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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

IZ VSEBINE: 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na seji 20. 
aprila 1977 sprejeli: 

— Poročilo o delovanju so- 
dišč združenega dela v SE 
Sloveniji pri uresničevanju 
varstva samoupravnih pravic 
in zakonitosti v letu 1976; 

— Poročilo družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja 
SR Slovenije; 

— Predlog zakona o samo- 
upravnih sodiščih; 

— Predlog zakona o red- 
nih sodiščih; 

— Predlog zakona o jav- 
nem tožilstvu; 

— Predlog zakona o dopol- 
nitvi 60. člena obrtnega za- 
kona. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa sta sprejela: 

— Predlog z&kona o zdrav- 
stvenih ukrepih pri uresniče- 
vanj« pravic do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok; 

— 'Predlog odloka o potr- 
ditvi samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi posebne 
izobraževalne skupnosti za 
izobraževanje in vzgojo de- 
lavcev gostinskih in turistič- 
niia poklicev; 

— Predlog odloka o potr- 
ditvi samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi posebne 
izobraževalne skupnosti za 
usnjarsko in usnjarskoprede- 
lovalno stroko; 

— Predlog za spremembo 
18. člena zakona o gospodar- 
jenju s stanovanjskimi hiša- 
mi v družbeni lastnini; 

— Predlog odloka o razde- 
litvi presežka dohodkov pc 
zaključnem računu za leto 
1976, ki pripada organizaci- 
jam iz 15. člena zakona o 
Loterijskem zavodu Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

— Osnutku zakona o dolo- 
čitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje progra- 
ma graditve in modernizacije 
tehnične baze Radia Jugosla- 
vije od leta 1976 do leta 1980. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel: 

— Predlog odloka o potr- 
ditvi zaključnega računa pri- 
hodkov in izdatkov Narodne 
banke Slovenije za leto 1976; 

— Predlog odloka o potr- 
ditvi finančnega načrta pri- 
hodkov in izdatkov Narodne 
banke Slovenije za leto 1977; 

— Na znanje poročilo o 
delu Službe družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji za 
leto 1976; 

— Na znanje program dela 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji za le- 
to 1977. 

Zbor združenega dela pa je 
odložil sklepanje o soglas- 
ju k: 

— Zaključnemu računu Na. 
rodne banke Jugoslavije za 
leto 1976, 

— in finančnemu načrtu 
Narodne banke Jugoslavije 
za 'leto 1977. 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so sprejeli: 

— Predlog odloka o izvo- 
litvi Jožeta Zbačnika za sod- 
nika Okrožnega gospodarske- 
ga sodišSa v Ljubljani; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi dr. Josipa Vlache dolž- 
nosti sodnika Okrožnega so- 
dišča v Ljubljani; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Vladimirja Majsna dolž- 
nosti sodnika Okrožnega go- 
spodtarskega sodišča v Ljub- 
ljani. 

Predlog zvezne konference SZDLJ, da 

se tovarišu Josipu Brozu Titu tretjič 

podeli red narodnega heroja — 

AS 488 

Stališča in sklepi Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o predlogih 

samoupravnih sporazumov o temeljih 

srednjeročnih planov družbenih dejav- 

nosti 

Ocene in predlogi k samoupravnim 

sporazumom o osnovah planov druž- 

benih dejavnosti za obdobje 1976— 

1980 (ESA-812, ESA-817, ESA-811, 

ESA-814, ESA-813, ESA-826) 

Izhodišča za pripravo meril in kriteri- 

jev za dopolnilno financiranje družbe- 

nopolitičnih skupnosti (ESA-834) 

Teze za določbe zakona o republiškem 

proračunu za leto 1977 glede zagotav- 

ljanja dopolnilnih sredstev občinam 
(ESA-835) 

Predlog zakona o zaključnem računu o 

izvršitvi proračuna SR Slovenije (repu- 

bliški proračun) za leto 1976 (ESA-833) 

Osnutek zakona o varstvu živali pred 

kužnimi boleznimi (ESA-828) 

Predlog za izdajo zakona o Rdečem kri- 

žu Slovenije (ESA-830) 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije 

STALIŠČA IN SKLEP! 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o predlogih samoupravnih spora- 

zumov o temeljih srednjeročnih planov družbenih dejavnosti (ESA-812, 
ESA-817, ESA-811, ESA-814, ESA-813, ESA-826) 

i. 

Predlogi samoupravnih sporazumov, ki so jih dale re- 
publiške interesne skupnosti družbenih dejavnosti delav- 
cem in delovnim ljudem v združenem delu in krajevnim 
skupnostim v sklepno presojo in sprejemanje, hkrati pa 
tudi v oceino skupščini SR Slovenije, presojamo zlasti z vi- 
dika, kako z njimi uresničujemo družbene interese in še 
posebej potrebe združenega dela pri uresničevanju nalog 
srednjeročnih planov do leta 1980. Ko je skupščina SR Slo- 
venije decembra 1976 razpravljala o problematiki samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov in ocenila, da niti 
po zasnovi in programskih smotrih, niti metodološko niso 
še primemo zasnovani, je podčrtala nujnost oblikovanja 
novih osnov za svobodno menjavo dela in izpopolnitev: pro- 
gramov oziroma sporazumov tako, da se bodo v združenem 
delu lahko opredeljavali za posamezne in skupne naloge ter 
odločali o sredstvih za njihovo uresničevanje. 

Predsedstvo SR Slovenije, ki je sproti spremljalo in 
usmerjalo dejavnost organov in organizacij v republiki za 
uresničevanje zakona o združenem delu in svobodne menja 
ve dela, je to dejavnost ocenilo tudi v svojem poročilu .o 
temeljnih političnih vprašanjih družbenega življenja in ra- 
zvoja SRS (marca 1977). Zlasti se je zavzemalo za uresni- 
čenje odločujoče vloge združenega dela in da se sočasno 
obravnavajo vse oblike porabe v odnosu do dohodka. Feb- 
ruarja 1977 je izvršni komite predsedstva CK ZKS v svojih 
ugotovitvah, stališčih in sklepih podrobneje razčlenil, kaj 
ovira pripravljanje osnov za samoupravno sporazumevanje 
in kakšne so naloge posameznih dejavnikov v procesu druž 
benega planiranja, obenem pa spodbudil učinkovito nada- 
ljevanje ustvarjalnega dela in neposrednega dogovarjanja 
za ustrezne rešitve oziroma odnose. Republiška konferenca 
SZDL je v tem procesu opravljala usklajevalno vlogo in pri- 
spevala k razreševanju odprtih vprašanj. Izvršni svet skup 
ščine SR Slovenije je v tem obdobju intenzivno deloval v 
smeri oblikovanja sistemskih osnov za svobodno menjavo 
dela, metodoloških osnov družbenega planiranja in prispe:, 
val k usklajevanju programov samoupravnih interesnih skup- 
nosti v smislu priporočil skupščine SRS in izvršnega ko- 
miteja predsedstva CK ZKS. V samoupravnih interesnih 
skupnostih so v tem času nadaljevali s sestavljanjem in pre- 
izkušanjem standardov, normativov in meril, ki so osnove 
za programiranje in za izboljšanje dela v družbenih de- 
javnostih; očitno pa so to delali predvsem v republiških in 
regionalnih samoupravnih interesnih skupnostih, deloma ob 
sodelovanju strokovnih služb občinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, zaostale pa so druge priprave za uresni- 
čevanje svobodne menjave dela. Občinske interesne skupnosti 
na eni strani, poslovodni organi in sindikalna vodstva v or- 
ganizacijah združenega dela pa na drugi, so neposredno 
odgovorni za priprave razprav v združenem delu in v kra- 
jevnih skupnostih. Delavcem in občanom je treba omogoči- 
ti vsestransko presojo programov dela in pogojev za nji- 
hovo uresničevanje, razvojnih načrtov in sleherne načrto- 
vane naložbe. Zagotoviti je treba takšen pregled gospodar- 
jenja in možnosti: v združenem delu, da se bodo delavci- 

lahko na podlagi vsega tega odločali o programih družbe- 
nih dejavnosti. Ta odgovornost je toliko bolj podčrtana, 
ker v dogovarjanju za 1977 ni bila opravljena prva faza 
planiranja, tj. ugotavljanje potreb v TOZD uporabnikov in 
opredeljevanje elementov za samoupravne sporazume o te- 
meljih planov in prav v tem pogledu družbena akcija v 
občinah doslej ni bila zadostna. Za uresničevanje svobod- 
ne menjave dela je treba usposabljati predvsem neposred- 
ne udeležence in zagotoviti dosledno uresničevanje zakona o 
združenem delu. Pri tem zasluži posebno skrb priprava 
programov družbenih dejavnosti, ki predstavljajo osnovno 
vsebino samoupravnih sporazumov o temeljih planov. To je 
pomembno še zlasti za skupnosti na ravni občine. Ti pro- 
grami morajo biti konkretno izpeljani glede vsebine in 
usmeritive, glede posameznih nalog in ciljev, pa tudi glede 
izvajanja; obveznosti niso samo finančne narave, temveč 
je treba v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma 
v organizacijah družbenih dejavnosti ustvariti vse pogoje in 
predvsem nove. odnose neposrednega sodelovanja. 

Izvršni svet posebej opozarja na to, da so na področju 
družbenih dejavnosti predvsem samoupravni sporazumi o 
temeljih plana tisti, s katerimi se urejajo odnosi med upo- 
rabniki in izvajalci. Pogodba je potem izvedbeni akt samo- 
upravnega sporazuma oziroma programa, opredeljenega v 
samoupravnem sporazumu. V tem smislu je potrebno tudi 
ustrezno dopolniti določbe, ki se nanašajo na pogodbe v 
predloženih samoupravnih sporazumih. 

Izvršni svet. sodi, da so predlogi samoupravnih spora- 
zumov, kljub še vedno prisotnim slabostim, sedaj toliko 
izpopolnjeni, da bodo delavci v združenem delu lahko opre- 
delili stališča do programov v družbenih dejavnostih in 
sprejeli odločitve o obsegu dejavnosti v srednjeročnem ob- 
dobju do 1980, posebej pa še utrdili obveznosti za leto 1977. 
Delavcem v združenem delu in občanom v krajevnih skup- 
nostih je potrebno dati — obenem z obravnavanimi pred- 
logi samoupravnih sporazumov za svobodno menjavo.. — v 
razpravo in odločanje tudi samoupravne sporazume pokoj- 
ninsko-invailidskega zavarovanja, o starostnem zavarovanju 
kmetov in o zaposlovanju. Predlogi samoupravnih spora- 
zumov, ki jiih kaže v postpku še. dopolnjevati, pa kljub 
usklajevanju in m etodološkemu izpopolnjevanju odražajo 
značilnosti prehodnega obdobja v več pogledih: 

1. Programi družbenih dejavnosti so samo deloma zasno- 
vani na osnovi spoznavanja potreb združenega dela in obča- 
nov v krajevnih skupnostih, v večji meri pa je v njih še 
občutna dosedanja usmeritev, predvsem z vidika širših druž- 
benih interesov in pridobljenih pravic porabnikov storitev 
teh dejavnosti oziroma z zakoni opredeljenih pravic eko- 
nomskd-socialne narave. Vseeno pa so pričujoči programi in 
sporazumi pomemben napredek v razširitvi osnove za ne- 
posredno sporazumevanje, delavcev uporabnikov in delav- 
cev izvajalcev; manj je posredno opredeljenih pravic in ob- 
veznosti, večji pa je del programov, ki nastajajo po ne- 
posrednih interesih delavcev in občanov (otroško varstvo, 
dopolnilna vzgoja, zdravstveno varstvo, nove naložbe idr.). 
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2. Izvršni svet skupščine SRS je po presoji vseh značil- 
nosti in možnosti ugotovil, da v letu 1977 še ne bo mogoče 
zamenjati starih osnov za določanje prispevkov delovnih lju- 
di in občanov oziroma organizacij združenega dela z novi- 
mi, temveč bodo nove sistemske osnove svobodne menja- 
ve dela v celoti uveljavljene v letu 1978. Za spremembe 
sredi leta niso še dozorele priprave, niti nismo za to teh- 
nično in kadrovsko usposobljeni:, kar pa opozarja, da je 
treba delo intenzivno nadaljevati. Nove odnose na tem 
področju, v skladu načeli zakona o združenem delu, bo 
možno uveljaviti celovito v začetku 1978 leta. Utemeljenost 
takšne odločitve potrjujejo tudi modelski izračuni zavoda 
SRS za družbeno planiranje. 

3. Programske preusmeritve in reforme družbenih de- 
javnosti, ki bodo proti koncu srednjeročnega obdobja pre- 
vladale, so predvsem nakazane in bodo teTjale še veliko 
razvojnega in usklajevalnega dela. 

4. Organiziranost v republiških samoupravnih interesnih 
skupnostih še ni ustrezna. Niso še oblikovane vse posebne 
interesne skupnosti po področjih, ki bodo neposredno pove- 
zale uporabnike in izvajalce storitev družbenih dejavnosti, 
prav tako pa bo svobodna menjava dela povzročila, da se 
bodo tudi osnove skupnih programov bolj neposredno obli- 
kovale v organizacijah združenega dela. 

5. Samoupravne interesne skupnosti so mesto sporazu- 
mevanja in dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev o pro- 
gramih in možnostih za njihovo uresničevanje, neposredno 
pa o tem odločajo delavci v združenem delu. Organizacije 
družbenih dejavnosti, ki so vključene v posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti, še niso dovolj usmerjene k 
združenemu delu. V tem pogledu je potrebno nadaljnje 
usposabljanje samoupravnih interesnih skupnosti oziroma 
ustanavljanje posebnih interesnih skupnosti, razvijanje si- 
stema družbenega planiranja in neposrednega povezanost 
organizacij družbenih dejavnosti z uporabniki njihovih 
storitev. 

Delavci v združenem delu razrešujejo s svojimi odločit- 
vami o programih družbenih dejavnosti v prvi vrsti svoje 
neposredne potrebe, istočasno pa tudi skupne družbene po- 
trebe in zagotavljajo enakopraven družbenoekonomski po- 
ložaj delavcev v družbenih dejavnostih. Samoupravni spo- 
razumi so izraz dogovarjanja o potrebnih dejavnostih in 
njihovem uresničevanju, pri čemer je očitno potrebno šele 
uresničiti naloge družbenega načrtovanja v vseh njihovih 
stopnjah in oblikah — od spoznavanja sedanjih in bodočih 
potreb do usklajevanja programov v okvirih materialnih 
zmogljivosti združenega dela oziroma družbene skupnosti. 
Delavci v združenem delu naj ob temeljitih razpravah o 
zaključnih računih, razpravah o sanacijskih programih ozi- 
roma o razvojnih programih proučijo in se opredelijo do 
potreb po storitvah v družbenih dejavnostih. S tega vidi- 
ka pričakujemo, da bodo razprave in odločanje o samouprav- 
nih sporazumih spodbujale korenitejše in hitrejše premike 
k uresničevanju novih družbenoekonomskih odnosov in re- 
form družbenih dejavnosti. 

H. 

S samoupravnimi sporazumi se delavci in občani upo- 
rabniki z delavci v družbenih dejavnostih dogovarjajo naj- 
prej o enotnih programih družbenih dejavnosti ki, zajemajo 
t. i. zagotovljene pravice na podlagi ustave ter zakonov na 
vseh območjih Slovenije. Za manj razvita območja združu- 
jejo delovni ljudje solidarnostna sredstva za uresničevanje 
teh programov. Poleg tega se delovni ljudje in občani spo- 
razumevajo o drugem delu programov, ki odražajo nepo- 
sredne potrebe v združenem delu in krajevnih skupnostih, 
kajti enotni programi so zasnovani na tistih osnovah, ki 
ustrezajo z ustavo in zakonom določenim prajvicam delov- 
nih ljudi in občanov. V tem delu programov je potrebno 
najbolj neposredno obravnavati posamezne naloge in obvez- 
nosti udeležencev sporazumov, tudi glede možnosti uresni- 
čevanja takšnih nalog. Tretji del programov pa so skupne 
naloge v interesu širših območij oziroma vseh delovnih 

ljudi in občanov v republiki, vključno naloge na osnovi 
medrepubliških dogovorov in mednarodnih obveznosti. Vsi 
trije deli predstavljajo celoto programov, ki jih sedaj pre- 
tresajo in sprejemajo delavci v združenem delu. 

Enotni programi, za katere se tudi solidarnostno zbirajo 
sredstva za manj razvita območja, obsegajo vzgojni program 
za predšolske otroke (do 120 ur male šole), osnovno izobra- 
ževanje, temeljni program zdravstva na osnovi 38 dogovor- 
jenih kriterijih. Enotni programi zajemajo sicer različen 
obseg dejaivnosti posameznega področja. V celem pa pri* 
bližno dve petini predvidenih sredstev za družbene dejav- 
nosti. 

V zvezi s tem izvršni svet podpira predlog izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, da se v letu 1977 na področju 
vzgoje in izobraževanja solidarnost opredeluje na osnovi 
dosedanje metode diferenciranih stopenj, zato predlaga skup- 
ščini SRS, da izjemoma šteje to kot dogovorjeni način izva- 
janja resolucije skupščine SRS o uresničevanju srednjeroč- 
nega plana v letu 1977 (toč. 4. 3. 2., tretji odstavek). Ob 
enotnih stopnjah bi se namreč zelo povečale vsote prispev- 
kov za solidarnostno pokrivanje enotnih programov osnov- 
nega izobraževanja v tistih mestih, kjer so zarad hitrega 
razvoja zmogljivosti osnovnih šol premajhne. 

Glede na enotni osnovni program pa bodo delavci v 
svojem okolju oziroma občani, po (potrebah in realnih mož- 
nostih sprejeli še nadaljnje programske naloge in obvez* 
nosti ter tako oblikovali dopolnilni program, ki se bo med 
občinami razlikoval. Ta program odseva posebnosti vsake- 
ga okolja in področja, zlasti potrebe po otrokovem šola- 
nju in usposabljanju delavcev, po celovitem zdravstvenem 
in socialnem varstvu, potrebe po raziskovalno-razvojnih. 
programih in tudi celoto kulturnih dejavnosti. Vsak od teh 
programov prispeva k uresničevanju določenega družbene- 
ga standarda. 

Delavci v združenem delu naj proučijo kako se ures- 
ničujejo in koristijo z zakoni določene pravice glede, na- 
domestil za odsotnost z dela ('boleznina, za porodniški 
dopust mater) in socialne pomoči občanom. Naraščanje 
teh sredstev je . povezano s celotno osebno porabo, zato je 
treba presoditi, kakšne obveznosti imajo organizacije zdru- 
ženega dela in kako se uresničuje s tem zdravstveno in 
socialno varstvo občanov. 

Skupne naloge se prav tako določajo s sporazumeva- 
njem; prav zato morajo biti programi kulturne skupnosti 
Slovenije, otroškega in socialnega varstva, zdravstva, izo- 
braževalnih in raziskovlanih skupnosti skrbno obravnavani 
v sleherni organizaciji združenega dela in krajevni skup- 
nosti. Izvršni svet skupščine SR Slovenije sodi, da še niso 
vsi programi dovolj nazorno razčlenjeni in obrazloženi; po- 
trebno jih je vključiti v programe občinskih interesnih skup- 
nosti in zagotoviti njihovo enakovredno obravnavanje, obe- 
nem z enotnimi programi, sistemi solidarnosti in dopolnil- 
nimi občinskimi programi. Izvršni svet tudi opozarja, da 
so v skupnih programih na eni strani prioritetne in neod- 
ložljive naloge, prav tako pa razširjeni program, za katere- 
ga se je potrebno konkretno sporazumevati. 

Neposredna menjava na osnovi naročil in pogodb s te- 
meljnimi organizacijami družbenih dejavnosti v to ni vklju- 
čena. Za raziskovanlo dejavnost pa delovni ljudje združu- 
jejo v raziskovalni skupnosti Slovenije le približno četrtino 
tem smotrom namenjenih sredstev za skupne projekte, ozi- 
roma za program raziskovalne skupnosti Slovenije, ki je 
predmet samoupravnega sporazumevanja, vse drugo pa or- 
ganizacije združenega dela iin drugi naročniki uresničujejo 
s pogodbami. 

O vsebini sporazumov in programskih usmeritvah ma- 
ni izvršni svet skupščine SRS, da so predloženi samouprav- 
ni sporazumi pomembna osnova že sprejetim planskim 
usmeritvam v srednjeročnem pianu, še zlasti glede priori- 
tet razvoja posameznih dejavnosti. 

Predlagani samoupravni sporazumi so po obsegu sred- 
stev približani predvidevanjem družbenega plana SR Slo- 
venije. Zlasti je mogoče pozitivno oceniti premik, ki daje v 
okviru celotnih sredstev večji prostor programom občinskih 
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samoupravnih interesnih skupnosti, t>o je večjemu uveljav- 
ljanju neposredne menjave dela glede na potrebe in mož- 
nosti. V nadaljnjem procesu usklajevanja, še zlasti med ob- 
činskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi na ravni 
republike, pa je treba dosledno spoštovati okvire, ki so 
opredeljeni z družbenim planom SR Slovenije. 

Na drugi strani pa sporazumi še premalo odražajo pra 
vice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz odnosa med 
posameznimi samoupravnimi sporazumi o temeljih planov; 
morajo biti neposredno zavezujoči za udeležence in opre 
deliti te obvenzosti. Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
meni, da bo v postopku nadaljnjega usklajevanja samouprav- 
ne sporazume potrebno dopolniti tako: 

1. da bo z opredelitvijo konkretnih nalog v okviru red 
ne dejavnosti vseh samoupravnih interesnih skupnost: za 
gotovljeno uresničevanje zakona o skladnejšem razvoju vseh 
območij v SR Sloveniji; 

2. da bodo v programih svojih dejavnosti upoštevali 
tako v SIS kakor v posameznih temeljnih organizacijah 
družbenih dejavnosti in podrobneje opredelili naloge, ki izi- 
virajo iz zakona o ljudski obrambi; 

3. da bodo vključene v program redne dejavnosti samo- 
upravnih interesih skupnosti naloge, s katerimi bo Slove- 
nija uresničevala obveznosti do manjšin; 

4. da bo zagotovljeno uresničevanje obveznosti, ki Jih 
je naša država sprejela na zasedanju v Colombu in ki se 
nanašajo zlasti na štipendiranje tujih študentov in druge 
oblike sodelovanja z deželami v razvoju; 

5. da bo uveljavljena zakonska zahteva, naj vsi nosilci 
družbenega planiranja opredelijo raziskovalne programe in 
sredstva zanje, usmerjena v izboljšave kvalitete in učinko- 
vitosti svoje dejavnosti in svojih odločitev; 

6. da se dalavci v združenem delu izrečejo še o dveh 
nalogah in naložbah, ki bi ju kazalo uresničiti v tem sred- 
njeročnem programu razvoja vzgoje in izobraževanja: 

— za zagotovitev uspešnega delovanja usmeritve sploš 
nega ljudskega odpora na fakulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer ni ustreznih delovnih 
pogojev in kadrov in bo verjetno ta naloga rešljiva le z 
dodatno naložbo, 

— obsežna strokovna dela na pripravi reforme vzgoje 
in izobraževanja od projekta do izdaje didaktičnih kom- 
pletov niso zagotovljena, zato se je treba ustrezno delovno 
organizirati in zagotoviti potrebna dodatna sredstva za kad- 
re in priprave. 

