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SKUPŠČINA SRS 

BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o prispevku 

za odpravljanje posledic potresa 

na Kozjanskem, z osnutkom zakona 

(ESA 565) 

S predlaganim zakonom o 
prispevku 21a odpravljanje 
posledic potresa na Kozjan- 
skem se predlaga uvedba so- 
lidarnostnega prispevka. Kot 
navaja predlagatelj zakona, 
je ustavna podlaga za ta 
predpis podana v zadnjem 
odstavku 89. člena ustave 
SRS. 

Obnovitvena dela na objek- 
tih, ki jih je porušil ali po- 
škodoval potres na Kozjan- 
skem morajo teči nepretrgo- 
ma, za kar pa niso zagotov- 
ljena finančna sredstva. Za- 
to po mnenju predlagatelja 
tega zakona ne bi kazalo na 
podlagi samoupravnih spora- 
zumov zbirati potrebna sred- 
stva. Priprava in sprejemanje 
takih sporazumov bi namreč 
časovno odmaknila začetek 
gradbenih del v pozno grad- 
beno sezono oziroma bi mo- 
rali začeta dela prekiniti, ta- 
ko da ne bi mogli uresniči- 
ti planirane obnove v skla- 
du z resolucijo o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976. 

S prispevkom po predlaga- 
nem zakonu naj bi za sana- 
cijo objektov in postopno 
urejanje zadev na Kozjanskem 
zbrali 320 milijonov dinarjev, 
nato pa bi ta obveznost pre- 

nehala. Sredstev zbranih po 
tem zakonu ne bi bilo mogo- 
če uporabiti za gradnjo šol- 
skih in zdravstvenih objek- 
tov, ker so že sanirani ali 
pa bodo dokončno sanirali ia 
drugih solidarnostnih sred- 
stev. Zato bi sredstva, zbra- 
na po tem zakonu, uporabili 
predvsem za obnovo stano- 
vanjskih objektov (družbe- 
nih in zasebnih), za pomoč 
družbenemu kmetijskemu se- 
ktorju in za obnovo drugih 
družbenih objektov. Vštevši 
180 milijonov dinarjev, ki bo- 
do po zakonu o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za od- 
pravo posledic naravnih ne- 
sreč zbrana na podlagi po- 
sebnega družbenega dogovo- 
ra v letu 1976 in v letu 1977, 
bo torej na razpolago ok- 
rog 500 milijonov dinarjev. 
S temi sredstvi bi popravili 
glavne poškodbe in zgradili 
nujne nadomestne objekte. 

Zavezanci predlaganega so- 
lidarnostnega prispevka naj 
bi bili tisti izplačevalci oseb- 
nega dohodka, ki so bili po 
zveznem zakonu o prispevku 
federacije k obnovitvi Bosan- 
ske krajine zavezani plačati 
prispevek za Bosansko kraji- 
no (v pripravi je zakon o 
prenehanju veljavnosti tega 
zakona). Prispevek naj bi s« 



plačevalo po stopnji 0,40 od- 
stotka od bruto osebnega do- 
hodka. 

V osnutku zakona je pred- 

videno, da se objekte, za ka- 
terih obnovo se bo uporabi- 
lo sredstva, zbrana s tem pri- 
spevkom, ter pogoje za upo- 

rabo teh sredstev podrobne- 
je določi s programom sana- 
cije, kd ga na predlog priza- 
detih krajevnih skupnosti 

sprejmeta skupščini občin 
Šentjur pri Celju in Šmarje 
pri Jelšah, potrdi pa Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za I. 1975 (ESA 569) 

Proračun SR Slovenije za leto 1975 je sprejela Skupšči- 
na Socialistične republike Slovenije na seji Zbora združene- 
ga dela in na seji Zbora občin dne 25. decembra 1974 
(Ur. list SRS, štev. 39/74) v višini 2,345.500.000 dinarjev. Z 
zakonom o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1975, Ju ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji 
Zbora združenega dela in na seji Zbora občin dne 19. 11. 1975 
(Ur. 1. SRS, št. 26/75) je bil obseg proračuna povečan na 
2,633.400.000 dinarjev. 

I. Dohodki republiškega proračuna za I. 1975 

Skupni predvideni dohodki republiškega proračuna za 
leto 1975 so znašali: 2,633.400.000, od tega: 

— za razporeditev po posebnem delu računa 2,624.631.787, 
— za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo 8,768.213. 

Dohodki republiškega proračuna so se oblikovali iz: 
— davka iz dohodka TOZD; 
— posebne stopnje davka iz osebnega dohodka iz de- 

lovnega razmerja; 
— davka od skupnega dohodka občanov; 
— posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 

in od plačil za storitve; 
— davka na dobiček tujih oseb od sredstev vloženih 

v organizacije združenega dela; 
— sodnih taks; 
— denarnih kazni za carinska prekrške, gospodarske 

prestopke in prekrške; 
— dohodkov upravnih organov; 
— izvirnih dohodkov ukinjenega računa za izravnavanja 

v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti; 

— prodaje tiskovin republiškega sekretariata za notra- 
nje zadeve. 

Predvideni dohodki so bili doseženi v višini din 
2,738.273.695,42 kar je 103,9 odstotka od predvidenih. S pro- 
računom za leto 1975 so bili po virih predvideni in doseženi 
naslednji dohodki: 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1975 (Urad- 
ni list SRS, štev. 39/74) je bil davek iz dohodka TOZD 
predviden v višini 756,6 milijona dinarjev. Analize polletnega 
obračuna o republiškem davku iz dohodka TOZD so poka- 
zale, da znaša dohodek iz tega naslova za prvo polletje le 
251 milijonov dinarjev in da ti dohodki v letu 1975 ne 
bodo v celoti realizirani, predvsem zaradi sprejetih zakon- 
skih olajšav z veljavnostjo od 1. 1. 1975 ter zaradi sistem- 
ske spremembe, da del dohodka vsebovanega v fakturirani re- 
alizaciji v letu 1975 ne more biti obdavčen. Na podlagi po- 
datkov smo ocenjevali, da bo dohodek davka iz dohodka 
TOZD v drugem polletju višji za 25 odstotkov, tako naj bi 
znašali ti dohodki z vključitvijo 127 milijonov dinarjev, to 
je vplačil po zaključnih računih davka iz dohodka TOZD 
za leto 1974 692.100.000. Na podlagi teh ocen je bil davek iz 
dohodka TOZD z Zakonom o spremembi zakona o proračunu 
SRS za leto 1975 predviden v višini 692.100.000 dinarjev in 
realiziran do 31. 12. 1975 v višini 743.479.054,82 din ali s 
107,4 odstotka, glede na nespremenjeni letni plan v višini 
756,6 milijona dinarjev pa manjši za 13,279.054,82 dinarja, 
oziroma nižji za 1,7 odstotka. 

2. Posebna stopnja davka od osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja 

Dohodki iz tega naslova so bili za leto 1975 predvideni 
v višini 491,400.873 din in so bili realizirani v višini 
518.195.089,35 din ali 105,4 odstotka, kar je posledica višje 
rasti osebnih dohodkov V letu 1975 in še vedno kaže na 
razširjanje oblik dopolnilnega zaposlovanja. 

3. Davek od skupnega dohodka občanov se je kot do- 
hodek republike pojavil šele v letu 1975 in se dohodki iz 
tega vira porazdelijo med občino in republiko v razmerju 
50:50. V letu 1975 se je v okviru teh sredstev zbralo 
34,957.898,96 din, kar predstavlja 100,4 odstotka od predvide- 
nih dohodkov v višini 34,800.000 din. Večja vplačila so se 
pojavila v drugi polovici leta po izvršeni odmeri davka za 

' leto 1974 in na podlagi te odmere določenih akontacij za 
leto 1975. 

4. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačil za Storitve je bil v letu 1975 dosežen v višini 
999,641.291,51 din ali 102,8 odstotka od predvidenih 972,100.000 
din. Na povečanje dohodkov tega vira je vplivala hitrejša 
rast cen, ki je imela za posledico tudi povečanje davčne 
osnove, zaradi sorazmernega usklajevanja rasti osebnih do- 
hodkov pa ni zmanjšala nivoja potrošnje. Del dohodkov, 
doseženih v prvem polletju, pa odpade na obračun davčnih 
obveznosti po zaključnih računih zavezancev za leto 1974. 

Davčni zavezanci — občani in zasebne pravne osebe 
plačujejo davek po določbah Zakona o posebnem republi- 
škem davku od prometa proizvodov ter na način, po ka- 
terem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni 
list SRS, štev. 54/72 in 14/73). 

5. Davek na dobiček od tujih oseb je bil za leto 1975 
predviden v višini 8,000.000 din in realiziran v višini din 
8,107.596,60 ali s 101,3 odstotka od predvidenega zneska. 

Davek na dobiček od tujih oseb se plačuje po določbah 
Zakona o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, štev. 3/73), 
plačujejo pa ga tuji državljani, tuje zasebne pravne osebe 
in tuje organizacije na dohodek, dosežen z vlaganjem sred- 
stev v domačo organizacijo združenega dela za skupno "po- 
slovanje, na dohodek, dosežen z investicijskimi deli po med- 
narodnem natečaju in na dohodek, dosežen z opravljanjem 
prevozov potnikov in blaga. 

Iz tega naslova je SR Slovenija v letu 1975 vrnila 
1.7 milijona din podjetju »Cimos« Koper za preveč plačan 
davek v letih 1973 in 1974. 

6. Sodne takse so bile v letu 1975 realizirane v višini 
46,339.523,95 din ali s 105,2 odstotka od predvidenih 44,050.000 
din. Sodne takse se plačujejo pri sodiščih splošne pristojno- 
sti in pred gospodarskimi sodišči SR Slovenije po določbah 
Zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, štev. 7/72 in 
39/74). 

7. Denarne kazni za carinske prekrške ter gospodarske 
prestopke in prekrške so bile v letu 1975 dosežene v višini 
61,340.014,97 din, kar predstavlja 111,3 odstotka od predvide- 
nih 55,100.000 dinarjev. Visoka realizacija dohodka je posle- 
dica poostrene kaznovalne politike organov pregona in sod- 
nikov za prekrške. Vplačila 35,1 milijona din odpadejo na 
denarne kazni za prekrške, ki so po Zakonu o prekrških 
(Uradni list SRS, štev. 7/73) dohodek republike, od katerih 
pa le-ta odstopa 30 odstotkov tega dohodka občinam. Ostali 
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del dohodkov obsega denarne kazni za (za gospodarske pre- 
stopke, denarne kazni za prometne prekrške in za kazniva 
dejanja), ki pripadajo republiki. 

8. Izvirni dohodki ukinjenega računa za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih de- 
javnosti 

V skladu z Zakonom o odpravi posebnega računa sred- 
stev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (Uradni list 
SRS, štev. 13-93/74) in z Zakonom o spremembah zakona 
o republiškem proračunu za leto 1975, so bili s planom 
predvideni dohodki v višini 137.933.730 din povečani na 
319,849.127 din in so bili realizirani v višini 295,368.804,95 din 
ali s 91,7 odstotka od predvidenih. 

9. Dohodki od prodaje tiskovin republiškega sekretariata 
za notranje zadeve so bili s proračunom SR Slovenije za 
leto 1975 predvideni v višini 7 milijonov din in v tem znesku 
tudi realizirani. 

10. Ostali dohodki so bili za leto 1975 predvideni v višini 
9 milijonov din, realizirani pa v višini 23,844.447,31 din ali z 
264,9 odstotka. Ostali dohodki vključujejo, poleg dohodkov 
republiških upravnih organov in drugih republiških dohod- 
kov, tudi 8,8 milijona din preseženih sredstev plačanega 
temeljnega davka še v letu 1975 od plačil za zunanjetrgovin- 
ske posle in storitve, ki po prenosu na določene uporabni- 
ke preostanejo in se prenesejo v republiški proračun (Urad- 
ni list SRS, štev. 18/73 in 32/74). 

11. RAZPOREDITEV SREDSTEV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA ZA LETO 1975 

Dohodki za financiranje proračuna SR Slovenije v letu 
1975 so bili po zakonu o proračunu SR Slovenije razpore- 
jeni za naslednje namene: 

01. Dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti 

Po proračunu 
in poznejših % 
spremembah Realizacija realizacije 

redna dejavnost 990.971.936,38 986.918.814,95 99,6 
posebni nameni 236.887.648,80 234.438.620,55 99,0 

SKUPAJ 1.227.859.585,18 1.221.357.435,50 99,5 

REDNA DEJAVNOST 
Poraba sredstev za redno dejavnost po skupinah republiških 
organov je naslednja: i 

strukturni strukturni 
1974 % 1975 % 

Glede na resolucijska predvidevanja, da bo porastel bruto 
dohodek družbenega sektorja gospodarstva nominalno za 
okoli 31 odstotkov, nominalni osebni dohodki pa za okoli 
28,5 odstotka so bila predvidena tudi namenska sredstva za 
26,1 odstotka povečanje bruto osebnih dohodkov republi- 
ških državnih organov. V ta namen je bilo predvidenih 
155,021.829 dinarjev proračunsko razpoložljivih sredstev. Del 
teh' sredstev je bilo namenjenih za usklajevanje osebnih 
dohodkov delavcev republiških upravnih -in pravosodnih or- 
ganov z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodar- 
stvu, drugi del pa za realizacijo novih samoupravnih spora- 
zumov in družbenih dogovorov, ki so začeli veljati 1. ja- 
nuarja 1975. 26,1 odstotka omejitev povečanja osebnih do- 
hodkov je pomenila upoštevanje resolucijskih predvidevanj, 
da se realni osebni dohodki sicer morajo povečati, vendar 
izpod rasti produktivnosti dela. 

S samoupravnimi sporazumi je bila določena maksimal- 
na višina osebnega dohodka in s tem poprečni bruto oseb- 
ni dohodek na pogojno nekvalificiranega delavca, ki ni smel 
presegati doseženega bruto osebnega dohodka delavca v go- 
spodarstvu. Glede na to dejstvo in glede na ocenjeni trend, 
do katere višine se lahko izplačujejo osebni dohodki za 
1. polletje, je Izvršni svet decembra s sklepom odobril po- 
rabo sredstev za 40 odstotno realizacijo samoupravnih 
sporazumov za 1. polletje in ugotovil, da so s tem izpolnjene 
vse obveznosti SR Slovenije glede realizacije samoupravnih 
sporazumov za leto 1975 do organov, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna. Istočasno je bila izvršena tudi 
7 odstotna valorizacija osebnih dohodkov za voljene in ime- 
novane upravne in pravosodne funkcionarje z veljavnostjo 
od 1. julija 1975 dalje. .... 

Proces usklajevanja osebnih dohodkov je z uveljavitvijo 
določb sindikalne liste in z realizacijo novih samoupravnih 
sporazumov v letu 1975 vplival na zadovoljivo ureditev mate- 
rialnega položaja delavcev v republiških državnih organih. 
Pri usklajevanju osebnih dohodkov zaradi rasti življenjskih 
stroškov se je ob razpoložljivih sredstvih upoštevalo tako 
uresničevanje načrtovane družbenoekonomske politike kot 
tudi vpliv gibanja življenjskih stroškov na realne osebne 
dohodke s tem, da se je dosežena raven poprečnih osebnih 
dohodkov na pogojno nekvalificiranega delavca usklajevala z 
istimi pokazatelji v gospodarstvu in drugih družbenih de- 
javnostih. 

02. Posebni nameni organov družbenopolitičnih skupnosti 
Za posebne namene je bilo v proračunu za leto 1975 

predvidenih 236,887.648,80 din, od tega je bilo realiziranih 
234,438.620,55 din ali 98,9 odstotka. 

Od skupnih sredstev za posebne namene je v letu 1975 
odpadlo 36,8 odstotka na • Republiški sekretariat za notranje 
zadeve, 15,4 odstotka na Republiške sekretariate in komiteje, 
10,8 odstotka na predstavniške organe, 5,5 odstotka na ostale 
upravne organe, 2,9 odstotka na pravosodne organe in 28,2 
odstotka na sredstva za splošne republiške potrebe. 

03. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev 

72.484.884,20 7,4 

625.246.520 63,9 

Predstavniški 
organi 43.868.091 6,7 
Republiški sekretariat 
za notranje zadeve 414.979.873 62,8 
Republiški sekretariati 
in komiteji 85.945.849,40 13,0 127.413.484,15 13,0 
Ostali upravni organi 59.160.793 8,9 75.056.822 7,7 
Pravosodni organi 56.890.083 8,6 78.768.072 8,0 

660.844.689,40 100 978.969.182,35 100 

Sredstva za osebno in skupno porabo delavcev v republi- 
ških državnih organih so bila v republiškem proračunu za 
leto 1975 oblikovana na osnovi uskladitev osebnih dohodkov 
teh delavcev z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v go- 
spodarstvu iz leta 1974. Zagotovljena sredstva za redno de- 
javnost republiških upravnih in pravosodnih organov, v vi- 
šini 910,198.338 dinarjev, so bila razporejena na bruto oseb- 
ne dohodke, sklad skupne porabe, materialne izdatke, stro- 
ške prevoza, nove namestitve in sredstva za reorganizacijo 
republiške uprave in delo novih organov v republiki. 

Sredstva, namenjena za dejavnost družbenopolitičnih or- 
ganizacij in društev v višini 100,9 milijona din so bila 
celoti porabljena za: 

— sredstva za splošne republiške potrebe v višini 68,9 
milijona din; 

— sredstva za dejavnost družbenopolitičnih organizacij 
in društev v višini 32,1 milijona din; 

— za dejavnost italijanske drame so bila nakazana v 
višini 279.044 din; 

— za glasila, ki jih izdaja »EDIT« 392.799 din (La Battana, 
U Pioniere in Panorama); 

—• italijanski uniji 19.811 din. 

04. Negospodarske investicije 
Sredstva za negospodarske investicije so bila porabljena 

za: 
— sredstva za tekoča vlaganja v višini 35,722.694 din, 

ki so bila porazdeljena na posamezne koristnike v skladu 
s sprejetimi odloki Skupščine SRS za financiranje negospo- 
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darskih investicij ter na podlagi sprejetih sklepov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije; 

— sredstva za odplačevanje anuitet za najete kredite so 
bila odobrena v višini 13,083.000 din; 

— sredstva za nove odločitve so bila odobrena in upora- 
bljena v višini 8,333.196 din; 

— sredstva iz postavke »2e sprejete obveznosti po po- 
godbah, družbenem dogovoru in sklepih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije« so bila odobrena v višini din 
38,581.783 in uporabljena v skladu s sklepom Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije št. 400-74/742 z dne 4/3-1975; 

sredstva na postavki »Obveznosti za gradnjo sodnih 
poslopij« so bila uporabljena v višini 5,501.677,85 din, v skla- 
du z Zakonom o sredstvih SR Slovenije za gradnjo sodnih 
poslopij (Uradni list SRS, štev. 18/67). 

06. Znanstvena dejavnost 
Za znanstvene dejavnosti so bila zagotovljena sredstva 

v višini 7,502.630,50 din in porabljena v višini 6,358.586,50 din 
za dejavnost zavodov in za znanstvene raziskave za potrebe 
Izvršnega sveta in njegovih organov. 

V okviru sredstev za dejavnost zavodov sta se financi- 
rala: 

— Slovenska akademija znanosti in umetnosti za tiste 
naloge, ki so zakonska obveznost republike in 

— Mednarodni center za upravljanje podjetij v javni lastni- 
ni za izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

Sredstva namenjena za znanstvene raziskave za potrebe 
Izvršnega sveta in njegovih organov so bila na podlagi 
sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dodeljena za 
financiranje konkretnih raziskovalnih nalog. 

07. Kulturno-prosvetna dejavnost 
Sredstva za potrebe kulturno-prosvetne dejavnosti so se 

zagotavljala republiškim organom in zavodom za naloge, 
ki so jih le-ti opravljali kot državni organi in na podlagi 
mednarodnih pogodb z drugimi institucijami. Predvidena 
so bila v višini 12,349.426 din in porabljena predvsem za 
izpolnjevanje naslednjih obveznosti: 

izdelavo študij in analiz na podlagi pogodb z zavodi 
na ravni republike; 

— stikov s tujino, ki nastajajo po medrepubliških in 
mednarodnih dogovorih, glede na sklenjene meddržavne po- 
godbe in dogovore o medrepubliškem sodelovanju; 

sofinanciranje bivših zveznih zavodov, ki se izvršuje 
v skladu z medrepubliškim dogovorom o sofinanciranju de- 
javnosti zavodov s področja izobraževanja (kulture in znano- 
sti; 

— obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu; 
— stroški za srednjo penološko šolo; 
— štipendije: 

08. Socialno skrbstvo 
Na področju socialnega skrbstva so bila zagotovljena 

sredstva v višini 285,794.444,65 din za izvršitev obveznosti, ki 
izvirajo iz ustave in zakonskih predpisov. 

Večji izdatki iz področja socialnega skrbstva so bili na- 
menjeni za: 

— prispevek republike za obvezno starostno zavarova- 
nje kmetov v višini 18,200.000 din; 

— razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov 
za notranje zadeve v višini 87,504,288,55 din; 

— izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev 
v višini* 1,280.000 din; 

— dodatek zaposlenim borcem NOV v višini 16,586.292,50 
dinarja; 

— zdravstveno zavarovanje borcev NOV v višini 2,410.049,45 
dinarja; 

— priznavalnine v višini 10,230.000 din, ki se na podlagi 
zakona o republiških priznavalninah (Ur. 1. SRS, št. 27/71) 
zagotavljajo v proračunu SR Slovenije; 

— invalidsko varstvo v višini 126,558.889,41 din; 
— žrtve fašističnega nasilja — izdatki za varstvo v vi- 

šini 8,927.481,25 din; 
— varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 

dobrovoljcev v višini 2,732.604 din; 

— komisija po 117. členu Skupnosti pokojninsko invalid- 
skega zavarovanja v višini 38,278,25 din 

— socialno zavarovanje umetnikov v višini 2,111.332,05 
dinarja; 

— sredstva za pteupokojitev nosilcev »Partizanske spo- 
menice 1941« v višini 2,586.314 din. 

