hkrati pa omogočiti, da se bo
vsebina in organizacija vzgojno-izobraževalnega dela prilagajala potrebam posameznih panog, dejavnosti in območij. Predvsem je treba
omogočiti, da se bo dvignila
raven splošne izobrazbe delavcev, zlasti še njihova marksistična, delovna in poliitčna
usposobljenost. Izobraževa-

nje bo torej treba usmerjati
v skladu z interesi in potrebami združenega dela, ki se
bo v ta namen tudi ustrezno
organiziralo v posebnih izobraževalnih skupnostih. Povezovanje vzgojno-izobraževalnih organizacij v centru usmerjenega izobraževanja za
večje skupine poikiice<v( za
vse poklice posameznih strok
ali za vse poklice posameznih
proizvodnih panog ali dejavnost^ bo moralo biti v skladu z interesi in potrebami
združenega dela. Organizirano bo moralo biti tako, da
bo mogoče racionalno in kvalitetno izobraževanje, upoštevajoč pri tem interese delovnih ljudi in občanov za smotrno razporeditev izobraževalnih organizacij, tako da
bodo splošno dostopne.
Zakon o izobraževalnih
skupnostih med drugim sistemsko ureja financiranje in
gradnjo šol. Izobraževalne
skupnosti sprejemajo po določilih tega zakona programe za razvoj izobraževalne
dejavnosti ter zagotavljajo
sredstva za njen razvoj in za
investicije na tem področju.
Z obveznimi prispevnimi stopnjami je mogoče zagotavljati predvsem financiranje dogovorjenih programov uresničevanja nalog, ki izhajajo
iz ustavnih in zakonskih določil.
Financiranje razširjene dejavnosti pa praviloma spada
med dodatno dogovorjene ali
posebne naloge, ki so po na-

čelih zaikona o izobraževalnih oev NOV, na koristno zdrav- borcev, predlani pa celo 80.
skupnosti predmet posebnega ljenje pa 840 borcev — za Tudi v nekaterih drugih resamoupravnega sporazumeva- slednje so stroške zdravstve- gionalnih skupnosti si v tem
nja. Samoupravno sporazu- nih storitev poravnale regio- oziru bolj prizadevajo (npr.
mevanje o financiranju inve- nalne zdravstvene skupnosti, Ravne na Koroškem, Nova
sticijskih objektov se uve- stroške nastanitve in druge Gorica. Celje), vendar pa je
ljavlja pri neposrednem zbira- stroške pa republiški prora- videti, da v zdravniških kominju sredstev za gradnjo do- čun. zveza združenj borcev sijah preveč računajo s tem,
ločenih objektov, kot tudi NOV ali borci sami.
da bo borce, čeprav so zapri vzajemnem in solidarvarovani, poslal na nujno
Ti
podatki
pa
so
le
približnem financiranju investicij v na, saj iz njih ni mogoče ugo- zdravljenje kdo drug.
okviru posameznih panog ali
Po odgovoru, ki ga je repuobmočij. Vselej pa mora biti toviti, kolilko borcev je bilo bliški komite za vprašanja
npr.
poslanih
na
nujno
zdravzbiranje sredstev po obveznih
borcev NOV in vojaških invaprispevnih stopnjah in na ljenje. Ce upoštevamo, da je lidov dal na delegatsko vprabilo
lani
poslanih
na'
zdravpodlagi samoupravnih sporašanje Staneta Hrasta na seji
zumov dogovorjeno tako, da ljenje 618 borcev, za katere Zbora občin 21. maja, je koje v skladu z družbenim pla- je bil plačnik republiški pro- mite predlagal vsem občinnom razvoja in družbenoeko- račun, potem smemo kljub skim skupščinam, naj za dotemu, da nimamo popolnih polnilno zdravljenje borcev
nomsko politiko.
Izobraževalne skupnosti so podatkov, reči, da je bilo la- združujejo v občinah sredosnovni nosilci razvoja na ni na tem področju le malo stva interesnih
skupnosti,
področju vzgoje in izobraže- storjenega. Nekatere regio- družbenopolitičnih organizavanja ter usklajevalci intere- nalne zdravstvene skupnosti cij. organizacij združenega
sov po kadrih na vseh pod- si za zdravljenje borcev NOV dela ter drugih, ki so si že
ročjih združenega dela. Za bolj prizadevajo. Novomešika doslej prizadevali na tem
uresničevanje razvojnih na- skupnost je lani npr. posla- področju. Republiški komite
log na področju vzgoje in la na nujno zdravljenje 41 meni, da je to najbolj ustreizobraževanja v obdobju 1976
—1980 bodo te skupnosti
sklepale samoupravne sporazume in družbene dogovore
PODALJŠANO ALI NADOMESTNO BOLNIŠNIČNO
tudi financiranje gradnje šol.
ZDRAVLJENJE BORCEV NOV V NARAVNIH
V interesu združenega dela
ZDRAVILIŠČIH V LETU 1974
je, da na podlagi svojih, razvojnih potreb po kadrih oblikujejo v okviru samoupravNujno
Koristno
nih interesnih skupnosti na Regionalna zdrav- zdravljenje
zdravljenje
Skupaj
A
b
področju vzgoje in izobra- stvena skupnost
ževanja takšne razvojnfe programe, da bo zagotovljen po- 1. Celje
28
36
64
treben povečan obseg in ka2.
Koper
22
kovosti izobraževanja, ter da
71
93
za te programe zagotove tudi 3. Kranj
—
92
potrebna materialna sredstva.
4. Ljubljana
—
329
5. Maribor
—
44
44
6. Murska Sobota
18
21
3
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7. Nova Gorica
27
96
123
Zdravstveno varstvo borcev NOV
Delegat Stane Hrast (ob- datke regionalnih zdravstvečina I^ubtjana-Bežigrad) je nih skupnosti o borcih NOV,
po odgovoru na vprašanje o ki so jih lani prek pristojnih
zdravstvenem varstvu borcev zdraviliških komisj poslali na
NOV, ki ga je dobil na prej- podaljšano ali nadomestno
šnji seji zbora občin, zasta- bolnišnično zdravljenje
v
vil dopolnilno
vprašanje: naravna zdravilišča, do kate»Republiška skupnost zdrav- rega imajo pravico pod postvenega zavarovanja naj da goji, ki veljajo za zavarovantudi podaibke, koliko so se la- ce — delavce po 86. čleou zahko borci NOV v letu 1974 kona o zdravstvenem varstvu.
zdravili v naravnih in klimat- Iz teh podatkov na vprašanje
skih zdraviliščih.«
delegata Staneta Hrasta ni
V imenu republiškega ko- mogoče zadovoljivo odgovomiteja za vprašanja borcev riti.
NOV in vojaških invalidov je
Iz teh podatkov pa je razJust Miklavc odgovoril: »Re- vidno,
da so regionalne
publiški komite za vprašanja zdravstvene skupnosti lani
borcev NOV in vojaških in- poslale na nujno zdravljenje
validov je od zdravstvene (se pravi, da so plačale vse
sfcupnosti Slovenije dobil po- stroške zdravljenja) 177 bor-

8. Novo mesto
41
9. Ravne na Koroškem 41
Skupaj

(177)

47
122

88
163

(419)

1017

OPOMBI:
1. Pregled je sestavljen po podatkih regionalnih zdravstvenih
skupnosti. RZS Kranj in RZS Ljubljana nista ločili svojih
poročil borcev na nujnem in koristnem zdravljenju, temveč sta prikazali samo skupno število borcev NOV, ki so
bili na podaljšanem ali nadomestnem bolnišničnem zdravljenju.
2. Regionalne zdravstvene skupnosti so krile celotne stroške
nujnega zdravljenja in stroške zdravstvenih storitev in
nege koristnega zdravljenja.
Stroški oskrbe (stanovanje in hrana) za koristno zdravljenje so se krili iz različnih virov, kot: regionalne zdravstvene skupnosti, republiški proračun, občinski proračuni,
Zveza borcev ali borci sami
9

zen način in da bodo tudi
učinki najboljši iin najhitrejši.
Republiška komiteja za
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov ter za zdravstveno in socialno varstvo bosta na tem področju v prihodnje še tesneje sodelovala.
Predvsem bo treba takoj razširiti oblike organizirane skrbi za zdravljenje borcev ter
zato ustanavljati ambulante,
dispanzerje itn. Takoj je treba začeti z vodenjem ustrezne evidence, kaijiti sedanja
skupna evidenca pacientov ne
daje pregleda o opravljenem
delu pri adravljemju borcev

NOV. Vse regionalne zdravstvene Skupnosti namreč poročajo, da posebnih razvidov
o borcih nimajo, ne o nujnem, ne o koristnem zdravljenju.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov bo v sodelovanju z republiškim komitejem za zdravstvo in socialno
varstvo skušal pripraviti plan
potreb za dopolnilno zdravljenje borcev NOV najkasneje
do oktobra 1975 in ga vključiti v program za vsakoletno
združevanje sredstev, namenjenih za splošno in skupno
porabo v SR Sloveniji.

Zastavna pravica na nepremičninah kmeta
■— zavarovanca
Delegat Janez Šporair (občina Ljubljana-šiška) je vprašal; kako občine iavadajo 50.
člen zakona o starostnem zavarovanju kmetov. To zakonsko določilo jim namreč daje zastavno pravico na nepremičninah tistega zavarovanca,
za katerega plačajo prispevek za zavarovanje.
Pomočnik republiškega sekretarja za delo Franc Bricelj je odgovoril: Delegatovo
vprašanje smo posredovali
predsednikom izvršnih svetov vseh občinskih skupščin
v Sloveniji, in jih prosili, naj
nam pošljejo odgovore, kako
izvajajo to zakonsko določilo. Do 6. junija nam je odgovorilo 27 občin.
Iz odgovorov je razvidno,
1. da se v 19 občinah še

niso opredelili glede izvajanja te določbe in niso predlagali krajižbe zastavne pravice na nepremičninah zavarovanca, svojega dolžnika;
2. da so v 8 občinah
— predlagali vknjižbo, kadar je zavarovanec na to pristal; v prihodnje jo bodo
predlagali ne glede na to,
ali bo pristal aU ne;
— predlagali vknjižbo le,
če zavarovanec ni plačal
dolžnega zneska (za odpis niso predlagali vknjižbe);
— predlagali so vknjižbo
samo za večje, ne pa za
manjše terjatve;
— so sicer sklenili predlagati vknjižbo, vendar pa
tega niso storili, ker je zavezanec ali njegov zakoniti dedič odpis prej poravnal.

Starostno zavarovanje kmetov
Delegat Fraric Korošec (ob- starostne pokojnine.
Osnutek zakona o novih
čina Kranj) je vprašal: »Zakon o starostnem zavarova- spremembah in dopolnitvah
nju kmetov še ni rešil vpra- zakona o starostnem zavarošanj , kakršno je npr. pravi- vanju kmeitov se že pripravca do starostne pokojnine za lja. Pri tem smo kot eno pokmetovo ženo ter pravica do glavitnih dilem obravnavali
invalidnine in invalidskega tudi vprašanje, ali naj bo
dodatka. Naša delegacija me- starostno zavarovanje kmetov
ni da je treba te pravice tudi v bodoče samostojno,
prniznati in sprašujemo, ali ali pa naj se vključili v pobodo spremembe zakona o kojninsko invalidsko zavarostarostnem zavarovanju kme- vanje delavcev, bodisi kot potov razširile pravice zavaro- sebna veya ali pa v celoti spovancev v tem smislu, in kdaj jeno z delavskim zavarovabo izvršni svet predlagal te njem.
Po mnenju, ki je doslej
spremembe?«
Pomočnik republiškega se- prevladovalo, se predpostavkretarja za delo Franc Bri- lja možnost združitve stacelj je odgovoril: S spre- rostnega zavarovanja kmemembo zakona o starostnem tov s pokojninsko-invalidskim
zavarovanju kmetov, ki je bi- zavarovanjem. Smatra pa se,
la sprejeta leta 1973, je kme- da naj to ne bi dosegli z zački gospodinji praktično že konsko prisilo, temveč v propriznana pravica do osebne cesu dogovarjanja in spora10
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zumevanja prizadetih dejavnikov. Pripravlja se tudi pobuda za razgovore o možnostih in načinu združitve. Osnutek zakona o spremembi
zakona o starostnem zavarovanju kmetov bo izvršni svet
predložil skupščini SRS julija.
Zavarovanje kmetov za starost danes urejata dva zakona: zakon o starostnem zavarovanju kmetov in zakon o
pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Slednji določa,
da se lahko oseba, ki z osebnim delom opravlja kmetijsko dejavnost, zavaruje v
istem obsegu kot oseba, ki
je v delovnem razmerju, in
to v primerih, ko združuje
svoje delo in delovna sredstva z zadrugo, z obratom za
kooperacijo ali z drugo organizacijo združenega dela
ter dosega pri takem proizvodnem sodelovanju najmanj
osebni dohodek, ki je s sa-

moupravnim sporazumom določen kot tisti najnižji osebni dohodek delavca v združenem deilu, ki delavcu še zagotavlja socialno varnost.
Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v
SRS in zadružna zveza SRS
sta sklenili pogodbo o izvajanju tega določila. V pogodbi so dogovorjene zavarovalne osnove od najmanj 1100
do največ 2300 dinarjev. To
pomeni, da se pokojnino osebe, ki se zavaruje v delavskem zavarovanju, določa v
odstotku, ki je odvisen od
dolžine priznane pokojninske
dobe. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je določila tudi višino in
način plačevanja prispevka,
ki ga plačuje taka oseba, da
se ji čas kmetijske dejavnosti pred 1. 1973 se pravi pred
sprejetjem tega določila, všteje v pokojninsko dobo.