7. Zaradi posebnih nalog, ki so pred nekaterimi razi- 
skovalnimi organizacijami, posebej pred Slovensko akademi- 
jo znanosti in umetnosti, Inštitutom za zgodovino delavske- 
ga gibanja in Inštitutom za narodnostna vprašanja in obse- 
gajo nove obveznosti s področja preučevanja zgodovine Slo 
vencev, raziskovanja družbenih pojavov in drugih za kul- 
turo slovenskega naroda zelo pomembnih nalog, naj na 
osnovi ustreznega dogovora z Raziskovalno skupnostjo Slo- 
venije, v katerega bi se vključila tudi izvršni svet skupšči- 
ne SR Slovenije in predsedstvo republiške konference SZDL, 
zagotovi uresničevanje teh nalog tako, da ne bo zastojev 
pri delu. 

8. Na podlagi samoupravnega sporazuma v okviru kul- 
turne skupnosti Slovenije je potrebno ustrezneje rešiti na- 
grajevanje in vrednotenje dela uglednih in družbeno uveljav- 
ljenih umetnikov, v osrednjih ustavah, posebno v dram- 
skih gledališčih SNG. 

9. Glede valorizacije socialnih prejemkov izvršni svet 
podpiTa predlog, da se v okviru skupnosti socialnega var- 
stva dogovore o enotnih principih pri valorizaciji teh pre- 
jemkov. Pri tem bo najbrž potrebno ločeno obravnavati 
nadomestila za čas bolezenske odsotnosti z dela nad 30 dni, 
ker je to pač pravica iz dela in se zato usklajuje z giba- 
njem osebnih dohodkov. Za socialne pomoči pa bi neko 
poenotenje principov pri usklajevanju bilo možno doseči. 

10. Že v teku priprav samoupravnega sporazumevanja 
bosta republiški sekretariat za finance in zavod SRS za 
družbeno planiranje sestavila splošno bilanco sredstev. Ta 
bo vsebovala vse odnose v razporejanju dohodka, to je 
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razmerja, ki se bodo oblikovala preko samoupravnih spo- 
razumov na področju skupne porabe, kakor tudi razmerja, 
ki bodo izhajala iz opredelitev glede splošne porabe. 

11. Opredeljevanje udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov ni samo formalnega pomena, kajti od udeležbe v po- 
stopku sporazumevanja je odvisna tudi moč ter izvedlji- 
vost v sporazumih predvidenih medsebojnih obveznosti. To 
je še posebej pomembno ptri tistih samoupravnih sporazu- 
mih, ki jih sklepajo delavci in delovni ljudje na neposred- 
ni ravni (predvsem gre za sporazume v občinah ter za ra- 
ziskovalno dejavnost in usmerjeno izobraževanje na repub- 
liški ravni). 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so 
določbe o udeležencih še neprecizne in da odstopajo od 
opredelitve članov oziroma nosilcev pravic in obveznosti 
po ustreznih zakonih o samoupravnih interesnih skupnostih. 
V skladu z ustreznimi zakoni ter obstoječo ureditvijo za- 
vezancev, bi ustrezalo besedilo, ki bi opredeljevalo, da sa- 
moupravne sporazume sklepajo delavci v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela ter delavci v delovnih skupno- 
stih in delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi 
v lastnini občanov opravljajo gospodarsko ali negospodar- 
sko dejavnost. 

Končne določbe glede uveljavitve samoupravnih spora- 
zumov bi bilo potrebno ustrezno spremeniti. Veljavnost spo- 
razumov je odvisna od volje udeležencev in neposredno od 
doseženega določenega števila podpisov, ne pa od ugotovit- 
ve skupščine samoupravne interesne skupnosti, da je spo- 
razum podpisalo 2/3 udeležencev. Možno je vezati uvelja- 
vitev sporazumov na čas objave v ustreznem uradnem gla- 
silu (ali občinskem uradnem glasilu), kar bi bilo tudi si- 
cer zaradi javnosti najustreznejše. Uradna objava teh aktov 
pa je že sama po sebi neobhodna. 

12. Predložene samoupravne sporazume bi bilo potreb- 
no dopolniti z določbami, s katerimi se organizacije združe- 
nega dela družbenih dejavnosti zavezujejo glede določenih 
pogojev pod katerimi bodo vstopale v neposredno svobod- 
no menjavo dela. Predvsem morajo pri tej menjavi upošte- 
vati zasedenost svojih zmogljivosti, ki izhaja iz že prevze- 
tih obveznosti po teh in drugih sporazumih. Pri oblikova- 
nju cen v neposredni menjavi pa morajo zagotoviti, da ne 
bi skozi te cene prihajalo do prelivanja sredstev, ki so jih 
sicer združili uporabniki v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

13. V predloženih samoupravnih sporazumih je še pred- 
videno, da skupščine teh skupnosti sprejemajo nekatere od- 
ločitve, ki bi morale biti sicer predmet samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov. To ni možno pri odločitvah 
glede višine prispevnih stopenj, ker za to tudi ni zakonske 
podlage. Podobno tudi odločitve o normativih in drugih ele- 
mentih cene v načelu ne morajo biti etvar odločanja v 
skupščinah. 

III. 

Glede sklepanja samoupravnih sporazumov o osnovah 
planov samoupravnih interesnih skupnosti izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije meni, da bi v temeljnih organizacijah 
združenega dela o sklepanju teh samoupravnih organizacij 
morali odločati delavci z osebnim izrekanjem v skladu z 
zakonom. Po zakonu o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije sklepa za temelj- 
no organizacijo te samoupravne sporazume delavski svet, 
vendar morajo biti v skladu z elementi za samoupravno 
sporazumevanje, ki so jih z osebnim izjavljanjem določili 
delavci temeljnih organizacij združenega dela na način, do- 
ločen s statutom. 

Ker pri dosedanjem pripravljanju in oblikovanju predlo- 
gov samoupravnih sporazumov o osnovah planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti delavci v združenem delu še niso 
sodelovali in odločali kot to predvideva zakon, je potrebno 
zagotoviti njihovo osebno izjavljanje v tej fazi sprejemanja 
oziroma, sklepanja samoupravnih sporazumov. 
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Delovni ljudje in občani, ki se združujejo v samouprav- 
ne interesne skupnosti po krajevnih skupnostih, bi po mne- 
nju izvršnega sveta sprejemali samoupravne sporazume o 
osnovah planov samoupravnih interesnih skupnosti na zbo 
rito delovnih ljudi in občanov, če statut v občini ne določa 
drugače. 

Za delovne ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lastnini občanov in ki so neposredno organizira- 
ni v samoupravne interesne skupnosti, predvideva zakon, da 
sprejemajo samoupravne sporazume o osnovah plana sa- 
moupravnih interesnih skupnosti z referendumom ali z dru 
go obliko osevnega izjavljanja. 

Da bi bila vsebina zakona o združenem delu ter zakon« 
o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem 
pianu Jugoslavije uresničena v največji možni meri, je po 
trebno predvideti tudi osebno izjavljanje teh delovnih ljudj 
(obrtniki, kmetje, itd.) pri sklepanju samoupravnih sporazu 
mov o osnovah planov samoupravnih interesnih skupnosti 
Pri tem je možno, da bi za obrtnike organizirale osebno 
izjavljanje (referendum ali zbor delovnih ljudi, ali pismeno 
izjavljanje) njihove obstoječe asociacije — združenja samo- 
stojnih obrtnikov; za kmete pa bi lahko organizirali izved 
bo združevanja kmetov ali krajevne skupnosti, za druge 
nosilce samostojnega osebnega dela pa njihove obstoječe aso- 
ciacije. Treba je namreč omogočiti tem delovnim ljudem 
sodelovanje pri sklepanju samoupravnih sporazumov, ne pa 
jih izključiti v lastnini občanov namreč v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih družbenih dejavnosti uveljavljajo svoje 
pravice in so nosilci obveznosti glede prispevkov. Glede na 
njihovo članstvo v interesnih skupnostih in glede na to, da 
so nosilci pravic in obveznosti, v načelu torej ne smejo bito 
že vnaprej izključeni kot udeleženci samoupravnih spora- 
zumov. 

IV. 

Nekatere pomembne naloge povezane s sedanjim samo- 
upravnim sporazumevanjem o srednjoročnih planih družbe- 
nih dejavnosti bo treba opraviti v obodbju po sklenitvi 
teh sporazumov. Izhajajoč iz zakona o združenem delu, bo 
potrebno v drugem polletju zaključiti priprave pri oprede- 
ljevanju novih osnov in meril za določanje obveznosti po- 
sameznih temeljnih organizacij združenega dela ter delav- 
cev in delovnih ljudi v letih 1978, 1979 im 1980. Zavod SRS 
za družbeno planiranje bo na podlagi že znanih sistemskih 
izhodišč, v sodelovanju z republiškimi komiteji in samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi pripravil predlog novih 

osnov in meril za oblikovanje dohodka v družbeni dejavno- 
sti, ki bo upošteval temeljna določila zakona o združenem 
delu. Glede na spremembe v razporeditvi obveznosti med 
posameznimi uporabniki storitev družbenih dejavnosti bo 
potrebno z izračuni preizkusiti vse možne posledice teh 
sprememb tako, da bi se le-te lahko uveljavile v življenju 
s 1. januarjem 1978. Na tej podlagi bo potrebno pripraviti 
anekse samoupravnih sporazumov o temeljito planov druž- 
benih dejavnosti, s katerimi bodo opredeljene konkretne 
materialne obveznosti posameznih temeljnih organizacij 
združenega dela ter drugih uporabnikov za razvoj družbe- 
nih dejavnosti v naslednjih letih srednjeročnega obdobja. 

Na zakonodajnem področju bo potrebno pripraviti nov 
republiški zakon, ki bo urejal načela organiziranja in de- 
lovanja samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti ter opredelil osnove neposredne svobodne menjave de- 
la ter menjave, ki poteka v okviru oziroma po samouprav- 
nih interesnih skupnostih. Pri tem bo moral zakon urediti 
tudi tiste nove vire, osnove in merila v svobodni menjavi 
dela, ki niso predmet samoupravnega urejanja. Skladno s 
tem bo potrebno v drugem polletju tega leta pripravita spre- 
membe in dopolnitve zakonov, ki urejajo delovanje samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področjuih posameznih de- 
javnosti. Te spremembe je potrebno povezati z dograje- 
vanjem oblik samoupravne organiziranosti, dogovarjanje, 
ekonomskih in drugih osnov za gospodarjenje v družbenih 
dejavnostih, izboljšanje nagrajevanja po uspehih in kako- 
vostih dela ter z drugimi dogovorjenimi nalogami. 

Izvršni svet ugotavlja, da je ena najbolj prioritetnih 
nalog, ki se postavlja pred vse samoupravne interesne skup- 
nosti in ustrezne strokovne institucije, nadaljevanje dela pri 
oblikovanju normativov, standardov in cen v okviru svo- 
bodne menjave dela, s katerimi se objektivneje valorizira- 
jo reizultati dela delavcev v družbenih dejavnostih. Cene 
programov, kakršne so v predloženih samoupravnih spora- 
zumih, so v bistvu stroškovne cene in še ne odražajo do- 
volj prispevka delavcev v družbenih dejavnostih k dohod- 
ku materialne proizvodnje. 

Sklenitvi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
bo moral slediti sprejem planov v organizacijah združe- 
nega dela družbenih dejavnosti ter planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Posebno skrb bo potrebno posvetiti 
tudi izvajanju sprejetih planskih dokumentov. 

Opomba: 
Izvršni svet skupščine SRS je svojo oceno oblikoval na 

osnovi predlogov samoupravnih sporazumov in dokumenta- 
cije, ki mu je bila na voljo 14. 4. 1977. 

Zavod SRS 
za družbeno planiranje 

OCENE IN PREDLOGI 

k samoupravnim sporazumom o osnovah planov družbenih dejavnosti za 

obdobje 1976—1980 (ESA-812, ESA-817, ESA-811, ESA-814, ESA-813, 

ESA-826) 

Republiške samoupravne interesne skupnosti so predlo- 
žile naslednje dokumente: 

1. Samoupravni sporazum o skupnih temeljih planov 
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji v letih 1976—1980 
(predlog 24. 3. 1977); 

2. Samoupravni sporazum o temeljih pjanov družbenega 
varstva otrok v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 (predlog 
30. 3. 1977); 

3. Samoupravni sporazum o skupnih temeljih planov so- 

cialnega skrbstva v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 
(predlog 21. 3. 1977); 

4. Samoupravni sporazum o temeljih plana zaposlovanja 
na območju občine za obdobje 1976—1980 (vzorčni 
5. 4. 1977); 

5. Samoupravni sporazum o osnovah plana občinske izo- 
braževalne skupnosti... za obdobje 1976—1980 (vzorčni 28. 3. 
1977); 

6. Samoupravni sporazum o osnovah plana vzgoje In 
usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje 1976— 
1980 (predlog 25. 3. 1977); 
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1. Samoupravni sporazum o temeljih plana kulturne 
skupnosti občine in Kulturne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1976—1980 (predlog 1. 4. 1977); 

8. Samoupravni sporazum o temeljih plana raziskovalne 
dejavnosti v SK Sloveniji za obdobje 1976—1980 (predlog 
30. 3. 1977). 

9. Samoupravni sporazum o oblikovanju skupnega pro- 
grama telesnokultume dejavnosti v SR Sloveniji in zagotav- 
ljanju sredstev za njegovo uresničevanje v obdobju 1976— 
1980 (osnutek — 5. 4. 1977) 

Telesnokulturna skupnost Slovenije pa nas je obvestila, 
da spričo stališča odbora IS SR Slovenije za družbene de- 
javnosti z dne 28. 3. 1977 ne bo predložila Skupščini SR Slo- 
venije svojega sporazuma in da bodo v razpravi v združe- 
nem delu samo sporazumi občinskih telesnokulturnih skup- 
nosti. 

I. SPLOŠNA OCENA 

1. Predloženi samoupravni sporazumi kažejo vsebinski in 
oblikovni napredek v primerjavi s predhodnimi osnutki. 
Predvsem v sporazumih delno že prihajajo do izraza ustav- 
na nadela o svobodni menjavi dela ter načela iz Zakona o 
združenem delu. Na mnogih mestih v sporazumih so že 
uporabljene sistemske rešitve iz gradiva Republiškega sve- 
ta za vprašanje družbene ureditve z naslovom »Osnove druž- 
benoekonomskih odnosov med delavci v družbenih dejav- 
nostih in uporabniki njihovih storitev«, čeprav to gradivo 
še ni dokončno in ga samoupravne interesne skupnosti urad- 
no še niso prejele. V tistih sporazumih, ki pa so v pre- 
težni meri grajeni še na starih temeljih, pa je potrebno v 
najkrašjem času uveljaviti nova ustavna načela. 

2. Normativi in standardi, ki so priloženi večini sporazu- 
mov in tvorijo njihov sestavni del, izpričujejo napore in 
prizadevanja, ki so jih vložile ustrezne strokovne službe in 
izvršilni organi SIS v zadnjih mesecih, da bi objektivizirale 
kvaliteto, obseg In ceno programov. Ti normativi dajejo do- 
bro osnovo za nadaljnje ukrepanje skupščinam SIS, kakor 
tudi samoupravnim organom v TOZD družbenih dejavnosti. 
Na področjih, kjer zaradi problemov, ki izvirajo predvsem 
iz1 specifičnosti dejavnosti, normativov in standardov do da- 
nes ni bilo mogoče izdelati, je potrebno vložiti vse napore, 
da se te predloge za svobodno menjavo dela čimprej opre- 
delijo. 

3. Glede vsebinskih usmeritev lahko ugotovimo, da pred- 
loženi sporazumi niso V nasprotju z družbenim planom SRS 
in da vsaj v načelu sledijo planskim opredelitvam, zlasti 
glede obsega in vrste storitev. Manj določni pa so glede 
uresničevanja kvalitativnih premikov na področju družbenih 
dejavnosti. Iz predloženih besedil ni mogoče sklepati, kakš- 
ni bodo konkretni ukrepi v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in v samih organizacijah — izvajalkah glede racional- 
nosti uporabe sredstev, povečanja učinkovitosti, izboljšanja 
kadrovske ravni, dostopnosti storitev občanom, tesnejše na- 
slonitve na potrebe združenega dela itd. Glede teh vprašanj 
so predlogi sporazumov še zelo deklarativni. 

4. Z izjemo kulture, izobraževanja in raziskovalne de- 
javnosti v samoupravnih sporazumih niso opredeljene na- 
loge posameznih področij družbenih dejavnosti, ki bi žago 
tavljale uresničevanje obveznosti naše republike- do manj- 
šin. V njih so izpuščene tudi obveznosti, ki izhajajo iz skle- 
pov, sprejetih na konferenci v Colombu. Le-te predstavljajo 
obveznost naše republike za poglobljeno vsestransko sode- 
lovanje z deželami v razvoju. Med različnimi oblikami so- 
delovanja kaže na tem mestu opozoriti na potrebo, da se 
v sporazumih v okviru redne dejavnosti načrtuje štipendi- 
ranje tujih študentov na naših univerzah, znanstveno in teh- 

nično sodelovanje, kulturno-prosvetno sodelovanje, pomoč na 
področju zdravstvenega varstva in podobno. 

5. Predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
družbenih dejavnosti za obdobje 1976—1980 v osnovi upošte- 
vajo naloge, ki so jih samoupravne interesne skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti sprejelo z družbenim dogo- 
vorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji v obdobju 1976—1980. Pri tem nekateri predlo- 
gi samoupravnih sporazumov razčlenjujejo, oziroma konkre- 
tizirajo naloge, ki so opredeljene v družbenem dogovoru 
(npr. področje kulture, socialnega skrbstva, družbenega var- 
stva otrok). Predlogi samoupravnih sporazumov drugih druž- 
benih dejavnosti pa le smiselno povzemajo naloge, ki so 
opredeljene v tem družbenem dogovoru, s tem da je v ne- 
katerih primerih tekst samoupravnega sporazuma glede soli- 
darnostnih nalog, oziroma pospeševanja razvoja manj razvi- 
tih območij celo splošnejši kot v samem družbenem dogo- 
voru (npr. solidarnostno kreditiranje naložb v osnovnošol- 
ski prostor). Zato bo nujno z akti, ki jih nekatere samo- 
upravne interesne skupnosti (npr. izobraževalna skupnost 
Slovenije) predvidevajo v zvezi z operacionalizacijo posa- 
meznih nalog iz samoupravnih sporazumov, določneje opre- 
deliti izvajanje nalog, ki so okvirno opredeljene v družbe- 
nem dogovoru o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v obdobju 1976—1980. 

6. Delno posebnost v konceptualnem pristopu k samo- 
upravnemu sporazumu predstavljata sporazuma Raziskoval- 
ne skupnosti Slovenije in Kulturne skupnosti Slovenije. 

Raziskovalna skupnost Slovenije opredeljuje v sporazu- 
mu poleg lastnega programa tudi celotno področje razisko- 
valnega dela v SRS, ki je po obsegu angažiranih sredstev 
približno trikrat širše od programa same Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. Sporazum daje globalne planske orientacije 
tudi glede tistega dela dohodka, ki naj ga združeno delo 
neposredno vlaga v raziskave (glej 3. — 8.. čl. sporazuma).. 
Tako formulirani sporazum gotovo ipia določen moralno 
mobilizacijski pomen. Vendar je njegova pomanjkljivost v 
tem, da citirane določbe nimajo neposrednega obligacijskega 
učinka na posamezne organizacije združenega dela. Vsekakor 
bo mogoče nameravani učinek doseči tudi z ustreznimi spod- 
bujevalnimi ukrepi družbene ekonomske politike, veliko mo- 
bilizacijsko vlogo pa bi lahko odigrale tudi področne razi- 
skovalne skupnosti in SIS gospodarstva, kot integratorji ra- 
ziskovalne politike. 

Na drugi strani manjka samoupravnemu sporazumu Ra- 
ziskovalne skupnosti Slovenije večja konkretizacija njenega 
lastnega programa. 

Kulturna skupnost Slovenije je predložila sporazum, ki 
v strukturi programa in z vidika elementov svobodne me- 
njave dela ne prinaša bistvenih novosti glede na prvotni 
osnutek. Kriteriji in normativi za določanje cene storitev 
v sporazumu niso dovolj izdelani oziroma iz sporazuma ni- 
so razvidni. Vsekakor je v tem treba gledati odsev objek- 
tivnih težav sestavljalcev, ker posamezna kulturna področja, 
do nedavnega niso razvijala metodologij za vrednotenje sto- 
ritev in je to delo v znatnem zaostanku z drugimi področji. 
Kazalo pa bi v sporazumu postaviti pogoj in rok, da kul- 
turna področja to store. Precej je še v sporazumu prisot- 
na miselnost »dodeljevanja« iz združenih sredstev. V 15. čle- 
nu pa prihaja močno do izraza metoda indeksiranih sred- 
stev, ki ni skladna z načeli svobodne menjave dela. 

7. Po obsegu sredstev so se predlogi samoupravnih spo- 
razumov približali predvidevanjem družbenega plana SR 
Slovenije oziroma prvotnim plansko-analitskim projekcijam. 
Pozitiven premik je dosežen še zlasti v tem, da je dan 
večji prostor za neposredno sporazumevanje o programih 
občinskih SIS. Vendarle pa bo potrebno še pred obravna- 
vo samoupravnih sporazumov v združenem delu doseči do- 
sledno spoštovanje globalnih planskih razmerij, zlasti na 
podlagi usklajevanja programov med občinskimi in samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi na ravni republike. 
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Končni obseg sredstev za programe družbenih dejavno- 
sti pa bo znan, ko bosta Republiški sekretariat za finan-" 
ce in Zavod SRS za družbeno planiranje izdelala splošno 
bilanco sredstev po 110. členu republiške ustave. Predvido- 
ma bo to okoli 10. junija, po zaključnem sporazumevanju o 
temeljih planov SIS v združenem delu. 

Zavod SRS za družbeno planiranje je pripravil vprašal- 
nik, naslovljen na vse izvršne svete občin, na podlagi kate- 
rega bo mogoče ugotoviti stvarno skladnost skupne poraibe 
za leto 1977. in za celotno petletno obdobje s planskimi ob- 
veznostmi. Ker je od kvalitete in pravočasnosti odgovorov 
na to anketo odvisna tudi kvalitetna in pravočasna pripra- 
va splošne bilance sredstev za celotno republiko, predlaga- 
mo, da se izvršni sveti občin skupno s strokovnimi služ- 
bami na tem odgovorno angažirajo. 

8. Pri večini predlogov gre za samoupravne sporazume, 
ki naj bi jih — po dikciji sporazumov — sklenile občinske 
SIS mod seboj. Taka konstrukcija je vprašljiva, saj občin- 
ske SIS ne morejo skleniti medsebojnih sporazumov, pre- 
den niso podpisani sporazumi v občinah. V nasprotnem pri- 
meru bi prejudicirali samoupravne odločitve v temeljnih 
organizacijah združenega dela. 

Pogoj je torej, da se predloženi republiški sporazumi 
obravnavajo v združenem delu hkrati z občinskimi sporazu- 
mi ter da delavci k občinskim sporazumom povzemajo, gle- 
de skupnih programov in solidarnosti, identična določila iz 
republiških sporazumov. Občinske SIS pa lahko podpišejo 
republiške sporazume šele potem, ko vsaka zase ugotovijo, 
da imajo za tak podpis osnovo v že sklenjenem občinskem 
sporazumu. Zato je treba predvideti podpisovanje republiš- 
kih sporazumov šele kak teden dni po izteku roka za skle- 
nitev občinskih sporazumov (31. maj). Povedano pa ne velja 
za sporazuma Izobraževalne skupnosti Slovenije in Razisko- 
valne skupnosti Slovenije, ki združujeta sredstva neposredno 
se zato sklepata hkrati z občinskimi sporazumi v drugih de- 
javnostih. 

