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Ko je skupščina SR Slo- 
venije julija 1975 ocenjevala 
uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki 
in 'razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 
1975, je glede na obstoječe 
stanje in ugotovljena odsto- 
panja tudi na področju sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti prioritetnih dejavnosti 
zadolžila izvršni odbor inte- 
resne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije (ISE), 
da do konca septembra 1975. 
leta predloži skupščini ISE 
predlog samoupravnega spo- 
razuma o združevanju sred- 
stev temeljnih organizacij 
združenega dela za pokritje 
izpada dohodka elektrogo- 
spodarstva v letu 1975. Do 
izpada dohodka in trajnih 
obratnih sredstev v elektro- 
gospodarstvu je prišlo pred- 
vsem zaradi tega, ker zara- 
di medrepubliškega dogovora 
o politiki in gibanju cen v 
letu 1975 ni bil uresničen 
sklep skupščine SIS elektro- 
gospodarstva Slovenije z dne 
26. dec. 1974, po katerem bi 
se povišala cena električne 
energije za 40 odst. 

Tudi resolucija o družbe- 
noekonomski politiki in raz- 
voju Socialistične republike 
Slovenije ter neposrednih na- 
logah v letu 1976 predvide- 
va v tistih infrastrukturnih 
dejavnostih, kjer ne bo mo. 
goče pokriti utemeljenih 
stroškov tekočega poslovanja 
v okvirih politike cen za le- 
to 1976 enak način pokriva- 
nja izpada dohodka, saj v 
oddelku VII določa, da bo- 
do TOZD — članice ISE že 

v začetku leta sklenile sa. 
moupravne sporazume, s ka- 
terimi se bodo dogovorile, 
da bodo iz svojega dohodka 
zagotovile sredstva za pokri- 
vanje izpada dohodka, koli- 
kor tega izpada ne bo mo- 
goče odpraviti z ustrezno ko- 
rekcijo cen. 

Ker tedaj stroški proizvod- 
nje, prenosa in distribucije 
električne energije lani z ve- 
ljavnimi tarifnimi postavka- 
mi niso boli pokriti, saj so 
znašali stroški, ugotovljeni po 
23. členu samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi SIS 
elektrogospodarstva SR Slo- 
venije 2.728.104.000 din, do- 
hodek od prodane električne 
energije po veljavnih tarifah 
pa 2.195.213.000 din, znaša v 
letu 1975 nastali primanjkljaj 
532.891.000 din. 

Del tega primanjkljaja t 
višini 35.612.000 din je po- 
krit s posebnim prispevkom 
tistih porabnikov, ki jih ni 
bilo mogoče zajeti s samo- 
upravnim sporazumom, pre- 
ostali del pa naj tri pokrile 
s samoupravnim sporazu- 
mom TOZD s področja go- 
spodarstva. 

Rok za podpis tega samo. 
upravnega sporazuma je bdi 
20. februarja 1976. Od pri- 
bližno 3.308 TOZD oziroma 
delovnih organizacij s po- 
dročja gospodarstva, katerim 
je bil samoupravni sporazum 
poslan, ga je do vključno 
30. aprila 1976 podpisalo 868 
TOZD, kar predstavlja 26% 
od vseh udeležencev, 257 
TOZD je podpis izrecno od- 
klonilo, medtem ko se ostali 
udeleženci niso opredelili, t* 



se pravi, da ISE niso odgo- 
vorili niti pozitivno niti ne- 
gativno. 

Iz navedenega izhaja, da 
družbena akcija, da se na 
samoupravni način zagotovi 
pokritje primanjkljaja elek- 
trogospodarstva kot dejavno- 

sti, od katere je odvisno ure. 
sničevanje osnovnih ciljev 
družbenega razvoja, ni uspe- 
la in je, da se ne prekinejo 
osnovni tokovi družbene re- 
produkcije. nujno, da se z 
zakonom zagotovi preostala 
potrebna sredstva. 

Zavezanci po tem zakonu 
bi bile samo tiste OZD ozi- 
roma delovne organizacije s 
področja elektrogospodarstva, 
ki tudi v roku 30 dni od 
uveljavitve tega zatona še 
ne bi podpisale samouprav- 
nega sporazuma. Obveznosti 

zavezancev po tern zakonu so 
težje kot tistih, ki so pod- 
pisali samoupravni sporazum, 
saj predvideva plačilo obvez- 
nosti v dveh obrokih, pa tu- 
di prispevne stopnje so ne- 
koliko višje. 

Ocene in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede izvajanja 

Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter 

neposrednih nalogah v I. 1976 (ESA 580) 

I 

Gospodarska gibanja v prvih mesecih leta 1976 ka- 
žejo, da se nadaljujejo osnovne tendence v razvoju, 
značilne za drugo polletje preteklega leta, obenem pa so 
že močno prišli do izraza vplivi sprejetih ukrepov na 
nekaterih področjih, zlasti na področju zunanje-trgovin. 
ske menjave, na področju cen in na področju finančnega 
poslovanja z družbenimi sredstvi in obračunavanja do- 
hodka. 

če ocenjujemo ta gibanja le površinsko na osnovi 
statističnih podatkov, lahko ugotovimo, da se usmeritve 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1976 na dveh bistvenih točkah 
uspešno izvajajo: izboljšujejo se razmerja v zunanje 
trgovinski bilanci, gibanje cen pa je še nadalje umir- 
jeno. Globlja vsebinska ocena pa kaže, da so takšna 
gibanja predvsem posledica administrativnih ukrepov: 
restrikcij pri uvozu in zadrževanja cen, niso pa rezultat 
dejanskih sprememb v strukturi gospodarstva — zato 
prinašajo s seboj poleg na prvi pogled pozitivnih rezul- 
tatov tudi probleme, ki utegnejo negativno vplivati na 
bodoče gospodarske tokove. 

Razmerja v zunanje trgovinski bilanci se poprav- 
ljajo, vendar ob nižjem obsegu celotne blagovne me- 
njave s tujino. Regionalna struktura izvoza se izbolj- 
šuje; ponovno se povečuje izvoz v razvite zahodne dr- 
žave, zlasti pa v dežele v razvoju. Istočasno se pod vpli- 
vom sprejetih ukrepov še nadalje znižuje uvoz blaga, 
zlasti uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, kar 
že vpliva na poslabšanje oskrbljenosti industrije in na 
desortiranost v zalogah surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala. 

Nadaljuje se umirjena rast cen, zlasti cen proizva- 
jalcev industrijskih proizvodov, vendar predvsem kot 
posledica restriktivne politike cen. Tako ostro zadrževa- 
nje cen ob naraščajočih proizvodnih stroških že vpliva 
na zmanjšanje proizvodnje in opuščanje nekaterih pro- 
izvodnih programov ter na poslabševanje reproduktivne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva. Zaskrbljujoča je 
še vedno visoka rast življenjskih stroškov, kar utegne 
sprožiti nadaljnje pritiske na rast osebnih dohodkov in 
na ponovno poslabšanje odnosov v razporejanju čistega 
dohodka na škodo sredstev za razširitev materialne os- 
nove združenega dela, ali pa dodatne pritiske na rast 
proizvajalčevih cen in s tem na ponovno oživitev infla- 
cijske spirale. Od tega, kako bomo v prihodnjih mese- 
cih uspeli obvladovati rast življenjskih stroškov, je v ve- 

Zavod SRS za družbeno planiranje je predložil Skup- 
ščini SR Slovenije »Oceno gospodarskih gibanj v prvih 
mesecih l. 1976.« (objavljena je v 11. Številki »Poroče- 
valca«), K temu gradivu je Izvršni svet Skupščini SR 
Slovenije podal svoje ocene in stališča, v skladu z dolo- 
čili »Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976«. 

liki meri odvisna uresničitev ene nnajpomembnejših 
usmeritev resolucije, to je hitrejšega povečanja sredstev 
za razširitev materialne osnove dela. 

Povečanje denarne mase v zadnjem trimesečju lan- 
skega leta je izboljšalo likvidnost gospodarstva, ki se 
v globalu povečuje tudi v prvih mesecih letos, kar je 
povezano z uveljavitvijo zakona o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih • sredstev. Uveljavitev novih 
predpisov povzroča tudi določene začasne zastoje v bla- 
govno denarnih odnosih. Pojavljajo se določeni odpori 
proti doslednemu uveljavljanju novega obračunskega si- 
stema, zlasti zato, ker novi obračunski sistem opozarja 
in razkriva nekatera že dalj časa prisotna žarišča nelik- 
vidnosti in slabega gospodarjenja ter v takšnih primerih 
zahteva sanacijo. 

Osnovni problem v tekočih gospodarskih gibanjih 
je upadanje rasti proizvodnje. Ob nadaljevanju doseda- 
njih tendenc bi v letu 1976 dosegli le polovico od pred- 
videne rasti industrijske proizvodnje. 

Upadanje rasti proizvodnje je v veliki meri posle- 
dica zmanjševanja domačega povpraševanja, ki ga ni 
bilo moč v celoti nadomestiti s povečanjem izvoza. Po- 
večujejo se zaloge gotovih proizvodov, zlasti proizvodov 
za široko potrošnjo, v zadnjih mesecih pa tudi sred- 
stev za delo. Takšno gibanje je predvsem posledica upa- 
danja povpraševanja in povečanega nagiba k varčeva- 
nju ki se kaže tudi v precej nižji dinamiki rasti izdat- 
kov za blago od rasti prejemkov prebivalstva. 

Gospodarstvo se poslabšanemu konjunkturnemu po. 
ložaju prilagaja z zmanjševanjem proizvodnje, z omeje- 
vanjem zaposlovanja novih delavcev in z vse večjim 
odhajanjem delavcev na predčasni dopust. Ob tem je 
obveščenost delavcev o gospodarskem položaju, o teko- 
čem poslovanju in obstoječih težavah, kot tudi o začas- 
nih in dolgoročnih rešitvah v svoji lastni delovni orga- 
nizaciji in v širšem okolju pogosto zelo slaba. 

Problem predstavlja tudi različno gibanje sredstev 
za skupno porabo po dejavnostih: pri samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, ki združujejo sredstva iz bruto 
osebnih dohodkov, je rast višja od planirane, pri samo- 
upravnih interesnih skupnostih, ki združujejo sredstva 
iz dohodka TOZD, pa je rast sredstev nižja od predvi- 
dene. Tudi pritok sredstev za splošno porabo je izpod 
predvidevanj. 

Položaj gospodarstva, kot se kaže po zaključnih ra- 
čunih za leto 1975, je slabši od pričakovanega. Materialni 
in drugi proizvodni' stroški so rasli hitreje kot vrednost 
proizvodnje. Razpoložljivi bruto dohodek se je zmanjšal 
tudi zaradi odpisa dela dohodka, ki izvira iz terjatev 
s prekoračenim rokom plačila. Visoka rast življenjskih 
stroškov je vplivala na hitrejšo rast osebnih dohodkov 
in nanje vezanih prispevkov za skupno porabo, kar se 
je odrazilo na znižanju sredstev za razširitev materialne 
osnove dela. Močno se je povečal obseg zalog gotovih 
izdelkov, predvsem izdelkov za široko potrošnjo, kar 
vpliva na zmanjševanje dinamike proizvodnje v prvih 
mesecih letošnjega leta. 

2e v akcijskem programu za uresničevanje resolu- 
cije za leto 1975, ki ga je sprejela skupščina SR Slove- 
nije v juliju lani, je bilo poudarjeno, da je gospodarska 

a 



rast, ki temelji na povečevanju produktivnosti dela, 
boljšem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivosti, večji 
ekonomičnosti in rentabilnosti, na povečevanju izvoza 
in racionalni substituciji uvoza, na zadovoljevanju os- 
novnih potreb za življenje in delo ter na investicijski 
dejavnosti, usmerjeni predvsem v prioritetna področja, 
ena od osnovnih nalog ekonomske politike. Sedanji po- 
ložaj zahteva, da se z ukrepi na vseh ravneh oživi go- 
spodarska rast, vendar ne za vsako ceno in z linearnimi 
ukrepi, temveč na osnovi kvalitetnih dejavnikov. 

II 

Razprave o tekočih gospodarskih gibanjih v prvih 
mesecih leta 1976 sovpadajo z razpravami o osnutku 
zakona o združenem delu in s pripravami samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov o temeljih 
planov v združenem delu in družbenopolitičnih skupno- 
stih. Prav zato morajo smeri in ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike temeljiti na samoupravnem organiziranju 
gospodarstva in morajo biti skladni s temeljnimi raz- 
vojnimi usmeritvami za naslednje srednjeročno obdob- 
je, ki so bile deloma že vgrajene v akcijski program za 
uresničevanje resolucije za leto 1975 in v resolucijo o 
družbeno ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1976. 

Osnovna pozornost mora biti namenjena dosledne- 
mu uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v združenem delu ter iskanju in dograjevanju 
kvalitetnih in dolgoročnih rešitev. Zato se morajo de- 
lavci v TOZD, SIS, v asociacijah združenega dela ter 
upravljalci v poslovnih bankah obrniti k svojim last- 
nim razmeram, jih analizirati, objektivno oceniti ter 
sprejeti ustrezne notranje ukrepe in preventivne sana- 
cijske programe. Organizacije združenega dela bodo v 
sodelovanju z gospodarsko zbornico spremljale in ana- 
lizirale položaj posameznih vrst proizvodov na doma- 
čem in zunanjih tržiščih. Z elastičnim poslovanjem in 
razvojno politiko, ki bo izhajala iz poglobljenih raz- 
iskav in temeljila prdvsem na kvalitetnih dejavnikih 
razvoja, bodo organizacije združenega dela prilagajale 
strukturo svoje proizvodnje zahtevam domačega m tu- 
jih tržišč. Pri tem jih bodo podpirali s selektivno kre- 
ditno politiko upravljalci v poslovnih bankah ter Go- 
spodarska zbornica Slovenije s svojo strokovno in or- 
ganizacijsko pomočjo. 

Organizacije združenega dela bodo temeljiteje ob- 
ravnavale probleme v zvezi s proizvodnjo in zaposlo- 
vanjem in s pomočjo družbenopolitičnih organizacij, 
zlasti sindikatov in družbenopolitičnih skupnosti iskal 
rešitve v začasnem zaposlovanju delavcev v drugh or- 
ganizacijah združenega dela, v začasnem prevzemanju 
določenih nalog izven njihove redne dejavnosti in po- 
dobno. Odhajanje delavcev na predčasen dopust mora 
biti le izjemen ukrep v skrajnih primerih. V takem po- 
ložaju so vodstveni in strokovni delavci v organizacijah 
združenega dela še posebno odgovorni, da analizirajo 
vzroke, ki so privedli delovno organizacijo v neugoden 
položaj ter predlagajo strokovno najbolj izdelane in 
temeljite dolgoročne rešitve. O tem morajo stalno ob- 
veščati vse delovne ljudi in občane ter v reševanje te- 
kočih in dolgoročnih problemov vključevati tudi dele- 
gate, delegacije in delegatske skupščine. V vsaki TOZD, 
SIS, krajevni in družbenopolitični skupnosti je treba 
napore za realizacijo zastavljenih gospodarskih ciljev 
povezati s poglabljanjem samoupravnih odnosov in 
uresničevanjem zakona o združenem delu. 

Za modernizacijo in razširitev cestnega omrežja v 
Sloveniji je razpisano javno posojilo za ceste. V izvedbo 
te akcije se bodo vključile vse družbenopolitične orga- 
nizacije in skupnosti. Upravljalci v združenem delu in 
občani pa bodo s svojo udeležbo zagotovili realizacijo 
zastavljenih ciljev. 

Zaradi odstopanja od dogovorjenih gibanj na ne- 
katerih področjih, kjer je potrebna dodatna akcija v 
letu 1976 predlaga izvršni svet skupščine SR Slovenije 
naslednje usmeritve pri reševanju tekočih gospodarskih 
problemov: 

1. Selektivno oživljanje proizvodnje 

Organizacije združenega dela in njihove asociacije 
ter upravljalci v poslovnih bankah bodo usmerili svoje 
napore v oživljanje tiste proizvodnje, ki po kvaliteti in 
strukturi ustreza zahtevam trga in preprečevali repro- 
dukcijo obstoječe neustrezne proizvodne strukture. Pod- 
pirali bodo uvajanje proizvodnje novih proizvodov, ki 
imajo možnosti plasmana na domačem in tujih trgih. 

Za odpravljanje nakopičenih strukturnih problemov 
bo potrebno v organizacijah združenega dela nadalje- 
vati z akcijo podpisovanja samoupravnih sporazumov 
sprejetih v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, 
za pokrivanje izgub iz preteklega obdobja v elektrogo- 
spodarstvu in železniškem gospodarstvu. Hkrati bo 
združeno delo v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti pospešeno pristopilo k sklepanju samoupravnih 
sporazumov o združevanju sredstev za financiranje raz- 
širitve reprodukcije na teh področjih. Za zagotovitev 
kontinuitete razvoja na teh področjih bo izvršni svet 
skupščine SR Slovenije vzporedno s temi sporazumi 
pripravil tudi predloge zakonskih ukrepov. 

Upravljalci v poslovnih bankah bodo v sodelovanju 
z Narodno banko s selektivno kreditno politiko usmer- 
jali kredite zlasti na področja, kjer je problem zalog 
najbolj pereč ter pospešili odobravanje in povečali ob- 
seg ter izboljšali pogoje za kreditiranje plasmana opre- 
me na kredit doma in v tujini. Pri tem bodo upoštevali 
zahtevo tržišča ter nujnost prestrukturiranja proizvod- 
nje. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, 
SIS v gospodarskih in družbenih dejavnostih in up- 
ravljalci v poslovnih bankah bodo še nadalje vzdrževali 
visoko investicijsko aktivnost, zlasti z združevanjem 
sredstev za prioritetne dejavnosti, predvsem na področ- 
ju energetike in prometa. Pospeševali bodo tudi stano- 
vanjsko izgradnjo, zlasti z dodatnim aktiviranjem sred- 
stev prebivalstva. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo zveznemu 
izvršnemu svetu predlagal zožitev spiska dejavnosti, ki 
morajo polagati depozit na negospodarske in neproiz- 
vodne investicije. 

Za povečanje povpraševanja prebivalstva si bo izvrš- 
ni svet skupščine SR Slovenije prizadeval pri pristojnih 
zveznih organih za spremembo ustreznih predpisov s 
področja potrošniških posojil. Na tej osnovi bodo z raz- 
širitvijo uporabe sistema potrošniških posojil ter s ko- 
rekcijo politike pologov upravljalci poslovnih bank lah- 
ko usmerjali povpraševanja na tiste proizvode, kjer so 
velike zaloge. Uporabo potrošniških posojil bodo razši- 
rile tudi na proizvode in material za stanovanjsko grad- 
njo. 

Republika in občine bodo proučile in predložile zni- 
žanje stopenj prometnega davka za nekatere izdelke, 
katerih prodaja zastaja. 

Družbenopolitične skupnosti, zlasti občine, bodo po- 
enostavile in pospešile postopek za pridobitev dovolje- 
nja za gradnjo; poslovne banke pa bodo v sodelovanju 
s samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi s premi- 
ranjem pospeševale namensko varčevanje prebivalstva 
za stanovanja. 

Za pospešitev kroženja blaga in denarja med do- 
hodkovno soodvisnimi partnerji bo gospodarska zbor- 
nica Slovenije še nadalje pospeševala proces združeva- 
nja dela in sredstev. Tudi tekoči gospodarski položaj 
narekuje zlasti intenzivnejše povezovanje med organi- 
zacijami združenega dela v trgovini in proizvodnji, ki 
mora temeljiti na načelih združevanja dela in sredstev, 
oblikovanja skupnih obratnih sredstev ter skupnega pre- 
vzemanja rizika pri oblikovanju dohodka. 

Za izvajanje vloge trgovine, kot aktivnega posred- 
nika med proizvodnjo in potrošnjo bodo upravljalci v 
poslovnih bankah odobravali dolgoročne kredite za ob- 
ratna sredstva v trgovini. 

Občine bodo bolj elastično reševale vprašanje marž 
in poslovnih prostorov v trgovini, zlasti v trgovini z 
živili. 



2. Zunanjetrgovinska menjava 

TOZD bodo nadaljevale z napori za povečanje pro- 
daje na tujih trgih, družbenopolitične skupnosti pa bo- 
do dosledno in tekoče izvajale vse ukrepe za pospeše- 
vanje izvoza blaga in storitev. Družbenopolitične skup- 
nosti bodo podpirale napore združenega dela za orga- 
niziran nastop na tujih trgih, zlasti v deželah v razvoju. 

Za izboljšanje oskrbe proizvodnje s surovinami in 
reprodukcijskim materialom iz uvoza si bodo pristojni 
republiški organi prizadevali, da se v okviru federacije 
poenostavi in olajša uvoz reprodukcijskega materiala in 
omilijo kvantitativne restrikcije pri uvozu, zlasti tam, 
kjer uvoz direktno ali indirektno pospešuje izvozno go- 
spodarsko aktivnost. Zlasti je tudi potrebno olajšati in 
poenostaviti uvoz rezervnih delov za opremo in omogo- 
čiti uvoz tiste opreme, ki je namenjena modernizaciji 
izvozno usmerjene proizvodnje. 

3. Področje cen 

Republiški komite za tržišče in cene se bo pri ust- 
reznih zveznih organih zavzemal za hitrejše razreševa- 
nje cen tistih izdelkov, pri katerih so disparitete najbolj 
izrazite in pri katerih sedanja raven proizvajalčevih cen 
že povzroča probleme v normalnem toku reprodukcije. 
Hkrati se bo zavzemal za hitrejšo sprostitev cen pri 
tistih izdelkih, pri katerih so ustvarjeni pogoji za sa- 
moupravno oblikovanje cen v skladu s tržnimi pogoji. 

Za ureditev dohodkovnega položaja v živinoreji bo 
izvršni svet skupščine SR Slovenije v skladu s samo- 
upravnim sporazumom v živinorejski poslovni skupno- 
sti storil vse potrebno za uskladitev odkupnih cen ži- 
vine in mleka, oziroma maloprodajnih cen mesa, mleka 
in mlečnih izdelkov z gibanjem proizvodnih stroškov v 
živinoreji. 

Družbenopolitične skupnosti bodo nadaljevale z re- 
striktivno politiko na področju cen,, zlasti tistih proiz- 
vodov in predvsem storitev, ki pomembneje vplivajo na 
gibanje življenjskih stroškov in so v pristojnosti repub- 
like in občin, ter na ta način v okviru življenjskih stro- 
škov skušale kompenzirati porast cen kmetijskih pro- 
izvodov. 

4. Osebni dohodki 

V organizacijah združenega dela morajo uveljaviti 
takšne sisteme delitve osebnih dohodkov, ki bodo za- 
gotavljali delitev po delu ter upoštevali zlasti zahtevnost 
dela, odgovornost pri delu, pogoje pod katerimi ctelavec 
dela, delovni učinek, prihranke, dosežene pri" delu in iz- 
rabi delovnega časa, z novatorstvom in racionalizacijo, 
kar je eden pomembnih pogojev za dvig produktivnosti 
dela. 

Podpisniki samoupravnih sporazumov se morajo 
ravnati po določbah resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SRS ter neposrednih nalogah v letu 
1976 in družbenega dogovora o razporejanju dohodka 
v letu 1976. 

