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SKUPŠČINE SR

IZ VSEBINE:

Predlog zakona o podaljšanem
financiranju občinskih proračunov
za I. 1975 s sredstvi iz vzajemnega
prelivanja med občinami (ESA 413)

Predlog za izdajo zakona o prispevku
določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja
v prometu z električno energijo,
z osnutkom zakona (ESA 415)

Osnutek zakona o varstvu
pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (ESA 227)

Osnutek proračuna federacije
za I. 1976

Osnutek zakona o izvrševanju
proračuna federacije za I. 1976

Osnutek zakona o varstvu
industrijske lastnine

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
ZA SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS
Ob tej razširitvi dnevnih
Dnevni redi sej vseh treh
zborov Skupščine SR Slove- redov predsedniki zborov
nije, ki so sklicane za 3. de- Skupščine SR Slovenije nar
cember 1975, so razširjeni z vajajo, da je predsednik Zbonaslednjimi točkami:
ra republik in pokrajin Skup— osnutek zakona o spre- ščine SFRJ poslal te akte
membah zakona o sredstvih v soglasje zborom Skupščiobveznega posojila za kredi- ne SR Slovenije s prošnjo,
tiranje hitrejšega razvoja gos- naj jih obravnavajo do 24.
podarsko manj razvitih re- decembra 1975, ko bo Zbor
publik in avtonomne pokra- republik in pokrajin o njih
odločal.
jine Kosovo (ESA 408);
Te zakone mora Skupšči— osnutek zakona o spremembah zakona o merilih na SFRJ sprejeti do konca
za razporeditev sredstev skla- leta 1975, ker v letošnjem letu
da federacije za kreditira- ne bo sprejet srednjeročni
nje hitrejšega razvoja gospo- plan razvoja SFRJ. Ker je
darsko manj razvitih repub- predvideno, da bodo v letošlik in avtonomnih pokrajin njem decembru poleg sej, ki
v obdobju od 1. 1971 do so sklicane za 3. december,
1975 (ESA 407);
seje zborov skupščine SR Slovenije
še 29. decembra, pred— osnutek zakona o spremembi zakona o republikah sedniki skupščinskih zborov
in pokrajini, ki se štejejo predlagajo zaradi racionalizaza gospodarsko manj razvi- cije dela zborov, naj se navedene akte obravnava na
te (ESA 409);
seji, ki je sklicana za 3. de— osnutek zakona o spre- cember.
membah zakona o merilih
Dnevna reda Zbora zdruza določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko manj raz- ženega dela in Zbora občin
vitim republikam in Sociali- sta razširjena še z nasledstični avtonomni pokrajini njima točkama:
Kosovo za financiranje nuj— osnutek odloka o dolonih družbenih služb v ob- čitvi skupnega zneska sreddobju od 1. 1971 do 1975 stev za financiranje progra(ESA 410).
ma po zakonu o zagotavljaDnevni red sej Zbora zdru- nju sredstev za financiranje
ženega dela in Zbora občin programa integracije in modernizacije skupnih služb za
je razširjen tudi z:
vodenje civilnih in vojaških
— osnutkom zakona
o zrakoplovov (ESA 350);
spremembi in dopolnitvi za— osnutek zakona o sprekona o izdaji obveznic federacije za 1. 1975 (ESA 411); membah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje
— osnutkom zakona o spre- programa modernizacije služmembi zakona o posebni upo- be za opravljanje notranjih
rabi določenih obveznic in zadev iz pristojnosti federadrugih vrednostnih papirjev cije v obdobju od 1. 1974 do
1979 (ESA 405),
(ESA 412).

PREGLED SEJ ZZD IN ZO
SKUPŠČINE SRS
Zbor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta na sejah 19. novembra 1975 sprejela:
— predlog za izdajo zakona
o spremembah
zakona o
uvebi in stopnjah republiških
davkov in taks, z osnutkom
zakona;
— predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem
proračunu) za 1. 1975;
— predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za
financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL
Slovenije, z osnutkom zakona;
— predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela
dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom;
— predlog za izdajo zakona
o investicijski dokumentaciji,
z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti
upravnih organov za odločanje in upravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom
zakona;
— predlog za izdajo zakona
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč, z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z
osnutkom zakona;
— predlog odloka o financiranju razširitve internatskih
in šolskih prostorov za miličnike-kadete v šolskem centru

za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen;
— odlok o soglasju k statutu Zveze
stanovanjskih
skupnosti Slovenije in k samoupravnemu sporazumu o
ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije;
— predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in
ugodnostih, ki se dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v 1. 1975;
— sklep o soglasju k predlogu za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v 1.1975, z osnutkom zakona;
— odlok o soglasju k predlogu zakona o
ratifikaciji
sporazuma med SFRJ in Republiko Avstrijo o izogibanju
dvojnemu obdavčenju na področju davkov na dohodek in
premoženje;
— odlok o soglasju k predlogu zakona o
ratifikaciji
konvencije o mednarodnih
pravilih o izogibanju trčenju
na morju;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega
objekta tujemu izvajalcu;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o premijah za
pšenico.
Zbor združenega dela je
sprejel tudi:
— odlok o soglasju k predlogu zakona o
ratifikaciji
sporazuma o garanciji med
SFRJ in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj.

VPRAŠANJA DELEGACIJ
IN

DELEGATOV

zbor združenega dela 19. h. 1975
Premija za pšenico
Skupina delegatov za gospodarsko področje 8. okoliša (s sedežem v Kranju) je
postavila delegatska vprašanje, ki se navezuje na obravnavo osnutka zveznega zakona o premiji za pšenico.
a

Pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ivo Marenk je posredoval naslednji
odgovor: »Premija za pšenico je bila uvedena kot ukrep
za povečanje odkupa prvič v

letu 1974, in sicer zaradi vremenskih razmer v času setve. Zategadelj jo je smatrati kot izjemni ukrep ekonomske politike zaradi povečanja
odkupa.
Vprašanje premiranja odkupa pšenice bi bilo potrebno sistemsko rešiti z medrepubliškim dogovorom o raz
voju kmetijstva do leta 1980.
Menimo, da je v naslednjih letih zaradi majhnega
odkupa vsakoletnega pridelka
pšenice premija smotrna, saj
neposredno zmanjšuje primanjkljaj plačilne bilance. V
tem smislu predlagamo, naj

bi se pri zveznem Izvršnem
svetu zavzeli, da se sprejme
sistemski zakon o premiji za
pšenico za srednjeročno obdobje. Pri tem naj bi se premija uveljavljala le toliko
časa, dokler ne bi bile v
celoti pokrite domače potrebe po pšenici iz domače proizvodnje. Ce bi prišlo do izvoza pšenice, plan to namreč predvideva, premija v
nobenem primeru ne bi bila
več potrebna, ker so cene na
svetovnem trgu zelo stimulativne in že same po sebi stimulirajo odkup pšenice.«

Financiranje starostnega zavarovanja
kmetov
Skupna delegatov za go- za leto 1975
spodarsko področje 8. okokmetje 59.436.105
liša (s sedežem v Kranju)
rep.
39.664.070
je postavila naslednje delegatobčine 19.832.035
sko vprašanje: »Koliko se Skupaj:
118.992.210
bodo zmanjšale obveznosti
organizacij združenega dela
Skupnost ocenjuje, da bodo proračuna glede na to, do znašali izdatki v letu 1975
da po sprejetju sprememb za pokojnine po splošnih
zakona proračun ne bo imel predpisih 120,4 mio din, toveč obveznosti do financira- rej bo znašala solidarnost
nja in organizacije izplačil za družbe 60,2 mio din.
starostno zavarovanje kmeOsnutek zakona o spretov?«
membah in dopolnitvah zao starostnem zavarovaRepubliška podsekretarka v kona kmetov,
ki ga je SkupRepubliškem sekretariatu za nju
ščina
SR
Slovenije
spredelo Anka Tominšek je po- jela, ne spreminja že
eno tesredovala naslednji odgovor: meljnih načel sedanjega
si»Po sedaj veljavnem zakonu stema, to je načela solidaro starostnem
zavarovanju nosti družbe, spreminja pa
kmetov zagotavljajo sredstva
uresničevanja te soliza kritje izdatkov tega zava- način
darnosti. O družbeni solidarrovanja kmetje — zavarovan- nosti,
ki pa je doslej izraci in sicer polovico sredstev, žala preko
»redstev splošne
republika in občine skupaj porabe — proračunov
DPS
pa drugo polovico. Od ene — naj bi v bodoče odločapolovice letnih izdatkov redelovni ljudje v okviru zapublika pokriva dve tretjini, ligotavljanja
vse občine skupaj pa ostalo no porabo. sredstev za skuptretjino. Republika v celoti
Upoštevajoč oceno o štekrije izdatke za pokojnine vilu
uživalcev pokojnine v lekmetov
— bi'rcev pred tu 1976
— 40.500 po sploš9. 9. 1943, priznan« pod ugod- nih predpisih
naj bi znanejšimi pogoji in izdatke za šala pokojnina—,cca
410 din
varstveni dodatek socialno ter izdatke v zvezi z izvajaogroženim kmetom — bor- njem zavarovanja skupnost
cem.
ocenjuje, da bi v prihodPo finančnem načrtu skup- njem letu znašali izdatki za
nosti starostnega zavarovanja starostno zavarovanje kmekmetov so znašale za posa- tov po splošnih predpisih
mezna leta obveznosti:
204,4 mio din. Ce bo izveden prenos solidarnosti iz
za leto 1973
splošne v skupno porabo in
kmetje 26.231.524 če bo obseg solidarnosti turep.
17.487.684 di v letu 1976 \-«»tal na isti
občine
8.743.842 ravni kot doslej, to je poteh izdatkov, potem
Skupaj:
52.463.050 lovico
bi morali delovni ljudje zagotoviti cca 102,2 mio din.
za leto 1974
To pomeni, da bi se za to
kmetje 41.245.000 vsoto razbremenili proračurep.
27.496.666 ni DPS. V osnutku samoupobčine 13.748.334 ravnega sporazuma o zdruSkupaj:
82.490.000 ževanju sredstev za solidar-

nostno udeležbo delovnih ljudi v pokrivanju izdatkov za
starostne pokojnine kmetov,
v letu 1976, ki ga je pripravila skupnost za razpravo in
sprejem s strani delovnih
ljudi, sta o ravni solidarnosti predvideni dve varianti.
Po eni naj bi znašala solidarnost delovnih ljudi 102,2
mio, po drugi pa 137,8 mio
din. V dosedanjih razpravah
sta skupnost ter predsedstvo
kmečke sekcije in sekretariat sekcije za vprašanja invalidsko—pokojninskega zavarovanja pri Republiški konferenci SZDL Slovenije zavzeli stališče, da obremenitev kmetov — zavarovancev
v letu 1976 ne bi smela biti večja kot, v letu 1975, ko
znaša po finančnem načrtu

66,6 mio din. Odločitev o ravni solidarnosti še ni sprejeta. Ne oziraje se na odločitev o višini solidarnostne
udeležbe bo v primeru prenosa te solidarnosti iz splošne v skupno porabo zajemanje sredstev za splošno porabo iz naslova davkov, v
ta namen nižja za cca 100
mio din, zato ni mogoče pojasniti, za koliko se bodo
zmanjšale obveznosti organizacij združenega dela do proračuna, ki se bo oblikoval
na podlagi izhodišč za sestavo republiškega proračuna
za leto 1976 in resolucije o
družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu
1976, ki jo bo sprejela Skupščina SR Slovenije.«

Izterjava obveznosti za zdravstvene
storitve nezavarovanim občanom
Skupina delegatov za so- zdravstvenega varstva zagocialno zdravstveno področje tovljena vsem, zdravstvene
3. okoliša (s sedežem v No- ajoiiJiiosU pa so zadolžene,
vi Gorici) je postavila na da to pravico zagotavljajo
slednje delegatsko vprašanje: tudi drugim občanom, ki ni»Zakon o izterjevanju terja- so zavarovani po tem zakotev zdravstvenih zavodov za nu (2., 6., 8 , 36., 55. in 61.
zdravstveno pomoč in dru- člen zakona o zdravstvenem
ge zdravstvene storitve (Urad- varstvu). S tem je zakon
ni list SRS, št. 8/63) nala- uzakonil ustavno idejo o »naga občinskim skupščinam, cionalnem« zdravstvenem varda
poravnajo
obvezno- stvu in jo v 61. členu z dosti za zdravstvene storitve ločitvijo najmanjšega obvezv primerih, ko zdravstveni nega obsega zdravstvenega
zavodi ne morejo izterjati varstva realiziral, zdravstveterjatev od nezavarovanih ob- ne skupnosti pa zavezal, da
določijo natančnejši najmanjčanov — samoplačnikov.
Od leta 1963 je bil do se- ši obvezni obseg pravic. Zadaj že dvakrat spremenjen radi možne realizacije tega
zakon, ki ureja zadeve s pod- najmanjšega obsega je zaročja zdravstva in njegove- kon o zdravstvenem varstvu
ga financiranja. Z ustanovit- (2. odstavek 180. člena)
vijo samoupravnih interesnih ohranil določbe o financiraskupnosti za zdravstvo je nju »obveznih oblik« zdravprešlo na te skupnosti tudi stvenega varstva iz 42. in 46.
člena zakona o zdravstvefinanciranje te dejavnosti.
V skladu z določili, kaj nem zavarovanju in o obvezspada v splošno porabo, v nih oblikah zdravstvenega
finančnih načrtih občinskih varstva (Uradni list SRS, št.
skupščin ni predvidenih sred- 26/70), »kolikor niso v nastev za zdravstvene storitve, sprotju z novim zakonom o
ki jih opravljajo zdravstve- zdravstvenem varstvu«, in dotlej, dokler zdravstvene skupni zavodi za občine.
Kako se predvideva uskla- nosti ne bodo s samoupravditev določil zakona iz leta nimi splošnimi akti določi1963 z ustavnimi in zakon- le natančnejšega najmanjšeskimi spremembami s pod- ga obsega zdravstvenega varstva. V istem 180. členu je
ročja zdravstva?«
Pomočnik predsednika Re- zakon o zdravstvenem varstpubliškega komiteja za zdrav- vu zavezal zdravstvene skupstvo in socialno varstvo Bo- nosti, da morajo sprejeti sažidar Twrdy je posredoval moupravne splošne akte za
naslednji odgovor: »Z uve- izvajanje tega zakona do 27.
ljavitvijo zakona o zdravstve- junija 1975.
Pravna interpretacija obnem varstvu (Uradni list
SRS, št. 38/74) imajo pra- stoječega stanja mora izhavico do zdravstvenega var- jati iz naslednjih izhodišč
stva vsi delovni ljudje in oziroma dejstev:
— koncepcija t. i. nacioobčani, pri čemer je zlasti
pravica do neposrednega nalnega zdravstvenega varst-

va oziroma približevanje temu cilju je nedvoumno izpeljana v zakonu o zdravstvenem varstvu, financiranje najmanjšega obveznega
obsega zdravstvenega varstva je dolžnost zdravstvenih
skupnosti, kakor je dolžnost
zdravstvenih skupnosti, da
zagotovijo neposredno zdravstveno varstvo tudi drugim
občanom, ki niso zavarovani,
če jim zdravstveno varstvo
ni zagotovljeno z drugim zakonom ali z ratificiranimi
mednarodnimi sporazumi;
— pravica do izkoriščanja
najmanjšega obveznega obsega zdravstvenega varstva in
do ostalih oblik neposrednega zdravstvonega varstva pa
— za nezavarovane osebe —
ni več sporna: samoupravni
sporazumi o vrstah in obsegu pravic iz neposrednega
zdravstvenega varstva in o
drugih pravicah iz zdravstvenega zavarovanja (oziroma
osnutki teh sporazumov), ki
so bili v septembru 1975
predmet razprav, dajejo nezavarovanim osebam pravico
do teh oblik zdravstvenega
varstva »v breme tiste občinske zdravstvene skupnosti,
v kateri imajo stalno prebivališče«;
— s tem odpade tudi različno interpretiranje začasno
ohranjenih določb iz prejšnjega zakona o zdravstvenem
zavarovanju ... (po 180. členu zakona o zdravstvenem
varstvu), tembolj, ker je začasna ohranitev teh določb
veljala le do izteka šestih
mesecev po uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu,
to je do 27. VI. 1975, s tem
datumom pa so bile zdravstvene skupnosti zavezane
sprejeti samoupravne splošne
akte za izvedbo zakona;
— ob teh ugotovitvah pa
ustvarja še določene nejasnosti in pravna vprašanja
formalno še veljavni republiški zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov
za zdravstveno pomoč in druge
zdravstvene storitve
(Uradni list LRS, št. 8/63
in Uradni list
SRS, št.
6/67), ki za primer neuspešne izterjave stroškov zdravstvenega varstva zdravstvene
organizacije nasproti zavezancu — samoplačniku določa kot prvega »subsidiarnega« plačnika njegovo oblino,
kar moti glede na razširjeno obveznost zdravstvenih
skupnosti, da zagotavljajo
znatno širši obseg neposrednega zdravstvenega varstva
vsem občanom. S tem ta ob-*■ "'•""o nima več logične in ne pravne podlage.