Avtomobilska cesta Razdrto—Senožeče
Delegat Ciril Somrak in ne- tem pa je bil ponuđen krekateri drugi delegati obalne dit le v znesku 60 milijonov
skupnosti Koper so vprašali, dinarjev.
Investicija torej ni bila fikdaj se bo nadaljevalo delo
na odseku avtomobilske ceste nančno pokrita. Zato so morali samoupravni organi reRaadrto—Senožeče.
Samostojna svetovalka v publiške skupnosti za ceste
začetek gradnje,
republiškem komiteju za pro- odjožilti
met in zveze Mara Fabjančič hkrati pa so sklenili, da se
je posredovala naslednji od- sredstva tujega posojila v
govor republiške skupnosti za znesku 93 milijonov dinarjev
ceste: 18. februarja 1975 je uporabi za delno kritje pobila raspisana licitacija za dražitev pri gradnji avtomoprvo etapo gradnje odseka bilske ceste Hoče—Arja vas
avtomobilske ceste Razdr- (Leveč).
Predlog za spremembo nato — Senožeče. Projektantski predračun za prvo eta- mena tujega posojila so že
po je znašal 168 milijonov dali izvršnemu svetu Slovedinarjev. Ker je bilo za prvo nije v odobritev.
Glede na to, da vprašanja
etapo zagotovljenih le 93 milijonov dinarjev, in to iz tu- vira in obsega sredstev za
jega posojila, je bila na lici- cestno gospodarstvo v nasledtaciji izvajalcem postavljena njih letih še niso rešena, je
zahteva, da gradnjo krediti- težko reči, kdaj se bodo začela dela na odseku Razdrto—
rajo s 50 odstotki.
Ponudbe, ki so prispele, so Senožeče. Ko bomo letos razpresegle projektantski pred- pravljali o srednjeročnem
račun za 70 odstotkov, poleg programu cestnih del za obtega pa so ponudniki nudili dobje 1976—1980, bomo vseznatno manj kreditov od kakor "odločili tudi o obsezahtevane vsote. Najnižja po- gu in časovni razporeditvi del
nudba je znašala 306 milijo- pri gradnji avtomobilskih
nov 777 tisoč dinarjev, pri cest.
Rekonstrukcija ceste Postojna—Rupa
Delegat Karel Satelšek (ob- kdaj se bo začelo rekonstručina Postojna) je vprašal, irati cesto Kozina—Rupa, ki
kaj bo z rekonstrukcijo ce- je sedaj obvoznica za zaprto
ste Postojna—Rupa, ki je za- cesto Postojnar—Rupa?
Samostojna svetovalka v
prta za težja vozila; zakaj
je iz programa rekonstrukci- Republiškem komiteju za
je cest v SRS ta cesta sko- promet in zveze Mara Fabjanraj popolnoma izključena; čič je posredovala naslednji

odgovor: Republiške skupnosti za ceste: »Urejanje ceste
Postojna—Rupa poteka v
skladu s srednjeročnim programom za obdobje 1971—
1975. Letos je v ta namen
predvidenih 5 milijonov 400
tisoč dinarjev. Nadaljevanje
del je odvisno od programa
za obdobje 1976 do 1980.
Osnutek tega programa bo
dara v javno razpravo julija
letos.
Program rekonstrukcije cesi
Je skupščina republiške skupnosti za ceste soglasno sprejela in ni mogoče reči_ da
cesto Postojna—Rupa zanemarja.
Tudi dela na cesti Kozina
—Rupa potekajo po sprejetih

srednjeročnih programih del.«
Mara Fabjančič je nadalje
povedala, da je komite, po
opozorilu delegata Karla Satelška pri republiški skupnosti za ceste preveril resničnost njihovih programov in
opozoril skupnost na probleme. ki jih povzroča zajpora
ceste Postojna—Rupa. Poudariti morajo, je rekla Mara
Fabjančič, da programe del
sprejema skupščina republiške skupnosti za ceste, in da
imajo ob sprejemanju teh
programov vsi zainteresirani
možnost vpliva na njihovo
oblikovanje, s prilivom morebitnih dodatnih sredstev pa
tudi na hitrejšo dinamiko izvajanja programov.

Modernizacija ceste Senarska—Cerkvenjak
Delegat Franc Kozak (obči- ročnim programom del 1971
na Lenart) je dal na prejšnji —1975 je predvideno, da se
seji zbora med vprašanji de- 1. 1975 prične z deli na molegatov tudi pobudo, da bi dernizaciji ceste 11/351 na porepubliška skupnost za ceste dročju občine Lenart v vredSRS iz svojih sredstev pri- nosti 3.3 milijona dinarjev in
spevala za rekonstrukcijo in to od Senarske proti Cerasfaltiranje republiške ceste kvenjaku. Ta dela so se že zašt. 351. ki vodi tudi po občini čela. Glede na resolucijo o
Lenart. Pobudo je dal zatega- ekonomskem razvoju SR Slodelj, ker so se občani obči- venije, sprejeto za leta 1974
ne Lenart na referendumu in 1975 je republiška skupzavezali, da bodo prispevali nost za ceste pridobila bančprecejšen delež za ureditev no posojilo, iz katerega je
cestne mreže v svoji občini, namenjeno za odsek Lenart—
vendar zbrana sredstva ne Senarska 5 milijonov dinarbodo zadostovala za vsa jev. Vsa pripravljalna dela za
ta odsek (projekti, lokacijska
predvidena dela.
dokumentacija ...) so v zaPobuda je bila odstopljena ključni fazi in predvidevamo
republiški skupnosti za ceste, pričetek del v najkrajšem čaki je odgovorila: »S srednje- su.«
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 11.6. 1975
Programi za usmerjeno izobraževanje
Delegat Jože Bogovič je
vprašal: »Kako daleč smo s
pripravami učnih načrtov in
programov za posamezne vrste usmerjenega izobraževanja oziroma s pripravami
kompleksnih modelov tega
izobraževanja, zlasti tistega,
ki se nanaša na sedanje sred
nje šolstvo, in kaj lahko v
zvezi s tem pričakujemo v
šolskem letu 1975/1976?«
Namestnik predsednika republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje Leopold
Kejžar je odgovoril: »V SR
Sloveniji ter v vseh drugih
republikah in pokrajinah so
se že začele intenzivne priprave za preobrazbo vzgojno-izobraževalnega sistema v
skladu z resolucijo X. Kon-

gresa ZKJ. Strokovne priprave vodijo republiški zavodi za proučevanje vzgoje
in izobraževanja, ki to delo
tudi sproti usklajujejo. V
Sloveniji opravlja to nalogo
Zavod SRS za šolstvo.
Izvršni sveti republik in
pokrajin so delegirali svoje
predstavnike v medrepubliško komisijo, ki mora na
podlagi strokovnih priprav
oblikovati predlog skupnih
osnov sistema in vzgojnoizobraževalnih vsebin na področju usmerjenega izobraževanja. S tem naj bi dosegli
tisto stopnjo poenotenja v
SFRJ, ki bo zagotavljala uresničevanje bistvenih vzgojnoizobraževalnih smotrov jugoslovanske socialistične samo-

upravne družbe fn mladini
omogočala prehajanje v teku
šolanja. Hkrati naj bi s tem
omogočili, da bi se sistem
in vsebina izobraževanja prilagajala posebnim interesom
in potrebam združenega dela v posameznih republikah
in pokrajinah. Osnutek skupnega stališča o prvi fazi
usmerjenega izobraževanja bo
komisija objavila še v tem
mesecu. Medrepubliške strokovne delovne skupine bodo
na tej podlagi in na podlagi ugotovitev iz javne razprave začele pripravljati osnove učnih načrtov za prvo
fazo usmerjenega izobraževanja.
2e predhodne razprave ob
snovanju novega sistema so
pokazale, da bo potrebno odločno vztrajati pri zahtevi,
da mora reformirano usmerjeno izobraževanje omogočiti
dvig nivoja splošne izobraz
be delavcev, posbej še mar
ksistično, delovno in politehnično izobraževanje, ki se
bo uresničevalo skozi splošno kulturno, družbenoekonomsko, prirodoslovno-matematično in proizvodno tehnično vzgojnoizobraževalno
področje. Hkrati pa se bo
moralo v največji možni me
ri usmeriti v skladu z interesi združenega dela, upoštevajoč tudi dane materialne in druge možnosti. Zato
bo za nadaljnje priprave bistvenega pomena, zagotoviti
odločujoč vpliv združenega
dela na oblikovanje vzgojnoizobraževalnih vsebin, organizacijo pedagoškega dela
prilagajanje razvoja šolskih
zmogljivosti načelom racionalnosti in perspektivnim
potrebam združenega dela tei
neprekinjeno sodelovanje v
usmerjanju in izvajanju učnovzgojnega procesa. Le tako bo mogoče kvalitetno spremljati razvoj mladih in razvijati individualne sposobnosti v skladu z družbenimi
potrebami. Enotne in skupne cilje bo zato potrebno
uresničevati v različnih organizacijskih oblikah.
Zavod SRS za šolstvo je
že izdelal teze o koncepciji
ter o modelu in programski
strukturi prve faze usmerjenega izobraževanja, ki jih
je tudi že obravnaval republiški komite za vzgojo in
izobraževanje. Po vskladitvi
teh zasnov med republikami
in opravljeni javni razpravi
bosta zavod SRS za šolstvo
in strokovni svet za vzgojo
in izobraževanje lahko pri
pravila in sprejela zasnove

predmetnikov in učnih načrtov za prvo fazo usmerjenega
izobraževanja za prehodno
obdobje. Zavod SRS za šolstvo proučuje možnosti, da
bi že v šolskem letu 1975/76
nekaj centrov usmerjenega
izobraževanja začelo preizkušati nove učne načrte in
predmetnike. Predlog med.
republiške komisije pa je,
naj bi celovito preosnovo na
vseh področjih Jugoslavije
uresničili v teku naslednjih
5 let.
Preosnovo usmerjenega izobraževanja bo mogoče uresničiti le ob najtesnejši povezavi izobraževanja z združenim delom, ki bo razen
angažiranja pri oblikovanju
sistema in vzgojnoizobraževalnih vsebin moralo omogočiti tudi ustrezno kadrovsko
in materialno osnovo. Pri
teim bodo imele pomembno
vlogo predvsem gospodarska
zbornica Slovenije, republiška izobraževalna skupnost
in vse posebne izobraževalne
skupnosti. Koncepcijo usmerjenega izobraževanja bo mogoče uresničevati postopoma
po posameznih področjih v
povezavi z nadaljnjim pospešenim oblikovanjem posebnih izobraževalnih skupnosti in ustrezno organizacijo vzgojnoizobraževalni'h organizacij v centre usmerjenega izobraževanja za vse poklice znotraj posameznih
panog ali dejavnosti. Zato
je tem bolj pomembno oblikovanje enotnih osnov v
prvi fazi usmerjenega izobraževanja, ki naj zagotovijo obvezen skupni minimum
znanj, ki so potrebna vsakomur, ki se vključuje v
usmerjeno izobraževanje.
Glede na to, da je eden
izmed pogojev za uspešno realizacijo reforme vzgojnoizobraževalnega sistema zadostno
število ustrezno usposobljenih pedagoških delavcev, je
republiški komite za vzgojo
in izobraževanje pripravil
predlog reforme pedagoškega šolstva in oblikovanje pedagoških šolskih centrov v
skladu z reformo usmerjenega izobraževanja. Javna razprava je predlog sprejela
in na tej osnovi delovna skupina pri zavodu SRS za šolstvo pripravlja programske
zasnove šolanja pedagoških
kadrov. Tako se bodo že v
letošnjem letu oblikovali pedagoški centri, v katerih bo
mogoče uveljaviti nekatere
programske novosti, v celoti pa naj bi se nova koncepcija izobraževanja pedagoških
delavcev uveljavila v šolskem
letu 1976/77.

Izdajanje izvršilnih predpisov
Delegat Ludvik Golob je
navedel ugotovitev, da je
vzrok premajhne učinkovitosti državnih organov pri preprečevanju družbi škodljivih
pojavov oziroma pri utrjevanju ustavnosti in zakonitosti
tudi to, da prepočasi sprejemamo ustrezne izivršilne
predpise in druge zakonske
akte. Golob je vprašal, do
kidaj bodo pristojni republiški organi izdali ustrezne izvršilne predpise in, ali se je
mogoče v kratkem nadejati
programa tovrstne dejavnosti
republiških organov.
Predstavnik republiškega
sekretariata za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun Damjan Conč je odgovoril, da izvršni svet Slovenije
ugotavlja, da je še precetj
primerov, ko na podlagi izrecnih zakonskih pooblastil še
niso izdani ustrezni izvršilni
predpisi k republiškim zakonom. Zategadelj je deloma
oteženo delo inšpektorjev na
področju vodnega gospodarstva, ter pri urbanistični in
sanitarni inšpekciji. Ponekod
namreč ne veljajo prejšnji izvršilni predjpisi, novih pa še
ni. Za področje gozdarstva so
bili v letošnjem prvem polletju izdani vsi izivršilni predpisi. Conč je zatem povedal,

da inšpekcijski organi aeiajo
po zakonih in k njim izdanimi novimi izvršilnimi predpisi, ali pa na podlagi prej
veljavnih predpisov, ki se jih
po izrecnem določilu zakona
uporablja, dokler ne bodo
izdani novi. Nekaj izvršilnih
predpisov za učinkovit pregon družbeno škodljivih pojavov pa bo seveda potrebno izdati tudi na podlagi novih zakonov, ki sicer še niso
sprejeti, jdh pa že pripravljajo.
Celovito izvajanje zakonov
pa ovira tudi pomanjkanje
nekaterih izvršilnih predpisov
k zveznim zakonom
zlasti
pri zdravstvenem varstvu živine, zaščite pred onesnaženjem voda, varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, varstvom pred radioaktivnim žatrčenjem, pri standardizaciji itn. Te predpise
pogrešajo pri svojem delu
zlasti veterinarska uprava in
njena inšpekcija ter sanitarna in tržna inšpekcija. Ker
ni predpisov, uporabljajo inšpektorji na nekaterih od
teh področij sbrokovne norme, mneinja izvedencev in
ugotovitve strokovnih in
znanstvenih zavodov.
Izvršilni predpisi k republiškim zakonom manjkajo

tudi na nekaterih drugih področjih _ kjer so zakoni že
sprejeti. Vendar to ne vpliva
na učinkovitost pregona družbeno škodljivih pojavov. To
velja zlasti za področje raziskovalne dejavnosti hi raziskovalne skupnosti, pri geodetski službi, pri zemljiškem
katastru itn.
Večina izvršilnih predpisov
k sprejetim republiškim zakonom bo izdana že letos.
Le k zakonu o geodetski izmeri in k zakonu o zemljiškem katastru bodo izvršilni
predpisi izdani prihodnje leto. (Conč je posredoval z
odgovorom na delegatsko
vprašanje podroben seznam
izvršilnih predpisov, ki jih
je tireba izdati na podlagi že
sprejetih zakonov).
Kot je zatrdil Conč, bo izvršni svet Slovenije — zato
da bi zagotovil pravočasno izdajanje izvršilnih predpisov
in s tem celovito izvajanje republiških zakonov — vztraja)
pri sklepu, da morajo republiški upravni organi in organizacije predložiti k osnutkom tistih zakonov) ki bodo
imeli določila o izrecnem pooblastilu za izdajo izvršilnih
predpisov, tudi osnutke ustreznih izvršilnih predpisov.
Izvršni svet bo nadalje poskrbel, da bodo roki za izdajo izvršilnih predpisov na
podlagi izrecnega zakonskega