Zato izvršni svet skupščine SR Slovenije podpira že 
začeto akcijo posvetovanj komisije za presojo skladno- 
sti samoupravnih sporazumov o merilih za delitev do- 
hodka in pristojnih republiških odborov sindikatov s 
predstavniki občinskih sindikalnih svetov ter udeleženci 
samoupravnega sporazumevanja s področja razporeja- 
nja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke za- 
radi ocene v razporejanju dohodka in delitve sredstev 
za OD v letu 1975 in ugotavljanja poteka tega razporeja- 
nja vletu 1976. Pri tem je treba izhajati iz načelne pred- 
postavke in obveznosti, da ni dopustna anticipirana po- 
raba pri tistih udeležencih samoupravnih sporazumov 
ki v letu 1975 niso upoštevali določb samoupravnih spo- 
razumov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke pa ukrepa v skladu z določili zakona 
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogo- 
varjanju o merilih za razporejanje ddhodka in delitev 
sredstev za osebne dohodke. 

5. Družbene dejavnosti 

Izvršni svet ugotavlja, da družbene dejavnosti v letu 
1975 v globalu niso dosegle z družbenim dogovorom 
planiranih in dogovorjenih sredstev. Po posameznih de- 
javnostih je bila situacija različna. 

Dogovorjena sredstva so presegle: občinske izobra- 
ževalne skupnosti, kulturne skupnosti, telesnokulturne 
skupnosti, skupnosti socialnega skrbstva in zdravstvene 
skupnosti. 

Dogovorjenih sredstev niso dosegle: zveza skupnosti 
otroškega varstva, občinske skupnosti otroškega varst- 
va, izobraževalna skupnost Slovenije (usmerjeno izo- 
braževanje), raziskovalna skupnost Slovenije, zveza 
skupnosti zaposlovanja SRS, skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Izvršni svet istočasno ugotavlja, da so vse dejav- 
nosti, razen usmerjenega izobraževanja, tako zbrale več 
sredstev kot bi jih lahko, upoštevajoč dejanska gospo- 
darska gibanja in razmerja, dogovorjena z resolucijo. 

Z resolucijo o politiki družbenoekonomskega raz- 
voja v letu 1975 je bila predvidena rast družbenega bru- 
to proizvoda z indeksom 131, dejansko pa je bila reali- 
zacija slabša in je doseženi indeks rasti znašal le 123,1. 
Dohodki samoupravnih interesnih skupnosti na področ 
ju družbenih dejavnosti v globalu niso presegli indeksa 
128 in so se torej gibali za 10 odst. počasneje od pied- 
videne rasti družbenega bruto proizvoda; tako so tudi 
ostali v z družbenim dogovorom o razporejanju dohodka 
za leto 1975 predvidenih okvirih. Družbeni bruto proiz- 
vod je v letu 1975 dejansko zaostal za predvidevanji, v 
zvezi s tem pa bi tudi dohodki samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti ne smeli ra- 
sti hitreje kot je to dopuščalo z resolucijo opredeljeno 
razmerje, ki je predvidevalo za 10 odst. počasnejšo rast 
skupne porabe, kar pomeni da bi dohodki samouprav- 
nih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v globalu lahko porasli le z indeksom 120,8. Raz- 
lika med z resolucijo dovoljenimi in dejansko doseže- 
nimi dohodki znaša 462 milijonov (brez pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja) kar pomeni, da je za 5,4 
odst. presežen z resolucijo in dejansko rastjo družbe- 
nega proizvoda opredeljen okvir skupne porabe. 

Stališče izvršnega sveta je, da je treba spoštovati z 
resolucijo postavljena razmerja, vendar obenem meni, 
da je treba zaradi ostalih gibanj, ki niso sledila začrtani 
družbenoekonomski politiki (življenjski stroški, osebni 
dohodki, materialni strošk), uooštevati vpliv takšnih 
gibanj tudi pri ocenjevanju skladnosti skupne oorabe 
z rastjo družbenega proizvoda, pri čemer je pa potreb- 
no upoštevati tudi realizacijo programov samoupravnih 
interesnih skupnosti glede na kvaliteto in kvantiteto iz- 
vršenega dela. Samoupravne interesne skupnosti so 
dolžne poračunati presežke v letu 1975 v breme plani- 
ranih sredstev za leto 1976, pri ugotavljanju teh presež- 
kov pa lahko upoštevajo kot korektiv zgoraj navedena 
gibanja. Zavod za družbeno planiranje bo po posvetu s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi pripravil stro- 
kovno metodologijo za izvedbo te naloge, republiški 
koordinacijski odbor za razporejanje dohodka pa naj 
na podlagi te metodologije koordinira in zagotovi ures- 
ničitev te naloge v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Izvršni svet, kot eden od podpisnikov družbenega 
dogovora o razporejanju dohodka vletu 1976, predlaga, 
da republiški koordinacijski odbor za razporejanje do- 
hodka pripravil predlog za spremembo družbenega do- 
govora o razporejanju dohodka v letu 1976, s katerim 
bo ugotovljen način sprotnega usklajevanja skupne po- 
rabe z gospodarskimi gibanji. 

Samoupravne interesne skupn6sti na področju druž- 
benih dejavnosti so dolžne sprejeti ukrepe za prilaga- 
janje gospodarskim gibanjem, ki naj temeljijo na racio- 
nalnejšem poslovanju, izkoriščanju notranjih rezerv in 
varčevanju, na reviziji programov — skladno z gibanji 
v gospodarstvu in na ponovni, še ostrejši selekciji prio- 
ritenih nalog kot tudi skrajno racionalni politiki zapo- 
slovanja, ki jo je potrebno prilagoditi z resolucijo do- 
govorjenim okvirjem. 
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V skladu s takšnimi opredelitvami na področju 
družbenih dejavnosti, izvršni svet priporča samouprav- 
nim interesnim skupnostim, da hkrati z ostrejšo selek- 
cijo in usklajevanjem programov glede na dejanska gi- 
banja v družbenoekonomskem razvoju vztrajajo na na- 
daljnjem izpopolnjevanju sistema nagrajevanja po de- 
lu, z ostalimi udeleženci v svobodni menjavi dela pa 
na vzdrževanju ravnotežja med opredeljenimi pravicami 
in materialnimi možnostmi razvoja. V okviru srednje- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 je 
nujno, da se opredelijo minimalni standardi, potrebni 
za razvoj družbenih dejavnosti, in sistemi solidarnosti. 

Za uskladitev gibanj sredstev skupne porabe z raz- 
merji resolucije bo SDK med letom na predlog samo- 
upravnih interesnih skupnosti imobilizirala presežek 
dohodkov posamezne samoupravne interesne skupnosti, 
če bodo vplačani skupni izvirni dohodki presegli 
z resolucijo opredeljena razmerja. Izvršni svet pa ob- 
enem tudi predlaga, da samoupravne interesne skupno- 
sti z medsebojnim dogovorom združujejo svoja rezerv- 
na sredstva in omogočajo brezobrestno kreditiranje ti- 
stih samoupravnih interesnih skupnosti, ki začasno ne 
dosegajo planiranega priliva sredstev. 

Informacija o upniško-dolžniških razmerjih (ESA 580) 

S sprejetjem zakona o ugotavljanju in obračunava- 
nju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela ter zakona o zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev v decembru lanskega leta 
je zaključena zakonodajna aktivnost, ki je usmerjena 
k nadaljnji izgradnji gospodarskega sistema na področ- 
ju, ki so ga napori za ekonomsko stabilizacijo izposta- 
vili kot najbolj pereče. 

Izvajanje obeh zakonov onemogoča nadaljnjo ne- 
pooblaščeno razpolaganje s tujim dohodkom, pomemb- 
no vpliva na odpravljanje fiktivnega dohodka kot tudi 
na odpravo nepokrite potrošnje. Zaostritev odgovorno- 
sti pri vzpostavljanju upniško-dolžniških razmerij v iz- 
vajanju sprejetega zakonskega sistema bo vplivalo tudi 
na odpravo nelikvidnosti. 

Prvi kompleksnejši zakonski ukrep skupščine SFRJ 
(po nekaterih znanih, bolj parcialnih ukrepih iz pretek- 
lih let, kot so ukrepi na področju trajnih obratnih sred- 
stev, popravkov finančnega rezultata in obveznega zago- 
tavljanja lastnega deleža v financiranju investicij ter 
prepoved kreditiranja določenih investicij na področju 
infrastrukture, skupne in splošne porabe iz kreditnih 
potencialov bank in drugo), je bil zakon o zavarovanju 
plačil za investicije. Na osnovi tega zakona je v dru- 
gem polletju 1975, v celoti gledano, relativno zadovoljivo 
rešeno vprašanje nepokritih investicij. Lahko ugotovi- 
mo, da se plačila za investicije, po podatkih iz gospo- 
darstva in poročilih SDK, razvijajo zadovoljivo in da 
nimamo več opravka z neplačanimi, dospelimi, nespor- 
nimi terjatvami s tega področja potrošnje. Pri določe- 
nih velikih objektih na celotnem teritoriju Jugoslavije 
razmerja še niso zadovoljivo rešena; tudi v SR Sloveniji 
bo potrebno skrbeti, da se pri velikih objektih, kjer je 
sicer v drugem polletju 1975 bila finančna konstrukcija 
usklajena z realno predračunsko vrednostjo, z dodatni- 
mi finančnimi viri finančna konstrukcija redno prila- 
gaja realni predračunski vrednosti ter s tem izpolnjuje 
določila zakona o zavarovanju plačil in sproti odpravlja 
žarišča nekrite porabe in nelikvidnosti. 

Z zakonom o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, sprejetim 24. decembra 1975, so 
ukrepi, ki jih je zasledoval zakon na področju investi- 
cij, razširjeni na vse vrste potrošnje. 

Ob delovanju določil tega zakona ter istočasno spre- 
jetega zakona o ugotavljanju in obračunavanju celot- 
nega dohodka v temeljnih organizacijah združenega 
dela, so realizirani sklepi X. kongresa ZKJ, predvsem v 
pogledu uvajanja plačane oziroma plačljive realizacije 
ter ustvarjeni pogoji za prehod na monetizacijo dolžni- 
ško-upniških razmerij. 

»Informacijo o upniško-dolžniških razmerjih«, ki jo 
je pripravil Republiški sekretariat za finance, je Izvršni 
svet predložil Skupščini SR Slovenije kot dopolnilno 
gradivo k »Oceni in stališčem Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju Resolucije o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v l. 1976«. 

Za uresničevanje zakona o zavarovanju plačil sta 
zvezni izvršni svet in zvezni sekretariat za finance, na 
osnovi zakonskih pooblastil, objavila tudi pozakonske 
akte o določenih limitih za poroštva ter o garancijah 
oziroma pooblastilu za izdajo garancij. 

I. Izvajanje sprejetih ukrepov na področju 
upniško-dolžniških razmerij 

Aktivnost gospodarstva in drugih uporabnikov druž- 
benih sredstev na področju skupne in splošne porabe 
se je morala usmeriti k trem ciljem. 

1. V okvir prvega cilja so spadale obsežne naloga 
tako i dolžnikov pa tudi upnikov, da uredijo dolžniško- 
upniška razmerja iz nastalih, dospelih neplačanih obvez- 
nosti iz leta 1975 in prejšnjih let. Urejevanje teh razme- 
rij se je odvijalo v dveh fazah: 

— v akciji multilateralne kompenzacije in 
— v akciji zavarovanja neporavnanih, dospelih, 

nepobotanih obveznosti z avaliranimi menicami do 
31. 3.1976 oziroma 30.4.1976. 

V zvezi s kompenzacijo na kratko ponavljamo že 
znane, relativno malo uspešne rezultate: 

(v mlrd din) 

prijavljene 
obveznosti 

izkompenzirane 
obveznosti % 

SFRJ 
SRS 

119,6 
11,0 

18,3 
1,6 

15,3 
14,5 

Na celotnem območju Jugoslavije, obseg prijavlje- 
nih obveznosti ni odraz stvarnega stanja le-teh, pred- 
vsem iz naslednjih razlogov: 

— določen krog dolžnikov, ki sicer po ocenah ne 
pomeni pomembnejšega odstotka v upniško-dolžniških 
razmerjih, nastalih iz naslova prometa blaga in stori- 
tev, ni bil zajet v kompenzacijo (del splošne porabe ter 
uporabniki družbenih sredstev, ki so po nomenklaturi 
dejavnosti razvrščeni v O); 

— niso bila zajeta dolžniško-upniška razmerja, ki so 
s predpisanim usklajevalnim postopkom ostala sporna; 

— zajeta niso bila dolžniško-upniška razmerja, ki 
jih iz razlogov neažurnosti v knjigovodstvu uporabnikov 
družbenih sredstev kot dolžniki kljub ostrim sankcijam 
niso prijavili. 

Predvsem večji obseg neizkompenziranih obvezno- 
sti od tistega, s katerimi se je po ocenah računalo, 
je narekoval še bolj intenzivno aktivnost, zlasti dolžni- 
kov, upnikov in poslovnih bank, da bi se neporavnane, 
neizkompenzirane obveznosti do 31.3. oziroma 30.4.1976 
plačale ali zavarovale s primernimi instrumenti. 

Iz poteka te' aktivnosti lahko ugotovimo nekatere 
pojave, ki so, poleg prakse enostranskega izsiljevanja 
odlaganja plačil v blagovnih in storitvenih tokovih in 
s tem ustvarjanja nepokrite potrošnje, ki je glavno ža- 
rišče inflacije ter nelikvidnosti, prisotni pri uporabnikih 
družbenih sredstev v večjem obsegu kot bi bilo v nor- 
malnih pogojih dopustno. Knjigovodstvena evidenca če- 
sto ni ažurna. Terjatve oziroma Obveznosti niso bile 
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usklajevane, zaradi česar smo imeli in še imamo oprav- 
ka s spornimi terjatvami oziroma obveznostmi. Upor^o- 
niki družbenih sredstev kot upniki so se relativno ka- 
sno aktivirali v neposrednih stikih s svojimi dolžniki pri 
dogovarjanju programa zavarovanja plačil. 

Kljub temu, da je v fazi urejevanja dolžniško-upni- 
ških razmerij za obveznosti po pogodbah iz leta 1975 
in prej, že 30.4. potekel zadnji rok, se proces pokriva- 
nja teh obveznosti z instrumenti plačil še vedno nada- 
ljuje. 

V odnosu na obveznosti dolžnikov v SE Sloveniji, 
je komisija izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o zavarovanju plačil in 
obračunskega sistema ugotavljala v preteklih mesecih 
relativno veliko intenzivnost plačil obveznosti v goto- 
vini. Vse neplačane obveznosti, ki niso bile poravnane 
v gotovini, so pa v pretežni večini dolžniki uspeli zava- 
rovati z avaliranimi menicami. Tako stanje potrjujejo 
tudi podatki SDK o objavi sanacijskega postopka, ki so 
ga v smislu določil zakona o zavarovanju plačil morale 
izvršiti s 15. aprilom nekatere organizacije združenega 
dela v Sloveniji. Gre za organizacije, v katerih je skupaj 
1460 zaposlenih, in za znesek neporavnanih dospelih ob- 
veznosti v višini vsega 67,7 milijona dinarjev. 

Že iz znanih podatkov o izvršeni kompenzaciji (do- 
spele neplačane terjatve iz leta 1975 in prej), je bilo 
potrjeno mnenje, da imajo upniki v Sloveniji večje ter- 
jatve od obveznosti. Samo za kompenzacijo (ki pa ni, 
kot smo že naglasili, zajela vseh obveznosti) so prijav- 
ljeni zneski obveznosti do upnikov v Sloveniji presegli 
za okoli 4 milijarde dinarjev obveznosti dolžnikov 
Z ozirom na tako stanje, republiški sekretariat za fi, 
nance po sklepu komisije izvršnega sveta izvaja anketo 
s ciljem spremljanja stanja, predvsem na področju ter- 
jatev. 

Po sprejetih podatkih od okoli 135 organizacij zdru- 
ženega dela (to so organizacije z največjimi odprtimi 
terjatvami, ki bi morale biti urejene do 31.3.1976), a po 
stanju, ki odgovarja obdobju med 16. in 22. aprilom 1076, 
ugotavljamo, da je samo pri teh organizacijah še vedno 
za okoli 739,3 milijona dinarjev ali cca 13,2 % teh njiho- 
vih terjatev iz tega obdobja ostalo neplačanih oziroma 
nezavarovanih z instrumenti plačil. Nadalje je značilno 
za ta neurejena dolžniško-upniška razmerja dejstvo, da 
samo 12 od 135 anketiranih organizacij terja okoli 60 % 
dolžnega zneska. V teku je zbiranje podatkov, kateri 
dolžniki pri večjih odprtih terjatvah niso doslej uspeli 
zavarovati svojih obveznosti našim upnikom iz tega na- 
slova. 

Po dospelih neplačanih obveznostih, katere bi mo- 
rale biti po zakonu zavarovane z instrumenti, če med 
tem niso bile plačane do 30. aprila 1976, kaže anketa 
odprte salde pri naših upnikih v skupnem znesku 
445,6 milijona dinarjev. 

Zbiranje novejših podatkov (po stanju na dan 30.4.) 
za obe kategoriji terjatev, je v teku. Prve informacije 
kažejo, da se tako po prvi kot po drugi kategoriji saldi 
znižujejo, kar upravičeno potrjuje že omenjeno oceno, 
da je proces urejevanja teh razmerij še vedno v teku. 

2. Drugi cilj, ki ga zasleduje zakon in predstavlja 
obsežno nalogo uporabnikov družbenih sredstev, je ure- 
ditev upniško-dolžniških razmerij, ki so vzpostavljena 
iz naslova prometa blaga in storitev v prvem četrtletju 
letošnjega leta, to je v razdobju, v katerem določila 
zakona o zavarovanju plačil še niso bila obvezna. 

Ker ni v sistemu zbiranja podatkov pri službah 
družbenega knjigovodstva mogoče zagotoviti pred kon- 
cem maja vpogleda v obseg v prvem kvartalu 1976 na- 
stalih terjatev in obveznosti, se je komisija izvršnega 
sveta odločila, da tudi stanje saldov iz tega obdobja 
zbere z anketo. 

Neplačane obveznosti in terjatve pri anketiranih 135 
organizacijah so po stanju med 16. in 22. aprilom 1976, 
dosegle sledeči obseg: 

— terjatve " 6.884,7 milijona din 
— obveznosti 3.879,2 milijona din 
Obveznosti, ki niso bile plačane do 30. aprila, mora- 

jo dolžniki poravnati prav tako z instrumenti plačil do 
15. maja 1976. 

< 

Značilnost obveznosti in terjatev po teh podatkih, 
ki je razvidna tudi iz seštevka, je v tem, da so terjatve 
v Sloveniji za okoli 80% večje od obveznosti in da je 
le v izjemnih primerih pri določenih organizacijah sta- 
nje obrnjeno tako, da so obveznosti' večje od terjatev. 

V postopku urejevanja terjatev in obveznosti iz tega 
obdobja, ki bi moral biti zaključen 15, maja, računamo 
na nekoliko ugodnejšo situacijo kot smo ji bili priča 
v prvi fazi urejevanja dolžniško-upniških razmerij, iz 
sledečih razlogov: 

— likvidnost gospodarstva je s stanjem na dan 
30. aprila relativno ugodna in je verjetno, da bodo goto- 
vinska plačila sorazmerno pomembna pri pokrivanju 
teh obveznosti; 

— subjekti so bolje pripravljeni in sposobni ukrepa- 
ti v okviru veljavnega sistema zavarovanja plačil kot 
v prvem kvartalu; 

— določene obveznosti bodo dolžniki poravnali z 
menicami, ki jih bodo indosirali svojim upnikom, če 
se bodo partnerji o taki poravnavi sporazumeli; v prvi 
fazi z indosiranjem menic s ciljem poravnavanja ob- 
veznosti ni bilo mogoče računati, ker se je izdajanje 
menic šele začelo; 

— do današnjega dne je vsaj del delovnih organi- 
zacij že prilagodil svoje samoupravne akte glede uve- 
ljavljanja pravice, ki jim jo daje zakon, kar olajšuje 
zavarovanje plačil med temeljnimi organizacijami v 
okviru organizacij združenega dela in kar postopoma 
uvaja tudi možnost medsebojnih poroštvenih odnosov; 

— stanje izkoriščenosti kratkoročnih kreditnih po- 
tencialov in likvidnih investicijskih potencialov pri ban- 
kah še ne dosega limitov, kar bankam omogoča dolo- 
čeno intenzivnost v avaliranju menic in izdajanju ga- 
rancij za pospeševanje blagovnih tokov. 

3. Po 1. aprilu 1976, ko je zakon o zavarovanju pla- 
čil uveljavljen v celoti, vzpostavljanje dolžniško-upniških 
odnosov ni več dopustno brez plačila v roku 15 dni po 
nastanku dolžniško-upniškega razmerja v gotovini ozi- 
roma z virmanskim nalogom ali pa pod pogojem, da se 
odlaganje plačila zavaruje s primernim, z zakonom 
predpisanim inštrumentom, to je menico ali garancijo. 

Priprave, s katerimi bi bili vsi delavci, posebej pa 
delavci strokovnih služb, usposobljeni za razumevanje 
in poslovanje v pogojih, ki jih z danimi okviri dopušča 
zakon, so vsaj v Sloveniji še kar zadovoljive, ker so 
razprave o problemih na vseh nivojih stekle deloma prej 
kot drugod v Jugoslaviji, pa tudi z večjo intenzivnostjo 
in v deloma ugodnejših pogojih. 

Med problemi in pojavi, ki še niso dovolj razčiščeni, 
pa komisija ugotavlja nekatere, kjer bo potrebno hitro 
pojasnjevati in eventualno tudi ukrepati. 

Kot prvega omenjamo problem uporabe potencialov 
za garancije in avale, ki jih lahko koristijo OZD v med- 
sebojnih odnosih za blagovne in storitvene tokove, ki 
niso neposredna investicijska poraba. Združeno delo bi 
se moralo čimprej še bolje organizirati in usposobiti 
za to, da bodo poleg bančnih potencialov uporabljeni 
tudi potenciali gospodarstva, ki jih zakon ne izloča, 
če so izpolnjeni določeni pogoji. Tega mnenja smo za- 
radi tega, ker bo orientacija na uporabo samo bančnih 
potencialov zavirala obseg rasti in promet blaga ter 
storitev. 

Komisija izvršnega sveta je v neposrednih stikih s 
predstavniki OZD ugotovila, da v dosedanjih upniško- 
dolžniških razmerjih, predvsem med proizvajalci in tr- 
govino, ni bilo vselej jasnih odnosov v razmerjih, kjer 
trgovina nastopa kot komisionar. Cesto pri tako imeno- 
vanih tranzitnih poslih nastajajo razmerja, kjer trgo- 
vina sklepa pogodbe s proizvajalci v svojem imenu za 
tuj račun ter prevaljuje iz takega razmerja rizike, po- 
sebej še rizike za pravočasna plačila na proizvajalce, 
ki niso posvečali pravnim odnosom, v katere so vstopali, 
dovolj pozornosti. Ob pravilnem tolmačenju položaja 
subjektov v teh medsebojnih odnosih na osnovi določil 
tega zakona, posebej pa še zakona o združenem delu, 
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bodo tovrstni pojavi postopoma odpravljeni. Potrebno 
bo pa voditi intenzivno akcijo, da se ne bi na področju 
teh odnosov začele pojavljati nove oblike deviacij, ki 
niso izključene. Zelo čest pojav pri vzpostavljanju upni- 
ško-dolžniških razmerij v okviru zakonskih norm je, da 
trgovina zahteva od proizvajalcev rok dospelosti plačila 
60 dni in hkrati vztraja na kasaskontih, za slučaj plačila 
pred tem rokom. Konstrukcija takega posla je zasno- 
vana na izhodišču, da je dogovorjeno odlaganje plačila 
in zagotovljeno zavarovanje plačila z 90-dnevno menico. 
Mnenja smo, da je taka praksa družbeno nesprejemljiva, 
kot z zakonom limitiran rok, ker za gotovinska plačila v 
15 dneh hkrati pomeni družbeno normo v koncipiranju 
politike cen. če trgovina zahteva nižje cene, jih, po 
naši oceni, lahko dogovori s proizvajalci, nima pa pra- 
vice zahtevati za čas odlaganj plačila brezobrestno kre- 
ditiranje, izsiljevati pa istočasno pravico na kasaskontu, 
če bo plačala dogovorjeno vsoto prej. Po doslej ugo- 
tovljenih intencah je v ozadju problem gradnje cen in 
problem marž, ki usmerja trgovino k poskusom uvelja- 
vitve takih prijemov. 