Pravno stanje pa je jasno
kljiub še nespremenjenemu
temu zakonu (sprememba zakona je programirana do
31. XII. 1975), saj zahtev o
zdravstvenem varstvu kot
lex posterioir ustvarja drugo pravno stanje — obveznost zdravstvenih skupnosti,
da so plačniki zdravstvenih
storitev, kolikor gre za vse
oblike zdravstvenega varstva,
ki jih zagotavlja zdravstvena skupnost. S tem odpade
koncepcija cit. republiškega
zakona o subsidiarnem plačilu zdravstvenih storitev, ker
je zdravstvena skupnost primarni plačnik teh storitev.
Glede na to cit. republiški
zakon, ne glede na njegovo
formalno razveljavitev ali
spremembo, v tej točki ni
več uporaben;
— zdravstveno varstvo in
sredstva zanj so od leta 1975
dalje . načeloma področje
staujpne porabe, ki se financira v okviru zdravstvene
skupnosti, no pa splošne porabe, za katero združujejo
sredstva družbeno-politdčne
skupnosti v svojih proračunih.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je
na 4. se® dne 29. t. m. obravnaval delegatsko vprašanje, istočasno s problematiko, posredovano z dopisi občinskih skupščin Nova Gorica, Velenje, Kranj, Mozirje
in Celje ter sprejel naslednje stališče:
1. za leto 1975 naj pokrije stroške zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb tista regionalna zdravstvena
skupnost, na katero so bile
z družbenim dogovarjanjem
prenešene obveznosti; kjer
prenos obveznosti ni
bil
družbeno dogovorjen, je kritje teh stroškov še vedno obveznost proračuna občine;
2. za leto 1976 je predvideno, da se v okviru družbenega dogovarjanja opravi
prenos obveznosti, nalog in
sredstev na vse tiste samoupravne interesne skupnosti
s področja družbenih dejavnosti, pri katerih ta prenos
dosedaj še ni bil dosledno
izpeljan.
Spremembe in dopolnitve
zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za
zdravstveno pomoč ih druge
zdravstvene storitve (Uradni
list SRS, št. 8/63 in 6/67)
so programirane v delovnem
programu Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo še v letu 1975.
Republiški komite zazdrav#

stveno in socialno varstvo je
to stališče dne 8. novembra
1975 posredoval tudi koordi-

nacijskemu
odboru
za
spremljanje izvajanja družbenega dogovora.«

Se zakonodajalec zaveda posledic depozita
na investicije iz samoprispevka?
Skupina delegatov za go- vprašanje negospodarskih in
spodarsko področje 21. okoli- neproizvodnih investicij. S
ša (s sedežem na Ravnah na podzakonskimi akti pa bi
Koroškem) je v zvezi z za- ZIS v soglasju z izvršnimi
konom o depozitu pri inve- sveti republik in pokrajin
sticijah v negospodarske in predpisal, za katere investicineproizvodne objekte, ki pred- je ne bo depozita. Namen je
pisuje polog tudi pri inve- bil, da se negospodarske in
sticijah iz samoprispevka, za- neproizvodne investicije sprastavila vprašanje: kaj se je vi v okvire, predvidene z rehotelo z uvedbo depozita sa- solucijo o temeljih skupne
nirati in ali se zakonodajalec politike ekonomskega in sozaveda posledic tega predpisa. cialnega razvoja Jugoslavije v
Republiška sekretarka za letu 1975, ter da se sredstva,
finance in članica Izvršnega ki se jih dobi od depozitov,
sveta Milica Ozbič je posre- usmeri v investicije za pridovala naslednji
odgovor: oritetne gospodarske dejav»Ustavna podlaga za izdajo nosti.
tega zakona je v 267. členu
Zakonodajalec se je zaveda.!,
Ustave SFRJ, po katerem se kakšne posledice bo imel ta
sme po zveznem zakonu or- zakon pri omejevanju porabe.
ganizacijam združenega dela Zato se je lotil dela na podter drugim
uporabnikom zakonskih aktih, ki bi v skladružbenih sredstev začasno du z družbeno dovoljeno ravprepovedati razpolaganje z nijo porabe urejale kompleks
delom družbenih sredstev, na- oprostitev. Ni pa zakonodamenjenim za porabo ali za jalec računal na čas, ki je
financiranje razširjene repro- potreben za uskladitev stadukcije, če je to neogibno, lišč republik in pokrajin o
da se prepreči ali odvrne več- obsegu in načinu oprostitev
je motnje v gospodarstvu. Za- ter za uskladitev različnih inkon je nadomestil prejšnji teresov republik in pokrajin.
zakon o polaganju depozita Kot
se je pokazalo v raz(30 odstotna depozit) pri investicijah v nove negospodar- pravah, pa s skladnostjo inske in neproizvodne objekte, teresov republik in pokrajin
tudi
ki je bil izdan 1. 1971 in mu ni vselej podana že
je bila podaljšana veljavnost skladnost s politiko, ki jo
do konca 1. 1975. Na podlagi vodii Zvezni izvršni svetvzvetega zakona so lahko repub- zi s temi vprašanji, in to je
like in pokrajini s svojimi v ktjnčni fazi zavrlo sprejetje
zakonskimi akti posamezne odloka.
dejavnosti ali zavezance oproUsklajevanje stališč v zvezi
stile depozita. Oprostitve so z odlokom o1 oprostitvah plabile precej obširne, tako da čevanja depozita za negospoje zakon v svoji tedanji ob- darske in neproizvodne naložliki izgubil na veljavi, inve- be je bilo ta teden končano,
sticije v negospodarskih — tako da lahko v prvem napredvsem v družbenih dejav- slednjem Uradnem listu prinostih — pa so še naprej čakujemo objavo tega odloka,
naraščale hitreje od investi- s tem pa tudi rešitev vseh
cij v gospodarske dejavnosti. težav in nesporazumov, ki jih
Zvezni izvršni svet je sodil, zadeva delegatsko vprašanje
da je spričo tega treba izda- — torej tudi financiranje nati zaikon, ki bo enotno urejal ložb iz samoprispevka.«
»Tretji zavod« za otroke, ki so težje
duševno prizadeti
Delegatka Marica Brglez je tem rešen izredno pereč probv imenu skupine delegatov za lem varstva in usposabljanja
prosvetno-kulturno področje teh otrok.
1. okoliša (s sedežem v LjubNamestnica
republiškega
ljani-Vič-Rudnik)
vprašala, sekretarja za zdravstvo in sokdaj bo v Sloveniji ustanov- cialno varstvo Marija Cigale
ljen tretji zavod za usposab- je posredovala naslednji odljanje in varstvo težje dušev- govor: »Kot navaja delegatno prizadetih otrok ter s ka Marica Brglez v svojem
4

vprašanju, je problem varstva in usposabljanja duševno težje prizadetih otrok zares izredno pereč in nujen,
zato najbrž ni potrebno utemeljevati, da je zahteva po
ustanovitvi novega zavoda te
vrste upravičena.
Nakazana je možnost, da
bi v ta namen uporabili objekte bivše gospodinjske šole v Rodici pri Domžalah. To
bi bila dobra rešitev, saj preureditev objektov ne bi zahtevala preveč sredstev, lokacija je ugodna, predvsem pa
bi na ta način lahko hitro
dobili »tretji zavod« za varstvo in usposabljanje duševno težje prizadetih otrok.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
ter Republiški komite
za
vzgojo in izobraževanje sta

že pripravila predlog za ustanovitev tega zavoda in ga posredovala Izvršnemu svetu
Slovenije. Po obravnavi predloga v organih Izvršnega sveta bodo program obravnavale
še samoupravne
interesne
skupnosti, ki bodo ustanoviteljice in fiiraancerke tega zavoda. Nekatere republiške interesne
skupnosti — tako
Republiška
izobraževalna
skupnost in. Skupnost socialnega skrbstva Slovenije —
pa so ustanovitev takega zavoda že vključile v svoje
srednjeročne programe.
Akcija za ustanovitev »tretjega zavoda« za varstvo in
usposabljanje duševno težje
prizadetih otrok je torej že
stekla in upamo, da bomo
tak , zavod dobili v naslednjem srednjeročnem obdobju.«

Kako iz živinorejske zagate?
Skupina delegatov za gospodarsko področje 3. okoliša (s sedežem v Šentjurju
pri Celju) je glede na neskladje med ceno močnih
krmil in ceno mesa postavila naslednje vprašanje: »V
Sloveniji spitamo največ goveje živine v pogodbenem
sodelovanju med kmetijskimi organizacijami in zasebnimi kmečkimi proizvajalci.
Trenutno prodajamo pitance
s 56 odstotno klavnostjo po
17,60 din. S to ceno niso v
celoti kriti stroški pitanja,
zato dobivamo od družbe v
obliki premije še 3 din za
kg. Glede na to, da premiranje z 31. 12. 1975 preneha,
sprašujemo, kako bo ta problem rešen po novem letu.
Opozarjamo tudi na očitno
neskladje med ceno koruze
(2,50 din kg) in ceno prvovrstnega govejega mesa. Brez
dodajanja močne krme proizvodnja prvovrstne govedine
ni mogoča pri sedanji ceni
koruze pn se ne splača dodajati močnih krmil.
Kaj namerava izvršni svet
storiti, da bi to neskladje
odpravili?«
Namestnik
predsednika
Republiškega komiteja za tržišče m cene Aleksander
Skraban je posredoval naslednji odgovor: »Glede na
to, da je proizvodnja govejega mesa ob današnjih cenah reprodukcijskega materiaa
'
zlasti če se pita s
koncentrati — na meji rentabilnosti, jo v proizvodnji
mesa potreon« določena preusmeritev.
Pitanje govedi je treba
preusmeriti predvsem k več-

jemu izkoriščanju doma pridelane kakovostne krme z dodatki le manjših količin koncentratov, ki omogočajo, da
se doseže željeno kvaliteto
pitanih juncev in junic.
Glede na zmanjšan izvoz
in ker tudi napovedi za izvoz v bodoče niso optimistične, se bo treba hitreje
prilagajati potrebam domačega trga tako glede količine proizvodnje govejega mesa, cen kot tudi kvalitete pitane goveje živine. Povečati
bo treba pridelovanje krmnih rastlin, še zlasti koruze, ki bo kot »cela« rastlina
v bodoče glavna sestavina
krme za pitance.
Glede na sedanje tržne razmere in ekonomiko proizvodnje mesa Izvršni svet sodi, da po 1. januarju 1976,
ko prenehajo veljati predpisi o uveljavljanju premij za
govedo in mleko ter kompenzacij za meso, ni mogoče
opustiti sedanjega sistema
spodbujanja proizvodnje. S
sprejetjem družbenega dogovora o agroindustrijskem
kompleksu naj bi se določil
tudi sistem, ki bo veljal za
srednjeročno obdobje do leta 1980 za vso kmetijsko proizvodnjo. Kadar bi bilo potrebno, pa naj bi sproti
ukrepali.
Izvršni svet se bo zato še
nadalje zavzemal, da bi v letu 1976 ohranili — poleg
premija živine — tudi sistem pospeševanja potrošnje,
da bi tako omogočili lažjo
prodajo mesa, rejo živine in
s tem dohodek živinorejcem,
ter seveda — ohranili standard delovnih ljudi.«

Obeti za deagrarizirana področja
Skupina delegatov za kme- njem dela obresti je bilo
tijsko dejavnost 1. okoliša kmetom — kooperantom
(s sedežem v Skofji Loki) omogočeno najemanje inve
je vprašala, kakšne ukrepe sticijskih kreditov po posebpredvideva Izvršni svet Slove- no ugodnih pogojih (3 odnije za zboljšanje položaja stotne obresti). Ob tem vekmetijske proizvodnje na de- lja opozoriti, da je s posebagrariziranih področjih. Vpra- nim zakonom, ki smo ga
šanje so utemeljili z razse- sprejeli letos, dana podpora
ljevanjem na nekaterih pod- razvoju hranilno—kreditnih
ročjih republike in z opu- služb tudi za v bodoče.
V družbenem dogovoru o
ščanjem izkoriščanja kmetijskih zemljišč, ter s tem, da uresničevanju dolgoročnega
bi bilo treba sprejeti ukre- programa razvoja kmetijstva
pe za hitrejšo ponovno po- v Sloveniji za obdobje 1974
selitev oziroma za uresniče- —1980 je obveznost, da se
vanje ciljev, ki so postav- daje prednost naložbam, ki
ljeni v srednjeročnem druž- bodo omogočile hitrejši razbenem planu za obdobje voj kmetijstva v manj raz1971—1975 v zvezi s proce- vitih, obmejnih, hribovitih in
goratih predelih. Ta obvezsom deagrarizacije.
nost je bila natančneje oprePomočnik sekretarja za deljena v sporazumu med
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- kmetijsko razvojno skupnosthrano Ivo Marenk je podal jo in poslovnimi bankami,
naslednji odgovor: »Deagrari- in sicer glede obsega, namezacija ni značilna samo za nov in pogojev kreditiranja
slovensko povojno obdobje. naložb v kmetijstvo in osS tem pojavom so se sooči- novno predelavo kmetijskih
le, vendar manj intenzivno, pridelkov v Sloveniji. Tako
vse družbe na poti v indu- so za ta območja podani
strializacijo.
ustreznejši pogoji glede daljče pojmujemo deagrariza- ših odplačilnih rokov za krecijo širše od samega proce- dite, kakor tudi v obliki višsa razslojevanja kmečkega je udeležbe kredita v finančprebivalstva, potem se nam ni konstrukciji investicij, saj
v tem procesu jasno kaže je reprodukcijska sposobpostopno propadanje kmečke nost teh območij očitno slabstrukture s pretežno natural- ša kot povprečna •> Slovenino proizvodnjo. Znotraj tega jiprocesa pa se kaže uvajanje
Na podlagi medrepubliškeekonomizacije in sodobne ga dogovora o ifczvoju kmeorganizacije, delitve dela in ti istva ie SR Slovenija v lekoncentracije proizvodnje v tih 1974 in 1975 dajala 32
smeri rasti kmečke blagovne milijonov dinarjev (računano
proizvodnje z elementi me- po cenah iz leta 1970) na lešano—lastninskih
odnosov, to za razvoj kooperacijske
kjer je vse več delovnih faz proizvodnje oziroma za poduključenih v organizirano poro investicijam. Tako je
prizadevanje kmetov in nji- bila v tem programu ureshovih organizacij za močnej- ničena podpora investicijam
še podružblijanje proizvod- manj razvitih, hribovitih in
nje. Potemtakem deagrariza- gorskih območjih. V okviru
cija ni negativen pojav, če tega programa je bil razvoj
se z dolgoročno politiko na kmetijstva še posebej stimuvseh ravneh sproti rešuje liran tudi s posebnimi sredprotislovja, ki jih poraja.
stvi za mlečne premije, ki
V tej smeri je bilo v Slo- so bila za zakonom o ureditveniji v sedanjem srednje- vi vprašanj s področja naročnem obdobju sprejetih več rodnega kapitala prenesena
ukrepov za spodbujanje raz- na kmetijsko razvojno skupvoja novih gospodarskih in nost, in sicer namensko ozinegospodarskih dejavnosti na roma posebej za razvoj kmemanj razvitih področjih in, tijstva na manj razvitih hriposebej, pri razvijanju os- bovitih in obmejnih področnovne gospodarske dejavno- jih.
sti manj razvitih predelov
Znana so tudi posebna priglede kmetijstva kakor tudi zadevanja pri oblikovanju
nekaj posebnih ukrepov na ustreznega koncepta in sofipodročju razvoja kmetijstva nanciranja kmetijske pospe-,
v Sloveniji
ševalne službe, kjer je to
Tako je i epublika dala urejeno tako po regijah, kot
subsidiarno jamstvo za hra- tudi za republiko tudi že za
nilne vloge pri hranilno—kre- obdobje 1974—1980. Za omeditnih službah; z nadomešča- njeno obdobje je v pripravi

nov medrepubliški dogovor
o razvoju agroindustrijskega
kompleksa, v katerem je
predvidena uvedba razvojnih
premij za tržno kmetijsko
proizvodnjo. Izvršni svet si
bo prizadeval, da se glede
na ožji asortiment proizvodov, za katere se bo predvidoma dajalo razvojne premije, ta sredstva združuje in
usmerja tudi (in deloma celo prioritetno) na tista območja, ki jih močneje prizadeva deagrarizacija. Ustrezne določbe o razvoju kmetijstva bo vseboval tudi družbeni dogovor o razvoju manj
razvitih območij v Sloveniji ter predlog ustreznega zakona.
Najbrž ni treba opozarjati, da je še zlasti nujno intenzivnejše prizadevanje sa-

mih kmetov, kmetijskih organizacij ter širše družbene
strukture v občinah in kmetijskih organizacijah glede
ukrepov širše družbene skupnosti v občini — deloma pa
tudi v republiki — za usmerjanje procesov, ki so v delegatskem vprašanju opredeljeni kot negativni. Sodimo, da
je v tem pogledu še posebej pomembno oblikovanje
ustreznih skupnosti v občinah za pospeševanje kmetijstva, kakor tudi učinkovitejša politika kmetijskih zemljiških skupnosti v občinah.
Te skupnosti so bile ustanovljene že v vseh slovenskih občinah, njihova prava
funkcija pa bo zaživela predvsem v zvezi z usmerjanjem
rabe in ustreznejšega izkoriščanja kmetijskih zemljišč«.