pooblastila ustrezno kratki.
Vplival pa bo tudi na to, da
se v primernem času izda
nove in strokovno popolnejše ter učinkovitejše izvršilne
predpise na področjih, kjer
se še uporablja (po izrecnem
zakonskem pooblastilu) izvršilne predpise, izdane po
prej veljavnih zakonih. Nadalje bo izvršni svet opozarjal in spodbujal republiške upravne organe, da bodo v skladu s 406. členom ustave SRS samostojno in pravočasno izdali ustrezne izvršilne predpise, kadar bo to
potrebno za učinkovitejše izvajanje zakonov ali za reševanje problemov na posameznem področju, oziroma da bodo pripravili osnutke takšnih
izvršilnih predpisov, ki jih
bo izdal Izvršni svet. (396.
člen ustave).
Izvršni svet Slovenije bo
opozoril zvezni izvršni svet
na probleme in posledice, ki
jih povzroča dejstvo, da ni
izvršilnih predpisov k zveznim zakonom.
Izvršni svet Slovenije bo
sprejel še diruge ukrepe, za
zagotovitev uspešnega posredovanja državnih organov
proti družbeno škodljivim pojavom, kot to narekujejo stališča in sklepi 29. šege izvršnega komiteja predsedstva
CK ZKS o uresničevanju zakonitosti.
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® Položaj in smotre v politiki zdravstvenega varstva je treba prikazati v zasnovi
dolgoročnega razvoja
• V naslednjem razdobju je treba opredeliti smeri in možnosti glede ustvarjanja
razmer za polnejšo zaposlenost
• Obrambne potrebe in priprave — sestavni del načrtov in programa razvoja
samoupravnih organizacij in skupnosti
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
je na seji dne 10. junija 1975
obravnaval Osnutek temeljev
dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do l. 1985. Pred tem
so osnutek obravnavala delovna telesa Zbora — Odbor
za družbenoekonomske odnose, Odbor za delo, zdravstvo
in socialno politiko ter Odbor za narodno obrambo in
je Zbor na podlagi njihovih
stališč opredelil svoje mnenje
o Osnutku.
Zvezni zbor ocenjuje, da so
temelji skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugo
slavije do 1. 1985 žasnovani
na značilnostih dosežene ravni razvitosti in na nujnosti,
da se dosedanje razvojne probleme hitreje premaguje. V
minulem razdobju naše izgradnje, še zlasti v obdobju
razvoja samoupravljanja, smo
dosegli zelo velike rezultate
v materialnem in družbenem
razvoju, zato bi bilo koristno,
da te rezultate kot tudi probleme, ki jih spremljajo, še
jasneje prikažemo.
Po mnenju Zbora se Osnu
tek te listine lahko uporabi
pri nadaljnjem delu v zvezi
z določitvijo in sprejetjem
Temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja in pri osnovanju politike srednjeročnega razvoja v naslednjem
razdobju.
Zbor opozarja, da bi bilo
koristno bolj konkretizirati
načelne postavke iz Ustave
SFRJ in sprejetih političnih
dokumentov, ker bi moraj te
dokument pomeniti v bistvu,
poleg politike materialnega
razvoja, konkretizacijo politike nadaljnjega razvoja sa-

moupravnih produkcijskih odnosov.
NOV PRISTOP K
SNOVANJU RAZVOJNE
POLITIKE
Listina bi morala vsebovati
nov pristop k načinu snovanja razvojne politike in sicer,
v skladu s funkcijami federacije, zasnovan na novih temeljih sistema družbenega
planiranja. Ta listina bi morala konkretneje izražati določeno skupno politiko, upoštevaje pravice in dolžnosti,
ki jih imajo republike in pokrajine pri razvoju nekaterih
področij gospodarske in družbene dejavnosti.

za stabilizacijo. Frav taiko so
potrebne orientacijske materialne in finančne bilance, še
zlasti finančne bilance o akumulativni sposobnosti organizacij združenega dela, na
podlagi katerih bi bilo mogoče ugotavljati možnosti samoupravnega
združevanja
sredstev za razširjeno reprodukcijo in možnosti za uresničevanje predvidenih sprememb v strukturi investicij
in strukturi materialne proizvodnje.
Smotri in poglavitne naloge dolgoročnega razvoja, kakršni so podani v Osnutku
listine, so sprejemljivi, kajti
z njihovo uresničitvijo bi se
zagotavljalo popolnejše izkoriščanje naravnih in drugih

MNENJE ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČNE SFRJ
O OSNUTKU TEMELJEV SKUPNE POLITIKE
DOLGOROČNEGA RAZVOJA SFRJ DO L. 1985
— K AS 163
Predvsem je nujno, da se v
nadaljnjem delu pri določanju politike razvoja zagotov;
večjo udeležbo združenega dela, zlasti pa usklajevanje interesov in sporazumno določanje razvojne politike posameznih reprodukcijskih kompleksov, katerih razvoj je v
skupnem interesu republik
in pokrajin — celotne skupnosti.
Za nadaljnje določanje koncepta razvojne politike bi bilo
treba bolj opredeliti smeri
dejavnosti, namenjenih reševanju problema inflacije in
ustvarjanju trajnih razmer

možnosti naše države, premagovanje dosedanjih strukturnih problemov v razvoju,
smotrnejša delitev družbenega dela teir višja stopnja
povezanosti in organiziranosti, večja ekonomska stabilnost ter učinkovitejše vključevanje v mednarodno delitev
dela.
DINAMIČEN RAZVOJ
GOSPODARSTVA
1. Usmeritev, po kateri je
nujno dinamično razvijati gospodarstvo in je urejena hitrejša rast produktivnosti ob

smotrnejši porabi in krepitvi
kvalitativnih elementov gospodarjenja, je sprejemljiva,
ker se s tem zagotavlja pogoje za večji dohodek, za nenehno in stabilno rast življenskega standarda ter krepitev
materialnih temeljev združenega dela.
2. V središču proizvodne
usmeritve in razvojne politike
je proizvodnja energije, surovin in hrane, tako kot je
to dogovorno določeno v dokumentih X. kongresa ZKJ.
Ta proizvodnja je izrednega
pomena za ekonomsko stabilnost, za premagovanje deficita plačilne bilance, za usklajevanje gospodarske strukture in za nadaljnji dinamičen
in stabilnejši gospodarski razvoj.
Na opredeljevanje prednosti je treba gledati v sklopu
usklajenega koncepta razvoja celotnega gospodarstva.
Prednosti, ki so določene,
morajo seveda zrcaliti resnični interes združenega dela,
republik in pokrajin.
Poudarjenje, da je nujno
hitrejše organiziranje združenega in še zlasti ustanavlja^
nje samoupravnih proizvodftih interesnih skupnosti, je
sprejemljivo. Te naloge je
treba uresničiti predvsem v
teku tega leta.
3. Posebnega pomena za dinamično rast in razvoj celotnega gospodarstva je dolgoročna usmeritev v zunanjetrgovinski menjavi in hitrejše
vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev
dela.
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Poseben položaj, ki ga imamo kot neuvrščena država,
opredeljuje tudi našo zunanjetrgovinsko usmeritev, ki
jo bomo še nadalje širili z
vsemi državami, posebej pa
še z neuvrščenimi državami
in z državami v razvoju.
Zaradi pomena, ki ga ima
zunanjetrgovinska menjava,
bi bilo koristno opredeliti bilance trajnejše menjave, in
sicer tako po regijah In posameznih državah, kot tudi
po vrstah .zvozno-uvoznih
proizvodov in storitev.
HITREJŠI RAZVOJ
MANJ RAZVITIH
4. Politika hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik, zlasti pa SAP
Kosovo, ter hitrejše zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti teh področij glede na
gospodarsko razvitejše republike, sodi med prednostne
naloge dolgoročne razvojne
politike do 1. liW5.
Dosežena stopnja razvitosti
in spremembe v materialni
in socialni bazi celotne države so realna podlaga za uresničevanje politike hitrejšega
razvoja gospodarstva manj
razvitih področij, posebej še
nadaljnjega razvoja SAP Kosovo.
V tej listini je treba bolj
in neposredneje poudariti, da
je treba združevati delo m
sredstva organizacij združenega dela na manj razvitih
področjih, posebej še v SAP
Kosovo.
5. Znanost in tehnični napredek sta postala odločilen
dejavnik materialnega in
družbenega napredka. Zato bi
morala imeti znanost v naslednjem desetletju večji delež pri krepitvi materialne
podlage samoupravnega razvoja, pri doseganju socialnoekonomskih in kulturenih ciljev in pri razvoju samoupravljanja.
Težišče raziskovalnega dela v gospodarstvu bo na večji praktični uporabi znanstvenih dognanj ter na vse širši
uporabi novosti, ki prispevajo k povečanju storilnosti dela, zmanjševanju porabe goriva in surovin ter transportnih iin drugih stroškov. Samoupravno združeno delo bo
postalo osnovni dejavnik pri
določanju razvojnih programov in pri zagotavljanju materialne podlage za hitrejši
razvoj znanstveno raziskovalnega dela.
JASNA PERSPEKTIVA
ZAPOSLOVANJA
6. Ustvarjanje širših možnosti za uresničevanje pravice

do dela za vse občane je med
poglavitnimi smotri našega
družbeno-ekonomskega razvoja.
Za sedanje stanje zaposlenosti je značilna še vedno
nizka raven zaposlenosti in
veliko število zdomcev. Ker
je zaposlenost in zaposilovanje izjemnega ekonomskega,
socialnega in političnega pomena, posebej še v gospodarsko manj razvitih republikah
in SAP Kosovo, bi bilo nujno
temu problemu priznati prenosten pomen tudi v naslednjem razdobju ter opredeliti
smeri in možnosti glede ustvarjanja razmer za polnejšo
zaposlenost. Ta listina bi nujno morala vsebovati jasnejšo
perspektivo in večjo gotovost
glede zaposlovanja, posebno
še glede zaposlovanja mladih
in kvalificiranih kadrov.
Koristno bi bilo preveriti,
ali je z načrtovanim povečanjem zaposlenosti za poprečno 3,5 odstotka letno mogoče angažirati celotno povečanje za delo sposobnega prebivalstva ter bistveno zmanj-.
šati zašasno zaposlenost v
tujini in tekočo nezaposlenost
v državi.
V temeljih skupne politike
in v sistemskih rešitvah je
treba na poudarjeno mesto
postaviti reševanje in materialne spodbude za popolnejše
izboriščanje
razpoložljivih
zmogljivosti in za hitrejše aktiviranje objektov v izgradnji,
s čimer bi bilo omogočeno
tudi večje zaposlovanje. Razpoložljive rezerve delovne sile morajo biti eden od temeljev za določanje dolgoročne
razvojne politike, še zlasti
pa investicijske politike države. V tem pomenu bi bilo
treba preveriti možnost, da
se v investicijski politiki zagotovi, poleg naložb v razvoj
kapitalno-intenzivnih dejavnosti, tudi naložbe v delovno
intenzivne panoge, da bi se z
investicijami reševalo tudi
problem zaposlovanja.
POVEČANJE
ŽIVLJENJSKEGA
STANDARDA
7. Vse sestavine dolgoročne
politike ekonomskega in socialnega razvoja bi morale
pripomoči k temu, da bi sikladno s povečanjem dohodka
dosegli nenehno in stabilno
povečevanje
življenjskega
standarda prebivalstva.
Razvoj družbenih dejavnosti, zlasti zdravstva, socialnega in otroškega varstva, vzgoje ter izobraževanja je treba
obravnavati kot integralni del
razvojne politike, upoštevaje
pomen teh dejavnosti za ce-

loten ekonomski in družbeni
razvoj ter upoštevaje njihov
prispevek k povečanju družbene produktivnosti, proizvodnje in dohodka.
V skladu s tem stališčem
bi bilo treba vnesti v poglavje listine, ki govori o smotrih dolgoročnega razvoja, tudi smotre na teh področjih.
Kot smotre na področju
zdravstva je treba opredeliti:
zboljšanje zdravstvenega stanja delavcev in celotnega prebivalstva, zniževanje stopnje
smrtnosti dojenčkov na raven, ki je v srednje razvitih
evropskih državah, podaljšanje starostne meje in delovne
dobe ljudi, izkoreninjenje določenih nalezljivih bolezni,
izpopolnjevanje varstva pri
delu, zmanjševanje vzrokov
obolevnosti in zgodnje invalidizacije delavcev. V tem
razdobju je treba doseči postopno izenačevanje pravic, ki
jih imajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja kmetje, s
pravicami, ki jih imajo delavci v družbenem sektorju.
Zdravstvene dejavnosti je
treba razvijati po načelih
učinkovitosti in ekonomičnosti ter v skladu z dosežki sodobne medicinske znanosti.
V načrtu dolgoročnega razvoja je treba določiti, da bo
med pomembnimi družbenimi
smotri tudi večje zajetje otrok v otroško varstvo in izpopolnjevanje vseh oblik
družbenega varstva otrok, posebno še otrok zaposlenih
staršev.
Predvideno ponovno določitev ustroja sredstev za razvoj družbenih dejavnosti v
korist znanstveno raziskovalnega dela in izobraževanja je
treba razširjati tudi na zdravstveno in otroško varstvo,
upoštevajoč vpliv tega varstva na dvigovanje delovne
sposobnosti in storilnosti dela, oziroma na zadovoljevanje
skupnih potreb delovnih ljudi in občanov.
DOGRAJEVANJE
SISTEMA
POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
V smotrih razvojne politike
je treba poudariti, da je tudi
družbeno varstvo ostarelih
oseb, kot delo politike socialne varnosti delovnih ljudi
in občanov, ena od trajnih
nalog na tem področju.
Pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju je treba
dati ustrezno mesto, upoštevajoč pomen, ki ga ima za
zagotavljanje socialne varnosti po načelih vzajemnosti in
solidarnosti. Treba je določiti