Določena pomembna vprašanja, ki so v izvajanju 
zakona organizacijam združenega dela otežkočala uspe- 
šen prehod, so medtem razjasnjena. Zavzeto je na pri- 
mer stališče, da se tudi menice z avalom iz prehodnega 
obdobja, katerih rok je včasih daljši od 90 dni (kar 
ima svojo osnovo v predpisanem skrajnem zakonskem 
roku — 30.9.1976), uporabljajo po sporazumu med 
uporabniki za indosiranje v cilju poravnave obveznosti. 
Razjasnjeno je tudi vprašanje, da se obveznosti, nastale 
v prvem kvartalu 1976, ki do 15. maja 1976 niso plačane, 
lahko zavarujejo tudi z 90-dnevno menico, računajoč od 
15. maja 1976. 

II. Izvajanje zakona o zavarovanju plačil v 
SR Sloveniji s posebnim ozirom na stanje 
v gospodarstvu 

Ukrepi na področju ugotavljanja celotnega dohodka 
in zavarovanja plačil bodo nedvomno prispevali k po- 
gojem za boljše gospodarjenje, vendar je potrebno ugo- 
toviti, da slabih rezultatov gospodarjenja navedeni pred- 
pisi ne bodo odpravili, pa tudi to, da takih rezultatov ne 
gre pripisovati tem predpisom. Njihova teža je v tem, 
da odkrivajo slabosti investicijskih odločitev in hibe 
v tekočem gospodarjenju. 

Vsaj enako pozornost kot vodenju nadaljnje akcije 
uvajanja sistema zavarovanja plačil je potrebno posve- 
titi odpravi tistih vprašanj v gospodarjenju, ki ogrožajo 
uspešnost prehoda na novi obračunski sistem ter si- 
stem zagotavljanja plačil. 

V OZD, kjer se bodo pojavljale izgube in kjer je 
oblikovanje obratnih sredstev zanemarjeno, prehod na 
izpolnjevanje določil zakona o zavarovanju plačil ne 
bo uspešen. Potrebno je ugotoviti, da se formalnim 
pokritjem izgub za poslovno leto 1975 niso odpravljeni 
stvarni vzroki. V večini primerov so vzroki ostali. Proti 
nevarnosti naraščanja tekočih izgub na istih žariščih, 
ki se jim bodo zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja 
pridružile še nove, bo potrebno sproti ukrepati. 

Posebej je potrebno opozoriti na problem izgub za 
radi posledic, ki jih ugotavljanje izgub prinaša v finan- 
ciranje skupne in splošne porabe. Znane so že posledice 
ugotovljenih izgub za lansko leto (izpad dohodkov re- 
publiškega proračuna, izpad dohodkov in vračanje pri- 
spevkov v SIS — 19,9 milijona dinarjev). Naraščanje 
izgub in padec rentabilnosti v gospodarstvu letos že 
resno ogroža normalno financiranje SIS-ov, kjer je izho- 
dišče v povečanju prispevnih stopenj. Seveda pa bo 
potrebno oceniti, ali je sploh umestno, da posamezne 
SIS (zdravstvo) vračajo vplačane prispevke TOZD-om, 
ki so zašli v izgube. Ocenjujemo za potrebno, da so de- 
lavci v TOZD-ih sproti seznanjeni s situacijo in priprav- 
ljeni na eventualne posledice. 

Problem, ki je posebej pereč, so izgube na železnici 
in v elektrogospodarstvu. Potem ko proces samouprav- 

nega združevanja sredstev za pokritje teh izgub še teče 
in ko problem likvidnosti v teh OZD (tudi aaradi načina 
pokrivanja izgub za 1.1973 in 1974) postaja vedno bolj 
izražen, se izgube predvsem na železnici nadaljujejo tu- 
di v tekočem letu. Nerazrešena vprašanja ekonomskega 
položaja železnice, v sicer poslabšanih pogojih gospo- 
darjenja, terjajo zato rešitve dolgoročnejšega značaja. 
Medrepubliški dogovor o tem, ki je v pripravi, bo sicer 
nakazal smer razreševanja tega problema, vendar bodo 
potrebne še vedno velike žrtve, da bi se problem trajno 
uredil, če upoštevamo, da smo s sprejetimi ukrepi raz- 
rešili problem morebitnega nastajanja novih izgub v 
elektrogospodarstvu, tak pristop na železnici ni možen 
in bodo potrebni drugi ukrepi. Način, kako to razrešu- 
jemo sedaj, najbolje kaže, da s trajnimi sistemskimi 
rešitvami ni mogoče več odlašati. Pri obeh dejavnostih 
pa tudi sicer v drugih, posebej še na področju skupne 
porabe, bo potrebno ponovno ugotoviti primernost de- 
lovanja predpisov o revalorizaciji osnovnih sredstev na 
dan 1.1.1976. 

Da bi stanje na področju obratnih sredstev ne za- 
viralo urejevanja dolžniško-upniških razmerij, bo tudi 
za zboljšanje položaja potrebno posebej skrbeti. 

Analize kažejo na to, da primanjkljaj v obvezni 
ravni trajnih obratnih sredstev narašča — od leta 1972, 
ko je v Sloveniji znašal 439 milijonov din do leta 1975, 
ko je znašal že 6.593 milijonov din. Najhuje je izražen 
problem trajnih obratnih sredstev v industriji in trgo- 
vini. Vzroki za tako stanje so znani: rast zalog ter in- 
flacija. Kljub temu, da imamo v Sloveniji skupaj več 
trajnih obratnih sredstev, kot bi jih po izračunih mini- 
malno potrebovali (skupen višek 11,210 milijonov), pa 
ta seveda niso razporejena po potrebah. Posebno izra- 
žen je primanjkljaj v dejavnostih, ki trajno gospodarijo 
z minimalno akumulacijo ter v organizacijah in dejav- 
nostih, v katerih je bil razvoj hitrejši. Od tod tudi se- 
danje posledice. Prav te dejavnosti so v največjih fi- 
nančnih težavah, težko pokrivajo obveznosti ter pravilo- 
ma niso investicijsko sposobne. 

Takšno stanje ni vzdržno tudi zaradi ostvarjanja in 
usmerjanja planskega razvoja. Zato se na tem področju 
poleg že sprejete spremembe zakona o podaljšanju roka 
za zagotovitev trajnih obratnih sredstev pripravlja še 
nekaj ukrepov, katerih cilj je ublažitev stanja na tem 
področju. Med te spada sprememba nekaterih kratko- 
ročnih kreditov v dolgoročne kredite, selektivno usmer- 
janje obstoječih kreditnih potencialov in podobno. 

Problem primanjkljaja trajnih obratnih sredstev, ki 
— izražen v trgovini — le-to sili v zmanjšanje nakupov 
in zalog, in ki v mnogočem vpliva na motnje na trgu 
in v proizvodnji, bo potrebno posebej pazljivo reševati, 
da bi tudi z reševanjem tega problema vplivali na pro- 
ces povezovanja med proizvodnjo in '.rgovino. 

Stanje v obratnih sredstvih otežuje tudi naraščanje 
zalog v industriji, ker se načrtovano znižanje ne uresni- 
čuje. 

Strukturni delež zalog v industriji znaša za leto 1975 
že 58,4 % vseh zalog in letos še raste. Na motnje v pro- 
izvodnji kaže tudi pojav naglega naraščanja zalog ne- 
dokončane proizvodnje. Na motnje na trgu pa kaže 
naraščanje zalog končnih izdelkov v industriji. Sloven- 
ska industrija, ki je zaradi svoje strukture na to pose- 
bej občutljiva, bo poleg drugih posledic utrpela še po- 
sebej škodo zaradi prekomerne vezave potrebnih sred- 
stev za pokrivanje zalog. Seveda so zaradi zalog mnoge 
OZD že zašle v težek finančni pložaj. 

Pričakovano oživljanje trga pa kasni. V pripravi 
je sicer nekaj ukrepov, ki pa ne bodo mogli v celoti 
popraviti situacije: sprememba uredbe o potrošniških 
kreditih, ki ima za cilj razširiti uporabo potrošniških 
kreditov na nove proizvode (na primer za stanovanjsko 
izgradnjo) ter zmanjšati višino obveznih pologov in ta- 
ko pritegniti širši krog kupcev, nadalje znižanje temelj- 
nega prometnega davka za proizvode, pri katerih je 
problem plasmaja posebej izražen (materiali za stano- 
vanjsko izgradnjo, bela tehnika in podobno). 
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PODATKI O NEPOKRITIH TERJATVAH IN OB VEZNOSTIH 
(iž ankete, ki jo je Republiški sekretariat za finance izvedel pri OZD — po stanju 
mel 16. in 22. aprilom 1976) 

v ooo din 

OZD Terjatve,, 
6o. člen ' 

Terjatve,, 
61. člen ' 

Terjatve,, Obveznosti 
64. člen ' 64. Člen3) 

1. Papirnica Vevče 
2. Cinkarna Celje 
3. LISCA Sevnica 
4. CHEMO Ljubljana 
5. AVT0M0NTA2A Ljubljana 

6. UNITAS Ljubljana 
7. MELAMIN Kočevje 
8. ZKGP Kočgvje 
9. Papirnica Količevo 

10. Papir konfekcija Krško 

11. TEKAKA, Srpenlca 
12. TOSAMA Domžale 
13. KARTONAZNA Ljubljana 
14. DES Ljubljana, Elektrogr. Ljutomer 
15. GLIN Nazarje 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EGP 5kofja Loka 
ITAS Kočevje 
IGO Ljubljana 
DOM Maribor 
GG Novo mesto 

21. KOLINSKA Ljubljana 
22. DONIT Medvode 
23. KOMPAS Ljubljana 
24. ZLATOROG Maribor 
25. FR'JCTAL Ajdovščina 

26. FEROMOTO Maribor 
27. MERKUR Kranj 
28. MTT Maribor 
29. SLOVENIJALES Ljubljana 
30. TOMOS Koper 

31. SLOVIN Ljubljana 
32. RUDNIK Mežica 
33. IUV Vrhnika 
34. PLAMA Podgrad 
35. COLOR Medvode 
36. SALONIT Anhovo 
37. Železarna Store 
38. Tovarna usnja Slovenj Gradec 
39. EMONA Ljubljana 
40. TEKSTIL Ljubljana 

41. RLV Velenje 
42. VERIGA Lesce 
43. PERUTNINA Ptuj 
44. DEKORATIVNA Ljubljana 
45. KOVINOPLASTIKA Lož 

46. UNIVERZAL Jesenice 
47. SLADKOGORSKA Sladki vrh 
48. ISKRA Semič 
49. DUŠIK Ruše . 
50. NOVOLES Novo mesto 

51. Gozdna in Tesna Industrija SI. Gradec 
52. CELULOZA Medvode 
53. IMV Novo mesto 
54. ADRIACOMMERCE Koper 
55. INTEREUROPA Koper 

1.118 
2.146 

398 
931 

8.871 

163 
6.479 
2.412 

128 

279 

1.930 

56.783 

2.733 
636 

3.214 
2o5 

2.23o 
3.242 

10.176 

2.942 
4.14o 
1.461 

99.490 
21.995 

6.37o 
61o 
445 
692 

5.3o7 
4.236 

238 
58.124 
5.858 

4.175 
964 

3.6oo 
6.838 

969 

2.418 
20.191 

499 
7o9 

1. 9o3 

4.o57 
2,421 

16.666 

2.971 
3o6 
989 

22.317 

37 
4.423 
3.665 

84o 
1.173 

586 

16.048 

823 

2.43o 
387 

1.214 

13.2o5 
661 

-23.500- 
5.2o6 

12.474 

9.484 

8.698 
3.865 
1.446 

1.700 

1.6ol 
5.281 
1.116 

4.884 
226 

697 

6.266 

11.3o7 

2.029 

lol 

5o.693 
74.180 
24.458 
56.578 
44.680 

11.841 
29.335 
21.853 
52.019 
3.32o 

7.918 
31.932 

251 
4o.735 

9.856 
5.472 

17.612 
12.616 

71.922 
26.278 
2.964 

42.457 
45.067 

12.7o8 
129.73o 
140.911 
371.212 
31.891 

55.o6o 
38.433 
63.549 
32.loo 
51.863 
51.127 

182.114 
38.975 

171.142 
88.057 

30.835 

61.794 
3S.964 

78.517 
46.95o 
14.978 
62.952 
26.19o 

73.2o9 
23.750 
6.567 

31 ,o9o 
15o.32o 

24.65o 
38.321 

43.685 
2o.64o 

225 
9.8o5 
1.144 

10.128 
860 

2.532 
1.475 

13.535 

1.761 
30.321 

29.627 
35.000 
9.646 
7.375 

47.120 

15.054 
87.156 
60.000 

529.786 
61.911 

86.6Ć0 
34,457 
28.579 
15.48o 
12.ooo 
27.6o7 
88.538 
6.899 

63.137 
55.39o 

3.684 
23.986 

2o.62o 
17.910 

82.219 
26.o6o 
3.178 
8.741 

19.584 

29.146 
15.816 

20.266 
8.067 

^ Terjatve, ki bi morale b1 ti zavarovane do 31. marca. 
2) Terjatve, ki bi morale biti zavarovane do 3o. aprila. 
3) Terjatve in obveznosti,nastale v I. kvartalu 1976, ki jih dolžniki morajo zavarovati do 15. maja 

1976. 



v ooo din 

Terjatve Terjatve Terjatve Obveznosti 
60. člen 61. člen 64. člen 64. člen 

56. HOJA Ljubljana 
57. ELEKTRO Maribor 
58. KI K Murska Sobota 
59. NAFTA Lendava 
60. ALUMINIJ Kidričevo 

61. TEKSTINA Ajdovščina 
62. UNIOR Zreče 
63. SAVA Kranj 
64. KRKA Novo mesto 
65. JUGOTEKSTIL Ljubijo, 

66. TALIŠ Maribor 
67. ELEKTRO Maribor-okol. 
68. TEOL Ljubljana 
69. ELEKTRO 6. Radgona 
70. KLI Logatec 

71. ISKRA BENZ 
72. STOL Kamnik 
73. Tov. AVTOOPREME Ptuj 
74. BETI Metlika 
75. ISKRA (Sk.sl.) Ljubljana 

76. AERO Celje 
77. BELT Črnomelj 
78. GORJANCI Novo mesto 
79. Zlatarna Celje 
80. DES (Elr.del.) Maribor 

81. HMEZAD Žalec 
82. ISKRA (ZP posl.st.) Ljubi jar? 
83. MB livarna Maribor 
84. MEDEKS Ljubljana 
85. RUDIS Trbovlje 

86. ASTRA Ljubljana 
87. JADRAN Sežana 
88. Geološki zavod Ljubljana 
89. Gor. predilnica Skofja Loka 
90. TITAN Kamnik 
91. PEKO Tržič 
92. ISKRA (poč.sk.) 
93. VIATOR Ljubljana 
94. PEM Maribor 
95. AGROTEHNIKA TOZĐ trg.) Ljubljsr 

96. GG Postojna 
97. DES TOZD Jurske Sobota 
98. TEHNO-IMPEX.Ljubljana 
99. DROGA Portorož 

100. TAM Maribor (TCZD prodaja) 

101. Slovenija sadje - Ljubljani 
!o2. Ljubljanske mlekarne Ljubljan, 
103. Železarna Jesenice 
104. Papirografika Ljubljana 
105. DINOS Ljubljana 

106. Jeklotehna Maribor 
107. Vegrad, Velenje 
108. GRADIŠ Ljubljana 
109. Petrol Ljubljana 
110. Izolirka Ljubljana 

111.-Eelinka Ljubljana 
112. Elektronabava Ljubljana 
113. Saturnus Ljubljana 
114. INTERTRADE Ljubljana 
115. Iskra Commerce Ljubljana 
116. Elektrovod Ljubljana 
117. Tehnomerkator Celje 
118. MERCATOR Ljubljana 

477 
67 

1.682 
1.044 

1.528 
1.667 
7.29o 
2.183 
8.Sol 

557 
273 
879 
196 
336 

68 
7.245 

456 
1.564 

11.976 

2.634 
22.135 
1.283 
3.000 

227 

2.002 
348 

1.672 
1.853 

777 

2.52o 
2.o54 
2.16« 

■ 16/ 
579 

64 
7o3 

3.15o 
116 
719 

85 
136 

2.98S 
800 

3.845 

1.697 
2.214 

73.3o7 
1.123 
8.913 
7.344 
3.733 

917 
651 

2.296 

35:665 
1.115 
2.924 

5.765 

4.311 
1.46o 

132 

455 
873 

3.799 
I.I80 

12.420 

10.173 
171 

773 

3.769 

7.856 
91 

4.9o6 

2.321 
1.924 
9.388 

8.083 

65 
1.078 

14.562 

2.4o5 
23.51o 
3.628 
3.320 

369 

1.561 

3.691 
32 

2.149 

2.583 

4.545 

2.171 

15.000 
816 

860 

22o 
12.£76 

4.7ol 

1.229 

15.610 
119 

4o.692 
59.599 

120.000 

38.126 
43.691 

148.355 
129.581 
31.569 

14.848 
4.o39 

14.415 
1.271 

11.855 

80.788 
9.512 

20.954 
28.562 
7.o7o 

59.009 
19.813 
11.588 
4o.812 

671 

73.251 
lo.645 
47.315 
19.25o 
22.229 

98.443 
6.466 

18.771 
26.936 
24.8o3 

4o.o9o 

34.920 
99.518 
84.211 

23.74o 
993 

27.643 
38.7o6 
13.674 

9.862 
7o.231 
45.«00 
61.557 
52.476 

4.5.712 
1.256 

^1.441 
63.213 
14.373 

13.072 
71.286 
25.425 
74.o27 
72.92S 
18.229 
58.36o 
31.72o 

16.191 
1 

18.541 
20.654 
9o.ooo 

3.177 
33.606 

125..285 
58.8o2 

11.468 

2.06 

10.247 

87.25o 
459 

25.887 
12.897 
1.668 

50.486 
16.919 
2.462 

9.874 

4o.988 
9.073 

4,3.640 
856 

21.674 

1oo.3oo 

9.581 
21.788 
12.657 

27.5o2 

23.318 

103.884 

2.66o 
16.351 

36.61o 
15.4oo 
39.979 
23.560 

290.866 
11.77o 
48.6ol 
94.85o 
2.4o5 

14 
631 

3.487 

19o.7b5 
5.124 

4o.977 
34.119 



v ooo din 

0 Z D Terjatve 
60. člen 

Terjatve 
61. člen 

Terjatve Obveznosti 
64. člen 64. člen 

119. DELO Ljubljana 328 
120. KONUS Slovenske Konjice 1.633 
121. Železarna Ravne 2.611 
122. 2IT0 Ljubljana 
123. Elektrokovina Maribor , 58 
124. MK, TOZD Založba Ljubljana 7.413 
125. ELAN Begunje 3.317 

126-, ISKRA PrJan 9.916 
127. AVTOTEHNA Ljubljana 24.072 
128. LIPA Ajdovščina 254 
129. PROLES Ljubljana 4.957 

130. Tovarna mlečnega prahu "urska^ Sobota 2o4 
131. LEK Ljubljana 365 
132. Commerce Ljubljana S.816 
133. Primat Maribor 341 
134. Steklo Ljubljana 223 
135. Slovenija avto Ljubljanu 9.643 

SKUPAJ 739.333 

4.879 
27 

11.356 
185 

1.353 
3.3o7 

3.961 
22.565 

254 
6.833 

18.321 
15.089 
4.5oo 

35.285 

3o2.o21 
35.743 
61 ,7ot; 
4. loti 

13.225 

62.618 

17.985 
2.4o7 

3.277 
lo.955 
11.915 
2o.ooo 
25.926 
73.000 

1,56o 
16.486 
69.159 
21.o77 

1.564 
19.95o 
6.421 

11.067 

8.639 

6.411 

33.000 
6.4ol 

26.346 

445.612 6,804.717 .3,87!..22r 

SKUPNE IZGUBE, KRITJE IZGUB IN NEKRIT E IZGUBE PO SR IN SAP 

zneski v tisoč din 
indeks 1974 * loo 

Skupne izgube Pokrite izgube Nepokrite izgube 
1974 

~2 
1975 Indeks 1974 

~T 
1975 

~5  
Indeks 

—7  
1974 -1975 Indeks 

le 
SFRJ 

V tem: 

5,165.488 11,579.660 

SR Bosna in Hercegovina l,o76.778 1,894.753 
SR črna gora 73.4ol 351.737 
SR Hrvatska 1,338.245 2,41o.613 
SR Makedonija 349.774 1,225.844 
SR Slovenija 3o4.276 649.537 
SR Srbija - ožje področje 1,298.089 3,188.758 
SAP Kosovo 283.582 936.269 
SAP Vojvodina 441.343 922.15o 

224 

176 
479 
18o 
350 
213 
246 
390 
2o9 

2,915.459 

542.726 
43.937 

826.134 
?32.o25 
274.949 
610.431 
139.607 
245.649 

6,88o.o25 

1,208.931 
186.674 

1,696.95o 
6o8.638 
560.735 

1,621.397 
469.966 
526.834 

236 2,250.029 4,699.635 

223 
425 
2o5 
262 
2o4 
26b 
337 
214 

534.052 
29^464 

512.111 
117.749 
29.327 

687.658 
143.975 
195.694 

685.822 
165.063 
713. bt>3 
617.206 
88.8o2 

1 ,567.361 
466.4o3 
395.316 

2o9 

126 
66o 
139 
>24 
3o3 
228 
324 
2o2 

PRENESENE IZGUBE IZ PRETEKLIH LET IN TEKOČE IZGUBE - Zneski v tisočih din 
- Indeks 1974 = loo 

Prenešene nepokrite izgube 

SFRJ 

V tem: 
SR Bosna in Hercegovina 

iSR črna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija ožje področi« 
SAP Kosovo 
5*P Vojvodina 

1974 
~r~ 

421.560 

102.11 o 
1.78o 

63.930 
2.58o 

31.486 
147.115 
20.972 
51.586 

1975 

359.5o6 

57.717 
4.856 

52.299 
12.677 
15.775 

!3o.29o 
22.192 
63.7ol 

Indeks 
s— 

85 

57 
273 

82 
491 

6o 
89 

106 
123 

1974 
— 

4,743.928 

974.668 
71.621 

1', 274.315 
347.194 
272.790 

1,150.974 
262.610 
389.757 

Tekoče izgube 
1975 Indeks 
~r 

ll.22o.154 

1,837.o36 
346.881 

2,358.314 
1,213.167 

633.762 
3,058.468 

914.077 
£58.449 

236 

198 
484 
185 
355 
232 
266 
348 
22o 



KRITJE IZGUB PO SR IN SAP 
(viri kritja) 

zneski v tisoi din 
Indeks 1974 « loe 

KRITJE IZGUB V BREME 
POPRAVKA REZULTATA 

KRITJE IZGUB V BREME PRI- 
SPEVKOV IN DAVKOV IZ OD KRITJE IZ VIROV 

1974 
~~i  

1975 
~3 

Indeks 
~ '4  

SFRJ 

SR Bosna In Hercc;ovir 
SR Crna gora 
SR Hrvatska 
SR Makedonija 
SR Slovenija 
SR Srbija, ožje podre" 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

559.235 3,147.o4o 
120.269 
11.963 

lo7.94o 
66.592 
14.565 

150.591 
37.839 
49.474 

643.275 
63.ool 

738.439 
352.711 
112.887 
838.o5o 
212.338 
186.339 

563 

535 
324 

530 
775 
557 
561 
377 

1974 
3 

1975 
"6 

355.636 

41.266 
8.341 

122.425 
17.575 
7.815 

74.491 
31.518 
52.2o5 

806,o67 

102.667 
72.565 

199.lo8 
77.165 
19.891 

145.976 
116.434 
72.260 

Indeks 
" T 

227 

249 
87o 
163 
439 
255 
196 
369 
138 

1974 1975 
"9 

2,000.586 2,926.914 

381.191 
23.636 

595.770 
147.858 
252.569 
385.349 
7o.249 

143.967 

462.988 
51.1o8 

759.4o2 
178.761 
428.058 
637.371 
141.094 
268.235 

Indeks 
"To" 

146 

121 
216 
127 
121 
169 
165 
2ol 
186 

Predlog zakona o prispevku 

za odpravljanje posledic potresa 

na Kozjanskem in v Posočju 

(ESA 565) 

V obrazložitvi tega zakon- 
skega predloga izvršni svet 
navaja: »Zbor občin in zbor 
združenega dela skupščine SR 
Slovenije sta na svoji seji 
dne 28. 4. 1976 sprejela pred- 
log za izdajo zakona o pri- 
spevku za odpravljanje po- 
sledic potresa na Kozjanskem 
in osnutek tega zakona. Po 
obravnavi teh normativnih 
aktov je dne 6. 5. 1976 ob 
21.00 prizadel zahodno Slo- 
venijo močnejši potres, ki je 
povzročil veliko materialno 
škodo, predvsem v občini 
Tolmin in v Novi Gorici. Po 
dosedanjih in nepopolnih ugo- 
tovitvah je poškodovanih 
okrog 7000 objektov, med te- 
mi večje število družbenih 
objektov. Najhuje razdejanje 
so doživele vasi vzdolž meje, 
še prav posebno v Breginj- 
skem kotu ter okrog Koba- 
rida. Tudi sam Kobarid je 
močno prizadet. V nekaterih 
vaseh je poškodovanih tudi 
70 do 80 odstotkov hiš, tako 

da je v njih bivanje življenj- 
sko nevarno. Na gospodar- 
skih proizvodnih objektih je 
potres prav tako povzročil 
škodo, ki pa jo bo mogoče 
sanirati z relativno manjšimi 
sredstvi, tako da bo lahko 
proizvodnja stekla v krat- 
kem. 