ZBOR OBČIN 19. 11. 1975
Vključevanje novih dejavnosti
v skupno porabo
Delegat Maks Popelar (ob- porabo. V osnutku resolucičina Sevnica) je zastavil na- je o družbenoekonomski polislednje vprašanje: »Po dose- tiki in razvoju SR Slovenije
danjih predvidevanjih bo v za leto 1976 je namreč predletu 1976 obremenitev gospo- videno, da se v primeru predarstva za skupno porabo nosa obveznosti iz splošne *
približno enaka kot v letu skupno porabo ustrezno pre1975. Predlagana zakona o nese tudi zajemanje sredvarstvu pred požarom ter o stev. To pomeni, da bi se s
spremembah in dopolnitvah uvedbo prispevkov za ta dva
ustrezno znižala
zakona o starostnem zavaro- namena
stopnja
obdavčitve
dohodka
vanju kmetov se glede fi- TOZD. Prenos teh dveh
obnančnih posledic vključujeta
v skupno porabo bi
v skupno porabo. Kako se veznosti
ne smel zmanjšati zmožbo te nove obveznosti vklju- tudi
čilo v bilanco skupne pora- nosti za ostale dejavnosti, ki
financirajo v okviru
be za prihodnje leto, glede se
na dosedanje obremenitve skupne porabe. V smislu osgospodarstva za financiranje nutka resolucije za leto 1976
družbenih dejavnosti in po- naj bi kmečko starostno zastavljene prioritete v sred- varovanje, kakor tudi pokojnjeročnem planu za obdob- ninsko in invalidsko zavaroje 1976—1980. Ali bodo zara- vanje nasploh, ne bilo poddi tega okrnjena sredstva vrženo enakim omejitvam,
bodo sicer veljale za skupza druge dejavnosti (telesna ki
no porabo, marveč naj bi se
kultura, kultura itn.)?«
jih varoliziralo drugače — ▼
Direktor področja za soci- odvisnosti od gibanja osebnealni razvoj v Zavodu SR Slo- ga dohodka in življenjskih
venije za družbeno planira- stroškov. Z drugimi besedanje Marko Selan je posredo- mi: obseg financiranja ostaval naslednji odgovor: »Staro- lih dejavnosti skupne porabe
stno zavarovanje kmetov v ne bo odvisen od obveznosti
dosedanjem obsegu, kakor tu- pokojninskega in invalidskedi varstvo pred požari se je ga zavarovanja. Požarno varv letu 1975 financiralo v stvo pa se bo, kot je predokviru splošne porabe. Mo- videno, v glavnem financiralo
rebitni prenos teh dveh de- iz zavarovalnih premij ozirojavnosti s proračuna diruž. ma iz prispevkov zavarovalbenopolitičnih skupnostih na nih skupnosti. Sicer pa je fiustrezne samoupravne inte- nanciranje obeh področij odresne skupnosti ne bi smel visno od obeh zakonov, ki
vplivati na večjo obremeni- sta trenutno še v zakonodajtev gospodarstva za skupno nem postopku.«
i

Razmerje med bolnišnično in
izvenbolnišnično zdravstveno službo
Delegat dr. Drago Plešivčnik (občina Slovenj Gradec)
je v zvezi z razpravo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z
vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji
postavil naslednje delegatsko
vprašanje: »Soglašam z ugotovitvijo, da je treba krepiti
osnovno zdravstveno službo,
ki je resnično v določeni
krizi. Takšno jačanje pa ne
sme biti pavšalno. Usmerjeno mora biti v tisto področje, ki je za bolnike dejansko
potrebno. Pri tem pa se postavlja vprašanje, do kolikšne mere in na kakšen način
je treba osnovno zdravstveno službo okrepiti, da bo to
strokovno sprejemljivo in za
družbo znosno. Strokovnjaki
svetovne zdravstvene organizacije so ugotovili, da je
idealno razmerje med zdravniki v osnovni zdravstveni
službi in bolnišnicah 63 : 37.
Ti strokovnjaki gotovo tudi
vedo, kakšna naj bo delitev
sredstev za bolnišnično in
izvenbolnišnično zdravstveno
službo. Bojim se, da ponekod pri nas ta delitev ne
gre več v smeri prave koristi
za bolnika. Seveda je to le
moja bojazen in bom vesel,
če bodo dejanski pokazatelji
mojo domnevo ovrgli. — V
zvezi s tem, prosim Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
oziroma Republiški komite
za zdravstvo, da mi odgovori kakšno je razmerje delitve finančnih sredstev med
bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo pri
nas in to po posameznih
regijah, po posameznih republikah in kakšna je ta
delitev v drugih državah. Seveda bi bilo treba podatke
o specialistični ambulantni
dejavnosti tako razporediti,
da bi ne motili primerjalnih
podatkov.«
Skoraj enako vprašanje je
zastavil delegat Jurij šumečnik (občina Slovenj Gradec).
Pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo Božidar Twrdy je posredoval
naslednji odgovor:
»1. Razmerje delitve finačnih sredstev med bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravstveno dejavnostjo v
SR Sloveniji ni konstantno,
ampak se je v poslednjih šestih oz. sedmih letih spremenilo za dve strukturni točki
&

v korist bolnišnične dejavnosti.
Republiško povprečje razmerja delitve v SR Sloveniji
je bilo v letih od 1969 do
1975 naslednje:
teto
razmerje delitve
(bolnlšnina dejavnost:
izven bolnišnična dejavnost)
1969
69 : 31
1970
70 : 30
1971
70 : 30
1972
71 : 29
1973
71 : 29
1974
71 : 29
1975 (ocena)
71: 29
2. Razmerje v posameznih
regionalnih skupnostih v letu 1974 zelo variira (od 63 : 37
do 75:25) ter je odvisno
predvsem od razvitosti bolnišnične in izvenbolnišnične
zdravstvene dejavnosti v posamezni regiji. Pri tem za
mariborsko zdravstveno regijo posebej poudarjamo, da
izkazuje takšno razmerje
predvsem zaradi izdatkov za
preventivo, v katero vštevamo tudi izdatke za zavode
za zdravstveno varstvo, ki
pa v mariborskem primeru
s svojo aktivnostjo sega preko regionalnih meja.
Razmerje delitve med bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravstveno dejavnostjo je
bilo v letu 1974 po posameznih regijah naslednje:
Razmerje
Zdravstvena
delitve
regija
70:30
Celje
75 : 25
Gorica
73 : 27
Koper
71 : 29
Kranj
T2 :28
Ljubljana
67 : 33
Maribor
74 : 26
Murska Sobota
69 : 31
Novo mesto
63 : 37
Ravne
3. Ravenska regija iz katere sta delegata, ki zastavljata vprašanje, izkazuje v letu
1974 največje odstopanje od
republiškega poprečja. Ob
pregledu razmerja delitve v
poslednjih šestih oz. sedmih
letih ugotavljamo, dl je to
razmerje ne samo konstantno, ampak da se od leta 1970
dalje celo spreminja v korist osnovne zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je
bil razvojni trend v ravenski zdravstveni regiji v zadnjih sedmih letih drugačen
od splošnega slovenskega
trenda in je bližje orientaciji razvoja zdravstvenega
varstva v naslednjih letih kot
v ostalih regijah.

Navajamo prikaz razmerij
delitve v ravenski zdravstveni regiji od leta 1969 do 1975:
Leto
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 (ocena)

Razmerje
delitve
64 : 36
68 : 32
66:34
66:34
66 : 34
63 : 37
63 : 37

4. Posebej moramo pripomniti, da prikazana razmerja
niso absolutno merilo moči
in storilnosti posameznih
dejavnosti zdravstvenega varstva na določenem območju.
Podatki o razmerijh slonijo
na evidentiranih stroških za
posamezne zdravstvene storitve zavarovanim osebam
regije po vrstah zdravstvene
dejavnosti, ne glede na to,
v kateri zdravstveni organizaciji in na območju katere
zdravstvene skupnosti v SFR
Jugoslaviji so bili realizirani.
Pri tem v pojasnilo dodajamo še, da smo pod bolnišnično dejavnost zajeli bilančne postavke za bolnišnično zdravljenje in za zdravljenje v specialističnih ambulantah (ne glede na lociranje specialističnih ambulant), pod izvenbolnišnično
dejavnost pa bilančne postavke zdravljenja v splošnih
ambulantah . in dispanzerjih,
zobozdravstveno varstvo in za
preventivno dejavnost, kd se
deloma odvija v osnovni
zdravstveni službi, deloma
pa predstavlja sredstva menjave dela med zdravstvenimi skupnostmi in zavodi za
zadravstveno varstvo.
5. V prejšnji točki prikazan
sistem evidentiranja stroškov
se enotno uporablja v SR
Sloveniji,, ne pa tudi v vseh
jugoslovanskih republikah in
avtonomnima pokrajinama.
Zaradi tega smo uspeli ugotoviti le, da je razmerje delitve stroškov med bolnišnično in izvenbolnišnično
zdravstveno dejavnostjo v
letu 1974 na območju SFR
Jugoslavije 59: 41, pri čemer
stroški za zdravljenje v specialističnih ambulantah niso
jasno razmejeni.
Zaradi razlik v sistemu
zdravstvenega varstva in zavarovanja ter organiziranja
zdravstvene dejavnosti tudi
podatki iz drugih držav niso primerljivi s podatki za
našo republiko.«

Potem je Božidar Twrdj
dodal še naslednje pojasnilo:
»Primerjava, ki sem jo dal,
se opira na podatke zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji ter izhaja iz načela,
da v skupino združujemo
stroške za zdravstveno varstvo po izvajalcih zdravstvenega varstva. Z izključitvijo
stroškov za specialistično
ambulantno dejavnost in za
nadaljevano bolnišnično (t. j.
takoimenovano zdraviliško)
zdravljenje na eni strani ter
stroškov za zobozdravstveno
in preventivno dejavnost na
drugi strani pa dobimo primerjavo med čisto bolnišnično dejavnostjo in čisto osnovnozdravstveno dejavnostjo. Razmerje med njima je
bilo v letu 1974 po posameznih regionalnih zdravstvenih
skupnosti naslednje:
Celje
Gorica
Koper
Kranj
Ljubljana ■
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Ravne
SRS (skupaj)

73 : 27
81 : 19
77 : 23
75 : 25
74 : 26
72: 28
82: 18
75: 25
72 : 28
75: 25

To pomeni, da je delitev
sredstev med bolnišnično in
osnovnozdravstveno službo v
ravenski regiji ekvivalentna
delitvi v mariborski regiji in
le neznatno izpod republiškegia poprečja.
Na vprašanje o stroškovnih razmerjih v drugih državah zaenkrat še ne moremo
zadovoljivo odgovoriti. Obrnili smo se na medicinsko
fakulteto v Zagrebu, bi po
naših informacijah razpolaga
z nekaterimi širšimi podatki,
vendar odgovora še nismo
prejeli. Oim bomo podatke
prejeli, jih bomo pismeno
posredovali delegatoma, ki
sta zastavila vprašanje.
Pri tem pa si dovoljujemo
opozoriti, da je WHO — svetovna zdravstvena organizacija svoj čas že poskušala
izdelati primerjalno analizo
stroškov v osemnajstih državah, sicer res samo na področju zdravstvenega varstva
otrok, vendar je prišla pri
tem do tako raznolikih rezultatov, da je odstopila od nadaljnje analize z ugotovitvijo,
da zaradi različnosti sistemov zdravstvenega varstva in
zavarovanja v posameznih
državah podatki niso medsebojno primerljivi.«

Nič več pologa na investicije
iz samoprispevka
Delegati iz občine Domža- hkrati predvideva, da bo
le so glede na ugotovitev, Zvezni izvršni svet določil
da je uvedba 50 odstotnega merila, po katerih bodo dopologa na negospodarske na ločene investicije depozita
ložbe zavrla gradnjo močno oproščene. Takšen odlok naj
potrebnih novih šolskih ob- bi, kot je predvideno, prijektov, ki jih v občini Dom- pravil oziroma sprejel Zvezžale gradijo iz samoprispev- ni izvršni svet na podlagi
ka občanov — posredovali soglasja predstojnikov ozirozahtevo vseh zborov Skup ma soglasja vseh republik in
ščine občine Domžele, da se pokrajin.
spremeni zakonsko določilo,
Predlog odloka o oprostitki ga je Skupščina SFRJ vi plačevanja depozitov je
sprejela 18. julija 1975. Gre že dalj časa v pripravi, Izza določilo, po katerem so vršni svet Slovenije pa pri
investitorji dolžni plačati 50 tem intenzivno sodeluje.
odstotni depozit na negospo- Usklajevanje med republika
darske investicije, in sicer mi in pokrajinami je kontudi za tiste, ki se jih čano — uskladitev je dose
financira iz samoprispevka žena. Pričakujemo, da bo
Zvezni izvršni svet ta odtok
občanov.
Hkrati je skupina delega- v kratkem sprejel.
Odlok ureja vprašanje vplatov skupščine občine Domžale postavila
delegatsko čila depozita pri investicijah
vprašanje Izvršnemu svetu iz krajevnega samoprispevka.
Slovenije, kaj je ukrenil in V odloku je določba, da pri
kaj še namerava ukreniti, da takšnih investicijah — če se
bi se kritizirana zakonska zanje postavlja sredstva iz
določba odpravila oziroma samoprispevka do 50 odstotsprememba.
kov — ni pologa.
Pomočnik republiškega seVprašanje je torej rešeno
kretarja za finance Zvonko na drugačen način — ne s
Draksler je podal naslednji spremembo zakona, temveč
odgovor: »Zvezni zakon, ki z ustrezno opredelitvijo v
je uvedel obvezni depozit, omenjenem odloku.«
Staž v obdelovalnih zadrugah priznati
v delovno dobo
Delegat Darko Markočič udaril je, da je to pereče
(občina Nova Gorica) je na- vprašanje v občinah Nova
čel problem članstva v kme- Gorica in Ajdovščina, kjer je
tijskih obdelovalnih zadrugah bilo 59 obdelovalnih zadrug
v zvezi z delovno dobo. Po- in 13 zadružnih ekonomij, še

zlasti pa je v tej zvezi omenil področje Goriških brd,
kjer je bilo v zadruge vključenih okoli 550 zadružnikov.
Po besedah delegata je število teh kmetov pravzaprav
majhno za Slovenijo, in je
naša dolžnost, da tem prvim
povojnim pobudnikom kmetijskega zadružništva na Slovenskem priznamo njihovo
minulo delo.
Republiška podsekretarka v
Republiškem sekretariatu za
delo Anka Tominšek je od
govorila: »Vprašanje je že
nekaj časa aktualno — skuša
li smo ga urediti vsaj delno, ko smo sprejemali sedanji republiški zakon o po
kojninskem in invalidskem
zavarovanju oziroma, ko smo
ga dopolnjevali in to vpra
sanje rešili za Apaško kotlino. Članstvo v kmetijskih
obdelovalnih zadrugah smo
tamkajšnjim kmetom priznali kot posebno dobo.

Vprašanje ni aktualno le t
Sloveniji, marveč v Jugoslaviji nasploh, zlasti pa v Hrvatski in Vojvodini. Obravnavajo ga tudi predlogi zveznega komiteja za delo in zaposlovanje v zvezi s pripranovo ustavo. Zadružna zveza
Slovenije je letos opozorila
na ta problem naš sekretariat, njeno pobudo podpira
Komite za kmetijstvo. Sekretariat za delo jo je, kot
tudi druge predloge za rešitev nekaterih odprtih vprašanj v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vzel na znanje in jih bo
v sodelovanju z drugimi dejavniki reševal v okviru
usklajevanja tega sistema z
ustavo. Zadružna zveza Slovenije, skupnost pokojninskega zavarovanja in drugi dejavniki moramo ta problem
temeljito proučiti in poiskati ustrezne rešitve.«

Premija za pšenico
Delegatka Anka Bernard
(občina Kranj) je postavila
enako delegatsko vprašanje
o premiji za pšenico kot je
bilo positavljeno v Zboru združenega dela. Namestnik repu-

bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Karmelo Budihna ji je posredoval enak odgovor, kot je
bil dan v Zboru združenega
dela.

Izterjava obveznosti za zdravstvene
storitve nezavarovanim občanom
Delegat Janez Grašič (občina Kranj) je postavil enako
delegatsko vprašanje v zvezi
s starostnim zavarovanjem

kmetov, kot je bilo postavljeno v Zboru združenega dela,
ter je dobil isti odgovor.

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
Predlog zakona o podaljšanem
financiranju občinskih proračunov
za I. 1975 s sredstvi iz vzajemnega
prelivanja med občinami (ESA 413)
Z družbenim dogovorom o
splošni porabi v SR Sloveniji v letu 1975 so se obči
ne dogovorile, da bodo zdru
ževale presežena sredstva nad
dogovorjeno porabo in jih
po načelu vzajemnosti preli
vale v tiste občine, ki z last
nimi dohodki ne bodo mogle zagotoviti dovoljene ravni
porabe. Sredstva za vzaje-

mno prelivanje se zagotav
ljajo ustreznim občinam med
letom z akontacijami. Zne
ski, ki jih občine dobijo med
letom kot akontacijo, se na
podlagi izračuna, ki ga najpozneje do 25. januarja 1976
pripravi republiški sekretariat za finance in potrdi odbor podpisnikov družbenega
dogovora, lahko dokončno

poračunajo šele po tem ro
ku. Takšna rešitev pomeni,
da bodo določena prelivanja
sredstev občinskih proraču
nov za leto 1975 iz naslova
vzajemnosti opravljena v zadnjih dneh januarja 1976.
Obstoječi zakon o financiranju splošnih družbenih po
treb v družbenopolitičnih
skupnostih (Uradni list SRS,
št. 39/74) postavlja načelo,
da se proračunsko financi
ranje v posameznem letu
konča z 31. decembrom vsa
kega leta. Da bi bilo mogo
če uresničiti zamisel navede
nega družbenega dogovora o
'zajemnem pre'.iv^.rv«

občinami, je potrebno, da se
financiranje občinskih proračunov za leto 1975 za proračun vzajemnega prelivanja
med občinami podaljša do
31. januarja 1976. Uveljavitev takšnega podaljšanega financiranja občinskih proračunov se predlaga s tem zakonskim osnutkom.
Kot je že omenjeno se podaljšano financiranje po predloženem osnutku nanaša samo na tisti del izvrševanja
občinskih proračunov za leto 1975, ki je vezan na vzajemno prelivanje uporabnikom proračunskih sredstev.
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Predlog za izdajo zakona o prispevku
določenih porabnikov električne
energije za pokritje primanjkljaja
v prometu z električno energijo,
z osnutkom zakona (ESA 415)
Glede na odstopanje pri izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975
je Skupščina SR Slovenije
julija letos v zvezi s sprejetjem stališč in predlogov
ukrepov k oceni uresničevanja relolucije zadolžila Izvrni svet SR Slovenije, da pripravi predlog zakona o prispevku tistih porabnikov
električne energije za pokritje izpada dohodka in potrebnih trajnih obratnih sredstev v letu 1975, ki jih ne
bo mogoče zajeti s samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev temeljnih
organizacij združenega dela,
katerega pripravi izvršni odbor
interesne skupnosti
elektrogospodarstva Slovenije in ga predloži v sprejem
svoji skupščini.
Do izpada dohodka in trajnih obratnih sredstev v elektrogospodarstvu je prišlo
predvsem zaradi tega, ker
zaradi medrepubliškega do
govora o politiki in gibanju
cen v letu 1975 ni bil uresničen sklep skupščine SIS
elektrogospodarstva Slovenije z dne 26. decembra 1974,
po katerem bi se povišala
cena električne energije za
40 odstotkov.
Ker torej stroški proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije z veljavnimi tarifnimi postavkami niso pokriti, saj znašajo stroški, ugotovljeni po 23.
členu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
SIS

elektrogospodarstva
SR
Slovenije 2.728,104.000 din, dohodek od prodane električne
energije po veljavnih tarifah
pa 2.195,213.000 din, znaša v
letu 1975 nastali primanjkljaj
532,891.000 din. S tem zakonom se bo pokril del tega primanjkljaja, zavezanci
pa so tisti, ki jih ni mogoče zajeti s samoupravnim sporazumom o pokritju primanjkljaja, sklenjenem v okviru
ISE, razen gospodinjstev.
V tarifni skupini »ostali
odjem« je namreč poleg gospodinjstev in TOZD gospodarstva okoli 40.000 tarifnih
odjemalcev, ki jih s samoupravnim sporazumom ni mogoče zajeti (obrt, društva,
družbenopolitične skupnosti,
družbenopolitične organizacije, ustanove, gasilski domovi itd., sem spadajo tudi gospodarske organizacije v likvidaciji ali stečaju).
S posebnim samoupravnim
sporazumom temeljnih organizacij združenega dela, sklenjenem v okviru SIS elektrogospodarstva SR Slovenije
se bo pokrilo 497.279.000 din
primanjkljaja, s prispevkom
po tem zakonu v višini 23,3
odstotka od vrednosti porabljene električne energije
zavezanca v obračunskem letu 1975 pa 35.612.000 din.
Sredstva iz prispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri SIS elektrogospodarstva SR Slovenije.
Zavezanci prispevka po
tem zakonu so tudi družbenopolitične skupnosti.