09. Zdravstveno varstvo 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je 

razporedil sredstva za zdravstveno varstvo v višini 5,077.437,50 
za financiranje naslednjih obveznosti: 

— protiepidemske terenske akcije in oskrbni stroški oseb 
neznanega bivališča in gmotno nepreskrbljenih tujih držav- 
ljanov v zdravstvenih zavodih; 

— za stroške zdravljenja oseb po zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij (Uradni list SFRJ, štev. 9/64); 

— za kritje stroškov izvršitve varnostnega ukrepa oddaje 
v zavod, za varstvo in stroške zdravljenja; 

— za obvezno zdravljenje tistih alkoholikov in narkoma- 
nov, ki niso zdravstveno zavarovani in za stroške zdravlje- 
nja tujih državljanov za zdravstveno pomoč in zdravstvene 
storitve, opravljene tujcem pod določenimi pogoji. 

14. Namenska dopolnilna sredstva 

Namenska dopolnilna sredstva občinam so obsegala, pri- 
znavalnine kmetom-borcem NOV, priznavalnine borcem NOV 
in splošna dopolnilna sredstva občinam. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1975 je 
bilo za priznavalnine kmetom borcem NOV odobrenih 
2,071.000 din in so se razdelila občinam, upoštevajoč: 

— narodni dohodek na prebivalca; 
— proračunsko porabo na prebivalca; 
— število kmetov borcev NOV pred 9. septembrom 1943 

oziroma 13. oktobrom 194:3, starih nad 60 let (ugotovljeno s 
popisom). 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1975 je bilo 
za priznavalnine borcem NOV odobrenih 9,494.000 din, ki so 
bila v skladu z odlokom o razdelitvi namenskih dopolnilnih 
sredstev občinam za priznavalnine borcem NOV v letu 1975 
(Uradni list SRS, štev. 17/75) razdeljena občinam v pri- 
meru, če so te izpolnjevale naslednje pogoje: 

— da je zagotovila iz svojih virov za te namene v letu 
1975 sredstva v višini iz leta 1974, povečana za porast izvir- 
nih dohodkov proračuna; 

— da je najnižja stalna priznavalnina znašala vsaj 
202 din mesečno. 

Splošna dopolnilna sredstva občinam v višini 52,9 milijo- 
na din so se po sklepu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije razporejala na poseben račun za dopolnjevanje in vza- 
jemno prelivanje med občinami po 2. odstavku 21. člena 
družbenega dogovora o splošni porabi v SR Sloveniji. 

16. Intervencije v gospodarstvu 

V republiškem proračunu za leto 1975 so bila zagotovlje- 
na sredstva za intervencije v gospodarstvu v višini 664,054.170 
dinarjev, z zakonom o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije (Uradni list SRS, štev. 26/75) pa so bile vključene 
med izdatke intervencij tudi neporavnane obveznosti po za 
ključnem računu za leto 1974, tako da so znašala skupna 
sredstva za intervencije v gospodarstvu 797.234.396 din. Bi- 
lanca proračuna SR Slovenije za leto 1975 z dne 31. 12. 1975 
izkazuje izdatke v višini 780,878.768,95 din. Razlika med plani- 
ranimi in porabljenimi sredstvi, je nastala, ker določenih 
obveznosti zaradi preverjanja dokumentacije ni bilo mogoče 
poravnati v letu 1975. 

17. Tekoča proračunska rezerva 

Zakon o financirnju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74) dolo- 
ča, da splošni del. proračuna obsega kot nerazporejeni del 
dohodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, namenjeno za 
splošne družbene potrebe, ki jih ob sprejemanju proračuna 
ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvi- 



deti zadostnih sredstev. O uporabi tekoče proračunske rezer- 
ve je odločal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če je 
znesek višji od 100.000 din. do zneska 100.000 pa koordina- 
cijska komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

18. Sredstva rezerve SR Slovenije 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1975 je 

bilo določeno, da se od dohodkov po 1. členu tega zakona, 
razporejenih po posebnem delu proračuna vlaga v sredstva 
rezerve SR Slovenije 1 odstotek. 

Razpoložljiva sredstva rezervnega sklada S® Slovenije 
so na dan 31. 12. 1975 113,886.750,95 din in so obsegala: 
 sredstva prenesena iz leta 1974 v višini 28,860.750,95 din; 
— sredstva, izločena iz dohodka SR Slovenije v višini 

26,334.000 din; 
— vračilo obrokov posojil v višini 823.000 din; 
— vračilo posojila, ki ga je SR Slovenija najela po 

sklepu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za nakazilo 
sredstev organom za izplačilo osebnih dohodkov za janual 
1975 v višini 67,000.000 din. 

BILANCA DOHODKOV IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA DOHODKOV PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE (REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA) ZA L. 1975 

A. DOHOOKI 

Klasif. št. 
« £ « 

5 -d S -a ž C o O Š— d *5 J5 2 P-£ V 6- "O 

Dohodki Plan 1975 Plan 1975 
po rebalansu 

Doseženo 

11 
18 121 
26 

22 

27 

VRSTA 1 — Davek na dohodek in davek iz OD 
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 

Posebna stopnja davka iz OD iz delovnega razmerja 
Davek od skupnega dohodka občanov 

Skupaj vrsta 1 

756.566.270,00 
455.000.000,00 
30.000.000,00 

692.100.000,00 
491.400.873,00 
34.800.000,00 

743.479.054,82 
518.195.089,35 
34.957.898,96 

1.241.566.270,00 1.218.300.873,00 1.296.632.043,13 

VRSTA 2 — Davki 
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve 
Davek na dobiček od tujih oseb 

Skupaj vrsta 2 

860.000.000,00 
10.000.000,00 

972.100.000,00 
8.000.000,00 

999.641.291,51 
8.107.569,60 

870.000.000,00 3.100.000,00 1.007.748.861,11 

33 

51 

VRSTA 3 — Takse 
Sodne takse 

Skupaj vrsta 3 

34.000.000,00 44.050.000,00 46.339.523,95 

34.000.000,00 44.050.000,00 46.339.523,95 

VRSTA 5 — Dohodki po posebnih predpisih 
Denarne kazni 

Skupaj vrsta 5 

37.000.000,00 55.100.000,00 61.340.014,97 

37.000.000,00 55.100.000,00 61.340.014,97 

VRSTA 6 — Dohodki upravnih organov in drugi dohodki 

61 611 Izvirni dohodki ukinjenega računa za izravnavanja 
v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti 
Dohodki od prodaje tiskovin RSNZ 

Ostali dohodki 

Skupaj vrsta 6 t 

SKUPAJ dohodki za razporeditev (Vrsta 1—6) 

137.933.730,00 
7.000.000,00 

18.000.000,00 

319.849.127,00 
7.000.000,00 

9.000.000,00 

295.368.804,95 
7.000.000,00 

23.844.447,31 

162.933.730,00 335.849,127,00 326.213.252,26 

2.345.500.000,00 2.633.400.000,00 2.738.273.695,42 



B. SPLOŠMI RAZPORED DOHODKOV 

Klasif. št. 

i .5 
ff fff pa ■S ss a 

Plan 1975 Plan 1975 po 
rebalansu in 

poznejših spremem. Doseženo 

01 

03 

04 

Glavni namen 01 — Dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti 

01-1 Sredstva za redno dejavnost 
01-2 Sredstva za posebne namene 

Vsega glavni nainen 01 

910.198.338,00 
218.330.367,00 

990.971.936,38 
236.887.648,80 

986.918.914,95 
234.438.620,55 

Glavni namen 03 — Dejavnost družbenopolitičnih 
organizacij in društev 

1.128.528.705,00 1.227.859.585,18 1.221.357.435,50 

Glavni namen 04 — Negospodarske investicije 
04-1 Obveznosti po odlokih 
04-2 Odplačilo anuitet za najete kredite 
04-3 Sredstva za nove odločitve 
04-4 Že sprejete obveznosti po pogodbah, družbenem 

dogovoru in sklepih IS 
04-4 Obveznosti za gradnjo sodnih poslopij 

Vsega glavni namen 04 

86.025.364,00 100.978.304,00 100.978.286,25 

25.622.694,00 
13.083.000,00 
5.333.196,00 

31.578.646,00 

JS5.722.694,00 
13.083.000,00 
8.333.196,00 

38.581.783,00 
6.200.167,00' 

35.722.694,00 
13.083.000,00 
8.333.195,90 

38.581.783,00 
5.501.677,85 

06 
07 
08 
09 

Glavni namen' 06 —~Znanstvena dejavnost" 
75.617.536,00 101.920.840,00 101.222.350,75 

Glavni namen 07 — Kultumoprosvetna dejavnost 
Glavni namen 08 — Socialno skrbstvo 
Glavni namen 09 — Zdravstveno varstvo 

5.856.000^00 7.502.630,50 6.358.586,50 
10.721.510,00 12.349.426,00 12.315.656,95 

276.502.715,00 285.794.444,65 279.968.120,71 

14 14-2 Glavni namen 14 
16 
17 

Namenska dopolnilna sredstva 
3.674.000,00 5.077.594,00 

Glavni namen 16 — Intervencije v gospodarstvu 
66.565.000,00 

5.077.437,50 
64.442.754,55 64.373.754,55 

18 

Glavni namen 17 — Tekoča proračunska rezerva in 
ooveznosti iz prejšnjih let 

17-1 Tekoča proračunska rezerva 
Glavni namen 18 — Krediti, vezana in izločena^sredstva" 
Izločena sredstva rezerv (rezervni sklad) 

664.054.170,00 797.234.396,00 780.878.768,95 

4.500.000,00 3.906.025,12 3.260.986,40 

23.455.000,00 
SKUPAJ 

26.334.000,00 26.334.000,00 
2.345.500.000,00 2.633.400.000,00 2.602.125.384,06 

Zaključni račun dohodkov in izdatkov 

Narodne banke Slovenije za I. 1975 
(ESA 563) 

Narodna banka Slovenije je poslala Skupščini SR 
Slovenije v potrditev svoj zaključni račun za l. 1975 
in finančni načrt za l. 1976, ki ju je sprejel Svet Na- 
rodne banke Slovenije. Kot dokumentacijo k omenje- 
nima aktoma je narodna banka poslala tudi poročilo 
o izvršitvi delovnega programa za l. 1975 ter delovni 
program za l. 1976. 

Zaključni račun se nanaša 
le na obračun dohodkov in 
izdatkov Narodne banke Slo- 
venije kot posebne organiza- 
cije združenega dela, ne pa 
tudi na finančno poslovanje, 
ki ga Narodna banka Slove- 
nije opravlja kot ena od 
emisijskih ustanov enotnega 
jugoslovanskega denarno-kre- 
ditnega sistema. Podatke o 
teh finančnih poslih objavlja 
Narodna , banka Slovenije v 
posebnih letnih bilancah is- 
točasno z letnim poročilom 

na način in v rokih, ki sicer 
veljajo za bilance bančnih us- 
tanov. 

Zaključni račun Narodne 
banke Slovenije za 1. 1975 iz. 
kazuje 193,9 milijona dinar- 
jev dohodka in 60,2 milijona 
dinarjev izdatkov. Presežek 
dohodka, ki znaša 133,7 mili- 
jona dinarjev, se deli na del 
obresti za Narodno banko 
Jugoslavije (74,3 milijona di- 
narjev), na posebni rezervni 
sklad (5,9 milijona dinarjev) 
in sredstva za proračun SR 

Slovenije (53,5 milijona di- 
narjev). 

Dohodki Narodne banke 
Slovenije dotekajo v glavnem 
iz dveh različnih virov in si- 
cer: 

— aktivne obresti od kre- 
ditov Narodne banke poslov- 
nim bankam, ki so posledica 
politike obrestnih mer Na- 
rodne banke Jugoslavije, ki 
se določa enotno za vso dr- 
žavo. Politika obrestnih mer 
Narodne banke Jugoslavije 
se določa glede na družbeno- 
ekonomske cilje in naloge, ki 
jih s krediti Narodne banke 
Jugoslavije želimo doseči, to- 
rej iz popolnoma drugačnih 
osnov kot določajo politiko 
obrestnih mer upravljalci po- 
slovnih bank. Glede na tak 
značaj obresti Narodnih banij 
ie-te nimajo neposredne zve- 
ze z obsegom dela in z reži- 
jo Narodne banke kot poseb- 
ne organizacije združenega 
dela. 

V obstoječem sistemu na- 
rodnih bank (8 narodnih 
bank republik in avtonomnih 
pokrajin ter Narodne banke 

Jugoslavije) velja načelo, da 
obresti pripadajo tisti narod- 
ni banki, prek katere je dan 
kredit poslovnim bankam oz. 
direktnim uporabnikom. Ker 
se vsi posli s poslovnimi ban- 
kami odvijajo prek narodnih 
bank republik in avtonomnih 
pokrajin pripada tudi večina 
obresti narodnim bankam re. 
publik oz. avtonomnim, po- 
krajinam. Narodni banki Ju- 
goslavije pripadajo le tiste 
aktivne obresti, ki jih ni mo 
goče opredeliti po narodnih 
bankah republik in avtonom- 
nih pokrajin, tj. obresti od 
kreditov federaciji, drugim 
družbenopolitičnim skupno- 
stim in materialnim rezervam 
ter obresti od naložb deviz- 
nih rezerv pri inozemskin 
bankah. (iz tega naslova iz- ' 
kazuje Narodna banka Slo- 
venije za 1. 1975 67 milijonov 
dinarjev dohodka). Z obrest- 
mi od kreditov so izenačeni 
tudi prispevki od kreditov 
narodnih bank, ki so odstop- 
ljeni OZD (77 milijonov di- 
narjev dohodka). 

— provizije oz. dohodki po 



tarif! (48,9 milijonov dinar- 
jev) za storitve narodnih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin. Tarifa je enotna za vse 
narodne banke in repub- 
like avtonomnih pokrajin 
in služi za delno pokri- 
vanje stroškov poslovanja. Če- 
prav politika tarif ne odraža 
dejanske cene opravljenin 
storitev pa vendar vsaj prib- 
ližno kaže na obseg poslov v 
posamezni narodni banki re- 
publike in avtonomne pokra- 
jine, zato primerjava stroškov 
poslovanj in doseženih dohod- 
kov po tarifi z drugimi na- 
rodnimi bankami republik in 
avtonomnih pokrajin daje 
približno sliko racionalnosti 
organizacije dela v posamez- 
ni narodni banki republike in 
avtonomne pokrajine, v se- 
danjih pogojih zelo pogostih 
sprememb glede zahtevnosti 
in obsega dela v Narodni ban- 
ki je seveda nemogoče ustrez- 
no prilagajati politiko tarif za 
storitve, zato tudi ni mogo- 
če na ekonomskih osnovah 
niti približno opredeliti do- 
hodka, ki naj pripada delov- 
ni skupnosti. 

Bazen omenjenih aktivnih 
obresti in provizij, dosega 
Narodna banka Slovenije tudi 
dohodke od posebnih poslov, 
ki jih po pogodbi opravlja za 
SR Slovenijo (904 tisoč di- 
narjev), ter izredne ciohodke, 
ki v manjšem obsegu nasta- 
jajo pri inventurah in raz- 
nih povračilih (88,6 tisoč di- 
narjev). 

Izdatki Narodne banke Slo- 
venije imajo sledeče splošne 
značilnosti: 

— izdatki, ki jih razporeja 
in o njih neposredno odloča 
svet Narodne banke Sloveni- 
je, se nanašajo na kritje ti- 
stih izdatkov, ki imajo širši 
pomen in jih ni mogoče tre- 
tirati enako kot redne stro- 
ške poslovanja. Pri tem gre 
zlasti za izdatke, ki so po- 
trebni v zvezi z varnostjo po- 
slovanja z gotovino in drugi- 
mi vrednostmi, vključno z in- 
vesticijami za te namene in 
posebnim rezervnim skladom 
(163 tisoč dinarjev), ter za 
stroške v zvezi s študijami in 
raziskavami ter napredkom 
bančnega poslovanja na sploh 
(903 tisoč dinarjev); 

— izdatki, ki jih razporeja 
in o njih neposredno odloča 
delovna skupnost, se nanaša 
jo na kritje stroškov poslo- 
vanja in osebnih dohodkov 
(42,5 milijona dinarjev); 

— kotizacija Narodne ban- 
ke Jugoslavije na dohodku, 
ki ga Narodna banka Slove- 
nije doseže od aktivnih ob- 
resti in nadomestil za od- 

stopljene kredite (74,3 mili- 
jona dinarjev). 

Udeležba Narodne banke 
Jugoslavije je določena s po- 
sebnim odlokom ZIS, ki ga 
ta sprejema v soglasju z re- 
publikami in avtonomnimi po- 
krajinami in je v odstotku 
enaka za vse narodne banke 
republik in Narodno banko 
avtonomne pokrajine Vojvo- 
dine. Narodna banka avtono- 
mne pokrajine Kosova pris- 
peva le polovico na njo odpa- 
dajočega deleža. 

Višina udeležbe Narodne 
banke Jugoslavije je odvisna 
od njenih lastnih dohodkov, ki 
so precej negotovi zaradi veli- 
kih nihanj obrestnih mer na 
tujih finančnih tržiščih, kjer 
Narodna banka Jugoslavije 
drži devizne rezerve. Zlasti 
pa je višina udeležbe Narod- 
ne banke Jugoslavije odvisna 
od obsega dogovorjenih izdat- 
kov Narodne banke Jugosla- 
vije. Pri tem so pomembne 
zlasti obresti od inozemskih 
kreditov, ki jih Narodna ban- 
ka Jugoslavije najema v svo- 
jem imenu pa za tuj račun. 

,Te obresti mora Narodna 
banka Jugoslavije prenašati 
na uporabnike teh kreditov. 

Izdatke Narodne banke Ju- 
goslavije bremenijo tudi sle- 
deči skupni stroški poslova, 
nja vseh narodnih bank re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin, ki jih ni mogoče razme- 
jiti med narodne banke re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin po kriteriju, da jih plača 
tista narodna banka, pri ka- 
teri so nastali; 

— stroški poslovanja z de- 
vizami in valutami, to so 
stroški zbiranja valut od po- 
slovnih bank in transportira. 
nja v tujino. Ti stroški so 
zlasti v Sloveniji precejšnji 
in so v letu 1975 znašali 
1.193.966 dinarjev. 

— 3 % obresti od obvezne 
rezerve poslovnih bank pri 
Narodni banki Jugoslavije. 
Ker opravlja Narodna banka 
Jugoslavije s politiko obvez- 
nih rezerv in krediti Narod- 
ne banke pomembno 
prerazdelitev kreditnega po- 
tenciala poslovnih bank, se z 
obrestovanjem obvezne rezer- 
ve doseže vsaj malenkostna 
korekcija efektov prerazdelit- 
ve kreditnega potenciala. Go- 
spodarstvo SR Slovenije upo- 
rablja prek poslovnih bank 
sorazmerno zelo malo kredi 
tov Narodne banke Jugosla- 
vije, pri njej pa mora držati 
sorazmerno največ obvezne 
rezerve. Narodna banka Ju- 
goslavije je zato v preteklem 
letu prek poslovnih bank pla- 
čala upravljalcem poslovnih 
bank obresti od obvezne re- 
zerve in obresti od blagajni- 

ških zapisov v znesku din 
132.351.682, njena udeležba na 
aktivnih obrestih Narodne 
banke Slovenije pa je znašala 
din 74.338.885, tako da gre za 
prelivanje dohodka od obre- 
sti za cca 58 milijonov v ko- 
rist gospodarstva Slovenije. 
To seveda ni zadovoljivo na- 
domestilo za prerazdeljen 
kreditni potencial, ampak le 
delna korekcija izpadlega do- 
hodka od obresti, ki ga ujprav._ 
1 j alci poslovnih bank koristi- 
jo preko razdelitve finančne- 
ga rezultata poslovanja bank 
v Sloveniji. 

Iz primerjave zaključnega 
računa s sprejetim finančnim 
načrtom za 1. 1975 je razvid- 
no, da je del izdatkov, s ka- 
terimi gospodari in jih raz- 
poreja Svet Narodne banke 
Slovenije ter del sredstev, ki 
jih razporeja delovna skup- 
nost, izkoriščeni v višini 
60.166.868,20 dinarjev, to je 
99 % s finančnim načrtom 
predvidenih sredstev. 

Precej pa je presežena v 
finančnem načrtu predvidena 
kotizacija Narodne banke Ju- 
goslavije na aktivnih obres- 
tih. v finančnem načrtu Na- 
rodne banke Jugoslavije za 
1975. leto je bila predvidena 
udeležba na obrestih narod- 
nih bank republik in avto- 
nomnih pokrajin v višini 
501.480.000 dinarjev. Toliko je 
tudi predstavljala razlika 
med lastnimi dohodki in iz- 
datki Narodne banke Jugo- 
slavije. Za kritje tega znes. 
ka je bil po soglasju repub- 
lik in pokrajin sprejet od- 
lok o delu obresti, ki gre Na- 
rodni banki Jugoslavije za le- 

V finančnem načrtu Narod- 
ne bajnlke Slovenije za 1. 1976 
je predvideno 174,9 milijona 
dinarjev dohodka in 69,5 mi- 
lijona dinarjev izdatkov. Iz 
presežka dohodka, ki je pred- 
viden v znesku 105,5 milijona 
dinarjev, bo Narodni banki 
Jugoslavije odstopljen del do- 
hodka od obresti, ki ga za 
vsako leto določi Zvezni iz- 
vršni svet z odlokom,, spre- 
jetim na podlagi usklajenih 
stališč republik in pokrajin 
(dohodki in stroški, ki se na- 
našajo na poslovanje v naši 
republiki in se krijejo v fi- 
nančnem načrtu Narodne ban- 
ke Jugoslavije, so prikazana 
v tabedii na str. 8). Ostanek 
presežka dohodka pripada SR 
Sloveniji. 

Finančni načrt za leto 1976 
je sestavljen na osnovi podat- 
kov iz leta 1975, predvidevanj 

to 1975 (Ur. list SFRJ št. 
31/75). 