Glede na takšno nepredvi- 
deno stanje je v predlogu za- 
kona zajeto za finančno in- 
tervencijo tudi območje Po- 
sočja in je zato povečana 
stopnja prispevka od prvotno 
predvidenih 0,4 odstotka na 
1 odstotek bruto osebnih do- 
hodkov. Ta prispevek bodo 
zavezanci plačevali iz dohod- 
ka, kot je to že bilo predvi- 
deno v osnutku zakona. 

Predlog zakona ne limitira 
višine zbranih sredstev, pač 
pa se njegova veljavnost ome. 
juje na čas od 1. 6. 1976 do 
31. 12. 1977. V tem obdobju 
naj bi na podlagi zakona 
zbrali okrog 800 milijonov 
dinarjev, ki se smejo upora- 

biti samo za odpravljanje ne- 
posrednih posledic potresa na 
obeh prizadetih območjih. Pri 
tem zakon še vnaprej v okvi- 
ru zbranih sredstev zagotav- 
lja 320 milijonov dinarjev za 
odpravljanje posledic potresa 
iz leta 1974 na Kozjanskem, 
kakor je to bilo predvideno 
v osnutku zakona. 

O položaju na potresnem 
območju v Posočju še ni mo- 

V obrazložitvi tega zakon- 
skega predloga Izvršni svet 
navaja: »V prvotnem koncep. 
tu financiranja splošnega 
ljudskega odpora za leto 1976 
je bilo predvideno, da naj bi 
se del potrebnih dodatnih 
sredstev za te namene zbral 
z uvedbo občinskega davka 
iz delovnega razmerja zadru- 
go polletje 1976. 

Na podlagi opravljenih ši- 
rokih razprav z občinami so 
bila sprejeta stališča o neko- 
liko drugačnem sistemu za- 
časnega financiranja splošne- 
ga ljudskega odpora v letu 

goče predložiti skupščini SR 
Slovenije podrobnejšega pre- 
gleda. Zato bo izvršni svet 
skupščine SRS to storil ob 
obrazložitvi predloga zakona 
v razpravi na sami seji zbo- 
rov. Izvršni svet pa name- 
rava, ko bo ugotavljanje po- 
sledic potresa v Posočju za- 
ključeno, predložiti skupščini 
posebno poročilo.« 

1976. Med drugim je bilo tudi 
zavzeto stališče, da republi- 
ka odstopa občinam v letu 
1976 za navedeni namen še 
ostalih 50 odstotkov (50 od- 
stotkov je že doslej odsto- 
pala) davka iz skupnega do- 
hodka občanov. 

Glede na navedeno predla- 
gamo dopolnitev zakona o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks v tem 
smislu, da se dohodki od 
davka iz skupnega dohodka 
občanov v letu 1976 v celoti 
ostopijo občinam.« 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije ob- 
ravnava »Predlog zakona o prispevku za odpravljanje 
posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju« po hi- 
trem postopku. V utemeljitvi navaja: »Ker se s tem za- 
konom ureja tudi zbiranje sredstev za odpravljanje 
posledic potresa poleg Kozjanskega tudi za območje ob- 
čin Tolmin in Nova Gorica, predlagamo takšen prispe- 
vek tudi, da se čimpreje omogoči izvajanje ukrepov za 
ublažitev posledic potresa, ki je maja letos prizadel 
Posočje.« 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona 

o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks (ESA 592) 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava »Predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks« po hi- 
trem postopku. V utemeljitvi navaja, da v prehodnem 
l. 1976, ko še ne bo mogoče v celoti uveljaviti novega 
sistema financiranja ljudske obrambe, v občinah ne bo 
mogoče pokriti s sedanjimi in predvidenimi viri sred- 
stev vseh načrtovanih potreb za te namene. Da bi za- 
gotovili nemoteno financiranje ljudske obrambe v 
l. 1976, je treba izjemnih prehodnih ukrepov. 

li 



Predlog zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o posebnem 

republiškem davku od prometa 

proizvodov in od plačil za storitve 

ter o načinu, po katerem občani 

in zasebne pravne osebe obračunavajo 

in plačujejo davek od prometa 

proizvodov in storitev (ESA 591) 

V obrazložitvi tega zakon- 
skega predloga Izvršni svet 
navaja: »Proizvajalci koles, 
koles z motorjem in motornih 
koles opozarjajo na kritičen 
položaj v proizvodnji in pro- 
metu teh vozil in predlagajo 
znižanje stopenj temeljnega in 
posebnega republiškega pro- 
metnega davka, ker menijo, da 
bi znižanje v precejšnji meri 
pripomoglo k izboljšanju se- 
danjega položaja. Ob tem pri- 
pominjajo, da je s sedanjo 
politiko obdavčitve favorizi- 
rana proizvodnja in prodaja 
osebnih avtomobilov, k temu 
pa je pripomogla tudi neu- 
strezna politika potrošniške- 
ga kreditiranja. Na slabše 
možnosti prodaje vpliva tudi 
odnos trgovine, ki je zaradi 
novih pogojev pri poravnava- 
nju plačil še zmanjšala naku- 
pe. Na manjšo prodajo vpli- 
vajo tudi širše razprave o na- 
vedeni problematiki in o 
predlogih za znižanje stopenj 
prometnega davka ter zniža- 
nje cen proizvajalcev, tako da 
večji del zainteresiranih kup- 
cev teh vozil sedaj čaka na 
ugodnejši nakup. 

Po podatkih TOiMOS-a in 
ROG-a je bilo konec marca 
letos na zalogi 35.300 koma- 
dov koles z motorjem in mo- 
pedov, kar predstavlja že več 
kot šestmesečno proizvodnjo 
teh vozil. ZaiOge pri kolesih 
pa so še večja, saj je na za- 
logi več kot 150.000 koles. 
Prodaja koles se je močno 
zmanjšala v letu 1975, med- 
tem ko znaša desetletno pov- 
prečje prodaje na domačem 
trgu 250.000 koles. 

V TOMOS-u so za zmanjša- 
nje zalog ukrenili naslednje: 
začeli so z neposredno proda- 

jo po delovnih kolektivih; zni- 
žali so ceno celo za 20 % 
pri proizvodu, za katerega je 
povpraševanje majhno; izde- 
lali so poseben program de- 
javnosti ekonomske propagan- 
de; v času kolektivnega dopu- 
sta od 17. 4. do 3. 5. 1976 so 
z intenzivno prodajo posku- 
šali čimbolj zmanjšati zaloge. 

Promet koles, koles z mo- 
torjem in motornih koles je 
sedaj obdavčen s posebnim re- 
publiškim davkom od prome- 
ta proizvodov v višini 7 od- 
stotkov, osebni avtomobili pa 
v višini 3 odstotkov, razen 
osebnih avtomobilov, ki jih 
neposredno uvozijo oziroma 
kupijo v konsignacijskih skla- 
diščih občani in zasebne 
pravne osebe, ki so obdav- 
čeni po stopnji 7 odstotkov. 
Občutna je tudi razlika v ob- 
davčitvi s temeljnim davkom 
od prometa proizvodov; ose- 
bni avtomobili z vrednostjo 
do 48.000 dinarjev so obdav- 
čeni po stopnji 6 odstotkov, 
navedena vozila pa po stopnji 
14 odstotkov. Skupni davek 
je torej pri teh vozilih za 100 
odstotkov višji kot pri avto- 
mobilih z vrednostjo do 
48.000 dinarjev. Ob tem pro- 
izvajalci pripominjajo, da na- 
vedena vozila kupujejo zlasti 
občani z nižjimi osebnimi do- 
hodki, zato ima višina malo- 
prodajne cene zelo velik vpliv 
na kupce take kupne moči. 
Glede na navedeno in glede 
na to, da ta vozila, še vedno 
predstavljajo pomembno pro- 
metno sredstvo v nekaterih 
predelih naše države, proiz- 
vajalci menijo, da jih je treba 
davčno enako obravnavati ko! 
osebne avtomobile. 

Preko samoupravne poslov 

ne skupnosti za proizvodnjo 
in promet dvokoles je bila 
junija lani sprožena pobuda 
za znižanje stopenj prometne- 
da davka pri zveznih organih. 
Navedeno pobudo je zvezni 
sekretariat za finance že upo- 
števal, tako da je v osnutku 
uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o povečanju, 
zmanjšanju oziroma odpravi 
stopenj temeljnega davka od 
prometa posameznih proizvo- 
dov, ki nam je bil posredovan 
v pripombe januarja letos, že 
predvideno znižanje temeljne- 
ga davka od prometa koles, 
koles z motorjem in mope- 
dov od 14 na 8 odstotkov. 

Predlog TOMOSA in ROG-a 
za znižanje stopnje posebnega 
republiškega prometnega dav- 
ka od koles, koles z motor- 
jem in motornih koles, pri 
katerih delovna prostornina 
motorja ne presega 100 cmm, 
je obravnaval koordinacijski 
odbor za tržišče in ceno go- 
spodarske zbornice SR Slove- 
nije na seji dne 24. ap- 
rila 1976. V razpravi o 
problemih v proizvodnji in 
prodaji teh vozil je bilo izo- 
blikovano mnenje, da zniža- 
nje prometnega davka pred- 
stavlja enega izmed ukrepov, 
ki jih je potrebno sprejeti za 
rešitev kritičnega položaja v 
proizvodnji teh vozil, zato od- 
bor predlaga, naj bi se stop- 
nja posebnega republiškega 
davka od prometa navedenih 
vozil znižala od 7 odstotkov 
na 3 odstotke, to je na višino 
stopnje, ki sedaj velja za pro- 
met osebnih avtomobilov. 

Glede na navedeno kritično 
stanje menimo, da bi bilo 
treba znižati stopnje posebne- 
ga republiškega davka od pro- 
meta koles, koles z motorjem 
in motornih koles, pri katerih 
delovna prostornina motorja 
ne presega 100 cm3 od 7 od- 
stotkov na 3 odstotke, zato 
predlagamo, da se tarifna šte- 
vilka 4 tarife posebnega re- 
publiškega prometnega davka, 
po kateri se sedaj plačuje ta 
davek od osebnih avtomobi- 
lov, razen od osebnih avtomo- 
bilov, ki jih uvozijo ali ku- 
pijo v konsignacijskih skladi- 
ščih občani in zasebne prav- 
ne osebe, dopolni v tem smi- 
slu, da bodo po tej tarifni 
številki obdavčena tudi nave 
dena vozila, razen koles z mo 
torjean in motornih koles, ki 
jih uvozijo ali kupijo v kon- 
signacijskih skladiščih obča- 
ni in zasebne pravne osebe. 

Po stopnji 7 odstotkov, to 
je po tarifni številki l tarife 
bi bili torej še nadalje obdav 
čeni tovorni avtomobili, kom- 
bi vozila (razen tistih, ki se 
štejejo za osebne avtomobile), 
motorna kolesa nad 100 cm', 

ter osebni avtomobili, kolesa 
z motorjem in motorna kole- 
sa do 100 cm3, ki jih nepo- 
sredno uvozijo oziroma kupi- 
jo v konsignacijskih skladi- 
ščih občani in zasebne pravne 
osebe. 

Letni efekt znižanja stopnje 
posebnega republiškega pro- 
metnega davka bi po grobi 
oceni znašal 4,2 milijona di- 
narjev. Ob tem pripominja- 
mo, da se je priliv posebnega 
republiškega in občinskega 
davka od prometa proizvodov 
do konca marca letos v pri- 
merjavi z enakim obdobjem 
lani povečal le za 5,3 odstot- 
ka, pri sprejemanju izhodišč 
za , republiški proračun in 
proračunsko porabo v ob- 
činah pa smo ocenjevali, da 
se bodo vplačila tega davka 
v letu 1976 povečala za 16 
odstotkov, ne glede na to, da 
vplačila v letošnjem letu ne 
dosegajo predvidevanj, meni- 
mo, da je znižanje stopnje 
zaradi navedenega stanja po- 
trebno sprejeti kot nujen uk- 
rep. 

Predlagamo tudi dopolnitev 
tarifne številke 5 tarife poseb- 
nega republiškega prometne- 
ga davka iz naslednjih razlo- 
gov: 

Z uveljavitvijo zakona o za- 
varovanju plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev je kot 
instrument zarvarovanja plačil 
odpravljen ekceptni nalog. Za 
zavarovanje plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev bo 
v bodoče namesto akciptnega 
naloga v pretežni večini upo- 
rabljena menica, po zakonu o 
posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve bi uporab- 
niki družbenih sredstev mora- 
li pri uporabi meničnih golic 
plačevati za zavarovanje ob- 
veznosti, nastalih iz naslova 
prometa z blagom in storitva- 
mi ter denarno finančnih raz- 
merij visoke zneske posebne- 
ga republiškega davka od me- 
ničnih kreditov. To bi imelo 
za posledico neupravičeno 
rast stroškov in hkrati zavi- 
ranje uporabe menice, ki naj 
bi omogočila postopno mone- 
tizacijo upniško-dolžniških ra- 
zmerij. S predlagano spre- 
membo pa bi se: 

1. določila republiškega za- 
kona prilagodila že v praksi 
izvajani uporabi posebne go- 
lice takoimenovane lastne tra- 
sirane menice, za katero se 
ne plačuje posebni republiški 
prometni davek in hkrati od- 
pravila tudi nejasnost glede 
morebitnega naknadnega do- 
plačevanja posebnega repub- 
liškega davka od meničnih 
kreditov; 

(Nadaljevanje na str. 23) 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije ob- 
ravnava »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov...« po hitrem postopku. Takšen postopek 
predlaga z utemeljitvijo, da bi s tem takoj omogočili 
izvajanje ukrepov za ublažitev posledic potresa, ki je 
prizadel Posočje. 
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Skupščine SFRJ končujemo tematsko podajanje J 
temeljnih rešitev Osnutka zakona o združenem de- j| 
lu (AS 202). J 
Po sklepu Zveznega zbora Skupščine SFRJ, (ki ga j 
objavljamo v tej številki) bo javna razprava o j 
Osnutku zakona trajala do 20. septembra tega leta. g 
Vse predloge, pripombe in sugestije organizacij jg 
združenega dela, družbenopolitičnih organizacij, g 
delovnih ljudi in občanov bo zbrala in obdelala jj 
Komisija za pripravo zakonov s področja združe- j 
nega dela, ki bo zatem pripravila Predlog zakona. 1 

Odločanje z osebnim izjavljanjem - 

pravica in dolžnost slehernega delavca 

# Delavci uresničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pravice 
z odločanjem na zborih delavcev, z referendumom in drugimi oblikami osebnega 
izjavljanja, po delegatih pa v delavskem svetu in skupščinah samoupravnih 
interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 

# S pismeno izjavo vsak delavec svobodno odloča, ali sprejme samoupravni 
sporazum o združevanju delavcev v temeljno organizacijo; če izjave noče 
podpisati, se šteje, da ne želi biti v delovnem razmerju s temeljno organizacijo 

# Delegat v delavskem svetu mora izražati voljo delavcev, ki so ga izvolili 

O V delavskem svetu delovne organizacije morajo biti zastopane vse temeljne 
organizacije 

# Organ samoupravne delavske kontrole se oblikuje v temeljni, v delovni 
in sestavljeni organizaciji ter v drugih oblikah združevanja dela in sredstev, 
lahko pa se ga ustanovi tudi v delovni skupnosti 

I OSNUTEK ZAKONA 

O ZDRUŽENEM DELU (IV) 

URESNIČEVANJE SAMOUPRAVLJANJA DELAV 
I CEV V ZDRUŽENEM DELU 

S prikazom temeljnih določb iz poglavja »Uresni- 
čevanje samoupravljanja delavcev v združenem 
delu« ter z bežnim obravnavanjem nekaterih točk 
poglavja »Kazenske določbe« v tej številki Glasila 

URESNIČEVANJE 

SAMOUPRAVLJANJA DELAVCEV 

V ZDRUŽENEM DELU 

Z rešitvami tega poglavja 
Osnutka zakona se je posku- 
šalo zagotoviti čim popolnej- 
še uresničevanje temeljnih 
ustavnih načel o samouprav- 
nih pravicah delavcev v vseh 

odnosih in na vseh ravneh 
samoupravnega organizira- 
nja. 

Ureja se vprašanja, ki se 
nanašajo na odločanje delav- 
cev v temeljnih in drugih or- 

ganizacijah združenega dela, 
v organih upravljanja, v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih in skupščinah družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Do- 
loča in razčlenjuje se obvez- 
nost informiranja delaivcev 
oziroma obveznost organov 
v organizacijah združenega 
dela in v družbenopolitičnih 
skupnostih, da o vsem pravo- 
časno in redno obveščajo de- 
lavce, kar je eden bistvenih 
pogojev za opravljanje njiho- 

vih samoupravljalskih funk- 
cij. Postavljene so tudi določ- 
be o delu samoupravne delav. 
ske kontrole in o njeni vlo- 
gi pri varstvu samoupravnih 
pravic delavcev, o kontroli 
izvrševanja samoupravnih od- 
iočitev itn. 

Posebej se ureja tvarino, ha 
se nanaša na samoupravno 
sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje. In sicer zavo- 
ljo tega, ker so samoupravni 
sporazumi in družbeni dogo- 
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vori temeljni pravni akti, s 
katerimi delavci in drugi de- 
lovni ljudje samoupravno 
urejajo družbenoekonomske 

ODLOČANJE DELAVCEV 

Po razčlenjevanju te tvarine 
se je v Osnutku zakona izha- 
jalo iz ustavnega načela, da 
je odločanje o delu, pogojih 
in rezultatih dela neodtujljiva 
pravica slehernega delavca, 
ki to pravico uresničuje ena- 
kopravno z drugimi delavci v 
združenem delu in v odnosih 
soodvisnosti in vzajemne od- 
govornosti. čeprav je temelj- 
na organizacija osnovna obli. 
ka združenega dela, v kater: 
uresničuje delavec to svojo 
pravico, uresničuje to pravi- 
co tudi v vseh drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev 
v celotnem spletu odnosov v 
družbeni reprodukciji. 

ODLOČANJE Z OSEBNIM 

Osebno izjavljanje delavcev 
je bistvena sestavina sistema 
samoupravnega odločanja 'v 
združenem delu. Zato je v 
Osnutku poudarjeno načelo, 
da imajo delavci pravico in 
dolžnost sodelovati v vseh ob- 
likah osebnega izjavljanja, ki 
se jih uresničuje v glavnem 
z referendumom, na zborih 
delavcev, z dajanjem poseb- 
nih pismenih izja.v ter z dru- 
gimi oblikami osebnega izjav- 
ljanja, ki jih določa zakon, 
statut' ali samouprtvni spora- 
zum. 

Delavci odločajo z referen- 
dumom o samoupravnem 
sporazumu o združitvi v te- 
meljno organizacijo, v delov- 
no organizacijo, sestavljeno 
organizacijo in poslovno skup- 
nost; o smernicah za plan te. 
meljne organizacije; o ele- 
mentih za sklepanje samoup- 
ravnih sporazumov; o statu- 
tu temeljne organizacije, de- 
lovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije; o spre- 
membah pri organiziranju te. 
meljne organizacije; o zdru- 
ževanju dela ir. sredstev ter 
o drugih vprašanjih, ki so 
določena s statutom temeljne 
organizacije. Poleg teh vpra- 
šanj lahko delavci določijo v 
skladu z zakonom tudi dru- 
ga vprašanja, o katerih bodo 
odločali z referendumom. 

Za vse te akte, o katerih 
odločajo delavci z osebnim 
izjavljanjem, se šteje, da so 
sprejeti, če se zanje izjavi ve- 
čina delavcev v temeljni or- 
ganizaciji, kadar pa se jih 
sprejema v delovni ali sestav- 
ljeni organizaciji pa takrat, 
ko jih sprejme večina delav- 

odnose in druge samoupravne 
odnose ter svoje medsebojne 
pramce, obveznosti in odgo- 
vornosti v združenem delu. 

V Osnutku je zato oprede- 
ljeno, da delavci uresničujejo 
svoje družbenoekonomske in 
druge samoupravne pravice 
z odločanjem na zborih de- 
lavcev, z referendumom in 
drugimi oblikami osebnega 
izjavljanja, po delegatih v de- 
lavskem svetu in z nadzor- 
stvom nad izpolnjevanjem 
sklepov in delom organov 
ter služb teh organizacij, ter 
po delegacijah in delegatih v 
skupščinah samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in skup- 
ščinah družbenopolitičnih 
skupnosti. 

IZJAVLJANJEM 

cev v vsaki temeljni organi- 
zaciji. 

Glede samoupravnega spo- 
razuma o združitvi delavcev 
v temeljno organizacijo, za 
katerega se šteje, da je spre- 
jet, ko se zanj izjavi večina 
delavcev, je zanimiva določ- 
ba o posebnem osebnem iz- 
javljanju slehernega delavca. 
Potem, ko je tak sporazum 
sprejet, se namreč vsak dela- 
vec svobodno odloči, ali ga 
sprejme, o čemer poda pis- 
meno izjavo. Za delavca, ki 
noče podpisati te izjave,' se 
šteje, da ne želi biti v delov- 
nem razmerju s temeljno or. 
ganizacijo, zato mu delovno 
razmerje preneha po zakonu. 
Podpis izjave o sprejetju sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju delavcev je med 
drugim tudi pogoj za skleni- 
tev delovnega razmerja. 