Osnutek zakona o varstvu
pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (ESA 227)
Varstvo pred hrupom je
v končni fazi sicer tehnični
in organizacijski problem.
Ker pa razmerja med povzročitelji hrupa in objekti, ki
morajo hrup prenašati niso
vedno enostavna, je probleme motečega hrupa potrebno tudi pravno urediti. Tudi
izkušnje razvitejših dežel v
borbi proti hrupu kažejo, da
je problem hrupa mogoče
uspešno reševati le, če so
dane potrebne pravne, organizacijske in administrativne
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osnove. Da se to problematiko pravno uredi, je bil
skupščini SR Slovenije že
dan predlog za izdajo zakona o varstvu pred hrupom,
ki sta ga zbor občin in zbor
združenega dela skupščine
SR Slovenije obravnavala na
sejah dne 29. 4. 1975 in sprejela sklep, da izvršni svet
skupščine SR Slovenije pripravi osnutek zakona ter pri
tem upošteva pripombe in
predloge, dane k predlogu
za izdajo zakona.

Osnutek zakona v svojih
splošnih določbah določa dejavnike, ki so dolžni in imajo pravico urejati in varovati svoje okolje pred pretiranim hrupom. Podana so
splošna načela sistema ukrepov, s katerimi bomo uresničevali varstvo pred hrupom v naši republiki. Pojasnjen je pojem »okolje
motečega hrupa« in pojem
»dovoljenega hrupa«.
V poglavjih o varstvu pred
hrupom in o ukrepih varstva pred hrupom so podrobneje opisani ukrepi, s katerimi SR Slovenija, občinska
skupščina, organizacije združenega dela in občani zagotavljajo varstvo pred hrupom
v svojem bivalnem in naravnem okolju. Razmejene so
pristojnosti in naloge med
vsemi subjekti, ki so dolžni skrbeti za varstvo okolja
pred pretiranim, oz. nedovoljenim hrupom, poudarjena
je vloga občinske skupščine
in neposredna odgovornost
upravljavcev virov hrupa.
Občani so obvezni, da ravnajo tako, da drugih občanov in soseske ne motijo z
nedovoljenim hrupom. Občine, projektantske organizacije in drugi odločujoči dejavniki so obvezni upoštevati
varstvo pred hrupom pri izdelavi prostorskih, urbanističnih in zazidalnih načrtov,
pri načrtovanju prometnic,
pri projektiranju stanovanjskih zgradb in razmestitvi
prostorov, pri načrtovanju in
opravljanju katerekoli dejavnosti, ki povzroča moteč in
nedovoljen hrup.
V nadaljnjih določilih osnutka zakona so podane obveznosti glede varstva pred
hrupom v gospodarskih dejavnostih, v uporabi gradbenih strojev in motornih vo-

zil ter uporabi zvočnih naprav — glasbil, radijskih in
televizijskih sprejemnikov,
zvočnikov in dr. Predvidene
so tudi časovne omejitve dejavnosti, ki s hrupom motijo nočni mir v naseljih in
zaselkih.
SR Slovenija in občinske
skupščine lahko z odlokom
določijo območja, ki morajo biti posebej zavarovana
pred hrupom.
Strokovne naloge v zvezi
z izvajanjem zakona o varstvu pred hrupom opravljajo
za to usposobljene in pooblaščene organizacije.
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in podzakonskih
predpisov imajo v svoji pristojnosti republiški in občinski upravni organi z ustreznimi inšpekcijskimi službami
ter postaje milice.
Osnutek zakona v svojih
posebnih določbah nudi možnost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti
za varstvo pred hrupom, ka
dar je potrebno, da se združijo sredstva in napori za
rešitev skupnih problemov
varstva pred hrupom.
Predlagani osnutek zakona
predvideva tudi kazenske
sankcije. Tako bo organizacija združenega dela kaznovana z denarno kaznijo, če
bo s svojo dejavnostjo povzročala nedovoljen hrup, ki
bi ga bilo moč z ekonomsko
upravičenimi tehničnimi ukrepi preprečiti kakor tudi,
če pri projektiranju objektov in naprav ter tehnoloških postopkov ne predvidi
ukrepov varstva pred hrupom. Za podobne prekrške,
zlasti za neprimerno uporabo motornih vozil, so predvidene denarne kazni tudi
za občane.

Predlog za izdajo zakona
o spremembah zakona o sodiščih
splošne pristojnosti,
z osnutkom zakona (ESA 416)
Po 17. točki 2. odst. 314.
člena ustave SR Slovenije republika ureja in organizira
sodstvo v republiki.
Po zakonu o sodiščih splošne pristojnosti (Ur. 1. SRS,
št. 20/65) je bilo za območje občin Mozirje in Velenje
določeno občinsko sodišče v
Šoštanju (pred 1. 1963 je bila ustanovljena občina Velenje in sedež občine prenesen v Velenje), kajti v Velenju ni bilo ustreznih prostorov za občinsko sodišče.
V oktobru letos pa je bi-

la v Velenju zgrajena nova
stavba, ki ima prostore tudi
za občinsko sodišče in skupščina občine Velenje je s sklepom, sprejetim 30. 9. 1975,
dala pobudo za prenos se
deža občinskega sodišča v Velenje.
Glede na dejstvo, da gre
samo za prenos sedeža občinskega sodišča v drug kraj
iste občine in se zato spremeni samo ime sodišča, ne
spremeni se pa območje sodišča, bi bilo treba spremeniti zakon o sodiščih sploš-

ne pristojnosti samo glede
imena sodišča in sicer v 2.
členu zakona, ki našteva občinska sodišča v SR Sloveniji in v 3. členu, ki določa,
katera občinska sodišča spadajo v območje posameznih
okrožnih sodišč.
Osnutek zakona samo formalno usklajuje dejansko
stanje, kar je potrebno zato,
da ne bi prišlo do nejasno-'

sti glede imena in sedeža
sodišča, zlasti v pravnomočnem poslovanju preseljenega
sodišča z drugimi sodišči in
organi, predvsem v drugih
republikah in s tujino.
Sprejem tega zakona ne
bo zahteval nobenih novih
finančnih sredstev s strani
republike in tudi prizadeti
občini ne bo nalagal dodatnih bremen.

Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi
občinskega javnega tožilstva
v Velenju, z osnutkom zakona
(ESA 414)
Po veljavnih zakonitih predpisih deluje za območje ob
činskega sodišča v Šoštanju,
ki se je v oktobru preseli-

lo v novo stavbo v Velenju,
občinsko javno tožilstvo v
Celju.
Glede na velik obseg pos-

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOŽIL:
— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom;
— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini:
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE;
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE
v eni knjižici;
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JUGOSLAVIJE;
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič;
PRAVDNI POSTOPEK;
— Franc Šink: PRAVNI IZRAZI;
— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO.
ZBIRKE PREDPISOV
— O GRADITVI OBJEKTOV;
— O GEODETSKI SLUŽBI;
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI;
— OBRTNI ZAKON;
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV;
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ;
— STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo
samoupravne stanovanjske skupnosti;
— STANOVANJSKI PREDPISI S, ki vsebujejo zakon
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon
o stanovanjskih zadrugah;

lov občinskega javnega tožilstva v Celju je bilo predvideno, da se bo za območje
občinskega sodišča v Sošta
nju ustanovilo posebno ob
činsko javno tožilstvo, kar
se je upoštevalo pri gradnji
nove stavbe v Velpnju, na
menjeni tudi občinskemu so
dišču in občinskemu javne
mu tožilstvu.
Zdaj je stavba v Velenju
dograjeina in izročena svoje
mu namenu in ker se je ob
činsko sodišče iz Šoštanja
že preselilo v Velenje, ni ovi
re za ustanovitev občinskega
javnega tožilstva v Velenju
za območje občinskega sodi
šča v Velenju (doslej Šoštanj).

Po zveznem zakonu o javnem tožilstvu, ki se do izdaje ustreznih predpisov uporablja kot republiški zakon,
ustanovi občinsko javno tožilstvo republiški javni tožilec, kateri zakon pa ni usklajen z ustavo SR Slovenije,
po kateri se javna tožilstva
ustanovijo z zakonom.
Ker bo organizacija javnega tožilstva v SR Sloveniji
urejena šele z novim zakonom, ki se predvideva sredi
leta 1976, bi se s predlaganim zakonom rešilo vprašanje občinskega javnega tožilstva v Velenju, za kar so
podani kadrovski in materialni pogoji.

— ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV;
— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI
— SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA;
— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V
ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI;
— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZPOREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEBNE DOHODKE;
— O LJUDSKI OBRAMBI IN 0 VOJAŠKI OBVEZNOSTI;
— O NOTRANJIH ZADEVAH;
— NORMATIVI ZA GRADNJO POSEBNIH OSNOVNIH ŠOL;
— PRAVILNIK IN TARIFA O . NAGRAJEVANJU
ODVETNIKOV s tablico izračunanih nagrad za odvetniško delo;
— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV;
— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV;
— VOLILNI IMENIKI in OVITKI za volilne imenike, ki vsebujejo tudi osnovna navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov.
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• Celotna sredstva proračuna federacije bodo znašala v naslednjem letu 75 milijard
in 849 milijonov dinarjev
• Prispevek republik in pokrajin bo večji, ker v I. 1976 federacija ne bo izdajala
obveznic ter bo imela manj lastnega dohodka
• V Osnutek proračuna so zajeta tudi sredstva za pospeševanje zunanjetrgovinske
menjave ter za kompenzacije v gospoda rstvu, dokler ne bodo izdani predpisi
o ustanavljanju ustreznih skladov za te namene
Osnutek proračuna federacije za leta 1976 (AS 243),
ki ga je Zvezni izvršni svet
poslal Skupščini SFRJ v obravnavo, bo na dnevnem redu prihodnje seje Zveznega
zbora. Pred predložitvijo Osnutka je bil opravljen postopek, ki ga predvideva Ustava SFRJ. Temelje proračuna
federacije za leto 1976, skupaj z Osnovo za izdelavo osnutka resolucije o temeljih
skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976, so obravnavali organi federacije,
Skupščina SFRJ, socialistič-

Dohodki se oblikujejo iz
dveh virov: na eni strani iz
lastnih dohodkov federacije
(carine in carinske davščine,
zvezne takse itn.) v znesku
33 milijard in 491 milijonov
dinarjev, na drugi strani pa
iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin v znesku
42 milijard in 358 milijonov
dinarjev.
Dohodki od carin ter posebnih carinskih davščin in
taks v skupnem znesku 32
milijard in 180 milijonov so
v primerjavi z zneskom, ki
je ocenjen v Osnutku rebalansa proračuna federacije

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK
PRORAČUNA FEDERACIJE ZA L. 1976 —
AS 243
ne republike in pokrajine.
Tako je bilo omogočeno, da
se pravočasno poda predloge
in pripombe, kar je bilo upoštevano pri izdelavi sedanjega Osnutka proračuna.
DOHODKI FEDERACIJE
Skupni dohodki Proračuna
federacije za leto 1976 so po
Osnutku določeni v znesku
75 milijard in 849 milijonov
dinarjev.
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za leto 1975, večji za 21,2
odstotka. To povečanje je
intenzivnejše kot predvidena
nominalna rast uvoza (9,3 odstoka), temelji pa na ukrepih za pravočasno carinjenje
uvoženega blaga, predvidenih
v dopolnilnih odločbah Carinskega zakona, ki se jih
bo v naslednjem letu zelo
odločno izvajalo.
Kot je načrtovano, naj bi
na tej podlagi dosegli 32 milijard in 180 milijonov dinar-

jev dohodka. Ta sredstva se
razporedi za financiranje potreb proračuna federacije (22
milijard in 580 milijonov dinarjev) ter za pospeševanje
zunanjetrgovinske
menjave
(9 milijard in 600 milijonov
dinarjev).
Posebna značilnost izvirnih
dohodkov federacije je v tem,
da v Osnutku proračuna za
leto 1976 niso planirana sredstva od prodaje obveznic ter
da so — glede na izdane
predpise — bistveno manjša
tudi sredstva od pozitivnih
tečajnih razlik (slednja sredstva bodo znašala le 27,3 odstotka od zneska, bi je ocenjen po rebalansu proračuna
za leto 1975).
Skupen znesek prispevkov
republik in avtonomnih pokrajin kaže na 41,5 odstotno
povečanje glede na obseg
prispevkov iz leta 1975. Na
tako izredno visoko povečanje prispevkov vpliva predvsem to, da za leto 1976 ni
predvideno, da bi federacija
izdajala obveznice (dohodek
od obveznic v letu 1975 naj
bi znašal 3,5 milijarde dinarjev ali 5,6 odstotka vseh
dohodkov proračuna federacije). Razen tega bo v naslednjem letu krita, poleg
obveznosti iz prejšnjih let,
tudi amortizacija obveznic iz
leta 1975 (4 milijarde in 25

milijonov dinarjev). V letu
1975 tega izdatka ni bilo, ker
je bila amortizacija obveznic
krita s kreditom Narodne
banke. Če upoštevamo navedeno, tedaj se prispevki samo iz tega naslova povečujejo za 25 odstotkov. Brez
tega se prispevki federaciji
dejansko povečujejo za 16,4
odstotka.
PRORAČUNSKI IZDATKI
V Osnutku proračuna federacije za leto 1976 je predvideno, da se za financiranje
Jugoslovanske ljudske armade zagotovi v naslednjem letu sredstva v višini 5,83 odstotka od nominalnega narodnega dohoka, t.j. po enaki stopnji, kot je bila uporabljena v bodobju od leta
1973 do leta 1975. V primerjavi s sredstvi, ki so predvidena za financiranje tekočih
potreb JLA v letu 1975, predvideva proračun za naslednje leto za ta namen za 8,9
odstotka več sredstev, ozima da bodo za 2,3 odstotka
pod predvideno rastjo narodnega dohodka v letu 1976.
Dopolnilna sredstva za gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, bodo znašala 4 milijarde in 871
milijonov dinarjev, t. j. 0,83
odstotka ocenjenega družbe-

nega proizvoda vsega gospodarstva v letu 1976. Temu
znesku je dodano še 513 milijonov dinarjev na račun
neporavnanih obveznosti iz
leta 1974. Tako celoten znesek dopolnilnih sredstev znaša 5 milijard in 384 milijonov dinarjev.
Namenska dopolnilna sred
stva, ki jih bo dobila SAP
Kosovo za financiranje raz
voja materialne podlage družbenega razvoja, bodo v naslednjem letu znašala 177 milijonov dinarjev, kar je za 7
odstotkov več od sredstev,
ki so predvidena v proračunu za leto 1975. Poleg tega
bo SR Crna gora dobila do
polnilna sredstva za financiranje določenih potreb na
področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki
so določene z zveznim zakonom (ta sredstva bi morala
v naslednjem letu znašati
156 milijonov dinarjev).
Po določbah Ustave SFRJ
je federacija dolžna zagoto
tavljati sredstva za varstvo
invalidov ter borcev in dodatna sredstva za pokojnine
vojaških zavarovancev. Po
oceni bo globalni obseg izdatkov za te namene v naslednjem letu znašal 11 milijard in 365 milijonov dinarjev, kar je za 23,5 odstotka več kot pa je predvideno v proračunu za leto 1975.
Takšno povečanje je potreb
no, med drugim, zaradi usklajevanja pokojnin in invalidnin z življenjskimi stroški.
Obveznosti federacije iz
naslova investicij v gospodarstvu bodo v prihodnjem
letu znašle 623 milijonov dinarjev (16,2 odstotka več kot

UREDITEV

letos). Ta sredstva so namenjena za kritje obveznosti v
zvezi z drugo etapo del pri
reguliranju Donave (223 mi
lijonov), odplačevanju mednarodnih kreditvov za prometne žile v Crni gori (58
milijonov), odškodninam zaradi akumulacije Belega Drima (153 milijonov) in premostitvi težav, ki so nastale
spričo razlik pri zapadanju
kreditov v SAP Kosovo (184
milijonov).
Sredstva za delo zveznih
organov bodo v nasalednjem
letu znašala 3,9 milijarde dinarjev (sredstva za osebne
dohodke delavcev in funkcionarjev — milijardo in 631
milijonov; materialni izdatki
— 2 milijardi in 269 milijonov). V celoti vzeto bi bila ta sredstva za 16,6 odstotka večja od sredstev, ki so
predvidena v rebalansu proračuna za leto 1975. Takšno
zvečanje je med drugim po
jasnjeno z obveznostmi, ki
izhajajo iz Družbenega dogovora o usklajevnju sredstev
za osebne dohodke in drugih prejemkov delavcev v
organih federacije. Podlaga
za takšno usklajevanje je
povprečni osebni dohodek
delavcev, zaposlenih v jugoslovanskem gospodarstvu, za
katerega je popolnoma zanesljivo, da se bo povečal za
več kot 12,3 odstotka, za kolikor je sicer predvideno, da
se bodo zvečali osebni dohodki v zveznih organih.
Proračun nadalje predvide
va sredstva za financiranje
določenih nalog organov
družbenopolitičnih in družbenih organizacij (159 milijonov dinarjev).
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Negospodarske Investicije
so predvidene v zensku 979
milijonov dinarjev, in sicer
na podlagi izdanih zakonov
o dolgoročnih programih razvoja in modernizacije posa
meznih služb (letalski promet, carine, Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, služba za notranje zadeve itn.)
ter predpisov, ki so pred
sprejetjem, kot tudi na podlagi ocenjenih potreb po
vloženih zahtevkih.
Ostali izdatki federacije
so: nadomestila Službi družbenega knjigovodstva (101
milijon), obveznosti iz prejšnjih let (7 milijard in 100
milijonov, od tega je za
amortizacijo obveznic namenjeno 5 milijard in 930 mi
lijonov, za odplačila raznih
kreditov pa milijarda in 170
milijonov), izločevanje v stal
no proračunsko rezervo (247
milijonov) in v tekočo rezervo (298 milijonov).
Sredstva za pospeševanje
zunanjetrgovinske
menjave
(9,6 milijarde) ter za kompenzacije in druge intervencije v gospodarstvu (3 milijarde in 155 milijonov dinarjev) so predvidene v Osnut.
ku proračuna federacije zategadelj, ker telesa ZIS obravnavajo osnutka zakonov o
Skladu za pospeševanje zunanjetrgovinske menjave in
drugih
oblik
ekonomskih
odnosov
ter
o
Skladu za kompenzacije in
druge dogovorjene intervencije v gospodarstvu, šele ko
bosta ta dva zakona izdana,
ko bo torej dosežen dogovor
o obsegu in oblikah akcij,
ki fh predvidevata, bo mogoče določiti natančen zne

sek potrebnih sredstev.
Za tekoče financiranje zveznih direkcij za blagovne rezerve je predvidenih 785 milijonov dinarjev. Gre le za
tekoče financiranje, sredstva
za dopolnitev oziroma izvršitev programa stalnih blagovnih rezerv pa bi morali zagotoviti iz ustreznih kreditov, saj je jasno, da proračun v sedanjih razmerah
takšne obremenitve ne bi
mogel vzdržati.
ZVEČANJE PRORAČUNA
FEDERACIJE
Celoten obseg proračuna
federacije za leto 1976 je 21
odstotkov večji od obsega
izdatkov, predvidenih v Osnutku rebalansa proračuna
z leto 1975. To je precej
nad načrtovano stopnjo rasti splošne in skupne porabe, ki je v Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976
predvidena kot približno 11,5
odstotna.
Toda v izdatkih proračuna
federacije so pomembna postavka obveznosti iz prejšnjih let, od katerih odpade
samo na amortizacijo obveznic federacije v letu 1976 —
5 milijard in 930 milijonov
dinarjev. Brez te obveznosti
je proračun federacije za leto 1976 v primerjavi z Osnutkom rebalansa proračuna za
leto 1975 večji za 11,4 odstotka. Torej je tekoče financiranje federacije v letu
1976 v mejah stopnje rasti
splošne in skupne porabe,
predvidene v Osnutku resolucije za leto 1976.