tudi obseg sredstev, ki jih
bodo delavci v naslednjem
razdobju izločevali za to zavarovanje. Posebej je treba
poudariti nujnost, da samoupravne interesne skupnosti
pokojniskega in invalidskega
zavarovanja zavzamejo aktivnejši odnos do preventivnega
varstva delavcev zato, da bi
se zmanjšalo vzroke obolevnosti in invalidizacije ter da
bi se podaljšalo delovno dobo delavcev, in da te skupnosti zavzemajo aktivnejši
odnos tudi glede dograjevanja
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja zato,
da bi se dosledneje uresničevalo pravice delavcev iz naslova sedanjega in minulega
dela.
Stanovanjska politika mora
biti opredeljena kot dejavnik
dinamike proizvodnje in kot
enega od temeljnih elementov
standarda in socialne enakosti in solidarnosti. Med smotri stanovanjske politike je
nujno ponovno poudariti, da
je treba hitreje reševati stanovanjska vprašanja delavcev,
posebno še delavcev z najnižjimi prejemki, ter upokojencev, borcev in socialno nepreskrbljenih občanov.
KREPITEV OBRAMBNE
SPOSOBNOSTI DRŽAVE
8. Krepitev obrambne sposobnosti države je z vidika
celotnega razvoja tudi v naslednjem razdobju prednostna naloga. V Osnutku tega
dokumenta niso dovolj izraženi temeljni smotri, ki jih
je nujno treba uresničiti v
zvezi s krepitvijo obrambne
sposobnosti države. Zategadelj Zbor predlaga, da se sedanje besedilo v listini nadomesti z naslednjim besedilom:
»V skladu z razvojem socialistične samoupravne družbe
je treba nenehno krepiti obrambno sposobnost države in
ustvarjati razmere, v katerih
bodo delovni ljudje in občani uresničevali v najbolj
popolnem pomenu svoje z
Ustavo določene pravice in
dolžnosti pri obrambi države.
Zagotovilo se bo skladen in
enakopraven razvoj vseh sestavin sistema plošne ljudske
obrambe. Nadaljnje podružbljanje obrambnih zadev je
treba zagotoviti s še večjim
vključevanjem potreb in interesov obrambe države v vse
sestavine družbenoekonomskega razvoja. Organizacije
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in
družbenopolitične skupnosti
bodo na podlagi svojih pra-

vic in dolžnosti razvijale in
usposabljale vse gospodarske
in družbene dejavnosti v
skladu s potrebami obrambe
in zaščite. Potrebe in problemi obrambe morajo biti sestavni del razvojnih načrtov
in programov samoupravnih
organizacij in skupnosti ter
družbenih načrtov družbenopolitičnih skupnosti. Pri izdelavi prostorskih in urbanističnih načrtov ter pri odločanju o gradnji posameznih
objektov ali kadar se začenja

nekatere druge družbene akcije je treba upoštevati tudi
potrebe obrambe in zaščite.
Oborožene sile — Jugoslovanska ljudska armada in teritorialno obrambo — je treba še nadalje razvijati kot
enotno oboroženo silo sistema splošne ljudske obrambe.
Jugoslovansko ljudsko armado, ki je osnovna maneverska
in udarna moč oboroženega
boja, je treba še naprej opremljati z modernimi sredstvi
vojne tehnike, kvalitetno uri-
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ti in strokovno izpopolnjevati starešine in vojake. Teritorialno obrambo, ki je množična komponenta boja z
orožjem,, je treba še nadalje
razvijati in opremljati, v
skladu z doktrino splošne
ljudske obrambe in strategijo
boja z orožjem.
Organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in
družbenopolitične skupnosti
bodo zagotovile razvoj, modernizacijo in kadrovsko usposabljanje civilne zaščite:

INSTRUMENT

sistema opazovanja, poročanja, obveščanja in alarmiranja, ter varnostnih sil, v skla^
du z namenom in nalogami,
ki ga imajo v sistemu splošne
ljudske obrambe.
Uresničevanje smotrov glede krepitve obrambne sposobnosti je sestavni del in
poroštvo nemotenega družbenopolitičnega in družbenoekonomskega razvoja države,
politike neuvtrščanja in stabilnosti miru v Evropi ter na
svetu sploh.«

DELAVSKEGA

RAZREDA
@ Sindikati menijo, da mora dolgoročni razvoj izhajati od programiranja razvoja
v organizacijah združenega dela
® Osnovni pogoj za uspešno poslovanje in planiranje vidijo sindikati v hitrejšem
razvoju samoupravljanja
• V osnutku dokumenta manjkajo realne ocene dosedanjih razvojnih gibanj
Predsedstvo Sveta Zveze
sindikatov Jugoslavije je poslalo Skupščini SFRJ stališča o Osnutku temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do 1. 1985, v katerih ocenjuje, da so se sindikati doslej zelo zavzeli pri
snovanju skupne politike dolgoročnega razvoja države.
Sindikati so sprožili v organizacijah združenega dela, komunah in republikah družbeno aktivnost v zvezi z izdelavo razvojnih programov in
usklajevanjem le-teh z temeljnimi načeli samoupravnega
in materialnega položaja delovnih ljudi v združenem delu ter njihovih samoupravnih
pravic in obveznosti pri planiranju in urejanju razmerij
v družbeni reprodukciji.
USTVARJATI RAZMERE,
V KATERIH NE BO
MOGOČE ODTUJEVATI
DOHODKA
Osnovno stališče sindikata
je, da mora dolgoročni razvoj izhajati od programira
nja razvoja v temeljnih organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih
skupnostih in v krajevnih
skupnostih. Nujno je ustvariti takšne razmere, v katerih
dohodka in skupnih družbenih sredstev ne bo mogoče
odtujevati tistim, ki so jih
ustvarili, in v katerih se bo

planiranje uveljavilo kot pogoj za uspešno samoupravno
gospodarjenje.
Samoupravno planiranje reprodukcije mora izhajati od
družbene lastnine nad sredstvi, od samoupravljanja in
združevanja dela. Stališče sindikata je, da delavci ne morejo uspešno opravljati družbene funkcije v reprodukciji,
če nastopajo kot izolirani
posamezniki in proizvajalci.
Samoupravno planiranje mora spodbujati te procese.
Sindikati poudarjajo, da
delovni ljudje, združeni v temeljne organizacije združenega dela, samostojno sprejemajo odločitve o svojem raz.
voju in poslovanju, vendar
so dolžni svoje interese usklajevati tudi z interesi drugih
ter svoje delo in sredstva
združevati s TOZD, s katerimi so v vzajemni odvisnosti.
Povečanje dohodka, stimuliranje dela in ustvarjalnosti,
zagotovitev stabilnosti in nadaljnjega napredka v razvoju — to so temeljni motivi
samoupravnega združevanja
in planiranja. Samostojnost
vseh samoupravnih subjektov
sloni na družbenem značaju
proizvodnje, družbeni lastnini, upoštevanju ekonomskih
zaikonitosti, enotni družbenoekonomski ureditvi in tržišču ter na enotrfosti strateških ciljev in interesov ekonomskega in družbenega razvoja Jugoslavije.

DELAVCI — PRIMARNI
NOSILCI PLANIRANJA
Temeljna predpostavka za
uspešno poslovanje in planiranje je po mnenju sindikatov hitrejši razvoj samoupravljanja v organizacijah združenega dela. Delavec, ki proizvaja in ustvarja dohodek,
mora z dohodkom tudi razpolagati, da bi lahko planiral
proizvodnjo, da bi torej planiral dohodek in njegovo delitev v skladu s samoupravno določeno razvojno politiko.
Razvijanje učinkovitega sistema družbenega informiranja (o proizvodnih, tehniških,
kadrovskih, znanstvenih, političnih in ekonomskih dogajanjih v naši državi in tujini)
je bistven pogoj za uspešnejše uresničevanje samoupravnega planiranja.
Načrtovanje razvoja mora
poleg tehnično ekonomskih
kazalcev vsebovati in izražati
samoupravne odnose in nji'hov razvoj, kajti" na ta način
postaja . načrtovanje orodje
delavskega razreda, organizacij združenega dela, interesnih in družbenopolitičnih
skupnosti.
Primerni nosilci načrtovanja morajo biti delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, oziroma
tisti subjekti družbene reprodukcije, ki so neposredno
povezani v dohodkovnih odnosih in so vzajemno odgo-

vorni v skupnem ustvarjanju
dohodka v procesu reprodukcije.
Nujno je torej razviti ekonomske odnose, s katerimi
se organizacije združenega dela medsebojno povezujejo. Ne
morejo se namreč povezovati
samo v tržnih razmerjih in
kategorijah, ampak tudi z novimi, raznovrstnimi in bolj
razvitimi ekonomskimi odnosi, ki so bistven dejavnik integracije celotne jugoslovanske družbe.
MANJKAJO OCENE
DOSEDANJEGA
POLOŽAJA
V GOSPODARSTVU
Predsedstvo Sveta ZSJ ocenjuje, da v predloženem Osnutku niso prišla do izraza
vsa bistvena ustavna načela
in stališča družbe glede vloge, ki jo ima delovni človek
ter združeno delo pri načrtovanju skupne politike ekonomskega in družbenega razvoja. Osnove, ki so predložene, se ne opirajo na samoupravne sporazume in družbene dogovore združenega de.
la o razvoju in ne izhajajo iz
njih. Vendar pa po mnenju
Predsedstva le ne bi bilo
sprejemljivo, da bi z določit,
vijo skupne politike dolgoročnega razvoja do 1. 1985 ter z
delom na izdelavi srednjeročnih načrtov odlašali.
Predsedstvo Sveta ZSJ se
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strinja glede danih osnovnih
ocen dosežkov in problemov
razvoja v predhodnem razdobju, vendar meni, da je bila v razgibanem gospodarskem in družbenem razvoju
razen pomembnih došežkov
tudi vrsta problemov in protislovij. Ocen o vzrokih in
posledicah teh težav v Osnutku ni, ali pa so podane nepopolno.
Po mnenju Predsedstva v
Osnutku tega dokumenta ni
poudarjena medsebojna odvis.
nost materialnih gibanj in
razvoja družbenih odnosov.
Gotovo bi bili materialni učinki večji, če se ne bi tako
dolgo odločala o pomembnem
delu akumulacije in dohodka zunaj združenega dela in
če ne bi bilo nesamoupravne koncentracije sredstev.
Manjkajo razlogi, ki so
vplivali, da se ne uresničuje
predvidena stopnja rasti produktivnosti (v tekočem petletnem planu je načrtovano
5 odstotkov, doseženo pa je
3,1 odstotka). Zadnje leto petletnega načrta (1975.) in materialne dosežke v tem letu
se precej optimistično in nerealno ocenjuje, to leto pa
je pomembno za realno ugotovitev problemov, s katerimi se vstopa v dolgoročni
razvoj.
V ocenah predhodnega razdobja ni govora o vzrokih in
posledicah odmikov od struk-

NOVI

POLOG

ture investicij, ki je bila dogovorjena za tekoče petletno
razdobje, ne o zmanjšanju
učinkovitosti investicijskih naložb in o trendu premajhne
gibljivosti denarnih sredstev
akumulacije.
IZRAZITI DRUŽBENO
PLAT PREDLOŽENIH
KAZALCEV
Ko Predsedstvo podpira
predlagane cilje, osnovne smeri bodočega razvoja in proizvodno usmeritev, poudarja,

tudi izgradnjo družbenih odnosov.
Prav tako je nujno treba
temeljito analizirati pogoje
gospodarjenja ter primerna
razmerja pri delitvi in nenehno spremljati ta razmerja, ki
so bistven pogoj za realno
načrtovanje razvoja, za izpopolnjevanje sistema ustvarjanje in deliteve dohodka in
za uspešnejše vodenje ekonomske politike.
Sindikati se zavzemajo za
to, da se v zvezi z razvojnimi možnostmi v naslednjem
razdobju nadaljuje z znan-

STALIŠČA SINDIKATA O OSNUTKU TEMELJEV
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da morajo biti stališča in
sklepi X. kongresa ZKJ podlaga vseh načrtov, dogovorov
in samoupravnih sporazumov.
Sindikati se zavzemajo za
to, da bi se družbeno plat
predlagane stopnje rasti in
drugih kazalcev v končnem
predlogu dokumenta bolj izrazilo tako, da bi se opozorilo na zapletenost nalog in
potrebo po večji mobilizaciji
družbenih sil pri uresničevanju razvojne politike. Bodočega razvoja države ne gre
omejevati, le na materialne
dejavnike, temveč mora zajeti

stveno-raziskovalnim delom, z
izgradnjo samoupravnega sistema načrtovanja in združevanja dela, ter da se planske
ustanove kadrovsko okrepi,
da bi služile potrebam in interesom združenega dela.
V dokumentu je treba določneje izraziti problem zaposlovanja v naslednjm razdobju: možnosti, potrebo in
dinamiko zaposlovanja.
Razvoj ustvarjalnih sposobnosti in dvigovanje kulturne
ravni delovnih ljudi je med
bistvenimi dejavniki produktivnosti in razvoja nasploh. Z

reformo šolstva, izobraževanja
in vzgoje je treba zagotoviti
popolno samoupravno združevanje izobraževanja, znanosti
in kulture z združenim delom v materialni proizvodnji.
Nenehna, stabilna in dinamična rast življenjskega standarda, ki bo temeljila na rasti produktivnosti in skupnih rezultatov tekočega in minulega dela, je med najpomembnejšimi nalogami razvoja. Pri uresničevanju načrtovane rasti življenjskega standarda po stopnji 6,5 odstotka
je treba zagotoviti, da se bodo realni osebni dohodki povečali v neposredni odvisnosti od storilnosti dela, ter da
se bo družbeni standard povečeval hitreje od osebne porabe.
Glede na to, da politika
gradnje stanovanj v sedanjem
petletnem načrtu ni v celoti uresničena (zgrajeno je
90.000 stanovanj manj kot je
bilo planirano), sindikati poudarjajo, da so potrebni posebni ukrepi in prizadevanja,
da bi program graditve stanovanj uspešno izvedli, ker
je to povezano z najbolj zapletenimi družbenoekonomskimi in socialnimi problemi.
Treba je bistveno spremeniti
sistem oblikovanja in uporabe sredstev za stanovanjsko
graditev, ter spremeniti tudi
druga razmerja, ki so v zvezi
s programiranjem in racionalno graditvijo stanovanj.
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INVESTICIJE