9. Da bi zagotovili finaliziranje planskih projekcij in 
predlogov sporazumov občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti morajo vse republiške SIS nemudoma poslati 
ustreznim občinskim skupnostim in zainteresiranim občin- 
skim organom (izvršnim svetom in strokovnim planskim 
službam) besedila svojih sporazumov, še zlasti pa ustrezne 
priloge ovrednotenja programov. Rok za predložitev spora- 
zumov združenemu delu je namreč tudi za občinske dejav- 
nike — 30. april. 

V času, ki še preostaja republiškim interesnim skupno- 
stim do predložitve sporazumov združenemu delu pa bi mo- 
rali vložiti še nekaj napora v izpolnitev besedil sporazu- 
mov, kar bi pripomoglo k kvalitetnejši razipravi v združenem 
delu. V nadaljevanju opozarjamo zlasti na tiste pomanjk- 
ljivosti, ki so bistvene im utegnejo vplivati celo na funkcioni- 
ranje sporazumov, kolikor jih takoj ne odpravimo. 

II. PREDLOGI ZA DOPOLNITVE SPORAZUMOV 

1. Terminološka uskladitev 

Glede uporabe pojmov solidarnosti, vzajemnosti in skup- 
nih nalog je v samoupravnih sporazumih še opaziti termi- 
nološko neenotnost, kar utegne precej motiti razprave v ob- 
činah. Predlagamo, da se v sporazumih dosledno uporabi 
izraz »skupni program« v vseh primerih, ko se naloge izva- 
jajo iz sredstev, združenih v republiških interesnih skupno- 
stih, (torej tudi pri programih, ki jih nekatere skupnosti 
opredeljujejo kot »vzajemne«), ter izraz »enotni program«, 
ko gre za storitve oziroma pravice, ki so zajamčene v okvi- 
ru solidarnosti. 

V vseh samoupravnih sporazumih naj se uporabi eno- 
ten, z zakonom predviden naslov »samoupravni sporazum o 

osnovah plana samoupravne Interesne skupnosti«, razen v 
primerih, ko gre za sporazum v skupnem programu, ki ga" 
občinske samoupravne interesne skupnosti sklepajo na rav- 
ni republike ali za območje več oibčin. 

2. Sistematika besedil 

Glede na to, da so predlogi samoupravnih sporazumov 
namenjeni najširši obravnavi im. sklepanju v združenem de- 
lu, so predložena besedila odločno prezajefcna in hkrati pre- 
malo pregledna; delavci si bodo iz njih le stežka ustvarili 
jasno sliko o predlaganih programih in usmeritvah. Pred- 
vsem bi kazalo iz sporazumov izpustiti vse deklarativne do- 
ločbe, ki nimajo neposrednega obligacijskega učinka v svo- 
bodni menjavi dela, obveznosti — taiko na strani izvajalcev 
kakor na strani združevaleev sredstev — pa razporediti bolj 
sistematično pregledno in jedrnato. Predlagatelji besedil so 
se žal zelo različno in v omejenem obsegu držali enotne si- 
stematike, ki je bila dogovorjena na ravni strokovnih služb 
republiških samoupravnih interesnih skupnosti, čeprav jih k 
temu zavezuje celo Dogovor o temeljih plana SRS (čl. 22). 
Spričo tega je zelo verjetno, da bo sistematika predlogov 
občinskih interesnih skupnosti še veliko bolj heterogena, kar 
bo združenemu delu še bolj otežilo razpravo in primerjavo 
med programi. 

3. Finančni instrumenti 

Določbe samoupravnih sporazumov glede materialnih ob- 
veznosti ter instrumentov za združevanje sredstev je treba 
obvezno uskladiti s sistemom financiranja, ki bo veljal v 
letu 1977 oziroma v obdobju 1978—1980. 

Dogovorjeno je bilo, da v drugem polletju 1977 ostanejo 
v veljavi dosedanji viri in osnove za združevanje sredstev, 
razen za usmerjeno izobraževanje in raziskovalno dejavnost,, 
kjer bi kot osnovo eventualno uporabili dohodek namesto 
dosedanjega osnutka dohodka oziroma t. i. prirejene davč- 
ne osnove. Zavodu SRS za družbeno planiranje je bilo na- 
ročeno, naj prouči to možnost in predlaga eventuelne re- 
šitve. 

Po proučitvi tega vprašanja menimo naslednje: 
a) Ker še ni ustrezne metodologije za ugotavljanje in 

obračunavanje dohodka v skladu z zakonom o združenem 
delu, katero pa mora predpisati pristojni zvezni organ, bi 
kot osnovo za plačevanje prispevkov v drugem polletju 1977 
lahko uporabili le dohodek, ugotovljen po dosedanjem na- 
činu. S tem pa se ne bi dosti približali intencijam zakona . 
o združenem delu. 

b) Ker bodo s 1. januarjem prihodnjega leta vse družbe- 
ne dejavnosti prešle na nove sistemske osnove in merila, 
bi bila sprememba instrumentov samo za izobraževalno in 
raziskovalno dejavnost le parcialna in zopet le začasna re- 
šitev. 

c) Sedanje vire in osnove določa republiški zakon z ve- 
ljavnostjo za celo leto 1977. Pomeni, da bi v primeru spremi- 
njanja osnov morali najprej po hitrem postopku spreme- 
niti zakon in vprašanje je, ali je to smotrno glede na mi- 
nimalen sistemski in materialni učinek, ki bi ga s tem do- 
segli. 

č) Zelo verjetno je zamisel o čimprejšnji sprememb: os- 
nov za izobraževalno in raziskovalno dejavnost izhajala vsaj 
delno tudi iz lanskoletnih izkušenj, ko sta se ti dve de- 
javnosti zaradi neugodnega gibanja prispevne osnove skoraj 
vse leto ubadali s problemom nerednega dotoka sredstev. 
Vendar je treba ugotoviti, da je šlo lani za izrazito iregu- 
larna tekoča gibanja, medtem ko končni rezultati leta ka- 
žejo, da sta obe skupnosti zaradi hitrejšega dotoka sredstev 
v novembru in decembru nadoknadili preijšnji počasnejši 
priliv in praktično v celoti realizirali planirana sredstva. 
Potemtakem ne gre za težave financiranja dolžiti neustrez- 
ne osnove, marveč splošno gospodarsko situacijo v letu 
1976 ter nepričakovana gospodarska gibanja. 
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Tz povedanih razlogov Zavod SRS za družbeno plani- 
ranje sodi, da ni neposredne poti^be in smisla, da bi zača- 
sno spreminjali prispevno osnovo za Izobraževalno in Ra- 
ziskovalno skupnost za drugo polletje 1977 ter naj — kakor 
za ostale dejavnosti — tudi za ti dve dejavnosti velja do 
konca leta 1977 ista prispevna osnova kakor v letu 1976. 

Ta predlog argumentira tudi modelski izračun za spre- 
membo instrumentarija financiranja teh dveh skupnosti* ki 
ga je izdelal zavod SRS za družbeno planiranje. 

O tem predlogu je treba odločiti takoj, ker morata Iz- 
obraževalna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost 
Slovenije vgraditi instrumente za združevanje sredstev v 
svoje samoupravne sporazume. 

Vse skupnosti morajo pri ovrednotenju svojih progra- 
mov za leto 1977 upoštevati tudi določilo 11. člena družbe- 
nega dogovora o razporejanju dohodka v letu 1976, da se 
bodo razlike med planiranim in realiziranim prilivom sred 
stev poračunale v letu 1977. Pri določanju obveznosti za 
drugo polletje in določanju konkretne prispevne stopnje pa 
morajo upoštevati tudi srodstva, ki so se natekla iz pri- 
spevkov v prvem polletju 1977 na osnovi začasnega. finan- 
ciranja. Da bi pri tako zapletenem obračunavanju ne bilo 
pomot in različnih pristopov, predlagamo, da se v vse sa- 
moupravne sporazume, tako občinske kot republiške obvezno 
vgradi enojno besedilo, ki ga dajemo v prilogi. 

4. Valorizacija socialnih prejemkov 

Iz sporazumov, ki vsebujejo elemente socialne varnosti 
v obliki socialnih prejemkov (boleznine, otroški dodatki, 
socialne pomoči) je razvidno, da ustrezne samoupravne in- 
teresne skupnosti še niso dosegle enotnega pristopa k va- 
lorizaciji teh prejemkov. Resolucija o politiki izvajanja druž- 
benega plana 1976—1980 v letu 1977 jih zavezuje, da to store 
v okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije (aneks k 
Resoluciji, tč. 19). 

Sedaj imajo prizadete skupnosti takole opredeljeno 
usklajevanje osebnih prejemkov: 

Nadomestila za čas bolezenske odsotnosti z dela nad 
30 dni se določajo na osnovi osebnega dohodka iz pretek- 
lega leta. Na enak način, tj. v odnosu na gibanje nomi- 
nalnih OD, se določa višina nadomestil delavkam-materam v 
času podaljšanega porodniškega dopusta. 

Enkratna pomoč za opremo novorojenca še usklajuje 
»z gibanjem materialnih stroškov za novorojenca« (?). Otroš- 
ki dodatki se bodo zagotavljali najmanj enakemu številu 
otrok kot v letu 1975, ter v višini, ki bo letno usklajena z 
rastjo življenjskih stroškov po merilih, ki jih bodo dolo- 
čile skupnosti otroškega varstva s sporazumom v Zvezi skup- 
nosti otroškega varstva SRS. Družbeno denarne pomoči ob- 
čanom se določajo v absolutnem znesku, vendar se ta vsa- 
ko leto revalorizira v odnosu na doseženo višino povpreč- 
nih OD na pogojno nekvalificiranega delavca v preteklem 
letu v SRS. Na enak način se revalorizira tudi dohodkovni 
cenzus upravičencev. 

Iz tega povzetka je očitno, da je zaradi neenotne me- 
todologije usklajevanja zelo težko za 5 let predvideti gi- 
banje tistega dela skupne porabe, ki se preliva prek soci- 
alnih prejemkov v sfero osebne porabe. Problem je v tem, 
da ta sredstva po obsegu niso majhna in da predstavljajo 
znaten del t. i. skupne porabe; avtonomija gibanja teh 
sredstev lahko povzroči v petletnem obdobju mnoge neza- 
želene in neplanirane strukturne premike v skupni porabi, 
z negativnim učinkom na tisti del družbenih dejavnosti, ki 
opravljajo profesionalne storitve občanom. 

PREDLAGAMO: 

a) da se v okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
vse prizadete skupnosti nemudoma dogovore o poenotenem 
pristopu do vprašanja revalorizacije socialnih prejemkov, 

zlasti .še tistih, ld temeljijo na samoupravno dogovorjenih 
pravicah, 

b) v okviru federacije bi se moral zavzeti, da se v 
družbenih bilancah sredstev začne ta del porabe voditi lo- 
čeno od sredstev za družbene dejavnosti, tako kot to že 
velja za pokojnine. Sedanji način evidentiranja socialnih pre- 
jemkov maliči dejansko sliko o delitvi družbenega proizvo- 
da in o gibanjt) sredstev za družbene dejavnosti. 

5. Vprašanje solidarnosti 

Predloženi, sporazumi o pretežni večini izhajajo iz opre- 
delitve, da se s solidarnostjo zagotavlja tisti del programov, 
ki pomeni uresničevanje oziroma konkretizacijo z zakoni 
opredeljenih pravic občanov. Vendar zasledimo pri posa- 
meznih skupnostih ožje ali širše tolmačenje tega kriterija. 

V osnovnem šolstvu predlagajo kot predmet solidarno- 
sti osemletni obvezni šolski program (kar sloni na zakonu), 
a tudi določen obseg maie šole, šole s podaljšanim biva- 
njem in celodnevne osnovne šole (kar ne sloni na zakonu 
in kar pri sedanjih prostorskih in kadrovskih možnostih 
še ne more biti zajamčeno vsakemu šoloobveznemu otroku); 
solidarnost pa vključuje tudi amortizacijo nepremičnin, opre- 
me in u,čil, (Solidarnost na tem področju bi bilo potrebno 
povezati s programom razširjene dejavnosti, izgradnje no- 
vih objektov itd.) Hkrati se je treba dosledno ravnati po 
tistem, določilu resolucije o izvajanju srednjeročnega plana 
v letu 1977, ki rešuje vprašanje celovitega financiranja po- 
sameznih nalog. 

Osnovno šolstvo je tudi edino področje, ki predlaga so- 
lidarnostni sistem na podlagi diferenciranih stopenj (dajalci 
solidarnostnih sredstev naj bi prispevali v solidarnost na 
osnovi ■ prispevne stopnje, ki bo za 0,14 odstotka nižja od 
povprečne prispevne stopnje, potrebne za enotni program; 
prejemniki solidarnostnih sredstev pa naj bi združevali sred- 
stva za enotni program po prispevni stopnji, ki bo za 0,25 
odstotka višja od povprečne). Predlagatelji utemeljujejo di- 
ferenciacijo stopenj s tem, da je že dosedanja solidarnost 
v osnovnem šolstvu temeljila na diferenciranih stopnjah in 
da je izračun pokazal, da bi prehod na enotno stopnjo 
pomenil znatno povečanje sredstev, ki se prelivajo prek 
solidarnosti, pri čemer bi se zlasti nekaterim razvitejšim 
območjem močno povečala obveznost do solidarnosti. Delno 
je gotovo res, da prehod na enotno stopnjo pomeni dolo- 
čene strukturne premike v solidarnosti. Prav tako verjetno 
vpliva na obseg potrebnih sredstev za solidarnost dejstvo, 
da so bili v izračunu upoštevani osebni dohodki pedagoš- 
kega osebja s predpostavko, da ima vse to osebje višje- 
šolsko kvalifikacijo, medtem ko se se doslej računali oseb- 
ni dohodki po dejanskih kvalifikacijah. Dejanska kvalifika- 
cijska struktura pedagoškega kadra po območjih je namreč 
precej različna. 

Pri presoji problema ne bi kazalo pozabiti na dejstvo, 
da je bil izračun solidarnosti narejen na podlagi doseda- 
nje prispevne osnove (BOD), ki pa se bo s 1. januarjem 
prihodnjega leta spremenila, v smislu zakona o združenem 
delu. S tem pa se bo bistveno spremenil tudi položaj po- 
sameznih občin v odnosu na solidarnost. Predla.ga.mo, da se 
princip diferenciranih stopenj za solidarnost v osnovnem šol- 
stvu sprejme le kot začasen, glede na zatečeno situacijo v 
letu 1977, da pa se jeseni, ko bo znana nova prispevna 
osnova, opravi ponoven preizkus na podlagi nove prispevne 
osnove. Vsekakor menimo, da le enotna prispevna stopnja 
za enotni program omogoča trajnejšo objektivizacijo soli- 
darnostnega sistema. 

V otroškem varstvu se predlaga kot enotni program 
kompletna vzgojna dejavnost za predšolske otroke v vzgoj- 
no varstvenih organizacijah ter 80-urni vzgojni program za 
vse otroke zadnje leto pred vpisom v osnovno šolo. Nobe- 
na od teh dveh dejavnosti ne sloni neposredno na zakonu. 
Zakon o vzgojno varstveni dejavnosti v 36. členu določa, 
da se sme v oskrbnino za predšolskega otroka, ki jo plaču- 
jejo starši, vključiti le del stroškov vzgoje. Menimo, da še 
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dolgo ne bodo zagotovljeni taki materialni in kadrovski po- 
goji, ki bi celotni predšolski generaciji otrok omogočili uži- 
vanje take pravice, čeprav bi bila vključena v enotni pro- 
gram. Vzgoja v vzgojno-varstvenih zavodih bo še vedno pri- 
vilegij tistega dela otrok, ki so zajeti v VVZ. Glede na 
potrebe in možnosti ožjih območij (občin) naj bi oba dela 
predlaganega enotnega programa bila predmet samouprav- 
nega sporazumevanja v občinah samih, ne pa predmet soli- 
darnosti na ravni republike. 

Potrebe po hitrejšem razvoju vzgojno-varstvene dejavno- 
sti in vzgojnega programa do 120 ur za vse otroke zadnje 
leto pred vpisom v osnovno šolo, pa naj bi se uresničevale 
preko oblikovanja nalog in sredstev vseh občinskih skupno- 
sti otroškega varstva na ravni republike, tudi v skladu z 
zakonom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji. Pni tem naj bi se razvijale predvsem cenej- 
še oblike vzgojno-varstvene dejavnosti (potujoči vrtci, orga- 
nizirano varstvo na domu, tovarniški vrtci). 

Zdravstvo predlaga uvedbo t. i. temeljnega programa 
na osnovi skupno dogovorjenih kazalcev, ki so sestavni ded 
samoupravnega sporazuma zdravstvenih skupnosti. Teh ka- 
zalcev je 38 itn so izraženi v številu storitvenih enot na 
100 prebivalci. Priloženi so tudi' stroškovni normativi (pov- 
prečna cena enote storitve). Sodimo, da je sistem norma- 
tivov kljub navidezni zapletenosti učinkovit. Kazalo pa bi 
vsaj opisno povedati tudi v samem sporazumu, kakšna je 
vsebina temeljnega, t. j. enotnega programa, da bi si delav- 
ci lažje ustvarili predstavo o njem. Tako opredeljeni enotni 
program zdravstva predstavlja približno 52 odstotkov pred- 
videnih sredstev za zdravstvo, kar pomeni, da je zadosti 
selektiven. Seveda se s tem zmanjšuje tkim. rizična solidar- 
nost v zdravstvu, k ije bila doslej v okviru zdravstvenih 
skupnosti skoraj 100-odstotna. Težišče rizika se prenaša na 
občine. Samoupravni sporazum predvideva združevanje dela 
sredstev občinskih zdravstvenih skupnosti v skupno rizično 
rezervo v višini 5 odstotkov poprečnih mesečnih izdatkov 
vseh zdravstvenih skupnosti v preteklem letu. Ocenjujemo, 
da je predlagani sistem ustrezen. Taka ureditev solidarnosti 
v zdravstvu bo gotovo pospešila proces racionalizacije stroš- 
kov, ker bo ekonomiko zdravstva mnogo bolj približala ne- 
posrednemu uporabniku v občini. Hkrati bo dala spodbu- 
do hitrejšemu razvoju osnovne zdravstvene službe, kaT je 
■tudi ena izmed planskih prioritetnih usmeritev. Na drugi 
strani se utegnejo prehodno zaostriti problemi financiranja 
v tistih občinah, ki razpolagajo z vrhunskimi, nadstandard- 
nimi zdravstvenimi zmogljivostmi. To pa bo vendar pripo- 
moglo k hitrejši sklenitvi posebnega sporazuma o delitvi 
dela med zdravstvenimi organizacijami v SR Sloveniji, ki 
ga napoveduje 16. dlen samoupravnega sporazuma zdravstve- 
nih skupnosti. 

Socialno skrbstvo predlaga solidarnost, ki temelji na za- 
gotavljanju denarnih socialnih pomoči vsem upravičencem, 
ne glede na kraj prebivanja. Ker je zakonitost pač takšna, 
da je na dohodkovno šibkejših območjih relativno več so- 
cialnih problemov kot na razvitih območjih, je logično, da 
je na tem področju nujen večji obseg solidarnosti. Sodimo, 
da predlagane rešitve solidarnosti ustrefcajo temu namenu. 

Kultura za razliko od drugih družbenih dejavnosti ni 
oblikovala svojih enotnih programov in sistema solidarnosti, 
kot je bilo predvideno v 23. čl. družbenega dogovora o te- 
meljih plana SRS 197&—1980. Obdržala je dosedanji sistem 
soudeležbe združenih sredstev Kulturne skupnosti Slovenije 
pri financiranju programov poklicnih gledališč (50 odstotkov) 
ter muzejev in galerij (v različni višini, od 20 do 50 od- 
stotkov). Poleg tega namerava Kulturna skupnost Slovenije 
na manj razvitih območjih, ki so opredeljena z zakonom o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, prispevati 
iz združenih sredstev k vzdrževanju obveznih strokovnih 
služb za varstvo kulturne dediščine (po posebnih kriterijih, 
ki jiih sprejema skupščina Kulturne skupnosti Slovenije), k 
vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov (s 50 — 80-od- 
stotno udeležbo), ter k gradnji in opremi kulturnega pro- 
stora. Čeprav gre pri vseh teli oblikah dejansko za ne- 
kakšno solidarnostno pomoč, je treba ugotoviti, da krite- 
riji zanjo niso dovolj objektivzirani, predvsem pa ni uve- 
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ljavljen osnovni kriterij za solidarnost: »enak program za 
enak delež iz dohodka«. Postavlja se vprašanje, ali na po- 
dročju kulture res ni mogoče opredeliti tistih dejavnosti, 
ki so po zakonu obvezne. Taka je prav gotovo vsaj arhiv- 
ski in spomeniško varstvena služba v občinah. Na drugi 
strani bi lahko definirali, kateri del muzejske in galerijske 
dejavnosti ima splošno nacionalni pomen, (in del te dejav- 
nosti ga nedvomno ima, saj gre za varovanje integralne na- 
cionalne dediščine); potem bi bilo pravilneje, da se ta del 
muzejske in galerijske dejavnosti obravnava kot skupni pro- 
gram, in se v celoti financira iz združenih sredstev. Seveda 
pa bi tak pristop terjal predhodno integracijo muzejske in 
galerijske mreže v enoten funkcionalni sistem. 

V celoti bi zavzeli predloženi enotni programi vseh de- 
javnosti letos 44,3 odstotka vseh predvidenih sredstev za 
družbene dejavnosti v Sloveniji. Dejanski obseg solidarnost- 
nega prelivanja pa bi znašal cca 3,9 odstotka vseh pred- 
videnih sredstev. Če upoštevamo poleg enotnega programa 
šo skupne programe, ki zavzemajo 32,0 odstotka vseh sred- 
stev, ostane za neposredno razporeditev na dopolnilne pro- 
grame, o katerih se sporazumevajo delavci v občinskih sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, še 23,2 odstotka vseh 
sredstev. Podrobnejša struktura programov je prikazana v 
prilogi. Politično je treba presoditi, ali predlagana razmerja 
ustrezajo, pri čemer naj bi obveljalo smotrno ravnotežje 
med težnjo, da se delno zmanjšajo razvojne razlike in bolj 
izenačijo možnosti občanov, ter med načelom naj bodo pro- 
grami čimbolj odvisni od dohodkovnih možnosti v posamez- 
ni občini. 

To so glavne dileme s področja solidarnosti o katerih 
naj bi zavzela stališče tudi skupščina SRS, ko bo obravna- 
vala enotne standarde na področju družbenih dejavnosti. 

Ker posamezni samoupravni sporazumi različno, mnogi 
pa tudi pomanjkljivo urejajo način izvajanja solidarnosti, 
predlagamo, da se v vse sporazume vgradi naslednje enotno 
besedilo: 

»Pri izvajanju solidarnosti bodo veljala naslednja načela: 
1. Do solidarnostnih sredstev so upravičene tiste občin- 

ske SIS, ki v okviru sredstev, zbranih na območju svoje 
občino po dogovorjenih solidarnostnih stopnjah, ne morejo 
zagotoviti izvedbe enotnega temeljnega programa. 

2. Solidarnostna sredstva se smejo uporabiti samo za 
izvedbo temeljnega programa, in sicer največ do razflike 
med sredstvi, zbranimi za dejavnost na območju občine, 
ter celotno vrednostjo temeljnoga programa dejavnosti v 
občini. 

3. Morebitni presežek odroma primanjkljaj sredstev, ki 
se združujejo v solidarnost, se ob zaključku vsakega poslov- 
nega leta poračuna z občinskimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, ki so prispevale solidarnostna srodstva, lin si- 
cer tako, da se jim v naslednjem poslovnem letu upošteva 
pri obveznosti za solidarnost v sorazmerju s strani, ki so 
jih dejansko prispevale za solidarnost. 