Narodna banka Jugoslavije 
ni ustvarila lastnih dohodkov 
v višini, ki jih je predvidel 
njen finančni načrt, zato je 
povečala svojo udeležbo na 
dohodkih bank republik in 
avtonomnih pokrajin za zne- 
sek 682.446.000 dinarjev. S ta- 
ko povečano udeležbo pokri- 
va izdatke, ki so nasproti fi- 
nančnemu načrtu za 6 % niž- 
ji. Za našo republiko se za- 
radi tega kotizacija Narodne 
banke Jugoslavije poveča od 
51.373.000 na 74.339.000 dinar- 
jev. 

Po zakonu pripada vsako le- 
to posebnemu rezervnemu 
skladu del dohodka, ki ga 
določi Svet Narodne banke 
Slovenije, ter 10 % presežka 
dohodka nad izdatki. Poseb- 
ni rezervni sklad služi za od- 
pis neizterljivih terjatev Na- 
rodne banke Slovenije in za 
kritje morebitnega primanj- 
kljaja dohodka. 

O uporabi sredstev poseb- 
nega rezervnega sklada skle- 
pa Svet Narodne banke Slo- 
venije. 

Višina sredstev posebnega 
rezervnega sklada znaša po 
stanju 31. 12. 1975 38.048.000 
dinarjev in zadošča za name- 
ne, ki so z zakonom določe. 
ni. 

Zato naj bi Svet Narodne 
banke Slovenije iz dohodka 
leta 1975 ne predvidel odvo- 
da v posebni rezervni sklad, 
posebni rezervni sklad se bo 
povečal le za 10 % ostanka 
dohodka, kar bo za leto 1975 
znašalo 5.941.962 dinarjev. 

za leto 1976 in v skladu z ve- 
ljavnimi predpisi. 

Pri sestavi finančnega na- 
črta za leto 1976 je upošte- 
vano predvsem naslednje: 

— dohodki od obresti za 
dane kredite so predvideni v 
skladu s politiko obrestnih 
mer Narodne banke Jugosla- 
vije in s predvideno kreditno- 
monetarno politiko, ki pred- 
videva za leto 1976 povečanje 
selektivnih kreditov bankam 
za 33 %. Tako so obresti od 
kreditov iz primarne emisije 
planirane v višam 44,9 milijo- 
na dinarjev; 

— nadomestila za odstop- 
ljena sredstva OZD so pred- 
videna v višini 2,5 % (t. j. 77 
milijonov dinarjev); 

— dohodki po tarifi so pred- 
videni v skladu ž veljavno 
Tarifo Narodne banke Jugo- 

Finančni načrt Narodne banke 

Slovenije za I. 1976 (ESA 564) 
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slavije in predvidenim pove- 
čanjem deviznega plačilnega 
prometa z inozemstvom (pla- 
nirani dohodek: 52 milijonov 
dinarjev); 

— izdatki za oskrbovanje 
določenih sedežev SDK v re- 
publiki z gotovino so pred- 
videni v višini, ki zagotavlja- 
jo varen in zavarovan prevoz 
denarja (200 tisoč dinarjev); 

— predvidena so sredstva 
za nadaljevanje financiranja 
študij in raziskav za napre- 

dek denarnega sistema (960 
tisoč dinarjev); 

— predvidena so sredstva 
za nadaljevanje adaptacije po- 
slovne stavbe (10 milijonov 
dinarjev) in za nakup raču- 
nalniške opreme (2 milijona 
dinarjev); 

— sredstva za delovno 
skupnost so predvidena v ta- 
ki višini, da bodo delavci Na- 
rodne banke Slovenije lahko 
izvršili naloge predvidene v 
programu dela za leto 1976 
(49,5 milijona dinarjev). 

DOHODKI IN STROŠKI, KI SE NANAŠAJO NA PO- 
SLOVANJE V NAŠI REPUBLIKI IN SE KRIJEJO 
V FINANČNEM NACRTU NARODNE BANKE JUGO- 
SLAVJE 

DOHODKI 
(v tisočih din) 
1.1975 plan 1. 1976 

dohodki za konverzijo 
efektivnih valut 11.054 13.264 

Skupaj dohodki 

STROŠKI 
1. Obresti na obvezno rezervo 

poslovnih bank pri NBJ 
2. Obresti za blagajniške zapise 
3. Stroški poslovanja z 

devizami in valutami 

11.054 

120.572 
11.779 

1,194 

13.264 

120.000 
11.000 

1.300 

OBRESTI OD KREDITOV IZ PRIMARNE 
EMISIJE 

Znatno nižji dohodek od 
obresti, predviden v letu 1976, 
v primerjavi s preteklim le- 
tom je posledica znižanja ob- 
restne mere izvoznim kredi- 
tom od 3 % na 1 %. 

Dohodki in stroški, ki se 
nanašajo na poslovanje v naši 
republiki in se krijejo v fi- 
nančnem načrtu Narodne 
banke Jugoslavije 

predvideno (v tisočih diin) 
poprečno 

stanje obrestne znesek 
kreditov mere otaresiti 
v 1. 1376 

1. Krediti za izvoz blaga in 
storitve 1,931.120 1 % 19.311 

2. Krediti za kreditiranje do- 
ločeniih kmet. proizvodov 312.189 3 % 9.366 

3. Krediti za pripravo blaga 
za izvoz 234.028 1 % 2.340 

4. Krediti za uvoz opreme 49.535 6 % 2.972 
2.537 3 % 76 

5. Krediti posl. bankam za 
stan. izgradnjo 12.130 2 % 242 

6. Krediti za kredit, dolgo- 
ročnih viaganj v obratna 
sredstva 85 3,5 % 3 

7. Krediti za prodajo domače 
opreme in ladij na kredit jO.OOO 6 %, 3.000 

8. Krediti za kreditiranje sta- 
novanjske izgradnje 163 3,5 % 6 

9. Posebni kredita za uvoz 
surovin 238.797 3 % 7.164 

10. Krediti za ostale namene 7.000 6 % 420 

Skupaj stroški 133.545 132.300 Skupaj 2,837.584 44.900 

Poročilo o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji v I. 1975 (ESA 557) 

I. Delovno področje in organizacija 

Kakor izhaja iz poročila 
za leto 1975, deluje v SR 
Sloveniji 10 medobčinskih 
javnih pravobranilstev, Mest- 
no javno pravobranilstvo 
Ljubljana in Republiško jav- 
no pravobranilstvo v Ljub- 
ljani, s čimer so s to služ- 
bo pokrite vse družbenopo 
litične skupnosti. V pravo 
branilstvih je bilo zaposle- 
nih 53 delavcev, od tega 25 
pravobranilcev oziroma nji- 
hovih namestnikov. 

Javno pravobranilstvo je v 
letu 1975 opravljalo svojo 
funkcijo v okviru pristojno- 
sti, ki jih ima po še veljav- 
nem temeljnem zakonu o 
javnem pravobranilstvu in po 
pooblastilih posebnih zako- 
nov. Po teh pristojnostih je 
pravobranilstvo pooblaščeno 
za izvrševanje v zakonu do- 
ločenih pravnih ukrepov v 
premoženjskih zadevah za 
določene pravne subjekte. Ta- 
ko določena funkcija javne. 

ga pravobranilstva je opre- 
deljevala tudi razmejitev 
med njim in med družbe- 
nim pravobranilcem samo- 
upravljanja na področju var- 
stva družbene lastnine. 

Javna pravobranilstva so 
zakonita pooblastila s pod 
ročja pravnega varstva druž 
Dene lastnine izvajala: v pro. 
cesno-pravnem zastopanju do- 
ločenih pravnih subjektov 
pred sodišči in pred drugi- 
mi organi; v preventivnem 
ukrepanju; v dajanju prav- 
nih mnenj in druge pravne 
pomoči in v upravljanju de 
janj, do katerih so upravi- 
čena na podlagi posebnih za- 
konov. 

ZASTOPANJE 

Pomembno področje dela 
javnega pravobranilstva je 
bilo zastopanje po zakonu 
ali po pooblastilu določenih 
družbeno-pravnih subjektov 

pred rednimi in gospodarski- 
mi sodišči v pravdnem iz 
vršilnem in nepravdnem po- 
stopku ter v nekaterih za 
devah tudi pred sodišči zdru- 
ženega dela. 

Statistični podatki kažejo, 
da so pravobranilstva v zad- 
njih letih zastopala v pravd- 
nih zadevah pretežno subjek- 
te, ki so jih dolžna zasto- 
pati po zakonu (družbeno- 
politične skupnosti, njihove 
organe in sklade ter krajev- 
na skupnosti) v premoženj- 
sko-pravnih zadevah, le v 
manjšem obsegu (27 odstot- 
kov v letu 1975) pa tudi dru- 
ge družbeno-pravne subjekte 
na podlagi pooblastila. To 
pa praviloma le tiste, ki so 
bile svoječasno proračunsko 
finansirane in ki jih je v 
tem razdobju javno pravo- 
branilstvo zastopalo po za- 
konu (Univerza, SAZU, fa- 
kultete in inštitute, knjižni- 
ce, šole, vzgojnovarstvene 
ustanove, arhive in podobno). 
Zastopanje po pooblastilu so 

narekovale potrebe terena, 
ker tem subjektom ni bila 
zagotovljena možnost ustrez- 
nega strokovnega zastopanja 
zaradi pomanjkanja odvetni- 
kov oziroma lastnih služb. 

V pravdnih zadevah so se 
uveljavljali: odškodninski za- 
htevki, zahtevki iz pogodb 
za plačilo storitev, zahtevki 
iz delovnih razmerij, stano 
vanjskih in najemniških raz- 
merij, razmerij v zvezi s pro- 
metom z nepremičninami, na 
cionalizacijo in razlastitvijo 
zemljišč ter podobno. 

PREVENTIVNO 
DELOVANJE, PRAVNA 
MNENJA IN DRUGA 
PRAVNA POMOČ 

V številnih primerih so 
pravobranilstva s svojo pre- 
ventivno dejavnostjo doseg- 
la, da so se sporne zadeve 
rešile brez pravde. Družbe- 
no-pravnim osebam je bilo 
posredovanih 4.858 pismenih 
pravnih mnenj, najmanj tri- 



krat toliko pa ustmenih. Naj- 
večkrat so taka mnenja bila 
posredovana občinam in kra- 
jevnim skupnostim v zvezi 
s prometom, z nepremični- 
nami, odškodninskimi zahtev- 
ki, razlastitvami, prehoda za- 
sebne lastnine v družbeno in 
obratno, stanovanjskimi za- 
devami, urbanističnega pla- 
niranja, davkov, prispevkov 
in podobno. 

Posebna vrsta pravnih 
mnenj pa so bile pripombe 
k osnutkom in predlogom 
zveznih ter republiških zako- 
nov in drugih predpisov, ka- 
kor tudi aktivna udeležba v 
delu raznih komisij, ki so 
pripravljale te predpise (s 
področja družbene lastnine, 
sodnih postopkov, razlastitev, 
organizacijskih zakonov za 
pravosodje in drugo). Ob- 
činska javna pravobranilstva 
pa so dajala pravna mnenja 
in pravno pomoč tudi šte- 
vilnim krajevnim skupnostim 
iz svojega območja, saj so 
le-te praviloma brez ustrez- 

nih kadrov v premoženjsko- 
pravnih zadevah. 

VRSTA TOŽBA 

1. za škodo, ki je nastala 
zaradi obveznega cepljenja 
proti črnim kozam. V teh 
primerih je bilo zlasti spor- 
no ali odgovarja za povzro- 
čeno škodo federacija, repub- 
lika ali občina, ker so vse 
pristojne za odrejanje pre- 
ventivnih ukrepov za zdrav- 
stveno varstvo. 

2. za škode, ki so nastale 
zaradi neupravičenega odvze- 
ma prostosti po odredbi so- 
dišča arti sodnika za pre- 
krške. 

3. za povračilo škode za- 
radi nesreč pri delu (v KPD- 
jih, zaporih, državnih orga- 
nih) oziroma v zvezi z de- 
lovanjem določenih družbe- 
nih subjektov. 

4. ostali spori izhajajo iz 
najemnih razmerij, delovnih 
razmerij in obligacijskih raz- 
merij. 

ske, privolijo v pretirane 
prodajne zahteve zasebnikov, 
da zaradi pridobitve ustrez- 
nih uradnih dovoljenj lahko 
izkažejo, da imajo pravico 
razpolagati z zemljiščem. 

V zvezi s prometom s kme- 
tijskimi zemljišči, za katere 
zakon določa takoimenova- 
ne prednostna upravičence 
odkupa od zasebnikov, na- 
staj vrsta problemov kot so: 

— ker kmetijske zemljiške 
skupnosti niso bile povsod 
ustanovljena v predpisanem 
roku, so občinski upravni 
organi kar sami izdajali po- 
trdila, da je bil opravljen 
predpisan postopek z javno 
ponudbo; ali pa je posle te 
skupnosti opravljal kar ini- 
ciativni odbor za njeno usta- 
novitev, oziroma je prihaja- 
lo do sklepanja fingiranih 
darilnih pogodb med zaseb- 

II. Pravno varstvo družbene lastnine 
v prometu z nepremičninami 

Javnemu pravobranilstvu je 
z vrsto zakonov zaupana na- 
loga, da nadzoruje pravni 
promet z nepremičninami, ka- 
dar prehajajo iz družbenega 
v zasebni sektor in obratno. 
Po nekaterih zakonih lahko 
javni pravobranilec izpodbi- 
ja kupne pogodbe samo, če 
višina kupnine ne ustreza 
predpisom, nekateri drugi 
predpisi pa dopuščajo izpod- 
bojne tožbe tudi iz drugih 
razlogov (n.pr.: prejšnji last- 
nik nacionaliziranega nezazi- 
danega stavbnega zemljišča 
prenese svojo prednostno pra- 
vico gradnje na neopraviče- 
no osebo; višina pologa, rok 
plačila ali izpeljani družbe- 
ni postopek niso v skladu 
s predpisi ali splošnim 
aktom' organizacij združene- 
ga dela). 

Vse te naloge opravlja jav- 
no pravobranilstvo v intere- 
su širše družbene skupnosi; 
tožbe vlaga v lastnem ime- 
nu kot stranka, ne pa kot 
zastopnik stranke. 

Pri izvajanju ukrepov iz 
posebnih zakonov naletijo 
javtna pravobranilstva na 
vrsto problemov, kot n.pr.: 

— kolizija republiških za- 
konov. Po naših predpisih 
mora družbenopravna oseba 
pred sklenitvijo pogodbe o 
določeni nepremičnini zahte- 
vati mnenje pristojnega ob- 
činskega pravobranilca, kjer 

niki, ki niso zavezani iste- 
mu pravnemu režimu kot 
kupoprodajne pogodbe. 

— Pri nakupu in prodaji 
stanovanjskih hiš in stano- 
vanj je pomembno poudari- 
ti, da zakon pri nakupu sta- 
novanjskega objekta iz za- 
sebne lastnine v družbeno 
dopušča, da je kupnina za 
eno tretjino višja od pro- 
metne vrednosti. Zaradi tega 
se stanovanjski objekti iz 
družbenega sektorja prodaja- 
jo ceneje kot plačujejo druž- 
benopravne osebe za enake 
objekte zasebnikom. 

Iz statističnih prilog v po- 
ročilu je tudi razvidno gi- 
banje vseh zlasti pa pravd- 
nih zadev, ki so jih javna 
pravobranilstva obravnavala 
v letu 1975 in v zadnjih pe- 
tih letih. 

DELO JAVNIH PRAVOBRANILSTEV V SR 
SLOVENIJI V OBDOBJU 1971—1975 

(statistični podatki o pripadu pravdnih in .drugih zadeiv) 

Vrsta zadev 
leži nepremičnina. Po pred- 
pisih republike druge pogod- 
bene stranke pa je pristo- 
jen pravobranilec na tistem 
območju, kjer je sedež kupca. 

Nadaljnji, problemi nasta- 
jajo pri prometu z nezazi- 
danim stavbnim zemljiščem, 
ker naš zakon določa, da 
morajo občine vsako leto iz- 
dati odloke o povprečnih 
gradbenih cenah in povpreč- 
nih stroških komunalnega 
urejanja zemljišča na svo- 
jem območju, ker so to ele- 
menti za izračun odškodni- 
ne, občine pa teh odlokov 
ne izdajajo redno, kar zelo 
zavlačuje dokončanje zadev. 

— Razlastitveni upraviče- 
nec stoji večkrat pred dile- 
mo ali da se spusti v dol- 
gotrajni razlastitveni posto- 
pek in določanje odškodni- 
ne pred sodiščem, ali pa da 
raje sklene sporazum s 
stranko, čeprav za višjo ce- 
no kot bi bila praviloma do- 
ločena v razlastitvenem po- 
stopku. 

— Pri odkupu stavb, dolo- 
čenih za rušenje, gre lastni- 
ku le-te poleg pravice do na- 
domestnega stanovanja tudi 
kupnina, ki pa je po zvez- 
nem zakonu o prometu z 
zemljišči in stavbami lahko 
za eno tretjino nad promet- 
no vrednostjo. Ker pa inve- 
stitorji žele začeti z gradnjo 
čimprej, zaradi časovne sti- 

pravdne zadeve 

Leto 5 2 
O w 

CA V 
'3.E 

a 
3 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

801 71 
1.265 80 
1.041 74 
1.016 77 

945 73 

321 
324 
367 
304 
356 

3.652 
4.629 
3.551 
4.948 
4.169 

3.962 
3.493 
3.009 
2.645 
2.955 

2.813 
4.792 
7.774 
6.016 
4.566 

11.549 
14.503 
15.742 
14.929 

.12.991 

Skupaj 5.068 75 1.672 20.949 16.064 25.961 69.714 

Predlog zakona o pravnem položaju 

verskih skupnosti v SR Sloveniji 

(ESA 316) 

Osnutek zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti 
v SR Sloveniji sta sprejela 
Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbo-r Skupščine SRS 8. 
oktobra 1975. Potem je Ko- 
misija SR Slovenije za odno- 
se z verskimi skupnostmi v 
sodelovanju z ustreznimi or- 
gani RK SZDL in drugimi 
prizadetimi institucijami or- 
ganizirala širšo javno razpra- 
vo o tem zakonskem aktu. 
Med drugim ga je poslala 
vsem verskim skupnostim na 
območju naše republike. Obe- 
nem jih je pozvala, da po- 

dajo svoje pripombe oziro- 
ma jim je ponudila možnost, 
da se pogovarja z njihovimi 
predstavniki. 

Ponudenemu razgovoru so 
se odzvali vsi slovenski škof- 
je (razgovor je bil v izvrš- 
nem svetu 30. oktobra 1975) 
in predstavniki Krščanske 
adventistične cerkve (dne 18. 
novembra 1975). Podoben 
razgovor pa je bil opravljen 
tudi s člani Glavnega odbora 
Slovenskega duhovniškega 
društva, Poleg tega sta bili 
o osnutku zakona dve preda- 
vanji na ljubljanskem in ma- 



riborskem oddelku Teološke 
fakultete, ki ju je imel pod- 
predsednik komisije. Skupno 
s predstavniki republiške 
konference zveze socialistič- 
ne mladine Slovenije pa so 
imeli predstavniki komisije 
razgovor z vodstvom Ciiril- 
skega društva slovenskih bo- 
goslovcev. 

Komisiji SRS za odnose z 
verskimi skupnostmi Je v 
zvezi z osnutkom zalkona po- 
slalo sedem občinskih komi- 
sij za odnose z verskimi 
skupnostmi ter: Teološka fa- 
kulteta v Ljubljani; Društvo 
slovenskih bogoslovcev iz 
Ljubljane; Uredništvo »Og- 
njišča« iz Kopra; apostolski 
administrator za Slovensko 
Primorje škof dr. Janez Jen- 
ko iz Kopra; enajst dekanij 
iz Slovenskega Primorja; se- 
niorski urad Evangeličanske 
cerkve v SRS iz Hodoša ter 
nekateri drugi. 

Osnutek zakona je komen- 
tiral tudi verski tisk. Daljše 
članke so objavili: Družina 
23. novembra, (dr. Prane 
Perko: »Utemeljeno upanje«); 
Bilten študentskih veroučnih 
skupin v novembrski števil- 
ki; Evangeličanski Ust v de- 
cembrski številki ter »Glas 
koncila« iz Zagreba v dveh 
nadaljevanjih 26. oktobra in 
9. novembra. 

Za pripombe predstavnikov 
verskih skupnosti, ki so jih 
dali v razgovorih ter za pis- 
mene pripombe poslane Ko- 
misiji SRS za odnose z ver- 
skimi skupnostmi in komen- 
tarje v verskem tisku je pr- 
vič značilno, da pojmujejo 
zakon o pravnem položaju 
verskih skupnosti kot celo- 
ten pravni kodeks o verskih 
svoboščinah občanov. Zato 
je v njih veliko sugestij, da 
bi bile te svoboščine še bolj 
natančno opredeljene, čeprav 
je to generalno urejeno že 
č določbami ustave oziroma 
so posredno zaščitene v do- 
ločbah zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti, 
zakon pa ureja samo polo- 
žaj verujoča na področju 
njihove pravice združevanja 
v verske skupnosti za zado- 
voljevanje verskih potreb. 

Drugi del pripomb pa se 
zavzema za bolj natančna 
določila zakona v primerih, 
ko zakon omejuje svobodno 
delovanje verskih skupnosti 
samo na versko področje. 

Komisija SRS za odnose z 
verskimi skupnostmi je po 
predhodnem konsultiranju z 
organi RK SZDL in drugimi 
zainteresiranimi institucija- 
mi na seji dne 16. decembra 
podrobno proučila in anali- 

zirala pripombe verskih skup- 
nosti k osnutku zaKona ter 
pripombe, ki so jih poslale 
komisije za odnose z verski- 
mi skupnostmi občin ter 
drugi organi in v skladu z 
razpravo v Skupščini SRS 
izdelala besedilo predloga 
zakona. 