SISTEMU
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® Uporaba ustavnih načel o financiranju funkcij in potreb federacije
# Poseben poudarek nadzoru nad zakonito stjo in smotrnostjo pri uporabi
proračunskih sredstev
uporabe proraZvezni zbor skupščine ki ju je Zvezni izvršni svet načela za izvrševanje prora- smotrnostjo
čuna federacije, je predvide- čunskih sredstev.
SFRJ bo na naslednji seji poslal Skupščini SFRJ.
Glede na to, da so z do no, da bo izdan poseben za- TEMELJNA NAČELA
obravnaval Predlog za izdajo zakona o izvršitvi prora- ločbami Ustave SFRJ IN Za- kon, s katerim bi se ome- ZAKONA
čuna federacije za 1. 1976 ter kona o financiranju federa- njena načela obdelalo za vsaTa zakon temelji na naOsnutek zakona (AS 259), cije določena samo temeljna ko leto. Poleg tega bo predloženi zakon izdelan zato, da slednjih načelih:
bi se v naslednjem letu lahko
-- na zakonitosti uporabe
izvrševalo proračun federaci- sredstev proračuna federaciZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
je povezano z uresničeva je za 1. 1976 pri izvrševanju
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE
njem dohodkov, izvrševa- določenih obveznosti in finjem izdatkov ter nadzorst- nanciranju potreb federacije;
ZA L. 1976 —AS 259
— na odgovornosti organov
vom nad zakonitostjo in

federacije za delo, ki ga opravljajo na področju finančnega in materialnega poslovanja;
— na uporabi ustavnih na
čel o financiranju funkcij in
potreb federacije.
Temeljni cilj zakona je zagotoviti čvrstejšo finančno
disciplino in nadzorstvo nad
izvrševanjem proračuna oziroma, da se določi odgovornost, pravice in dolžnosti
vseh uporabnikov in nosilcev sredstev ter odredbodajalcev in računodajalcev glede uporabe sredstev proračuna federacije.
VIRI IN SREDSTVA
PRORAČUNA
FEDERACIJE
V zakonu sta določena dva
temeljna vira sredstev za izvršitev obveznosti, ki so določene v proračunu federacije za 1. 1976. Na eni strani
so sredstva iz izvirnih dohodkov federacije (carine in
posebne carinske dajatve, tečajne razlike, zvezne takse,
dohodki, ki jih s svojim delom dosežejo organi federacije in drugi dohodki, ki se
jih doseže na podlagi posebnih zveznih predpisov), na
drugi strani pa so prispevki
republik in pokrajin. Te prispevke se določi v skladu z
določbami Zakona o financiranju federacije in pomenijo stalno obveznost, ki jo
je treba izpolniti do konca
proračunskega leta ter po dinamiki, ki ustreza mesečne
mu vplačilu ene dvanajstine
letnega zneska.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za vzdrževanje, razvoj in modernizacijo JLA ter splošna dopolnilna sredstva za gospodarsko
manj razvite republike in
SAP Kosovo, se bo zagotovilo v določenih zneskih; morebitne razlike na podlagi
gibanja narodnega dohodka
oziroma družbenega proizvoda, ki bi nastale v 1. 1976,
pa bi se obračunalo in določilo (valoriziralo) v proračunu federacije za leto 1977.
Dokler ne lio izdan zakon
o dopolnilnih sredstvih republik in pokrajin v obdobju od 1. 1976 do 1980, se bo
delež gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v skupnem znesku splošnih dopolnilnih sredstev določalo po odstotkih, ki so
veljali v obdobju od 1. 1973
do 1. 1975 (SR BiH — 40,15
odstotka; SR Makedonija —
18,30 odstotka; SR Črna gora — 10,30 odstotka in SAP
Kosovo — 31,25 odstotka).
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ZAKONITOST IN
NADZORSTVO NAD
UPORABO SREDSTEV
Da bi zagotovili potrebno
finančno disciplino, zakon določa, da se sme proračunska
sredstva, ki so odobrena organom federacije za redno
dejavnost in za posebne namene, uporabiti le na podlagi finančnih načrtov, predračunov in programov, ki jih
izda predstojnik organa federacije. Za zakonito uporabo sredstev, ki so tako določena, so neposredno odgovorni odredbodajalec in računodajalec, katerih pravice
in dolžnosti so urejene s
predpisi o materialnem in finančnem poslovanju.
Neločljiv element zakonite
uporabe proračunskih sredstev je proračunsko nadzorstvo nad vplačili določenih
dohodkov in njihove uporabe za namene, ki so določeni v proračunu federacije
za 1. 1976. V Osnutku zakona so te pravice in dolžnosti dane proračunski inšpekciji Zveznega sekretariata za
finance.
Med določbami Osnutka,
ki naj pripomorejo k večji
zakonitosti in učinkovitejšemu nadzorstvu nad uporabo
proračunskih sredstev, je tudi obveznost zveznih organov
in organizacij, da vodijo določene evidence (Zvezna uprava carin, Služba družbenega knjigovodstva in Narodna banka Jugoslavije). Določena je tudi posebna odgovornost SDK za morebitne
nezakonite odredbe uporabnikov proračunskih sredstev
federacije.
RAVNOVESJE
SREDSTEV
IN OBVEZNOSTI
Ker se v vsakem prora
čunu določi sredstva za posamezne namene tudi na podlagi ocen, je v Osnutku zakona predvidena možnost, da
se v teku leta spremeni namen in obseg sredstev, ki
so določena za posamezne
organe federacije, vendar samo v mejah vseh sredstev
proračuna. Ko gre za sred
stva, ki so predvidena za zasedbo delovnih mest, za usklajevanje osebnih dohodkov
in za skupno porabo, je določeno, da jih organi federacije uporabljajo na podlagi
posebnih sklepov pooblaščenih organov. Sredstva, ki s
temi sklepi niso angažirana,
je mogoče prenesti v tekočo proračunsko rezervo. Pred-

videna je možnost, da odredbodajalec v mejah določenega predračuna virmira sredstva po namenih. Vendar pa
za to potrebuje soglasje sekretarja za finance, le-to
pa bo dobil samo v primeru, če na ta način ne nastanejo obveznosti, ki v predračunu niso predvidene.
Spoštujoč načelo, da se s
posebnimi predpisi ne more
nalagati bremen tekočemu
proračunu, če za to niso zagotovljena sredstva, t. j. načela, da nosilci sredstev lahko ustvarjajo obveznosti in
uporabljajo sredstva za določene namene v proračunu le
do zneska zagotovljenih sredstev, Osnutek zakona hkrati
predvideva obveznost nosilcev sredstev, da za uskladitev obsega obveznosti z razpoložljivimi sredstvi predlagajo spremembo predpisov.
Na ta način se dosega dva
cilja: preprečuje se nastajanje obveznosti brez kritja,
uporabnikom sredstev pa je
naloženo, da upoštevajo ravnovesje sredstev in obveznosti.
Sredstva, določena v proračunu federacije za 1. 1975
za negospodarske investicije,
ki so angažirana, a do konca 1. 1975 niso bila porabljena, se uporabi za iste namene v teku 1. 1976.
OBVEZNOSTI DO
SKLADOV
POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
Financiranje obveznosti federacije do skladov pokojninskega in invalidskega zavarovanja (za borčevske pokojnine) se bo odvijalo tako,
da se bo najprej poravnalo
obveznosti iz minulih let
preostanek
zagotovljenih
sredstev pa bo uporabljen
kot akontacija za iste namene v 1. 1976. Takšen način financiranja je nujen zategadelj, ker je obveznosti
federacije do posameznih
skladov mogoče določiti šele po njihovih zaključnih računih za preteklo leto. Razen tega so ti obračuni zavezani kontroli, na podlagi
katere se določi obseg dejanske obveznosti federacije.
Takšna rešitev je v skladu
z zakonom o obveznostih federacije glede borčevskih pokojnin, pričakovati pa je tudi, da bo pripomogla k da
ločenim prihrankom in racionalnejši uporabi tega dela proračunskih sredstev federacije.
Zvezni komite za vpraša-

nja borcev in vojnih invalidov naj bi bil pooblaščen
za spremljanje izvajanja in
za nadzorstvo nad namensko porabo sredstev za financiranje temeljnih pravic
borcev in vojaških invalidov.
Na enak način je predvideno tudi kritje deficita v
skladu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Crne gore. Sredstva v proračunu federacije
za 1. 1976 (namenska dopolnilna sredstva SR Crni gori
za kritje omenjenega deficita) bodo namreč uporabljena predvsem za kritje obveznosti iz 1. 1975, preostanek
zagotovljenih sredstev pa bo
uporabljen kot akontacija za
enak namen.
PRORAČUNSKA
REZERVA
V Osnutku zakona je predvideno, da se v stalno proračunsko rezervo vnese, poleg sredstev, ki so predvidena v proračunu federacije za 1. 1976, tudi del sredstev od kreditov, ki zapadejo v vračilo v istem letu.
Stalne blagovne rezerve federacije se financira po posebnih finančnih načrtih, vendar je predvideno, da se finančne načrte in zaključne
račune obstoječih direkcij
(Zvezna direkcija za rezerve prehrambenih proizvodov
in Zvezna direkcija za rezerve industrijskih proizvodov)
šteje v celoti kot sestavni
del proračuna federacije. Tako se uresničuje načelo, da
se vse dohodke in izdatke
določi v proračunu federacije.
V zaključnem delu Osnutka zakona je izrecno predpisano, da z odobritvijo
zaključnega računa federacije rie preneha disciplinska, materialna in kazenska odgovornost odredbodajalcev in računodajalcev za
nezakonito uporabo in razpolaganje s proračunskimi
sredstvi.
Za primer, če bi dohodki
proračuna federacije za 1.
1976 v večji meri neenakomerno pritekali, je določeno,
da Zvezni izvršni svet določi prioriteto in vrstni red
plačevanja določenih proračunskih izdatkov po namenih.
S tako zasnovanim Zakonom o izvršitvi proračuna
federacije za 1. 1976 (Zakon
naj bi začel veljati s 1. januarjem 1976) bi se popolneje in natančneje uredilo
odnose v sistemu financiranja federacije.

VIŠJE

OBRESTI

NA

VEČJA

UPORABA

OBVEZNICE

REZERV

FEDERACIJE

OBVEZNIC

• Poleg dosedanjih 10 odstotnih obresti
se bo na obveznice federacije
izplačevalo še dodatne 3 odstotne
obresti

9 Uporabniki družbenih sredstev bodo
smeli imeti v obveznicah
družbenopolitičnih skupnosti
do 50 odstotkov svojih rezerv

# Drugo serijo obveznic federacije
se poveča za znesek neprodanih
obveznic prve serije
Zvezni izvršni svet je po
slal Skupščini SFRJ Osnutek
zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o izdaji ob
veznic federacije v 1, 1975. V
tem Osnutku je predvideno,
da se drugo serijo obveznic
poveča za znesek neprodanih
obveznic prve serije. Da bi
občane spodbudili k nakupu
obveznic, je poleg tega predvideno, da se poveča obresti za 3 odstotke od nominalne vrednosti obveznic.
Razlogi, spričo katerih je
treba spremeniti in dopolniti sedanji zakon, so dvojni.
V sedanjem zakonu je namreč predvideno, da bo federacija izdala v 1. 1975 obveznice za 4.025.000.000 dinarjev,
in sicer v dveh serijah po
2.012.500.000 dinarjev (prva
serija do 30. junija, drugo
pa je treba izdati do 31. decembra 1975).

drugo serijo obveznic treba
povečati za znesek neprodanih obveznic prve serije. Zato je v Osnutku zakona predvidena sprememba sedanjega
Zakona, in sicer tako, da
bi v drugem polletju 1975 1.
izdali drugo serijo obveznic
v vrednosti 2.753.000.000 dinarjev.
Drugi razlog za spremembe in dopolnitve sedanjega
zakona je spodbujanje občanov k nakupu obveznic. Ker
so občani odkupili le okrog
1 odstotek obveznic prve serije, je v Osnutku predvideno zvečanje obresti za 3 odstotke letno od nominalne
vrednosti obveznic; te obresti bi bile kupcem izplačane ob amortizaciji obveznic.
Poleg sedanjih 10 odstotnih
obresti, ki se jih plača vnaprej — pri nakupu obveznic, naj bi torej federacija

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O
IZDAJI OBVEZNIC FEDERACIJE V L. 1975 —
AS 270
V skladu z določbami zakona je bila prva serija izdana v predvidenem roku,
do konca prvega polletja pa
je bilo prodanih
za
1.272.000.000 dinarjev obveznic
(vrednost neprodanih obveznic znaša 740 milijonov dinarjev). Neprodane obveznice so bile umaknjene v Narodno banko Jugoslavije, da
bi se jih začasno razveljavilo, saj obveznic prve serije
ni mogoče prodati v drugem
polletju 1975.
Glede na predvidene dohodke proračuna federacije za
1. 1975 in glede na določbo,
po kateri je obveznice mogoče prodajati le v tistem
polletju, v katerem so bile
izdane, se je izkazalo, da je

v

plačala še dodatne 3 odstotne obresti. Pri tem je določeno, da se dodatne obresti
plača tistim občanom, ki ne
uporabijo kupljenih obveznic
za priznavanje davčnih olajšav v obliki zmanjšanja davka oziroma ne uporabijo obveznic za nakup blaga ob
vračilu prometnega davka po
republiških in pokrajinskih
oziroma občinskih predpisih.
Skupščini SFRJ je predlagano naj skupščinam republik in avtonomnih pokrajin
predlaga, da pooblastijo de
legacijo v Zboru republik in
pokrajin, da bi pri odločanju o Osnutku zakona dajo
v imenu svoje skupščine soglasje k celotnemu predlogu
tega zakona.

ZA

Po določbah sedanjega zakona o posebni uporabi do
ločenih obveznic in drugih
vrednostnih papirjev smejo
uporabniki družbenih sreddstev imeti v obveznicah, ki
so jih izdale družbenopolitične skupnosti, največ 30 odstotkov v zakonu določenih
sredstev svojih rezerv. V Osnutku zakona o spremembi
navedenega Zakona, ki ga
je Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ, je predlagano, da se omenjeni odstotek poveča s 30 na 50 odstotkov.

NAKUP

oo omogočeno, da se lahko
enak znesek sredstev rezerv
uporabi za nakup obveznic
kot se sme sedaj imeti sredstev rezerv v drugih vrednostnih papirjih (blagajniški
zapisi Narodne banke Jugoslavije, menice idr.). Hkrati naj bi s tem omogočili
tudi zvečanje prodaje obveznic federacije; načrt prodaje teh obveznic je bil namreč v prvem trimesečju 1975.
1. izpolnjen le za približno
52 odstotkov.
Ker se sme obveznice, ki
jih je federacija izdala 1.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O SPREMEMBI ZAKONA O POSEBNI UPORABI
DOLOČENIH OBVEZNIC IN DRUGIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV — AS 271
Uporabniki družbenih sredstev so zainteresirani za nakup obveznic, ki jih izdajajo družbenopolitične skupnosti, zlasti federacija, vendar jih pri kupovanju ovira to, da smejo imeti v takšnih obveznicah največ 30
odstotkov sredstev svojih
rezerv. S tem, da se ta znesek poveča na 50 odstotkov,

1975, prodajati le do konca
tega leta, je Skupščini SFRJ
predlagano, naj skupščinam
republik in pokrajin predlaga, da pooblastijo delegacije
v Zboru republik in pokrajin, da smetjo dati, ko se bo
odločalo o Osnutku zakona,
v imenu svoje skupščine soglasje k celotnemu predlogu tega zakona.