4. (Morebitni dodaini kriteriji v okviru posamezne de- 
javnosti) 

V okviru republiške samoupravne interesne skupnosti se 
bodo občinske samoupravne interesne skupnosti najkasneje 
v roku mesec dni po začetku veljavnosti tega sporazuma do- 
govorile o tehniki izvajanja solidarnosti«. 

6. Nameni in viri sredstev za leto 1977 

Ugotavljamo, da obstajajo še nekatere tehnične neja- 
snosti glede ugotavljanja nominalnega obsega programov po 
namenih in virih v letu 1977. Da bi te slabosti odpravili in 
dosegli enoten pristop pri ugotavljanju teh sredstev za leto 
1977, oziroma da bi zagotovili prehodno določilo za ugo- 
tavljanje teh sredstev v naslednjih letih, predlagamo, da se 
to vprašanje reši s posebnim členom v vseh samouprav- 
nih sporaizumih na način, ki je razviden iz priloge 3, doku- 
mentacije k tej oceni. 
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DOKUMENTACIJA 

k ocenam in predlogom k samoupravnim sporazumom o osnovah planov 

družbenih dejavnosti za obdobje 1976—1980 

1. MODELSKi IZRAČUN ZA SPREMEMBO INSTRU- 
MENTARIJA (osnov in stopenj prispevkov) ZA 
IZOBRAŽEVALNO IN RAZISKOVALNO SKUPNOST 
SLOVENIJE V II. POLLETJU 1977 

1. V modelskem izračunu smo izhajali iz podatkov o 
doseženih rezultatih v lotu 1976. Pri tem je bilo treba upo 
števati, da se časovno ne pokrivata sistema obračuna pri- 
liva dohodkov skupnosti in sistem obračuna po zaključnem 
računu. Priliv sredstev skupnosti se v določenem letu raču- 
na po koledarskem letu, t. j. od 1. I. do 31. XII. V zaključ- 
nem računu pa so iekazani podatki po obračunskem letu, 
kar pomeni, da se nekatere obveznosti za obračunano leto 
ugotovijo šele pri izdelavi zaključnega računa, t. j. v febru- 
arju prihodnjega leta in se takrat tudi vplačajo. Tako je 
obveznost iz delitve dohodka prikazana v zaključnem raču- 
nu v letu 1976, glede na čas vplačila pa predstavlja priliv 
skupnosti v letu 1977. Do prikazane časovne razlike med 
obračunom in vplačili prihaja pri prispevkih, davkih in 
združevanju sredstev katerih obveznost se izračunava na 
osnovi dohodka; (ki pa se dokončno ugotavlja šele ob iz- 
delavi zaključnega računa). Ocenjujemo, da sta prejeli izo- 
braževalna in raziskovalna skupnost Slovenije na račun do- 
končnega obračuna po zaključnih računih za leto 1976 okoli. 
157 milijonov din šele v marcu 1977. 

Da smo ugotovili pravilno višino sredstev, ki predstav- 
ljajo v zaključnem računu obveznost gospodarstva je bilo 
treba upoštevati priliv na račun skupnosti v letu 1976, 
zmanjšanje za plačila v začetku leta 1976 na račun obračuna 
gospodarstva za leto 1975 in povečanje priliva na začetku 
leta 1977 na račun obračuna gospodarstva za leto 1976. Iz. 
hajajoč iz tako ugotovljenih celoletnih obveznosti gospodar- 
stva za obe skupnosti je bil ocenjen del, ki odpade na po- 
samezno polletje. Ker je bila dinamika v letu 1976 zaradi si- 
stemskih sprememb precej neenakomerna smo ocenili na 
podlagi poprečne dinamike za nekaj prejšnjih let, da odpa- 
de na I. polletje okoli 45 odstotkov obveznosti na II. pol- 
letje pa okoli 55 odstotkov ter na tej osnovi dobili, da .je 
odpadlo na posamezno polletje obveznosti gospodarstva: 

— v milijonih din 

I. poli. II. poli. 

1976 1976 celo leto. 

Izobraževalna skupnost Slovenije 718 878 1.596 
Raziskovalna skupnost Slovenije 140 172 312 

Spremembo instrumentarija, t. j. meril in stopenj na 
osnovi katerih bi po zaključnih računih gospodarstvo zago- 
tovilo za obe skupnosti v II. polletju 1976 enaka sredstva 
kot so jih po dosedanjem sistemu smo pripravili v treh 
variantah, in to: 

I. 50 odstotkov sredstev bi se zagotovilo z dosedanjim 
instrumentom, 50 odstotkov po osnovi BOD (za II. polletje), 

II. 50 odstotkov sredstev bi se zagotovilo z dosedanjim 
instrumentom, 50 odstotkov po osnovi stanja sredstev na 

1 V prilivu obeh skupnosti za ieto 1976 je zajet na enak način obračunan 
priliv sredstev za leto 1976 (obračunan v zaključnem računu gospodarstva 
za I. 1975 in vplačan v začetku I. 1976), zato bi lahko ob normalnem poslovanju 
take prenose iz leta v leto zanemarili (večji bi bili za vsakoletni porast). Vendar' 
je prišlo v letu 1976 zaradi prehoda na sistem vnovčljive realizacije do 
bistvenega povečanja v prilivu sredstev skupnosti od začetka leta 1977 
na račun gospodarstva iz leta 1976, zato je bilo treba upoštevati razlike 
med obema časovnima premikoma 

poslovnem skladu po stanju ob koncu prejšnjega leta (t. J. 
1975), 

III. 50 odstotkov sredstev bi se zagotovilo po osnovi 
BOD in 50 odstotkov po osnovi' stanja poslovnega sklada 
(ob koncu prejšnjega, teta t. j. 1975). 

Kombinacijo dveh meril v vsaki varianti smo upoštevali 
zato, da bi mogli zagotoviti na eni strani čim bolj enako- 
meren priliv sredstev na račune skupnosti, na drugi strani 
pa tudi bolj enakomerno porazdelitev obveznosti med de- 
lovno in kapitalno intenzivno TOZD Upoštevajoč navedena 
izhodišča ter ocenjene osnove in merila ter obveznost, ki 
odpade na drugo polletje bi bile v tem polletju potrebne 
naslednje stopnje prispevkov: 

I. var.II. var.HI. var. 

Izobraževalna skupnost 
1. obstoječi sistem (prispevna osnova)2 

2. BOD (izplačila v II. poli.) 
3. poslovni sklad (stanje ob koncu 

leta 1975) 

Raziskovalna skupnost 
1. obstoječi sistem (prispevna osnova)2 

2. BOD (izplačila v II. poli.) 
3. poslovni sklad (stanje ob koncu 

leta 1975) 

7,8 7,1 
2,1 - — 2,1 

0,5 0,5 

1,5 1,5 
0,4 — — 0,4 

0,1 0,1 

2. Na osnovi tako ugotovljenih potrebnih variantnih stop- 
njah na nove osnove je bil izdelan izračun njihovega učin- 
kovanja (samo za izobraževalno skupnost) na okoli 40 in- 
dividualnih TOZD. V priloženi tabeli so prikazani podatki 
o dejanskih obračunanih obveznostih, prikazane obveznosti 
če bi upoštevali za obračun posamezno od navedenih variant 
in ugotovljene razlike do katerih bi prišlo, če bi namesto 
dejanskega obračuna za leto 1976 upoštevali spremenjeno va- 
riantno obveznost za II. poli. tega leta. Ker je vsaka vari- 
anta kombinacija dveh osnov je zakonitosti, ki bi govorile 
o prednosti posamezne variante (glede na uporabljeno osno- 
vo) težje ugotoviti. Nekatera najbolj globalna razmerja bi 
bila naslednja: 

I. varianta (50 % obstoječi sistem, 50 % BOD) 
— obveznost se bo povečala tistim TOZD katerih izpla- 

čani BOD v II. polletju so bili večji od celotne prispevne 
osnove (j. j. delovno intenzivnim — faktor je približno 1,1). 

II. varianta (50 % obstoječi sistem, 50 % po stanju po- 
slovnega sklada ob koncu leta 1975) 

— večja obveznost od dosedanje nastopi takrat, kadar 
je poslovni sklad po stanju prejšnjega leta za okoli 4,7-krat 
večji od dosedanje prispevne osnove. 

III. varianta (50 °/o BOD, 50 % po stanju poslovnega 
sklada ob koncu leta 1975) 

— nižja obveznost od dosedanje nastopi kadar bi bila 
tudi po I. in II. varianti nova obveznost nižja od dose- 
danje (t. j. če je BOD višji od prispevne osnove do 1,1-krat 
oz. stanje poslovnega sklada višje do 4,7-krat), 

— teoretičnega preračuna, ki bi kazal vpliv posamezne 
osnove nismo izdelali, ker postopek terja širši regresijski 
izračun (prišel bo v poštev pri računanju osnov in meril 
po letu 1977). 

III. Zelo orientacijski račun, (izdelan po dejavnostih iz 
deleža posameznih osnov v celotnem gospodarstvu) kaže, 

> zaradi "sistema ugotavljanja bi uporaba izračunane stopnje veljala celo 
leto 
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da bi po navedenih treh variantah prišlo med gospodarskimi 
dejavnostmi do naslednjih premikov v plačevanju prispevkov: 

— v milj. din 

v Vo 

© ,Q •a o 

1 1 . O _ H 
i 

. Q O Ift '/) irt 

-t-> t/3 trt O o 

i- ■ 
w o .!2 +§ H IO [fl U5 

cđ 
c . 
5 3 

ih 
■ 9, a 

Družbeni sektor 
gospodarstva (skupaj) 1829 1829 1829 
Industrija 905 919 915 
Kmetijstvo 27 36 47 
Gozdarstvo 20 20 20 
Gradbeništvo 214 207 179 
Promet 91 107 123 
Trgovina 365 329 339 
Gostinstvo 35 40 41 
Obrt 137 134 121 
Druge dejavnosti 35 37 44 

1829 
929 

55 
21 

172 
139 
304 
47 
117 
45 

Porast ali zmanjšanje obveznosti po dejavnostih v odnosu 
na dejansko obveznost po obstoječem instrumentariju, če se 
upošteva spremembo osnov v II. polletju. 

3 ker še ne razpolagamo s podatki za leto 1976 izdelano po strukturi 
vplačil za leto 1975 
4 po strukturi izplačil v obdobju I—IX. 1976 
' v kolikor za te dejavnosti ne bi uvedli neke olajšave n. pr. upoštevanje 
vrednosti zemlje, cest, infrastrukturnih objektov in podobno 
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Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 
Druge dejavnosti 

1.5 
33,3 

-3,3 
7.6 

-9,9 
14,3 

—2,2 
5.7 

1,1 
74.0 

-16,4 
35,2 

—7,1 
17.1 

-11,7 
25,7 

2,7 
103,7 

5,0 
—19,6 

52,7 
-16,7 

34,3 
—14,6 

28,6 

Izračun kaže, da bi vsaka od predlaganih variant vpli- 
vala na to, da se povečuje obveznost dejavnostim, ki so ali 
delovno ali kapitalno intenzivne,5 t. j. predvsem kmetijstvu, 
prometu in gostinstvu, medtem ko bi industrija v globalu 
ostala približno na istem. 

Glede na to, da naj oi. se sistem instrumentarija s pre- 
cenil samo za II. pol. leta 1977, da t>i bilo trsba verjetno 
uvesti še vrsto olajšav (ki bi morale zmanjšati obveznost 
kmetijstvu in prometu) m da iz-raeun priliva sredstev za lete 
1977 po obstoječem instrumentariju (glej I.) daje na to leto 
aadostna sredstva za financiranje obeh skupnosti predlaga- 
mo, da instrumentarija za II. poli, 1977 ne bi spreminjali. 

Varianti izračun'prispevka za Izobraževalno skupnost ,SE Slovenije, če bi se v II. polletju 
spremenile osnove za plačevanje prispevka 

- modelski proračun na realizaciji leta. 1976 - 

Dejanska 
obveznost 
za 1.1976 

Obveznost za 1.1976 če bi 
v II..polletju veljale nas- 

lednje osnove 

Razlika 
varianti izračun je višji (+) 
ali nižji (-) od dejanske 

obveznosti '• 

I. var. II. var. 
5o% obst. 5o% obst. 
sistem sistem 

po % BOD 5o% posl. 
  skl ■ 

III. var. 
5o% 30D 
5o% posl. 

skl. 

I., var. II:. var. III. var. 

1 ' 6' 

Železarna Store "*92o,9 
Cinkarna TOZD metalurgija 1769,9 
Tov. dušika TOZD nekovin 2412,3 

Saturnus TOZD avto oprema 2811,8 
TItAN TOZD ključ. 95°,o 
IMP TOZD. SKIP . 445,9 
TAM TOZD tirna vozila 28.53,o 
TAM TOZD kovačnica 768,2 
ISKRA TOZD TELA 3141,0 
TIKI Ljubljana 955,8 
Mehanika Trbovlje 1417,8 

LEK TOZD kemija 1443,5 
Belinka Ljubljana 11351*3 
Kemična tov. Podnart 1156,3 
Tov. dušika TOZl) agroke- 
mija 97° i5 

2239,9- 
1632,8 
2o?5,o 

2477.4 
■944,1 
466,6. 

2797,8 
735,8 

3151.5 
1057.7 
1313,2 ■ 

1235,2 
3892.8 
lol5,2 

23o7,o 
2269,7' 
2251,o 

2584,o 
looo,4 
446,5 

2833,8 
693,3 

2874,2 
13o7,o 
1346,7 

1959,o 
9831,7 

•1237,2 

839,o . 989,9 

2473,5 
1996,1 
1722,1 

2o26,3 
919,o 
431,8 

2552.1 
6oo, o 

2635.2 
1332,8 
1129,5 

1636,o 
6471,8 
1004.3 

781,2 

+ 319,o- 
- 137,1 
- 337,3 

- 334,4 
- -5,9 
+ 2o,7 
- 55,2 
- 32,4 
+ lo,5' 
+ lol,9 ' 
- lo4,6 

- 2o8,3 
-2458,5 
- 141,1 

+ 386,1 
+499,8 
- 161,3 

227,8 
5o,4 

o, 6 
19,2 
74,9 

266,8 
351,2. 
71,1 

+ 515,5 
-1519,6 
+ -8,0,9 

+ 552,6 
+ 226,2 
- 69o,2 

- 785,5 
- 31,o 
- ■14,1 
- 3oo,9 
- 168,2 
- 5o5,8 
+ 377,o 
- 288,3 

'+ 192,5 
-4879,5 
- 152,0 

- 131,5 + 19,4 - 189,3 
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PINUS Baoe 7388,5 5826,4 6514,8 4366,o 
LEE TOZD farmacija 6ol6,8 4879,7 6131,2 4516,3 
Ilirija TOZD Vedrog 676o,3 5889,2 6582,7 5174,8 
Zlatorog TOŽI) Kozmetike 626,4 6o2,4 842,2 768,5 
Zlatorog TOZD prašek 174,5 314,o 596,7 722,4 
Helios Domžale 2629,1 2145,2 229o,5 1597,8 
Color Hedvode 4588,6 4o36,6 46o5,l 3689,3 
PERO TOZD kemijo 1341,9 1283,-3 1434,6 1269,4 
Cementarna Trbovlje 2417,1 2368,4 3o83,9 2843,2 
Brest Cerknica 1975,7 1999,9 2o77,7 1945,1 
Svilanit TOZD frotir 352,5 634,6 63o,8 884,8 
Predilnica Litija 2o37,7 2363,3 2241,9 24o5,8 
MTT TOZD sukničarna 416,8 425,3 416,1 391,5 
IBI Kranj „ 2o94,8 2o39,l 2367,9 2145,9 
Gorenjska pred. Skofja 
loka . 564,4 1132,8 877,5 • 14ol,l 
Hotvoz in platno 1946,3 1838,4 18o4,6 1542,2 
Sašiea Gameljne 1777,4 2o96,8 176o,7 1938,9 
Almira Radovljica 966,3 loll,2 loo4,7 972,9 
Konus TOZD usnjarns 3o2,8 373,2 432,8 479,1 
Ind. usnja Vrhnika 
•asnjarna . ' 277o,o 2935,9 2934,6 288o,4 

Kamnik„. 499,2 563,2 483,4 5o7,8 
Žito TOZD Sumi ' lo98,4 983,3 lo89,3 886,9 

-1562,1 
-1137,1 
- 871,1 
- 24,o 
+ 139,5 
- 483,9 
- 551,4 
- 58,6 
- 48,7 
+ 24,2 
+ 282,1 
+ 325,6 
+ 8,6 
- 55,7 

+ 568,4 
- lo7,9 
+ .319,4 
+ 44,9 
+ 7o,4 

+ 1'65,9 
+ 64,o 
- 115,1 

- 873,7 
+ 114,4 
- 177,6 
+ 215,8 
i- 422,2 
- 338.4 

17,1 
92,7 

666,8 
102.0 
278,3 
2o4,2 

o,6 
273.1 

313,1 
141,7 
16,7 
38,4 

13o,o 

164,6 
15,8 
9,1 

-3o22,5 
-15oo,5 
-1585,5 
+ 142,1. 
+ 547,9 
-lo31,3 
- 898,7 
- 72,5 
+ 426,1 
- 3o,6 
+ 532,3 
+ 368,1 
- 25,2 
+ 51,1 

+ 836,7 
- 4o4,l 
+ 161,5 
+■ 6,6 
+ 176,3 

+ llo,4 
+ " 8,6 
- 211,5 

Priloga 1 

SREDSTVA SIS ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1976- 

Po pred- Po predlogih, s,„i:ou 
postavkah. pravnih sporazumov 
republiške- Prejšnji Sedanji 
ga plana skupni programi 

programi xx/ 

- v milij. din 
- cene 1975 

Indeksi 

2:1 3 = 1 3 = 2 

6.85o ,o 

9.8oo,o 

13.5oo,o 

7.421,9 8.699,9 
6.641,7 
2.o58,2 

■11.479,o 8.757,4 

13.278,0 

Otroško varstvo skupaj 
- skupne naloge ' 
- temeljni program 
Izobraževalna skupnost 
Slovenije 
Občinske izobraževalne 
skupnosti 
- skupne naloge 
- temeljni programi 
Kulturne skupnosti - sku- 
paj 2.25o,o 
- skupne naloge 
- temeljni programi 
le lesna kultura - skupaj l.o5o,o 
- skupne naloge 
- temeljni programi 

x) Za sedanji standardni program po predlogih s« t ©upravnih, sporazumov občinskih izobraževaln:' 
skupnosti še ni podatkov 

xx) Vključeni so enotni in skupni programi iz samoupravnih sporazumov SIS. 

2.625,3 1.377,7 
1.377,7 

1.13o,5 163,1 
163,1 

lo8,4 127,0 

117,1 89,4 

98,4 

116,7 61,2 

lo7,7 15,5 

117,2 

76.3 

52,5 

14.4 
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Priloga 1 

SupSn° SkrbStV° 1.700,0 1.894,, 758-1 111,4 44,6 4o,o 
- skupne nalogo cJsr 

Ždrlvstvf-Pskupaf 24.ooo,o 25.272,2 12-996',1 lo5,3 54,2 51,4 
- skupne naloge 7°3,4 
- temeljni programi _ , _ na i0£t 3 
Zaposlovanje-skupaj 65o,o 735,7 cp'e H3,2 118,o 
- skupne naloge 
~ temeljni programi /14, o 
Raziskovalna skupnost -.»»v, i„„ „ 
Slovenije 1.8oo,o 1.8oo,o 1.8oo,o loo,o loo,o loo,o 

Skup a j 6I.600,o 65.637,o lo6,6 

Opomba_: Podatki v stožcu 1 in 2 vsebujejo vrednost skupnih, programov, medtem ko je v stolpcu 
-r- *" 3 prikazana le vrednost standardnih programov, tto je vrednost tistega dela skupnih pro- 

gramov, ki se^s Srr.oupravnimi sporazumi zagotavlja vsem občanom in za katere se 
sredstva združujejo na temeljni solidarnosti) po predlogih samoupravnih sporazumov. 

Priloga 2 

STRUKTURA SREDSTEV PO PREDLOGIH .SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV.DBU23ENIH. DEJAVEOSTI V LETU 1976 
- csne . 

v mi o 
"75 
din 

. Dejavnost 

H.-JI 
Zdr 
Soc 
7:rX 

c-vnc i 
e-:.\jeno 
i?."::ov8 
t. ra 
avstvo 
ialno 
bslova 

T" 

skrbstvo 

Celotna x/ 
"Skupni prog- Enotni : ' " OšTtare z s 
ram /združe- . progrrami v SođBđarnoatno . njevanje p 
vanje na rep. SRS/Občinski/ prelivanje /med rair.dv obč. 
ravni/ ■ ■ Zne- Delež občinami/ SIS • 
Zne- Delež sek v . Zne- Delež Delež 

v celot, sek v sr.v.temelj, 
celot. sred. celot.programa 
sred.  ' sred. 

sek 
zne- 
sek 

celot 
sred. 

arstvo 
zobraževanje 
izobraževanje 

Ina dejavnost- 

1579,8 
2204,0 
1328,5 
316,6 
411,6 

'-228,5 
329,8 
85,7 

1222.4 
89,7 

1328.5 
316,6 
212.0 
179.1 

2.5 
5^2 10484, S" '->360,0 

77.4 
4,0 

100,0 
100,-o 
51.5 
4,2 
0,8 

10,7 
■ 3?7tr 

285,5 
1816,2 

2341,1 
124,5 
76,5 

4646,8' 

18,1 
82,4 

37,7 
39,3 

9,4 
258,2 

?:nc/ 
113,3 
28,5 
7,7 

417 

0,6 
11,7 

8,6 
9,0 

■3,3 
14,2 

4,8 
22,9 
10,1 

'71,9 4,5 
300,1 13,6 

■199,6. 
1708,3 

■ 202,8 

' hP — i 
AC< ' 61,- 

Z2: Z-HEZ 

xj:i usmerjenem izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in zaposlovanju so uporabi jeni 'podatki "iz 
pređiCr"ov samoupravnih sporazumov. Pri ostalih dejavnostih, kjer ni mogoče prikazati vseh sredstev, 
VvE že niso znani-.predlogi občinskih--sporazumov, -jbo-uporabljeni podatki o planiranih sredstvih v 
letu 1;76', preračunani v cene 1975.' Zato/ so t?s'I struktiirži ođiiosi v tabeli*2 približni', oz. začasni. 

xjc/. Bi prikazana finančna soudeležba Kulturne skupnosti Slovenije v občinskih kulturnih programih,' 
Iker je iz samoupravnega'sporazuma "KBS; ni. m*ogc.če točno' izračunati. 
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Priloga 3 

OSNUTEK DODATNEGA ČLENA V SAMOUPRAV- 
NIH SPORAZUMIH TER NAČIN UGOTAVLJANJA 
SREDSTEV V REALNIH IN NOMINALNIH 
VREDNOSTIH 

1. OSNUTEK DODATNEGA ČLENA: 

l.r Sredstva za izvedbo programa po tem samoupravnem 
•sporazumu znašajo: 

1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

Plan (cene 1975): 
Enotni program — — — —     
Skupni program — — — — —   
Dopolnilni program — — — — — — 
Skupaj — — — — — — 
Od tega: 
— za solidarnost — — — — — — 

iz solidarnosti — — — — — — 

2.1zvedba plana (v tekočih cenah): 

Enotni program — — — — — .. — . 
Skupni program — — — — — — 
Dopolnilni program — — — — — — 
Skupaj — — — — — — 

Od tega: 
— za solidarnost — — — — — — 
— iz solidarnosti — — — — — — 

3. Obseg združevanja sredstev za program v letu 1977 
se ugotovi takole: 

• 1. Dogovorjeni program za leto 1977 
2. Manj realizirana sredstva v obdobju 

od 1. 1. 1977 do 31. 6, 1977 (po zakonu o 
začasnem ftoanciranuj SIS) 

3. Manj znesek presežka iz leta 1976 
oziroma 

4. Plus znesek primanjkljaja iz leta 1976 
5. Ostane za združevanje v obdobju 

od 1. 7. 1977 do 31. 12. 1977 

Presežek sredstev ie leta 1976 se ugotovi tako, da se od 
celotnih sredstev, združenih za izvedbo programa po tem 
samoupravnem sporazumu v letu 1976, odšteje vrednost re- 
valoriziranega programa za leto 1976. Po istem principu se 
izračuna tudi znesek primanjkljaja za leto 1976. 