Predlog zakona je tudi 
upošteval nekatera stališča 
družbenopolitičnega zbora 
skupščine SR Slovenije; v 
skladu z njim je skušal pred- 
log dosledno uveljaviti nače- 
lo,^ da so verske skupnosti 
ločene od države in še pose- 
bej od procesa vzgoje in izo- 
braževanja. Glede predpisov, 
ki naj bi urejali pogrebe in 
druge svečanosti, pa so bila 
v obdobju priprave predloga 
zakona v skupščini SR Slo- 
venije razčiščena stališča, da 
pogrebne svečanosti ne mo- 
rejo biti predmet republiške- 
ga zakona, zlasti pa ne za- 
kona o pravnem položaju 
verskih skupnosti, 

Praiv talko je bilo treba upošte- 
vati, da je vprašanje varstva 
kulturnih spomenikov že ure- 
jeno s posebnim zakonom in 
da je treba vsa vprašanja kul- 
turnih objektov, ki so kul- 
turni spomeniki, urediti z 
zakonom o kulturnih spome- 
nikih, katerega uskladitev z 
ustavo se pripravlja. 

Pri izdelavi predloga zako- 
na so bile upoštevane tudi 
pripombe zakonodajnoprav- 
ne komisije skupščine SR 
Slovenije glede smotrnejše 
določitve organov, ki oprav- 
ljajo upravne zadeve v zve- 
zi z v obstojem in delovanjem 
verskih skupnosti in glede 
kazenskih sankcij zoper krši- 
telja določb zakona. 

Poleg navednega so v pred- 
logu zakona upoštevani šte- 
vilni drugi predlogi organov 
in institucij in so bila v skla- 
du s temi pripombami spre- 
menjena besedila sledečih 
določb predloga zakona: 

— četrtega odstavka 5. čle- 
na (glede dejavnosti, ki jih 
ustava in zakon opredeljuje- 
ta kot dejavnosti splošnega 
oziroma dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena); 

— v 6. členu je določba 
osnutka, da morajo verske 
skupnosti svojo ustanovitev 
in prenehanje delovanja pri- 
javiti pristojnemu upravne- 
mu organu občine spreme- 
njena tako, da se ta prijava 
opravi pri Komisiji SRS za 
odnose z verskimi skupnost- 
mi (kot je bilo to tudi do- 
sedanja praksa); 
— tretjega odstavka 10. čle- 
na (glede pravice verskih šol 
za vzgojo duhovnikov, da 

lahko organizirajo občasne 
oblike ustreznega izobraževa- 
nja za osebe, kd pomagajo 
duhovnikom pri verskih ob- 
redih ali verskem pouku); 

— drugega odstavka 13. 
člena (glede opravljanja ver- 
skih obredov brez posebnega 
dovoljenja na domu »v ož- 
jem krogu« — osnutek: »v 
družinskem krogu«); 

— prvega odstavka 16. čle- 
na (z opredelitvijo, da lah- 
ko obišče duhovnik osebe, ki 
so v bolnišnicah in podob- 
nih zavodih na njihovo željo 
oziroma na željo njihovih 
svojcev). 

V soglasju z navedenimi 
institucijami je bilo spreje- 
to stališče, da vsebuje pred- 
log zakona o pravnem polo- 
žaju verskih supnosti v SRS 
tudi določbe, da se sme op- 
raviti verski obred poroke 
šele potem, ko je bila skle- 
njena zakonska zveza pred 
pristojnim državnim orga- 
nom (novi 15. člen). Tako 
je bilo določeno tudi v do- 
sedanjem temeljnem zakonu 
o pravnem položaju verskih 
skupnosti in je sankcionira- 
no v veljavnem kazenskem 
zakoniku. Ob tem je bilo 
upoštevano dejstvo, da ima 
lahko zmota občanov, da so 
stopili v zakonsko zvezo že 
s samim cerkvenim obre- 
dom, dalekosežne pravne po- 
sledice. Medtem pa so takš- 
ne posledice v primeru kr- 
sta oziroma podelitve imena 
z verskim obredom pred vpi- 

Izvršni svet, ki je predla- 
gatelj odloka o zavarovanju 
redkih in ogroženih rastlin- 
skih vrst, v obrazložitvi na- 
vaja: »S predlaganim odlo- 
kom o zavarovanju redkih 
in ogroženih rastlinskih vrst 
usklajujemo odredbo o zava- 
rovanju redke flore (Uradni 
list LRS, št. 23/47 in 20/47) 
z določbami zakona o var- 
stvu narave (Uradni list 
SRS, št. 7/70). 

Pri oblikovanju predloga 
smo izhajali iz določb 104. 
člena Ustave SR Slovenije, 
po katerih je rastlinski svet 
pod posebnim družbenim 
varstvom. 

Nova dognanja bioloških 
lastnosti dosedaj zavarovanih 
redkih rastlinskih vrst in 
znanstvenega proučevanja 
vzrokov, ki pogojujejo spre- 
membe v sestavi rastlinskega 

som v matično knjigo roj- 
stev minimalne in jih ni tre- 
ba z zakonom o pravnem 
položaju verskih skupnosti 
posebej preprečevati. 

Pomembna je tudi spre- 
memba določil glede kazni 
za prekršek, ko je oprav- 
ljen verski obred brez za- 
prosila oziroma v nasprot- 
ju s hišnim redom v bolniš- 
nicah, domovih za ostarele 
in podobnih zavodih. Pred- 
log zakona je tak prekršek 
uvrstil med dejanja, za kate- 
ra so predvidene blažje kaz- 
ni, kot je to bilo prvotno 
v osnutku zakona in je zanj 
lahko kaznovan samo duhov- 
nik in ne tudi bolnik (21. 
člen). 

Na seji koordinacijskega 
odbora RK SZDL za odnose 
med samoupravno socialistič- 
no družbo in verskimi skup- 
nostmi dne 22. marca letos 
je bilo ocenjeno, da z nave- 
denimi spremembami in do- 
polnitvami izboljšan zakon 
smotrno opredeljuje pravni 
položaj verskih skupnosti v 
naši republiki in daje opti- 
malno osnovo za urejanje 
odnosov med družbo in cerk- 
vijo na vseh območjih, kjer 
ti nastajajo. 

Republiški izvršni svet je 
na seji 8. aprila letos po- 
trdil citirani predlog zakona 
in njegovo obrazložitev ter 
ju posreduje skupščini SR 
Slovenije v nadaljnjo obrav- 
navo. 

sveta na območju SR Slove- 
nije, so narekovala, da se 
v prihodnje posamezno za- 
varujejo samo tiste samonik- 
le rastlinske vrste, ki so za- 
radi biološke občutljivosti in 
ekološke zahtevnosti redke v 
rastlinskem svetu. V skladu 
s tem se v odloku določajo 
za posamezno zavarovane le 
redke nacionalno ali medna- 
rodno pomembne samonikle 
rastlinske vrste, katerih ob- 
stoj je ogrožen zaradi trga- 
nja ali odstranjevanja celih 
rastlin iz naravnih rastišč. 
Med posamezno zavarovane 
rastlinske vrste je bilo pot- 
rebno uvrstiti tudi redki, 
zimzeleni lesnati rastlini bo- 
diko in tiso, ki sta vse bolj 
ogroženi zaradi sekanja in 
obsekovanja vej za okrasne 
namene. 

Izbor redkih ali ogroženih 

Predlog odloka o zavarovanju redkih 

in ogroženih rastlinskih vrst 
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rastlin po predlogu odloka 
je po temeljitem delu opra- 
vila posebna delovna skupi- 
na strokovnjakov SAZU, Pri- 
rodoslovnega društva Slove- 
nije, Zavoda za spomeniško 
varstvo SRS ter Filozofske 
in Biotehniške fakultete Uni- 
verze v Ljubljani. 

Predlok odloka je bil do- 
stavljen v mnenje vsem ob- 
činskim skupščinam. Iz dos- 
pelih odgovorov občinskih 
skupščin je razvidno, da na 
predlog odloka nimajo pri- 
pomb. Edino komisija za 
varsvo okolja skupščine ob- 
čine Ljutomer predlaga, da 
se posamezno zavarujejo še 
turška lilija (Lilium marta- 
gon), sibirska perunika (Iris 
sibirioa), vodni oreh (Trapa 
natans), beli lokvanj (Nym- 
phea alba) in ščitno listni pa- 
lokvanj (Nymphoides pelta- 
ta). 

Ker prvi dve vrsti (turška 
lilija in sibiTska perunika) 
na območju Slovenije nista 
redki in njun obstoj v slo- 

Zakonodajno pravna komisi- 
ja Skupščine SR Slovenije 
predlaga, naj Zbor združene- 
ga dela ugotovi, da je treba 
6rta.td 21. člen Zakona o med- 
sebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu o delovnih 
razmerjih med delavci in za- 
sebnimi delodajalci (Uradni 
list SRS, št. 18 - 113/74). Ta 
člen se glasi: »Delavec v zdru- 
ženem delu ima pravico do 
delovnega časa 42 ur v ted- 
nu (poln delovni čas), če ni 

venskem prostoru ni ogro- 
žen in ker za ostale tri vrste 
(vodni oreh, beli lokvanj in 
ščitasto listni palokvanj) ob- 
stoja potencialna ogroženost 
le na določenih lokalitetah, 
je stvar prizadetih občin, da 
te vrste rastlin zavarujejo s 
svojim odlokom po drugem 
odstavku 10. člena zakona o 
varstvu narave; na to smo 
skupščino občine Ljutomer 
opozorili. 

Posebno pereče je v zad- 
njem času vprašanje izkori- 
ščanja gospodarsko pomemb- 
nih samoniklih okrasnih in 
zdravilnih rastlinskih vrst, 
zaradi česar so vse bolj og- 
rožene. To vprašanje bo v 
okviru splošnih varstvenih 
ukrepov uredil izvršni svet 
s posebno uredbo. 

Za izvedbo odloka o zava- 
rovanju redkih in ogroženih 
rastlinskih vrst niso potreb- 
na nobena finančna sredstva, 
ki bi bremenila sredstva pro- 
računov družbenopolitičnih 
skupnosti«. 

za posamezne primere s po- 
sebnim zakonom ali s poseb- 
nim predpisom, izdanim na 
podlagi zakona, drugače do- 
ločeno.« Komisija meni, da 
ta člen ni v skladu z nasled- 
njo ustavno določbo: »Dela- 
vec ima pravico do omejene- 
ga delovnega časa« (1. odsta- 
vek 204. člena Ustave SRS). 
»Delovni čas delavca ne sme 
biti daljši kot 42 ur V tednu. 
Zakon lahko določi, da sme 
delovni čas v določenih dejav- 

nositth in v določenih prime- 
rih trajati za omejeno dobo 
več kot 42 ur v tednu, če to 
zahtevajo narava dela ali iz- 
jemne okoliščine« (2. odsta- 
vek 204. člena Ustave SRS). 

Postopek za oceno ustavno- 
sti navedene zakonske določ- 
be je začelo Ustavno sodišče 
Slovenije na pobudo dr. Veii- 
mira Jovanovskega iz Kosov- 
ske Mitrovice. Pobudnik je 
predlagal oceno ustavnosti ti- 
stega dela 21. člena omenje- 
nega zakona, ki določa, da 
ima delavec pravico do de- 
lovnega časa 42 ur tedensko, 
če ni za posamezne primere 
s posebnim zakonom ali s po- 
sebnim predpisom, izdanim 
na podlagi zakona, drugače 
določeno. Meni, da je delav- 
čeva pravica do omejenega 
delovnega časa ustavna pra- 
vica, zato se sme odrediti 
daljši delovni čas le na način, 
v primerih in ob pogojih, kot 
jih določa ustava. 

Ker gre za republiški za- 
kon in je zato Skupščina SR 
Slovenije udeleženka v po- 
stopku pred Ustavnim sodi- 
ščem, ji je Ustavno sodišče 
Slovenije poslalo v obravna- 
vo predlog za začetek postop- 
ka za oceno ustavnosti. Za- 
konodajno-pravna komisija je 
pobudo obravnavala in ugo- 
tovila: »21. člen zakona je 
sicer neke vrste uvodna ozi- 
roma splošna določba II. po- 
glavja zakona in skuša zajeti 
vse oblike delovnega časa, ki 
jih obravnava, to poglavje, to- 
rej: poln delovni čas (21. člen), 
krapi, oziroma nepoln delov- 
ni čas (25. člen), skrajšan 
poln delovni čas (26. člen) in 
podaljšan poln delovni čas 
oziroma nadurno delo (27. 
člen). Glede na takšno izho- 
dišče se 21. člen ne nanaša 
samo na delo prek polnega 
delovnega časa, temveč se 
nanaša na vse oblike delovne- 

ga časa, torej tudi na skraj- 
šan ali krajši oziroma nepoln 
delovni čas. Glede na to bi 
bilo potrebno besedilo tega 
člena razumeti tako, da se 
z ustavo določeni poln delov- 
ni čas 42 ur v tednu lahko 
skrajšamo samo s posebnim 
zakonom in s posebnim pred- 
pisom, izdanim na podlagi 
zakona, podaljša pa samo s 
posebnim zakonom. 

V navedenem smislu je bil 
ob sprejemanju zakona za- 
mišljen namen 21. člena, ki 
pa dopušča tudi drugačno 
razlago, to je, da bi bilo 
mogoče' s posebnim predpi- 
som, izdanim na podlagi za- 
kona, določiti tudi daljši de- 
lovni čas od polnega 42-urne- 
ga delovnega časa tudi poleg 
primerov, ki jih določata us- 
tava in zakon. Le-ta namreč 
določa, da lahko zakon do- 
loči, da sme delovni čas v 
določenih dejavnostih in dolo- 
čenih primerih trajati za 
omejeno dobo več kot 42 ur 
v tednu, če to zahtevajo na- 
rava dela ali izjemne okoli- 
ščine. Teh kriterijev, da sme 
delovni čas »v določenih de- 
javnostih in v določenih pri- 
merih« ter »za omejeno do- 
bo«, če to zahtevajo »narava 
dela ali izjemne okoliščine«, 
trajati več kot 42 ur, pa 21. 
člen ne omenja, s čemer je 
dopuščena tudi možnost raz- 
lage, da se lahko s poseb- 
nim predpisom, izdanim na 
podlagi zakona, določi poleg 
navedenih kriterijev daljši 
delovni čas od 42-umega de- 
lovnega tedna. 

Zaradi možnosti take raz- 
lage in drugih pomanjkljivo- 
sti glede delnega odstopanja 
besedila al. člena zakona od 
citiranih ustavnih določb je 
komisija menila, da je po- 
trebno črtati 21. člen tega 
zakona.« 

Predlog za črtanje 21. člena zakona 

o medsebojnih razmerjih delavcev 

v združenem delu in o delovnih 
razmerjih med delavci in zasebnimi 

delodajalci (ESA 562) 
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Iz Skupščine 

OSNUTEK ZAKONA 

O ZDRUŽENEM DELU (II) 

DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI DELAVCEV 
V ZDRUŽENEM DELU 

milini 
V nadaljevanju tematskega podajanja temeljnih 
rešitev Osnutka zakona o združenem delu, v tej 
številki »Poročevalca« končujemo prikaz poglavja 
»Družbenoekonomski odnosi delavcev v združenem 
delu«. Iz omenjenega poglavja tokrat prikazujemo 
določbe o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu, o upravljanju družbenih sredstev in 
o povezovanju osebnega dela v sistem samouprav- 
no združenega dela. 

PRAVICO DELA Z DRUŽBENIM! SREDSTVI 

SE PRIDOBI S SKLENITVIJO DELOVNEGA 

RAZMERJA 

© Vsak lahko svobodno, enakopravno in pod enakimi pogoji sklene delovno razmerje 
z drugimi delavci v temeljni organizaciji 

© Delovno razmerje se vzpostavi med samimi delavci, ki so združili delo, ter ni le 
pravno razmerje temveč tudi družbenoekonomski odnos 

® Pri sklenitvi delovnega razmerja mora dati delavec pismeno izjavo, da je sezna- 
njen s samoupravnim sporazumom o združevanju delavcev v temeljno organizacijo 
in z drugimi samoupravnimi akti, ter da jih sprejema 

© Namen uvedbe denarne kazni je bolj učinkovito vplivati na delavce, da se izogi- 
bajo kršitev delovnih in drugih obveznosti pri delih, kjer je ogroženo življenje in 
varnost ljudi (v železniškem prometu, bolnišnicah itd.) 

® Družbena sredstva so skupna materialna osnova za ohranitev in razvoj socialistič- 
ne družbe in jih upravljajo delavci v temeljni organizaciji ter v vseh drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev 

• Posebej pomembno za kmete: svoje delo, zemljišče in druga sredstva, ki so oseb- 
na lastnina, lahko združujejo med seboj v kmetijske zadruge in druge oblike zdru- 
ževanja 

MEDSEBOJNI ODNOSI DELAVCEV 

V ZDRUŽENEM DELU 

V tem poglavju Osnutka 
zakona so podrobno razčle- 
njene določbe Ustave SFRJ, 

po katerih je delavec skupaj 
z drugimi delavci v združe- 
nem delu s sredstvi, ki so 

družbena lastnina, edini no- 
silec pravice dela s temi 
sredstvi in upravljanja teh 
sredstev ter je edini pokli- 
can, da skupaj z drugimi de 
lavci ureja medsebojna raz- 
merja, ki nastajajo v združe 
nem delu. 

S tem v zvezi so postav 

ljene določbe, kdaj in kako 
se sklene delovno razmerje 
in pod katerimi pogoji lahko 
preneha, katere akte se izda- 
ja za urejanje medsebojnih 
razmerij v združenem delu 
in kakšna je odgovornost za 
izpolnjevanje delovnih obvez- 
nosti. 
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DELOVNO RAZMERJE 

V uvodnem delu tega po- 
glavja je najprej opredeljeno, 
da »je z delovnim razmer- 
jem mišljeno razmerje med 
delavci v združenem delu, ki 
v temeljni organizaciji uve- 
ljavljajo pravico dela in de- 
lajo z družbenimi sredstvi, 
in razmerje med delavci, ki 
v delovnih skupnostih delajo 
v združenem delu, kot tudi 
skupne pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ki izvirajo iz 
tega razmerja in iz skupnega 
dela z družbenimi sredstvi« 

Za tako opredeljen pojem 
delovnega razmerja je značil- 
nih nekaj prvin, ki mu da 
jejo povsem novo vsebino v 
primerjavi z dosedanjimi re- 
šitvami. Prvič, delovno raz 
merje nastane med delavci 
samimi, ki so, uresničujoč 
pravico dela z družbenimi 
sredstvi, združili svoje cielo. 
Drugič, tako združeni delavci 
delajo s sredstvi v družbeni 
lastnini v temeljni organizaci- 
ji ali v delovni skupnosti. 
Tretjič, pri tem skupnem de 
lu z družbenimi sredstvi de- 
lavci uveljavljajo svoje pra- 
vice, obveznosti in odgovor- 
nosti pri delu, ki jih imajo 
na podlagi pravice dela z 
družbenimi sredstvi. 

Pojem »delovno razmerje« 
velja za najbolj ustrezno 
pravno obliko in pravni izraz 
razmerij, ki nastanejo med 
delavci v združenem delu. 
ker označuje razmerja med 
delavci, ki nastanejo pri 
skupnem — združenem delu 
s sredstvi v družbeni lastnini 

v temeljni organizaciji. Po- 
jem »delovno razmerje« pa 
ne pomeni le pravno razmer- 
je marveč tudi družbenoeko- 
nomski odnos. Obenem pa je 
to tudi družbeni proces, ker 
je delo delavcev v proizvod- 
nji in drugih skupno delo, 
družbeni proces, tako da je 
uvedba tega pojma s tega 
pravno teoretičnega vidika 
upravičena. 

Nadalje je v Osnutku za- 
kona pojmovno in vsebinsko 
izenačeno delovno razmerje 
delavcev v pogodbenih orga- 
nizacijah, zadrugah in dragih 
oblikah združevanja dela in 
sredstev z delovnim razmer- 
jem delavcev v TOZD in v 
delovnih skupnostih. In sicer 
zategadelj, ker se tudi v teh 
oblikah združenega dela v 
skladu z Ustavo SFRJ no- 
ja vi j a družbena lastnina, s 
katero se dela. 

Delovno razmerje delavcev 
v delovnih skupnostih orga- 
nov družbenopolitičnih, skup- 
nosti bo urejeno s posebnim 
zakonom ali samoupravnim 
sporazumom oziroma po- 
godbo. 

V Osnutku zakona pa ni 
opredeljeno delovno razmer- 
je. ki nastane med delovni- 
mi ljudmi, ki delajo s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov 
(zasebnikov), in delavci, ka- 
terih dopolnilno delo upo- 
rabljajo. Predvideno je, da 
bo to vprašanje urejeno z 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi zakoni. 

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno: »Delovno razmerje lah- 
ko sklene, kdor izpolnjuje 
pogoje, ki jih delavci v te- 
melini organizaciji določijo 
glede na potrebe delovnega 
procesa, delovne pogoje, de- 
la in naloge te organizacije 
v skladu s samoupravnim 
sporazumom, družbenim do- 
govorom ali zakonom«. 

V zvezi s sklenitvijo delov- 
nega razmerja je dano nekaj 
novih rešitev. 

Pomembna novost je samo- 
upravni splošni akt, s kate- 
rim se ureja medsebojna 
razmerja. V Osnutku zakona 
je namreč določeno, da nihče 
ne more začeti delati v te- 
meljni organizaciji preden je 
na način in pod pogoji, do- 
ločenimi z omenjenim aktom, 
sklenil delovno razmerje. Do- 
slej so bili po veljavnem za 
konu ti odnosi urejeni s sa- 

nim splošnim aktom, s ka- 
terim se ureja medsebojna 
razmerja. Izbiro izmed kan- 
didatov, ki so se prijavili na 
objavo oziroma na razpis. 
opravi delavski svet ali ko 
misija, ki jo imenuje delav- 
ski svet. 

Z Osnutkom zakona je na- 
dalje določeno, da ima vodil- 
na oseba in individualni po- 
slovodni organ oziroma pred- 
sednik kolegijskega poslo- 
vodnega organa, ki ni po- 
novno izbran za to funkcijo, 
pravico delati v temeljni or 
ganizaciji ali delovni skupno- 
sti na drugih delovnih me- 
stih, ki ustrezajo njegovi 
strokovni izobrazbi oziroma 
zmožnostim. Kot je znano, 
doslej z zakonom to ni bilo 
izrečno urejeno, čeprav so 
takšni primeri v praksi. 