Da bi bilo odločanje delav- 
cev v temeljni organizaciji, v 
katere posameznih delih se 
dela ob različnem času ali na 
različnih krajih, bolj učinko- 
vito in gospodarno, je v Os- 
nutku zakona predvidena 
bolj prožna oblika odločanja. 
V takšnih delovnih enotah ali 
drugih delih delovnega pro- 
cesa se delavci izjavljajo o 
določenih samoupravnih pra- 
vicah, dolžnostih in odgovor- 
nostih na zborih delavcev na 
način, ki ga določijo s statu- 
tom temeljne organizacije. V 
tem primeru se šteje, da je 
odločitev sprejeta, če se zanjo 
izjavi večina delavcev v te- 
meljni organizaciji, ne glede 
na to, kdaj so bili zbori de- 
lavcev v različnih delovnih 
enotah ali drugih delih delov, 
nega procesa oziroma v de- 

lih zunaj sedeža temeljne or- 
ganizacije. 

Delavci v delovnih enotah 
in drugih delih, ki so določe- 
ni s statutom temeljne orga- 
nizacije, lahko odločajo na 
zborih o določenih samoup. 
ravnih pravicah, dolžnostih 
m odgovornostih, ki so dolo- 
čene s statutom ali samoup- 
ravnim splošnim aktom. To 
je v Osnutku zakona predla- 
gano zavoljo tega, ker v mno- 
gih primerih skupni sestanek 
vseh delavcev na zboru te- 
meljne organizacije ne bi bil 
možen ali pa bi bil zelo ne- 
gospodaren. Vendarle pa os- 
nutek zakona določa, da ni 
mogoče odločati na ' zborih 
delavcev posameznih delov te. 
meljne organizacije o neka- 
terih vprašanjih, ki imajo 
skupen pomen za vse delavce 
temeljne organizacije, tako 
npr. o razporejanju čistega 
dohodka, o osnovah in meri- 
lih za delitev sredstev za 
osebne dohodke in za skup- 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da po delegatih in de- 
legacijah odločajo delavci v 
temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela, v 
skupščinah samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacijah 
ter skupnostih. 

V temeljni organizaciji de- 
lavec odloča po delegatih v 
delavskem svetu TOZD tako, 
da skupaj z drugimi delavci 
oblikuje stališča glede deie- 
gatovega dela ter mu daje 
smernice in navodila glede 
izjavljanja o posameznih 
vprašanjih, o katerih odloča 
delavski svet. Delegat mora 
delati po teh smernicah in 
navodilih oziroma izražati 
voljo delavcev, ki so ga izvo- 
lili. 

V Osnutku so nadalje raz- 
členjene pravice in dolžnosti 
delegatov v delavskem svetu, 
da mora z drugimi delegati 
med sprejemanjem skupnega 
sklepa • usklajevati stališča, 
obveščati delavce o svojem 
delu in o delu delavskega 
sveta ter zahtevati stališča de 
lavcev, kadar mu jih niso da- 
li ali kadar ne zadostujejo, 
da bi se lahko izjavil o vpra- 
šanjih, o katerih odloča de- 
lavski svet. 

Kadar se v delavskem sve- 
tu delovne ali sestavljene or- 
ganizacije odloča o vpraša- 
njih, ka se nanašajo na ust 
varjanje materialnih obvez- 
nosti temeljne organizacije, 
ter o drugih vprašanjih, ki 
jih določa statut temeljne or- 
ganizacije in samoupravni 
sporazum o združitvi v de- 

no porabo delavcev, o smerni, 
cah za plan temeljne organi- 
zacije, o elementih za sklepa- 
nje samoupravnih sporazu- 
mov idr. 

Da hi se zagotovila pravica 
delavca, da je predhodno se- 
znanjen z vprašanji, kii se jih 
predlaga in o katerih odloča 
delavski svet, ter da o njih 
izrazi svoje mnenje, se uvaja 
institut predhodnega obrav. 
navanja predloga. Takšno ob- 
ravnavanje je trteba uporabi- 
ti, kadar gre za sklepe kot so 
sklenitev krgditne pogodbe o 
investicijski naložbi ter dru- 
ge pogodbe in samoupravne 
sporazume, s katerimi se 
preskrbi večja sredstva za 
razširitev materialne osnove 
dela itn. v Osnutku zakona je 
določena dolžnost delavskega 
sveta, da takšne predloge po- 
šlje sindikalni organizaciji, 
da bi organizirala predhodno 
razpravo. Ce se ne ravna ta- 
ko, delavski svet ne more od- 
ločiti o takšnih vprašanjih. 

lovno organizacijo, se mora 
delegat izjaviti in glasovati v 
skladu s stališčem, ki so ga 
zavzeli delavci ali delavski 
svet temeljne organizacije. 

Kadar se odloča o vpraša- 
njih, o katerih se delavci 
osebno izjavljajo v temeljni 
organizaciji, se delegat v de- 
lavskem svetu izjavi v skladu 
s stališči delavcev. Glede 
vprašanj, o katerih delavci ne 
odločajo z osebnim izjavlja-, 
njem, se mora delegat v de- 
lavskem svetu delovne ali se- 
stavljene organizacije izjaviti 
v okviru smernic in navodil, 
ki so jih določili delavci ozi- 
roma delavski svet. 

Delegati v delavskem svetu 
temeljne organizacije so za 
svoje odločitve neposredno 
odgovorni vsem delavcem, 
delegati v delavskem svetu 
delovne oziroma sestavljene 
organizacije pa tudi delavske- 
mu svetu temeljne organizaci- 
je, v kateri so izvoljeni. 

Pravice, dolžnosti in odgo- 
vornosti delegata v organu 
upravljanja skupnosti organi- 
zacij združenega dela, banke, 
zavarovalne skupnosti in ri- 
zične skupnosti, organizacije 
poslovnega združenja, samo- 
upravne interesne skupnosti 
in drugih oblik združevanja 
dela in sredstev so enake kot 
jih ima delegat v delavskem 
svetu delovne organizacije. 

Delegat organizacije zdru- 
ženega dela v skupščini druž- 
benopolitične skupnosti in 
skupščini samoupravne inte- 
resne skupnosti se opredelju. 
je in glasuje samostojno, ven- 

ODLOČANJE PO DELEGATIH IN DELEGACIJAH 
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dar v skladu s smernicami 
delavcev, ki so ga izvolili, ter 

DELAVSKI SVET 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da je v temeljni orga- 
nizaciji, v delovni in sestav- 
ljeni organizaciji delavski 
svet glavni organ upravljanja 
dela in poslovanja. 

Temeljne organizacije, ki 
imajo manj kot 30 delavcev, 
ne oblikujejo delavskega sve- 
ta. V takem primeru oprav- 
ljajo vsi delavci funkcijo de- 
lavskega sveta in odločajo z 
osebnim izjavljanjem o vpra- 
šanjih, ki so po zakonu v pri- 
stojnosti delavskega sveta. 

Delavski svet temeljne orga- 
nizacije sestavljajo delegati 
delavcev iz vseh delov de- 
lovnega procesa v tej organi- 
zaciji (skupine, delovne eno- 
te, delovne brigade idr.). De- 
lavski svet delovne organiza- 
cije in sestavljene organizacije 
ter drugih oblik združevanja 
sestavljajo delegati delavcev 
temeljnih organizacij v nje/ 
sestavi in delegati delovne 
skupnosti, neposredno izvolje- 
ni na način in po postopku, 
ki ju določa samoupravni 
sporazum o združitvi ali sta- 
tut in zakon, v delavskem 
svetu delovne organizacije 
mora biti zastopana sleherna 
temeljna organizacija združe- 
nega dela. 

Sestav delavskega sveta te- 
meljne organizacije mora ust- 
rezati socialni sestavi delav- 
cev v temeljni organizaciji 
oziroma delovni skupnosti. S 
tem je mišljeno predvsem to, 
da je treba zagotoviti soraz- 
merno število delegatov iz ne- 

Z Osnutkom zaikona je do- 
ločeno, da se lahko v temelj- 
ni organizaciji oblikuje ene- 
ga ali več izvršnih organov 
delavskega sveta, ter da se 
zadeve, ki se jih poveri temu 
organu, določi s statutom. 
Člane izvršilnega organa voli 
delavski svet izmed svojih 
članov in izmed drugih delav- 
cev. V ta organ ne morejo 
biti izvoljeni delavci, ki ne 
morejo biti izvoljeni v delav- 
ski svet. Glede trajanja man. 
data in ponovne izvolitve čla- 
nov izvršilnega organa so 
predlagane enake omejitve 
kot za člane delavskega sve- 
ta. 

POSLOVODNI ORGAN 

Določbe o poslovodnem or- 
ganu so v Osnutku zakona 
podrobno razčlenjene glede 
na njegov položaj in na na- 

s temeljnimi stališči delega- 
cije, ki ga je delegirala. 

posredne proizvodnje oziroma 
iz osnovne dejavnosti, zasto- 
panost mladine, žena itn. 
Kandidate določa in kandida- 
cijski postopek izvede sindi- 
kalna organizacija. 

Kar se tiče načina volitev 
ter pogojev in načina odpo- 
klica delegatov v delavskem 
svetu, je dano v skladu z us-, 
tavnimi načeli delavcem na 
voljo, da ta vprašanja samo- 
stojno uredijo s svojim sta- 
tutom ali drugim samouprav- 
nim splošnim aktom. Seveda 
pa Osnutek zakona vsebuje 
ustavne določbe o neposred- 
ni izvolitvi in odpoklicu dele- 
gatov, o načinu glasovanja, 
tranjanju mandata (dve leti) 
in ponovni izvolitvi delega- 
tov. 

Pravico voliti in biti izvo- 
ljen za delegata v delavski 
svet temeljne organizacije 
ima vsak delavec, ki je 
sklenil delovno razmerje v 
temeljni organizaciji. Delavec 
ne more biti več kot dvakrat 
zapored izvoljen za delegata 
v delavski svet. V delavski 
svet ne more biti izvoljen 
delavec, ki je kot individual- 
ni poslovodni organ oziroma 
kot predsednik ali član kole- 
gijskega poslovodnega orga- 
na odgovoren delavskemu 
svetu, in tudi ne drugi vo- 
dilni delavci (namestnik m 
pomočniki poslovodnega or- 
gana, vodje posameznih sek- 
torjev), ki so odgovorni ne- 
posredno delavskemu svetu. 

Izvršilnemu organu se lah- 
ko poveri, denimo: da predla, 
ga osnutek statuta in osnutke 
drugih splošnih aktov, ki jih 
sprejema delavski svet; da 
predlaga plan; da daje smer- 
nice poslovodnemu organu za 
izvrševanje sklepov delavske- 
ga sveta in za nadzorstvo 
nad njihovim izvrševanjem; 
da izvršuje sklepe, ki jih 
sprejme delavski svet ali de- 
lavci z osebnim izjavljanjem, 
če gre za zadeve, ki ne spa- 
dajo med pravice in dolžnosti 
poslovodnih organov, in da 
sprejema akte za izvrševanje 
teh sklepov. 

ravo zadev, ki jih opravlja. 
Določeno je, da mora imeti 
poslovodni organ sleherna te- 
meljna organizacija, in sicer 

kot individualni poslovodni 
organ ali kot kolegijski po- 
slovodni organ. 

Določeno je, da poslovodni 
organ vodi poslovanje temelj, 
ne organizacije, organizira in 
usklajuje delovni proces v 
njej, predlaga poslovno politi- 
ko in ukrepe za njeno izvaja- 
nje, izvršuje odločitve in 
sklepe, ki jih sprejmejo de- 
lavci z osebnim izvajanjem, 
ter odločitve in sklepe delav- 
skega sveta temeljne organi- 
zacije in njenih izvršilnih or- 
ganov, poda predlog plana in 
vse posamične sklepe v zvezi 
s planom, ter opravlja druge 
zadeve, ki so določene z za- 
konom in s statutom temelj- 
ne organizacije. Zadeve, ki se 
nanašajo na individualni po- 
slovodni organ (direktorja ali 
drugega vodjo) so v glavnem 
iste kot zadeve kolegijskega 
poslovodnega organa. 

Individualni poslovodni or- 
gan oziroma predsednik ko- 
legijskega poslovodnega orga. 
na temeljne organizacije ima 
pravico in dolžnost sodelovati 
pri delu delavskega sveta, ni- 
ma pa pravice odločati. Ta 
organ je dolžan opozoriti de- 
lavski svet na nesmotrne in 
nezakonite sklepe in druge 
akte, zlasti pa na sklepe, ki 
niso v skladu s planom. 

Za poslovodni organ se ne 
šteje individualnega kolegij- 
skega organa v temeljni orga- 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da morajo organi up- 
ravljanja organizacij združe- 
nega dela zagotoviti redno, 
pravočasno resnično popolno 
ter po obliki in vsebini do- 
stopno obveščanje (informira- 
nje) delavcev o vseh bistve- 
nih vprašanjih celotnega po- 
slovanja organizacije, s tem 
je mišljeno obveščanje o ma- 
terialno-finančnem stanju, o 
delitvi dohodka in uporabi 
sredstev, o rezultatih, doseže- 
nih z združevanjem dela in 
sredstev, o delu delavskega 
sveta in izvršilnih organov 
ter o delu poslovodnega orga. 
na, o uresničevanju samoup- 
ravne delavske kontrole in o 
drugih vprašanjih, ki so po- 
membna za upravljanje in 
odločanje. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da imajo delavci v or- 
ganizacijah združenega dela 
za uresničevanje in varstvo 
svojih samoupravnih pravic 
in dolžnosti uveljavljati sa- 
moupravno delavsko kontro- 
lo neposredno, po organih 

nizaciji, ki opravlja v skladu 
z njenim statutom ali samo- 
upravnim sporazumom o 
združitvi le določene zadeve 
z delovnega področja poslo- 
vodnega organa na podlagi 
njegovih pooblastil. Ta določ- 
ba je predlagana v skladu z 
ustavnim načelom, po kate- 
rem v eni organizaciji zdru- 
ženega dela ne more obstaja- 
ti več individualnih ali kole- 
gijskih poslovodnih organov 
s pooblastili, ki bi bila v do- 
ločenih mejah razdeljena. 

V Osnutku je povzeto us- 
tavno načelo, da se individu- 
alni poslovodni organ ime- 
nuje po javnem razpisu ozi- 
roma na predlog razpisne ko- 
misije. Njegov mandat tiraja 
največ štiri leta, je pa lahko 
znova imenovan na način, ki 
je predpisan z zakonom. Ra- 
čuna se, da bo to predpisano 
z republiškimi in pokrajinski- 
mi zakoni. S temi zakoni bo 
treba urediti tudi način in 
postopek za imenovanje in 
razrešitev predsednika ter 
članov kolegijskega poslovod. 
nega organa. 

Kar se tiče organov delov- 
nih skupnosti, je v Osnutku 
rečeno, da se zanje uporab- 
lja določbe, ki veljajo za ust- 
rezne organe temeljne organi 
zacije oziroma določbe, ki se 
nanašajo na odločanje delav. 
cev z osebnim izjavljanjem v 
temeljni organizaciji. 

Nadalje je rečeno, da se z 
zakonom, statutom in drugi- 
mi samoupravnimi splošnimi 
akti določi način ter roke za 
obveščanje delavcev, vpraša- 
nja, o katerih jih je treba 
obvestiti, ter organe, ki so od- 
govorni za obveščanje. V Os- 
nutku je določena tudi ob- 
veznost delavskega sveta in 
poslovodnega organa, da ob- 
veščajo delavce in organizaci- 
jo sindikata o opozorilih, ugo- 
tovitvah in odločitvah družbe- 
nega pravobranilca samoup- 
ravljanja, službe družbenega 
knjigovodstva in drugih pri- 
stojnih organov, pristojnih za 
nadzorstvo nad zakonitostjo 
dela samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. 

upravljanja in po posebnem 
organu samoupravne delav. 
ske kontrole. 

Pri uresničevanju nepo- 
sredne kontrole lahko zahte- 
vajo delavci na zboru delav- 
cev odgovore na mnenja in 
predloge delavcev. Na zboru 

IZVRŠILNI ORGAN DELAVSKEGA SVETA 

SAMOUPRAVNA DELAVSKA KONTROLA 

OBVEŠČANJE DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU 
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delavcev, seji delavskega sve- 
ta In v okviru drugih oblik 
odločanja lahko zahtevajo do- 
polnilne podatke in poročila 
o delu in poslovanju organi- 
zacije. Neposredno ali prek 
organa samoupravne delavske 
kontrole lahko zahtevajo vpo- 
gled v delo in poslovanje, v 
izvrševanje sklepov in upo- 
rabo statuta ter drugih samo- 
upravnih aktov. Pred delav- 
skega sveta lahko zahtevajo 
kontrolo dela izivršilnih in 
poslovodnih organov ter uve- 
ljavljanje ustreznega nadzor- 
stva nad izvajanjem samoup- 
ravnih atotov, razvojnih pro- 
gramov ter začrtane politike 
in ciljev samoupravnih pla- 
nov. 

Organ samoupravne delav- 
ske kontrole se oblikuje v te- 
meljni, delomni in sestavljeni 

Osnutek zakona določa, da 
je delavec osebno odgovoren 
zavestno opravljanje samoup. 
rajvljavskdh funkcij. S tem, 
ko sodeluje v kolektivnem 
odločanju, ima obveznost in 
odgovornost tudi v posame- 
znih samoupravnih organih 
in v telesih organizacije zdru- 
ženega dela. Kot delegat v de- 
lavskem svetu je osebno od- 
govoren in za svoje delo od- 
govarja delavcem. Ce delavec, 
ki je delegat, ne raivna po 
smernicah in navodilih, ki so 
mu dana, ga je mogoče od- 
poklicati s te samoupravljav- 
ske funkcije. 

Prav tako je opredeljeno, 
da je delavec pri opravljanju 
svojih funkcij kot član izvr- 
šilnega orgaina odgovoren tu- 
di delavskemu svetu ki ga je 
izvolil, pa tudi delavcem or- 
ganizacije, v kateri dela ozi- 

Po Osnutku zakona so s 
samoupravnimi splošnimi ak. 
ti mišljeni družbeni dogovo- 
ri in samoupravni sporazumi, 
ki na splošno urejajo druž- 
benoekonomske in druge sa- 
moupravne odnose, ter drugi 
samoupravni akti, ki na 
splošno urejajo odnose v or- 
ganizaciji združenega dela 
oziroma v drugi samouprarai 
organizaciji in skupnosti. 

Udeleženci samoupravnega 
sporazumevanja in družbe- 
nega dogovarjanja so enako- 
pravni. Samoupravne spora- 
zume in družbene dogovore 
sklepajo udeleženci prosto, 
voljno in v skladu s svojo 

organizaciji ter v drugih ob- 
likah združevanja dela in 
sredstev (zadrugi, banki, 
skupnosti za premoženjsko in 
osebno zavarovanje, samoup- 
ravni interesni skupnosti 
idr.). 

Organ samoupravne delav- 
ske kontrole se lahko obliku- 
je tudi v delovni skupnosti. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da ima organ samoup- 
ravne delavske kontrole te- 
meljne organizacije pravico 
kontrole v delovni organiza- 
cij^ sestaivljenj organizaciji, 
bankah in drugih finančnih 
organizacijah, samoupravnih 
interesnih skupnostih ter v 
vseh drugih oblikah združe- 
vanja, v katerih delavci te- 
meljne organizacije združuje 
jo svoje delo in sredstva. 

roma v kateri opravlja svojo 
funkcijo. 

Odvisno od posledic, ki na- 
stopijo, je v Osnutku zako- 
na določena odgovornost čla 
nov izvršilnega organa. Ce je 
delo člana izvršilnega organa 
neugodno ocenjeno, se ga 
lahko razreši funkcije, če pa 
je nastala škoda pri izvrše- 
vanju sklepa, sprejetega na 
predlog izvršilnega organa, 
pri čemer so člani tega orga- 
na prikrili dejstva ali vedo- 
ma dali nesenična obvestila, 
so člani izvršilnega organa od 
govorni tudi materialno. 

Določbe tega zakona o ma- 
terialni odgovornosti članov 
izvršilnih organov se uporab- 
lja tudi za individualni pošlo, 
vodni organ in za člane ko- 
legijskega poslovodnega orga 
na. 

voljo. Edina izjema od tega 
načela velja glede sprejema- 
nja samoupravnega sporazu- 
ma, s katerim se delavci zdru- 
žujejo v temeljno organizaci- 
jo združenega dela. Ta spora 
zum se sprejme z referendu 
mom, zatem pa se o njego 
vem sprejetju izjavijo posa- 
mično vsi delavci tako, da po- 
dajo pismene izjave. 

Kot je določeno, morajo bi- 
ti samoupravni splošni akt; 
v skladu z ustavo in ne sme- 
jo biti v nasprotju z zako- 
nom in z moralnimi normami 
socialistične samoupravne 
družbe. 

V oddelku, ki se nanaša na 
družbene dogovore, je opre- 
deljeno, da se z njimi zago- 
tavlja in usklajuje samoup- 
ravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih družbenih 
odnosov, zlasti odnosov v si- 
stemu planiranja, osnov za 
merila oblikovanja politike 
cen, osnov za merila delitve 
in razporejanja dohodka ter 
delitev sredstev za osebne do- 
hodke in za skupno porabo 
delavcev, obnašanje v med- 
narodni menjavi, politiki za- 
poslovanja v Jugoslaviji in tu- 
jini ter o drugih vprašanjih 
širšega skupnega pomena. 
Družbeni dogovor sklenejo 
zainteresirane organizacije 
združenega dela, zbornice in 
druga splošna združenja, sa- 
moupravne interesne skupno, 
sti, sindikati in druge družbe- 
nopolitične organizacije ter 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Udeleženci družbenega do- 
govarjanja samostojno dolo- 
čijo postopek dogovarjanja. 
Le za primere, ko gre za ure 
janje odnosov v zvezi z vpra- 
šanji s področja neodtujljivih 
pravic delavcev, je izrecno na- 
vedeno, da sme pooblaščeni 
organ organizacije združene- 
ga dela skleniti družbeni do- 
govor samo taikrat, če ga je 
prej sprejela večina delavcev 
v vsaki temeljni organizaciji 
združenega dela. 

Družbeni dogovor je po- 
dlaga; za usklajanje skupnih 
interesov in urejanje medse- 
bojnih odnosov s samouprav- 
nimi sporazumi in drugimi 
splošnimi akti. 

Določeno je, da se s samo- 
upravnim sporazumom ureja 
družbenoekonomske in druge 
samoupravne odnose delavcev 
v združenem delu, zlasti še; 
združevanje delavcem v TOZD, 
delovno skupnost, v delovne 
in druge organizacije zdru- 
ženega dela, banke, zavaroval- 
ne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti; določa 
se temelje plana; usklajuje 
interese v družbeni delitvi 
dela in družbeni reprodukciji; 
osnove in merila za razpore- 
janje dohodka, ustvarjenega 
s skupnim poslovanjem; me- 
rila za samoupravno urejanje 
cen itn. 

Samoupravni sporazum 
sklenejo medsebojno delav- 
ci v temeljni organizaciji ozi. 
roma delovni skupnosti, orga 
nizaciije združenega dela, po 
slovne skupnosti, banke in fi 
nančne organizacije, zavaro 
valne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti, gospo: 
darstke zbornice, sindikati 

Itn. Udeleženci v samouprav- 
nem sporazumu so lahko po- 
leg sindikatov tudi druge dru- 
žbenopolitične organizacije, 
kadar je sklenitev določene- 
ga sporazuma v skladu s cilji 
in nalogami, določenimi z 
njihovim statutom. 