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL:
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo samoupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih
skupnosti SRS.
STANOVANJSKI PREDPISI S — vsebujejo zakon
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k omenjenima zakonoma.
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OBRAČUNAVANJE
AMORTIZACIJE

GLEDE

NA

CEN

ZVEČANJE

9 S povečanjem amortizacije glede
na povprečno podražitev sredstev
za delo in gradbenih storitev v I. 1975
je treba ohraniti realno vrednost
osnovnih sredstev in preprečiti
fiktivno zvečanje dohodka
Delegati v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ bodo na eni
izmed prihodnjih sej obravnavali Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev ter
sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev,
ki ga je Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet.
S predlagano dopolnitvijo

ENOTEN

no porabo delavcev in za izpolnjevanje pogodbenih in
zakonskih obvezosti.
Smoter predlaganega zakona je zagotoviti realno obračunavanje amortizacije in
s tem ohraniti
dejansko
vrednost osnovnih sredstev,
izkazanih v poslovnih in drugih knjigah. Ce tega ne bi
storili, bi se zmanjšala vrednost osnovnih sredstev, fiktivno pa bi se zvečal dohodek za delitev na osebno in

Zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev
skupne porabe uporabnikov
družbenih sredstev naj bi zagotovili, da se v 1. 1975 amortizacijo po zaključnem računu obračuna skladno z gibanji cen na tržišču. Na ta
način bi zagotovili realno izkazovanje zneska dohodka
za delitev na osebno in skup-

ZAKON

O

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O DOPOLNITVI ZAKONA O REVALORIZACIJI
OSNOVNIH SREDSTEV IN SREDSTEV SKUPNE
PORABE UPORABNIKOV DRUŽBENIH
SREDSTEV — AS 272
skupno porabo ter za plačalo davkov in drugih davščin.
Zategadelj se po Osnutku
tega zakona doda v 33. člen
sedanjega Zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in

PATENTIH,

VZORCIH, ZNAMKAH TER

sredstev skupne porabe uporabnikov družbenfli sredstev
(objavljen v »Uradnem listu
SFRJ« št. 32/75) odstavek, ki
se glasi:
»Znesek amortizacije po
zaključnem računu za 1. 1975,
obračunan po stopnjah, ki
so določene v 28. členu Zakona o amortizaciji sredstev
temeljnih organizacij združenega dela (»Uradni list SFRJ«,
št. 16/74), se poveča za povprečno povečanje cen sred-

stev za delo in gradbenih
storitev, doseženem v 1. 1975
po podatkih, ki jih ugotovi
in objavi Zvezni zavod za
statistiko.«

MODELIH,

OZNAČBAH

IZVORA

9 Podrobno je določeno, kdaj je mogoče izum zaščititi
'• Vse upravne zadeve, ki se nanašajo na varstvo pravic do industrijske lastnine,
opravlja Zvezni zavod za patente
• Določena je tudi pravica prednosti pri prijavljanju patentov, modelov, vzorcev in
znamk ter pogoji v zvezi s prisilnim odstopom pravice do uporabe izuma
0 Zvezni izvršni svet bo izdal podrobnejše predpise o postopku za priznanje pravice
do industrijske lastnine
Zaikon o patentih in tehničnih zboljšavah, Zakon o
vzorcih in modelih ter Zakon o blagovnih in storitvenih znamkah so veljavni zakoni, s katerimi je urejeno
področje industrijske lastnine. Izdani so bili že 1. 1960
oziroma 1. 1961 ter doslej niso bili spremenjeni, če izvzamemo usklajevanje z Ustavnimi amandmaji 1. 1971.
Ker je bila sprejeta nova
Ustava SFRJ, je treba te zakone uskladiti z ustavnimi
določili. Glede na to je Zvez-

ni izvršni svet pripravil in poslal Skupščini SFRJ v obravnavo nove rešitve za to področje v obliki enotnega predpisa — Osnutka zakona o
varstvu industrijske lastnine
(AS 269). Za izdajo tega zakona je pristojen
Zvezni
zbor.
RAZLOGI ZA IZDAJO
NOVEGA ZAKONA
V primerjavi z drugimi
državami Jugoslavija precej

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O VARSTVU INDUSTRIJSKE LASTNINE —
AS 269
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zaostaja glede razvoja ustvarjalnosti in varstva industrijske lastnine. Takšno zaostajanje ne ustreza ni potrebam
jugoslovanskega gospodarsstva niti možnostim naše
države. Zato se je pokazalo,
da je treba vsestransko revidirati sedanje zakone s področja industrijske lastnine.
Spremembe, ki so predvidene, so po obsegu in pomenu tolikšne, da narekujejo
izdajo novih predpisov. Ker
pa omenjeni zakoni glede temeljnih vprašanj in razmerij
vsebujejo enake rešitve, razlogi pravne ekonomičnosti in
smotrnosti napeljujejo k temu, da se snov industrijske lastnine uredi z enotnim
zakonom.

V splošnih določbah Osnutka zakona je določeno, da so
v varstvo industrijske lastnine zajeti: patenti, modeli,
vzorci, blagovne in storitvene
znamke ter označbe izvora,
kar je v skladu s Pariško
konvencijo o varstvu industrijske lastnine. Vse upravne zadeve, ki se nanašajo na
varstvo pravic industrijske
lastnine, opravlja Zvezni zavod za patente, razen zadev,
ki se nanašajo na izume, pomembne za ljudsko obrambo
— te zadeve opravlja Zvezni
sekretariat za ljudsko obrambo.
Organizacije združenega dela in druge pravne osebe ter
jugoslovanski državljani lahko zahtevajo varstvo pravic

do industrijske lastnine v tujini, če so poprej vložili zahtevek Zveznemu zavodu za
patente, da se jim prizna
ustrezno pravico.
PRAVICE DO
INDUSTRIJSKE
LASTNINE
V Osnutku zakona je določeno, da se s patentom
zavaruije izum, ki pomeni določeno novo rešitev tehničnega problema, ki je nadalje
plod ustvarjalnega dela in ki
se da uporabiti v industrijski
proizvodnji ali kakšni drugi gospodarski dejavnosti.
Z opredelitvijo, da mora biti izum plod ustvarjalnega
dela, je napravljen jasen razloček med izumom in tehnično izboljšano, kar bo odpravilo nesporazume, do katerih je prihajalo med vložniki
prijav za priznanje pravic do
patenta in organi, ki vodijo
postopek, olajšan pa bo tudi
sodni postopek v morebitnih
sporih.
Z modelom se zavaruje novo
zunanjo obliko telesa, ki lahko rabi za zgled pri izdelavi
določenega industrijskega ali
obrtniškega izdelka oziroma
njegovega dela.
Z vzorcem se zavaruje novo risbo aH sliko, ki lahko
rabi za zgled in jo je mogoče
prenesti na določen industrijisiki aM obrtniški izdelek
oziroma njegov del.
Z blagovno in storitveno
znamko (zaščitnim znakom)
se zavaruje znak, ki se ga
uporablja v gospodarskem
prometu, da bi se blago oziroma storitve razločevalo
od blaga ali storitev iste ali
podobne vrste.
V Osnutku zakona je ohranjena sedanja institucija kolektivne znamke ter so opredeljeni pogoji za njeno uporabo — da na tržišču olajša
uveljavitev večjemu številu
organizacij združenega dela,
ki izdelujejo enako blago.
Z označbo izvora se zavaruje zemljepisno ime proizvoda, katerega posebne lastnosti v pretežni meri izvirajo
iz kraja oziroma področja,
na katerem je proizveden, če
so te lastnosti nastale po nara/vni poti, pod vplivom podnebja ali tal ali pa z ustaljenim načinom in postopkom
proizvodnje oziroma obdelave.
Kot je predvideno v Osnutku zakona,
Gospodarska
zbornica Jugoslavije določa

zemljepisna imena in vrste
proizvodov, ki jih je mogoče
zavarovati z označbo izvotra,
nadalje proizvodna področja
ter kakovostne lastnosti, ki jih
morajo imeti ti proizvodi, z
republiškimi in pokrajinskimi predpisi pa da se določi
organe, ki so pristojni, da
določijo kvalitativne in druge pogoje, ki jim morajo ustrezati ti proizvodi, da bi se
jih lahko zavarovalo z označbo izvora, ter tudi postopek
za ugotavljanje teh lastnosti.
V Osnutku zakona je -nadalje podrobno navedeno česa s patentom,
modelom,
vzorcem, znamko ter označbo
izvora ni mogoče zavarovati,
oziroma je podrobno našteto,
v katerih primerih nekateri
izumi niso novatorstvo.
PRIDOBITEV IN
PRENEHANJE PRAVICE
DO INDUSTRIJSKE
LASTNINE
Po Osnutku zakona ima nosilec patenta, modela in vzorca izključno pravico do uporabe izuma, oblike telesa, ris.
be oziroma Slike v proizvodnji, v prometu ali v kald>ni
drugi gospodarski dejavnosti.
Imetnik znamke ima izključno pravico uporabljati znamko v gospodarskem prometu
za označevanje svojih izdelkov ali storitev. Ta pravica
obsega tudi uporabo znamke
na sredstvih za pakiranje in
v poslovnih dokumentih.
Imetnik označbe izvora ima
pravico uporabljati označbo
izvora v gospodarskem prometu za označevanje proizvodov, na katere se nanaša
označba izvora.
Imetnik pravice do industrijske lastnine je fizična
ali pravna oseba, ki ji je ta
pravica priznana z odločbo
Zveznega zavoda za patente
in je na podlagi te odločbe
vpisana v ustrezni register
pravic do industrijske lastnine, ki ga vodi Zavod.
Kadar več oseb vloži prijavo za priznanje patenta,
vzorca ali modela, se s sklepom prizna lastnost imetnika
patenta oziroma vzorca ali
modela
vsem
prijaviteljem, vendar se s sklepom
ne določi pravic posameznih
izumiteljev oziroma posameznih avtorjev oblik telesa, slike ali risbe.
Spričo specifičnosti pravic
do industrijske lastnine ter
spričo tega, da lahko postopek za priznanje te pravice

traja dlje časa, se po Osnutku
zakona prizna pravico uporabe in razpolagalno pravico
prijavitelju od dne, ko je
vložil popolno prijavo. Le
prijatelju patenta, ki v prijavi ne zahteva popolnega preizkusa, se ne prizna izključne
pravice do uporabe izuma.
PRAVICA PREDNOSTI
Določena je nadalje pravica prednosti, ki gre prijatelju od dne in ure, ko je
Zavod za patente prejel popolno prijavo, nasproti vsakemu kasnejšemu prijavitelju
Kdor na uradno priznani
razstavi (sejmu) mednarodnega značaja v Jugoslaviji ali
v tujini razstavi nek izum,
obliko telesa, sliko ali risbo,
ali uporabi določeno označbo za označevanje blaga ali
storitev, lahko v treh mesecih potem, ko je bila razstava (sejem) zaprta, zahteva
pravico prednosti od dneva,
ko je bil predmet razstavljen
ali uporabljen.
Prijavi je treba priložiti pismeno potrdilo pooblaščenega organa oziroma organizacijo o mednarodnem značaju
in vrsti razstave (sejma), nadalje mora biti v potrdilu
navedeno kje je bila razstava, kdaj je bila odprta in
kdaj zaprta ter katerega dne
je bil prvič razstavljen oziroma uporabljen zadevni predmet. Potrdilo, da je bila
razstava v Jugslaviji, je mednarodnega značaja, izda pa
ga Gospodarska zbornica Jugoslavije.
Pripadniku države-članice
Mednarodne unije za varstvo
industrijske lastnine, ki je
v državi-članici te unije vložil pravilno prvo prijavo, se
prizna -v Jugoslaviji pravico
prednosti od dne, ko je bila
ta prijava vložena, in sicer,
če jo zahteva za patent —
v roku 12 mesecev, za model, vzorec ali znamko pa
v roku 6 mesecev od dneva,
ko je bila vložena prva prijava.
V nasprotju z dosedanjimi
različnimi zakonskimi rešitvami se v Osnutku zakona na
enoten način ureja vprašanje
začetka in trajanja posameznih pravic industrijske lastnine. Predvideno je, da vse
te pravice trajajo od dneva,
ko je bila vložena prijava,
in sicer: patent, model in
vzorec — 15 let, znamka in
označba izvora blaga pa niso
časovno omejene.

POGODBENA IN
PRISILNA LICENCA
V Osnutku zakona je določeno, da sme imetnik pravice do industrijske lastnine
pogodbeno prenesti
svojo
pravico na drugega, in sicer
v celoti ali delno (pogodbena licenca). Pravice do kolektivne znamke in do označbe
izvora blaga ni mogoče prenesti.
Pogodba o prenosu pravice
uporabe industrijske lastnine
je veljavna, če je narejena v
pismeni obliki. V tej pogodbi mora biti določen zlasti:
čas trajanja licence, obseg
licence, ali je licenca izključna ali omejena ter odškodnina za uporabo, če je odškodnina dogovorjena.
Če imetnik patenta brez
upravičenega razloga sam ali
prek drugega ne uporablja
ali premalo uporablja svoj
izum v Jugoslaviji, je po Osnutku zakona mogoče pravico uporabe izuma dati komu
drugemu ob pravični odškodnini imetniku patenta (prisilna licenca).
Kot je določeno, se sme
prisilno licenco dati le če je
zainteresirana
organizacija
združenega dela poprej brez
uspeha zahtevala pogodbeno
licenco, ali če je imetnik patenta postavil nesprejemljive
pogoje za odstop pravice do
uporabe izuma.
O zahtevi za izdajo prisilne
licence odloča Zavod za patente. Zahtevka ni mogoče
vložiti pred potekam štirilh
let od dneva, ko je bila vložena prijaza za priznanje pravice patenta, oziroma v treh letih od dneva, ko
je bil izdan patent, če se ta
rok pozneje izteče.
Z odločbo Zavoda se določi pogoje za uporabo izuma
(obseg, trajanje in druigo).
Višino nadomestila, ki gre
imetniku patenta, sporazumno določita imetnik patenta in
organizacija združenega dela,
ki ji je dana prisilna licenca.
Ce se ne sporazumeta, določi
nadomestilo pristojno sodišče v nepravdnem postopku.
V Osnutku zakona je predvideno, da se sme dati prisilno licenco za uporabo zavarovanega izuma, ki je posebnega pomena za zdravstvo, za
ljudsko obrambo, za vanstvo
človekovega okolja ali za gospodarstvo, in sicer se jo da
na zahtevo zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije, ki je pristojna za
področje, na katerem naj se
izum uporabi. V tem primeru
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je mogoče zahtevo vložiti
tudi pred iztekom roka, ki je
določen v zakonu.
Novost v Osnutku zakona
je rešitev, po kateri pogodbe o prenosu pravice do industrijske lastnine in pogodbe o odstopitvi pravice uporabe industrijske lastnine, ki
so sklenjnene s tujimi osebami, odobri Zvezni komite za
energetiko in industrijo, ki
vodi register odobrenih pogodb.
Zvezmi izvršni svet izda podrobnejše predpise o pogojih
in načinu sklepanja pogodb
o prenosu pravice industrijske lastnine in pogodb o odstopitvi uporabe pravice industrijske lastnine med domačimi organizacijami združenega dela, drugimi pravnimi osebami in jugoslovanskimi državljani na ena, ter tujimi pravnimi in fizičnimi
osebami na dragi strani.
ODVZEM PATENTA
IN ZNAMKE
Če s prisilno liceinoo ni bil
dosežen naimen, za katerega
je licenca dana, je mogoče patent odvzeti na zahtevo zveznega upravnega
organa oziroma zvezne organizacije, ki je pristojna za
področje, na katerem naj bi
se izum uporabilo.
Zahtevka za odvzem patenta ni mogoče vložiti prej kot
po dveh letih od dneva, ko
je bila dana prisilna licenca.
O zahtevku za odvzem patenta odloča Zvezni zavod za
patenoe. Z odločbo o odvzemu patenta se določi tudi
odškodnino imetniku patenta,
ki gre v breme sredstev federacije.
Pomembno novost pomeni
Institucija odvzema blagovne
ali storitvene znamke. Predvidena je zategadelj, ker je
ugotovljeno, da je v Jugoslaviji več kot 300.000 znamk,
da pa se jih le majhno število uporablja na domačem
tržišču. Spričo tako velikega
števila znamk je težko najti
še zlasti za nekatere vrste izdelkov — novo izvirno znamko za označevanje proizvodov in storitev, ne da bi kršili pravico imetnikov znamke,
ki jo morda ne uporabljajo.
Zato je v Osnutku zakona
predvidena možnost, da se
znamko odvzame, če se je
določen čas brez upravičenega razloga ne uporablja v
Jugoslaviji.
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PREMOŽENJSKOPRAVNO VARSTVO
PRAVICE DO
INDUSTRIJSKE
LASTNINE
V Osnutku zakona je določeno, da kršitev pravice
industrijske lastnine
šteje
sleherna neupravičena (nepooblaščena) uporaba ali razpolaganje s pravico, ki je
predmet industrijske lastnine. Za kršitev modela, vzorca, znamke ali označbe s«
šteje tudi posnemanje. Za posnemanje gre v primerih, ko
povprečen kupec blaga oziroma povprečen uporabnik
storita, in sicer ne glede na
vrsto blaga oziroma storitev,
opazi raziliiko le, če ji posveti
posebno pozornost.
Glede premoženj sko-pravnega varstva so v Osnutku
zaikona predvidene naslednje
rešitve:
— premoženjsko - pravno
varstvo se uveljavlja s tožbo,
s katero se lahko zahteva, da
se storilcu prepove nadailjnja
kršitev pravice industrijske
lastnine, odškiodinina in Objava sodbe;
— tožbo lahko vložijo: imetnik pravice do industrijske
lastnine, uporabnik pravice
Industrijske lastnine, vložnik
prijave za priznanje vzorca,
modela, znamke in označbe
izvora ter vložnik prijave za
priznanje patenta, s katero
je vložen zahtevek za popoln
preizkus izuma, če tak zahtevek ni biil vložen, ima vložnik prijave za priznanje patenta samo pravico do odškodnine in lahko bo pravico
uveljavlja dve leti od dneva,
ko je billa prijava objavljena.
Ta razloček je v Osnutku
zakona spričo tega, ker vložnik prijaive, ki ni podal zahtevka za popoln preizkus snrojega ieu/ma, ne kaže interesa
za to, da se preizkusi vse zakonske pogoje za priznanje
patenta, kar bi mu zagotovilo
čvrsto patentno pravico, veljavno 15 let.
POSTOPEK ZA
PRIZNANJE PRAVICE
DO INDUSTRIJSKE
LASTNINE
Zvezni zavod za patente
uvede na podlagi pismene
prijave postopek za priznanje pravice do industrijske
lastnine. Na prijavi se zaznamuje dan in uro, ko je