Znesek iz 5. točke prejšnjega odstavka se bo združeval 
tako, da bodo zavezanci plačevali prispevke po stopnji . . . % 
od o(snove) din. 

4. Merila aiz združevanje sredstev po tem sporazumu za 
leto 1978 to za naslednja leta bodo določali udeleženci tega 
sporazuma z aneksom, upoštevaje sistemske osnove, ki bodo 
za to obdobje opredeljene z zakonom:.* 

II. NAČIN UGOTAVLJANJA SREDSTEV 

1.Ugotavljanje realnih vrednosti programov: 
a) za leto 1976: 
dogovorjeni program za leto 1976 (nerevalorizlrani) izra- 

zimo v cenah leta 1975 tako, da znesek za leto 1976 delimo 
s količnikom 1,065; 

b) za leto 1977 do 1980 pa je program izražen v cenah iz 
leta 1975 V skladu z metodologijo, ki se je uporabljala pri se- 
stavi srednjeročnih družbenih planov. 

2. Ugotavljanje nominalnih vrednosti programov: 
a) za leto 1976: 
upoštevati je treba revalorizirani dogovorjeni program 

ža leto 1976 (nominalnih zneskih); 
b) za leto 1977: 
Plan sredstev za leto 1977 se ugotovi tako, da se pla- 

nirana sredstva za leto 1977 iz točke 1. b) pomnožijo s ko- 
ličnikom 1,130 (to je porast življenjskih stroškov leta 1976 
glede na leto 1975) in s količnikom 1,042 (to je prenos cen 
na drobno iz leta 1976 v leto 1977). 

Program 1977 (v nominalnem zinesku) = 
Program 1977 (v cenah 1975) x 1,130 x 1,042 

Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije 

IZHODIŠČA 

za pripravo meril in kriterijev za dopolnilno financiranje družbenopolitičnih 

skupnosti (ESA-834) 

Skupščina SR Slovenije je v decembru 1976 sprejela za- 
kon o začasnem financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih v prvem polletju 1977 (Urad- 
ni list SRS, št. 31/76), ki določa, da bodo občine, ki so 
v preteklem letu dobivale dopolnilna sredstva po načelu 
vzajemnosti in solidarnosti iz sredstev drugih občin, in iz 
sredstev republiškega proračuna, v prvem polletju letošnje- 
ga leta prejemale dopolnilna sredstvi iz republiškega prora- 
čuna. Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74), 
določa, da če občina s svojimi dohodki, ki morajo biti v 
skladu z možnostmi gospodarstva, delovnih ljudi in obča- 
nov, ne more zagotoviti zadostnih sredstev za izpolnjevanje 
nalog, ki jih ima po ustavi in zakonih, se ji zagotovijo sred- 
stva iz republiškega proračuna. Merilla, po kateTih se ugo- 
tavlja, katerim občinam pripadajo dopolnilna sredstva in 
v kakšni višini, določi zaikon o republiškem proračunu. 

Ob koncu leta 1976 je izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije izdelal informacijo o najpomembnejših vprašanjih . v 
zvezi z ureditvijo splošne porabe občin v letu 1977,. v 

tej informaciji in v gradivu, ki je bilo posredovano pred- 
sednikom izvršnih ,svetov, občinskih skupščin, je opredelil 
tudi stališča do ureditve splošne porabe v občinah. Ob 
spoštovanju načela o samofinanciranju družbenopolitičnih 
skupnosti v okviru skupne bilance osebne, skupne to sploš- 
ne porabe v občini zagotavlja republiški proračun dopolnil- 
na sredstva tistim občinam, ki jim lastni viri ne zadošča- 
jo za pokrivanje opredeljene višine in obsega, splošne po- 
rabe. 

V resoluciji o .politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od letlei 1976—1980 v letu 1977 je dolo- 
čeno, da mora rast sredstev za zadovoljevanje osebnih, 
skupnih to splošnih potreb zaostajati za rastjo družbenega 
proizvoda, da morajo sredstva za osebne dohodke narašča- 
ti za 10- odstotkov počasneje od rasti doseženega dohodka, 
sredstva za skupno in splošno porabo pa morajo rasti 
počasneje od doseženega dohodka. Delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega dela na območju obči- 
ne bodo: pri razporejanju dohodka analizirali vše sestavine 
to namene, za katere se bo dohodek uporabljal, z vidika 
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celovitih interesov zadovoljevanja osebnih, skupnih in sploš- 
nih potreb. Metodologijo zla ugotavljanje usklajenega giba- 
nja vseh vrst porabe v občini, je izdelal zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, občinske skupščine pa so dolž- 
ne po teh merilih spremljati izvajanje planskih izhodišč 
med letom in v skladu z rezultati teh sprejemanj usklaje- 
vati tudi obseg splošne porabe oziroma višino proračuna 
občine. 

Po izdelanih osnovah in merilih je določen obseg sploš- 
ne porabe za naslednja področja dejavnosti: 

— dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti opre- 
deljujeta. družbeni dogovor o enotnih osnovah in merilih 
za oblikovanje sredstev za delo državnih orgtaov ter aneks 
k temu dogovoru. Z aneksom se določajo izhodišča za obli- 
kovanje sredstev za delo državnih organov : po temeljnih 
namenih (sredstva za osebno in skupno porabo delavcev, 
materialne stroške, sredstva opreme in sredstva za poseb- 
ne namene) ter za delovanje občinskih skupščin in njiho- 
vih organov. V aneksu opredeljena izhodišča naj bi zago- 
tovila oblikovanje sredstev za delo org&nov družbenopoli- 
tičnih skupnosti v okvirih, določenih z resolucijo. To pa po- 
meni, da naj bi se sredstva za Jsebne dohodke delavcev 
oblikovala v višini, ki predstavlja polno uresničitev samo- 
upravnega sporazuma dejavnosti za leto 1976 oziroma izho- 
dišč sindikalne liste za leto 1976. Tako oblikovana sred- 
stva bi se lahko povečala v obsegu, ki omogoča 3-odstotno 
povečanje števila delavceiv v primerjavi s poprečnim šte- 
vilom deliavcev v letu 1976. Po enakih izhodiščih se oblikuje- 
jo tudi sredstva za skupno porabo delavcev. Sredstva za 
materialne izdatke, opremo in posebne namene se lahko 
povečajo največ v odstotku globalnega povečanja ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. Z navedenim družbenim dogo- 
vorom niti z nekim drugim splošnim lafetom ni urejen na- 
čin oblikovanja oziroma usklajevanja obsega sredstev za 
delovanje občinskih skupščin, njihovih organov in delegat 
skega sistema v občini. Aneks družbenega dogovora zato 
začasno doloSa, da. se tudi sredstva v te namene lahko 
povečajo največ v višini porasta proračuna ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti. 

V okviru skupne bilance osebne, skupne in splošne 
porabe v občini pa je povečevanje proračunov skladno z 
rastjo družbenega proizvoda odvisno od odločitev delavcev v 
združenem delu glede najustreznejšega obsega potreb na 
področju splošne porabe. 

— Merila za financiranje dejavnosti ljudske obrambe v 
občinah je izdelal republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
na podlagi srednjeročnega plana in zJakona o ljudski obram- 
bi. Minimalni program za to področje dejavnosti v okviru 
splošne porabe v občini je pripravljen z upoštevanjem anga- 
žiranja subjektov, ki so po zakonu o ljudski obrambi dolž- 
ni sofinancirati programe, to pa so poleg skupščine občine 
tudi temeljne organizacije združenega dela ter samouprav- 
ne organizacije ter skupnosti v občini. 

— Merila za podeljevanje priznavalnin borcev NOV do- 
loča družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnin borcev NOV in drugih vojn, ka- 
tere urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi. Mini- 
malni program za leto 1977 je uveljavitev družbenega dogo- 
vora do 1/3. Republiški komite za vprašanje borcev NOV 
in vojaških invalidov je zadolžen na podlagi stališč izvrš- 
negia sveta skupščine SR Slovenije o postopnem uveljavlja- 
nju pravic borcev po določilih dogbvora, za izvedbo uve- 
ljavitve družbenega dogovora do 1/3, za kar se v globalu 
v letu 1977 lahko povečajo sredstva za to dejavnot največ 
do višine 72.848 tisoč din. 

Na podlagi zsaikonia o vojaških pokopališčih in grobovih 
pripravi prehodno za leto 1977 republiški komite za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških invalidov merila za financi- 
ranje izdatkov občin za urejanje in vzdrževanje pokopališč 
in grobov borcev NOV in žrtev sovražnikovega nasilja. 
Skupna sredstva v letu 1977 ne morejo biti višja od lan- 
skoletne proračunske porabe občin za te namene. 

— Merilo za financiranje dejavnosti družbenopolitičnih 
organizacij v občini je letni program nalog, usklajen in 
ovrednoten v okviru občinske konference SZDL. Pri finan- 
ciranju družbenopolitičnih organizacij v občini pa je potreb- 
no upoštevati ugotovitve, stališča in sklepe 82. seje izvrš- 
nega komiteja predsedstva CK ZK Slovenije, ki smlatra, da 

se med dejavnostmi, kjer se po potrebi zagotavljajo dopol- 
nilna sredstva iz republiškega proračuna, ne more uvrščati 
dejavnost družbenopolitičnih organizacij v občini, temveč 
je dolžna za to dej'avnost zagotavljati potrebna sredstva v 
okviru proračuna vsaka družbenopolitična skupnost sama. 

— S predlogom odloka o začetku ugotavljanja katastr- 
skega dohodka je predvideno, d<a sredstva za izračun kata- 
strskega dohodka zagotovijo občinske skupščine iz svojih 
proračunov. Način ugotavljanja katastrskega dohodka ure- 
ja v septembru sprejeti republiški zakon, s predlogom odlo- 
ka pa se bo na območju SR Slovenije začelo ugotavljianje 
katastrskega dohodka v letošnjem letu. Nove lestvice kata- 
strskega dohodka se bodo uporabljale za odmero davka od 
kmetijskih de javnosti za leto 1978. Določena bo točna časov- 
na opredelitev za izvedbo posameznih faz dela, kjer bo po- 
trebno poleg davčnega instrumentarija prilagoditi novi vi- 
šini katastrskega dohodka tudi sistem zbiranja sredstev za, 
obvezne oblike zavarovanja kmetov in druge obveznosti. 
Geodetska uprava SRS bo izdelala osnove in merila za do- 
ločitev obveznosti občin za izvedbo izračuna katastrskega 
dohodka v katastrskem operatu. 

V drugo podskupino poriabe spadajo obveznosti občin 
v fiksnih zneskih in stalne obveznosti proračunov v različ- 
ni višini, na katere družbenopolitične skupnosti ne morejo 
vplivati in so navedene v 2. točki 4, člena zakona. Te obvez- 
nosti se v proračunih občin predvidijo v višini dejanskih 
obveznosti za leto 1977, 

Preoblikovanje splošne porabe v skladu z ustavo postav- 
lja pred družbenopolitične skupnosti nalogo, da izločijo iz 
svojih proračunov v drugem polletju 1977 tiste oblike pora- 
be, ki po svoji vsebini ne sodijo na področje splošne po- 
rabe. To so poleg največjega delež-a izdatkov za področje 
komunalnih dejavnosti tudi dejavnost turizma, požarnega 
varstva, ostankov skupne porabe v proračunu občin ter del 
gospodarskih intervencij (regresiranje obrestne mere v 
kmetijstvu, ukrepi v zvezi z varstvom pred točo, anuitete od 
prevzetih garancij organizacij združenega dela s področj'« 
gospodarstva ipd.) že v preteklih letih dogovori v splošni 
porabi v občinah niso dovoljevali prevzemati novih material- 
nih obveznosti za področje skupne, druge porabe in go- 
spodarstva, vendar so bile v proračunih nekaterih občin še 
vedno planirane postavke za te namene in so s tem občine 
usmerile na proračunsko financiranje tudi dejavnosti, kjer 
bi bilo možno samoupravno združevanje sredstev. Občine v 
letu 1977 planirajo sredstva m te namene taiko, da lanskolet- 
no polletno porabo valorizirajo za 10,8 odstotka. Predvide- 
no je, da dopolnjevane občine, ki bodo v drugem polletju 
1977 v svojem proračunu planirale in izvršile izdatke za 
področja, ki ne sodijo v splošno porabo, ne bodo mogle 
dobiti dopolnilnih sredstev iz republiškega proračuna. 

Naloge občine, ki se še vedno financirajo iz proračuna, 
pa zanje še niso izdelane osnove in merila in morajo biti 
v največji meri odvisne od materialnih možnosti vsake po- 
samezne občine, predstavljajo tretjo podskupino splošne po- 
riabe. To so naloge kmetijske pospeševalne službe (brez 
nadomestitve dela obresti za kmetijsko hranilno službo in 
brez ukrepov v avezi z varstvom pred točo), naloge s pod- 
ročja urbanistične in geodetske službe (geodetska karta, 
vzdrževanje katastra, prostorski programi, urbanistična do- 
kumentacija, izdelava državne karte in izvajanje geodetskih 
del) ter vlaganja v negospodarske investicije (izgradnja po- 
staj milice, izgradnja mejnih prehodov, nakupi stanovanj 
za delavce milice in delavce organov skupščine, adaptacije 
in gradnje upravnih prostorov). Vse navedene naloge do- 
polnjevane občine Miko planirajo v svojih proračunih, če 
za izvedbo teh nalog v določeni višini soglaša republiški re- 
sorni upravni organ in če to glede na upoštevanje dejavno- 
sti po izdelanih merilih, dejanskih obveznostih proračunov 
v fiksnih zneskih, omogočajo razpoložljiva dopolnilna sred- 
stva, ki jih določi zteukon o republiškem proračunu. 

Skladno s sprejetim stališčem o financiranju negospo- 
darskih investicij s področja splošne porabe v občinah, 
lahko dopolnjevane občine, ki potrebujejo negospodarsko 
investicijo, za katero nimajo zadostnih lastnih virov sred- 
stev, predložijo odločitev o tem delavcem v združenem delu 
nla svojem območju, ki bodo za takšne investicije namenjali 
sredstva iz svojega dohodka. Za financiranje prioritetnih 
investicij v občinah, ki jih določijo kot nujne v letošnjem 
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letu resorni sekretariati in zanje v združenem delu na ob- 
močju občine ne bo mogoče zagotoviti sredstev, bo finan- 
ciral republiški proračun. Izjemno se bodo obravnavale 
potrebe za izgradnjo objektov republiškega sekretariata za 
notranje zadeve. 

Razliko med potrebnimi sredstvi za izvajanje nalog 
splošne porabe v letošnjem !trtu po določbah tega zakona 
ter planiranimi lastnimi proračunskimi viri dohodkov, zfea 
gotavlja republiški proračun iz svojih sredstev. Planirane 
dohodke občine, ki jih ugotovi republiški sekretariat za fi- 
nance v sodelovanju s posamezno občino, je občina dolžna 
realizirati, če želi izvršiti tudi vse planirane proračunske 
izdatke za letošnje leto, ker za izpad dohodkov do planira 
ne višine lastnih virov dohodkov ne bo prejela višjih dopol 
nilnih sredstev. Nasprotno pa bo občima, ki bo z doslednim 
izvajanjem dogovora o enotni davčni politiki in s prizade 
van jem pri odmeri in izterjavi da/vkov od občanov prese- 
gla tako planirane lastne proračunske vire, prejela nezmanj- 
šana dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. S tem 
bodo stimulirane vse dopolnjevane občine za čim boljšo re- 
alizacijo lastnih proračunskih dohodkov v letošnjem letu 

V proračunu SR Slovenije za leto 1977 je planirana po 
stavka zfe dopoljevanje sredstev občinam, predlog za nje- 
no porabo pa določi republiški .sekretariat za finance po do- 
ločilih tega zakona s posebnim aktom. Občine so dolžne 
predložiti republiškemu sekretariatu za finance sprejeta plan 
sk& izhodišča o gibanju splošne porabe v občini, kjer mort 
biti razvidno usklajeno gibanje vseh oblik porabe glede n? 
rast družbenega proizvoda ter podatke o dejanskih gibanji!; 
porabe v prvem polletju letošnjega leta po metodologiji za 
voda za družbeno planiranje SR Slovenije. 

Dokler ne bodo določene pravice občin za dopolnjeva 
nje sredstev iz republiškega proračuna, se zagotavljajo akon 
tacije iz obdobja začasnega polletnega financiranja prora 
čunov. Končni obračun akontacij za leto 1977 bo izvršen pr 
zaključku proračunskega leta na podlagi podatkov o let 
nih gibanjih družbenega proizvedla ter rasti osebne, skup 
ne in splošne porabe v občinah. Razlike v dopolnjevani! 
sredstvih glede na rezultate takšnih gibanj bodo poračunane 
z dopolnilnimi sredstvi republiškega proračuna v letu 1978 

Pri dograjevanju sprejetih osnov in meril za določitev 
obsega splošne porabe v občinah v letošnjem letu, so odprte 
še nekatere dileme, ki bodo obravnavane v nadaljevanju 

rttzprav v delegatski skupščini in jih bo do sprejetja re- 
publiškega proračuna še potrebno razčiščevati. 

— Rezultati izračuna po metodologiji za celovito sprem- 
ljanje gibanja vseh oblik porabe v letu 1977, ki jo je pri- 
pravil zavod SRS za družbeno planiranje in je sedaj šele v 
razpravi kot osnutek, bodo znani šele po preteku prvega 
polletja letošnjega leta. Takrat bodo znani tudi zgornji li. 
miti, do katerih bodo lahko v skladu s to metodologijo 
porasli proračuni občin v letu 1977. 

— Aneks k družbenemu dogovoru o enotnih osnovah in 
merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov, 
ki omejuje porabo za to dejavnost v okvire možnosti sploš- 
ne porabe za letošnje leto, je prav taiko šele v razpravi. 
Potem, ko bodo občine aneks podpisale, bo šele mogoče 
določiti obseg .sredstev zia delo državnih organov v letošnjem 
letu. 

— Prehodno za letošnje leto je rešeno vprašanje finan- 
ciranja delovanja delegatskega sistema v krajevnih skup- 
nostih. V fazi delovnih tez je izdelava družbenega dogovoTa 
o izhodiščih zia združevanje sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti. Ta dogovor bo prinesel nove rešitve pri ureja- 
nju te problematike. 

— Kljub ukrepom republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo, so obveznosti občinskih proračunov za realizacijo 
programov ljudske obrambe v občinlah za leto 1977 še ved- 
10 zelo visoke. Zaradi pomembnosti nalog, ki jih vsebujejo 
orogratni za ljudsko obrambo, občine ne najdejo rešitve v 
okviru selektivnega pristopa med možnostmi kot jih dajejo 
celotni viri dohodkov in potrebe. 

— Pri izvajanju postopnega uveljavljanja družbenega do- 
jovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje pn- 
-jiavalnin borcem NOV so nastali problemi, ker občine s 
ivojimi odloki že izplačujejo denarne pomoči ponekod tudi 
istim borcem, ki jim po določilih družbenega dogovora te 
iravice ne bi pripadale. Problem ilazrešuje republiški komi- 
e za vprašanja borcev. 

— Financiranje kolektivne komunalne potrošnje bo ure- 
;eno za leto 1977 z dopolnitvijo zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomeria. Sistemske rešitve za 
področje komunalnih dejavnosti pripravlja republiški sekre- 
tariat za urbanizem. 

Skupščina 
SR Slovenije 

TEZE 

za določbe zakona o republiškem proračunu za leto 1977 glede zagotavlja- 

nja dopolnilnih sredstev občinam (ESA-835) 

1. člen 
Občinam, ki s svojimi dohodki ne morejo zagotoviti iz- 

vajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v ob- 
segu, določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo do- 
polnilna sredstva iz republiškega proračuna po določbah 
tega zaikona (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva). 

2. člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, mo- 

rajo biti njihovi dohoidki predvideni v skladu z dogovorom 
občin o usklajevanju davčne politike in v skladu z možnost- 
mi organiziacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in 
drugih občanov na območju posamezne občine. 

Obseg dohodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavlku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotav 
Ija republiški sekretariat za finance v sodelovanju s posa 
mezno občino. 

3. člen 
Občinam priptadajo dopolnilna sredstva v višini razlike 

med predvidenimi dohodki po prejšnjem členu in obsegom 
sredstev za splošno porabo, opredeljenem na podlagi izho- 

dišč resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1977 o usklajenem gi- 
banju vseh vrst porabe (osebni, skupne in splošne) v ob- 
čini. 

Metodologijo za ugotavljianje usklajenega gibanja vseh 
vrst porabe v občini po prejšnjem odstavku predpiše direk- 
tor zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

i člen 
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v ob- 

lini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti, 
nalog in obveznosti občine upošteva v naslednjem obsegu: 

1. za dejavnost državnih organov v občini po družbe- 
nem dogovoru o enotnih osnovah in merilih za oblikova- 
nje sredstev za delo državnih organov in dohodka dellav- 
oev delovnih skupnosti teh organov v SR Sloveniji in po 
aneksu dogovora za leto 1977 in to: 

a) za dejlavnost skupščin in izvršnih svetov ter za de- 
lovanje delegatskega sistema, 

b) za dejavnost državnih organov (upravnih, pravosod- 
nih in drugih organov), 
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c) za uresničevanje pravic narodnosti (dvojezično poslo- 
vanje in drugo), 

— dejavnost ljudske obrambe — po merilih, ki jih gle 
de na programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega 
plana in zakona o ljudski obrambi določi republiški sekre- 
tariat za ljudsko obrambo, 

— priznavalnine borcem NOV in kmetom — borcem 
NOV — v obsegu, določenem z družbenim dogovorom o skup- 
nih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin bor 
cem NOV ter izdatke za urejanje in vzdrževanje pokopališč 
in grobov borcev NOV in žrtev sovražnikovega nasilja — 
po merilih, ki jih določi republiški komite za vprašanja 
borcev NOV in vojaških invalidov, 

— dejavnost družbenopolitičnih organizacij — po letnih 
programih dela — ovrednotenih in usklajenih v okviru ob- 
činske konference SZDL, 

— naloge v zvezi z izvedbo novega izračuna katastrske- 
ga dohodka — po merilih, ki jih določi Geodetska uprava 
SR Slovenije. 

2. Anuitete, obveznosti do starostnega zavarovanja kme- 
tov, obveznosti do preživninskega varstva kmetov, vzdrže- 
vanje železniških prehodov, pomoč družinskim članom, ka- 
terih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v 
zvezi z zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v 
zvezi z /zvajanjem mrliške pregledne službe, pogrebni stro- 
ški oseb brez ugotovljene identitete, obveznosti iz pretekle 
ga leta po podatkih iz zaključnega računa, obveznost za 
izločanje v sredstva rezerve — v višini dejanskih obvez 
nosti za leto 1977; 

3. Komunalna dejavnost, pospeševanje turizma, dejav- 
nost. požarnega varstva, nadomestitev dela obresti za kme- 
tijstvo, ukrepi v zvezi z varstvom pred točo, dospele obvez- 
nosti iz prevzetih garancij za organizacije združenega dela 
s področja gospodarstvi (sanacija oziroma likvidacija) — 
v višini sredstev za te namene v polovici leta 1976, pove- 
čanih za 10,8 odstotka. 

Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v 
smislu prejšnjega odstavka se lahko upoštevajo tudi na 
loge kmetijsko pospeševalne službe, naloge s področja urba 
nistične in geodetske službe (geodetska karta, vzdrževanje 
katastra, prostorski programi, urbanistična dokumentacija, 
izdelava' državne karte in izvajanje geodetskih del) in vla- 
ganje v negospodarske investicije na področju splošne po- 
rabe, če s predlogom občine soglaša pristojni republiški 
upriavni organ in če to glede na upoštevanje dejavnosti, 
nalog in obveznosti iz prejšnjega odstavka omogočajo raz- 
položljiva dopolnilna sredstva, predvidena s tem proraču- 
nom. 

5. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sred- 

stva ne zagotavljajo tistim občinla-m, ki v svojih proračunih 

predvidevajo izdatke za dejavnosti oziroma naloge iz 3. toč- 
ke prejšnjega člena za drugo polletje 1977 oziroma, ki pred- 
videvajo . za dejavnosti iz 1. točke prejšnjega člena sred- 
stva v večjem obsegu, kot ga opredeljujejo sprejeta merila. 

6. člen 
Občine, ki imajo po merilih iz tega zakona pravico do 

dopolnilnih sredstev, morajo republiškemu sekretariatu za 
finance predložiti podatke o planskih izhodiščih za uskla- 
;eno gibanje vseh vrst porabe v občini po 3. členu tega za- 
kona in podatke o dejanskih gibanjih te porabe v prvem 
polletju 1977. 

Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka, predvide- 
nih dohodkov občin iz 2. člena in meril zia ugotavljanje 
obsega sredstev za splošno porabo iz 4. člena tega zakona 
začasno ugotovi potrebno višino dopolnilnih sredstev za 
posamezne občine republiški sekretariat za finance. 

1. člen 
Dopolnilna sredstvia se zagotavljajo občinam po dva. 

najstinah. 
Do ugotovitve republiškega sekretariata za finance o 

potrebni višini dopolnilnih sredstev za posamezno občino 
iz prejšnjega člena se občinam zagotavljaj-o Akontacije na 
račun dopolnilnih sredstev po 3. členu zakona o začasnem 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih v prvem polletju 1977 (Uradni list SRS, števil- 
ka 31-1388/76). 

Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z do- 
polnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotovi 
•epubliški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena. 

8. člen 
Občine, ki po 3. členu zakona o začasnem financiranju 

splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih v 
prvem polletju 1977 prejmejo akontacije na račun dopolnil- 
nih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po tem zakonu ne 
pripadajo, morajo prejete akontacjie vrniti republiškemu 
proračunu najpozneje do 30/11-1977. 

9. člen 
Po preteku leta 1977 se na podlagi metodologije iz dru- 

gega odstavka 3. člena tega zakona ugotovi skladnost obse- 
ga splošne porabe v gibanju vseh vrst porabe v občini in se 
na tej osnovi v skladu z določbami 3. člena tega zakona do- 
končno ugotovijo potrebna dopolnilna sredstva za posamez- 
ne občine v letu 1977. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upošte- 
vajo pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev zfei leto 1978. 

PREDLOG ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU 

o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) 

za leto 1976 (ESA-833) 

Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za le- 
to 1976 je sprejela skupščina SR Slovenije dne 29. decembra 
1975 (Uradni list SRS, št. 29/75) v višini 8,388,9 mio din. 

I. DOHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE 
V LETU 1976 

Skupni predvideni dohodki republiškega 
proračuna za leto 1976 so znašali: 8.389,0 mio din 
od tega: 
— za razporeditev po posebnem delu 

proračuna 3.044,3 mio din 
— za razporeditev v tekočo proračunsko 

rezervo 4,1 mio din 
— za obveznosti do federacije 5.340,6 mio din 

Dohodki republiškega proračuna so se v letu 1976 obliko- 
vali iz: 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega deia 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1976 je bil davek 
iz dohodka TOZD predviden v višini 956,7 mio din in do konca 
leta 1976 realiziran le z 510,0 mio din ali s 53,3 %>. Upoštevajoč 
51,4 mio din več doseženih dohodkov iz naslova davka iz do- 
hodka TOZD po stanju 31/12-1975, ki so se po zakonu o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1975 (Uradni list SRS, št. 15/76) prenesli med dohodke za leto 
1976, predstavlja realizacija davka iz dohodka TOZD 561,4 mio 
din ali 58,7 o/0. 
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Izredno nizek dotok sredstev iz naslova davka iz dohodka 
TOZD je odraz predvsem: 

— v letu 1976 znižane davčne stopnje od 6,5 o/o na 5,5 o/„, 
— odraz neugodnih finančnih rezultatov sorazmerno veli- 

kega števila TOZD, ki so poslovno leto 1976 zaključili z izgubo, 
— ter razširitev obsega odbitnih postavk iz davčnih olajšav. 

2. Davek iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji 

je bil predviden v višini 613,8 mio din in realiziran v višini 
578,8 mio din ali s 94,3 "/o, kar predstavlja izpad dohodkov za 
35,0 mio din in je posledica nižje rasti osebnih dohodkov v le- 
tu 1976. 

3. Davek iz skupnega dohodka občanov 
Davek iz skupnega dohodka občanov je po dopolnitvah 

zakona, o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
(Uradni list SRS, št. 15/76) v letu 1976 izjemoma pripadal 
občinam in je bil zato prenesen med sredstva občinskih 
proračunov. Izkazani dohodki v višini 1,1 mio din izhajajo 
iz proračuna za leto 1975. 
4. Temeljni davek od prometa proizvodov 

• V letu 1976 je temeljni davek od prometa proizvodov 
predstavljal v strukturi predvidenih republiških dohodkov 
64,2 %. Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1976 
je bil predviden v višini 5389,0 mio din in realiziran z 98,9 % 
ali s 5324,0 mio din. 

Iz priliva temeljnega davka od prometa proizvodov v letu 
1976 v višini 4953,9 mio din je SR Slovenija na podlagi zakona 
o izvrševanju proračuna federacije za leto 1976 (Uradni list 
SFRJ, št. 60/75) in zakona o financiranju federacije (Uradni 
list SFRJ, št. 35/72) poravnala za 85,6 «/o ali 4571,0 mio din ob- 
veznosti SR Slovenije do prispevka federaciji (celotna obvez- 
nost SR Slovenije je za leto 1976 znašala 5340,6 mio din). SR 
Slovenija je v letu 1976 iz priliva tega davka zadržala 382,9 mio 
din, zaradi neenakomernega in počasnega pritoka ter velikega 
izpada dohodkov, da je lahko izpolnila najnujnejše zakonske 
obveznosti republiškega proračuna. Priliv temeljnega davka od 
prometa proizvodov od 1/1-3/2-1977, ki se je nanašal še na leto 
1976 v višini 370,1 mio din je bil v celoti odveden kot prispe- 
vek SR Slovenije za financiranje proračuna federacije za leto 
1976. Celotni prispevek SR Slovenije za financiranje proračuna 
federacije za leto 1976 v višini 5340,6 mio din je SR Slovenija 
poravnala 24/2-1977. 

5, Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od piačil za storitve 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve je bil v letu 1976 dosežen z 1104,7 mio din 
ali s 95,6 % od predvidenih 1155,0 mio din in pomeni izpad 
dohodkov za 4,4 %, ki je posledica povečane rasti cen, in 
zato zmanjšane potrošnje. 

6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 
Davek se plačuje od dohodka doseženega z vlaganjem 

tujih sredstev v domačo organizacijo združenega dela, od 
dohodka doseženega z investicijskimi deli po mednarodnem 
natečaju in od dohodka doseženega z opravljanjem prevozov 
potnikov in blaga. S proračunom SR Slovenije za leto 1976 
je bil predviden v višini 12,0 mio din in realiziran s 16,0 
mio din ali s 133,2 %. 

7, Sodne takse 
Dohodki iz naslova sodnih taks so v letu 1976 realizirani 

v višini 27,7 % od predvidenih 52,9 mio din. 

8, Denarne kazni 
Dohodki iz denarnih kazni so bili v letu 1976 doseženi 

s 65,4 mio din ali s 128,9 % od predvidenih 50,7 mio din. 

9, Izvirni dohodki ukinjenega računa 
za izravnavanja v gospodarstvu in 
za pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti 

V letu 1976 so bili predvideni v višini 137,9 mio din in 
realizirani v višini 95,4 mio din ali z 69,2 % z naslednjimi ob- 
likami dohodkov: 

— dohodek od obresti narodne banke Jugoslavije za leto 
1972 

— umik dela sredstev kreditnega sklada in posebnega re- 
zervnega sklada določenih bank 

— odstopljeni kredit narodne banke Jugoslavije za leto 
1975 

— ter osw«i dohodki 
V okviru izvirnih dohodkov ukinjenega računa za izravna- 

vanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodar- 
skih dejavnosti je v letu 1976 v celoti izpadel dohodek iz na- 
slova 90 o/o presežka dohodkov nad izdatki narodne banke Slo- 
venije, ki je bil predviden v višini 72,0 mio din iz razloga, 
da ob sestavi predvidenih dohodkov republiškega proračuna 
za leto 1976 še niso bili znani dohodki Narodne banke Slo- 
venije za, leto 1976. 

II. RAZPOREDITEV SREDSTEV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA ZA LETO 1976 

Dohodki za financiranje proračuna SR Slovenije so bili po 
zakonu o proračunu SR Slovenije razporejeni za naslednje na- 
mene: 

01 Redna dejavnost organov družbenopolitičnih 
skupnosti \ 
Sredstva za osebno in skupno porabo delavcev republi- 

ških državnih organov so bila v republiškem proračunu za 
leto 1976 oblikovana na osnovi izhodišč za sestavo republi- 
škega proračuna, ki so temeljila na resoluciji o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah in ukrepih, ki jih je ta resolucija predvidevala v 
letu 1976 ter v skladu z načeli določenimi s srednjeročnim 
družbenim planom SR Slovenije. 

Za določitev obsega potrebnih sredstev za osebno in skup- 
no porabo delavcev v republiških upravnih organih so se upo- 
rabljale osnove in merila samoupravnih sporazumov za uprav- 
ne in pravosodne organe. Sredstva za materialne izdatke in 
sredstva za posebne namene so se oblikovala na podlagi dejan- 
sko porabljenih sredstev v preteklih letih. 

V letu 1975 so bila republiškim upravnim organom dode- 
ljena sredstva za osebno in skupno porabo v višini, ki je omo- 
gočala 95o/o realizacijo osnov in meril samoupravnih sporazu- 
mov upravnih in pravosodnih organov. Tudi v letu 1976 zago- 
tovljena sredstva niso omogočala celotne realizacije samouprav- 
nih sporazumov obeh dejavnosti, predvsem pa ni bila doseže- 
na rast osebnih dohodkov v skladu z določili družbenega do- 
govora o razporejanju dohodka za leto 1976. 

02 Posebni nameni organov družbenopolitičnih 
skupnosti 

Za posebne namene je bilo v proračunu za leto 1976 pred- 
videnih 329,9 mio din in realizirano 319,1 mio din ali 96,7 0/0. 

03 Dejavnost družbenopolitičnih organizacij 
in društev 

Sredstva namenjena za dejavnost družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev v višini 126,5 mio din so bila porabljena za: 

— splošne republiške potrebe 
—- dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev. 

04 Negospodarske investicije 
Predvidena poraba v letu 1976 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1976 (Uradni 

list SRS, št. 29/75) so bila za negospodarske investicije pred- 
videna sredstva v višini 272,1 mio din in porabljena le za naj- 
nujnejše že zapadle obveznosti v višini 247,7 mio din. 

06 Znanstvena dejavnost 
Za znanstveno dejavnost so bila v letu 1976 zagotovljena 

sredstva v višini 8,0 mio din. Z zakonom o zaključnem računu 
za leto 1975 so bila za ta namen dodatno odobrena sredstva v 
višini 0,6 mio din. Skupno razpoložljiva sredstva za znanstve- 
no dejavnost so znašala 8,6 mio din in porabljena v višini 
6,8 mio din. 
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07 Kulturno-prosvetna dejavnost 

Sredstva za potrebe kulturnoprosvetne dejavnosti so bila 
zagotovljena republiškim upravnim organom in zavodom v vi- 
šini 9,4 mio din za naloge, ki jih ti opravljajo kot državni 
organi in na podlagi mednarodnih pogodb z drugimi institu- 
cijami, realizirana pa v višini 9,4 mio din ali z 99,9%. 

08 Socialno skrbstvo 

Za izvrševanje obveznosti s področja socialnega skrbstva, 
ki izvirajo iz ustave in zakonskih predpisov, so nila v letu 
1976 predvidena sredstva, v višini 443,7 mio din, izvršene pa 
so bile le najnujnejše obveznosti tako, da realizacija le-teh 
znaša 378,6 mio din ali 85,3 °/o- 

Večji izdatki s področja socialnega skrbstva so bili name- 
njeni za: 

— prispevek republike za starostno zavarovanje kmetov po 
obračunu za obdobje 1972—1975 v višini 8,5 mio din 

— pokojnine in varstveni dodatek kmetov-borcev zavarova 
nih v starostnem zavarovanju kmetov v višini 42,7 mio din po 
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 

— izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev v 
višini 2,0 mio din 

— razlike v pokojninah borcev NOV in organov NZ v vi- 
šini 122,5 mio din 

— dodatek zaposlenim borcem NOV v višini 14,0 mio din 
kot obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o dodatku za- 
poslenim udeležencem NOV 

— zdravstveno zavarovanje borcev NOV v višini 0,2 mio din 
— priznavalnine borcem NOV v višini 18,5 mio din, ki se 

na podlagi zakona o republiških priznavalninah (Uradni list 
SRS, št. 27/72) zagotavljajo v proračunu SR Slovenije 

— invalidsko varstvo v višini 151,7 mio din 
— ŽFN — izdatki za varstvo v višini 12,2 mio din 
— varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih do- 

brovoljcev v višini 2,9 mio din 
— za kritje stroškov komisije po 177.členu zakona o po- 

kojninskem in invalidskem zavarovanju v višini 0,5 mio din 
— socialno zavarovanje umetnikov v višini 2,9 mio din. 

14 Namenska dopolnilna sredstva občinam 

Namenska dopolnilna sredstva občinam so v letu 1976 zna- 
šale 68,6 mio din in so bila razporejena za naslednje namene: 

— priznavalnine borcem NOV in kmetom-borcem NOV v 
višini 14,6 mio din in so bila razdeljena v skladu z odlokom 
o razdelitvi namenskih dopolnilnih sredstev občinam za pri- 
znavalnine borcem NOV in kmetom-borcem NOV za leto 1976 
(Uradni list SRS, št. 17/76). 

Pri razdelitvi namenskih dopolnilnih sredstev za občinske 
priznavalnine borcem NOV kot začasne oblike preživninskega 
varstva kmetov-borcev do sprejetja oziroma realizacije zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov pa so bila upoštevana na- 
slednja merila: 

število kmetov-borcev NOV pred 9/9-1943 oziroma do 
13/10-1943, ki so stari več kot 60 let in živijo v težkih socialnih 
razmerah 

narodni dohodek na prebivalca 
proračunski dohodek na prebivalca 
— namenska dopolnilna sredstva občinam za urejanje in 

vzdrževanje vojaških pokopališč in grobov v višini 2,0 mio din 
SR Slovenija v skladu z zakonom o vojaških pokopališčih 

in grobovih zagotavlja del finančnih sredstev za urejanje in 
vzdrževanje pokopališč in grobov borcev NOV, jugoslovanskih 
vojnih ujetnikov, internirancev in drugih žrtev sovražnikovega 
nasilja iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn za tista 
občinska območja, na katerih je veliko število pokopališč in 
grobov, kjer občine same ne morejo pokriti stroškov za ure- 
janje in vzdrževanje teh pokopališč in grobov. 

— sredstva za vzajemno prelivanje med občinami v SR Slo- 
veniji v višini 52,0 mio din so se po sklepu izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije razporejala na poseben račun za do- 
polnjevanje in vzajemno prelivanje med občinami po ^.odstav- 
ku 22. člena družbenega dogovora o splošni porabi v. občinah 
v letu 1976 (Uradni list SRS, št. 13/76). 

16 Intervencije v gospodarstvu 
Za intervencije v gospodarstvu so bila zagotovljena sred- 

stva v višini 581,6 mio din, in so bila s sklepom 88. seje izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slovenije z dne 30/9-1976 zvišana za 
3,8 mio din. Skupno razpoložljiva sredstva so tako znašala 
585,4 mio din in so bila porabljena v višini 546,7 mio din ali 
s 93,3 o/o za: 

— intervencije v gospodarstvu na ravni republike 
— za odplačilo obveznosti SR Slovenije do federacije. 

17 Tekoča proračunska rezerva 
Zakon o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 

političnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74) določa, da 
splošni del proračuna obsega tudi tekočo proračunsko re- 
zervo, ki je namenjena za splošne družbene potrebe, ki jih ni 
bilo mogoče predvideti. O uporabi tekoče proračunske rezerve 
do višine 100.000 din odloča koordinacijska komisija izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije, nad to višino pa izvršni svet 
skupščine SR Slovenije. 

"III 
18 Sredstva rezerve SR Slovenije 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1976 je bilo 
določeno, da se od dohodkov razporejenih po posebnem delu 
proračuna, ki pripadajo republiki, po zakonu o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, iz- 
loči 1 o/o v sredstva rezerve SR Slovenije, ki se uporabljajo: 

— za pokritje izdatkov, ki so posledica izrednih okoliščin 
(naravne nesreče) 

— za pokritje manjkajočih sredstev proračuna. 

III. 

Z zakonom o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1976 (Uradni list SRS, št. 
29/76) so bili predvideni dohodki in izdatki v skupni višini 
8.388.987.800 din. Za izpolnitev obveznosti SR Slovenije, za ka- 
tere pa niso bila zagotovljena s sprejetim proračunom za leto 
1976 finančna sredstva, so bili z zakonom o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1975 angažirani ne- 
razporejeni dohodki proračuna SR Slovenije za leto 1975 v vi- 
šini 136.148.311,36 dinarjev. Doseženi dohodki proračuna SR 
Slovenije za leto 1976 so znašali le 8.149.228.591,15 din, izpad 
predviđenih dohodkov v višini 239.759.208,85 din predstavlja 
kar 2,9 o/0 od vseh predvidenih dohodkov. 

Od predvidene vsote dohodkov republiškega proračuna, ki 
je v dinamiki priliva skozi vse leto zaostajala za več kot me- 
sec dni, po analizi periodičnih obračunov TOZD za prvo pol- 
letje pa je bilo očitno, da predvideni dohodki republiškega 
proračuna iz virov, s katerimi se izvršujejo obveznosti na rav- 
ni republike ne bodo doseženi. 

Po predlogu zaključnega računa republiškega proračuna 
ža leto 1976 je bilo od predvidenih dohodkov na ravni repub- 
like z 2.999.987.800 din, doseženih le 2.425.772.236,65 din ali 
80,86 o/0. Absolutni znesek izpadlih dohodkov z vključitvijo ne- 
katerih več.doseženih dohodkov znaša 574.215.563,35 din, ki ga 
ob sprejetih fiskalnih instrumentih in doseženem dohodku v 
gospodarstvu za leto 1976 ni. bilo mogoče nadomestiti. Za neod- 
ložljive obveznosti republiškega proračuna pa je bilo potreb- 
no pravočasno zagotavljati finančna sredstva (izplačila ose]> 
nih dohodkov, beneficirane pokojnine, obveznosti do invalid- 
sko borčevske zaščite, odplačila anuitet in dogovorjenih po- 
godbenih obveznosti). Za izpolnjevanje teh obveznosti so bili 
v drugem polletju uporabljeni tudi dohodki iz naslova temelj- 
nega davka od prometa proizvodov, kar je imelo za posledico 
zaostajanje plačil v dinamiki do izpolnjevanja obveznosti do 
prispevka federaciji. Tako je bilo potrebno za poravnavo ob- 
veznosti do prispevka federaciji za leto 1976 angažirati še vsa 
vplačila temeljnega davka na promet proizvodov do 24/2-1977, 
ker z dohodki, ki pripadajo proračunu za leto 1976, ni bilo 
mogoče poravnati obveznosti do proračuna federacije. Obvez- 
nost SR Slovenije do proračuna federacije za leto 1976 je do- 
ločena v absolutnem znesku 5.340.587.000 din in je morala biti 
plačana še pred zaključkom proračuna federacije za leto 1976. 

Zaradi izredno velikega izpada v prilivu dohodkov, ki je v 
letu 1976 znašal na ravni republike 547.215.563,35 din je bilo 
nujno potrebno zaključiti proračunsko leto tako, da se za . iz- 
vršene nepokrite in neodložljive izdatke v višini 42.847.160,19 din 
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v skladu z določbami 3. odstavka 39. člena zakona o financira- 
nju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 39/74) uporabijo sredstva rezerv SR Slo- 
venije. Izvršeni izdatki v letu 1976 niso dosegli dovoljene rav> 
ni porabe, ki je bila določena z zakonom o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1976. Sprejeti proračun je bil kumulativno z 
obveznostmi do prispevka federaciji realiziran le z 97,1 °/o. 
Sredstva rezerv, ki bodo uporabljena za kritje proračunskega 
primanjkljaja pa se bodo v skladu z 42. členom zakona o fi- 

nanciranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74) nadomestila z izloča- 
njem od dohodkov SR Slovenije za leto 1977 na ta način, da 
se bo v sredstva rezerv poleg rednega 1 "/o odvajanja od pri- 
liva dohodkov, dodatno odvajalo še 1 %> od skupnih dohod- 
kov, vse dotlej dokler se iz sredstev dodatnega izločanja ne 
nadomesti zneska, s katerim je bil krit primanjkljaj prora- 
čunskih dohodkov SR Slovenije po zaključnem računu prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1976. 