Novost v Osnutku zakona 
je tudi določba, po kateri 
mora delavec pri sklenitvi 
delovnega razmejra dati pi- 
smeno izjavo, da je sezna- 
njen s samoupravnim spora- 

moupravnim sporazumom o 
medsebojnih razmerjih v 
združenem delu, ki je temelj- 
ni konstitutivni akt TOZD. 

Po Osnutku zakona je do 
ločeno, da delavci potem 
ko organizirajo svojo temelj- 
no organizacijo, sklenejo sa- 
moupravni sporazum o zdru- 
ževanju delavcev v TOZD in 
na podlagi tega akta kot te- 
meljnega konstitutivnega ak- 
ta določijo osnove tudi za 
urejanje medsebojnih razme- 
rij, kar pomeni da mora biti 
samoupravni splošni akt, s 
katerim se ureja medseboj 
na razmerja, v skladu z 
omenjenim samoupravnim 
sporazumom. 

Sklep o povečanju števila 
delavcev za opravljanje iolo- 
čenih delovnih nalog oziroma 
o tem, da se zasede prosta 
delovna mesta, sprejme or- 
gan, določen s samouprav- 

zumom o združevanju dela 
in sredstev v temeljni orga- 
nizaciji, s samoupravnim 
splošnim aktom, s katerim se 
ureja njegove pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti, in s 
statutom, ter da jih spreje- 
ma. 

Naj omenimo še določbo, 
po kateri je lahko delavec 
v skladu s samoupravnim 
splošnim aktom, s katerim 
se ureja medsebojna razmer- 
ja, in z zakonom razporejen 
v temeljni organizaciji, v ka- 
teri dela, na vsako delovno 
mesto oziroma na vsako de- 
lovno nalogo, ki ustreza nje- 
govi strokovni izobrazbi ozi- 
roma delovni zmožnosti. S 
samoupravnim sporazumom 
o združevanju v delovno ozi- 
roma sestavljeno organizacijo 
se nadalje določi pogoje, 
pod katerimi je mogoče de- 
lavca iz ene temeljne organi- 
zacije razporediti v drugo 
TOZD na delovno mesto, ki 
ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi ali delovni zmož- 
nosti. 

SPLOŠNI AKT O UREJANJU MEDSEBOJNIH 
RAZMERIJ 

Izhajajoč iz načela, da se 
dohodek v združenem delu 
pridobiva in obvezno izkazu- 
je kot dohodek TOZD, v ka- 
teri delavci, s tem ko oprav- 
ljajo gospodarsko in drugo 
družbeno dejavnost s sred- 
stvi, ki so družbena lastnina, 
uresničujejo svoje družbeno- 
ekonomske in samoupravne 
pravice, je v Osnutku opre- 
deljeno načelo, da delavci 
vselej uresničujejo svoje pra- 
vice, obveznosti in odgovor- 
nosti v temeljni organizaciji, 
v kateri delajo, ne glede na 
to ali le-te izvirajo iz dela v 
njej ali iz drugih oblik zdru- 
ževanja. 

Tako so odpravljene more- 
bitne dileme in mnenja, da 
lahko delavci svoje pravice, 
obveznosti in odgovornosti v 
temeljni organizaciji uresni- 
čujejo v delovni organizaciji. 

Delavci določijo medseboj- 
ne pravice, obveznosti in od- 
govornosti pri delu, tako da 
sprejmejo samoupravni svil o- 
šni akt, s katerim uredijo 

medsebojna razmerje. S tem 
aktom pa se določi: po- 
goje, ki jih mora delavec 
izpolnjevati, da bi opravljal 
določena dela oziroma delov- 
ne naloge; osnove in merila 
za razporejanje dohodka v 
temeljni organizaciji; osnove 
in merila za vrednotenje de- 
la zaradi delitve sredstev za 
osebne dohodke delavcev; ob- 
veznosti delavcev pri delu in 
njihovo odgovornost za krši- 
tev delovnih obveznosti in 
storjeno škodo; ukrepe za 
varstvo delavcev pri delu, 
pravice in obveznosti delav- 
cev do izobraževanja in iz-. 
popolnjevanja glede na de- 
lovne potrebe, pogoje in na- 
^in izrabe dopusta itn. 

O pravicah, obveznostih in 
odgovornostih delavcev odlo- 
ča delavski svet oziroma nje- 
gove komisije, ki jih imenu- 
je. V temeljni organizaciji, ki 
nima delavskega sveta, odlo- 
ča i o vsi delavci, če se za 
odločanje o teh vprašanjih 
ne ustanovi komisij. 

ODGOVORNOST ZA IZPOLNJEVANJE 
DELOVNIH OBVEZNOSTI 

V Osnutku je rečeno, da 
so delavci medsebojno in 
osebno odgovorni za vestno 
izpolnjevanje delovnih in 
drugih obveznosti v združe- 
nem delu in da delavec od- 

govarja za nespoštovanje 
sklepov organizacije, v kateri 
dela, za kršitev delovnih ob- 
veznosti in za druge kršitve 
delovne discipline (če jo krši 
po svoji krivdi) ter da je 
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za t,o odgovoren v temeljni 
organizaciji disciplinsko in 
materialno. 

Kršitve obveznosti so lah- 
ko lažje ali težje. V osnutku 
je med težje kršitve delov- 
nih in drugih obveznosti med 
drugim uvrščena neizpolnitev 
ali nevestno, nepravočasno 
ali malomarno izpolnjevanje 
delovnih in drugih obvezno- 
sti, nezakonito razpolaganje z 
družbenim premoženjm, da- 
janje napačnih podatkov, zlo- 
raba položaja, sprejem de- 

DENARNA KAZEN 

Denarna kazen ni novost 
pri nas, saj je že doslej ve- 
ljala npr. za kršitve delovnih 
in drugih obveznosti v rudar- 
stvu in nekaterih drugih pa- 
nogah. Ta ukrep pa se po 
Osnutku zakona razširja na 
določene težje kršitve delov- 
nih obveznosti v vseh dejav- 
nostih. Smoter uvedbe de 
narne kazni je učinkoviteje 
vplivati na delavce, da se iz- 
ogibajo kršitev delovnih in 
drugih obveznosti, in sicer 
pri tistih delih, kjer se z 
malomarnim in neodgovor- 
nim ravnanjem ogroža živ- 
ljenje ali varnost ljudi ali se 
poškoduje materialne dobri- 
ne večje vrednosti, kar se 
dogaja v železniškem pro- 
metu, bolnišnicah itn. 

Denarno se bo kaznovalo 
tudi kršitve samoupravnih 
pravic delovnih ljudi, dolo- 
čene oblike zlorabe položaja 
ali prekoračitev danega po- 

, oblastila, povzročanje prete- 
pa ali nereda v temeljni or 
ganizaciji, kršitev poslovne 
vojaške ali druge tajnosti. 

Za ugotavljanje kršitev de- 
lovnih obveznosti in za izre- 
kanje kazni se v temeljni 
organizaciji ustanovi disci- 
plinsko komisijo. Pri tem 
lahko več temeljnih organiza- 

lavca na delo v nasprotju z 
zakonskimi določbami in po- 
dobno. Prav tako se delavec 
težje pregreši zoper svoje de 
lovne obveznosti, če pride na 
delo vinjen, če povzroči ne- 
red ali pretep ali če neopra 
vičeno izostane z dela. 

Za takšna in podobna rav 
nanja so predvideni naslednji 
disciplinski ukrepi: opomin, 
javni opomin, razporeditev 
na drugo delovno mesto, de- 
narna kazen in prenehanje 
delovnega razmerja. 

cij v isti delovni organizaciji 
ustanovi skupno disciplinsko 
komisijo. 

Poglavitna novost v Osnut- 
ku zakona se nanaša na ob- 
veznost, da morajo biti do- 
ločeno število članov disci- 
plinske komisije, vendar ne 
več kot četrtina celotnega 
števila članov, osebe zunaj 
temeljne organizacije, ki jih 
volijo delavci na predlog zbo- 
ra združenega dela skupšči- 
ne. S to določbo naj bi se 
odpravilo neobjektivnost, fa- 
miliarnost, premajhno upo- 
števanje pomena kršitev de- 
lovnih obveznosti in drugih 
kršitev delovne discipline, 
kar je v sedaj veljavnem si- 
stemu odgovornosti zelo kaz- 
no. 

In končno je v Osnutku 
zakona predvidena možnost, 
da se določi pavšalni znesek 
odškodnine za škodo, ki so 
jo povzročili delavci in ki 
utegne vplivati na delovni 
proces in izpolnjevanje ob- 
veznosti drugih delavcev v 
TOZD. Za talk primer je pred- 
videno, da se s samouprav- 
nim splošnim aktom o med- 
sebojnih odnosih podrobno 
določi tudi odškodninski po 
stopek in organ, ki začne ta 
postopek. 

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

Delavcu preneha delovno 
razmerje v temeljni organim 
ciji: če pismeno izjavi, da r>e 
želi delati v njej in da preki- 
nja delovno razmerje; če se 
s pooblaščenim organom pi 
smeno sporazume, da mu 
preneha delovno razmerje; če 
noče delati na delovnem me- 
stu, ki mu je ponujeno in 
ki ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi ter drugim zmož 
nostim. 

Delavcu lahko preneha de- 
lovno razmerje, če je pri 
sklenitvi delovnega razmerja 
zamolčal ali dal neresnične 
podatke v zvezi z delovnimi 

pogoji ali če ne izpolnjuje 
svojih obveznosti pri delu in 
na ta način huje krši skup- 
ne interese. Pripravniku pre- 
neha delovno razmerje v te- 
meljni organizaciji po poteku 
pripravniške dobe, če ga ni 
mogoče razporediti na ustrez- 
no delovno mesto. 

Kot novost je v Osnutku 
predlagano, da v primeru, če 
pride temeljna organizacija v 
ekonomske težave, zaradi ka- 
terih preneha potreba po do- 
ločenem številu delavcev, lah- 
ko delavci odločijo, da pre- 
neha delovno razmerje tistim 

delavcem, ki je zaradi njiho- 
vega neodgovornega odnosa 
do dela prišla temeljna orga- 
nizacija v takšen položaj. 

Delovno razmerje lahko 
preneha tudi, če se komisij- 
sko ugotovi, da delavec ni 
zmožen opravljati delo svo- 
jega delovnega mesta, ali če 
se ugotovi, da trajneje ne 
dosega rezultatov, ki jih je 

na tem delovnem mestu na- 
vadno treba dosegati. 

Določa se tudi dve novi 
obliki prenehanja delovnega 
razmerja po zakonu: če de- 
lavec noče dati pismene iz- 
jave o sprejetju samouprav- 
nega sporazuma o združeva- 
nju dela delavcev v temeljni 
organizaciji, ali če izpolni po- 
goje za pokojnino. 

UPRAVLJANJE DRUŽBENIH 
SREDSTEV 

Izhajajoč iz funkcije druž- 
benih sredstev, ki je določe 
na z Ustavo SFRJ, se v tem 
poglavju Osnutka zakona p<> 
drobno razčlenjuje sistem od- 
nosov glede upravljanja sred- 
stev v družbeni lastnini. 

V Osnutku zakona je med 
drugim izrečno določeno, kaj 

DRUŽBENA SREDSTVA 
V Osnutku je določeno, da 

so družbena sredstva kot 
družbena lastnina skupna 
materialna osnova za ohra- 
nitev in razvoj socialistične 
družbe in da jih upravljajo 
delavci v temeljni organiza- 
ciji in v vseh drugih obli- 
kah združevanja dela in sred- 
stev. 

Družbena lastnina so pro 
dukcijska sredstva in druga 
sredstva združenega dela, 
proizvodi združenega dela, 
sredstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbe- 
nih potreb, naravna bogastva 
in vse dobrine v splošni rabi. 

Družbena sredstva, kot so 
stvari, materialne pravice in 
denarna sredstva, ki so druž- 
bena lastnina, so materialna 
osnova dela delavcev v te- 
meljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela ter de- 
lovnih skupnostih. Stvari so 
nepremičnine in premičnine 
Materialne pravice so pravi- 
ce do patenta, modela, vzor 
ca, blagovne znamke itn. De 
narna sredstva so denar, me- 
nica, ček in drugi vrednost- 
ni papirji. 

Vsa ta družbena sredstva 
se po njihovem namenu upo- 
rablja v temeljni organizaciji 

vse je v družbeni lastnini, 
ter kako in v katerih mejah 
se določa pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev 
in drugih delovnih ljudi ter 
družbenopravnih oseb glede 
uporabe in upravljanja druž- 
benih sredstev ter razpolaga- 
nja z njimi. 

kot sredstva družbene repro- 
dukcije (osnovna sredstva in 
obratna sredstva) in sredstva 
za zadovoljevanje skupnih 
potreb delavcev. 

Kot osnovna sredstva so 
mišljene stvari in pravice, ki 
rabijo pri delu kot delovna 
sredstva (delovna orodja, ob- 
jekti, ki se jih uporablja pri 
delu) ter denarna sredstva, 
ki so namenjena za nakup 
teh stvari in pravic. Kot os- 
novna sredstva štejejo tudi 
stvari, ki so v gradnji ali so 
zgrajene, pa se jih ne upo- 
rablja, kot tudi materialne 
pravice, ki so pogoj za delo 
in poslovanje, pa se njihova 
vrednost nadomešča iz ust 
varjenih prihodkov v obliki 
amortizacije. 

Kot obratna sredstva so 
mišljene stvari in pravice, ki 
se jih pri delu uporablja kot 
predmete dela (surovine, re- 
produkcijski material itn.) 
ter denarna sredstva, ki so 
namenjena »a nakup teh 
sredstev. 

Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb delavci izlo- 
čajo iz dohodka temeljne or- 
ganizacije oziroma delovne 
skupnosti, v kateri delajo, in 
iz svojih osebnih dohodkov. 

UPORABA IN UPRAVLJANJE DRUŽBENIH 
SREDSTEV TER RAZPOLAGANJE Z NJIMI 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da imajo delavci v 
Združenem delu pravico in 
obveznost uporabljati družbe- 
na sredstva in z njimi raz- 
polagati v skladu z naravo 

in namenom teh sredstev 
Pravica in obveznost delav- 
cev je, da ta sredstva stal- 
no obnavljajo, povečujejo in 
zboljšujejo, da jih čuvajo, va- 
rujejo pred uničenjem in po- 
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škodbami, da z njimi vestno 
in skrbno ravnajo in da jih 
zavarujejo proti rizikom in 
škodi. 

Predpisana je tudi pravica 
da se vzame iz uporabe do- 
trajana osnovna sredstva, na 
dalje pravica odpisati vred- 
nost ter obveznost revalori- 
zacije osnovnih sredstev. 

V Osnutku je določeno, da 
se s samoupravnim sporazu 
mom določi pogoje, pod ka- 
terimi se osnovna sredstva, 
ki jih delavci začasno ne mo- 
rejo uporabljati v svoji te- 
meljni organizaciji, da v za- 
časno uporabo delavcem v 
drugi temeljni organizaciji, 
nadalje način in oas njihove 
začasne uporabe, nadomestilo 
in druge pogoje, ki so skup- 
nega pomena. 

Sredstva za skupno porabo, 
ki se kot družbena sredstva 
razlikujejo od produkcijskih 

sredstev, upravljajo delavci v 
združenem delu. Delavci in 
drugi delovni ljudje, ki so 
združili sredstva v samo- 
upravno interesno skupnost 
zaradi zadovoljevanja svojih 
osebnih in skupnih potreb 
ter interesov, imajo pravico 
upravljati združena sredstva 
v skladu z ustreznim samo- 
upravnim sporazumom o 
ustanovitvi samoupravne in- 
teresne skupnosti in v skla- 
du z zakonom. 

Glede uporabe in upravlja- 
nja družbenih sredstev ter 
razpolaganja s temi sredstvi, 
ki rabijo za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih, Osnutek predpisuje, da 
imajo delavci in delovni ljud- 
je pravico upravljati ta sred- 
stva prek svojih delegacij in 
delegatov v skupščini druž- 
benopolitične skupnosti. 

ustvarja tako imenovano po- sredstvi, ki so osebna last- 
godbeno organizacijo združe- nina občanov, in tesnejšemu 
nega dela. To bodi spodbuda povezovanju tega dela z 
nadaljnjemu razvoju dela s združenim delom. 

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
PRAVNIH OSEB 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da imajo družbene 
pravne osebe (temeljne in 
druge organizacije združene 
ga dela, njihove skupnosti in 
druge oblike združevanja or- 
ganizacij združenega dela, de- 
lovne skupnosti, banke, za- 
varovalne skupnosti, samo 
upravne skupnosti, krajevne 
skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in njihovi organi) 
oravico, da v pravnem pro- 
metu z družbenimi sredstvi 
sklepajo samoupravne spora- 
zume in pogodbe ter oprav- 
ljajo druge pravne zadeve. 
Krajše povedano — imajo 
pravico razpolagati z družbe- 
nimi sredstvi. 

Samoupravni sporazumi 
oziroma pogodbe, s katerimi 

se izvaja razpolagalno pravi- 
co na družbenih sredstvih, 
morajo biti sklenjeni v pis- 
meni obliki. 

Nadalje so v Osnutku za- 
kona postavljene omejitve 
glede prometa družbenih 
sredstev. Produkcijskih sred- 
stev in drugih delovnih sred- 
stev ter sredstev skupne po- 
rabe ni mogoče neodplačno 
odtujiti iz družbene lastnine. 
Prepoved odtujitve se nanaša 
na kmetijska in stavbna 
zemljišča, gozdove, gozdna 
zemljišča in druga naravna 
bogastva. Morebitne izjeme 
od tega pravila za omenjene 
kategorije družbenih sredstev 
se določi z republiškim ozi- 
roma pokrajinskim zakonom. 

POVEZOVANJE OSEBNEGA DELA 

V SISTEM SAMOUPRAVNO 
ZDRUŽENEGA DELA 

V tem poglavju Osnutka 
zakona se ureja odnese pri 
združevanju osebnega dela in 
povezovanju le-tega s samo- 
upravno združenim delom 
Osnutek posebno podrobno 
ureja odnose pri združevanju 
kmetov v kmetijske zadruge 
in druge oblike združevanja 
kmetov ter pri uresničevanju 
njihovega trajnega sodelova- 
nja z organizacijami združe 
nega dela, kot tudi odnose 
pri sodelovanju individualnih 

kmetovalcev z zadrugami ir 
organizacijami združenega 
dela. Iz tega je razviden po 
men kmetijstva v našem raz- 
voju ter širše politično in 
družbeno zanimanje za sta 
nje in razvoj zasebnega kme- 
tijskega sektorja. 

■V osnutku so dani tudi 
jasni okviri glede značaja 
in načina združevanja dela 
s sredstvi, ki so osebna last- 
nina občanov, z delom dru- 
gih delavcev, s čimer se 

KMETIJSKE ZADRUGE 

V Osnutku zakona je reče- 
no; da lahko kmetje združu- 
jejo svoje delo, zemljišče in 
druga sredstva, ki so njihova 
osebna lastnina, med seboj v 
kmetijske zadruge in druge 
oblike združevanja kmetov. 
Prav tako lahko kmetje zdru- 
žujejo svoje delo, zemljišča 
in sredstva z delom delavcev 
in družbenimi sredstvi v or- 
ganizacijah združenega dela 
(z družbenim sektorjem) v 
razmerjih trajne medsebojne 
povezanosti ali trajnega po- 
slovnega sodelovanja. 

Z združevanjem v kmetij- 
sko zadrugo kmetje samo 
stojno, skupaj in enakoprav 
no upravljajo delo in pošlo 
vanje zadruge, urejajo med 
sebojna razmerja pri delu 
pri pridobivanju in delitvi 
dohodka ter druga medseboj- 
na razmerja v zadrugi. Zdru- 
ženi kmetje imajo iz naslova 
osebnega dela enake pravice 
in obveznosti kot delavci v 
združenem delu z družbenimi 
sredstvi. 

Glede delovanja kmetijske 
zadruge velja enako načelo 
kot za delovno organizacijo. 
Določeno je namreč, da se v 
kmetijski zadrugi lahko or 
ganizira eno ali več temeljnih 
organizacij. To pomeni, da 
delavci, ki delajo z družbe- 
nimi sredstvi v okviru za- 
druge, lahko organizirajo 
TOZD. Odnose med temi de- 
lavci in združenimi kmeti se 
uredi s samoupravnim spora- 
zumom. 

Poudariti velja, da kmet 
obdrži lastninsko oravico na 
kmetijskem zemljišču in na 
delovnem sredstvu, ki ga je 
združil v zadrugo. Možno pa 
je, da združeni kmet s pro- 
dajo ali kako drugače prene- 
se v družbeno lastnino svojo 
zemljo oziroma delovna sred- 
stva. 

Kmetijske zadruge ustvar 
jajo in delijo dohodek po 
enakem načelu kot temeljne 
organizacije združenega dela. 

Združeni kmetje pridobivajo 
dohodek s prodajo proizvo- 
dov, z deležem v skupnem 
dohodku j ki je dosežen v so- 
delovanju z delavci temeljne 
organizacije v sestavi zadru- 
ge ter s prejemki iz naslova 
kompenzacij in premij ter iz 
drugih naslovov. 

Kolikšen bo ta dohodek, je 
odvisno od prispevka, ki ga 
je sleherni od njih dal k 
ustvarjanju dohodka zadruge. 
Združenim kmetom namreč 
pripada del čistega dohodka 
kmetijske zadruge v soraz- 
merju s prispevkom, ki so 
ga dali s svojim osebnim de- 
lom in z združitvijo kmetij- 
skega zemljišča ter drugih 
sredstev k ustvarjanju do- 
hodka zadruge. Pravzaprav 
se uvaja merila, po katerih 
se določa prispevek združe- 
nih kmetov, in sicer: skupno 
in individualno delo v proiz- 
vodnji kmetijskih proizvodov, 
nadalje delež pri skupni na- 
bavi in pri skupni uporabi 
kmetijskega orodja in opre- 
me. Delež pri ustvarjanju či- 
stega dohodka bo tem večji, 
čim večji bo prispevek kme- 
tov pri skupni graditvi kme- 
tijskih objektov in pri skup- 
ni prodaji skupnih proizvo- 
dov. 