Omejena je tudi udeležba 
družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih organov. Le-te so 
lahko subjekti samoupravne- 
ga sporazumevanja le taikrat, 
kadar združujejo po načelu 
enakopravnosti sredstva, s 
kr.terimi razpolagajo, medse- 
bojno ali s temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela ali 
z drugimi samoupravnimi or. 
ganizacijami in skupnostmi. 

Udeleženec samoupravnega 
sporazuma je lahko tudi de- 
lovni človek, ki opravlja 
kmetijsko, obrtno ali drugo 
dejavnost, oziroma oseba, 
ki opravlja samostojno kot 
poklic poklicno dejavnost, ka- 
dar združuje svoje delo in 
sredstva z delom in s sred- 
stvi družbene reprodukcije v 
temeljni organizaciji. 

Pobudo za sklenitev samo. 
upravnega sporazuma dajo 
delavci in drugi delovni ljudje 
neposredno ali po svojih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopoli- 
tične organizacije in gospo- 
darske zbornice. Posebno vlo- 
go v sporazumevanju ima sin- 
dikat, ki ima poleg pravi- 
ce do pobude za sklenitev 
samoupravnih sporazumov, 
tudi ustavno obveznost, da 
sodeluje pri sklepanju samo- 
upravnega sporazuma. 

V Osnutku zakona so za- 
tem opredeljeni pogoji, ob 
katerih je mogoče predlaga- 
ti, naj se samoupravni spo- 
razum ponovno preuči in 
spremeni, če so se spremeni- 
le okoliščine, tako da je 
udeležencem sporazuma bi- 
stveno oteženo spolnjevanje 
materialnih obveznosti. 

Osnutek zakona vsebuje tu. 
di pojem »drugi samouprav- 
ni splošni akti«; navedeno je, 
da so s tem mišljeni, poleg 
statuta organizacije združene- 
ga dela, naslednji akti: pra- 
vilnik, sklep, ki na splošno 
ureja določena vprašanja, po- 
slovnik in drugi splošni akti. 

Opredeljeno je, da se s sa- 
moupravnim sporazumom in 
statutom določi, katere sploš- 
ne akte se sprejme v organi- 
zaciji združenega dela, v dru. 
ga samoupravni organizaciji 
in skupnosti. Določeno je, da 
morajo biti tudi drugi samo- 
upravni splošni akti v skladu 
s statutom organizacije zdru- 
ženega dela. 

ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE 
SAMOUPRAVLJAVSKIH FUNKCIJ 

DRUŽBENI DOGOVORI IN SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI 
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DRUŽBENO VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC 
IN DRUŽBENE LASTNINE KAZENSKE DOLOČBE 

Osnutek zakona navaja, da 
se z družbenim varstvom za- 
gotavlja varstvo pravice de- 
la z družbenimi sredstvi in 
drugih pravic na podlagi dru- 
žbene lastnine, kadar se one- 
mogoča ali omejuje njihovo 
uresničevanje, kadar se dru- 
žbena sredstva prilašča ali 
kako drugače nezakonito raz- 
polaga z njimi, kadar se dru- 
žbena sredstva uporabljajo v 
nasprotju z njihovo naravo 
in namenom, kadar so huje 
prizadeti družbeni interesi pri 
uporabi, upravljanju in raz- 
polaganju z družbenimi sred- 
stvi ali je kako drugače one- 
mogočeno uresničevanje dru- 
žbene funkcije družbene last. 
nine. 

Določeno je, da skupščina 
družbenopolitičnih skupnosti 
zagotavlja varstvo samouprav- 
nih pravic in družbene lastni- 

ne ter začasno ukrepa, če so 
v organizaciji združenega dela 
bistveno skaljeni samouprav- 
ni odnosi ali huje prizadeti 
družbeni interesi ali če OZD 
ne izpolnjuje z zakonom do- 
ločenih obveznosti. V takih 
primerih skupščina družbeno- 
politične skupnosti nastopi z 
ukrepi družbenega varstva, in 
sicer: odstavi poslovodni or- 
gan; odstavi posamezne delav. 
ce z vodilnih delovnih mest; 
razpusti delavski svet; razpu. 
std izvršilni organ; za dolo- 
čen čas omeji uresničevanje 
določenih samoupravnih pra- 
vic delavcev (začasno); ime- 
nuje začasni organ upravlja- 
nja in odredi druge začasne 
ukrepe v skladu z zakonom. 
Ti začasni ukrepi lahko traja- 
jo največ leto dni, uvede pa 
se jih z odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti. 

V tem poglavju Osnutka 
zakona sta določeni le dve 
kategoriji dejanj, ki so kazni- 
va; gospodardski prestopki 
in prekrški. 

Druge oblike dejanj, ki so 
kazniva (kazniva dejanja) bo- 
do po stališču, ki,je bilo zav- 
zeto, vključene v Zvezni ka- 
zenski zakon in v kazenske 
zakonike republik in pokra- 
jin v skladu z njihovimi us- 
tavnimi pooblastili glede ure. 
janja te tvarine. 

Nekatera vprašanja kazen- 
skopravnega varstva s podro- 
čja pravic iz medsebojnih od- 
nosov delavcev v združenem 
delu in povezovanja osebne- 
ga dela v sistemu samouprav- 
no združenega dela (združe- 
vanja kmetov in združevanje 
samostojnega osebnega dela 
s sredstvi, ki so lastnina ob- 

čanov, z združbenim delom z 
družbenimi sredstvi), bodo še 
dopolnjena z republiškimi in 
pokrajinskimi zakoni. 

V Osnutku zakona pa so 
podrobno določeni zneski de- 
narnih kazni za gospodarske 
prestopke in prekrške za vse 
tiste organizacije združenega 
dela in druge subjekte, ki so 
se prekršili zoper pravila go- 
gospodarskega in finančnega 
poslovanja oziroma zoper di- 
sciplino v združenem delu v 
škodo družbene skupnosti ta- 
ko, da so bili v določeni me- 
ri prizadeti samoupravni od- 
nosi oziroma ogrožen naš 
družbenoekonomski in po- 
litični sistem ali pa so pov- 
zročili motnje v samouprav- 
nih odnosih v določeni orga- 
nizaciji združenega dela. 

Poziv vsem delovnim 

ljudem, da se udeleže 

javne razprave 

0 Javna razprava o Osnutku zakona 
o združenem delu bo trajala 
do 20. septembra 

• Mnenja, predloge in sugestije 
k Osnutku zakona o združenem delu 
je treba po delegacijah in delegatih 
usklajevati v občinah, regionalnih 
in mestnih skupnostih, republikah 
in pokrajinah 

# Delovni ljudje in občani lahko tudi 
posamično pošljejo svoja mnenja, 
predloge in sugestije k Osnutku zakona 
neposredno Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ 

Po uvodnih pojasnilih in 
razpravi ter po predhodni 
obravnavi v vseh delovnih 
telesih je Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ na seji 29. apri- 
la določil Osnutek zakona o 

združenem delu (AS 202). 
Obenem je Zbor sprejel 

sklep, da se da ta izjemno 
važen zakonodajni akt v jav- 
no razpravo. 

ŠIROKA JAVNA RAZPRAVA 

zakona o združenem delu bo 
trajala do 20. septembra 1976. 

2. Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ poziva: 

— delavce v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela; 

— delovne ljudi in občane 
v krajevnih skupnostih; 

— samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoup- 
ravne organizacije ter skup- 
nosti; 

— delovne ljudi in občane, 
organizirane v družbenopoli- 
tičnih in drugih družbenih 
organizacijah; 

— delegacije temeljnih sa- 
moupravnih organizacij ter 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij; 

— delegate v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti; 

— znanstvena, strokovna in 
druga združenja ter vse de- 
lovne ljudi in občane da ak- 
tivno sodelujejo v javni raz- 
pravi o Osnutku zakona o 
združenem delu. 

3. Na podlagi organiziranih 
razprav delovnih ljudi in ob- 
čanov v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih, samoup- 
ravnih interesnih skupnostih 
in drugih temeljnih samoup- 
ravnih organizacijah ter sku- 

pnostih m družbenopolitičnih 
organizacijah je treba mne- 
nja, predloge in sugestije k 
Osnutku zakona o druženem 
delu usklajevati po delegaci- 
jah m delegatih v občinah, 
regionalnih in mestnih skup- 
nostih in drugih oblikah re- 
gionalnega povezovanja, v re- 
publikah in avtonomnih po- 
krajinah. 

Usklajena mnenja, predlo- 
ge in sugestije k Osnutku za- 
kona, ki bodo v skladu z 
določbami Ustave SFRJ ra. 
bila kot smernice za delo in 
opredeljevanje delegatom v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, je treba hkrati na na- 
čin, ki so ga določile družbe- 
nopolitične organizacije kot 
organizatorji javne razprave, 
dostavljati skupaj s pregle- 
dom mnenj, predlogov in su- 
gestij, ki so bila izvršena v 
razpravi, Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ — Komisiji 
za pripravo zakonov s pod- 
ročja združenega dela. 

Delovni ljudje jn občani 
lahko tudi posamično dostav- 
ljajo svoja mnenja, predlo, 
ge in sugestije k Osnutku za- 
kona neposredno Zveznemu 
zboru — Komisiji za pripra- 
vo zakonov s področja zdru. 
ženega dela. 

V Sklepu Zbora je rečeno: 
1. Zvezni zbor skupščine 

SFRJ daje Osnutek zakona o 

združenem delu v javno raz- 
pravo. 

Javna razprava o Osnutku 

SKLEP ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ, | 
DA SE DA OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM I 
DELU V JAVNO RAZPRAVO 

llil 



SPREMLJANJE JAVNE RAZPRAVE 

S sklepom Zveznega zbora 
je nadalje določeno, da bo 
Komisija Zveznega zbora za 
pripravo zakonov s področja 
združenega dela spremljala 
javno razpravo o Osnutku 
zakona o združenem delu ter 
sproti obravnavala prispele 
pripombe, predloge in suge- 
stije. Tako bo Komisija isto- 
časno pripravljala poročilo o 
rezultatih javne razprave ter 
Predlog zakona o združenem 
delu. 

Poročilo o rezultatih jav- 
ne razprave skupaj s Predlo- 

Osnutek zakona je dan v 
javno razpravo zategadelj, 
ker pomeni najpomembnej- 
ši zakonodajni akt sistem- 
skega značaja, pripravljen na 
podlagi nove Ustave SFRJ in 
v skladu z osnovnimi ideja- 
mi in sklepi X. kongresa 
ZKJ. Izdaja tega zakona je 
izredno velikega pomena za 

gom zakona bo Komisija do- 
stavila Zveznemu zboru Sku- 
pščine SFRJ v nadaljnji po- 
stopek najpozneje do 1. ok- 
tobra 1976. 

Udeleženci Javne razprave 
o Osnutku zakona o združe- 
nem delu bodo lahko tudi 
po roku, ki je določen za vo- 
denje javne razprave, na us- 
trezen način dajali konkretne 
predloge za spremembo po- 
sameznih rešitev Osnutka te- 
ga zakona, dokler ne bo spre- 
jet. 

nadaljnjo razčlenitev in upo- 
rabo ustavnih načel o samo- 
upravno organiziranem zdru- 
ženem delu, za razvoj in do- 
grajevanje družbenoekonom- 
ske in institucionalne osnove 
socialističnih samoupravnih 
odnosov ter na njih zasnova- 
nega sistema združenega de- 
la in za uresničevanje in za- 

gotavljanje vodilne družbene 
vloge delavskega razreda. 
Poleg tega se bo s tem za- 
konom kot enotnim zakono- 
dajnim aktom celovito ure- 
dilo odnose v združenem de- 
lu in bolj popolno izrazilo 
socialistično in samoupravno 
vsebino teh odnosov. 

Vsekakor spada Osnutek 
zakona o združenem delu 
med tiste zakonske načrte, s 
katerimi se ureja vprašanja 
sistemskega značaja poseb- 
nega pomena in ki jih je 
mogoče pod določenimi po- 
goji dati v javno razpravo 
zavoljo najširše kozultacije 
zainteresiranih organov in 
organizacij, znanstvenih in 
strokovnih institucij ter vseh 
delovnih ljudi in občanov. 
Res pa je, da se pri delova- 
nju skupščin na delegatskih 
temeljih daje praktično vsa 
vprašanja v javno razpravo, 
da bi samoupravne organiza- 
cije in skupnosti določile 
smernice oziroma da bi nji- 
hove delegacije zavzele teme- 
ljna stališča. 

Institucija javne razprave 
je v tej zvezi instrument de- 
legatskega sistema. Ce se da 

kakšno vprašanje ali zakon- 
ski načrt v javno razpravo, 
je treba glede določanja 
smernic za delo delegacij in 
delegatov razviti čim širšo 
aktivnost delovnih ljudi in 
občanov, organiziranih v sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopo- 
litičnih organizacijah. 

Po stališčih, ki so že dolo- 
čena v okviru političnih pri- 
prav za organiziranje in vo- 
denje javne razprave o Os- 
nutku zakona o združenem 
delu, mora biti javna raz- 
prava po načinu, kako bo 
vodena, in po svojem znača- 
ju takšna, da bo pomenila 
najširše seznanjanje in izjav- 
ljanje delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi glede 
idejne vsebine in bistva re- 
šitev v . Osnutku zakona o 
združenem delu, ter da se bo 
v njej preverjalo in dopol- 
njevalo predlagane rešitve z 
vidika samoupravne prakse 
organizacij združenega dela 
ter z vidika uporabnosti teh 
rešitev v praksi, ki izhaja 
iz Ustave SFRJ in stališč X. 
kongresa ZKJ. 

IZJAVLJANJE O IDEJNI VSEBINI IN BISTVU 
REŠITEV V OSNUTKU ZAKONA 

RAZVOJNA POLITIKA 

Ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj 

materialne osnove združenega dela 

© Pospešeno bo dokončavanje investicijskih objektov in njihovo čim popolnejše 
izkoriščanje 

© Ustvarjanje boljših pogojev za razvoj osebnega dela s sredstvi, ki so osebna 
lastnina, in za razvoj raznih oblik malega gospodarstva 

© Izobraževanje kadrov v skladu s potrebami združenega dela 

© Pospeševanje naložb lastnih sredstev občanov v stanovanjsko graditev 

© S kreditno-monetarno politiko pospeševati celotno učinkovitost gospodarjenja 

© Pospeševanje združevanja organizacij združenega dela iz bolj razvitih in manj 
razvitih območij 

Vsa delavna telesa Zbora 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ so 15. aprila za- 
čela z usklajevanjem stališč 
republik in pokrajin do Os- 
nutka drugega dela Družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 

dobje od 1.1976 do 1980. 
Usklajevanje stališč se je, 

potem ko je bilo konec apri- 
la prekinjeno, nadaljevalo 11. 
maja. V delovm in konstruk- 
tivni atmosferi so delegati 
razpravljali o preostalih ne 

usklajenih vprašanjih. Ker 
tudi tokrat stališč do neka- 
terih vprašanj m bilo mogo- 
če uskladiti, je bilo dogovor- 
jeno, da se bo to storilo v 
nadaljnjem postopku usklaje. 
vanj a. 

Ker posamezne dopolnjene 
ali nove usklajene formula- 
cije bistveno spreminjajo 
ustrezne določbe Osnutka, jih 
v tej številki »Poročevalca« 
prikazujemo, in sicer zelo 
strnjeno. 
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RAZVOJ MATERIALNE OSNOVE ZDRUŽENEGA 
DELA 
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Odbor za družbeni plan 
in razvojno politiko je uskla- 
jeval stališča republik ,in po- 
krajin do uvodnega dela in 
do poglavij, v katerih je go- 
vor o razvoju materialne os- 
nove združenega dela ter o 
zaposlenosti in zaposlovanju. 
Med usklajevanjem je bilo 
podanih mnogo predlogov za 
dopolnitve in nove formula- 
cije posameznih točk Osnut- 
ka Družbenega plana, od ka- 
terih je bila večina tudi spre- 
jeta. 

Uvodni del je znatno skraj- 
šan in se v sedanji verziji 
glasi: »Izhajajoč od skupnih 
interesov in ciljev družbeno- 
ekonomskega razvoja v ob. 
dobju od 1. 1976 do 1980, do- 
ločenih v prvem delu tega 
plana, bodo federacija, repub- 
like, avtonomni pokrajini in 
občine v Okviru svojih z 
Ustavo določenih pravic in 
dolžnosti ter na podlagi teh 
smernic in okvirov izdajale 
ukrepe ekonomske politike, 
da bi ustvarjale družbeno, 
materialne in institucionalne 
pogoje za uresničevanje po- 
litike ter zastavljenih ciljev 
in nalog razvoja«. 

Do pomembnih sprememb 
je prišlo v tistem delu Osnut. 
ka, ki je posvečen razvoju 
materialne osnove združene- 
ga dela. Tako so glede pred- 
nosti, ki bodo zagotovljene s 
politiko investiranja, spreje- 
te nove, po mnenju delega- 
tov bolj smotrne formulacije. 
Med drugim je rečeno, da 
bodo federacija, republike, in 
pokrajini ustvarjali nujne po- 
goje ter s svojimi ukrepi 
spodbujale organizacije zdru- 
ženega dela, da dajejo v svo- 
ji investicijski politiki pred- 
nost (1) razvoju dejavnosti 
skupnega pomena, ki so do- 
ločene s tem planom; (2) 
proizvodnji, ki bo s popol- 
nejšim izkoriščanjem in ob 
potrebni posodobitvi proiz- 
vodnih zmogljivosti pripomog- 
la k zmanjševanju drugih ne- 
skladij, določenih s tem pla- 
nom; (3) proizvodnji, ki z 
modernizacijo, razširjanjem 
obstoječih in novih zmoglji- 
vosti trajno prispeva k pove- 
čevanju deviznega pritoka in 
k zmanjševanju primanjklja- 
ja devizne bilance; (4) proiz- 
vodnji, s katero se povečuje 
zaposlenost zlasti na področ- 
jih z nižjo stopnjo zaposle- 
nosti aktivnega prebivalstva. 

Poudarjeno je tudi, da se 
bo pospeševalo naložbe, ki 
prispevajo k smotrnemu po- 

večanju izvoza in smotrnemu 
nadomeščanju uvoza. Kar se 
tiče proizvodnje, ki temelji 
na uvozu surovin, bo le-ta 
pogojena predvsem z izvozom 
in z zmožnostjo plačila uvo- 
za s strani združenih proiz- 
vajalcev. 

Povečevanju storilnosti de- 
la in akumulativne sposobno- 
sti organizacij združenega de- 
la in akumulativne sposobno- 
sti organizacij združenega de- 
la je posvečena nova točka. 
V njej je rečeno, da se bo 
z ukrepa ekonomske politike 
družbenopolitičnih skupnosti 
ustvarilo materialne predpo- 
stavke za politiko investira- 
nja, in sicer z neposrednimi 
naložbami organizacij zdru- 
ženega dela, s samoupravnim 
združevanjem sredstev in de- 
la ter s kreditno politiko 
upravljavcev poslovnih bank. 
Seveda bo ta politika v skladu 
z razvojnimi plani organizacij 
združenega dela. 

V sklopu ukrepov, ki se jih 
bo izdajalo, da bi se ativi- 
ralo sredstva občanov za in- 
vesticijske namene, se bo 
ustvarjalo bojše pogoje za 
razvoj osebnega dela s sred- 
stvi, ki so osebna lastnina, 

Med dopolnitvami poglavja 
o zaposlenosti iti zaposlova- 
nju velja omeniti odstavek, 
po katerem bo posebna po- 
zornost posvečena zaposlova- 
nju žena, zlasti v mestih in 
v industrijskih središčih, ter 
povečevanju zaposlenosti dru- 
žinskih članov. Ravno takšna 
pozornost bo posvečena za- 
poslovanju mladih šolanih 
kadrov, politiki prekvalifika- 
cije in izobraževanja ob delu. 
Pri tem se bo upoštevalo po- 
trebe gospodarstva in druž- 
benih dejavnosti. 

Na isti liniji je tudi nov 
odstavek o neizogibnem us- 
klajevanju izobraževanja s 
potrebami združenega dela, 
da bd se mlade šolane kadre 
učinkovito vključevalo v te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela. 

Glede na precejšnjo selit- 
veno gibljivost delovnih lju- 
di je v Odboru sprejeto no- 
vo besedilo o tem, da morajo 
družbenopolitične skupnosti, 
organizacije združenega dela 
in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti zago- 
tavljati boljše življenjske po- 
goje delavcem z drugih ob- 

ter za razvoj tako imenova- 
nega malega gospodarstva, 
zlasti tistega, ki je zasnovano 
na pogodbeni kooperaciji ali 
pa se pojavlja v obliki po- 
godbene organizacije združe- 
nega dela. 

Spremenjena je tudi točka, 
ki se nanaša na sistem evi- 
dentiranja in usklajevanja na- 
meravanih investicij in inve- 
sticijskih programov. Dodan 
jenov odstavek, s katerim se 
omogoča delegatom združe- 
nega dela, da dajo družbeno- 
političnim skupnostim, orga- 
nom gospodarskih zbornic in 
širšim asociacijam združene, 
ga dela pobudo za usklajeva- 
nje investicijskih odločitev, 
kadar je to potrebno. Ukre- 
palo se bo tudi za hitrejše 
dokončevanje investicijskih 
objektov in za njihovo čim 
bolj popolno izkoriščanje. 

močij in njihovim družinam. 
Z novo točko je predvide- 

no, da bodo republike in po- 
krajini s posebnim dogovov- 
rom uskladile temeljna me- 
rila o urejanju vseh oblik 
dopolnilnega dela. S predpi- 
si, ki bodlo sprejeti na pod- 
lagi tega dogovora, bodo za 

Po vsestranski načelni raz- 
pravi in izražanju mnenj ter 
predlogov v zvezi s tistimi 
deli Osnutka plana, ki se na. 
našajo na trg in cene ter 
ukrepe na področju stano- 
vanjske graditve, so v Odbo. 
ru za trg in cene določili 
dopolnitve in nova besedila 
posameznih stališč teh delov 
plana. 

Ko je Odbor natančneje 
določal ukrepe na področju 
stanovanjske graditve, je 
sprejel predlog, po katerem 
lahko družbenopolitične skup 
nosti spodbujajo občane in 
zdomce s stanovanjsko, ko- 
munalno in kreditno politiko 
k temu, da svoja sredstva 

to vrsto dela dani nujno po- 
trebni olkiviri. 

Tvarina o skupnih naložbah 
v državi je dopolnjena z no- 
vim odstavkom, s katerim se 
federaciji, družbenopolitič- 
nim skupnostim in drugim 
subjektom nalaga dolžnost, 
da spodbujajo naložbe tujih 
partnerjev, zlasti iz držav, v 
katerih so začasno zaposleni 
naši delavci, da bi se pove- 
čalo zaposlenost, posebno na 
področjih, kjer je stopnja za- 
poslovanja nizka. 

Vključena je tudi nova toč- 
ka, s katero se predvideva 
vse ukrepe in akcije, ki so 
potrebne, da bi se zagotovilo 
našim zdomcem čim ugod- 
nejši položaj pa tudi učin- 
kovito varstvo njihovih pra- 
vic in interesov. 