BILAITCA DOHODKOV DJ SPLOSKEGA KAZPOHEDA DOHODKOV PRORAČUNA SH SMVBTIJTS (republiškega proračuna) 
2A LETO 1976 

A. DOHODKI 

kis  sifikaci.iska številka 
Oblika Podoblika 
dohodka dohodka  

D 0 H- O D K I Plan 1976 Kealizacija 1976 

11 
12 
26 

21 

22 

27 

121 

Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega 
dohodka 
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela 
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
stopnji 
Davek iz skupnega dohodka občanov 
Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz 

osebnega dohodka 

956.687.800 510.052.887,11 
615.800.000 

4.000.000 
578.757.729,98 

1.154.689,84 

1.574.487,800 1.089.945.306,95 

Vrsta 2 - Davki 
Cemeljhi davek od prometa proizvodov (priliv za ' 
leto 1976) 
temeljni davek od prometa proizvodov (priliv za 
leto 1977 uporabljen za dokončno plačilo ob- 
veznosti do federacije) 
Posebni republiški davek od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve 
Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 
Skupaj vrsta 2 - Davki 

5.589.000.000 5.524.043.570,75 

399.412.983,75 
1.155.000.000 1.104.661.582,21 

12.000.000 15.981.844,95 
6.556.000.000 6.844.099.581,66 

35 

51 

61 

Vrsta 5 - 1'akše 
Sodile takse 
Skupaj .•vrsta" 3- - Sakse 

52.9OO.OOO 14.681.199,65 
52.900.000 14.681.199,66 

Vrsta 5 - Dohodki po posbbnih predpisih 
Denarne kazni 5O.7OO.OOO 

Vrsta 6 - Dohodki upravnih organov in 
drugi dohodki 
Izvirni dohodki ukinjenega" računa za israv- . 
navahja v gospodarstvu in za pospeševanje ne- 
katerih gospodarskih dejavnosti 
Dohodki od prodaje tiskovin Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 
Ostali dohodki' - ■: ' 
Skupaj vrsta 6 - Dohodki uprsvnih organov in 

drugi dohodki 

157.900.000 

7.000.000 
10.000.000 

65.362.985,85 
Skupaj vrsta 5 - Dohodki po posebnih predpisih 5O.7OO.GOO 65.362.985,85 

95-385.100,65 

10.000.000 
29.754.416,40 

i54.9OO.OOO 135.139.517,05 

SKUPAJ DOHODKI ZA jiASPOHESlEEV 
(vrsta 1 - 6) 8.388.987.800 8.149.228.591.15 

Nerazporejeni dohodki proračuna SH Slovenije 
za leto 1975, ki so, .bili pa zakonu o za- 
ključnem. računu o izvršitvi proračuna SB 
Slovenije za leto.1975 (Uradni list SKSV št. 
16/76) razporejeni v proračunu za leto 1976 
na ustrezne postavke dohodkov in splošnega 
razporeda dohodkov« * 136.148.311,36 136.148.511,36 
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Klasifikacijska številka 
Oblika Podoblika 
dohodka dohodka 

BOEOHI Plan 1976 . Realizacija 1976 

Ođ tega:razporejeno med dohodke 51.57^.054,82 
din, ki predstavljajo več doseženi dohodek 
iz naslova davka iz dohodka TOZD po stanju. 
51/12-1975 in so se po zakonu o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1975 prenesli med dohodke za leto 1976 

SKUPAJ DOHODKI ZA HAZPORBDIOEV lil DOHODKI-PO 
ZAKLJUCiffiK BtČUIJO ZA LE20 1975 8.525-136. in ,56 8.285.576.902,51 

dohodki ka-ravki republike 
■ DOHODKI' HA SAVICI FEDERACIJE (temeljni davek 
od prometa proizvodov za leto 1976 in 1977) 
- odvedeno za obveznosti do 

federacije • 5-540.537.000 
— porabljeno za potrebe re- 

publiškega proračuna 532.869.554,50 
DOHODKI PO ZAKUUeiiEH RACUMU ZA IiEEO 1*975 • 

2.999.937.800- • 2.425.772.256,65 

5.589.000.000 5.725.456 .'554 ,-50 

156.148.511,36 156.148.511,56 

SKUPAJ S.525.136.111,56 S.285.376.902,51 

B. SPIiOSlTI RAZPORED DOHODKOV 

Klasifikacijska številka 
Bazporedna Razporedna 
skupina podskupina 

SPLOSITI RAZPORED DOHODKOV 
Plan 1976 po 
proračunu in 
poznejših 

- spremembah 

Realizacija 
1976 

01 0 Glavni namen 01 - Dejavnost: organov družbeno- 
političnih skupnosti 

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

Skupaj glavni namen 01 - Dejavnost organov 
družbeno političnih 
skupnosti 1 

.206.931.696 1, 
328.512.506 

195.081.194, 
517.715.964,85 

.555.444.202 1.512.795.158,35 
03 

04 

Glavni namen 03 - Dejavnost družbenopolitičnih 
organizacij in društev 125.855.491,30 125.854.857,70 

06 

07 
08 
14 

04-1 
04-2 
04-3 
04-4 

Glavni namen 04 - Negospodarske investicije 
Sredstva za obveznosti po odlokih 
Sredstva za odplačevanje anuitet 
Sredstva za nove odločitve 
Sredstva za že sprejete obveznosti po "pogodbah: 
družbenem dogovoru in sklepih Izvršnega- sveta ■ 
Skupščine SS Slovenije 

108.911.051 
65.453.092 
8.446.183,50 

105.846.638,ir 
65.455.092 
8.446.183,50 

55.655.053,7 5 55.633.053,75; 
Skupaj :glayni namen, 04 - negospodarske,investicije 258.445.340,,25 255.578.947.,5g 
Glavni namen 06 - Znanstvena'dejavnost 8.026.253 - 6.212.955 ' 
Glavni namen 07 - Kulturno prosvetna dejavnost 9.405.550 9.392.357,05 
Glavni namen 08 - Socialno skrbstvo 445.613.586,45 378.477.355,55 

14-2 
Glavni namen 14 Dopolnilna sredstva' 
Namenska-dopolnilna sredstva 68.715.577 68.659.277 
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Klasifikacijska številka 
Eazporedna Razporedna 
skupina -podskupina  
16 

1G-1 
16-2 

SPLOŠNI HAZPORED DOHODKOV 

Glavni namen 16 - Intervencij"® v gospodarstva 
Intervencije y gospodarstvu na ravni SR Slovenija 
Obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske 
bilance, federacije, zakonske in druge pogodbehe 

Plan 1976 pp 
pr.oračunli in 
poznejših 
spremembah 

REALIZACIJA 
1976 

obveznosti 
Skupaj glavni namen 16 

275«578.042. 

309.829.9iO 

■273.799.978,40 

272.259.165 
Intervencije v gospodarstvu 585.407.952 546.059.143,40 

,17 

17 

Glavni namen 17 - tekoča proračunska rezerva in 
obveznosti iz prejšnjih let 

(Pekoča proračunska rezerva • 3.004.243 1.240.574 
IS Glavni namen IS - Krediti, vezana in izločena 

sredstva 
18- 1 Izločena sredstva rezerv(sredstva rezerve SE Slovenije) 3O.4-84.00O 22.448.735,95 

19 Glavni namen 19 - Sredstva SS Slovenije za financiran- 
je obveznosti do federacije 5i3f-0.587.800 5.340.587.000 

SKUPAJ SPLOSHI HAZPORED DOHODKOV 
(glavni namen 01 - 19) S.388.9S7.80O 8.247.106.360,56 

Po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1975„so bili nerazporejeni dohodki proračuna SR Slovenije za leto 1975 
v višini 136.148.311,36 razporejeni v proračun SRS za leto 1976 na 
ustrezne postavke dohodkov v visini 51.379.054,82 in splošnega raz- 
poreda dohodkov v višini 84.769.256,54. 
Nerazporejeni dohodki proračuna SR -Slovenije za leto 1975 so bili v 
okviru splošnega razporeda dohodkov za leto 1976 razporejeni na 
naslednje vrste izdatkov: 

Ol-l Sredstva za redno dejavnost 56.145.768 35.145.761 

Klasifikacijska številka 
Eazpofedna Eazporedna 
ekupina podskupina 

SPLOSITI RAZPORED DOHODKOV 

01-2 Sredstva z.a posebne namene 
03 Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 

društev 
04-3 Sredstva za nove odločitve 
06 Znanstvena dejavnost 
08 Socialno skrbstvo 
17-1 1'ekoča proračunska rezerva 

Plan 1976 po 
proračunu in 
poznejših 
spremembah 

REALIZACIJA 
1976 

1.408.419 

647.454 
12.276.488,54 

600.000 
100.000 

5.000.000 

1.408.419 

647.454 
12.276.488,54 

600.000 
100.000 

5.000.000 

SKUPAJ 8.445.165.929,54 8.303.284.490,40 

Nerazporejeni dohodki proračuna SR Slovenije 
za leto 1975, ki so bili v letu 1976 namenjeni 
zadirektna nakazila posameznim nosilcem teh sred- 
stev 2S.591.127 24.939.572,30 

SKUPAJ SPLOSHI RAZPORED DOHODKOV IIT SPLOSHI 
RAZPORED DOHODKOV PO ZAKLJUČIiEH RAČUHU ZA 
LETO 1975 S.473.757.056,54 8.328.224.062,70 

Obveznosti na revni republike 
Obveznosti do federacije 
Obveznosti po zaključnem računu za leto 1975 

3.048.400.000 2.906.519.360,86 
5.34O.587.8OO 5.340.587.000 

84.769.256,54 81.117.701,84 

SKUPAJ 8.473.757.056,54 8.328.224.062,70 
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Osnutek zakona 

o varstvu živali pred 

kužnimi boleznimi (ESA — 828) 

Varstvo živali pred kužni- 
mi boleznimi je skupnega 
pomena za delovne ljudi in 
občane, in, sicer zaradi tega,: 
ker je prepečevanje in zatira- 
nje nekaterih kužnih bolezni, 
ki se po naravni poti prena- 
šajo rried živalmi' in ljudmi 
(zoonoze), del preventive v 
splošnem zdravstvenem var- 
stvu ljudi in zaradi velike 
gospodarske škode, ki jo 
lahko povzročijo izbruhi 
nalezljivih bolezni pri živa- 
lih Cepizootije). Učinkovito 
zdravstveno varstvo živali je 
tudi sestavni del priprav za 
splošni ljudski odpor, neka- 
teri ukrepi na tem področju 
pa so tudi nujen del ukrepov 
za varstvo človekovega oko- 
lja. 

Poleg tega, da je treba 
varstvo živali pred kužnimi 
boleznimi uskladiti z ustavo 
Socialistične republike Slove- 
nije (104., 231., 240., 241., 299,, 
301., 311. in 20. točka 321. čle- 
na v zvezi s 26. točko 314. čle- 
na Ustave SRS), je treba ne- 
katera vprašanja varstva ži- 
vali, ki spadajo v pristojnost 
republike na novo regulirati, 
in sicer skladno z zdravstve- 
no problematiko pri živalih 
in s potrebami, ki so se po- 
kazale kot nujne pri doseda- 
njem izvajanju zakonov in v 
praksi preprečevanja in zati- 
ranja bolezni. 

Skupščina SR Slovenije je 
na zasedanju zborov dne 
28. aprila 1976 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu živali 
ter ga sprejela, hkrati pa na- 
ročila naj se pri pripravi os- 
nutka zakona upoštevajo pri 
pombe, predlogi in mnenja, 
dane v poročilih skupščinskih 
teles in pripombe skupin de 
legatov. 

Medtem je bil sprejet zvez 
ni zakon o varstvu živali preo 
kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list 
SFRJ, -št. 43/76). Zvezni. z&: 
kon v. številnih določbah zah 
teva nadaljnjo izpeljavo ukre 
pov za' preprečevanje in' zati- 
ranje kužnih bolezni v repu- 
bliških zakonih in obene'm 
nalaga republiki, da .mora 
uresničiti naloge in poblastila 
iz zveznega zakona. Za izva- 
janje vseh ukrepov, razen 

veterinarsko-sanitarnih pre- 
gledov in kontrole čez držav- 
no mejo ter nadzorstva nad 
Izvornimi objekti, je odgovor 
na republika. 

Osnutek zakona v svojih 
osnovnih določbah določa 
kiižne bolezni, posebej |Sa po- 
sebno nevarne kužne bolezni, 
ki ogrožajo vso republiko. 
Določene so tudi nekatere 
nove bolezni, kar je nareko- 
vala trenutna zdravstvena 
problematika. V republiki, dr- 
žavi in v sosednjih državah. 

V poglavju o ukrepih za 
preprečevanje in zatiranje 
kužnih bolezni so podrobneje 
določeni: "\ : 

— ukrepi za preprečevanje 
pojava kužnih bolezni oziro- 
ma obvezni splošni in poseb- 
ni preventivni ukrepi; 

— veterinarsko-sanitarna 
kontrola v notranjem pro- 
metu; 

— veterinarsko-sanitarna 
kontrola pri uvozu, izvozu in 
tranzitu; 

— veterinarsko-sanitami 
ukrepi proti okužbam z živi- 
li in krmili ter preventiva v 
objektih; 

— ukrepi za zatiranje in iz- 
koreninjenje bolezni, ki se iz- 
vajajo v primeru pojava 
kužne bolezni ali suma, da je 
žival zbolela ali poginila za 
kužno boleznijo. 

V tretjem poglavju so do- 
ločene pristojbine za zdrav- 
stvena spričevala in za vete- 
rinarsko-sanitarne preglede 
ter zbiranje teh sredstev na 
posebnih računih proračuna 
družbenopolitičnih skupnosti, 
V skladu z zveznim zakonom 
je izpolnjen dosedanji sistem 
financiranja upravnih ukre- 
pov. Ce na posebnih računih 
pri občini ne bo dovolj sred- 
stev, so določeni ukrepi, , ki 
tiaj zagotovijo, da pomanj- 
kanje finančnih sredstev na 
snem območju ne bo ovira 
za, izvajanje zakona, 

V četrtem poglavju je 
predpisan minimalni obseg 
zdravstvenega varstva živali 
pred kužnimi boleznimi in 
pravice posestnikov živali, ki 
jih morajo zagotoviti druž- 
benopolitične skupnosti. , Z 
zakonom je določeno v kate- 
rih primerih pripada posest- 
niku živali', predmetov ter 

surovin odškodnina ter kate- 
re preventivne in diagnostič- 
ne veterinarske; storitve na 
živalih in aktivnosti in pra- 
vice se v celoti pokrivajo iz 
sredstev posebnega računa za 
zdravstveno varstvo živali. 

V nadaljnjih določilih za- 
Kona so določene naloge in 
pooblastila organov veteri 
narske inšpekcije. V osnutku 
zakona je upoštevano načelo, 
da je neposiedno veterinar 
sko-sanitarno nadzorstvo ozi- 
roma kontrola nad izvaja- 
njem predpisov v pristojno 
sti občinskih organov veteri- 
narske inšpekcije, republiška 
veterinarska uprava, pa bo 
neposredno nadzorovala delo 

občinskih veterinarskih, in- 
špekcij in le veterinarske or- 
ganizacije, ki opravljajo diag- 
nostične preiskate ter proiz- 
vodnjo in centralno skladi- 
ščenje zdravil za veterinar- 
sko rabo. Operativne naloge 
za veterinarsko inšpekcijo 
bodo opravljale pooblaščene 
veterinarske organizacije, ki 
morajo izpolnjevati predpisa- 
ne pogoje. ; 

Predlagani osnutek zakona 
predvideva tudi kazenske 
sankcije za organizacijo zdru- 
ženega dela in občane, ki ne 
bodo izvajali zakonskih pred- 
pisov in ukrepov za varstvo 
živali pred kužnimi bolez- 
nimi. 

Predlog za izdajo za- 

kona o Rdečem križu 

Slovenije (ESA 830) 

V obrazložitvi predloga za 
izdajo zakona o Rdečem kri. 
žu Slovenije Republiški ko- 
mite z-a zdravstvo in socialno 
varstvo navaja: 

Z zakonom o položaju in 
pooblastilih Rdečega križa 
Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ, št. 
13/76) je bil določen status 
Rdečega križa Jugoslavije, ki 
ga sestavljajo , organieacije 
Rdečega križa v republikah 
in avtonomnih pokrajinah. S 
tem je bil potrjen splošni ju- 
goslovanski značaj in pomen 
te družbene organizacije ter 
jiaivnia pooblastila in naloge 
Rdečega križa, ki ao poimamb. 
ne za vso Jugoslavijo to med. 
našotino sikupnost na pod- 
ročju zdravstva, socialne po- 
litike in vzgoje. 

Glede na to, da je Rdeče- 
mu križu Slovenije poverje- 
no izvrševanje določenih na- 
log,, ki šio pomembne za SR 
Slovenijo, in ker je potrebno 
urediti položaj Rdečega kri- 
ža v SR Sloveniji ter financi. 
ran je nalog, ki jiih opravlja 
Rdeči križ Slovenije, je po- 
trebno izdati zakon o nalo- 
gah ter o financiranju Rde- 
čega križa Slovenije kot hu- 
manitarne družbene organiza. 

, cije.. Zvezni zaikon ureja. v 
skladu s pravicami in dolž- 
nostmi federacije le položaj 
iti pooblastila Rdečega križa 
Jugoslavije in drugih organi- 
zacij-, :ki izvršujejo po zveznih 
zakonih in mednarodnih po. 
godbah javna pooblastila. Po. 
ložaj naloge in financiranje 

Rdečega križa Slovenije pa 
je potrebno v okviru prajvic 
in dolžnosti republike urediti 
z republiškim zakonom. Us- 
tavno podlago za izdajo tega 
zakona implicitno predstavlja 
15. točka 321. člena usta/ve 
SRŠ, ki določa, da se z za- 
konom uredi sistem zdrav, 
stvenega varstva in zdravstve- 
nega zavarovanja. Rdeči križ 
Slovenije nedvomno kot hu- 
manitarna družbena organiza- 
cija spada s svojo dejavno- 
stjo- v ta ,-sistem, zato so 
ustavna podlaga in razlogi za 
izdajo zakona podani in ute- 
meljeni. 

Teze za zakon zato pred- 
vsem urejajo določena fi- 
nančna vprašanja Rdečega 
križa Slovenije, poleg tega — 
in na prvem mestu — pa 
Rdeči križ Slovenije opravlja 
javna pooblastila in določene 
naloge s posebnim družbe, 
nim pomenom, ki so z zvez- 
nim zatonom poverjene. Rde- 
čemu križu Jugoslavije. 

Teze za zakon predvideva- 
jo tudi dolžnost Rdečega kri. 
ža Slovenije, da pri izvrševa- 
nju svojih nalog sodeluje z 
ustreznimi državnimi organi, 
organizacijami . , združenega 
dela,, drugimi organizacijami 
in skupnostmi, z 'družbeno- 
političnimi skupnostmi to 
njihovimi organi. Predvideva 
pa tudi obveznosti navedenih 
dejavnikov, da v oikviru svo- 
jega delovnega področja po. 
magajo Rdečemu križu Slo. 
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Predlog za izdajo za- 

kona o nagradah 

v SR Sloveniji (ESA — 831) 

venije pri opravljanju njego- 
vih nalog. 

S sprejetjem zakona bi bi- 
la Rdečemu križu Slovenije 
zagotovljena vsaj minimalna 
sredstva za uresničevanje pro. 
grama in nalog, ki so jih 
Rdečemu križu naložili tudi 
zvezni zakon o ljudski ob- 
rambi, republiški zakon o 
ljudski obrambi, zakon o 
varnosti cestnega prometa, 
resolucija o načrtovanju dru- 
žine in za izvajanje drugih 
dogovorjenih nalog ter za op- 
ravljanje nalog zdravstvene- 
ga varstva, za kar je Rdeči 
križ Slovenije izrecno poob- 
laščen tudi po zakonu o 
zdravstvenem varstvu. 

Republiški komite za kultu- 
ro je v obrazložitvi predloga 
za izdajo zakona o nagradah 
navedel naslednje: 

Nagrade, ki so zajete v 
predlogu za izdajo zakona,, so 
urejene z različnimi pravni- 
mi akti (zakoni, samouprav- 
ni akti in sklepi) in nimajo 
enovite iln celotne ureditve. 

Med obstojiečtai nagradami 
ni potrebne koordiniranosti 
pri določanju kriterijev gle. 
de njihovega podeljevanja, 
števila in višine zneska. Zato 
predlagamo, da zakon določi 
nagrade kot najvišja prizna, 
nja v SR Sloveniji za dosež- 
ke na področju telesne kul- 
ture, raziskovalnega dela, go- 

spodarstva, zdravstva in so. 
cialnega varstva, kulture ter 
vzgoje in izobraževanja. Na- 
grade so med seboj enako- 
vredne. Samoupravne interes, 
ne skupnosti in Gospodarska 
zbornica Slovenije na predlog 
Socialistične zveze delovnega 
ljudstva odločajo o dodelje. 
vanju nagrad, politiko na- 
grajevanja pa med seboj 
usklajujejo. Skupščina SR 
Slovenije ima usklajevatoo 
vlogo. Zakon naj poudari na- 
čelo javnosti, demokratično, 
sti, strokovnosti in družbene 
odgovornosti. 

Predlagani zakon ne pred- 
stavlja nobenih novih obre- 
menitev za proračun SR Slo- 
venije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV: 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

20. 4. 1977 

Financiranje geološke karte Slovenije 

in Jugoslavije 

Dr. Drago Ocepek, kulturno- 
prosvetno področje 1. okoliš 
je zastavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Geološka karta Slovenije je 
bila do vključno leta 1974, v 
skladu s sprejetim dogovorom 
med republikami, financirana 
iz sredstev republike, ki so 
bila posebej določena za ta na- 
men. Izvirna sredstva razi- 
skovalne skupnosti SRS, po 
zatrjevanju le-te, niso vsebo- 
vala ustreznih sredstev pri 
prenosu obveznosti iz republi- 
škega proračuna na razisko- 
valno skupnost SRS. Nasprot- 
no temu pa republiški sekre- 
tariat za finance zatrjuje, da 
so bila sredstva prenešena 
skupno z obveznostmi. To 
medsebojno dokazovanje obeh 
strani traja že dve leti, delo 
na izdelavi geološke karte pa 
je prenehalo. Tako samo Slo- 
venija ne izpolnjuje sprejetih 
obveznosti v okviru Jugosla- 
vije in tako imamo delegati 
v zvezi raziskovalnih skupno- 
sti republik in pokrajin zelo 
neprijetno nalogo dokazovati, 
zakaj se v Sloveniji ne dela 
na geološki karti. Vse ostale 
republike in pokrajine so na- 
mreč to nalogo zadržale v ok- 
viru republiškega proračuna 
in jo zato normalno izvajajo. 

Kot delegat v zboru združene- 
ga dela ter kot posrednik pod- 
ročne raziskovalne skupnosti 
za geologijo, rudarstvo in me- 
talurgijo bi želel vedeti, kdaj 
bo končan postopek dokazo- 
vanja o prenosu oziroma ne- 
prenosu sredstev za geološko 
karto, da bi po dveletnem pre- 
moru končno lahko nadalje- 
vali z realizacijo sprejetih ob- 
vez. 

Na vprašanje je odgovoril 
prof. dr. Milan Osredkar, član 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Re- 
publiškega komiteja za razi- 
skovalno dejavnost. 

Geološka karta Slovenije je 
bila do vključno leta 1974 fi- 
nancirana iz sredstev, ki jih 
je do leta 1972 Raziskovalni 
skupnosti Slovenije zagotav- 
ljala republika na osnovi po- 
sebne pogodbe iz republiške- 
ga proračuna. V letu 1973 
so bila sredstva za izvajanje 
raziskav na Geološki karti za- 
gotovljena iz posebnega raču- 
na SR Slovenije za posege v 
gospodarstvu, v letu 1974 pa 
v okviru sredstev prometne- 
ga davka. 

Na osnovi dogovora v Iz- 
vršnem svetu SRS v mesecu 
marcu 1.1. bo nadaljnje izva- 

janje programa raziskav na 
Geološki karti Slovenije ure- 
jeno v okviru programa ra- 
ziskav na Geološki karti Slo- 
venije urejeno v okviru pro- 
grama Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Vprašanje financiranja te 
aktivnosti v okviru sredstev, 
združenih v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije, bo ure- 

Franc Steiner, skupina de- 
legatov za gospodarsko pod- 
ročje 32. okoliš Ljubljana-Ši- 
ška je v zvezi s problematiko 
zastoja v stanovanjski grad- 
nji takole zastavil svoje de- 
legatsko vprašanje: 

Stanovanjska gradnja je 
eden pomembnih dejavnikov 
gospodarskega razvoja, hkra- 
ti pa zelo pomembna prvina 
življenjskega standarda delov- 
nih ljudi. V družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 in skladno s sa- 
moupravnimi sporazumi o te- 
meljih plana zveze stanovanj- 
skih skupnosti in planov sa- 
moupravnih stanovanjskih 
skupnosti je dogovorjeno, da 
gradbena operativa Sloveniji 
v letošnjem letu dogradi 14.10C 
stanovanj. Razen tega je pod- 
pisan sporazum med izobra- 
ževalno skupnostjo Slovenije 
in zvezo stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije o gradnji di- 
jaških in študentskih domov. 

jeno s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana raz- 
voja raziskovalne dejavnosti 
1976—1980. V tem okviru bo- 
do v celoti urejena tudi do- 
slej odprta vprašanja preno- 
sov obveznosti iz splošne v 
skupno porabo ter druge 
medsebojne obveznosti na po- 
dročju raziskovalne skupno- 
sti. 