bila prijava sprejeta v Zavodu, o tem čemer se vložniku prijave na njegovo zahtevo izda potrdilo. Vsaka
prijava mora vsebovati podatke o vložniku prijaive in
o pravicah do industrijske
lastnine, za katere se zahteva varstvo.
Zavod ne more sprejeti
odločbe, s katero se (v celoti ali delno) zavrne zahtevek za priznanje pravice do
industrijske lastnine, če ni
vložniku prijave prej pismeno sporočil razlogov, spričo katerih te pravice ni mogoče priznati, ter ga pozval,
da se v določenem roku izreče o teh razlogih, oziroma da vloženi zahtevek spremeni ali dopolni.
V Osnutku zakona je predvideno, da Zvezni izvršni svet
izda podrobnejše predpise o
postopku za priznanje pravice do industrijske lastnine.
Glede postopka za priznanje patenta je v Osnutku
zakona kot novost predviden
sistem popolnega preizkusa
(ugotavlja se, ali je izumitelj v trenutku, ko mu je
bila priznana aJi pridržana
pravica prednosti, izpolnjeval
pogoje za varstvo, ki so
predpisani v zakonu), ki gaje
sprejelo več drugih državah
in ki ima precej prednosti,
tako za vložnika prijave kot
tudi za vse gospodarstvo, če
se v določenem roku ne vloži zahtevka za popoln preizkus iauma, se izda odločbo,
s katero se ugotovi, da je
prenehalo varstvo, ki ga je
deležen vložnik prijave za
priznanje patenta, če pa je
bil tak zahtevek vložen, se
izda odločbo glede na rezultat popolnega preizkusa.
PREIZKUS IZUMA
Prenosti tega sistema se
kažejo v naslednjem:
— organizacije združenega
dela bodo mnogo prej, kot
so bile doslej, obveščene o
izumih, ki se jih prijavi Zavodu (objavljeni bodo prej);
— organizacija združenega
dela, ki jo zanima uporaba
določenega izuma, lahko tudi sama zahteva, da se ga
popolnoma preizkusi, ter se
bo, glede na rezultat preizkusa, odločila, ali bo odkupila patent ali licenco ter
si na ta način zagotovila svoj
interes;
— ne bo se izgubljalo časa
za preizkušnjo, ali je izum,
ki ne bo nikoli uporabljen,

nov, kajti če se ga ne bo
niti po dveh letih začelo
uporabljati, se lahko šteje,
da je izum zastarel;
— administraciji, ki izdaja patente in drugo, se bo
zmanjšalo obseg zadev.
Kadar se v postopku za
popolno preizkušnjo ugotovi,
da so izpolnjeni pogoji za
priznanje patenta, bo Zavod
izdal odločbo o priznanju te
pravice. Tako priznano pravico do industrijske lastnine
Zavod vpiše v register. Register je javen.
Sklep o priznanju pravice
do industrijske lastnine se
razglasi za ničnega, če se
pozneje ugotovi, da ni bilo
pogojev, ki jih za priznanje
te pravice določa zakon.
V Osnutku zakona je določeno, da se prijava za priznanje izuma jugoslovanskih
pravnih in fizičnih oseb, ki
se nanaša na ljudsko obrambo, šteje kot zaupna in
se jo vloži Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo,
če Zavod za patente v postopku preizkušanja prijave
za priznanje patenta ugotovi,
da gre za zaupen izum, bo
prijavo odstopil Zveznemu
sekretariatu za ljudsko obrambo.
Zvezni izvršni svet predpiše, kakšne izume se šteje
za zaupne ter postopek za
priznanje patenta za te izume. Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo ima izključno pravico uporabe in razpolaganja z zaupnim izumom.
IZUMI V
ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA
Po osnutku zakona se šteje, da je izum ustvarjen v
organizaciji združenega dela, če je do izuma prišlo v
zvezi z delom izumitelja v
organizaciji združenega dela, predmet izuma pa se nanaša na dejavnost te organizacije.
Izumitelj mora brez odlašanja pismeno obvestiti organizacijo združenega dela o
izumu. Organizacija združenega dela je dolžna, da v
treh mesecih od dneva, ko je
dobila obvestilo, pismeno obvesti izumitelja, ali bo vložila prijavo za priznanje patenta in v kakšnem obsegu
(patentno pravico le v Jugoslaviji ali v tujini — v določenih državah, pravico do
izključne aili omejene licence ipd.), če organizacija

združenega dela ne ravna po
tej določbi, se šteje, da se
je odpovedala pravici do izuma in da pripada za pridobitev patenta pripada izumitelju.
Ce organizacija združenega
dela v dveh letih od dneva,
ko je bila vložena prijava
za priznanje patenta, brez
upravičenega razloga ne uporabi izuma oziroma ne stori ukrepov, da bi se ga uporabilo, ima izumitelj pravico
zahtevati, da organizacija
združenega dela na svoj strošek prenese nanj patentno
pravico oziroma pravice, ki
izhajajo iz prijave za priznanje patenta.

DOKLER

TEHNIČNE ZBOLJŠAVE
V Osnutku zakona o varstvu industrijske lastnine je
določeno, da se kot tehnično izboljšavo šteje tehnično
rešitev, ustvarjeno z racionalnejšo uporabo zmaniih tehničnih sredstev in tehnoloških
postopkov, s katero se zvečuje proizvodnost dela, zboljšuje kvaliteto proizvodov, prihrani material in energijo,
zboljša izkoristek strojev,
zboljšuije kontrolo proizvodnje in zboljšuje tehnično varstvo pri delu.
Tehnične izboljšave ni mogoče zavarovati s patentom.
Avtor tehnične zboljšave je

NE

PODALJŠA

BO

dolžan o tehnični izboljšavi
pismeno obvestiti organizacijo združenega dela ter dati
opis in vse potrebne podatke ter risbe, ki so potrebni,
da bi se dojelo tehnično izboljšavo.
Organizacija združenega dela, ki je sprejela predlog za
tehnično izboljšavo, mora
avtorju izboljšavo plačati odškodnino, kd jo sporazumno
določita avtor in organizacija združenega dela.
Z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom se lahko predpiše obveznost določenim organizacijam združenega dela, da vprašanja tehničnih izboljšav podrobneje
uredijo s svojim splošnim
aktom.

SPREJET

NOV

Na koncu osnutka zakona
je določeno, da se lahko
ukvarjajo z zastopanjem v
zadevah industrijske lastnine
pred upravnimi organi in sodišči specializirane organizacije združenega dela, ki so
registrirane za opravljanje te
dejavnosti (patentne pisarne), patentni inženirji in odvetniki.
Predpise o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati patentne
pisarne in patentni inženirji,
izda predsednik Zveznega komiteja za energetiko in industrijo sporazumno z zveznim sekretarjem za pravosodje in organizacijo zvezne
uprave. Podrobneje so določene tudi kazenske določbe
za kršitev zakona.

PLAN,

SE

VELJAVNOST USTREZNIH ZAKONOV

• Dokler ne bo sprejet nov plan in sprem Ijajoči zakoni, bodo veljale določbe sedanjih
zakonov o financiranju federacije ter o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za
gospodarsko manj razvite in o sredstvih za njihovo kreditiranje
Ker je ocenjeno, da do
konca 1. 1975 ne bo mogoče
sprejeti temeljev za dogovor
o Družbenem planu Jugoslavije za obdobje od 1. 1976
do 1980 ter vrste zakonov, ki
spremljajo ta dokument, je
Zveani izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ v obravna-

— Osnutek Zakona o merilih za razporejanje sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvlitih
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od 1. 1971
do 1975 (AS 265);
— Osnutek zakona o spremembah Zakona o merilih

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — PREDLOGI ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE VEČ
SPREMLJAJOČIH ZAKONOV K DRUŽBENEMU
PLANU JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD
L. 1971 DO 1975
vo več osnuHkov zakonov o
spremembah in dopolnitvah
sedanjih zakonov, in sicer:
— Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju federacije
(AS 258);
— Osnutek zakona o spremembi Zakona o republikah
in pokrajinah, ki štejejo za
gospodarsko manj razvite (AS
267);

za določanje dopolnilnih
sredstev gospodarsko manj
razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje
nujnih družbenih služb v obdobju od leta 1971 do 1975
(AS 268);
— Osnutek zakona o spremembah Zakona o sredstvih
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja

gospodarsko manj razvitih
republik in Avtonomne pokrajine Kosovo (AS 266).
Predvideno je namreč, da
se veljavnost vseh teh zakonov podaljša v 1. 1976, njihovo sprejetje, ki je v pristojnosti Zbora republik in
pokrajin, pa je pričakovati
po skrajšanem postopku.
FINANCIRANJE
FEDERACIJE
V obrazložitvi Osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju federacije je poudarjeno, da novi zakon o financiranju federacije ne bo sprejet do konca 1. 1975. V takšnem položaju je mogoče
premostiti pravne probleme
z izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi sedanjega
Zakona o financiranju federacije, s katerim bi za 1.
1976 podaljšali veljavnost
vseh predpisov o financiranju potreb in funkcij federacije oziroma določb Družbenega plana Jugoslavije za

obdobje od 1. 1971 do 1975.
Pri tem naj bi določili, da
se v 1. 1977 obračuna morebitne razlike, do katerih bi
prišlo na podlagi Družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980, na
podlagi novega zakona o financiranju federacije ter na
podlagi posebnih predpisov,
s katerimi se podrobneje
ureja financiranje posameznih potreb in funkcij federacije.
V Osnutku sprememb in
dopolnitev Zakona o financiranju federacije je navedeno, da se sredstva za financiranje JLA zagotavlja tudi
v 1. 1976 po stopnji 5,83 odstotka od narodnega dohodka, ki je določena v Družbenem planu Jugoslavije za
obdobje od 1. 1971 do 1875
— dokler ne bo sprejet plan
razvoja Jugoslavije za obdobje od 1. 1976 do 1980.
Sredstva za gospodarsko
manj razvite republike in
avtonomne pokrajine naj bi
se tudi v 1. 1976 določilo po
stopnji 0,83 odstotka od
načrtovanega družbenega pro17
i

izvoda vsega gospodarstva, ta
sredstva pa bi v letu 1976 razdelili na posamezne republike
in SAP Kosovo na podlagi
meril iz Zakona o izvrševanju
proračuna federacije za 1.
1976.
Takšna rešitev je primernejša in boljša kot morebitno začasno financiranje po
posebnem odlolku, še posebno zato, ker so bilančne možnosti proračuna federacije
takšne, da ga ni mogoče
bistveno spreminjati. Ce pa
bi bilo sprejeto stališče, da
je treba v 1. 1976 uporabiti
instrumente Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
1. 1976 do 1980, je to mogoče storiti z rebalansom proračuna federacije za 1. 1976,
v kolikor bi našli ustrezne
vire sredstev za financiranje
morebiti zvečanih potreb za
financiranje
Jugoslovanske
ljudske armade, dopolnilnega financiranja družbenih
siužto v gospodarsko manj
razvitih republikah in v avtonomnima pokrajinama ter
drugih funkcij federacije.
GOSPODARSKO MANJ
RAZVITIH
V Osnutku zakona o spremembah Zakona o republikah
in pokrajinah, ki se štejejo
kot gospodarsko manj razvite, je določeno, da se tudi
v 1. 1976 šteje za gospodarsko manj razvite socialistične republike Bosno in Hercegovino, Orno goro in Makedonijo ter SAP Kosovo.
SKLAD FEDERACIJE
ZA KREDITIRANJE
RAZVOJA MANJ
RAZVITIH OBMOČIJ
V Osnutku zakona o spremembah Zakona o merilih za
razporejanje sredstev Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin v
obdobju od 1. 1971 do 1975
je predvideno, da gospodarsko manj razvitim republikam in Kosovu tudi v 1-1976
pripadajo sredstva, ki se jih
oblikuje po stopnji 1,94 odstotka od družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. Od tega se 0,09 odstotka izloči SAP Kosovu, preostalih 1,85 odstotka pa se
razporedi v naslednjih odstotkih: Bosni in Hercegovini 34 odstotkov, Makedoniji
1«
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24 odstotkov, Crni gori 12
odstotkov in SAP Kosovu 30
odstotkov.
DOPOLNILNA
SREDSTVA ZA MANJ
RAZVITE
V Osnutku zakona o spremembah Zakona o merilih
za določanje dopolnilnih
sredstev gospodarsko manj
razvitim republikam in SAP
Kosovu za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od 1. 1971 do 1975 je določeno, da se tudi v 1. 1976
določi dopolnilna sredstva za
mamj razvite republike in
SAP Kosovo v višini 0,83
odstotka družbenega proizvoda vsega gospodarstva, ter
da se sredstva razporedi
naslednjih odstotkih: Bosni
in Hercegovini 40,15 odstotka, Makedoniji 18,30 odstotka, Čmi gori 10,30 odstotka
in SAP Kosovu 31,25 odstotka.
Na enak način se podaljšuje tudi veljavnost določb o
namenskih dopolnilnih sredstvih za financiranje razvoja materialne osnove nujnih družbenih služb SAP Kosova ter določb o namenskih
dopolnilnih sredstev za financiranje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v
SR Črni gori.
SREDSTVA OBVEZNEGA
POSOJILA ZA
KREDITIRANJE MANJ
RAZVITIH
V Osnutku zakona o spremembah Zakona o sredstvih
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je
predvideno, da se tudi v 1.
1976 zagotovi stalna sredstva
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo iz obveznih posojil, ki jih vplačujejo organizacije združenega dela iz gospodarstva in
poslovne banke.
Premostitev razlik, ki nastanejo od 1. 1971 do 1. 1975
spričo različnih pogojev vpisa posojila in plasmaja njegovih sredstev, zagotovi federacija v sporazumu z republikami in avtonomnima
pokrajinama. Premostitev teh
razlik po 1. 1976 bo urejena
v srednjeročnem planu družbenega razvoja Jugoslavije.

NE

KRNITI

USTAVNIH

POOBLASTIL
NARODNIM

BANKAM

9 Osnutek zakona ne obravnava Narodne
banke Jugoslavije in narodnih bank
republik in avtonomnih pokrajin
kot samostojnih ustanov monetarnega
sistema, ki izvajajo emisijsko,
monetarno-kreditno in devizno politiko
Zakonodajno-pravna komisija Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ je dala nekaj pripomb k besedilu
Osnutka zakona o Narodni
banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslovanju
narodnih bank republik in
avtonomnih pokrajin, o katerem smo pisali v 20. in 22.
številki »Poročevalca«.
Komisija zlasti opozarja
na to, da v določbah Osnutka tega zakona Narodna banka Jugoslavije in narodne
banke republik in avtonomnih pokrajin niso zastavljene kot samostojne ustanove
monetarnega sistema, ki izvajajo emisijsko, monetarnokreditno in devizno politiko,
katero
določa Skupščina
SFRJ in skupščine republik
in avtonomnih pokrajin in

V Osnutku zakona je rečeno, da je Narodna banka Jugoslavije organizacija federacije, namesto da bi bilo rečeno, da je ustanova enotnega monetarnega sistema. S
tem se Narodno banko uvršča med druge zvezne organizacije, kar ni v skladu z
ustavnimi rešitvami o njenem položaju.
Komisija meni, da je treba podrobneje določiti, kaj
se razume s sodelovanjem
Narodne banke Jugoslavije v
mednarodnih finančnih organizacijah in ali je za vsako
takšno sodelovanje potrebno
poprejšnje soglasje Zveznega
izvršnega sveta.
Nadalje je treba določiti,
za katere druge finančne organizacije Narodna banka
Jugoslavije določa višino ob-

PRIPOMBE K OSNUTKU ZAKONA O
NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN O
ENOTNEM MONETARNEM POSLOVANJU
NARODNIH BANK REPUBLIK IN NARODNIH
BANK AVTONOMNIH POKRAJIN — AS 228
katerim so te banke odgovorne za izvajanje te politike.
Te banke so že po Ustavi
SFRJ odgovorne za stabilnost valute in splošno likvidnost plačevanja v državi in
do tujine. Toda Osnutek da
je na tem področju široka
pooblastila Zveznemu izvršnemu svetu, tako da so letemu Narodna banka Jugoslavije in narodne banke republik in avtonomnih pokrajin odgovorne. Po nekaterih določbah je tudi zvezni
sekretar za finance določen
kot višja instanca za zadeve,
ki so po Osnutku zakona v
pristojnosti teh bank. Zato
Komisija predlaga, da se po
sebej pretrese smotrnost
takšnih rešitev.

vezne rezerve, oziroma katere finančne organizacije so
dolžne imeti reze<rvo pri Narodni banki Jugoslavije, t. j.
narodne banke republik in
avtonomnih pokrajin.
Pretresli naj bj tudi vprašanje, ali Narodna banka Jugoslavije daje federaciji kredite izključno za potrebe
proračuna federacije ali pa
sme dati kredite tudi za potrebe skladov federacije.
Treba je preveriti smotrnost rešitve, po kateri obrestne mere Narodne banke
Jugoslavije določa Svet guvernerjev ob soglasju Zveznega izvršnega sveta, in sicer na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov.

POENOSTAVITI
POSTOPEK,
V

KATEREM

DELAVCI
O

SE

IZREKAJO

PLANU

# Načrtovanje splošnih družbenih potreb
ni dovolj pojasnjeno
# Pravice delovnih ljudi v procesu
načrtovanja so navedene dovolj
podrobno, obdelati pa je treba tudi
njihove dolžnosti in obveznosti
# Preprečiti je treba zavlačevanje
pri sklepanju samoupravnih sporazumov
in družbenih dogovorov
Osnutek zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije (AS 248), ki je bil
sprejet na seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ 4. novembra, je poprej obravnavalo
pet delovnih teles tega Zbora.
Povzetek Osnutka tega zakona in mnenja teh delovnih
teles smo objavili v 25, številki »Poročevalca«.
V tej številki podajamo
pregled mnenj in pripomb,
izraženih v Odboru Zbora republik in pokrajin za družbeni plan in razvojno politi-

menjave rezultatov dela. Postavljeno je vprašanje, v
kolikšni meri se ta proces
načrtovanja uresničuje v samih interesnih skupnostih
oziroma na podlagi njihovih
načrtov. Spričo tega so priporočili, naj se to vprašanje
še enkrat pretrese.
Menijo, da je zaradi racionalnosti postopka in varčevanja s časom treba preveriti
proceduro, v kateri se delavci v temeljni organizaciji
združenega dela osebno izrekajo o vseh fazah priprave
planskih dokumentov. V 32.