Odbor je sklenil, da se v 
Osnutek plana vnese prehod* 
ne in končne določbe. Bese- 
dilo te točke se glasi: »če 
Zvezni izvršni svet pri letnih 
analizah o uresničevanju 
srednjeročnega plana ugoto- 
vi, da so ali bi utegnili na- 
stati izjemno zapleteni pogo- 
ji, zaradi katerih bi postala 
vprašljiva realizacija glavnih 
ciljev in nalog tega plana, 
bo Zvezni izvršni svet skupaj 
z republikami in pokrajina- 
ma ukrepal v svoji pristojno- 
sti oziroma predlagal Skup- 
ščini SFRJ, da izda potrebne 
ukrepe po hitrem postopku.« 

vlagajo v povečevanje stano- 
vanjske graditve zavoljo re- 
ševanja svojih stanovanjskih 
problemov. V obrazložitvi te- 
ga odstavka je podčrtano, da 
bi bilo predvsem treba pred- 
videti olajšave za nakup 
gradbenega materiala za de- 
vizna plačilna sredstva. 

Določbe Družbenega plana 
o trgu in cenah so nekoliko 
spremenjene. Tako je, deni- 
mo, sprejet predlog, naj se 
na vseh ravneh izdela bilan- 
ce važnejših industrijskih in 
kmetij sko-ždvilskih proizvo- 
dov za proizvodnjo in druge 
potrebe, vštevši izvoz in uvoz. 
Na podlagi teh bilanc naj bi 
se usklajevalo proizvodnjo, 

POSEBNO POZORNOST ZAPOSLOVANJU ŽENA 
IN MLADIH KADROV 

ZAGOTOVITI ZANESLJIVEJŠO OSKRBO 
DOMAČEGA TRGA 
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zagotavljalo večjo zaneslji- 
vost pri oskrbi domačega tr- 
ga in natančnejša usmeritev 
glede izvoza in uvoza. Pose- 
bej se poudarja, da se bo 
nenehno spremljalo, kako se 
začrtane bilance uresničujejo. 

Ustrezna pozornost je od- 
merjena tudi stabilni oskrbi 
mest, industrijskih to turi- 
stičnih središč. Zato so v 

Osnutek plana vnešene do- 
polnitve, s katerimi je pred- 
videno zagotavljanje pogojev, 
ki so potrebni za nemoten 
promet živilskih proizvodov, 
kakor tudi zagotavljanje več- 
jega zanimanja družbenopo- 
litičnih skupnosti, bank, kra- 
jevnih skupnosti in organi- 
zacij združenega dela za to 
vrsto^ prometa. 

GLAVNI CILJI KRED1TNO-MONETARNE POLITIKE 

Odbor za kredltno-mone- 
tarni sistem je usklajeval sta- 
lišča republik in pokrajin do 
tistega dela Osnutka, ki se 
nanaša na kreditno-monetar- 
no politiko. 

Vse delegacije so se naj- 
prej zetffinile, da bodo glavni 
cilji in naloge skupne kredit- 
ne in monetarne politike pod- 
piranje: 1. predvidenega po- 
večanja m strukturnih spre- 
memb proizvodnje; 2. politi- 
ke ekonomske stabilizacije; 
3. predvidene uporabe sred- 
stev v skladu s cilji razvoja 
in 4. ciljev trgovinske in pla- 
čilne bilance. Dodan je tudi 
odstavek, da mora kreditno- 
monetarna politika pospeše- 
vati celotno učinkovitost go- 
spodarjenja oziroma poveče- 
vanje storilnosti dela, izkori- 
ščanja razpoložljivih zmoglji- 
vosti ter proizvodnih možno- 
sti, uporabo znanstvenih do- 
sežkotv v proizvodnji in orga- 
nizaciji dela ter gospodar- 
jenja. 

V plan je treba vnesti tudi 
odstavek, da je osnova za 
pripravljanje in uresničeva- 

OBSEG DENARNE MASE 

Glede sredstev primarne 
emisije je usklajeno stališče, 
da ne bo rabila za investicije 
to druge oblike končne po- 
rabe, razen v izjemnih pri- 
merih. O tem se bo odločalo 
z zveznim zakonom. Sicer pa 
je poudarjeno, da bo treba 
zagotoviti, da bodo imele te- 
meljne organizacije združene, 
ga dela prevladujoč vpliv na 
skupno emisijsko politiko ter 
na poslovno politiko bank. 

Da bi se vprašanja rasti 
denarne mase čimbolj uredi- 
lo, je bilo v Odboru sprejeto 
stališče, da se prvotno bese- 
dilo Osnutka dopolni s for- 
mulacijo, v kateri je rečeno, 
da se bo potreben obseg de. 
name mase zagotovilo pred- 
vsem z ustreznim urejanjem 
obsega bančnih kreditov. S 
tem namenom se bo uporab- 
ljalo predvsem instrument 
obvezne rezerve bank pri Na- 
rodni banfci Jugoslavije. Ta- 

nje kreditno-monetarne poli- 
tike samoupravno dogovarja- 
nje v združenem delu ter 
družbeno dogovarjanje med 
republikami in pokrajinama 
o izvajanju plana. Nadalje 
je zavzeto stališče, da določi 
Skupščina SFRJ v skladu s 
tem Družbenim planom vsa- 
ko leto cilje in naloge skup- 
ne emisijske politike glede 
globalnega obsega denarne 
mase, usmerjanja kreditov 
bank in namena delitve pri- 
marne emisije, ter okvire 
skupne kreditoo-monetame 
politike. Emisijska in denar- 
na politika ter temelji skup- 
ne kreditno-monetarne politi- 
ke morajo biti sestavni deli 
aktov o letni ekonomski po- 
litiki. 

Kreditno-monetarna politi- 
ka bo rabila kot sredstro za 
uresničevanje ciljev ekonom- 
ske politike, da bi se pove- 
čalo proizvodnjo in zaposle- 
nost, uravnovesilo blagovno- 
denama razmerja, zaviralo 
rast cen in zboljšalo plačilno 
bilanco. 

ko se bo omogočilo, da bo 
prometni proces potekal ne- 
moteno, s tem da povečanje 
denarne mase ne bo povzro- 
čalo motenj v blagovno-de- 
narnih razmerjih ter ustvar- 
janja kupne moči, ki nima 
kritja. 

Glede na to, kako pomemb- 
no je, da poteka proces re- 
produkcije v gospodarstvu 
nemoteno, je prvotno besedi- 
lo Osnutka dopolnjeno s toč- 
ko, v kateri je stališče, da je 
treba zagotoviti združenemu 
delu večji delež v denarni 
masi ter tudi bolj enakomer- 
no dinamiko glede deleža, ki 
ga ima v denarni masi gospo, 
darstvo. To se bo doseglo tu- 
di z zmanjševanjem obreme- 
njenosti organizacij združe- 
nega dela s prispevki in dru- 
gimi dajatvami, z racional- 
nejšim obsegom zalog in 
okrepljeno skrbjo organiza- 

cij združenega dela za svojo 
likvidnost. 

Kar se tiče financiranja 
Proračuna federacije, je skle- 
njeno, da lahko Narodma 
banka v ta namen izjemno 
odobrava kredite, to sicer v 
višini, na način to pod pogo- 
ji, določenimi s posebnim 
zakonom. 

Vse delegacije so sprejele 
stališča, da smejo družbeno- 

politične skupnosti izdajati 
obveznice v državi. Pri tem 
je rečeno, da se s temelji 
kreditno-monetarne politike 
lahko določi, da se bo s to 
politiko pospeševalo plasma 
določenih obveznic v mejah, 
ki jih dopuščajo monetarni 
okviri. Izdajanje obveznic v 
tujini bo urejeno z zveznim 
zakonom v 1. 1976. 

ODGOVORNOST ZA PLAČILNO IN DEVIZNO 
BILANCO DRŽAVE 

V odboru za ekonomske od- 
nose s tujino so usklajena 
stališča do tistih delov Osnut. 
ka, v katerih je govor o eko- 
nomskih odnosih s tujino ter 
o politiki zadolževanja v tu- 
jini. 

Med drugim je bil sprejet 
sklep, da se v Osnutek vnese 
nov odstavek o tem, da se 
bo pri razvoju ekonomskih 
odnosov s tujino, širjenju ob 
stoječih in pri razvoju novih 
oblik proizvodnih, trgovin- 
skih, finančnih to drugih na- 
činov mednarodnega ekonom- 
skega sodelovanja ukrepalo 
za ekonomsko enakopravno 
vključevanje v mednarodno 
delitev dela ter obenem vo- 
dilo politiko zmanjševanja 
primanjkljaja v ekonomski 
menjavi s tujino. 

Glede politike ekonomskih 
odnosov s tujino je rečeno, 
da izhaja iz naslednjih druž- 
benih to ekonomskih teme- 
ljev; odnosi s tujino so se- 
stavni del odnosov v druž- 
beni reprodukciji, zasnovani 
na samoupravljanju delavcev 
in na združevanju dela in 
sredstev; temeljne organiza- 
cije združenega dela so izvir- 
ni nosilci pravic to obvezno- 
sti ter osnova vseh oblik 
združevanja dela in sredstev 
družbene reprodukcije tudi v 
domeni ekonomskih odnosov 
s tujino; dohodek na podlagi 
deviznega pritoka je sestavni 

del dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela; de- 
vize kot sredstva v družbeni 
lastnini pripadajo temeljnim 
organizacijam združenega de- 
la, ki so sodelovale pri nji- 
hovem ustvarjanju; republi- 
ke to pokrajini imajo v okvi- 
ru svojih z Ustavo določenih 
pravic to dolžnosti svoj del 
odgovornosti za plačilno to 
devizno bilanco države; ude- 
ležba v mednarodni menjavi 
dela je zasnovana na enako- 
pravnih odnosih, na opti- 
malnem izkoriščanju narav- 
nih virov, materialnih mož- 
nostih države ter domačega 
dela in znanja. 

Člani Odbora so se strinja- 
li s tem, da se v naslednjem 
petletju vodi politiko pospe- 
ševanja nadaljnjega poveče- 
vanja neblagovnega deviznega 
pritoka — iz turističnega 
.gospodarstva, transportnih, 
gradbenih to drugih storitev. 
Takšna politika bo v skladu 
z doseganjem neto deviznih 
učinkov navedenih dejavno- 
sti. Izvoz proizvodov agroin- 
dustrijskega kompleksa pa se 
bo pospeševalo z združeva- 
njem sredstev organizacij 
združenega dela, nadalje s 
sredstvi, ki se alimentirajo z 
davčnimi olajšavami to po- 
sebnimi dajatvami na uvoz 
kmetijsko-živilskih proizvodov 
ter z drugimi ukrepi. 

SMOTRNEJŠE IZKORIŠČANJE NARAVNIH VIROV 

Odbor za vprašanja zdru- 
ževanja v gospodarstvu je 
usklajeval stališča republik 
to pokrajin, ki se nanašajo 
deloma na poglavje o razvo- 
ju materialne osnove združe- 
nega dela ter na poglavji ,o 
sistemu informiranja ter o 
varstvu človekovega okolja. 

Vse delegacije so se stri- 
njale s tem, da se v Osnutek 
plana vnese določbo, po ka- 
teri naj bi se z razvojnimi. 
in proizvodnimi plani v na- 
slednjem petletju zagotovilo 
smotrnejše izkoriščanje na- 

ravnih virov, energije to se- 
kundarnih surovin, zmanjšalo 
odpadek ter nadomestilo »ne- 
čisto« tehnologijo s »čisto«. 

Izdelana bo evidenca (kata. 
ster) vseh dejavnikov, ki 
vplivajo na kakovost življenj- 
skega okolja, zlasti še evi- 
denca virov onesnaževanja, 
ter se bo v tem smislu orga- 
niziralo ustrezen enoten si- 
stem informiranja. 

Kar se tiče informiranja 
so se delegacije strinjale, da 
se izpopolni odstavek, v ka- 
terem je govor o moderniza- 
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ciji sistema znanstveno-teh- 
ničnih informacij v Jugosla- 
viji. Tako je določeno, da bo- 
do federacija, republike in 
avtonomni pokrajini ustvar- 
jale pogoje za to moderniza- 
cijo ter za vključevanje v 
europske in svetovne sisteme 
znanstvenih informacij. 

Odbor za vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin je usklajeval stališča re- 
publik in pokrajin do tistega 
dela Osnutka plana, ki se 
nanaša na hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova v na- 
slednjem petletju. 

Vse delegacije so se stri- 
njale glede tega, da se do- 
polni odstavke o sredstvih 
Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova. Ta 
dopolnitev se glasi: »Sredstva 
za premoščanje razlik med 
rofei vpisa posojila in roki 
plasmaja sredstev Sklada za 
obdobje od 1. 1971 do 1975 v 
približnem znesku 2,4 mili- 
jarde dinarjev, ki se jih bo 

Pri usklajevanju stališč o 
tistem delu Osnutka, v kate- 
rem je govor o pridobivanju 
in razporejanju dohodka ter 
o delitvi osebnih dohodkov 
so člani Odbora za finance 
vnesli vrsto dopolnitev, ki 
bodo — kot se poudarja — 
pripomogle k bolj celovita 
ureditvi te tvairine. 

Taiko je med drugim dolo- 

Nujno je, so se strinjale 
vse delegacije, vzpostaviti 
funkcionalno mrežo informa- 
cijskih sistemov. S tem bo 
zagotovljeno njihovo povezo- 
vanje v enoten družbeni si- 
stem informiranja in skladno 
delovanje vseh subjektov v 
informacijskem procesu. 

ugotovilo na podlagi podat- 
kov Službe družbenega knji- 
govodstva, bo zagotavljala fe- 
deracija v dogovoru s soci- 
alističnimi republikami in so- 
cialističnima avtonomnima 
pokrajinama. 

Spremenjena je tudi točka 
o samoupravnem združeva- 
nju in integracijskem povezo- 
vanju organizacij združenega 
dela iz gospodarsko bolj raz- 
vitih in gospodarsko manj 
razvitih območij. Poudarjeno 
je namreč, da bodo ta pro- 
ces pospeševale vse republi- 
ke in pokrajini. 

V nadaljevanju dela . so de- 
legati v tem Odboru dobili 
od predlagatelja določene 
kvalifikacije za ta del Os- 
nutka plana, o čemer bo do- 
seženo soglasje v nadaljnjem 
postopku usklajevanja stališč. 

čano, da se bo »s samouprav, 
nimi sporazumi organizacij 
združenega dela o pridobiva- 
nju in delitvi dohodka ali z 
zakonom določilo v repub 
likah in pokrajinah podrob- 
nejše kriterije in merila, po 
katerih se bo ugotavljalo, kdaj 
je del dohodka rezultat po- 
sebnih okoliščin in ugodnosti 
ter konkretno določilo posto- 

pek za Izločitev in posebno 
razporeditev tega dela dohod- 
ka.« Dodan je tudi odstavek, 
v katerem je rečeno, da se bo 
z namenom usklajevanja po- 
gojev gospodarjenja na enot- 
nem jugoslovanskem trgu us- 
klajevalo samoupravne spora 
zume oziroma zakonske pred. 
pise, s katerimi se ureja to 
snov. 

Precej spremenjena je tudi 
točka, v kateri se našteva, s 
čim bo treba posebej računa- 
ti pri uresničevanju politike, 
začrtane s planom, na podro- 
čju pridobivanja, delitve in 
uporabe dohodka. Tako je re- 
čeno, da se bo v organizacijah 
združenega dela in delovnih 
skupnostih ter pri družbenih 
dogovorih in samoupravnih 
sporazumih upoštevalo potre, 
bo po določanju in uresniče- 
vanju objektiviziranih meril 
za razporeditev in zagotavlja- 
nje predvidenih sredstev za 
tekočo reprodukcijo in raz- 
voj, kakor tudi stopnjo aku- 
mulativne sposobnosti organi- 
zacij združenega dela v go- 
spodarstvu, ki je nujna za 
uresničevanje planskih ciljev. 
Po drugi strani se bo računa- 
lo tudi s sredstvi, ki so nuj- 
na, da bi se realni osebni do- 
hodki gibali v okviru rasti 
produktivnosti dela, in za do- 
sledno delitev po delu in re- 
zultatih dela. 

Obremenitve dohodka orga. 
nizaolj združenega dela (pri- 
spevki in davki, obresti, čla- 
narina in podobno) morajo 
biti usklajene s krepitvijo 
akumulativne sposobnosti go- 
spodarstva. To je skupno sta- 
lišče vseh delegacij , 

Med usklajevanjem je vne- 
sena nova točka, v kateri je 
rečeno, da bodo družbenopo- 
litične skupnosti s svojimi 
plani določale razmerja in uk- 
repe za uresničevanje politi- 
ke rasti splošne in skupne 

porabe. Pri tem bodo izhajale 
iz tega, da je nujno krepiti 
akumulativno in reprodukcij- 
sko sposobnost gospodarstva. 

V zvezi z odgovornostjo za 
izgube je sklenjeno, da so de- 
lavci dolžni zahtevati ustrezno 
ukrepanje v temeljni organi- 
zaciji združenega dela. v ko- 
likor pa v organizaciji sami 
ni objektivnih pogojev za od- 
pravo težav, je organizacija 
dolžna ne le pojasniti vzroke 
svojih težav temveč predloži- 
ti tudi ekonomsko opravičen 
sanacijski program, šele tedaj 
lahko pride do izraza — ka- 
kor je sklenjeno — tudi 
medsebojna solidarnost delav- 
cev v združenem delu. 

Odbor je usklajeval' tudi sta- 
lišča do tistega dela Osnut- 
ka, ki je posvečen razvoju 
materialne osnove združenega 
dela. Po precejšnjih posegih 
so uskladili besedilo, v kate- 
rem je poudarjeno, da se bo 
še nadalje dosledno razvijalo 
dohodkovne odnose v organi- 
zacijah združenega dela ter v 
samoupravnih interesnih sku- 
pnostih družbenih dejavnosti, 
pri čemer bo zagotovl jeno, da 
bodo v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti delavci v 
združenem delu gospodarstva 
sporazumno z delavci druž- 
benih dejavnosti usklajevali 
in določali politiko raz- 
voja in izpopolnjevanja po- 
slovanja teh dejavnosti, v na- 
daljevanju besedila so zelo 
jasno našteti pogoji, ki jih 
velja izpolniti, da bi bilo ure- 
sničeno načelo svobodne me- 
njave dela v okviru samoup- 
ravnih interesnih skupnosti. 

Kar se tiče družbenih de- 
javnosti so vnešene dopolnit- 
ve, s katerimi je poudarjen 
pomen hitrejšega prehoda or- 
ganizacij združenega dela v 
teh dejavnostih na intenziv- 
nejši način poslovanja. 

RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ 

RAZVIJANJE DOHODKOVNIH ODNOSOV V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Enotno urediti obnašanje na področju 

gospodarske propagande 

Delegat v Zveznem zboru 
Franc Horvat CSR Slovenija) 
je zastavil Zveznemu izvršne- 
mu svetu vprašanje, iz kak- 
šnih razlogov ZIS ne more 
zagotoviti izvajanja 15. točke 
8. člena Zakona o prepreče- 
vanju nelojalne konkurence 
in monopolističnih sporazu- 
mov, v katerem je rečeno, 
da se kot dejanje nelojalne 
konkurence šteje pridobiva- 

nje kupca, uporabnika stori- 
tev, naročnika, varčevalca in 
drugih oseb z dajanjem na- 
grade, ki je večja od običaj- 
ne reklamne nagrade, ter 
kaj namerava storiti, da se 
končno zagotovi izvajanje 
tega Zakona in sklepov 
ZlS-a, sprejetih junija 1975? 

Odgovor na zastavljeno 
vprašanje je dal na seji 
Zveznega zbora 29. aprila Bo- 

židar Radunovlč, namestnik 
zveznega sekretarja za fi- 
nance. Poudaril je, da je 
Zvezni izvršni svet junija 
1975 zavzel stališče, da je 
treba odpraviti tiste določ- 
be republiških in pokrajin- 
skih zakonov o igrah na sre- 
čo, kj se nanašajo na prire- 
janje iger z namenom go- 
spodarske propagande, o tem 
je obvestil republiške in po- 
krajinske izvršne svete, ker 
prirejanje iger na srečo spa- 
da v izključno pristojnost re- 
publik in pokrajin ter je v 

domeni njihovega urejanja. 
Zvezni izvršni svet je obve- 

stil tudi Gospodarsko zbor- 
nioo Jugoslavije, da meni, 
da mora Zbornica čimprej 
izdati najavljene uzance o po- 
slovnih običajih na področ- 
ju gospodarske propagande 
ter po načelu družbenega 
dogovarjanja in samouprav- 
nega sporazumevanja določi- 
ti pogoje in merila glede an- 
gažiranja in uporabe sred- 
stev za gospodarsko propa- 
gando s strani organizacij 
združenega dela. 
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Ker medtem niso bile za- 
devne določbe v republiških 
in pokrajinskih zakonih niti 
odpravljene niti spremenje- 
ne in ker tudi Gospodarska 
zbornica Jugoslavije ni izda- 
la zadevnih uzanc, je bil po 
novem sklepu ZIS, sprejetem 
februarja letos, poseben se- 
stanek z republiškimi sekre- 
tarji za finance. 

Na tem sestanku je bilo 
sklenjeno, da bi bilo pre- 
zgodaj in nesmotrno spremi- 
njati republiške in pokrajin- 
ske predpise o igrah na sre- 
čo preden Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije izda najav- 
ljene uzance o poslovnih obi- 
čajih na področju gospodar- 
ske propagande. Poleg tega 
so udeleženci sestanka skle- 
nili, da bodo — dokler ne 
bodo uzance oziroma spre- 
menjeni republiški in pokra- 
jinski zakoni o igrah na sre- 
čo — vztrajali pn skupšči- 

Na vprašanje delegatke 
Ane Raić (SR Bosna in Her- 
cegovina) kako poteka druž- 
bena akcija graditve stana, 
vanj za delavce iz solidar- 
nostnih skladov, ki jo je 
spodbudilo Pismo tovariša 
Tita, ter kakšni So doseda- 
nji rezultati in, ali je mor- 
da treba spremeniti in do- 
polniti zvezne predpise, ki 
lahko neposredno ali posred- 
no vplivajo na dinamiko te 
akcije, je dala odgovor na 
seji Zveznega zbora Zora 
Tomič, članica Zveznega iz- 
vršnega sveta in predsedni- 
ca Zveznega komiteja za 
zdravstvo in socialno var- 
stvo. 

Poudarila je, da se je grad- 
nja stanovanj za delavce za- 
čela pravzaprav že 1. 1968, da 
pa sta ZKJ in Zveza sindi- 
katov Jugoslavije šele po 21. 
seji predsedstva CK ZKJ ko- 
nec 1. 1972 začeli in vodili 
družbeno akcijo za gradnjo 
stanovanj, zlasti za delavce 
iz neposredne proizvodnje in 
z nižjimi osebnimi dhodki. 

S to akcijo se je zvečala 
celotna, posebno pa družbena 
stanovanjska gradnja (po 
oceni Sveta Zveze sindikatov 
Jugoslavije je bilo doslej 
zgrajenih okrog 40.000 sta- 
novanj za delavce), kar je 
vplivalo na hitrejše reševa- 
nje stanovanjskih problemov 
delavcev. 

Z izdajo Ustave SFRJ in 
sprejetjem kongresnih reso- 
lucij se je vplivalo na hitrej- 

nah občin, da njihovi or- 
gani, pristojni za izdajanje 
dovoljenj za organiziranje 
iger v reklamne namene, 
predhodno zahtevajo mnenje 
in soglasje pristojne gospo- 
darske zbornice, tako da se 
ne bi izdajalo dovoljenj, ki 
bi bila v nasprotju z inten- 
cijo določbe 15. točke 8. 
člena obravnavanega Zako- 
na. 