ODSTOTKOV

© Negospodarske in neproizvodne investicije spraviti v okvire, ki jih predvideva
Resolucija o temeljih skupne politike ekonomskega in družbenega razvoja Jugoslavije
v letu 1975
....
.
...
i j
- • Široka uporaba pooblastil, ki jih imajo republike in pokrajine glede zmanjšanja
stopnje pologa, je nevtralizirala učinek Zakona
• Veljavnost Zakona se podaljšuje do 31. decembra 1976
bi moral veljati do 31. de- namreč, da lahko povečajo
Zvezni izvršni svet je poRAZLOGI ZA
cembra 1973, ker pa so se ali zmanjšajo stopnje pologa
slal Skupščini SFRJ v spre- SPREMEMBO ZAKONA
negospodarske in neproizvod- ter predpišejo oprostitev te
jetje Osnutek zakona o spreZakon o depozitu pri inve- ne investicije povečevale, je obveznosti tistim dejavnostim,
membah in dopolnitvah Za- sticijskih naložbah v nove ne- veljavnost podaljšana do 31. katerih razvoj je treba "poskona o položitvi depozita pri gospodarske in neproizvodne decembra 1975.
pešiti. Ob široki uporabi teinvesticijskih naložbah v no- investicije je sprejela Zvezna
S tem Zakonom so repub- ga zakonskega pooblastila so
like
in
pokrajine
pooblaščeve negospodarske investicije. skupščina 1. 1971 zato, da bi
republike in pokrajine s svo- ■
Ta Osnutek bo obravnaval se v celotnih investicijah po- ne, da pri uporabi predpisa- jimi zakoni večino dejavnonih
ukrefpov
vodijo
selektivvečal
dejlež
prednostnih
goZvezni zbor na eni od nasledspodarskih investicij. Zakon no politiko. Pooblaščene so sti oprostile pologa, kar je
njih sej.
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praktično nevtraliziralo učinek Zakona.
Posledica je bila, da so se
naložbe v negospodarske investicije (stanovanj sko-komunalno djevnost, kulturno-socialno dejavnost ter dejavnost
družbenih in državnih služb)
še nadalje povečevale, tako
da so 1. 1974 znašale 26 milijard dinarjev, medtem ko jih
je bilo 1. 1973 za 17,9 milijarde. Naložbe v gospodarske investicije pa so 1. 1974 znašale
53 milijard dinarjev, a 1973.

odstotka. Razen tega gredo
precejšnje investicijske naložbe v osnovna sredstva, zlasti
v stanovanjsko-komunalni dejavnosti, kulturno-socialni dejavnosti ter v družbenih in
državnih službah.
KAJ NAJ BI SE V
ZAKONU SPREMENILO
Iz teh razlogov je nastala
potreba, da se izda zakon o
spremembah in dopolnitvah

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POLOŽITVI DEPOZITA PRI INVESTICIJSKIH
NALOŽBAH V NOVE NEGOSPODARSKE IN
NEPROIZVODNE INVESTICIJE — AS 193
leta 34,8 milijarde dinarjev.
Leta 1974 je delež gospodarstva v celotnih investicijah
znašal 67,01 odstotka, negospodarstva pa 32,99 odstotka,
medtem ko je bil 1. 1973 delež gospodarstva 66,01 odstotka, negospodarstva pa 33,99

UVAJA SE

Zakona o položitvi depozita
pri investicijskih naložbah v
nove negospodarske in neproizovdne investicije. S tem zakonom naj bi se podaljšalo
veljavnost sedanjega Zakona
do 31. decembra 1976.
Stopnja, po kateri se obra-
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čunava in vplačuje polog, se
povečuje s 30 do 50 odstotkov, hkrati pa se odpravlja
določilo, po katerem so republike in pokrajine pooblaščene, da predpišejo manjšo
stopnjo od tiste, ki je predvidena v tem zakonu.
Zvezni izvršni svet se pooblasti, da v soglasju z izvršnimi sveti republiških in pokrajinskih skupščin lahko predpiše, za katere negospodarske
in neproizvodne investicije se
ne položi depozita, oziroma se
položi depozit po stopnjah,
ki so nižje od predpisanih.
Namen teh novih določil je
zmanjšati naložbe v negospodarske in neproizvodne investicije ter jih spraviti v okvire, predvidene z Resolucijo o
temeljih skupne politike ekonomskega ih družbenega razvoja Jugoslavije v 1. 1975.
Sredstva, ki bi jih na ta način dobili, bi bilo treba investirati v dejavnosti, za katere
je z Resolucijo določen prednosten razvoj. Menijo, da bi
to lahko dosegli do decembra 1976.

Kot je predvideno v spremembah in dopolnitvah Zakona, se za investicijske naložbe v gradnjo objektov in
nabavo opreme, za katero posebni zvezni predpisi določajo razvojne programe in programe modernizacije ter zagotavljajo potrebna finančna
sredstva, ne bi obračunavalo
in polagalo depozita samo do
dne, ko bo ta zakon začel
veljati. Nadalje je pradvideno,
da se v prihodnje ne obračunava in polaga depozit za
gradnjo in nabavo opreme,
ki je namenjena za posebne
potrebe organov notranjih zadev in sicer glede na pomen
in posebnosti zadev, ki jih
ti organi opravljajo.
Določila zakona Bi se nanašala, kot predvideva Osnutek, na tiste investicijske naložbe v nove negospodarske
in neproizvodne investicije,
za katere do dne, ko začne
ta zakon veljati, ni položen
depozit, ne bi pa se nanašala na investicijske naložbe,
za katere je depozit položen.

RAZVRSTITEV VSEH

DEJAVNOSTI
9 Za spremljanje razvoja in delovanja zapletenega organizma združenega dela je
nujno treba vzpostaviti novo, sodobno klasifikacijo dejavnosti
Zvezni zbor Skupščine SFRJ se znatno razvile in razvejale, javnosti. S tem bo omogočebo v kratkem obravnaval pomen tistih, ki so imele no, da se s statističnimi in
Predlog za izdajo zakona o nekdaj glavno vlogo v go- drugimi podatki na ustrezen
enotnem klasificiranju de- spodarjenju, pa se je povsem način kvantitativno in kvalijavnosti, z Osnutkom tega zmanjšal. Poleg tega so z iz- tativno določi pomen posazakona, katerega predlaga vajanjem nove Ustave nastale meznih dejavnosti v procesu
Zvezni izvršni svet.
obsežne spremembe v druž- družbene reprodukcije, ter
Potreba po določitvi enot benoekonomskih odnosih in spremlja spremembe struktune klasifikacije dejavnostr je gospodarskem sistemu, tako re naše družbe in družbene
pogojena z nujnostjo, da se da je za spremljanje razvoja delitve dela.
pravno uredi razvrščanje po in delovanja zapletenega orPrav zaradi tega bo, po
dejavnostih temeljnih organi- ganizma združenega dela ne- Osnutku zakona, osnova za
zacij združenega dela, delov- izogibno uveljaviti novo, so- klasificiranje dejavnosti temenih skupnosti in drugih sa- dobno klasificiranje dejavno- ljna organizacija združenega
moupravnih organizacij in sti.
dela.
skupnosti, ki obstoje v družbeni delitvi dela.
Sedaj se v naši državi upo- ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
rablja tako imenovano Nomen- O ENOTNEM KLASIFICIRANJU DEJAVNOSTI
klaturo za razporejanje gospodarskih in drugih organizacij — AS 194
in državnih organov, ki je v
bistvu ohranila še sistem kla- OSNOVA
To klasifikacijo se bo uposificiranja iz gospodarske
rabljalo v družbenem sisteRAZVRŠČANJA
—
nomenklature Zvezne planske
mu informiranja, družbenem
TEMELJNA
komisije iz 1. 1947.
knjigovodstvu, evidenci, statiTakšen način razvrščanja po ORGANIZACIJA
stiki in družbenem načrtovadejavnostih je medtem postal ZDRUŽENEGA DELA
nju, nadalje v družbenem doneprimeren, ker so od 1. 1947
govarjanju in samoupravnem
do danes nastale nove induSpremembe, ki so nastale, sporazumevanju, izdajanju in
strijske panoge, druge, ki terjajo, da se določi nov, spremljanju ukrepov ekonomnekdaj niso bile razvite, so enoten sistem razvrščanja de. ske in socialne politike, v

znanstveno-raziskovalnem delu in drugih področjih. Po
tej enotni klasifikaciji bodo
glede na dejavnosti razvrščene: temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije, ki v svoji sestavi nimajo
temeljnih organizacij združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge
organizacije, družbenopolitične skupnosti in delovne skup.
nosti.
Vse bodo glede na dejavnost razvrščene po področjih,
panogah, skupinah in podskupinah. V Osnutku zakona je
predvidenih 14 področij za
enotno klasificiranje dejavnosti, med katerimi je najštevilnejše prvo področje industri.
ja in obrt s 35 panogami ter
z nekaj desetinami skupin in
podskupin.
Organizacija, ki opravlja več
dejavnosti, bo razvrščena glede na tisto dejavnost, ki pomeni pretežen del njenega
poslovanja. V gospodarstvu bo
to tista dejavnost, s katero
organizacija ustvarja največ
dohodka, povečanega za zne17
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sek amortizacije, pri družbenih dejavnostih pa bo primarna osnovna dejavnost.
Vse organizacije se po klasifikaciji vpiše v enoten register, kj ga vodijo statistični
organi.
ENOTNA MERILA ZA
KLASIFICIRANJE
Osnutek zakona izhaja od
nekaterih temeljnih načel kla-

sificiranja. Ta so: enotna merila, univerzalnost uporabe,
razdeljenost na štiri ravni
objektivno ugotavljanje dejav
nosti, homogenost enot raz
vrščanja in načelo, da klasifi
oiranje izvajajo statističn
organi republik in pokrajin
Predlagatelj še zlasti opo
zarja, da klasificiranje na šti
ri ravni (področje, panoga
skupina, podskupina) omogo

ŠTIRI RAVNI KLASIFICIRANJA
Ker mora biti klasifikacija dejavnosti čimbolj natančna in pregledna, je predlagatelj v Osnutku zakonskega akta predvidel štiristopmjsko razvrščanje. Te
stopnje so: PODROČJA, PANOGE, SKUPINE in PODSKUPINE.
Sistem enotne klasifikacije ima 14 področij:
— INDUSTRIJA IN RUDARSTVO, s 35 panogami;
— KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO, s 3 panogami;
— GOZDARSTVO (2 panogi);
— VODNO GOSPODARSTVO (1 panoga tri skupine);
— GRADBENIŠTVO (5 panog);
— PROMET IN ZVEZE (9 panog);
— TRGOVINA (3 panoge);
— GOSTINSTVO IN TURIZEM (2 panogi);
— OBRT IN OSEBNE STORITVE (2 panogi);
— KOMUNALNA IN STANOVANJSKA DEJAVNOST (2
panogi);

ča kar najbolj ustrezno prika, stavniki gospodarske zbornizovanje družbene delitve de- ce, Službe družbenega knjiga
la. Načelo objektivnosti pa vodstva in statističnih orgaomogoča, da organizacije sa- nov.
To zakonsko besedilo mome predlagajo, v katero dejavnost naj bi se jih uvrstilo. ra obravnavati in sprejeti ZvezČe jih statistični organi klasi- ni zbor Skupščine SFRJ.
ficirajo drugače, lahko orga- Predlagano je, da naj bi se
nizacije zahtevajo spremembo. določila tega zakona začelo
Na zadnji instanci obravnava uporabljati šest mesecev potake ugovore posebna komi- tem, ko bo zakon začel' vesija, ki jo sestavljajo pred- ljati.
— FINANČNE IN DRUGE POSLOVNE STORITVE (6
panog);
— IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURA IN INFORMACIJE (5 skupin);
— ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (3 skupine);
— DRUŽBENOPOLITIČNE IN INTERESNE SKUPNOTI TER ORGANIZACIJE (4 skupine).
Takšno stopenjsko razvrščanje naj bi omogočilo
čimbolj natančno opredelitev dejavnosti v združenem
delu in družbeni delitvi dela. To je razvidno iz naslednjega primera: PODROČJE: industrija in rudarstvo;
PANOGA: črna metalurgija; SKUPINA: proizvodnja železa in jekla; PODSKUPINA: proizvodnja valjanega, vlečenega in kovanega jekla.
Drugi primer: PODROČJE: kmetijstvo in ribištvo;
PANOGA: kmetijska proizvodnja; SKUPINA:. poljedelstvo; PODSKUPINA: proizvodnja žita (pšenica, rž,
ječmen, oves, riz, proso, ajda, koruza ...)

Kmetijstvo

KMETIJSKA GOSPODARSTVA
PODROBNO

BODO

POPISANA

fe Marca in maja 1.1976 bo popis družbenih in zasebnih kmetijskih gospodarstev v naši
državi
• Podatki, ki jih bomo dobili s tem popisom, bodo zelo pomembni za nadaljnje
samoupravno načrtovanje razvoja kmetijstva in vasi
• Za popis, obdelavo in objavo podatkov bo treba v federaciji, republikah in pokrajinah
izločiti več kot 300 milijonov dinarjev
Prihodnje leto. bo v naši
državi popis kmetijskih gospodarstev. d 17. dO 27. marca se bo popisovalo organizacije združenega dela na
področju kmetijstva, od 15.
do 31. maja pa gospodarstva
zasebnih proizvajalcev. Zvezni
izvršni svet je v tem smislu
poslal Skupščni SFRJ ustrezen Osnutek zakona, ki ga bo
na eni od prihodnjih sej obravnaval Zvezni zbor.
Razlog za izdajo tega zakona je med drugim to, da je
bil zadnji popis kmetijskih
gospodarstev v Jugoslaviji opravljen 1. 1960. Ker je primanjkovalo finančnih sredstev, 1. 1969 ni bil izveden
popis vseh kmetijskih gospo18

darstev, temveč samo družbenega sektorja. Popis zasebnih
gospodarstev je bil opravljen
na podlagi ankete (vzorca) na
5 odstotkih gospodarstev, ter
so podatki zastareli in v marsičem preseženi.
Potem, ko je bila sprejeta
Ustava SFRJ in. Zakon o
kmetijskih zadrugah, ter po
sklenitvi družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov
na področju kmetijstva, so
nastopile spremembe glede
organizacije agroindustrijskega kompleiksa, samoupravnega
združevanja organizacij združenega dela ter glede združevanja kmetov.
Glede na pomembne spremembe v ekonomskih odno-

sih v kmetijstvu ter na vasi
je torej treba prihodnje leto
izvesti popis kmetijstva.
NAMEN POPISA
- Popis kmetijstva v letu 1976
naj zagotovi za potrebe občin
in drugih družbenopolitičnih
skupnosti osnovne podatke o
stanju, razvoju in socialistični preobrazbi kmetijstva in
vasi.
Podatki, ki jih bo preskrbel popis, bodo pripomogli k
izgradnji analitično-informativnih temeljev za potrebe združenega dela ter družbenega
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja na področju kmetijstva, ker bo popis vseboval podatke o obli

kah združevanja in povezovanja združenega dela v agroindustrijskem kompleksu, izhajajoč od temeljnih organizacij združenega dela.
Prav tako je treba s popisom preskrbeti podatke o
tem, kako se zasebni kmetijski proizvajalci vključujejo v
celoten proces družbene reprdukcije kmetijstva ter v sistem samoupravljanja z različnimi oblikami povezovanja
z združenim delom, nadalje
podatke o združevanju kmečkega dela in delovnih sredstev v kmetijske zadruge, v
organizacije združenega dela
in o drugih oblikaih združevanja kmetov.
Naloga popisa je zagotoviti

podatke, ki so potrebni, da
bi se ugotovilo tudi stanje in
spremembe v socialnoekonomski strukturi kmetijstva,
zaposlenosti v nekmetijskih
dejavnostih, zaposlenost v tujini in o opravljanju dopolnilnih dejavnosti.
S popisom je treba preskrbeti tudi podatke o opremljenosti gospodinjstev z osnovnimi napravami, ter podatke
o kmetijskih gospodarstvih
zasebnih proizvajalcev po posameznih občinah, avtonomnih
pokrajinah, republikah in za
vso našo državo.
KAJ ZAJEMA POPIS
V Osnutku, zakona je predvideno, da popis zajema temeljne organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in kmetijskimi storitvami, temeljne
organizacije združenega dela,
s katerimi kmetje združujejo
svoje delo in delovna sredstva, nadalje delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela in skup
nosti, v katere se združujejo
temeljne organizacije združenega dela, kmetijske zadruge
in druge oblike združevanja
kmetov.
Popis bo nadalje zajel kmetijska gospodarstva zasebnih
proizvajalcev ne glede na to,
ali je oseba, za katere gospodarstvo gre, kmet ali pa
se ukvarja z drugo dejavnostjo, kot tudi gospodinjstva ter
osebe, ki nimajo kmetijskega
gospodarstva, vendar živijo na
tem področju.
Z Osnutkom zakona je določeno, da se bo od temeljnih organizacij združenega dela in od delovnih organizacij,
ki v svoji sestavi nimajo te-