Po izločitvi tega dela do- 
hodka, ki pripada združenim 
kmetom, se dobi čisti doho- 
dek kmetijske zadruge, ki 
postane družbene lastnina in 
se vključi v njene sklade. 
Sredstva teh skladov se upo- 
rablja zlasti za ustvarjanje 
čim ugodnejših pogojev za 
delo združenih kmetov, za 
dosego čim boljših rezulta- 
tov dela in za povečanje pro- 
duktivnosti njihovega združe- 
nega dela. Seveda je mogoče 
sredstva teh skladov upora- 
biti tudi za razširitev in po- 
speševanje dejavnosti kme- 
tijske zadruge!, vendar le 
nod pogoji, ki so poprej do- 
ločeni s samoupravnim spo- 
razumom o združitvi v zadru- 
go in z njenim statutom. 

DRUGI NAČIN ZDRUŽEVANJA KMETOV 

Osnutek predvideva mož- 
nost združevanja kmetov v 
odnosih trajnega sodelovanja 
z organizacijami združenega 
dela s sklenitvijo samouprav- 

nih sporazumov, s katerimi 
se uredi medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti. 

S takšnim sporazumom se 
posebej opredeli način traj- 
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nega sodelovanja in upravlja- 
nja skupnih zadev ter obli- 
ke skupnega odločanja o pri- 
dobivanju in delitvi dohodka. 
V odnosih trajnega sodelova- 
nja s TOZD lahko kmetje 
sami ali skupaj z delavci te 
delovne organizacije organizi- 
rajo temeljno organizacijo 
kooperantov ter sklenejo sa- 
moupravni sporazum, s kate- 
rim določijo pogoje in način 
združevanja ter medsebojne 
pravice in obveznosti. 

V Osnutku je poudarjena 
tudi možnost sodelovanja in- 
dividualnih kmetovalcev s 
kmetijsko zadrugo oziroma 
temeljno ali drugo organiza- 
cijo združenega dela, ki je 
lahko začasno ali trajno brez 
skupnega rizika. Medsebojna 
razmerja pri takšnem sode- 

Delovni človek, ki samo- 
stojno opravlja dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi, ki 
so lastnina občanov, lahko s 
pogodbo združi svoje delo m 
sredstva ob skupnem riziku 
z delom drugih delavcev in 
z družbenimi sredstvi v okvi- 
ru pogodbene organizacije 
združenega dela. 

Pogodbo o ustanovitvi po- 
godbene organizacije združe- 
nega dela se sklene v pisme- 
ni obliki, in sicer jo sklenejo 

lovanju se uredi s pogodbo, 
ki jo kmet sklene s kmetij- 
sko zadrugo ali temeljno or- 
ganizacijo. Predvideno je na- 
dalje, da se lahko kmetijske 
zadruge in temeljne organi- 
zacije v njihovi sestavi ter 
druge oblike združevanja 
kmetov združujejo v zadruž- 
ne zveze in druga splošna 
združenja. 

V Osnutku je tudi določe- 
no, da imajo delovni ljudje, 
ki opravljajo dejavnosti z 
osebnim delom s sredstvi, ki 
so lastnina občanov, in ki 
se združijo v obrtno ali dru- 
go zadrugo, pri delu, prido 
bivanju in delitvi dohodka 
ter drugih medsebojnih od- 
nosih enake pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kot 
združeni kmetje v kmetijski 
zadrugi. 

delovni človek, ki združuje 
svoje delo in sredstva (s či- 
mer postane poslovodja po- 
godbene organizacije) in po- 
oblaščeni predstavniki z za- 
konom določenega organa 
družbenopolitične skupnosti. 
Pri tem sodeluje tudi sindi- 
kat in pristojne gospodarske 
zbornice. 

Za delo takšne organizacije 
so nujna denarna in druga 
sredstva, ki jih zagotovi de- 
lavec, ki združuje svoje delo 

in sredstva in ki vodi poslo- 
vanje (poslovodja). Del sred- 
stev za ustanovitev in zače- 
tek dela takšne organizacije 
lahko zagotovijo tudi druž- 
benopolitične skupnosti, sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, banke in druge družbene 
pravne osebe pod pogoji, ki 
so določeni z zakonom. 

Tudi za pogodbeno organi- 
zacijo združenega dela velja 
načelo sporazumevanja. Tako 
je v eni izmed določb Osnut 
ka rečeno, da »delavci jn po- 
slovodja sklenejo samouprav 
ni sporazum o združitvi, s 
katerim natančneje določijo 
medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornsoti v po 
godbeni organizaciji združe 
nega dela.« 

Delež delavcev pri delitvi 
dohodka in na novo ustvar 
jene vrednosti je odvisen od 
prispevka, ki so ga s svo- 
jim delom dali k ustvarja- 
nju dohodka. Iz čistega do- 
hodka, ki ga doseže pogod- 
bena organizacija združenega 
dela, se namreč najprej iz- 
loči sredstva za osebne do- 
hodke in za skupno porabo 
delavcev in poslovodje. Cisti 
dohodek, ki preosatne po iz- 
ločitvi teh sredstev, se raz- 

V naslednji številki: 

poredi na sredstva, ki pripa- 
dajo poslovodji (iz naslova 
lastninske pravice) in na 
sredstva, ki ostanejo v druž- 
beni lastnini (iz naslova ži- 
vega in minulega dela delav- 
cev ter družbenih sredstev, 
če so takšna sredstva v po- 
godbeni organizaciji). Koliko 
bo znašal ta delež poslovod- 
je, se določi s pogodbo o 
ustanovitvi pogodbene orga- 
nizacije združenega dela. 

Poslovodja lahko tisti del 
sredstev, ki jih dobi iz na- 
slova lastninske pravice v 
pogodbeni organizaciji, po- 
novno vloži v to organizaci- 
jo. Mogoče pa je tudi obrat 
no — da poslovodja umakne 
svoja sredstva, na katerih 
ima lastninsko pravico. Ven- 
dar pa tega ne more storiti 
kadarkoli, marveč le pod po- 
goji in na način, kot se je 
zavzel sporaauimnd z delav- 
ci, ki so zaposleni v pogod 
beni organizaciji združenega 
dela. Predvideno je tudi, da 
poslovodja izgubi pravico do 
deleža v dohodku pogodbene 
organizacije združenega dela 
iz naslova lastninske pravice, 
ko mu je povrnjena vrednost 
sredstev, ki jih je bil vložil. 

— Samoupravno organiziranje združenega 
dela 

POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 

RAZVOJNA POLITIKA 

SPODBUDA HITREJŠEMU RAZVOJU DEJAVNOSTI 

SKUPNEGA POMENA 

# Obeta se dogovor republik in pokrajin o razvoju dejavnosti skupnega pomena 
# S samoupravnimi sporazumi, ki morajo biti sklenjeni do konca 1.1977, 

bo zagotovljena kontinuiteta proizvodne rasti po 1.1980 
© Z zagotovitvijo nujnih rezervnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije 

bo zadoščeno naraščajočim potrebam 
® Spremenjena proizvodna struktura strojegradnje in ladjedelništva povzroča 

zaviranje stopnje rasti uvoza opreme 
@ Z načrtovano rastjo kmetijske proizvodnje in živilske industrije se bo naša država 

uvrstila med pomembne evropske izvoznike hrane 
# Od turizma se je nadejati 1,2 milijarde dolarjev letnega deviznega pritoka 
^ Graditev najbolj obremenjenih odsekov avtomobilske ceste »Bratstvo — enotnost« 

Osnutek tretjega dela Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1976 do 1980 
se nanaša na razvoj podro 
čij skupnega pomena ter gle- 
de tega določa posebne ob- 
veznosti ter naloge federaci- 

je, republik in pokrajin. Ko 
je Zvezni izvršni svet poslal 
ta dokument Skupščini SFRJ, 
je opozoril, da glede razvo- 
ja dejavnosti skupnega po- 
mena še ni dosežena tista 
stopjna skupnega soglasja 

kot pri prvem in drugem de- 
lu Družbenega plana. Proces 
dogovarjanja je postal počas- 
nejši in otežkočen med dru- 
gim tudi zavoljo tega, ker 
še niso izdelane ustrezne si- 
stemske predpostavke, glede 

nekaterih dogovorov pa so 
še vedno precej različna mne- 
nja, ki jih bo treba med na- 
daljnjim delom uskladiti s 
celotnimi možnostmi in po- 
trebami razvoja države. 

Zato je pričakovati, da bo 
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zdajšnje besedilo Osnutka 
tretjega dela Družbenega pla- 
na utrpelo določene spre- 
membe in dopolnitve, odvis- 
no pač od razvojne politike 
in od ukrepov, ki jih bodo 
vsebovali dogovori republik 
in pokrajin, sklenjeni o raz 
voju posameznih dejavnosti 
skupnega pomena. Poudarje- 
no je tudi, da bi utegnila 
končna verzija tretjega dela 
Družbenega plana vsebovati 
podrobnejše količinske opre- 
delitve in natančneje določe- 
ne obveznosti federacije, Re- 
publik in pokrajin. 

Zvezni izvršni svet bo na 
daljeval postopek dogovarja 
nja in sodelovanja z izvrš- 
nimi sveti republik in pokra- 
jin, Skupščino SFRJ pa bo 
redno obveščal o rezultatih 
dogovarjanja in dajal pred- 
loge za ustrezne spremembe 
in dopolnitve tretjega dela 
Družbenega plana. Kot pri- 
pominja Zvezni izvršni svet, 
bi za dejavnosti, o katerih 
morebiti ne bi bil dosežen 
dogovor, v tretjem delu Druž- 
benega plana določili ustrez- 
ne nadrobnejše elemente raz- 
voja in termin, do katerega 
je treba dogovore skleniti. 

POSEBNE NALOGE PRI RAZVOJU DEJAVNOSTI 
SKUPNEGA POMENA 

Aktivnost in ukrepi federa- 
cije, republik in pokrajin pri 
posploševanju hitrejšega raz- 
voja dejavnosti skupnega po 
mena temeljijo na politiki 
razvoja in ekonomske stabi- 
lizacije, ki je začrtana v 
prvem in drugem delu Druž- 
benega plana. V vrsti točk, 
s katerimi so razčlenjene eko- 
nomske in družbene prvine 
te politike, je posebej pod- 
črtana obveznost, da se s 
samoupravnimi sporazumi or- 
ganizacij združenega dela v 
dejavnostih skupnega pome- 
na ter z dogovori republik 
in pokrajin do konca 1977 
določi kontinuiteto proizvod- 
ne rasti po 1. 1980. 

Poudarjeno je tudi, da je 
koordiniranje odločitev, ki 
so pomembne za uresničeva- 
nje politike hitrejšega razvo- 
ja dejavnosti skupnega po- 
mena, mogoče zagotoviti le 
s samoupravnim povezova- 
njem temeljnih, delovnih in 
sestavljenih organizacij, po- 
slovnih skupnosti organizacij 
združenega dela, bank in dru- 
gih oblik povezovanja zdru- 
ženega dela v skupnosti 
združenega dela za medse- 
bojno plansko in poslovno 
sodelovanje, oziroma s pove- 
zovanjem v samoupravne in- 
teresne skupnosti materialne 
proizvodnje. 

OSNOVNE SMERI RAZVOJA ENERGETIKE 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo spodbujale pri- 
zadevanja, da se v okviru 
samoupravnih interesnih 
skupnosti proizvajalcev in po- 
rabnikov električne enei^ijj 
sklepa samoupravne sporazu 
me o razvoju in eksplotaoi- 
ji energetskih objektov. Tako 
bi zagotovili gradnjo potreo- 
nih zmogljivosti v skladu s 
skupaj ocenjenim obsegom 
porabe. 

Proizvodnja premoga mora 
biti usklajena s porabo. Po- 
sebnega pomena za proizvod- 
njo premoga bo akivlrarje 
novih termoelektrarn na pre 
mog in predelovanje premo- 
ga v bolj plemenite oblike 
energije — plin in drugo. 
V zvezi s tem je ocenjeno, 
da bi proizvodnja premoga 
v 1. 1980 utegnila doseči 58 
milijonov ton (lignita okrog 
45 milijonov ton, rjavega pre- 
moga 12,5 milijona ton, črne- 
ga premoga pa 0,5 mili j or a 
ton). Ker so v neugodnih 
hidroloških razmerah možra 
znatna nihanja proizvor'n e 
električne energije (3 c^o 4 
milijarde kilovatnih ur lft- 
no), je nujno zagotovi'i tudi 
rezervne zmogljivosti v pre- 
mogovnikih, in sicer za 
okrog 4 do 5 milijonov ton 
(z zgraditvijo premogovni- 
ških zmogljivo-sti za okrog 
65 milijonov ton bi bile za- 
gotovljene budi potrebne re- 
zerve). 

Predelava in norabJi npftp 
nai bi se povečala od 12,2 
milijonov ton v 1. 1975 na 
okrog 18,5 milijona km v i. 
1980. Poraba tako imenova- 

Osnutek tretjega dela Druž- 
benega plana, ki določa okvi 
re razvoja za dejavnosti skup 
nega pomena, vsebuje mnoge 
kazalce, ki, kot je poudar- 
jeno, izhajajo iz realnih in 
skupno ocenjenih potreb in 
možnosti naše države. Tako 
je n. pr. rečeno, da bo pro- 
izvodnja in poraba električna 
energije v 1. 1980 znašsla 
okrog 67 milijard kilovatnih 
ur. Omenjen^ -aven proiz- 
vodnje in porabe bo zagotov- 
ljena z gradnjo novlb elek- 
trarniških zmogljivosti z 
okrog 7.901 megavati. tsk"> 
da bodo zmogljivo0*' skuns' 
z "lek'ramam', ki že obsta- 
jajo znašale približno 17.00 

nih belih derivatov (bencin 
in drugi slični proizvodi) se 
bo precej zvečala (za okrog 
15 odstotkov), ker se bo ze- 
lo povečala poraba bencina 
za tehnološke namene, pora- 
ba črnih derivatov pa bo na- 
raščala za okrog 4 odstotke, 
tako da bo 1. 1980 njen de- 
lež v rafinerijski predelavi 
nafte okrog 25 odstotkov. 

Ker bo domača proizvod- 
nja surove nafte naraščala 
po približni stopnji 4,6 od- 
stotka (1. 1980 bo znašala 
proizvodnja 4,6 milijona ton), 
bo obseg povečanja uvoza 
odvisen od dinamike pora- 
be. zlasiti v petrokemiji, s 
katero se v ustrezni meri 
nadomešča uvoz glavnih pro- 
izvodov bazične kemije. Uvoz 
surove nafte naj bi naraščal 
po približni stopnji 9,6 od- 
stotka ter naj bi v 1.1980 
znašal okrog 13,9 milijona 
ton. S tem bi omogočili pri- 
bližno 80 odstotno izkorišče- 
nost sedanjih rafinerijskih 
zmogljivosti in tistih, ki jih 
še gradimo. 

Bolj ekonomičen in konti- 
nuiran transport surove naf- 
te bo zagotovljen z Jugoslo- 
vanskim naftovodom, ki ga 
je treba zgraditi do konca 
1. 1980. 

Predvideno je precejšnje 
zvečanje porabe naravnega 
in tehničnega plina. Posebej 
je poudarjeno, da so federa- 
cija. republike in pokrajini 
določile z dogovorom o raz- 
voju proizvodnje nafte in pli- 
na kot eno od prioritetnih 
nalog — raziskovanje in pri- 
pravo domačih virov zaeks- 
plotacijo. 

POMEMBNE STRUKTURNE SPREMEMBE 
V PANOGAH SKUPNEGA POMENA 

megavatov (neogibno potreb- 
ne rezerve zmoglji osti za 
proizvod ijo električne energi- 
je morajo znašati okrog 2.000 
megavatov ali okro-; 15 od- 
stotkov predvidene porabe). 

Hkrati z gradnjo zmoglji- 
vosti za kritje tekočih po- 
treb bo v tem petletju (1976 
do 1980) stekla tudi grad- 
nia zmogljivosti za približno 
8.000 megavatov, namenjenih 
za kritje potreb po 1. 1980. 
Poudarjeno je, naj bi prve 
teh objektov začeli graditi 
med 1. 1977. 

V Osnutku plana je po- 
dobna struktura t oizvodnje 
električne erergij? oziroma 
planirano povečanje v 1.1980. 

Razvoj črne metalurgije je 
usmerjen v to, da se gospo- 
darstvu zagotovi več jekla 
iz domače proizvodnje. Ob 
povečani izkoriščenosti zmog- 
ljivosti (85 do 90 odstotni) 
naj bi se proizvodnja koksa 
do 1. 1980 povečala od zdajš 
njih 2 milijona ton na 3,5 
milijona ton, proizvodnja že- 
lezne rude od 6,0 na 11 mi- 
lijonov ton, železa od 2,97 
na 4,3, surovega jekla od 4,6 
na 6,3 ter gotovih izdelkov 
od 4,6 na 4,7 milijona ton. 

Domači proizvajalci mora- 
jo kriti večje naraščanje po- 
rabe jekla predvsem z pre- 
delavo domače rude iz jekle 
nih odpadkov iz domačih vi- 
rov, ter delno nadomestiti 
uvoz surovin in polizdelkov. 
S tem bi pripomogli k te- 

mu, da bi bil čisti devizni 
učinek za približno 100 mi- 
lijonov dolarjev ugodnejši 
kot je bil 1. 1975. 

Tudi za proizvodnjo barv- 
nih kovin je predvidena ust- 
rezna rast: v 1. 1980 bi mo- 
rali proizvesti 5,1 milijon ton 
boksita, 1,55 milijona ton 
glinice, 350 tisoč ton alumi- 
nija, 185 tisoč ton bakra, 180 
tisoč ton svinca, 130 tisoč 
ton cinka in 12 tisoč ton 
niklja. S tolikšno proizvod- 
njo bi, poleg tega, da bi za- 
dostili domačim potrebam, 
zagotovili izvoz barvnih ko- 
vin, s čemer bi krili del uvo- 
za deficitarnih surovin in 
energetskih goriv. 

Na področju bazične kemi- 
je so predvidene bistvenejše 
strukturne spremembe, pred- 
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vsem v petrokemiji. Tako naj s spremenjeno proizvodno tev naraščal poprečno 7,5 od- 
bi zagotovili glavne surovine strukturo ter usklajevanje stotka na leto, v skladu s 

nmri ^ Zai Jastn0 re" raj3vojnih programov doma- predvidenim družbenoeko- produkcijo m glede na ce- če strojegradnje in ladjedel- nomskim razvojem, kar na- 
lotno gospodarsko rast bolj ništva se bo pomembneje rekuje, da se pospešeno do 

nteatn°Dorabf5kem-rPrhZVOd prlspeval° k hitrejšemu raz- grajuje magistralne ' promet- nje m porabe kemičnih pro- voju dejavnosti skupnega ne poti. 
™°V- . . . ' , . pomena in zagotovilo večjo Pri začrtanem razvoju oo 
le Dai M krila «n rin naaomestitev "voza opreme poudarek na modernizaciji 
stotkov nrpdTridPnA h v, in ladij" Delež domače str0" in rekonstrukciji železnic. Po- 
PrcSvodneISShJŽT jegradnje P" kri«U cel0tne l6g d™a bo okrog 1.200 j. v™-- zmpslJivosti ba- por,abe opreme in ladij v kilometrov glavnih železni- 
hi i k®™lcne i"dustriJ® PaJ državi naj bi se do 1. 1930 ških prog elektrificiranih, bi 1. 1980 znašale: za dusifr povečal na Okrog 60 odstot- 
na gnojila — 1,1 milijona ton kov tako d bi nara**„, 
j"asproti' 350 tlsočem v l. uvoz opreme za približno i INVESTICIJE V DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA 1975), za umetne snovi — 700 odstotek na leto 
tisoč ton (160 tisoč v 1. ' Osnutek tretjega delaDruž- 
1975), za kemična, vlakna — Kot je poudarjeno v Os benega plana vsebuje tudi 
160 tisoč ton (72 tisoč ton nutku tretjega dela Družbe- globalne okvire za investira- 
v 1. 1975). nega plana, je takšne rez-il- nje v dejavnosti skupnega 

S skladnim in bolj inten- tate mogoče doseči, če bo- Pomena. Predvideno je, da 
zivnim razvojem rudnikov ne- do republike in pokrajine 1,0 od skupno 563 milijard 
kovin na ekonomsko ugodnih spodbujale organizacije zdru- dinarjev, namenjenih za go- 
lokacijah ter z ustreznimi ženega dela, naj svoj razvoj spodarske investicije, vlože- 
raziskovanji in uporabo so- usmerjajo predvsem v boli- no v razv°j dejavnosti skur> 
dobne tehnike in tehnologije še izkoriščanje obstoječih nega P°mena 357 milijard di- 
bomo_ zagotovili večje kritje zmogljivosti, v boljšo in dol- narJ'ev oziroma 63,4 odstotka 
domače porabe, zmanjšali po- goročnejšo delitev dela ter fv. d™?® dejavnosti bi to 
trebe po uvozu oziroma ust- v kooperacijo in specializn- rej vložili 36,6 odstotka), 
varili možnosti za zvečanje cijo z domačimi- in tujimi Predvideva se, da bi ome- 
izvoza. partnerji. njeni obseg naložb v dejav- 

nosti skupnega pomena lah- 
. _ ko zagotovili iz naslednjih 

ODPRAVITI UVOZ ŽIVIL virov: iz sredstev organiza- 
„ , ... ... „ , cij združenega dela v teh Poglavitni cilj začrtanega postavi še na nekatere gru- dejavnostih — v povprečju 

razvoja agromdustnjskega pacije živilske industrije (za- 34 odstotkov; iz združevanja 
kompleksa so odpravili uvoz devni predlog mora dati sredstev zainteresiranih orga- 
zmi znatno povečati izvoz Zvezni zavod za družbeno nizacij združenega dela, 
in občutno zvečati narodni planiranje). usmerjanja sredstev v no. 
dohodek, zlasti dohodek kme- Pomembna postavka je iz- siOVnih bankah in usmerja- 

v tom • t i, , živ'lskih Pro- nja sredstev družbenopolitič T ,.^em Petletju je treba izvodov. Ocenjuje se, da bi nih sfcuinnosti _ v „ovnreč- ustaliti pridelek pšenice na v 1. 1980 lahko znašal okrog ju 0kro<* 39 odstotkov je 

detekkorJTe t0n h-6th?' 815
Ir

milij0n0V dolariev (izvoz inozemskih posojil in kredi delek koruze pa bi bilo mo- iz kmetijstva — 590 milijo- t0v — v povprečju okro<* 27 
goce povečati na 11 milijo- nov, živilske industrije — odstotkov, 
nov ton (od tega bi naj- 130, tobačne industrije — 95 Federacija renublike mm 
manj 1,5 milijona ton izvo- milijonov dolarjev). S tem krajine se 'strinja,io rta hn- 
zili). S pridelkom 7,4 mili- bi se naša država uvrstila ' 
jona ton sladkorne repe in med pomembne evropske iz- 
s približno 700 tisoč tonami voznice hrane 
sončnic bi 1. 1980 zadostili Za materialn0 ^ 

In 5T ^!UrOV^ En^' tak™ razvoja argodndu- ja glede pridelka sadN strijskega kompleksa je med 
ja m zelenjave. druKim potrebno> da b

J
Q ime. 