ODBOR ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN ZA
DRUŽBENI PLAN IN RAZVOJNO POLITIKO O
OSNUTKU ZAKONA O DRUŽBENEM
PLANIRANJU (K AS 248)
ko, ki je kot zainteresirano
telo prav tako obravnaval ta
akt.
V Odboru za družbeni plan
in razvojno politiko je ocenjeno, da je v Osnutku tega
zakona predložen zaokrožen
sistem načrtovanja, v katerem je na dovolj zadovoljiv
način urejeno povezovanje
skupnih in posamičnih interesov. Zato Odbor meni, da
je predlagano zasnovo zakona
treba podpreti.
Člani Odbora med drugim
menijo, da ni dovolj pojasnjeno načrtovanje splošnih
družbenih potreb, ki jih zadovoljujejo samoupravne interesne kupnosti na podlagi

členu Osnutka zakona je namreč predvideno, da delavci z
osebnim izrekanjem določajo
smernice za načrt temeljne
organizacije združenega dela,
nadalje temelje za s&lepanje
samoupravnih sporazumov o
temeljih načrtov delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in
drugih samoupravnih organizacij in skupnoti ter za sklepanje dogovorov o temeljih
načrtov
družbenopolitičnih
skupnosti. V Odboru je izraženo mnenje, naj bi namesto
vseh teh faz ohranili osebno
izrekanje delavcev le glede

temeljev načrta in o načrtu.
Menijo, da vsebina temeljev načrta družbenopolitičnih
skupnosti ni dovolj natančno
določena. Posebej so poudarili, da je treba v teh temeljih z dogovarjanjem in
sporazumevanjem
določiti
pogoje za pridobivanje dohodka ali pa določiti obveznost,
da se te pogoje določi v določenem roku. prav tako so
menili, da je treba v načrtu
močneje poudariti finančno
komponento.
Vsebini načrta temeljne organizacije združenega dela je
odmerjeno dovolj prostora.
Vendar pa so menili, da je
treba močneje poudariti, od
česa se izhaja pri sprejemanju teh načrtov. Posebej so
poudarili, da bi morali pri
nadaljnjem delu na izdelavi
zakona natančneje opredeliti
vsebino tega načrta, upoštevajoč razmere gospodarjenja
in zakonitosti blagovne proizvodnje.
Pravice delavcev v procesu
načrtovanja so podane dovolj
podrobno, ne pa tudi njihove
dolžnosti in obveznosti, ki
bi jih tudi bilo treba obdelati. V Odboru so izrazili
mnenje, da bi morali preprečiti zavlačevanje pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov,
ker spričo različnih interesov,
ki jih imajo subjekti v tem
procesu, ta možnost objektivno obstaja. Morali bi močneje poudariti polno odgovornost za neizvrševanje skupno dogovorjene razvojne politike in sprejetih obveznosti,
ter obdelati kazni, ki pridejo
v poštev za tak primer.
Na seji Odbora je posebej
poudarjeno vprašanje pravic
in dolžnosti na področju sistema informiranja. Ustrezne
določbe Osnutka zakona pred.
videvajo, kot so rekli, informiranje delavcev o izvrševanju načrtov, kar je sicer nujno tudi kot metoda za spodbujanje učinkovitosti gospodarjenja. Odbor pa je mnenja,
da bi morali to informiranost zakonsko razširiti in jo

zagotoviti vsej družbi, kajti
gre za družbena sredstva za
proizvodnjo. Ta obveznost informiranja bi se morala nanašati ne le na izvrševanje
družbenih načrtov, marveč
tudi na izvrševanje planskih
nalog od strani posameznih
delovnih kolektivov.
Čeprav je v Osnutku zakona poudarjena specifičnost
slehernega načrta (dolgoročnega, srednjeročnega in letnega), člani Odbora menijo,
da določbe, v katerih je govor o postopku sprejemanja
načrtov, teh posebnosti ne
obravnavajo.
V zvezi s tem je dana sugestija, naj se postopek, ki je v
Osnutku zakona splošno določen, nanaša izključno na
srednjeročni načrt.
Ko so obravnavali določbe
o družbenem načrtu Jugoslavije, so v odboru podčrtali,
da je treba ponovno pretresti način, ki je predviden za
pripravo in sprejetje temeljev tega načrta, upoštevajoč
določbe Ustave SFRJ. Temelje za izdelavo tega načrta
bi marala namreč določati
Skupščina SFRJ na podlagi
soglasja republik in pokrajin.
Nadalje je treba bolj popolno določiti vsebino teh temeljev, v katerih morajo imeti posebno mesto smernice in
okviri, ki se nanašajo na razmere gospodarjenja.
V Odboru so nadalje pripomnili, da v določbah, ki
podrobneje določajo vsebino
družbenega načrta Jugoslavije, manjkajo pomembna področja skupnega pomena, kot
so področje pridobivanja dohodka, družbene kontrole
cen, davčne politike in socialne politike, in sicer ne
glede na to, ali je za to pristojna le federacija ali pa se
to ureja z dogovorom republik in pokrajin. Spričo tega
je treba te določbe bolj
temeljito pretresti in predlagati konkretnejše formulacije,
saj gre za vprašanja, ki so
izrednega pomena pri določanju skupne razvojne politike.

CZ URADNI LIST SRS PRIPOROČA:
ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI,
ki je pomembna za organizacije združenega dela in
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za upravne in druge organe in
OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom
in pogodbo o POZD.

DELO

SKUPŠČINSKIH

TELES

PRITOŽBE OBČANOV - SVOJEVRSTEN
PREVERJANJA ZAKONOV

V

NAČIN

PRAKSI

# Vloge in pritožbe občanov vsebujejo — poleg osebnih problemov|—kritiko pojavov,
napak in raznih odklonov pri izvajanju sprejete politike
# Občani se najpogosteje pritožujejo, ker se ne morejo zaposliti in si zagotoviti
stanovanje, nadalje nad posameznimi zadevami s področja premoženjsko-pravnih
razmerij, socialnega zavarovanja in socialnega varstva
# Skupščini SFRJ je bilo poslanih 1.607 vlog in pritožb, ki se nanašajo na posamezne
zadeve; sprejetih je bilo 3.066 oseb
Delo Komisije Skupščine
SFRJ za vloge in pritožbe
je bilo usmerjeno k temu, da
da se zagotovi ustavno pravico delovnih ljudi in občanov,
samoupravnih organizacij in
skupnosti, da se z vlogami
in predlogi obračajo na telesa in organe družbenopolitičnih skupnosti in od njih
zahtevjo odgovore. Komisija
je obraivnavala vloge, v katerih se predlaga izdajo, dopolnitev ali sprememba zakona, obvezna razlaga zakona in izdaja drugih splošnih
aktov. V primerih, ko je Komisija ocenila, da so predlogi

stanja v posameznih sredinah ter da pomenijo svojevrsten način preverjanja, kako se posamezni zakoni in
drugi predpisi ali politična
stališča kažejo v vsakdanji
praksi, če se delo z vlogami dobro organizira, dejstva
preverja ter če se spremlja
pojave, na katere vloge opozarjajo, so lahko vloge in
pritožbe tudi pomembna povezovanja delegacij z družbeno bazo.
Glede na to, da reševanje
zahtevkov iz večine vlog spada v pristojnost občinskih
organov in samoupravnih de-

POROČILO O DELU KOMISIJE SKUPŠČINE
SFRJ ZA VLOGE IN PRITOŽBE MED 15.
MAJEM 1974 IN 31. JULIJEM 1975
upravičeni, je sprožila zakonodajno iniciativo pri ustreznih telesih Skupščine SFRJ.
KRITIKA DELA
POSAMEZNIKOV
IN ORGANOV
Spremljanje in proučevanje
vlog in pritožb občanov za
vse preteklo leto je pokazalo,
da vloge poleg osebnih problemov vsebujejo kritiko pojavov, napak in raznih odklonov pri izvajanju določene politike. Vsebujejo kritiko dela posameznikov in
organov, ki so nosilci raznih nesamoupravnih pojavov in postopkov.
Zategadelj je mogoče reči,
da so vloge in pritožbe pogosto pokazatelj političnega
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lovnih skupnosti, je na razširjeni seji Komisije, na kateri so bili tudi predsedniki
in sekretarji republiških ter
pokrajinskih komisij za vloge in pritožbe — ugotovljeno,
da občinske komisije še zdaleč' niso usposobljene za
hitrejše dojemanje problemov, na katere kažejo vloge, ter da bi v upravičenih
primerih posredovale za njihovo rešitev.
Ob takšnem stanju občinskih komisij je uresničitev
upravičenih zahtevkov, ki
jih navajajo vloge, zelo dolgotrajna, pogosto pa
je
sploh ni. S tem tudi pomen
vprašanja in problemov —
pogosto so zelo pereči —,
ki jih sprožijo občani, samoupravne in druge organizacije, izgublja aktualnost,

kar negativno vpliva na politično razpoloženje, pravno
varnost in zaupanje v naš
sistem.
VSEBINA IN ŠTEVILO
VLOG TER PRITOŽB
Med 15. majem 1974 in 31.
junijem 1975 je Komisija prejela 137 vlog, v katerih je
sprožena zakonodajna pobuda ali se zahteva pojasnilo
o izvajanju zakona. Komisija ocenjuje, da je takšno
relativno visoko število predlogov, s katerimi se sproža
zakonodajna pobuda, izraz
pripravljenosti občanov, gospodarskih organizacij in
drugih dejavnikov, da postanejo subjekti pri ustvarjanju politike in pri graditvi zakonodajnega sistema naše družbe.
V tem obdobju je bilo
Skupščini SFRJ poslanih
1.607 vlog in pritožb, ki se
nanašajo na posamezne zadeve, ter je bilo sprejetih
3.066 strank.
Komisija je ugotovila, da
se veliko občanov obrača na
organe zunaj svoje občine
in delovne organizacije, čeprav okrog 85 odstotkov problematike pritožb spada v
pristojnost lokalnih upravnih organov ter delovnih organizacij. V poročilu Komisije je kot primer navaden
podatek, da se je v 1. 1974
na Predsednika republike,
Skupščino SFRJ, Predsedstvo SFRJ, Zvezni izvršni
svet, Centralni komite ZKJ,
ZZB NOV Jugoslavije in na
druge zvezne organe obrnilo

s pritožbami 42.400 občanov,
na republiške in pokrajinske
organe pa okrog 45.000 občanov. Občani se najpogosteje obračajo na Predsednika
republike. Kar 85 odstotkov
vseh pritožb, ki so bile poslane zveznim organom, je
naslovljeno na., predsednika
Tita. Tako se tudi na ta način manifestira veliko zaupanje občanov v tovariša Tita.
S področja premoženjskopravnih razmerij, uprave in
sodstva (25 odstotkov vseh
vlog in pritožb) se največ
pritožb nanaša na delo sodišč
v zvesi s civilnimi in kazenskimi zadevami. Neizvrševanje pravnomočnih sodnih odločb se kot poseben problem pojavlja bolj v zadevah iz stanovanjskih in delovnih razmerij, znatno manj
pa pri civilnih in kazenskih
sporih. Komisija opozarja
na neažurnost, neučinkovitost, dolg postopek in počasnost dela sodišč, ter da se
pravnomočne sodne odločbe
počasi ali sploh ne izvršujejo. To je po mnenju članov
Komisije posledica objektivnih okoliščin, kakršne so:
pomanjkanje sodniškega kadra, neustrezno nagrajevanje,
pomanjkljiva tehnična opremljenost sodišč itn.
S področja socialnega navarovanja in socialnega varstva (19 odstotkov
vseh
vlog) občani načenjajo predvsem vprašanja usklajevanja
»starih« in »novih« pokojnin, usklajevanje pokojnin
po ekonomskih merilih, zaposlovanje upokojencev ter
delovnih invalidov, vprašanja pravic in položaja bor-

cev ter njihove gmotne preskrbe. Komisija je ugotovila,
da se še vedno kaže problem
zelo nizkih zneskov socialne pomoči, ki ne zadostujejo niti za osnovne življenske potrebe, tako da se na
tem področju še nadalje kaže potreba in obveznost, da
se socialno pomoč nenehno
zvečuje.
S področja stanovanjskokomunalnih zadev in delovnih razmerij je bilo največ
— 48 odstotkov od skupnega
števila vlog in pritožb ter
sprejemov strank. Največ
vlog se nanaša na vprašanje
zaposlovanja in na zagotovitev stanovanja. Iz njih je
razvidna vsa tehtnost teh problemov, zlasti še, če se upošteva socialno strukturo pritožnikov, ki kaže, da gre za
delavce z nižjo kvalifikacijo,
za delacvce z zelo majhnimi
dohodiki.

Iz vlog, ki se nanašajo na
problem nezaposlenosti, je
razvidno, da so pritožniki
predvsem mlajše osebe, največkrat s srednjo šolsko izobrazbo. Prav tako je razvidno, da se ta problem najbolj
kaže pri zaposlovanju žensk.
To vprašanje se precej zaostruje tudi spričo povečanega zanimanja za zaposlitev
med zdomci, ki se vračajo
v domovino.
Kar zadeva težave pri urejanju stanovnjskih vprašanj,
občani najpogosteje opozarjajo na razkorak med našimi proklamiranima stališči in
načrti o zagotovitvi stanovanj
ter rezultati, ki so v tem
pogledu doseženi. Mnogi poudarjajo, da so bili upokojeni, ne da bi dobili stanovanje, ali da delajo 20 let v
isti delovni organizaciji, pa
je verjetnost, da bodo dobili
stanovanje, minimalna. Na-

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA;
PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Lukič, asistentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s
stvarnim kazalom.
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in republiški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi pojasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbenoekonomskih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konstituiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih organizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem
delu itd.).
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — zakon o samoupravnih stanovanjskih skupnostih z obširnim komentarjem republiškega sekretarja za urbanizem inž. Borisa Mikoša in dr. Mira Sajeta, z družbenimi dogovori
in statuti stanovanjskih skupnosti oziroma Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
STANOVANJSKI PREDPISI 5 — zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanjskih zadrugah.

dalje opozarjajo na stanovanja, ki so pražila leto in več,
kar povzroča nezadovoljstvo
in vse bolj pogoste pravne
vselitve.
V zivezi z vprašanji razmerij v združenem delu se je
zmanjšalo število vlog, ki se
nanašajo na prenehanje lastnosti delavca, povečalo pa
se je število vlog, ki se nanašajo na uveljavljanje samoupravnih pravic in vprašanja splošnega značaja, kot
so organizacija dela, poslovanja, odgovornost vodilnih
oseb itn.
Vedno več je tudi vlog, ki
se nanašajo na probleme organiziranja temeljnih organizacij združenega dela. Najbolj pogosto se v teh vlogah opozarja na odpor glede bistva organiziranja, to
je na primere, ko se TOZD
formalno ustanovi, v bistvu
pa se ničesair ne spremeni,

ker po samoupravnih sporazumih odločanje o bistvenih
vprašanjih ostane na ravini
delovne organizacije. V nekaterih vlogah se opozarja
na različno obravnavanje glede pravic do osebnega hohodka iz minulega dela.
Občani so poslali tudi precej vlog splošnega značaja
(8,5 odstotka), v katerih opozarjajo na slabo stanje in
medčloveške odnose v delavnih organizacijah, v posameznih ustanovah in upravnih
organih, ter na nepravilno in
nezakonito ravnanje posameznikov, na gospodarski kriminal, nenamensko uporabo
sredstev,
moralno-politični
lik posameznikov itn. Značilno za vse te vloge je, da
se sklicujejo na pismo tovariša Tita in Izvršnega biroja, na sklepe X. kongresa
ZKJ in zahteve, da se sklepa
iz teh listin uresniči.

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glasovanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd.,
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih
organov in temeljnih skupnosti) in
OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne
strani ovitka za volilne imenike.
Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič:
PRAVDNI POSTOPEK, ki vsebuje obsežen teoretično
poglobljen in praktičen komentar k posameznim členom zakona o pravdnem postopku s sodno prakso,
odločbami, književnostjo ter stvarnim kazalom.
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA, ki odločajo o tem,
ali so izpolnjeni pogoji za organizacijo TOZD in delovnih skupnosti; o zahtevah za varstvo pravice dela z
družbenimi sredstvi ter drugih samoupravnih pravic;
rešujejo spore o organiziranju in izločitvi TOZD, o
spojitvi, pripojitvi in razdelitvi TOZD; o medsebojnih
razmerjih v združenem delu kot tudi drugi z zakonom
določeni spori iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij.
CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana,
Veselova U, p. p. 379/VII
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NAROČILNICA
Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime to naslov prejemnika):

Izvodov za (tme in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov za (ime m naslov prejemnika):

izvodov za (ime to naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):
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VSEBINA
stran

stran
Iz skupščine SR Slovenije:

Iz Skupščine SFRJ:

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS

1

PREGLED SEJ ZZD IN ZO

2

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV:
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 19. lil. 1975)
— Premija za pšenico
— Financiranje starostnega zavarovanja kmetov
— Izterjava obveznosti za zdravstvene storitve nezavarovanim občanom
— Se zakonodajalec zaveda posledic depozita na investicije iz samoprispevka?
— »Tretji zavod« za otroke, ki so težje duševno prizadeti
— Kako iz živinorejske zagate?
— Obeti za deagrarizirana področja
(ZBOR OBČIN 19. 11. 19*75)
— Vključevanje novih dejavnosti v skupno porabo
— Razmerje med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo
— Ni več pologa na investicije iz samoprispevka
— Staž v obdelovalnih zadrugah priznati v delovno dobo

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
— Predlog zakona o podaljšanjem financiranju občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega
prelivanja med občinami (ESA 413)
— Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih uporabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja
z električno energijo, z osnutkom zakona (ESA 415)
— Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem
In bivalnem okolju (ESA 227)
— Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o
sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona
(ESA 416)
— Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi občinskega
javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona
(ESA* 414)
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4
4
4
5
5
6
7
7

7
8
8
8
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NOVI PREDPISI
— Proračun federacije v mejah stopnje rasti splošne in
skupne porabe
(Osnutek proračuna federacije za leto 1976 — AS 243)
— Ureditev odnosov v sistemu financiranja federacije
(Osnutek zakona o izvrševanju proračuna federacije
za leto 1976 - AS 259)
— Višje obresti na obveznice federacije
(Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o izdaji obveznic federacije v letu 1975 — AS 270)
— Večja uporaba rezerv za nakup obveznic
(Osnutek zakona o spremembi zakona o posebni
uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih
papirjev — AS 271)
— Obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev za
leto 1975 glede na podražitve
(Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o revalorizaciji
osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev — AS 272)
— Enoten zakon o patentih, modelih, vzorčili, znamkah
ter označbah izvora
(Osnutek zakona o varstvu industrijske lastnine —
AS 269)
— Dokler ne bo sprejet nov plan, se podaljša veljavnost
ustreznih zakonov
(Zvezni izvršni svet — predlogi za spremembe in dopolnitve več spremljajočih zakonov k družbenemu
planu Jugoslavije za obdobje od leta 1971 do 1975)
— Poenostaviti postopek, v katerem se delavci izrekajo
o planu
(Odbor Zbora republik in pokrajin za družbeni plan
in razvojno politiko o osnutku zakona o družbenem planiranju — KAS 248)
— Ne krniti ustavnih pooblastil narodnim bankam
(Pripombe k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslovanju Narodnih bank republik in Narodnih bank avtonomnih pokrajin — AS 22?)
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES:
— Pritožbe občanov — svojevrsten način preverjanja
zakonov v praksi
(Poročilo o delu komisije Skupščine SERJ za vloge
ta pritožbe med 15. majem 1974 ta 3)1. julijem 1975)
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