DELO

meljnih organizacij združenega dela, zbiralo podatke o:
— imenu in sedežu; panogi
dejavnosti; združevanju delov
ne organizacije, sestavljene
delovne organizacije, skupnosti in drugih oblikah združevanja organizacij združenega
dela; sodelovanju in združevanju dela in sredstev na
podlagi samoupravnih sporazumov, sklenjenih z drugimi
organizacijami. združenega dela na področju proizvodnje,
prometa in financ; vrsti in
obsegu storitev; kmetijskih
gospodarstvih zasebnih proizvajalcev; zaposlenih delavcih; zemljišču, večletnih nasadih, živini, drobnici, zgradbah, kmetijskih strojih in
transportnih sredstvih; mehaniziranosti dela, porabi reprodukcijskega materiala in

Cev, ki niso člani zadruge, pa
svoje delo in sredstva združujejo z zadrugo ali sodelujejo in poslujejo z njo na kateri koli drug način.
Pri popisu zasebnih kmetijskih gospodarstev se bo zbiralo, poleg podrobnih podatkov o članih gospodinjstva,
tudi naslednje podatke: o
združevanju v kmetijsko zadrugo in o drugih oblikah
združevanja, združevanju dela in delovnih sredstev ter
drugih- oblikah poslovnega sodelovanja z Organizacijami
združenega dela, odnosih z
drugimi kmetijskimi gospodarstvi zasebnih proizvajalcev,
zaposlovanju tuje delovne sile, zameljišču,. požeti površini, sadnih drevesih in trsih
vinske trte, živini, drobnici,
čebeljih panjih, kmetijskih

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O POPISU KMETIJSTVA V L. 1976 — AS 191
goriva; o osnovnih kulturah zgradbah, strojih, transportnih
in podatke o površini, proiz- sredstvih, mehanizaciji osnovvodnji, prodaji, zalogah, po- nih kmetijskih del in o narabi človeškega in strojnega makanju.
dela, gnojil in o namakanju;
Z Osnutkom zakona je doza osnovne živinorejske pro- ločeno, da se bo popisovaizvode pa tudi podatki o pro- . nje opravilo na osnovnih in
izvodnji in prodaji proizvo- pomožih popisnih obrazcih,
dov in porabi dela.
ki jih bo določil Zvezni zaOsnutek zakona predvideva, vod za statistiko in bodo obda bo imela popisnica za javljeni v »Uradnem listu
kmetijske zadruge dve skupi- SFRJ«. Dopušča se možnost,
ni podatkov; podatke, ki bo- da pristojni republiški, podo istovetni s programom, krajinski in občinski organi
značilnim za organizacijo zdru odredijo, da se na njihovem
ženega dela oziroma za sestav- območju lahko zbira, poleg
ljeno organizacijo združene- podatkov, ki so določeni z
ga dela, kot tudi za kmetij- zakonom, tudi druge podatsko zadrugo specifične podat- ke o kmetijstvu.
ke, ki se nanašajo na člane
Predvideni so naslednji orzadruge in deleže kmetoval- gani za izvedbo popisa: Zvez-

SKUPŠČINSKIH

ENOTNOST ZBORNICE

ni zavod za statistiko, republiški in pokrajinski zavodi za
statistiko ter občinske popisne komisije. Z Osnutkom zakona se določa, da bo Zvezni zavod za statistiko objavil
prve podatke pipisa po republikah, pokrajinah in občinah v 45 dneh od dne, ko bo
popisovanje končano, do konca 1. 1976 pa predhodne podatke popisa kmetijskih gospodarstev zasebnih proizvajalcev po republikah in porakjinah..
POTREBNA SREDSTVA
Celoten znesek sredstev, ki
jih je treba zagotoviti za izvedbo popisa, znaša 300,5 milijona dinarjev. Po Zakonu o
statističnih raziskovanjih, ki
so v interesu vse države, zagotavljajo sredstva za takšna
statistična raziskovanja tiste
družbenopolitične skupnosti,
ki raziskovanja opravljajo. Za
skorajšnji popis bo treba torej iz proračuna federacije
zagotoviti 10,70 odstotka potrebnih sredstev ali 32 milijonov dinarjev, s čemer se bo
krilo stroške Zveznega zavoda ža statistiko. Ta sredstva
se bo zagotovilo v proračunu
federacije v razdobju štirih
let, začenši z 1. 1976, glede na
zadeve, ki jih bo Zavod opravljal, in glede na dinamiko
porabe sredstev, ki je določena v Osnutku zakona.
Preostali del potrebnih sred.
stev bodo zagotovile republike in avtonomne pokrajine:
Bosna in Hercegovina 45,1 milijona dinarjev, Crna. gora
5,6 milijona, Hrvatska 70,3 milijona, Mekedonija 14,2, Slovenija 26,3, Srbija 65,3, Vojvodina 29,9 in Kosovo 11,4 milijona dinarjev.

TELES

ZA VSA PODROČJA

GOSPODARSTVA
• Široka javna razprava o Predosnutku zakona o združevanju v Gospodarsko zbornico
Jugoslavije
• Predosnutek so obravnavali tudi v Odboru Zbora republik in pokrajin za vprašanja
združevanja v gospodarstvu
Odbor Zbora republik in
pokrajin za vprašanja zdruze.
vanja v gospodarstvu je v

predhodni fazi obravnaval
Predosnutek zakona o združevanju v Gospodarsko zbor-

nico Jugoslavije. Predosnutek
so izdelali v Gospodarski
zbornici po široki javni raz-

pravi, katere težišče je bilo
v organizacijah združene-a
dela, v družbenih telesih in
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organih gospodarskih zbornic.
Svoja mnenja so podali tudi
Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ, Sekretariat Sveta
Zveze sindikatov Jugoslavije,
temeljne gospodarske zbornice v republikah in pokrajinah ter drugi.
Člani Odbora so pozdravili
pobudo Gospodarske zbornice
Jugoslavije, da je začela pripravljati to listino, s čimer
je pripomogla, da se delo na
pripravi zakona pospeši. Menijo, da je večina rešitev
sprejemljiva, ker odsevajo nov
duh vzpostavljanja razmerij
pri združevanju v Gospodarsko zbornico.
ENOTNA
ORGANIZACIJA
Po temeljnih načelih, ki so
izražena v tem prvem delovnem dokumentu, je Gospodarska zbornica Jugoslavije
obče združenje organizacij
združenega dela. Je samoupravna in enotna organizacija
za vsa področja gospodarstva
na vsem območju SFRJ. Prek
svojih delegatov v skupnih
organih in drugih oblikah neposrednega povezovanja organizacije združenega dela v
Zbornici usklajujejo svoja razmerja v družbeni reprodukciji in druge skupne interese,
izhajajoč od enotnih interesov
delovnih ljudi in razvoja socialističnih samoupravih odnosov.
Organizacije združenega dela v Gospodarski zbornici Jugoslavije usklajujejo svoje
interese in zavzemajo stališča
glede tistih vprašanj, za ka-

ZVEČATI

tera to po naravi stvari ni
mogoče na ravni temeljnih in
republiških oziroma pokrajinskih gospodarskih zbornic.
V Gospodarsko zbornico
Jugoslavije se neporedno
združujejo organizacije združenega dela, banke, kmetijske in druge zadruge v gospodarstvu, zadružne zveze,
organizacije poslovnih združenj in druge organizacije, ki
opravljajo poslovno dejavnost.
Načelo združevanja v Zborni,
co je enotnost Zbornice za
vsa področja gospodarstva,
vendar se pri tem upošteva
potrebo vertikalnega in hori.
zontalnega — panožnega in

tržišče, za ekonomske odnose
s tujino, ter za gospodarstvo
v celoti.
Ker Zbornica ni edina oblika povezovanja gospodarskih subjektov, so organizacije združenega dela napotene
na sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi,
družbenopolitičnimi, družbenimi in drugimi samoupravni
mi organizacijami.
Med okvirnimi nalogami Zbornice, ki so v skupnem interesu, so poudarjene
plansko-razvojna in pospeševalna komponenta, usklajevanje načrtov in programov dela in razvoja ter usmerjanje

DRUGAČNO VZPOSTAVLJANJE RAZMERIJ
PRI ZDRUŽEVANJU V GOSPODARSKO
ZBORNICO JUGOSLAVIJE
regionalnega povezovanja organizacij združenega dela.
Zbornica se konstituira po
delegatskem načelu, samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje pa je osnovni način za urejanje medsebojnih razmerij med organizacijami, združenimi v Zbornico.

razvoja gospodarstva, povezovanje in združevanje dela in
sredstev, zagotavljanje delovanja enotnega jugoslovanskega
tržišča, povezovanje znanosti
in gospodarstva, informiranje,
pospeševanje zunanjetrgovinske menjave, udeležba pri
določanju in izvajanju ekonomske politike itn.

NALOGE ZBORNICE

DELEGATI UPRAVLJAJO
ZBORNICO

Organizacije, združene v Gospodarsko zbornico Jugoslavije, delajo na skupnem urejanju dela in poslovanja, usklajujejo svoje posebne interese s skupnimi in splošnimi
družbenimi interesi glede tistih vprašanj, ki so pomembna za enotno jugoslovansko

Delo in zadeve Zbornice
upravljajo organizacije, ki so
v njej združene, prek svojih
delegatov. Organ upravljanja
je Skupščina Zbornice, ki jo
sestavljajo delegati grupacij in
delegati ustreznih organov republiških oziroma pokrajinskih zbornic. Delegat« za gru-

NAČRTOVANO

pacije organizacij združenega
dela volijo delavski sveti ali
ustrezni organi upravljanja.
V organih Zbornice odločitev ni mogoče .sprejemati s
preglasovanjem, temveč izključno z usklajevanjem stališč. Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje je osnovna metoda za
urejanje medsebojnih razmerij tako med organizacijami
združenega dela kot tudi med
gospodarstvom in dejavniki
zunaj gospodarstva. Prav tako se bolj poudarja potrebo
po krepitvi poslovne morale
v medsebojnih razmerjih organizacij združenega dela.
NEKATERA POMEMBNA
VPRAŠANJA SO
IZPUŠČENA
V razpravi o tem dokumentu so bili člani Odbora mnenja, da Predosnutek prepušča
ureditev nekaterih pomembnih
vprašanj Statutu Zbornice, a
da bi jih bilo treba urediti z
zakonom. Z zakonsko ureditvijo pomembnejših vprašnaj
bi se okrepil položaj organizacij združenega dela, s čimer bi se izognili situacijam,
ko bi deli združenega dela
pod pritiskom privolili v odločitve, ki jim ne bi bile v
korist.
V Odboru je rečeno, da je
treba mnogo bolj poudariti
dolžnosti Zbornice pri oblikovanju in izvajanju ekonomske politike v skladu z interesi združenega dela, da ne
bi bilo videti, kako da se
Zbornico postavlja nasproti
nekemu nosilcu drugačnega
interesa.

STOPNJO

POVEČEVANJA ZAPOSLENOSTI
• Omogočiti hitrejše zaposlovanje delavc ev iz manj razvitih področij
# Nezaposlene strokovnjake je treba usmerjati na manj razvita območja, kjer jih zelo
potrebujejo
. .
§ odbor Zveznega zbora za delo, zdravstvo in socialno politiko ocenjuje, da se
uresničujejo osnovni smotri politike zaposlenosti in zaposlovanja
je predvideno za nasledOdbor Zveznega zbora slovanje. (Analiza je prikaza kih je zidaj v Jugoslaviji 443 kot
tisoč nezaposlenih, vendar je nji srednjeročni načrt in proSkupšEine SFRJ za delo, na v 12. št. »Poročevalca«)
V Odboru so opozorili, da stopnja nezaposlenosti različ- jekcijo dolgoročnega razvoja
zdravstvo in socialno politiko število
nezaposlenih oseb kljub na, tako v Sloveniji znaša države, lahko bistveno vpliva
je obravnaval Analizo gibanja uresničevanju osnovnih smot- 1,6* odstotka, največ pa na na zmanjšanje nezaposlenosti
in na hitrejše vračanje naših
zaposlenosti in zaposlovanja rov politike zaposlovanja v Kosovu — 21 odstotkov.
Zato je v tem skupščinskem zdomcev.
v razdobju od 1. 1971 do 1974 minulih štirih letih kaže neKer v posameznih regijah
in sprejel najbolj bistvene nehno tendenco rasti, poseb- telesu zastavljeno vprašanje,
države primanjkuje delovne
ocene, katere je v tej analizi no še na manj razvitih pod- ali stopnja povečevanja zapo- sile
je nujno treba organizirapodal Zvezni komite za zapo- ročjih. Po statističnih podat- slenosti za 3 do 4 odstotke,
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ti intenzivnejšo notranjo migracijo, ki naj omogoča hitrejše zaposlovanje delavcev z
manj razvitih področij. To je
po mnenju Odbora prvenstvena naloga interesnih skupnosti za zaposlovanje, ki naj bi
jo opravljale na podlagi družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja z
izvajanjem sprejetih ukrepov
o strokovnem usposabljanju
nezaposlenih in večjem povezovanju samoupravnih interesnih skupnosti z gospodarstvom.
Da bi te naloge izpolnile,
se morajo samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje popolnoma prilagoditi novim razmeram in zahtevam,
se pravi tudi novim ustavnim
rešitvam.
Odbor nadalje opozarja, da
visoko strokovni kadri, n.pr.
zdravniki in inžernirji, nera-

PRECEJ

di odhajajo na manj razvita
območja, čeprav jim tam ponujajo zelo ugodne pogoje.
Zaradi tega je nujno treba
pazljivo ter v duhu ustavnih
določil preučiti, na kakšen
način bi bilo mogoče zaposlovanje takih strokovnjakov
usmeriti predvsem v manj
razvita območja države.
V Odboru je ugotovljeno,

delavcem v tujini, vendar je
to še nadalje zadeva, za katero morajo ustrezni organi
nemahno skrbeti. Zategadelj
je nujno treba še nadalje razvijati učinkovito službo za nuđenje pomoči našim zdomcem,
posebej še, ker se v razmerah ekonomskih motenj, ener.
getske in surovinske krize njihove pravice pogostoma krši.