Pri živilski industriji je po- i0 kmetijstvo 1. 1980 na raz- 
udarek na nadaljnjem pove- polago okro 400 tisoč trak- 
čevanju proizvodnje sladkor- torjev in da se obdelovalna 
ja in olja ter na predela- zemljišča družbenega sektor 
vi mleka. Ni izključena mož- j,a razširi za nadaljnjih 250 
nost, da se težišče razvoja tisoč hektarjev. 

TURIZEM IN PROMET 

V nadaljevanju ekspanzije riščali obstoječe zmogljivosti, 
turizma naj bi promet tujih zlasti pa če jih bomo mo- 
turistov v naši državi v na- dernizirali in rekonstruirali, 
slednjem petletnem obdobju ter z dograditvijo novih pri- 
naraščal poprečno 7 odstot- bližno 76 tisoč ležišč v os- 
kov na leto. Devizni pritok novnih objektih ter približ- 
od turizma bi tako 1. 1980 no 130 tisoč ležišč v dopol- 
dosegel 1,2 milijarde dolar- nilnih objektih, 
jev. Ta cilj bomo dosegli, Pričakovati je, da bo sku- 
če bomo kar najbolj izko- pen obseg prometnih stori- 

Lotili se bomo rekonstruk- 
cije in gradnje 1.130 kilo- 
metrov magistralnih cest za 
sodoben promet. Večina na- 
ložb bo šla v gradnjo naj- 
bolj obremenjenih odsekov 
avtomobilske ceste »Bratstvo 
-enotnost«. 

In končno se bo rekonstru- 
iralo in gradilo magistralne 
in mednarodne telegrafske in 
telefonske zveze. 

do s svojo aktivnostjo in po- 
speševalnimi ukrepi ustvar- 
jale pogoje za to, da bodo 
organizacije združenega de- 
la, poslovne banke in drugi 
zainteresirani usmerili po 
treben obseg sredstev iz do- 
mačih virov ter da bodo od 
celotnih inozemskih sredstev, 
za katere je ocenjeno, da 
jih je mogoče angažirati 
usmeriti za naložbe v dejav- 
nosti skupnega pomena po- 
vprečno okrog 80 odstotkov. 

Ob koncu besedila Osnut- 
ka tretjega dela Družbenega 
plana so podrobno razčlenje- 
ne posebne obveznosti fede- 
racije, republik in pokrajin 
glede pospeševanja začrtane- 
ga razvoja dejavnosti skup- 
nega pomena. Te obveznosti 
bodo podrobneje določene z 
dogovori federacije, republik 
in pokrajin o razvoju posa- 
meznih dejavnosti skupnega 
pomena. Tako bo Družbeni 
plan Jugoslavije ža obdobje 
od 1. 1976 do 1980 skupaj s 
temi dogovori celovita pod- 
laga za aktivnost pri ures- 
ničevanju začrtanega razvoja 
dejavnosti skupnega pomena. 

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA; 

— ZBIRKO USTAVNO-SODNIH PREDPISOV; 

- STATUI SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI Z DRAVSTVE 
NIH DELAVCEV; 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav- 
ne in druge organe in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona s vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 
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NOVI PREDPISI 

UPORABA SREDSTEV 

REZERV ZA IZPLAČILO 

OSEBNIH DOHODKOV 

9 Organizacija združenega dela bo lahko 
uporabila sredstva rezerv tudi 
za izplačilo osebnih dohodkov 
in za ohranitev svoje likvidnosti, 
uporabljene zneske pa bo morala vrniti 
v sredstva rezerv v 30 dneh 

Iz zaključnih računov te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela za 1. 1975 je razvid- 
no, da so v nekaterih delov- 
nih organizacij ah nekatere 
temeljne organizacije zdru- 
ženega dela zaključile poslov- 
no leto 1975 s pozitivnim re- 
zultatom, druge pa z izgubo. 
Zato se je postavilo vpraša- 
nje, ali lahko tiste temeljne 

organizacije, ki so zaključi- 
le 1. 1975 s pozitivnim rezul- 
tatom, krijejo izgubo teme- 
ljnih organizacij združenega 
dela, ki so preteklo leto za- 
ključile z negativnim rezul- 
tatom. 

Poleg tega so v nekaterih 
delovnih organizacijah neka- 
tere temeljne organizacije 
združenega dela likvidne in 

ezna uprava 

»URADNI LIST SFRJ« - 

POSEBEN ZAVOD ZA 

OBJAVLJANJE ZVEZNIH 

PREDPISOV 

0 Z Osntukom se določa, da so zadeve, 
ki jih opravlja ta zavod, pomembne 
za uresničevanje funkcij federacije 

© Ureja se zgolj posebnosti položaja, 
vloge in razmerja zavoda nasproti 
organom federacije 

• Za Časopisno-založniški zavod 
Uradni list SFRJ velja splošna ureditev, 
ki velja za organizacije združenega dela 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ bo na prihodnji seji 
obravnaval 'Predlog za izdajo 
zakona o Časopisno-založni- 
škem zavodu Uradni list 
SFRJ, z Osnutkom zakona 
(AS 326), ki ga je Zvezni iz- 

spolnjujejo obveznosti v ro- 
ku, druge pa so nelikvidne 
in ne spolnjujejo svojih ob- 
veznosti pravočasno. 

Glede na vse omenjeno je 
Zvezni izvršni svet pripravil 
Osnutek zakona o spremem- 
bah Zakona o sredstvih re- 
zerv (AS 333) in ga poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 
Za izdajo tega zakona je pri- 
stojen Zbor republik in po- 
krajin. 

S predlagano spremembo 
sedanjega Zakona o sredstvih 
rezerv bo temeljnim organi- 
zacijam združenega dela omo- 
gočeno, da na podlagi samo- 
upravnega sporazuma zdru- 
žijo sredstva rezerv na ravni 
delovne organizacije in se- 
stavljene organizacije zdru- 
ženega dela za pokritje iz- 
gub, ugotovljenih po zaključ- 

nem računu, ter za druge 
potrebe, določene z zakonom, 
tudi brez obveznosti vračila. 

Prav tako sme organizaci- 
ja združenega dela uporabiti 
sredstva rezerv tudi za izpla- 
čilo osebnih dohodkov in za 
ohranitev svoje likvidnosti, 
pri čemer mora za te name- 
ne uporabljena sredstva vr- 
niti sredstvom rezerv v 30 
dneh. 

Kot je bilo v začetku leto- 
šnjega leta določeno z eno 
prejšnjih sprememlb Zakona, 
sme organizacija združenega 
dela uporabiti sredstva rezerv 
do višine 15 odstotkov od 
sredstev izločenih po zaklju- 
čnem računu za predhodno 
leto, za pomoč organizacijam 
združenega dela, ki so utrpe- 
le škodo zavoljo elementarnih 
nesreč. 

lili 

I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA j 
1 O SREDSTVIH REZERV — AS 333 

vršni svet dostavil Skupščini 
SFRJ v obravnavo in spre- 
jetje. 

V skladu z ustavnim nače- 
lom, da se zvezne zakone to 
druge predpise ter splošne 
akte izdaja in objavlja v 

uradnem glasilu SFRJ v av- 
tentičnih besedilih v jezikih 
narodov Jugoslavije, določe- 
nih z republiškimi ustavami, 
pri čemer se te zakone, pred- 
pise to splošne akte objavi 
v tem glasilu kot avtentična 
besedila tudi v jezikih alban- 
ske in madžarske narodnosti. 
Osnutek tega zakona določa, 
da opravlja zadeve v zvezi z 
objavljanjem zveznih zako- 
nov, predpisov to aktov pose- 
ben zavod. 

Osnutek zakona določa, da 
Uradni list SFRJ še nadalje 
Objavlja zvezne zakone to 
druge akte, ker je ta zavod 
organizacijsko tehnično to 
kadrovsko usposobljen za op- 
ravljanje teh zadev. Glede na 
značaj to vrsto zadev, ki jih 
bo opravljal, se bo ta zavod 
v prihodnje imenoval Časo- 
pisno-založniški zavod Urad- 
ni list SFRJ (zdaj se imenu- 
je časopisni zavod Uradni 
list SFRJ). 

Bistvo Osnutka zakona je 
v tem, da določa, da so zade- 
ve, ki jih ta zavod opravlja, 
pomembne za uresničevanje 
funkcij federacije, s čemer 
se določa njegov značaj to 

Ullllllll 

njegova odgovornost naspro- 
ti organom federacije. 

Z Osnutkom se ureja le 
posebnosti položaja, vloge to 
razmerja zavoda nasproti or- 
ganom federacije. Med te po- 
sebnosti sodijo zlasti tiste, s 
katerimi se zagotavlja vpliv 
predstavnikov organov fede- 
racije na delo zavoda ter 
nadzorstvena pravica Zvezne- 
ga izvršnega sveta nad oprav- 
ljanjem zadev zavoda, ki ima- 
jo pomen za uresničevanje 
funkcij federacije. Na ta na- 
čin se osnutek izogne omeje- 
vanju samoupravnosti zavoda 
to omejevanju njegove samo- 
stojnosti glede zadev, ki ni- 
majo pomena za uresničeva- 
nje funkcij federacije. 

Po Osnutku zakona tudi za 
ta zavod velja splošen režim, 
ki velja za organiziacije zdru- 
ženega dela. Zavod sme v 
skladu s svojo dejavnostjo 
proti plačilu opravljati tudi 
druga časopisna'to založniška 
dela, če ima za to proste 
zmogljivosti oziroma če ga 
to ne ovira pri opravljanju 
zadev, ki imajo pomen za 
uresničevanje funkcij fede- 
racije. 

I OSNUTEK ZAKONA O ČASOPISNO—ZALOŽNI- ■ 
1 ŠKEM ZAVODU URADNI LIST SFRJ — AS 326 
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

ODMIKI OD USTAVNIH NAČEL O DELITVI 

DOHODKA 

© »Startna osnova« ne more biti nespremenljiv, zajamčen del osebnega dohodka, 
saj se mora celoten osebni dohodek deiavca oblikovati glede na stvarne rezultate 
njegovega dela 

® Strokovna izobrazba ne sme biti odločilno merilo pri delitvi osebnih dohodkov 

• Znatne razlike pri davčni politiki družbenopolitičnih skupnosti 

Ni v skladu z Ustavo SFRJ, 
da se del osebnega dohodka 
— tako imenovano »startno 
osnovo« — določi kot stalen, 
zajamčen del osebnega do- 
hodka, ki ni odvisen od re- 
zultatov dela. Prav tako ni v 
skladu z ustavo in z dosledno 
uporabo načela delitve po de- 
lu, da se določeno strokov- 
no izobrazbo predvidi neod- 
visno od rezultatov dela kot 
izključen ali odločilen ele- 
ment pri delitvi osebnih do- 
hodkov delavcev. 

To je stališče Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, podano v 
informaciji »Pojavi in opa- 
žanja pri uporabi ustavnih 
določb v praksi Ustavnega 
sodišča Jugoslavije.« Informa- 
cija je bila obravnavana v de- 
lovnih telesih Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, sprejeta pa 
je bdila na seji Zbora 31. 
marca. 

V okviru obravnave zadev 
s področja delitve osebnih do- 
hodkov po delu je Ustavno 
sodišče Jugoslavije ugotovilo 
precejšnje odimike od prokla- 
miranih hačel o delitvi. 

V praksi je precej delovnih 
skupnosti, v katerih je si- 
stem delitve osebnih dohod- 
kov urejen tako, da se je del 
teh sredstev deli po rezulta- 
tih dela, znatno večji del pa 
se v obliki »startne osnove« 
obravnava kot stalen, zajam- 
čen del osebnega dohodka de- 
lavcev, neodvisno od rezulta- 
tov dela. 

Ker višina »startne osnove« 
oseibnega dohodka ustreza 

V Informacji je poudarje- 
no, da je v minulem obdob- 
ju Ustavno sodišče Jugosla- 
vije reševalo precej zadev s 
področja delitve osebnih do- 
hodkov po delu. Te zadeve 
so se nanašale na pojmova- 
nja o tako imenovanih »start- 
nih osnovah« kot zajamče- 
nem delu osebnih dohodkov, 
nadalje na vpliv strokovne 
izobrazbe na oblikovanje 
osebnih dohodkov ter na ne- 
katera vprašanja uresničeva- 
nja ustavnega načela o minu- 
lem delu. 

Druga skupina vprašanj, ki 
jo je obravnavalo Ustavno 
sodišče, se nanaša na davčno 
politiko na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu ter na pravice 
lastnikov družinskih stano- 
vanjskih zgradb in stanovanj, 
v katerih živijo imetniki sta- 
novanjske pravice. 

znesku okrog 85 do 90 odstot- 
kov urejen tako, da se le del 
osebnega dohodka, se le 10 
do 15 odstotkov od končno 
obračunanega osebnega do- 
hodka določi na podlagi re- 
zultatov dela, ne' pa delavčev 
celotni osebni dohodek. 

Po 20. členu Ustave SFRJ 
se mora delavčev celotni oseb- 
ni dohodek oblikovati glede 
na dejanske rezultate njego- 
vega dela In njegov prispevek 
k dohodku temeljne organi- 
zacije združenega dela. Zato- 
rej ni v skladu z Ustavo, da 
se del osebnega dohodka do- 
loča kot stalen, zajamčen del. 

Ustavno sodišče Jugoslavi- 

je je zategadelj odpravilo 
takšne določbe v samouprav- 
nih splošnih aktih organiza- 
cij združenega dela in v druž- 
benih dogovorih kot določbe, 
ki niso v skladu z Ustavo. 

V nasprotju z omenjenim 
pojmovanjem pa v mnogih 
organizacijah združenega de-" 
la, kot je poudarjeno v In- 
formaciji, »startno osnovo« 
osebnega dohodka obravnava- 
jo le kot akontacijo osebne- 
ga dohodka do njegovega 
končnega obračuna. V teh or- 
ganizacijah združenega dela 
je torej celotni osebni doho- 

V samoupravnih splošnih 
aktih številnih organizacij 
združenega dela, še bolj pa v 
samoupravnih splošnih aktih 
delovnih skupnosti, ki oprav- 
ljajo posle za posamezne or- 
gane in organizacije, je stro- 
kovna izobrazba (ki se v glav- 
nem istoveti s šolsko izobraz- 
bo) predvidena in sprejeta 
kot odločilno, in pogosto tudi 
edino merilo ielitve sredstev 
za osebne dohodke. 

Ustavna sodišča nekaterih 
republik in pokrajin takšno 
obravnavanje strokovne izo- 
brazbe sprejemajo kot nekaj, 
kar je v skladu z ustavnim 
načelom o delitvi po rezulta- 
tih dela. Ustavno sodišče Ju- 
goslavije in nekatera druga 
ustavna sodišča pa zastopajo 
nasprotno stališče, zlasti če 
ima nižja strokovna izobraz- 

Delitev osebnih dohodkov v 
organizacijah združenega de- 
la mora temeljiti na tem, kaj 
delavec dela in kako dela, 
ne pa na tem, ali ima for- 
malno izobrazbo, ki je samo 
predpostavka za uspešno 
opravljanje določenega dela 

dek, vštevši tudi »startno os- 
novo«, spremenljiva katego- 
rija in je odvisen od rezul- 
tatov dela. 

Ustavno sodišče Jugoslavi- 
je izhaja iz tega, da je takšno 
pojmovanje »startne osnove«, 
kjer ni zajamčenega, dela 
osebnega dohodka, v skladu 
z ustavnimi načeli. Takšna 
uporaba »startnih osnov« 
ustvarja pogoje, da se razli- 
ke v osebnih dohodkih delav- 
cev omeji na dejanske raz- 
like njihovega prispevka k 
delu, določene na podlagi 
skupno sprejetih meril. 

ba za posledico določeno vna- 
prejšnje zmanjšanje osebne- 
ga dohodka delavca, ki dela 
na delovnem mestu, za katero 
je predvidena višja strokov- 
na izobrazba od tiste, ki jo 
ima ta delavec. 

Uporaba strokovne izobraz- 
be kot odločilnega in izključ- 
nega merila pri delitvi oseb- 
nih dohodkov pelje v praksi 
k temu, da dva delavca z 
enako strokovno izobrazbo in 
na enakih delovnih mestih v 
organizaciji združenega dela 
prejemata enaka osebna do- 
hodka, čeprav dosegata raz- 
lične rezultate pri delu — 
eden boljše, drugi slabše. 
Uporaba takšnega merila je 
lahko po mnenju Ustavnega 
sodišča Jugoslavije resna ovi- 
ra za nadaljnjo rast produk- 
tivnosti dela v naši družbi. 

oziroma za razporeditev na 
določeno delovno mesto. 

Ustavno sodišče meni, da 
ni v skladu z Ustavo, če se 
v samoupravnem splošnem 
aktu organizacije združenega 
dela predvideva, da se delav- 
cu, ki ima ni^jo strokovno 

NI ZAJAMČENEGA DELA OSEBNEGA DOHODKA 

DELITI IZKLJUČNO PO REZULTATIH DELA 
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I POJAVI IN OPAŽANJA PRI UPORABI USTAVNIH | 
§ DOLOČB V PRAKSI USTAVNEGA SODIŠČA 
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VPLIV STROKOVNE IZOBRAZBE NA OBLIKOVANJE 
OSEBNEGA DOHODKA 
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VLOGE LASTNIKOV STANOVANJSKIH 
ZGRADB IN STANOVANJ 

izobrazbo od tiste, ki se pred- 
videva za delovno mesto, na 
katerem dela, zmanjša oseb- 
ni dohodek vnaprej in neod- 
visno od doseženih rezultatov 
dela. 

Ce prt določanju osebnih 
dohodkov vrednotimo samo 
deilo in rezultate dela — ni 
dela, ki ga ne bi bilo mogoče 
ovrednotiti in oceniti, treba 

Po mnenju, ki je v praksi 
zelo razširjteno, se pravice iz 
naslova minulega dela ugo- 
tavlja po delovni dobi in je 
delovna doba neredko edina 
prvina, po kateri se vrednoti 
minulo delo. 

Minulo delo v praksi naj- 
pogosteje določajo z odstot- 
kom na leta delovne dobe, ki 
se giblje od enega pa vse do 
petih odstotkov za vsako leto 
delovne dobe, in sicer obra- 
čunano od osebnega dohodka, 
ki ga je delavec ustvaril z 
živim delom v prejšnjem ali 
tekočem letu. 

Merila, kateri delavci ima- 
jo pravico do osebnega do- 
hodka iz naslova minulega 
dela, so zelo različna. V ne- 
katerih organizacijah združe- 
nega dela ima to pravico vsak 
delavec, in to od prvega leta 
delovne dobe, v nekaterih se 
mu prizna to pravico po pe- 
tih ali več letih, ponekod pa 
se vrednoti minulo delo do 
določene delovne dobe (25 do 

Ustavno sodišče Jugoslavije 
je obravnavalo vprašanje vpli- 
va, ki ga imata davčni sistem 
in politika na pogoje obliko- 
vanja enotnega jugoslovan- 
skega trga, in sicer še pose- 
bej z vidika vpliva različne 
davčne politike na pogoje de- 
la in pridobivanje dohodka v 
organizacijah združenega de- 
la oziroma na pogoje poslo- 
vanja na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

Pri preverjanju predpisov, 
s katerimi so urejene posa- 
mezne vrste davkov, je Ustav- 
no sodišče ugotovilo, da so 
v davčni politiki družbeno- 
političnih skupnosti znatne 
razlike. Videti jih je pri uve- 
ljavljanju pravic družbenopo- 
litičnih skupnosti glede dolo- 
čanja davčne politike ter, v 
zvezi s tem, pri določanju 
obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

Bistvene razlike so pri do- 
ločanju osnove za davek iz 
dohodka organizacij združe- 
nega dela. Osnova za ta da- 
vek je namreč različno kori- 

je uporabo® le prava in 
ustrezna merila — tedaj je 
nedvomno protiustavno, da se 
dela/vec, ki doseže boljše re- 
zultate, kaznuje samo zate- 
gadelj, ker nima ustrezne 
strokovne izobrazbe. 

Ustavna sodišča se posve- 
tujejo in si prizadevajo, da 
bi stališča o tem vprašanju 
uskladila. 

30 let), delavčeve nadaljnje 
delovne dobe pa se ne vred- 
noti. 

So organizacije združenega 
dela, v katerih več velja mi- 
nulo delo v tej organizaciji, 
niže pa se vrednoti delavče- 
vo delo v prejšnjih organiza- 
cijah združenega dela, ali pa 
se ga celo ne prizna. V neka- 
terih primerih se minulo de- 
o vrednoti le po strokovni 
izobrazbi ali pa v stalnem 
znesku. 