Zvezni izvršni svet si bo 
še naprej prizadeval, da čim- 
prej pTide do navedenih so- 
glasij ter da Gospodarska 
zbornica izda uzance o po- 
slovnih običajih s področja 
gospodarske propagande ter 
da se sklene družbeni dogo- 
vor ali samoupravni spora- 
zum v smislu 7. člena tega 
Zakona ( lojalnem obnašanju 
na notranjem in inozemskem 
trgu ter o razvijanju zdrave 
konkurence). 

še spreminjanje družbeno- 
ekonomskih odnosov na sta- 
novanj sko-komunalnem po- 
dročju. Začelo se je družbe- 
no usmerjanje celotne stano- 
vanjske graditve, družbeno 
dogovarjanje in samouprav- 
no sporazumevanje. V okviru 
stanovanjske samoupravne 
interesne skupnosti na rav- 
ni občine delovni ljudje na 
podlagi lastnih planov in pro- 
gramov izločajo in združuje- 
jo celotna sredstva za stano- 
vanjsko gradnjo ter odločajo 
o njihovi uporabi, v sklopu 
takšne nove politike ima do- 
ločeno mesto tudi graditev 
stanovanj za delavce. 

Po podatkih iz ankete Stal- 
ne konference mest in Zve- 
ze sindikatov Jugoslavije je 
bilo 1. 1973 zgrajenih dvakrat 
več solidarnostnih stanovanj 
(6.157) kot v predhodnem 
letu (3.049). 

Zvezni izvršni svet je feb- 
ruarja letos obravnaval in 
sprejel gradivo »Stanovanj- 
ska gradnja in stanovanje v 
Jugoslaviji« ter ob tej pri- 
ložnosti sprejel sklepe, s ka- 
terimi nalaga zveznim orga- 
nom, da vsak od njih v ok- 
viru svoje pristojnosti pre- 
uči posamezna vprašanja ter 
v zvezi s tem predlaga ukre- 
pe za hitrejšo gradnjo stano- 
vanj. 

Celotna stanovanjska grad- 
nja, je poudarila Zora To- 
mič, poteka po programu 
gradnje stanovanj v okviru 
organizacij združenega dela, 

samoupravnih interesnih 
skupnosti in občin. Kot je za 
stanovanjsko politiko pred- 
videno s srednjeročnim in 
dolgoročnim planom, mora- 
jo imeti predvideno s sred- 
njeročnim in dolgoročnim 
planom, morajo imeti v po- 

Delegat v Zboru republik 
in pokrajin Jožef Borza 
(SAP Vojvodina) je zastavil 
Zveznemu izvršnemu svetu 
vprašanje, zakaj še ni skle- 
njen dogovor republik in po- 
krajin o uresničevanju pla- 
čilne bilance za 1. 1976 in 
kakšne bodo posledice te za- 
mude v plačilno-bilančnem 
položaju države v tem letu. 

Odgovor na to vprašanje 
je dal na seji Zbora repub- 
lik in pokrajin 29. aprila 
Emil Ludviger, član Zvezne- 
ga izvršnega sveta in zvezni 
sekretar za zunanjo trgovino. 
Dejal je, da je v sklopu iz- 
vajanja Resolucije o skupni 
politiki ekonomskega in so- 
cialnega razvoja Jugoslavije 
v 1. 1976 pripravljen predlog 
dogovora o ukrepih za pos- 
peševanje izvoza, ki ga je 
Zvezni izvršni svet sprejel 
6. februarja letos kot podla- 
go za usklajevanje stališč re- 
publik in pokrajin v medre- 
publiških komitejih. 

Ta predlog dogovora je po- 
slan v usklajevanje Medre- 
publiškemu komiteju za po- 
dročje zunanjetrgovinskega 
in deviznega sistema ter 
Medrepubliškemu komiteju 
za področje financ. Zvezni 
izvršni svet je sprejel poro- 
čilo s skupne seje teh med- 
republiških komitejev, v ka- 

Delegat Bogdan Crnobrnja 
(SR Hrvatska) je zastavil 
Zveznemu izvršnemu svetu 
vprašanje, kaj se je doslej 
ukrenilo za varčevanje pri 
porabi nafte, kakšni rezulta- 
ti so bili doseženi na tem 
področju ter ali ZIS priprav- 
lja celovitejše gradivo, ki bi 
omogočalo, da se določi pro- 
gram ukrepov za bolj smotr- 
no porabo nafte v naši drža. 
vi. 

Odgovor je na seji Zbora 
republik in pokrajin dan Du- 
šan Ilijević, član Zveznega 
izvršnega sveta in predsednik 
Zveznega komiteja za ener- 
getiko in industrijo. V šir- 
šem odgovoru je najprej 

litiki razdeljevanja in upora- 
be stanovanjskega sklada 
prednost delovni ljudje brez 
stanovanj, z uveljavljanjem 
tega merila pa je treba za- 
gotoviti hitrejše reševanje 
stanovanjskega problema de- 
lavskega razreda. 

terem se ugotavlja, da pred- 
stavniki izvršnih svetov re- 
publik in pokrajin niso do- 
segli soglasja o oredlogu te- 
ga dogovora. 

Zvezni izvršni svet je skle- 
nil, da bo o tem pripravil 
informacijo ter jo dostavil 
Skupščini SFRJ, ter jo do- 
stavil Skupščini SFRJ, ker 
ta dogovor narekuje Reso- 
lucija, in da bo o tem ob- 
vestil tudi izvršne svete re- 
publik in pokrajin. 

Čeprav dogovor ni bil do- 
sežen, so predstavniki neka- 
terih republik izjavili, da bo- 
do letos oproščali izvozno 
gospodarstvo del davka na 
dohodek, v glavnem soraz- 
merno deležu izvoza v celo- 
tni realizaciji organizacije 
združenega dela, kar pomeni 
ukrep, s katerim se bo vpli- 
valo na povečanje izvoza v 
teh republikah in pokraji- 
nah, s tem pa tudi na zbolj- 
šanje plačilne bilance. 

Zvezni izvršni svet se na- 
deja, je na koncu dejal Emil 
Ludviger, da bodo izvršni 
sveti republik in pokrajin ne 
glede na to, da do dogovora 
še ni prišlo, konkretno ukre- 
pali v praksi, tako kot lani, 
da pa si bo ZIS s svoje stra- 
ni še nadalje prizadeval, da 
se dogovor sklene. 

omenil, da so se na prehodu 
iz 1. 1973 v 1. 1974 večkratno 
povečale cene uvozne nafte. 
Dotlej je poraba nafte in te- 
kočih goriv v naši državi 
nenehno naraščala. V tem 
obdobju je delež uvozne 
energije v strukturi porabe 
dosegel 38 odstotkov. 

V obdobju, ko je poraba 
tekočih goriv naraščala, je 
proizvodnja premoga zasta- 
jala zavoljo nizkih cen teko- 
čih goriv in zavoljo posodob- 
ljanja tehnoloških procesov. 
Večjo proizvodnjo premoga 
je zaviral tudi zaostanek pri 
gradnji termoenergetskih 
zmogljivosti. Zavoljo nizkih 
cen domače nafte in plina 

Gradnja solidarnostnih stanovanj 

za delavce 

Nesoglasje o ukrepih za pospeševanje 

izvoza 

Redukcija porabe nafte 
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prihaja tudi d0 zaostajanja 
pri raziskovanjih v proizvod, 
nji nafte in naravnega plina. 

V takšnih okoliščinah se je 
Zvezni izvršni svet lotil pro- 
učevanja hitrejšega razvoja 
domaće energetike in reduk- 
cije porabe energije iz uvo- 
za. Osnovni cilji takšne ener- 
getske politike so zajeti v 
dokumentu »Skupnj temelji 
za sprejetje družbenih dogo- 
vorov o raavoju energetike v 
Jugoslaviji do 1. 1975.« Zvez- 
ni izvršni svet je izdal tudi 
vrsto ukrepov, katerih na- 
men je reducirati porabo 
naftnih derivatov in nafte: 
odlok o največjih dovolje- 
nih hitrostih vožnje za po- 
tniške avtomobile na javnih 
cestah in zunaj naselij, na- 
dalje odlok o določitvi bla- 

ga, katerega izvoz in uvoz je 
urejen, po katerem se izvoz 
in uvoz naftnih derivatov 
opravlja pod pogoji, ki so 
najugodnejši z vidika potreb 
in porabe energije, ter od- 
lok o maksimalnih cenah za 
naftne derivate, katerega na- 
men je bil uskladiti ceno 
naftnih derivatov s spreme- 
njenimi cenami na svetovnem 
trgu. 

V teku je delo na pripravi 
dogovora o razvoju energe- 
tike od 1. 1976 do 1980, s ka- 
terim se teži za usklajeva- 
njem proizvodnje, porabe, 
investicij in zmogljivosti z 
začrtano politiko razvoja 
energetike. 

Zvezni izvršni svet je z na- 
menom, da nadomesti teko- 
ča goriva s trdimi, sprejel 

cel program in sistem ukre- 
pov za racionalizacijo upora- 
be, pretvarjanja, nadomešča- 
nja in porabe energije, v 
katerem ima nafta pomemb- 
no mesto. Na podlagi tega 
programa bo predloženo tu- 
di nekaj zakonskih predpi- 
sov in družbenih dogovorov 
za celotno energetiko. 

Poleg navedenih ukrepov, 
ki so se nanašali pretežno 
na zmanjšanje porabe uvoz- 
ne energije, se je ukrepalo 
tudi za povečanje proizvod- 
nje domačih goriv. Tako se 
je proizvodnja premoga, ki 
je v 1. 1973 znašala 32 mili- 
jonov ton, v 1. 1975 povečala 
na 36 milijonov ton. 

Zmanjšanje porabe energi- 
je iz tekočih goriv lahko po- 
nazorijo naslednji podatki: 

celotna predelava nafte v ob- 
dobju od 1. 1970 do 1974 je 
naraščala po poprečni stop- 
nji 9,2 odstotka, od tega je 
uvoz naraščal po stopnji 13,3 
odstotka, domača proizvod- 
nja nafte pa Po stopnji 4,2 
odstotka. Po podražitvi naf- 
te je celotna predelava od 1. 
1974 do 1976 naraščala po 
stopnji samo 2,5 odstotka, od 
tega je uvoz naraščal po sto- 
pnji 1 odstotka, domača pro- 
izvodnja nafte pa po stopinji 
5,8 odstotka. 

Sodi se, da je ohranitev 
porabe v 1. 1976 na ravni 
iz 1. 1974 pravzaprav seštevek 
učinkov vseh ukrepov in ak- 
cij Zveznega izvršnega sveta 
ter drugih subjektov, ki so 
sodelovali pri varčevalnih 
ukrepih. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji 29. aprila je Zvez- 
ni zbor Skupščine SFRJ spre- 
jel naslednje zakone: 

Zakon o dopolnitvi Za- 
kona o temeljnih pravicah 
in pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (AS 277). 
Namen te dopolnitve Za- 
kona je omogočiti borcem 
narodnoosvobodilne vojne, 
da se jim na enoten na- 
čin v vsej državi prizna 
status borca NOV, na pod- 
lagi katerega lahko uve- 
ljavljajo z zakonom prizna- 
ne pravice. Računa se nam- 
reč, da si doslej tega statu- 
sa še ni uredilo okrog 120.000 
borcev, ki nimajo listin, 
lahko pa svojo udeležbo v 
NOV dokažejo z izjavami 
prič. Spričo tega je z dopol- 
nitvijo Zakona določeno, da 

je potrdilo predsedstva ob- 
činskega odbora ZZB NOV 
osnovni dokument za doka- 
zovanje udeležbe v NOV, iz- 
jave prič pa pomožno dokaz- 
no sredstvo v postopku za 
ugotavljanje borčevske dobe. 

Zakon o varstvu družinskih 
članov oseb v obvezni voja- 
ški službi (AS 240). Z zako- 
nom se določa le temeljne 
pravice in ureja osnovna 
vprašanja varstva družinskih 
članov oseb v obvezni voja- 
ški službi, kj nimajo dovolj 
sredstev za vzdrževanje in 
so pridobitno povsem nespo- 
sobni. Razširjen je tudi krog 
oseb, ki so upravičene do 
varstva, višino materialnega 
nadomestila pa se bo, kot je 
določeno, usklajevalo z giba- 
njem življenskih stroškov. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Arhi- 
vu Jugoslavije (AS 129) ure- 
ja položaj in status tega za- 
voda. Za Arhiv Jugoslavije 
se bo uporabljalo predpise, 
ki veljajo za organizacije 
združenega dela. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav 
tako 29. aprila, pa so bili 
sprejeti naslednji zakoni: 

Zakon o spremembah Za- 
kona o sredstvih rezerv (AS 
333), s katerim je določeno, 
da organizacije združenega 
dela lahko uporabijo sredstva 
rezerv tudi za izplačevanje 
osebnih dohodkov in za ohra- 
nitev svoje likvidnosti, ven- 
dar morajo ta sredstva vrni- 
ti v 30-dneh. 

Zakon o prenehanju veljav, 
nostj Zakona o prispevkih 
za obnovo in graditev Skopja 
(AS 323). S prvotnim Zako- 
nom je bilo predvideno, da 
federacija sodeluje pri od- 
pravljanju posledic, ki jih je 
povzročil potres v Bosanski 
krajini, z zneskom 7. 072 mi- 
lijonov dinarjev, Glede na 
to, da je bilo do letošnjega 
5. februarja iz naslova dele- 
ža federacije vplačano 7.083 
milijonov dinarjev, z izdajo 
tega Zakona preneha obvez- 
nost nadaljnjega plačevanja 
prispevka. 

Na seji je bil sprejet Od- 
lok o organizaciji in delu 
služb Skupščine SFRJ, ki ga 
je istega dne sprejel tudi 
Zvezni zbor. 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o programiranju in 

financiranju graditve stanovanj 

(ESA 588) 

(Nadaljevanje s str. 12) 

2. ukinil posebni republiški 
daveik na vse tiste menične 
golice, ki jih uporabniki druž. 
benih sredstev uporabljajo 
predvsem za kratkoročne in 
druge kredite ter nekreditne 
finančne transakcije, da bi za- 
varovaii terjatve z oziirom na 
že omenjeno dejstvo, da je z 
zveznim zaikonom ukinjen ak- 
ceptni nalog kot plačilni in- 
strument. 

Kot enega od ukrepov za 
ublažitev posledic potresa, ki 
je v maju letos prizadel za- 
hodno Slovenijo, predlagano 
začasno oprostitev plačevanja 
posebnega republiškega pro- 
metnega davka (po stopnji 
7%). Tega davka naj bi bili 

oproščeni občani in zasebne 
pravne osebe s prizadetih ob- 
močij, ki bi do 31. 12. 1977 
kupovali določene vrste grad- 
benega materiala in stano- 
vanjske opreme. Pogoj za op- 
rostitev plačevanja tega dav- 
ka pa naj bi bil, da občani 
oziroma zasebne pravne ose- 
be predložijo prodajalcu potr- 
dilo pristojnega občinskega 
upravnega organa o tem, da 
so ti proizvodi namenjeni za 
odpra/vo šikode, povzročene s 
potresom. Podrobnejša navo- 
dila o načinu in postopku za 
uveljavitev oprostitve plačeva- 
nja davka bo po potrebi izdal 
republiški sekretar za finan- 
ce v sodelovanju z republi- 
škim sekretarjem za urbani- 
zem.« 

S predlogom zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o programiranju in 
financiranju graditve stano- 
vanj pridobijo dijaški, štu- 
dentski in samski domovi 
glede njihovega financiranja 
pravni položaj stanovanja. S 
tem je omogočena uporaba 
stanovanjskih sredstev, ki je 
po sedanjem zakonu dovo- 
ljena samo za gradnjo, na- 
kup ali rekonstrukcijo sta- 
novanjskih hiš in stanovanj, 

tudi za gradnjo teh domov; 
njihova izgradnja sodi po 
sprejetih dokumentih med 
prednostne naloge na podro- 
čju družbenih dejavnosti. 

Iz predloga zakona izhaja, 
da se bodo stanovanjska 
sredstva, ki se po zakonu o 
družbeni pomoči v stanovanj- 
skem gospodarstvu (Uradni 
list SRS, št. 5/72) namenja- 
jo za solidarnostne namene 
v stanovanjskem gospodarst- 
vu, lahko uporabljajo tako 
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Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava »Predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj« po hitrem postopku. Takšen postopek pred- 
laga z utemeljitvijo, da bi s tem takoj omogočili upo- 
rabo sredstev, namenjenih za družbeno pomoč v sta- 
novanjskem gospodarstvu, za potrebe graditve dijaških 
in študentskih domov. 

kot to določa zakon o spre- 
membah in dopolnitvami za- 
kona o družbeni pomoči v 
stanovanskem gospodarstvu, 
ki se hkrati s tem zakonom 
predlaga v obravnavo. 

Zakon ne nalaga novih ob- 
veznosti družbenopolitičnim 

S predlogom zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbeni pomoči v 
stanovanjskem gospodarstvu 
se v bodoče omogoča finan- 
ciranje dijaških in študent- 
skih domov iz stanovanjskih 
sredstev namenjenih za so- 
lidarnostne 'namene. Financi- 

skupnostim; temeljne organi- 
zacije združenega dela in 
drugi zavezanci so na podla- 
gi sindikalne liste in druž- 
benega dogovora o razpore- 
janju dohodka v 1. 1976 spre- 
jeli svoje obveznosti s samo- 
upravnim sporazumom. 

ranje gradnje teh domov iz 
solidarnostnih stanovanjskih 
sredstev (delno ali v celoti) 
omogoča cenejše poslovanje 
teh domov, kar je glede na 
socialni sestav gojencev di- 
jaških in študentskih do- 
mov posebnega družbenega 
pomena. 

Predložene spremembe za- 
kona o družbeni pomoči v 
stanovanjskem gospodarstvu 
se navezujejo na spremem- 
be zakona o programiranju 
in financiranju graditve sta- 
novanj, ki so hkrati predlo- 
žene v obravnavo. 

Čeprav zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah . zakona 
o programiranju in financi- 
ranju graditve stanovanj 
predvideva, da se iz stano- 
vanjskih sredstev laiiko fi- 
nancira tudi izgradnja sam- 
skih domov, pa predlog za 
kona. o spremembah in do- 
polnitvah zakona o družbe- 
ni pomoči v stanovanjskem 
gospodarstvu ne predvideva 
financiranja teh domov iz 
solidarnostnih stanovanjskih 
sredstev. Razlogi za takšno 

opredelitev v predloženem 
zakonu so tile: 

— samski domovi niso po 
svojem osnovnem namenu 
grajeni samo za delavce z 
nizkimi osebnimi dohodki; 

— gre za kategorijo upo- 
rabnikov, ki imajo lastnost 
delavcev v družbenem delu 
in na osnovi tega tudi lasten 
dohodek; 

— z uvajanjem možnosti, 
da se samski domovi grade iz 
stanovanjskih sredstev, so 
uporabniki teh domov zašči- 
teni v okviru splošne soli- 
darnosti, ki jo uveljavljamo 
v stanovanjskem gospodarst- 
vu. 

Zakon ne nalaga novih ob- 
veanosti niti družbeno-poli- 
tičnim skupnostim niti te- 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela. 

Predlog zakona o spremembah zakona 

o dopolnitvah zakona o družbeni pomo- 

či v stanovanjskem gospodarstvu 

(ESA 587) 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
obravnava »Predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem go- 
spodarstvu« po hitrem postopku. V utemeljitvi navaja: 
»Takšen postopek predlagamo zato, da se takoj omogo- 
či financiranja dijaških in študentskih domov iz sta- 
novanjskih sredstev namenjenih za solidarnostne na- 
mene, kar delno ali pa v celoti omogoča cenejše po- 
slovanje teh domov, kar ima glede na socialni sestav 
gojencev dijaških in študentskih domov poseben druž- 
beni pomen.« 

VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 
— Predlog za izdajo z: kona o prispevku za zagotovitev dela 

sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno 
energijo, z osnutkom zakona (ESA 586) ^ 

— Ocene in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju Resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v 1. 1976 (ESA 
580) 

— Informacija o upniško-dolžniških razmerjih (ESA 580) 
— Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potre- 

sa na Kozjanskem in v Posočju (ESA 5656) 
— Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi In stopnjah 

republiških davkov in taks (ESA 592) 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

sebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zaseb- 
ne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od pro- 
meta proizvodov in storitev (ESA 591) 

— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
programiranju in financiranju graditve stanovanj (ESA 588) 

— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (ESA 587) 

12 
23 

Iz Skupščine SFRJ: 

OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 
— Odločanje z osebnim izjavljanjem — pravica in dolžnost 

slehernega delavca (Povzetek četrtega in petega dela Osnut- 
ka o združenem delu) 

—- Poziv vsem delovnim ljudem, da se udeleže javne razprave 
o Osnutku zakona o združenem delu (Sklep Zveznega zbotra 
Skupščine SFRJ, da se da Osnutek zakona o združenem de- 
lu v javno razpravo) 

13 

17 
RAZVOJNA POLITIKA 
— Ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj materialne osnove zdru- 

ženega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do 
dirugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1. 1976 do 1980 - K AS 141) 16 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 
— Enotno urediti obnašanje na področju gospodarske propa- 

gande 21 
— Graditev solidarnostnih stanovanj za delavce 22 
— Nesoglasje o ukrepih za pospeševanje izvoza 22 
— Redukcija porabe nafte 22 
SPREJETI ZAKONI 23 

Redakcija Je bila končana 117. 5. 1976 

Izdajata Skupščina SR Slovenije © SkupSčana SFRJ # Uredniški odbor glasila Skup&Oine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, 
Darko Marin, Jože PaceK di Prv..-ne Petrič. Franjo IUrk Jernej Vrhunec, Janez Zaje m Beno Zupančič (predsednik) - Odgovorni urednik: 
Zotran Lenard - Naslov uredništva: SkupS&na SK Slovenije. Ljubljana, Suoičeva 4, telefon 22-741 • Uredmšk- odbo: glasila Skupščine SFRJ: 
Kiro Hadii-Vasliev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožet tpač. R&dmila Matić SvetisJav Popović Dušan Oehovin Aleksandar Oriandić, Darinka Puškarić, 
Ivica ćačie Moma Radosavijević, Sin.»ša Puoar. Krste C&lovskn. di Petaj Vajović Aleksandar Petkovi«* m leodoi Otić - Odgovorni urednik: Teo- 
dor OMć — Naslov uredništva: Sfcupščina SFRJ Beograd. Trg Marksa 1 bingelsa 13 telefon 334 149 # risk CGP Delo —Cena posamičnega izvoda 

4 din — Naro^'*^ za letio 1976 100 din — 2:ro račun: Skupščina SR Slovenije Ljubljana 50100-845-50204 

24 


	ZAČETNE STRANI
	Iz Skupščine SR Slovenije
	SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA
	Predlog za izdajo zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona (ESA 586)
	Ocene in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976 (ESA 580)
	Informacija o upniško-dolžniških razmerjih (ESA 580)
	Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (ESA 565)
	Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 592)
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA 591)

	Iz Skupščine SFRJ
	OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
	Odločanje z osebnim izjavljanjem - pravica in dolžnost slehernega delavca (Povzetek četrtega in petega dela Osnutka o združenem delu)
	Poziv vsem delovnim ljudem, da se udeleže javne razprave o Osnutku zakona o združenem delu (Sklep Zveznega zbora Skupščine SFRJ, da se da Osnutek zakona o združenem delu v javno razpravo)

	RAZVOJNA POLITIKA
	Ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj materialne osnove združenega dela (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do drugega dela Osnutka Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - K AS 141)

	DELEGATSKA VPRAŠANJA
	Enotno urediti obnašanje na področju gospodarske propagande
	Graditev solidarnostnih stanovanj za delavce
	Nesoglasje o ukrepih za pospeševanje izvoza
	Redukcija porabe nafte

	SPREJETI ZAKONI


	VSEBINA