KAKO SE URESNIČUJEJO OSNOVNI SMOTRI
POLITIKE ZAPOSLOVANJA
da se je v zadnjem času občutno zmanjšalo odhajanje naših delavcev na za'časno delo zunaj države. Podprli so
prizadevanja, da se z bilateralnimi in mednarodnimi sporazumi zagotovi čim popolnejše varstvo pravic našim

DOSEŽENEGA

UGODNEJŠIH

Materialno zavarovanje nezaposlenih je oblika socialnega zavarovanja in ga je zato
treba uskladiti z določili nove
Ustave. V skladu z 281. členom Ustave je treba preveriti, če je nujno, da se na ravni federacije določi temeljne

pogoje za pridobitev pravice
do materialnega zavarovanja,
oziroma ali je treba odpravita
cenzus kot omejevalni element pri tem zavarovanju nezaposlenih delavcev.
V Odboru so opozorili, da
je treba razvijati obrtne dejavnosti in druge storitve, ker
je na tem področju mnogo
neizkoriščenih možnosti za
zaposlovanje. Zato je treba
preveriti davčne in druge ukrepe, ki našim delavcem —
povratnikom iz tujine otežujejo vlaganje prihrankov v
take dejavnosti.
Poudarjeno je tudi, da je
treba smotrneje izkoriščati
človeški delovni potencial na
vasi ter v kmetijstvu, ker je
to potrebno zaradi sedanje
starostne strukture vaškega
življa in velikega števila aktivnih kmetovalcev med zdomci.

PRI ZAGOTAVLJANJU

RAZMER

® V praksi uresničiti načelo o enakih pravicah in obravnavanju naših zdomcev ter
domačih delavcev
• Čimprej skleniti družbene dogovore o virih za financiranje družbenih aktivnosti,
o dopolnilnem šolanju otrok in o izobraževanju zdomcev
Tudi Odbor za zunanjo politiko Zveznega zbora je obrravnaval Analizo gibanja zaposlenosti in zaposlovanja v razdobju od 1. 1971 do 1974, posebej še položaj jugoslovanskih zdomcev in ukrepov za
zboljšanje nihovega položaja.
Odbor je ocenil, da si je
celotna skupnost precej prizadevala za reševanje številnih
problemov, ki so nastali z zaposlitvijo naših občanov v tujini, ter da so k zagotavljanju ugodnejših razmer za
njihovo delo in bivanje precej pripomogle bilateralne
pogodbe, ki smo jih sklenili
z državami, v katerih živijo,
o urejanju pravic is položaja
zdomcev.
Pri tem je imela važno vlogo tudi angažiranost Jugoslavije v multilateralnih aktivnostih, nadalje krepitev službe
za nuđenje delovno-pravne in
socialne zaščite ter druge pomoči našim delavcem, kot tudi popolnješe zadovoljevanje
drugih potreb na področju
informiranja, izobraževanja,
dopolnilnega , šolanja otrok,
kulturnega življenja in zabave.

Posebno pozornost je Odbor posvetil gibanjem na tržušču dela v glavnih imigracijskih državah, njihovi politiki zaposlovanja tujih delavcev ter uporabi te politike na
jugoslovanske državljane. Zapletenost ekonomskega položaja in negotovost glede nadaljnjih gospodarskih tokov,
ohranjanje visoke stopnje inflacije ob hkratnem upočasnjevanju gospodarske rasti,
zmanjšanje investicij in viso-

odnosov SFRJ s posameznimi državami ter v njenih drugih mednarodnih aktivnostih.
Nenehno mora biti navzoč tudelavci. Njihov položaj mora
biti tudi v bodoče sestavni
del ekonomskih in političnih
di v mednarodnih odnosih
družbenopolitičnih organizacij.
Odbor meni, da morajo
imeti posebno vlogo v
teh prizadevanjih diplomatskokonzularna predstavništva, ki

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO ZVEZNEGA
ZBORA O POLOŽAJU NAŠIH ZDOMCEV
ka stopnja nezaposlenosti povzročajo, da se imigracijski
kanali zapirajo. V takih razmerah se vse bolj zvečujejo
razlike med formalno-pravnim
in resničnim položajem delavcev imigrantov.
Po mnenju Odbora si je
treba glede učinkovitejšega in
popolnješega varstva položaja
in pravic jugoslovanskih zdomcev prizadevati predvsem za
to, da se bo v praksi uresničevalo načelo enakih pravic
in obravnavanja z domačimi

naj bi okrepila neposredno
varstvo in pomoč našim
zdomcem ter ga napravila bolj
učinkovitega, saj je to v poslabšanih razmerah še potrebnejše. Pristojni organi federacije, republik in pokrajin
morajo posvetiti vso pozornost izbiranju kadrov za delo v teh predstavništvih in
njihovim strokovnim sposobnostim ter moralnopolitičnim
lastnostim. Da bi dobili zaželene učinke, morajo vse
službe za nuđenje pomoči

delati bolj organizirano in
usklajeno.
Odbor meni, da je treba
nadaljevati z mednarodno
pravnim urejanjem položaja
naših zdomcev (sporazumi o
zaposlovanju in socialnem zavarovanju) v tistih državah, s
katerimi tega še nismo uredili. Pristojni organi federacije so dolžni ustreznih organih imigracijskih držav redno sprožati reševanje problemov, ki so povezani s položajem naših zdomcev.
Za uresničevanje vseh teh
nalog s področja zaposlovanja in zaposlenosti naših
zdomcev je nuijno čimprej
skleniti družbeni dogovor o
stalnih in stabilnih virih za
financiranje nujno potrebnih
družbenih aktivnosti, družbeni dogovor o dopolnilnem šolanju otrok in družbeni dogovor o izobraževanju delavcev. Odbor meni, da je družbeno nesprejemljivo, da vprašanje financiranja teh aktivnosti, navkljub sklepom Predsedstva SFRJ in Predsedstva
ZKJ, še vedno ni urejeno.
Zategadelj je Odbor predlagal Zveznemu zboru, naj moč21
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no zaveže pristojne dejavnike
za dokončno rešitev tega
vprašanja.
V Odboru je izraženo mnenje, da je za določitev politi-

IZ

DELA

POVEČAN

ke zaposlovanja v tujini, posebej pa še politike vračanja
naših zdomcev, potrebno dosti temeljiteje ugotavljati razvojne tokove našega gospodar-

ZVEZNEGA

OBSEG

goslovanske delovne organizacije izvajajo v tujini, ter z
angažiranjem tujih sredstev
za skupne naložbe v jugoslovansko gospodarstvo.

stva in gibanj na tujih tržiščih dela. Odbor je podprl
usmeritev, naj se odpira nove možnosti zaposlovanja z
investicijskimi deli, ki jih ju-

IZVRŠNEGA

SVETA

ZADEV CARINSKE SLUŽBE

• Blagovni promet s tujino je bil lani za 13 odstotkov večji kot I. 1973
# Odkrili so 6.057 carinskih prekrškov, ki so jih storile organizacije združenega dela,
in 16.946 prekrškov posameznikov
ščenja blaga določeni z zakonom, se jih ne spoštuje, carinski Organi pa tega ne morejo učinkovito urediti. Zakon določa, da se da blago,
ki mu je rok skladiščenja
potekel, prodati, toda če gre
npr. za opremo za gradnjo
velikih investicijskih objektov, ga ni mogoče prodati,
ker bi to povzročilo skupnosti še večjo škodo.
Prav tako se carinski organi tudi pri blagu, ki ga uvažajo občani, soočajo z več
problemi. Občani navadno nimajo dokumentacije o vrednosti blaga, če pa jo imajo,
ni docela verodostojna. Ti
problemi se kažejo zlasti v
maloobmejnem prometu s
sosednjimi državami, med katerimi je na prvem mestu
Italija z 80 odstotki prometa,

Učinkovitost carinske službe ter njena vsakdanja dejavnost pri blagovnem prometu s tujino, uspehi pri delu, materialni in kadrovski
problemi te službe v 1. 1974
so poglavitna vprašanja, ki
jih obravnava Poročilo, katerega je Zvezna uprava carin poslala v obravnavo Skupščini SFRJ. Kakor se pričakuje, bo to poročilo obravnaval Zvezni zbor na eni od
prihodnjih sej.
V Poročilu se ugotavlja, da
je bil obseg blagovnega prometa s tujino 1. 1974 za 13
odstotkov večji kot 1. 1973.
V zadnjih petah letih zaznamujejo poprečno 9-odstotno
letno povečanje prometa. L.
1970 je promet znašal približno 30 milijonov ton blaga,
1. 1974 pa več kot 41 milijonov ton.

milijona dolarjev ali približno 7 milijard dinarjev. Organi carinske službe so, kot
se poudarja, okrepili kontrolo blaga, ki se ga prodaja
prek konsignacijskih skladišč
in je bilo 1. 1974 manj zlorab kakor prej. Vendar pa
pomeni resen, problem pri
zagotavljanju učinkovitejšega
nadzorstva nad prometom
blaga prek konsignacijskih
skladišč, da,je v teh zadevah
angažirano le 58 carinskih
delavcev.
Glede začasnega uvoza —
to je posebna carinska kategorija, ki nudi uvoznikom
določene olajšave — poročilo
poudarja, da se je V obdobju
1968-^1973 obseg tega uvoza
nenehno povečeval. Sprva so
največ uvažali prevozna sredstva (letala, vagone, kamio-

UVOZ IN IZVOZ BLAGA
Lani je bilo uvoženo za
15 odstotkov več blaga kakor
1. 1973, skupna vrednost tega
blaga pa je večja za 67 odstotkov. Po statističnih podatkih so plačila carin in
drugih uvoznih dajatev znašala 20 milijard in 213 milijonov dinarjev, kar pomeni
glede na 1073. 1. povečanje za
48 odstotkov.
Od celotnega zneska plačanih dajatev odpade na dajatve, ki so jih plačali potniki, približno 50 milijonov
dinarjev, kar je za 64 odstotkov več od carin in drugih dajatev, ki so jih plačali potniki i. 1973.
Bazen v rednem uvozu iz
tujine, prihajajo velike količine blaga tudi prek konsignacijskih skladišč. L. 1974
je bilo v naši državi registriranih 517 zastopnikov tujih film, ki so imeli 2.834
konsignacijskih skladišč. Lani
je njihov promet znašal 410,6

ZVEZNA UPRAVA CARIN — POROČILO
O DELU V L. 1974
ne-hladilnike itn.), kasneje pa
se je povpraševanje razširilo tudi na ostalo opremo,
zlasti še na elektronske računalnike. Od celotne vrednosti začasno uvoženega blaga v znesku 541 milijonov
dinarjev je lani odpadlo na
elektronske računalnike 93
odstotkov ali 502 milijona
dinarjev.
Nadalje se ugotavlja, da se
je obseg uvoza nenehno povečeval, od 1. 1971 naprej po
en milijon ton letno.

sledi Avstrija s 7,9 odstotka,
preostanek pa odpade na
ostale sosednje države.
Z uveljavitvijo novih carinskih predpisov septembra
1973 ter s povečanjem obsega
blagovnega prometa se je povečalo tudi število predmetov, ki so jih carinarnice reševale v carinskem postopku
na prvi stopnji. L. 1974 so
carinarnice izdale približno
20 tisoč sklepov več kot predlani.
KRŠITEV PREDPISOV

CARINSKO
NADZORSTVO
Ker roki za skladiščenje
v carinskih skladiščih doslej
niso bili omejeni, blago v
nekaterih primerih ostaja v
njih' tudi po več let. Niti v
primerih, ko so roki skladi-

Posebno pozornost so lani
posvetili odkrivanju in preprečevanju kršitev carinskih
predpisov. Prekrški, ki so
jih odkrili 1. 1974, se v glavnem nanašajo na poskus zlorabe carinskih stopenj ter
oblik režima uvoza in izvoza blaga, najemanje blaga, ki

je pod carinskim nadzorstvom, še preden je blago
ocarinjeno in so zanj plačane
carinske ter druge dajatve,
na netočno prikazovanje
vrednosti, količine in izvora
blaga itn. Kot opažajo carinski organi, na ta način
najpogosteje kršijo carinske
in druge predpise organizacije združenega dela s področja zunanje trgovine in špedicije. Hude kršitve predpisov v blagovni menjavi s tujino se najpogosteje stori ob
posredovanju predstavnikov
posameznih organizacij združenega dela v tujini.
L. 1974 so odkrili 6.057 carinskih prekrškov, ki so jih
storile organizacije združene-ga dela; v primerjavi s predlanskim letom to pomeni
zmanjšanje za 17 odstotkov.
Do tega zmanjšanja je prišlo, kot se poudarja, po
splošni družbeni akciji, ki
jo je sprožila 21. seja Predsedstva OK ZKJ in Pismo
tovariša Tita ter Izvršnega
biroja.
L. 1974 je bilo odkritih
16.946 carinskih prekrškov, ki
so jih storili posamezniki,
kar je neznatno zmanjšanje
— za 3 odstotke v primeri
s predlanskim letom. Vrednost blaga, ki je bilo odvzeto posameznikom, je lani
znašala 58,2 milijona dinarjev, to pa v primerjavi z
1. 1973 pomeni povečanje' za
54 odstotkov.
število ugotovljenih deviznih prekrškov je ostalo na
ravni predlanskega leta —odkrili so 4.834 primere, odvzeto pa je 20 milijonov dinarjev.
ORGANIZACIJA
IN KADRI
Lani je zadeve carinske
službe opravljalo 36 carinarnic s 191 carinskimi izposta-

vami. Služba je pokrivala 190
mejnih prehodov, od tega
103 mednarodne in 87 maloobmejnih. Lani so v carinsko službo sprejeli 191. delavcev, tako da je ob koncu
1. 1974 število delavcev na
carini znašalo 3.220, kar je
za 6,3 odstotka več kot 1.1973.
Pri politiki sprejemanja
kadrov se posveča posebno

pozornost strokovni izobrazbi in zaposlovanju mladih
kadrov, psihofizičnim delovnim sposobnostim delavcev
ter njihovim moralno-političnim lastnostim, upoštevajoč
posebnosti in naravo dela carinske službe, zlasti na meji.
V tem oziru je pomemben
podatek, da jih je od celotnega števila zaposlenih 1.250

DELEGATSKA
Na seji Zveznega zbora
Skupščine SFRJ m. junija so
predstavniki Zveznega izvršnega sveta odgovorili na več
vprašanj, ki so jih delegati
zastavili na prejšnji seji tega Zbora.

ma modernizacije carinske
službe do 1. 1977. Ugotavlja,
da' je bilo lani v ta namen
porabljeno več kot 76 milijonov dinarjev in sicer večinoma za dokončanje objektov v obstoječih carinarnicah, za začenjanje gradnje
potrebnih objektov, za nameščanje naprav in nabavo
opreme za potrebe Službe.