Ustavnosodna praksa glede 
delovne dobe kot možne pr- 
vine za ugotavljanje delav- 
čevih pravic iz naslova minu- 
lega dela ni izenačena. Večina 
ustavnih sodišč stoji na sta- 
lišču, naj bi glede tega upo- 
števali delovno dobo, dokler 
ne bodo izoblikovana družbe- 
na merila, s katerimi se bo 
določilo vse prvine minulega 
dela, in dokler se z družbe- 
nimi dogovori in z drugimi 
instrumenti ne bo določilo 
konkretne osnove. 

giran dohodek organizacij 
združenega dela — družbeno- 
politične skupnosti ga dolo- 
čajo na tri različne načine. 

Razlike obstajajo tudi pri 
stopnjah, ki so predpisane za 
davek iz dohodka organizacij 
združenega dela, in sicer ta- 
ko glede višine — od 0,3 do 
10 odstotkov, kot glede vrste 
— proporcionalne in progre- 
sivne davčne stopnje oziroma 
različne po dejavnostih. 

Ustavno sodišče Jugoslavije 
je ocenilo, da so te razlike 
zadostno opozorilo, da mora- 
jo pristojni organi pripraviti 
analizo dejanskega učinka raz- 
ličnih davčnih obremenitev m 
njihovega vpliva na stabilnost 
in enotnost jugoslovanskega 
trga. Na podlagi takšna ana- 
lize bo mogoče ugotoviti, ali 
je podan razlog, ko je — kot 
določa Ustava SFRJ — zavo- 
ljo enotnosti in stabilnosti ju- 
goslovanskega trga treba, da 
republike in pokrajini skle- 
nejo dogovor o usklajevanju 
temeljev davčne politike in 
davčnega sistema. 

Ustavno sodišče je obrav- 
navalo tudi več vlog občanov, 
ki so lastniki družinskih sta- 
novanjskih zgradb in stano 
vanj, na katerih imajo stano- 
vanjsko pravico tretje osebe. 

Lastniki stanovanijškega pro- 
stora poudarjajo v svojih vlo- 
gah, da zaradi stanovanjske 
pravice na njihovih stanova- 
njih ne morejo uveljavljati 
polnega obsega lastninske pra- 
vice ter da traja ta omejitev 
ne po njihovi krivdi od osvo- 
boditve države, ko je bila z 
administrativnim ukrepom 

Ko je Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ sprejel Informacijo 
Ustavnega sodišča Jugoslavi- 
je, je ocenil, da je ta Infor- 
macija pomemben prispevek 
k ugotavljanju odprtih in pe- 
rečih vprašanj ustavnosti ter 
zakonitosti na posameznih 
področjih samoupravnih in 
splošnih družbenih odnosov. 
S tem je dalo Ustavno sodi- 
šče Jugoslavije konkreten pri- 
spevek k uresničevanju ustav- 
nih načel o vprašanjih, o ka- 
terih je govor v Informaciji, 
ter na ta način vpliva na 
uresničevanje ustavnosti in 
zakonitosti ter na hitrejše in 
bolj popolno vzpostavljanje 
družbenoekonomskih odnosov 
na podlagi Ustave SFRJ. 

Zbor je opozoril, da bi bilo 
koristno, da Ustavno sodišče 
oceni, ali so družbeni dogo- 
vori in samoupravni sporazu- 
ma o delitvi dohodka in oseb- 
nih dohodkov, ki so že spre- 
jeti, povsem v skladu s te- 
meljnimi ustavnimi načeli, 

določena tretje oseba za upo- 
rabnika njihovega stanovanja. 

Ustavno sodflšče sodi, da z 
ustavnopravnega vidika m v 
nasprotju z ustavo, če je do- 
ločeno, da občani, ki so po 
prejšnjih predpisih pridobili 
status imetnika stanovanjske 
pravice na stanovanjih v last- 
nini občanov, še naprej, za 
nedoločen čas, zadržijo to 
pravico. Sodišče tudi ni ugo- 
tovilo razloga za uvedbo po- 
stopka za presojo ustavnosti 
zakonov o stanovanjskih raz- 
merjih. 

kakor tudi, ali se pridobiva 
dohodek iz naslova lastninske 
pravice na stanovanjskih 
zgradbah in stanovanjih vse- 
lej na enak način in pod po- 
goji, ki so določeni z za- 
konom. 

Zbor je zahteval, da se pri 
izdelavi, obravnavanju in 
sprejemanju zakonskih načr- 
tov sistemskega značaja, zlar 
sti še pri Osnutku zakona o 
združenem delu, upošteva tu- 
di mnenja, podana v Infor- 
maciji Ustavnega sodišča Ju- 
goslavije. 

Zvezni zbor sodi, da mo- 
rajo tudi drugi organi in or- 
ganizacije federacije, kaiterih 
ustavna obveznost je sprem- 
ljati in proučevati družbene 
odnose in pojave, ki so po- 
membni za uresničevanje nji- 
hove funkcije, na podoben na- 
čin obveščati Skupščino 
SFRJ oziroma njena zbora o 
pojavih in problemih iz svoje 
pristojnosti. 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. prot. dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Lukić, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana, 
Veselova 11, p. p. 379/VII 

RAZLIČNA MERILA ZA MINULO DELO 

ZNATNE RAZLIKE V DAVČNI POLITIKI 

★ ★ ★ 

Sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

KONKRETEN PRISPEVEK 
K URESNIČEVANJU USTAVNIH NAČEL 
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VEČ SREDSTEV ZA RAZVOJ NERAZVITIH 

OBMOČIJ 

• Pritok sredstev posojila v 1.1975 je bil za okrog 2,2 milijarde dinarjev 
ali za 39,4 odstotka večji kot 1.1974 

• Sredstva Sklada so bila lani usmerjena v tiste razvojne smeri, ki so po petletnem 
planu prioritetne 

• Manj razvitim območjem so bila lani zagotovljena tudi posebna devizna sredstva 
za uvoz opreme 

V Sklad federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja 
gospodairskio manj razvitih 
republik in avtonomnih po- 
krajin se je med 1. 1975 ste- 
klo 7 milijard in 856 milijo- 
nov dinarjev sredstev poso- 
jila. Od tega je bilo iz načr- 
tovanega pritoka akontacij za 
1. 1975 uresničeno 6 milijard 
in 808 milijonov dinarjev 
oziroma 95,3 odstotka, iz po- 
sojilnih obveznosti iz prejš- 
njih let pa ena milijarda in 
47 milijonov dinarjev. 

Doseženi pritok sredstev 

Upravni odbor Sklada je 
sprejel februarja 1. 1975 Od- 
lok o višini letne in meseč- 
ne akontacije posojila za to 
teto za vsako republiko in av- 
tonomno pokrajino. Odlok je 
bil sprejet v skladu z Za- 
konom o sredstvih obvezne- 
ga posojila, in sicer so bile 
obveznosti izračunane po 
stopinji 1,94 odstotka od pla- 
niranega družbenega proiz- 
voda družbenega gospodar- 
stva republik in avtonomnih 
pokrajin za 1. 1975, izkazane- 
ga po načelu čistih dejavno- 
sti. 

Poleg pričakovanega prito- 
ka od akontacij posojala je 
sklad planiral, da bodo repu- 
blike in avtonomni pokraji- 
ni v 1. 1975 spolnile tudi ne- 
poravnane obveznosti iz prej- 
šnjih let, ki so znašale 1,75 
milijarde dinarjev. Skupaj s 
planiranim pritokom sred- 
stev za 1. 1975 naj bi Sklad 
zbral vsega 8,9 milijarde di- 
narjev posojilnih sredstev. 
Realizirano pa je bilo 7,85 
milijarde dinarjev, kar pome- 

posojila je bil lani za okrog 
2,2 miljarde dinarjev ali za 
39,4 odstotka večji kot 1. 
1974. 

To so najpomembnejši po- 
datki iz zaključnega računa 
Sklada za 1. 1975, ki je do- 
stavljen Skupščini SFRJ. Na 
podlagi teh podatkov je mo- 
goče ugotoviti, da je bil pri- 
tok sredstev posojila I. 1975 
razmeroma ugoden, zlasti če 
se upošteva, da je bila tudi 
četrtletna dinamika vplače- 
vanja sredstev posojila lani 
ugodna in precej ustaljena. 

ni, da je bil plan izpolnjen 
88,3 odstotno. 

Vendar pa se je že v za- 
četku 1. 1976 stanje znatno 
spremenilo, ker je do 25. 
marca večina republik in po- 
krajin poravnala svoje ob- 
veznosti iz prejšnjih let. Od 
707 milijonov dinarjev nepo- 
ravnanih obveznosti po za- 
ključnem računu je konec le- 
tošnjega marca ostalo nepo- 
ravnanih samo še 119 milijo- 
nov dinarjev. Ce bi upošteva- 
li še ta naknadno plačani 
znesek, bi ugotovili, da je bil 
plan za 1. 1975 izpolnjen 95 
odstotno. 

V vsem petletnem obdob- 
ju (od 1. 1971 do 1975) bi 
moral celotni pritok sredstev 
obveznega posojila v Sklad 
znašati 25.833,2. milijona di- 
narjev. Do 31. decembra 
1975 se je steklo 24.787,9 mi- 
lijona dinarjev, če se upošte- 
va tudi zakasneli pritok 
sredstev v letošnjem prvem 
četrtletju, potem znaša celo- 
ten pritok 25.375,4 milijona 
dinarjev, to pa je več kot 
98 odstotkov planirane vsote. 

Za obdobje 1971—1974 so 
SR Bosna in Hercegovina, SR 
Hrvatska, SR Srbija, SR Slo- 
venija in SAP Vojvodina v 
celoti poravnale svoje ob- 
veznosti do Sklada, SR Orna 
gora, SR Makedonija in SAP 
Kosovo pa še poravnavajo 

. Sredstva posojila je Sklad 
razporejal pooblaščenim ban- 
kam gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova 
po dinamiki kot so se steka- 
la na račun Sklada ter v zne- 
skih, ki so določeni z Za- 
konom o merilih za delitev 
sredstev Sklada za obdobje 
1971-1975. 

Iz analize podatkov, ki so 
jih dale poslovne banke 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova, je razvidno, da 
so bila sredstva Sklada v mi- 
nulem letu usmerjena v ti- 
ste razvojne smeri, ki so bi- 
le s prejšnjim petletnim pla- 
nom določene za prednostne. 
Tako je bila polovica razpo- 
ložljivih sredstev angažirana 
za graditev novih objektov v 
energetiki, čmi in barvni 
metalurgiji, za graditev pro- 

V minulem letu je Sklad 
aktivno delal na ugotavljanju 
višine svojih obveznosti, ki 
jih ima do vplačnikov poso- 
jila, iz naslova odplačila anu- 
itet, ki zapadejo 1. januarja 
1976, da bi se pravočasno za- 
gotovilo sredstva za spolni- 
tev te zakonske obveznosti. 
Zato je bilo treba določiti, 
koliko od celotne obveznosti 
odpade na manj razvite re- 
publike in SAP Kosovo kot 
uporabnike sredstev posoji- 
la, koliko pa na federacijo. 

Celotne anuitete za posoji- 
la, vplačana za 1. 1771 in 
1972, ki zapadejo 1. januarja 
1976, znašajo 822,9 milijona 
dinarjev. Od tega zagotovijo 

preostali del svojih obvezno- 
sti (t. j. omenjenih 119 mi- 
lijonov dinarjev). Vse repub- 
like in pokrajine, z izjemo 
SR Crne gore jn SR Srbije, 
so spolnile svoje obveznosti 
iz naslova akontacije za 1. 
1975. 

metnic' in za melioracije, 
manjši del pa je bil uporab- 
ljen za modernizacijo obsto- 
ječega gospodarstva. 

Za razvoj industrije v 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu je bilo porab- 
ljeno dve tretjine vseh raz- 
položljivih sredstev. Znaten 
del sredstev je bil vložen v 
razvoj kmetijstva in gradnjo 
prometnic. 

Manj razvitim območjem 
so bila 1. 1975 zagotovljena 
poleg dinarskih tudi poseb- 
na devizna sredstva za uvoz 
opreme, za katero se zago- 
tavlja sredstva iz kreditov 
Sklada. 'Posebna devizna kvo- 
ta je bila odobrena z Odlo- 
kom Zveznega izvršnega sve- 
ta za 1. 1974 in 1975, in sicer 
v celotnem znesku 806,2 mi- 
lijona dinarjev. 

manj razvita območja. 639 
milijonov dinarjev, preosta- 
lih 183,9 milijona dinarjev 
oziroma razliko med pogoji 
vpisa in plasmaja pa porav- 
na federacija. 

Sklad se je sporazumel z 
Narodno banko Jugoslavije, 
da se bo sredstva, ki so po- 
trebna za odplačilo anuitet, 
vplačevalo sukcesivno oziro- 
ma po potrebi in odvisno od 
dinamike izplačil kuponov 
obveznic posojila, pri čemer 
mora biti na računih sred- 
stev, ki so namenjena za ta 
namen, vselej nujna rezerva 
(vsaj 20 odstotkov od celot- 
nih sredstev), da bi se za- 
gotovilo brezhibno likvidnost. 
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V prvih letih izvajanja ob- 
veznega posojila se je zamu- 
jalo pri izdajanju obveanic 
vplačnikom posojila v glav- 
nem zavoljo tega, ker so bili 

zadevni zakoni izdani z za- 
mudo to ker Služba druž- 
benega knjigovodstva ni bila 
organizacij slko in kadrovsko 
pripravljena za učinkovito 

opravljanje te naloge. Temu 
vprašanju se je lani posveti- 
lo posebno pozornost, re- 
zultat tega pa je sporazum 
med Skladom in Službo dru- 

žbenega knjigovodstva Jugo- 
slavije, po katerem se mora 
pogodbene obveznosti pravo- 
časno spolnjevati. 

URESNIČITEV FUNKCIJE IN NALOG NARODNE 

BANKE JUGOSLAVIJE  

# Celotna bilanca aktive oziroma pasive Narodne banke Jugoslavije ob koncu 1.1975 
znaša 289 milijard dinarjev , 

# Devizne rezerve so v glavnem ohranjene, saj so glede na 1.1974 manjše samo 
za dva odstotka 

Narodna banka Jugoslavije 
je dostavila Skupščini SFRJ 
svoj zaključni račun za 1. 
1975. Račun sprejme Svet 
guvernerjev, potrdi pa ga 
Skupščina SFRJ. 

Zaključni račun je istočas- 
no dostavljen tudi skupšči- 
nam republik in pokrajin, 
ker je za potrditev pristojen 
Zbor republik to pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Po bilanci stanja na dan 

DEVIZNO POSLOVANJE 
Devizno poslovanje Narod- 

ne banke Jugoslavije se na- 
naša predvsem na devizne 
rezerve, ki so pri banki. Gre 
za tako imenovano kratkoro- 
čno aktivo v devizah. Devizne 
rezerve tvori zlato, efektivne 
valute in čeki, vložena deviz- 
na sredstva in vrednostni pa- 
pirji, oročena sredstva ter 
terjatve iz deviznih in kli- 
rinških računov. Po zaključ- 
nem računu za 1. 1975 dose- 
gajo te rezerve, izraženo v 
dinarskem znesku, 21,2 mili- 
jarde dinarjev ali nekoliko 
manj (za 302 milijona dinar- 

DINARSKO POSLOVANJE 

Dinarsko poslovanje 'Naro- 
dne banke Jugoslavije obse- 
ga njene funkcije in naloge 
na področju izdajanja bankov- 
cev to kovancev, urejanje ob- 
sega denarja in kreditov, od- 
nose z narodnimi bankami 
republik in pokrajin ter s 
Službo družbenega knjigo- 
vodstva. Gre za taiko imeno- 
vano kratkoročno poslovanje; 
le-to se je v primerjavi z 1. 

31. december 1975 je celotna 
aktiva oziroma pasiva Na- 
rodne banke Jugoslavije zna- 
šala 289 milijard dinarjev, 
kar je 21 odstotkov več kot 
1. 1974. Od tega se nanaša na 
dinarsko poslovanje (kratko- 
ročno to dolgoročno) okrog 
260 milijard, na devizno po- 
slovanje (prav tako kratko- 
ročno to dolgoročno), okrog 
22 milijard ter na posle za 
račun družbenopolitičnih sku- 
pnosti okrog 7 milijard. 

jev oziroma za 2 odstotka) 
kot 1. 1974. 

Spremembe pri tem delu 
aktive Narodne banke so po- 
sledica njenih funkcij in na- 
log v domeni deviznega po- 
slovanja, posebno tistih, ki se 
tičejo manipuliranja s stal- 
nimi to tekočimi deviznimi 
rezervami. V zvezi s spre- 
membami stanja tega dela ak- 
tive je treba imeti pred oč- 
mi tudi učinek sprememb 
deviznega tečaja glede na di- 
nar, do katerih je prišlo med 
letom 1975, saj so te terjatve 
izkazane v dinarski proti- 
vrednosti. 

1974 povečalo za 25 odstot- 
kov. 

Posli, ki jih Narodna ban- 
ka Jugoslavije opravlja za ra- 
čun družbenopolitičnih sku- 
pnosti, so tisti, ki jih op- 
ravlja na račun federacije in 
v zvezi z izdajanjem kole- 
kov to davčnih vrednotnic za 
račun republik in pokrajin. 
Posli za račun federacije se 
nanašajo na odplačevanje 

notranjih to zunanjih poso- 
jil federacije ter na terjatve 
za deleže, ki so vpisani v 
Mednarodni monetarni sklad, 
Mednarodno banko za obno- 
vo to razvoj ter Mednarodno 
združenje za razvoj. Sem spa- 
dajo tudi terjatve za znesek 

VIRI SREDSTEV 
Pri oblikovanju virov sred- 

stev za poslovanje Narodne 
banke Jugoslavije — kar po- 
meni njeno pasivo — je pri- 
šlo, v primerjavi s predhod- 
nim letom, do nekaj pomem- 
bnih sprememb. Tako so se 
n. pr. celotni viri sredstev 
za devizno kratkoročno po- 
slovanje povečali za 600 mi- 
lijonov dinarjev ali za 3 od- 
stotke. Opaziti je zlasti veli- 
ko povečanje sredstev na de- 
viznih računih delovnih or- 
ganizacij, ki so konec 1. 1975 
znašala 1,4 milijarde dinar- 
jev, konec predhodnega leta 
pa le 37 milijonov. 

Kratkoročni viri dinarskih 

negativnih tečajnih razlik, ki 
so nastale v deviznem po- 
slovanju Narodne banke Ju- 
goslavije v prejšnjih letih. 
Zanimivo je, da se je ta del 
aktive Narodne banke v pri- 
merjavi z 1. 1974 zmanjšal za 
približno tri milijarde dinar- 
jev. 

sredstev so se povečali za 
24 odstotkov. Največ zveča- 
nja se nanaša na izdelane 
bankovce to kovance, na ob- 
račun s Službo družbenega 
knjigovodstva to na depozi- 
te poslovnih bank. Izdelani 
bankovci to kovanci pome- 
nijo nominalno vrednost iz- 
delanega denarja ne glede na 
to ali so v obtoku ali pa v 
trezor jih bank in Službe 
družbenega knjigovodstva. 
Do povečanja v 1. 1975 je 
prišlo v skladu s planom iz- 
delave bankovcev to kovan- 
cev, ki ga je sprejel Zvezni 
izvršni svet na predlog Sve- 
ta guvernerjev. 

ZAKLJUČNI RAČUN NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE ZA LETO 1975 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOZIL: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 

žarščini: 
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 

v eni knjižici; 
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 

GOSLAVIJE; 
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukić: 

PRAVDNI POSTOPEK; 
— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon 

o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon 
o stanovanjskih zadrugah. 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog za izdajo zakona o prispevku za 

odpravljanje posledic potresa na Kozjan- 
skem, z osnutkom zakona (ESA 565) 

— Predlog zakona o zaključnem računu o iz- 
vršitvi proračuna SR Slovenije (republi- 
škega proračuna) za 1. 1975 (ESA 569 

— Zaključni račun dohodkov in izdatkov Na- 
rodne banke Slovenije za 1. 1975 (ESA 563) 

— Finančni načrt Narodne banke Slovenije za 
leto 1976 (ESA 564) 

— Poročilo o delu javnih pravobranilstev 
v SR Sloveniji v letu 1975 (ESA 557) 

— Predlog zakona o pravnem položaju verskih 
skupnosti v SR Sloveniji (ESA 316) 

— Predlog odloka o zavarovanju redkih in ogro- 
ženih rastlinskih vrst (ESA 166) 

— Predlog za črtanje 31. člena zakona o medse- 
bojnih razmerjih delavcev v združenem delu 
in o delovnih razmerjih med delavci in za- 
sebnimi delodajalci (ESA 562) 

Iz Skupščine SFRJ: 

OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU: 

— Pravico dela z družbenimi sredstvi se pridobi 
s sklenitvijo delovnega razmerja (Povzetek 

10 

11 

drugega dela Osnutka zakona o združenem 
delu) 12 

RAZVOJNA POLITIKA 

— Spodbuda hitrejšemu razvoju dejavnosti 
skupnega pomena (Osnutek tretjega dela 
Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

 od 1. 1976 do 1980 — AS 141) 16 

NOVI PREDPISI 

— Uporaba sredstev rezerv za izplačilo osebnih 
dohodkov (Osnutek zakona o spremembah 
Zakona o sredstvih rezerv — AS 333) 19 

ZVEZNA UPRAVA 
— »Uradni list SFRJ« — poseben zavod za 

objavljanje zveznih predpisov (Osnutek za- 
kona o časopisno-založniškem zavodu Ura- 
dni list SFRJ — AS 326)   

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

— Odmiki od ustavnih načel in delitvi dohod- 
ka (Pojavi in opažanja pri uporabi ustavnih 
določb v praksi Ustavnega sodišča Jugosla- 
vije) 

Več sredstev za razvoj nerazvitih območij 
(Zaključni račun Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokraiin 
za leto 1975) 

Uresničitev funkcije in nalog Narodne banke 
Jugoslavije (Zaključni račun Narodne banke 
Jugoslavije za leto 1975) 

20 

22 
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