VPRAŠANJA

Objavljamo nekatera od teh
vprašanj in odgovorov, ki po
svojem značaju in vsebini
sprožajo reševanje nekaterih
sistemskih vprašanj ali pa
opozarjajo na potrebo po
novih ukrepih.

Prizadevanja za večjo varnost na železnici
Delegat Naum Gligorovski
je zastavil Zveznemu izvršnemu svetu naslednje vprašanje: Kaj so Zvezni izvršni
svet, Zvezni komite za promet
in zveze ter Jugoslovanska
skupnost, železnic storili v
zvezi s prometno nesrečo na
progi Skopje-Beograd pri
Vran ju?
Odgovor je podal Bošk0
Dimitrijević, član ZlS-a in
predsednik Zveznega komiteja za promet in zveze. Na
začetku je opozoril na nekatere osnovne elemente s
področja normativnega urejanja varnosti v železniškem
prometu.
Po Ustavi SFRJ federacije
ureja osnove varnosti v železniškem prometu, prevoz
nevarnih snovi in obvezno
združevanje železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic.
Nekatera vprašanja s področja varnoisti železniškega
prometa urejajo republike in
pokrajine v skladu z zveznim zakonom. Mnogo vprašanj pa urejajo železniške
organizacije, zlasti še vprašanja tehnično — tehnološke
enotnosti in varnega ter rednega delovanja železniškega
prometa.
Železniške organizacije so
dolžne v sklopu Skupnosti
jugoslovanskih železnic urejati vprašanja, ki so povezana z varnostjo prometa, druga vprašanja pa samostojno
urejajo železniška transportna podjetja in temeljne organizacije združenega dela.
Zvezni komite za promet in
zveze, glede na svoje delov-

ali 39 odstotkov članov ZKJ.
V Poročilu je nadalje govor o strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju carinskih delavcev, o problemu reševanja stanovanjskega vprašanja — na stanovanje čaka približno 900 carinskih delavcev. Kot posebno
nalogo Poročilo poudarja nadaljnje uresničevanje progra-

no področje in glede na
splošno zastavljeno vlogo na
novo oblikovanih komitejev,
predvsem spremlja izvrševanje zveznih zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov
in sicer na podlagi medsebojnega sodelovanja, obveščanja in dogovarjanja z ustreznimi republiškimi organi.
Pri uresničevanju sklepov
Zveznega zbora Skupščine
SFRJ o ukrepih, ki so potrebni za popolnejše in učinkovitejše reševanje problemov železniškega prometa,
je Zvezni komite za promet
in zveze okrepil svojo dejavnost pri usklajevanju dela in
dogovarjanja z ustreznimi
republiškimi in pokrajinskimi upravnimi organi ter s
Skupnostjo
jugoslovanskih
železnic po vseh vprašanjih,
ki so povezana z varnostjo
prometa, ter ukrenil nujno
potrebno iz pristojnosti federacije.
Določen je način in dinamika izvrševanja nalog v zvezi s skupnimi ukrepi za zboljšanje varnosti in urejenosti železniškega prometa. Dogovorjene naloge se izvaja
po dinamiki, ki je bila določena. Ustrezno so ukrepali
tudi za zboljšanje položaja
železniških transportnih organizacij združenega dela,
npr. glede vprašanja cen, carinskih kontingentov, uvoza
tirnih vozil in kreditiranja
domače strojegradnje.
Posebej zasledujejo, kako
se uresničuje program razvoja jugoslovanskih železnic,
in sprejemajo potrebne ukrepe.

2TP in temeljne organizacije združenega dela so si
doslej precej prizadevale za
zboljšanje varnosti prometa.
Z večjo kontrolo in nenehnim nadzorom so poostrili
ukrepe za odgovornejšo uporabo prometno-tehničnih predpisov. Kot posebno pomembno velja poudariti, da so na
nekatere serije lokomotiv že
vgrajene lokomotivske avtomatske zaviralne naprave,
ter da se na nekaterih odsekih magistralnih prog vgrajuje progovne avtomatske zaviralne naprave. Poleg tega
intenzivno preverjajo tista
določila zveznih zakonov, katera se nanašajo na varnost
in urejenost železniškega prometa.
Zvezni zbor Skupščine
SFRJ bo septembra letos
podrobneje obveščen o izvajanju omenjenih sklepov.
Boško Dimitrijević je zatem
poudaril, da je Zvezni komite za promet in zveze že po
prvih vesteh o železniški nesreči vzpostavil nujen stik in

sodelovanje s Skupnostjo Jugoslovanskih žefleznic, ŽTP
Beograd in Sekretariatom za
promet SR Srbije. Zvezni
komite je pismeno obvestil
Zvezni izvršni svet o prvih
znanih podatkih o nesreči,
ker podatki o vseh vzrokih
nesreče še niso znani, kajti
pristojne komisije jih zelo
podrobno raziskujejo.
Dimitrijević je obvestil delegate, da je v 2TP Beograd
oblikovana posebna strokovna komisija, ki bo preučila
ustrezne rešitve za najbolj
občutljive prehode na tej
progi. Delavski svet ŽTP Beograd pa je sprejel sklep o
intenzivnem delu na preučevanju in reševanju takih vprašanj, kot so delo železniškega osebja pri nadzoru proge
in objektov, režim in način
urejanja hudourniških tokov,
sodelovanje z vodnogospodarskimi organizacijami ter
ustanovami, ki za svoje potrebe spremljajo atmosferske,
hidrološke in druge spremembe.

Pokojninska doba za delo v kmečkih
delovnih zadrugah
Delegat Djordje Petrovič je cembra 1972, izračunava po
zastavil Zveznemu izvršnemu predpisih, kd so veljali do
svetu naslednje vprašanje: tega dne. V skladu s tem
Kaj je bilo doslej storjene- členom bi bilo treba, ko
ga, da bi se delo v kmečkih se v delovno dobo vračunadelovnih zadrugah priznalo v va čas, prebit na delu v kmečzavarovalno dobo?
kih delovnih zadrugah, upoOdgovor je dal Abdurahim rabiti določilo 159. 'člena
Žuri, namestnik predsednika prejšnjega temeljnega zaZveznega komiteja za delo kona o pokojninskem zavaroavnju, po katerem se ta
in zaposlovanje.
čas lahko vračuna v posebV 75. členu Zakona o te- no dobo samo tistemu zavameljnih pravicah iz pokojnin- rovancu — jugoslovanskemu
skega in invalidskega zavaro- državljanu, ki je vstopil v
vanja, ki se uporablja od 1. članstvo kmečke delovne zadjanuarja 1973, je predvideno, ruge v šestih mesecih po preda se pokojninsko dobo, za- kinitvi delovnega irazmerja
varovalno dobo, zavarovalno ali z njim izenačenega razdobo, ki se šteje v podalj- merja, oziroma za izseljence
šanem trajanju, in posebno povratnike po vrnitvi v Judobo, končano do 31. de- goslavijo, ali ki je takoj po

demobilizaciji ali odsluženju
kadrovskega roka ali dokončanem strokovnem usposabljanju stopil na delo v zadrugo. Pogoj je, da je zavarovanec v šestih mesecih potem,
ko mu je prenehalo članstvo v zadrugi, stopil v delovno razmerje, oziroma se je
prijavil na zavodu za zaposlovanje delavcev.
Potem, ko so bili izdani
republiški in pokrajinski zakoni o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je prišlo do različnega urejanja tega vprašanja. V praksi so
nastopili problemi v zvezi
z različnim priznavanjem časa, prebitega na delu v kmečki delovni zadrugi, v delovno
dobo še zlasti v tistih primerih, ko so pravico do pokojnine uporabili zavarovanci v tistih skupnostih, ki niso uvedle ugodnejših pogojev
za priznavanje delovne dobe
v kmečkih delovnih zadrugah,
so pa ti zavarovanci prebili
določen čas v članstvu kmečkih delovnih zadrug na področju tistih skupnosti, ki so

uvedle take ugodnejše pogoje za priznavanje delovne
dobe v sedanjih delovnih
zadrugah.
Čeprav se je skušalo najti
skupno stališče z republiškimi in pokrajinskimi sekretarji za delo, so še nadalje ostale različne rešitve glede priznavanja delovne dobe, prebite v kmečkih delovnih zadrugah.
Glede na t®, da je v teku
usklajevanje Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z Ustavo SFRJ, bo
Zvezni izvršni svet pri izdelavi predloga za spremembo
in dopolnitev tega Zakona
upošteval tudi odprta vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med katerimi je tuda
vprašanje priznavanja časa,
prebitega na delu v kmečkih
delovnih zadrugah, v delovno dobo. Še naprej si bodo
prizadevali za bolj smotrne in
za vse sprejemljive rešitev.

Potrošniški krediti so sestavni del tekoče
ekonomske politike
Delegat Vinko Gobec je na
prejšnji seji postavil dopolniilino vprašanje: ali se z
Uredbo Zveznega izvršnega
sveta o potrošniških kreditih postavlja posamezne delovne organizacije in gospodarske panoge v neenakopraven pložaj in kako se ocenjuje učinek Uredbe na enotnost jugoslovanskega tržišča?
Odgovor je dal Božidar
Radunović, namestnik zvezne-

ga sekretarja za finance. Najprej je dejal, da smo se že
ob izvajanju gospodarske reforme leta 1965 opredelili za
razvoj potrošniških kreditov
kot instrumenta, ki naj spodbuja proizvodnjo ter promet
določenih dobrin za osebno
porabo. Zato ni mogoče govoriti o enotni politiki kreditiranja artiklov široke porabe, marveč o politiki poV
rošniških kreditov kot se-

SPREJETI
Zvezni zbor je na seji 10.
junija sprejel naslednje zakone:
Zakon o zagotovitvi plačila
investicij (AS 178), katerega

stavnemu delu tekoče ekonomske politike.
Glede tega, koga naj banke
kreditirajo, so tri možnosti:
kreditiranje kupca kot končnega porabnika, kreditiranje trgovca kot blagovnega
posrednika in kreditiranje
proizvajalca. Najmanj sprejemljivo, bi bilo, če bi kreditirali samo trgovca kot blagovnega posrednika. Takšno
kreditiranje bi oba poslovna
partnerja — prodajalca in
kupca spravilo v odvisnost
od posrednika. Takšen sistem
kredita bi posredniku omogočil, da kupou nudi le tisto
blago, ki mu omogoča največji zaslužek, in da izloči iz
prodaje tisto blago, za katero mu prodajni pogoji ne
ustrezajo. Če bi kreditirala
le kupca, bi otežili prodajo
tistega blaga, ki ga je mogoče prodajati le na kredit,
to je pohištva, gospodinjskih
aparatov, avtomobilov ipd.
Ti razlogi pričajo, da je najbolj racionalna sedanja rešitev, torej rešitev, po kateri
dajejo potrošniške kredite
organizacije združnega dela
ter banke. Uredba ZlS-a
predvideva, da lahko dajejo
organizacije združenega dela
potrošniške kredite iz svojih prostih sredstev in iz
sredstev, ki jih v ta namen
dobijo od bank ali drugih
organizacij združenega dela.
Zahteva, da se prizna izključno pravico dajanja potrošniških kreditov samo poslovnim bankam, in sicer z
družbenim dogovorom republik in pokrajin, bi le delno
rešila nekatere probleme. Republike in pokrajine bi lahko s svojim dogovorom predpisale poslovnim bankam razne obveznosti, katerih le-te

zaradi pomanjkanja sredstev
ne bi mogle izpolniti. Lahko
bi se pripetilo, da se takšnega družbenega dogovora glede obsega sredstev za potrošniške kredite na bi izvrševalo, ker posamezne banke
in organizacije združenega dela zaradi pomanjkanja sredstev niso zmožne dajati svojega blaga na kredit. To potrjuje, da našim razmeram
ustreza ureditev, po kateri
potrošniških kreditov ne odobravajo le banke, temveč tudi delovne organizacije.
V tem je treba iskati odgovor na vprašanje, ald Uredba o potrošniških kreditih
postavlja nekatere organizacije združenega dela in posamezne grupacije v neenakopraven položaj, če se prodajo
enega blaga kreditira drugega pa ne, drži, da je boljši
položaj tistega, ki se ga kreditira. Toda če se pri odrejanju tekoče ekonomske politike oceni, da je treba neko
proizvodnjo spodbujati s potrošniškimi krediti, to ne pomeni, da je drugo blago, ki
se ga ne kreditira, v manj
ugodnem položaju.
Božidar Radunović je na
koncu posebno poudaril, da
je ZIS zadolžil Zvezni sekretariat za finance naj v sodelovanju z. ustreznimi sekretariati, združnenjem bank in
Gospodarsko zbornico Jugoslavije, ter s sekretariati za
finance republik in pokrajin
pretrese vse dane in nove
predloge ter da skupno
predložijo najbolj smotrne
rešiltve v novem predlogu
za spremembo in dopolnitev
Uredbe ter samoupravnega
sporazuma o potrošniških
kreditih, o katerem teče razprava.

družbenih sredstev (AS 154),
katerega Osnutek smo objavili v 8. št. »Poročevalca«.
Zakon o osebnih dohodkih
funkcionarjev, ki jih voli
ali imenuje Skupščina SFRJ,

ter o nadomestilih osebnih
dohodkov delegatom v Skupščini SFRJ (AS 180). Osnutek zakona smo prikazali v
IX. št. »Poročevalca«.

ZAKONI

Osnuitek smo prikazali v 11.
št. »Poročevalca«.
Zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev
skupne porabe uporabnikov
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