Ob vsem tem pa se mora na- 
daljevati tudi industrijska 
gradnja, objekti skupnega 
družbenega pomena ter infra- 
strukturna gradnja. Gradbena 
podjetja Slovenije so izvrši- 
tev teh nalog prenesle na no- 
ve operativne sisteme, ki omo- 
gočajo hitrejšo in cenejšo 
gradnjo kot so: tunelske grad- 
nje, težka montažna gradnja 
z betonskimi elementi, celič- 
na gradnja itd. Kljub vsej 
prizadevnosti gradbene opera- 
tive Slovenije za izvršitev gor- 
njih nalog, teh v celoti ni 
možno izvršiti zaradi občut- 
nega pomanjkanja cementa. 
Oo take težke situacije je pri- 
šlo zaradi tega, ker so naše 
cementarne: Trbovlje, Anhovo, 
Koromačno šle na samem za- 
četku gradbene sezone v re- 
mont. Cementarni Anhovo pa 
primanjkuje potrebna količina 
klinkerja. Pomanjkanje ce- 
menta pa povzroča verižno 
škodo naši samoupravni druž- 

Problematika zastoja v stanovanjski 

gradnji in pomanjkanje cementa zaradi 

remonta naših cementarn 
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Pomen prispevka za uporabo mestne- 

ga zemljišča 

bi. Glede na to postavljamo 
sledeče vprašanje: 
— Ali bo primanjkljaj ce 

menta mogoče nadoknadi 
ti s povečanjem uvoza? 

- Ali je tako imenovani »nuj 
ni remont« res nastopil 
istočasno pri zgoraj nave 
denih cementarnah, ali pa 
je po sredi kaka druga 
okoliščina? 

— Ali ni možno zagotoviti ce- 
mentarni Anhovo zadostne 
količine kiinkerja? 

Na vprašanje je odgovori) 
Andrej Miklavčič, namestnik 
republiškega sekretarja za in- 
dustrijo. 

Zaradi generalnega remonta 
v Cementarni Trbovlje v fe- 
bruarju in marcu, je bila pro- 
izvodnja cementa manjša za 
okoli 20.000 ton, zaradi zmanj- 
šane proizvodnje v Cementar 
ni Anhovo, ki ji je primanj 
kovalo kiinkerja, pa manjša 
za 22.000 ton. Skupaj sta to- 
rej slovenski cementarni pro- 
izvedli 42.000 ton manj cemen- 
ta, kot bi ga sicer. Ker so bi 
le potrebe po cementu več- 
je kot lani zaradi ugodnejše 
gradbene sezone in večje in- 
vesticijske dejavnosti kot je 
bilo pričakovati, istočasno pa 
še nismo dobili cementa iz 
uvoza, ni bilo možno pokriti 
vsega primanjkljaja z doba 
vami cementa iz drugih re- 
publik. Vse to je nujno vpli- 
valo na ponudbo cementa na 
trgu in oviralo nemoten po 
tek del. 

V gospodarsK: zbornici Ju 
goslavije je bil 9. februarja 
1977 podpisan družbeni dogo 
vor o izvozu cementa, ki je 
predvidel dobave v času od 
1. aprila do koiiea septembra. 
Od celotne letošnje kvote 
300.000 ton cementa je bilo 

STANE POLAJNAR, pred 
sednik skupine delegatov iz 
občine Celje, je dejal, da so 
na sestanku skupine delegatom 
dne 16. 4. 1977 na pobudo 
skupščine občinske komunal 
ne skupnosti Celje sklenili po 
staviti naslednja tri delegat 
ska vprašanja: 

V zakonu o javnih cestah 
je določeno, da se za potre- 
be lokalnih cest na območju 
občin, tem razdeli del sred- 

doslej na republike in pokra- 
jine razdeljeno 170.000 ton, od 
česar je na Slovenijo odpadlo 
30.000 ton. Prvo pošiljko 10.000 
ton cementa pričakujemo do 
konca tega meseca. Za Jugo- 
slavijo je še nerazporejena 
kvota 130.000 ton, pri čemei 
skušamo zagotoviti za Slove 
tlijo čim večji delež. Ali in v 
koliki meri bo m^žno zagoto 
vitd. dodatne količine cementa 
iz uvoza za potrebe v Sloveni- 
ji, za zdaj ni možno dati do 
končnega odgovora. 

Redne remonte imajo ce- 
mentarne vsako leto navadno 
v mrtvi gradbeni sezoni, tj. v 
začetku leta. Zato so v tem 
času pristopile k remontu tu- 
di letos. V Cementarni Trbov- 
lje je bil letos tudi izvršen 
generalni remont, ki je vsa- 
kih 4 ali 5 let, in je trajal 33 
dni. 

Glede potrebnih količin klin 
kerja za Cementarno Anhovo 
je izpad v dobavah nastal za- 
radi prepovedi izvoza iz se- 
vero-vzhodne Italije, kjer se 
je cementarna doslej oskrbo 
vala, zaradi zagotovitve ce 
menta za obnovo potresnega 
področja v Italiji. 

Cementarna Anhovo skuši 
zagotoviti manjkajoče količu 
ne kiinkerja iz drugih sosed 
njih držav, vendar je takšen 
uvoz dražji kot iz dosedanjih 
virov. Zato cementarna išče 
rešitve v dogovarjanju s po 
rabniki v okviru gospodar- 
ske zbornice. Ker pričakuje 
mo, da bodo ti dogovori us- 
pešni je realno pričakovati, da 
se bo torej oskrba tržišča s 
cementom izboljšala tudi iz 
te cementarne, medtem ko ce- 
mentarna Trbovlje po remon- 
tu že dobavlja porabnikom še 
višje količine cementa kot so 
bile prvotno dogovorjene. 

stev zbranih od prodanega 
goriva. 

V občini Celje ugotavljamo, 
da je dohodek iz tega našlo, 
va nesorazmeren s porastom 
objavljenih statističnih podat- 
kov o porastu prodaje ben 
cina in porastu motorizacije 
Zato prosimo za odgovor ozi 
roma sporočilo, kakšna je 
prodaja goriva v občini Ce- 
lje in kakšna je bila delitev 
od zbranih sredstev iz tega 
naslova. 

Prispevek za uporabo me 
stnega zemljišča je določen 
na podlagi republiškega za- 
kona in odloka občine Celje. 
Glede na zvezni zakon, ki do- 
loča, da si TOZD, ki so v 
preteklem letu poslovali i 
izgubo lahko refundirajo pla 
čane prispevke iz dohodka 
ugotavljamo, da si TOZD re 
fundirajo tudi prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča 
Menimo, da je pomen pri 
spevka za uporabo mestnega 

Z republiškim zakonom je 
določeno, da se le do 1. 7. 
1977 financira splošna komu 
nalna poraba iz občinskega 
proračuna. Znano nam je, da 
je za sestavo izhodišč o dru 
R-ačnem financiranju te po 
trošnje zadolžen republiški 
sekretariat za urbanizem in 
finance. Menimo, da potre 
bujemo v občini vsaj 3—4 
mesece za izpeljavo kakršne- 
mkoli samoupravnega dogo 
vor a o financiranju teh ko 
munalnih dejavnosti, do da 
iies Pa nam osnove za dogo- 
varjanje še niso znane. Zato 
s pesimizmom pričakujemo 
ustrezno rešitev v predvide- 
nem roku. 

Na prvi dve vprašanji ka 
ko je urejena delitev sred 
stev zbrtaih od zvišanih cen 
goriva in kakšen je pomen 
prispevka za uporabo mest- 
nega zemljišča je odgovorila 
Mara Rovan, podsekretarka v 
Republiškem sekretariatu za 
finance. 

1. V zvezi z delitvijo sred 
stev zbranih od zvišanj'«. cen 
goriva glede katerih tov. de 
iegat ugotavlja za občino Ce- 
lje, da je dohodek iz tega 
naslova nesorazmeren s po- 
rastom objavljenih statistič- 
nih podatkov o porastu pro- 
daje benciria in porastu mo- 
torizacije odgovarjamo na- 
slednje: 

Znesek za ceste od proda, 
nega litra bencina na drobno 
e znašal v letu 1972 0,55 din 
oziroma znaša sedaj 0,642 
din, od litra plinskega olja 
pa 0,30 din. Ta sredstva se 
po zakonu o javnih cestah 
v obsegu 15 odstotkov razpo 
rejajo občinam, v obsegu 85 
odstotkov pa se stekajo re- 
publiški skupnosti za ceste. 

Za delitev navedenega 15- 

zemljišča v tem, da gre pla- 
čevanje nadomestila za upo- 
rabo določenih komunalnih 
naprav in ne za davčno ob- 
remenitev. 

Ker je glede pomena pri. 
spevka različno mnenje pri- 
stojnih institucij prosimo, da 
za uradno tolmačenje tega 
določila oziroma ali določila 
zveznega zakona veljajo tudi 
za plačevanje prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča. 

odstotnega deleža sredstev 
pO občinah je že bivši repu- 
bliški sekretariat za gospo- 
darstvo SRS pripravil izračun 
delitve in sicer tako, da se 
je razdelilo občinam za vzdr- 
ževanje lokalnih cest 12.188,40 
din za 1 km prenesenih cest, 
od preostalih sredstev pa 66 
odstotkov v sorazmerju na 
dolžino bivšiti cest IV. reda 
kategoriziranih do 1. 1. 1971 
po odlokih občinskih skup- 
ščin, 34 odstotkov mase pia 
od prodanih pogonskih goriv 
v občinah. 

Podrobna razčlenitev sred- 
stev po občinah za posamez- 
no leto je razvidna iz pre- 
gleda delitve sredstev, ki ga 
izdela SDK podružnica Ljub- 
ljana (približno v maju me- 
secu za preteklo leto) in ga 
pošlje vsem občiniam v SR 
Sloveniji. 

2. Prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča ima po- 
men zakonske obveznosti v 
smislu zveznega zakona o 
ugotavljanju in obračunava- 
nju celotnega dohodka in do- 
hodka TOZD. Republiški za- 
kon o prispevkih za uporih 
bo mestnega zemljišča dolo- 
ča, da delovne organizacije 
plačujejo prispevek za upora- 
bo mestnega zemljišča iz do- 
hodka, zato ima prispevek 
pomen zakonske obveznosti. 
Temeljna organizaciji zdru- 
ženega dela, ki zaključi po- 
slovno leto z izgubo, labko 
refundira znesek prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča 
tako kot ostale zakonske ob- 
veznosti do višine nekrite iz- 
gube, potem ko je zSa pokri- 
vanje izgube uporabila svoja 
sredstva rezerv in denarna 
sredstva skupne porabe. 

Na delegatsko vprašanje v 
zadevi financiranja splošne 

ZBOR OBČIN — 20. 4. 1977 

Delitev sredstev zbranih od zvišanih 

cen goriva 

Financiranje splošne komunalne pora- 

be iz sredstev občinskega proračuna 
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komunalne porabe Iz sred- 
stev občinskih proračunov pa 
je odgovoril dr. Miro Saje, 
pomočnik republiškega sekre- 
tarja za urbanizem. 

Financiranje kolektivne ko- 
munalne potrošnje ni hi tu- 
di ne more več biti stvar 
splošne porabe. To je bilo 
eno izmed osnovnih izhodišč 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o financiranju 
„splošne porabe v občinah v 
letu 1977. Z ustanovitvijo sa- 
moupravnih komunalnih inte- 
resnih skupnosti v občinah 
se spreminja proračunsko fi- 
nanciranje za to področje 
dejavnosti in dobiva novo 

vsebino, ki slom na spora, 
zumnem vzpostavljanju odno- 
sov med komunalnimi skup- 
nostmi in neposrednimi upo- 
rabniki komunalnih storitev. 

Z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakonia o ko- 
munalnih dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena, ki 
je v pripravi, bo rešeno tu- 
di financiranje kolektivne ko- 
munalne potrošnje, z uvaja, 
njem plačevanja posebnega 
prispevka. Enotne osnove za 
financiranje komunalnih de- 
javnosti ne bodo dane v obli- 
ki posebnega predpisa, ki bi 
na enak način urejal ta pro- 
blem v vseh občinah in Hkra- 

ti upošteval izredno hetero- 
genost in specifičnost občin 
na tem področju ter različno 
ekonomsko moč posamezne 
občine. Na pobudo delegata 
bo ustanovljeni posebna de- 
lovna skupina iz predstavni- 
kov občin in republiških se- 
kretariatov, ki bo nakazala 
možne enotne osnove za fi- 
nanciranje komunalnih dejav- 
nosti v občinah. Gradivo bo 
dano občinam le kot pripo- 
ročilo, ki n&j bi služilo kot 
pomoč za rešitev tega pro- 
blema. 

Začasno v letošnjem pre- 
hodnem letu, ko je v prvem 
polletju splošna poraba še 

financirana izdatke za po- 
dročje komunalne dejavnosti, 
pa naj bi se viri splošne po- 
rabe, ki pomenijo zajemanje 
mestne rente, še zbirali kot 
davščine, ker ni mogoče par- 
cialno posegati v davčni si- 
stem, temveč so možne le 
kompleksne spremembe, ki 
pa niso izvedljive v kratkem 
času. V proračunih občin bi 
se ti davčni viri zbirali po- 
sebej in bi se na podlagi 
pogodbe med občino in sa- 
moupravno komunalno inte- 
resno skupnostjo prenHašah 
prek proračuna na skupnost 
v odstotku od ustvarjenih 
dohodkov. 

Iz Skupščine 

Priznanje Titovi legendarni osebnosti 

Predsedstvo Zvezne konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Jugoslavije je poslalo Skupščini SFRJ pred- 
log, da se Predsedniku republike Josipu Brozu Titu tretjič 
podeli Red narodnega heroja (AS 488). Ta predlog bo dan 
na dnevni red ene prihodnjih sej Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ. 

Na predlog mnogih delovnih ljudi in njihovih kolekti- 
vov je Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ sprožilo po- 
budo, da se tov. Titu tretjič podeli Red narodnega heroja. 
Po tem, ko je bila dana ta pobuda, je Zvezna konferenca 
SZDLJ prejela na tisoče pisem iz tovarn, šol, mest in vasi, 
iz družbenopolitičnih in drugih organizacij, iz enot JLA in 
teritorijalne obrambe. V teh pismih naši delavci, delovni 
ljudje z vasi, mladina, žene, vojaki in drugi občani izražajo 
globoko ljubezen 111 pripadnost tov. Titu, njegovemu revo- 
lucionarnemu delu, vsemu, kar je storil na čelu naše dr- 
žave in naše Partije za zgodovinske zmage jugoslovanskih 
narodov in narodnosti v minulih štirih desetletjih, 

Kot je poudarjeno v predlogu ZK SZDLJ, je poglavitno 
sporočilo teh pisem, da so vsi naši delovni ljudje in občani 
krepko na pozicijah socialističnega samoupravljanja in ne- 
uvrščenosti, da bodo enotno in odločno branili in nadalje 
razvijali pridobitve naše revolucije ter nadaljevali borbo na 
poti razvoja, ki so ga začrtali ZKJ in tov. Tito. Za vse de- 
lovne ljudi in občane je Titovo ime simbol naše revolucije, 
njenih trajnih pridobitev in sporočil, naše slavne preteklo- 
sti in svetle bodočnosti, ki prihaja. V visokem priznanju, 
ki ga izkazujejo tov. Titu, vidijo pomembno spodbudo za 
nova prizadevanja pri našem celokupnei# razvoju in pri 
nadaljnji krepitvi ugleda ter položaja naše države v svetu. 

Letos, ko slavimo 40-letnico prihoda tov. Tita na čelo 
Komunistične partije Jugoslavije in njegov 85. rojstni dan, 
želijo naši ljudje in narodi ustrezno obeležiti to veliko ob- 
dobje svoje zgodovine, ki bo ostalo označeno kot Titovo 

obdobje. V teku teh štirih desetletij je Jugoslavija, po tem, 
ko je z lastnimi močmi izbojevala svojo svobodo in izvedla 
socialistično revolucijo, dosegla izredno hiter materialni 
razvoj; zgradila je novo družbo na podlagi samoupravljanja 
in oblasti delavskega razreda, vzpostavila polno enako- 
pravnost ter bratstvo in enotnost narodov in narodnosti, 
dosegla čvrsto politično enotnost delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi, zgradila nov sistem notranje in zuna- 
nje varnosti na samoupravnih temeljih, dala velik prispe- 
vek k uveljavljanju politike neuvrščenosti, ki je danes tako 
pomemben dejavnik v boju za mir in za nove odnose med 
narodi. 

V dokumentu SZDLJ je med drugim rečeno, da je Ti- 
tova ustvarjalnost globoko vtkana v vse te zgodovinske 
dosežke, njegovo ime pa je bilo in ostaja simbol sociali- 
stične, samoupravne in neuvrščene Jugoslavije. S tem, ko 
se tovarišu Titu tretjič podeljuje Red narodnega heroja, 
bo na najboljši način obeležen njegov letošnji jubilej, ki je 
tudi jubilej našega delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, 

Na koncu predloga tega pomembnega dokumenta je re- 
čeno: 

»Izhajajoč iz enoglasno izražene volje delovnih ljudi in 
občanov Jugoslavije in vseh njenih narodov in narodnosti, 
Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ predlaga Skupščini 
SFRJ, da se predsedniku Josipu Brozu Titu tretjič podeli 
Red narodnega heroja. S sprejetjem tega predloga bo 
Skupščina SFRJ dala najvišje priznanje legendarni osebno- 
sti tovariša Tita in njegovi celokupni ustvarjalnosti. Ta od- 
lok Skupščine SFRJ bodi navdih sedanjim in prihodnjim 
generacijam za nove zmage na naši poti izgradnje socia- 
lizma in v našem boju za pravico vseh ljudi in narodov, 
da sami odločajo o svoji usodi«. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Plodna bilanca triletnega dela 

# Zvezni zbor je v preteklem obdobju sprejel 145 zakonov, med katerimi so Zakon o 
združenem delu, Zakon o temeljih družbenega planiranja, Zakon o temeljih kreditnega 
sistema, Kazenski zakon SFRJ itd. 

Na 33. sejah Zveznega zbora so obravnavali 530 vprašanj, delovna telesa tega zbora 
pa so imela 500 sej, na katerih so obravnavala 1500 vprašanj 

# Doseženo je pomembno sodelovanje z ZIS in zveznimi upravnimi organi, Zborom 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in skupščin republik in pokrajin 

• V kratkem bodo obravnavali nekatera odprta vprašanja uresničevanja delegatskega 
sistema o delovnju Zveznega zobra 

• V letu 1977 bo Zbor obravnaval poročilo o delu ZIS in več poročil funkcionarjev, ki 
vodijo zvezne upravne organe 

O Izdajanje skupnega glasila Skupščine SFRJ ter republiških in pokrajinskih skupščin 
predstavlja pomemben korak v prilagajanju informativne dejavnosti Skupščine SFRJ 
potrebam delegatskega sistema 

Minula so skoraj tri leta 
odkar je bila Skupščina SFRJ 
konstituirana po delegatskem 
načelu. V tem obdobju smo 
prišli do pomembnih izkušenj 
v delu in funkcioniranju skup- 
ščinskih zborov. Prav zavo- 
ljo tega se je mogoče kritično 
ozreti na delovanje delegat- 
ske skupščine in opozoriti na 
določene probleme v zvezi z 
njenim delom. 

Izhajajoč od pridobljenih 
izkušenj je pripravljeno ali 
pa je v pripravi več analiz in 
pogledov na delovanje dele- 
gatskega sistema v Skupščini 
SFRJ. Ena od omenjenih ana- 
liz vsebuje gradivo »Nekatere 
izkušnje iz dela Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ«, ki je 
bilo — po vsestranski in te- 
meljiti razpravi v Odboru za 
družbenopolitične odnose zve- 
znega zbora — te dni dostav- 
ljeno v obravnavo delegatov. 

V tem gradivu so med dru- 

Po Ustavi SFRJ določa Zve 
zni zbor temelje notranje po- 
litike in zunanjo politiko 

gim podrobno naštete aktiv- 
nosti Z vezenega zbora v mi- 
nulem obdobju. Posebej je 
poudarjeio, da je Zbor naj- 
več pozornosti posvetil uskla- 
jevanju zvezne zakonodaje z 
Ustavo SFRJ, oziroma da je 
zbor sprejel 145 zakonov, 
med njimi Zakon o združe- 
nem delu, Zakon o temeljih 
sistema družbenega planira- 
nja, Zakon o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema, 
Kazenski zakon SFRJ itd. 

Kot posebno pozitivno je 
poudarjeno dejstvo, da je 
Zbor dosegel tudi pomembno 
sodelovanje z Zveznim izvrš 
nim svetom in zveznimi upra- 
vnimi organi, družbenopoli- 
tičnimi organizacijami v fede- 
raciji, skupščinami republik 
in pokrajin, ter da so bili do- 
seženi tudi določeni uspehi 
pri informiranju delegatov in 
samoupravne baze o delu Zbo- 
ra in njegovih delovnih teles. 

SFRJ ter sprejema zvezne 
zakone s področja sistema so- 
cialističnih samoupravnih dru- 

žbenoekonomskih odnosov, 
enotnih temeljev družbe- 
nopolitičnega sistema, notra- 
nje politike, zunanje politike 
(vštevši ratifikacije medna- 
rodnih pogodb o političnem 
in vojaškem sodelovanju), 
ljudske obrambe, socialne po- 
litike in pravosodja. Poleg te 
ga Zvezni zbor odloča o spre- 
membi ustave SFRJ, o spre- 
membi meja SFRJ, o vojni in 
miru, sprejema proračun fe- 
deracije in zaključni račun 
federacije, določa temelje or- 
ganizacije zveznih organov in 
njihovo pristojnost, opravlja 
politično nadzorstvo nad de- 
lom ZIS in zveznih upravnih 
organov v zvezi z vprašanji 
svojega delovnega področja 
ter opravlja druge zadeve iz 
pristojnosti Skupščine SFRJ, 
ki niso v delovnem področju 
Zbora republik in pokrajin 
ali jih ne opravlja enakoprav- 
no s tem zborom. 

Zvezni zbor sestavlja 220 de- 
legatov — po 30 delegatov sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih organizacij iz vsake re 
publike ter po 20 delegatov iz 
vsake avtonomne pokrajine. 
Največ delegatov v Zveznem 
zboru je iz delegacij združe- 
nega dela — 55 odstotkov, za- 
tem iz delegacij družbenopo- 
litičnih organizacij — 34 od- 
stotkov, delegatov iz delegacij 

krajevnih skupnosti pa je 11 
odstotkov. 

Temeljna vprašanja organi- 
zacije in načina dela zveznega 
zbora so urejena z njegovim 
poslovnikom, ki je bil sprejet 
konec januarja 1975. Med 
drugim poslovnik določa zako- 
nodajni postopek, ki ima pra- 
viloma dve fazi: faza predlo- 
ga za izdajo zakona, oziroma 
določitev osnutka zakona in 
laza predloga zakona tj. nje- 
govega končnega sprejema- 
nja. 

Da bi pravočasno in uspeš- 
no opravljal številne odgovor- 
ne naloge, ki so v njegovem 
delovnem področju, je Zvezni 
zbor oblikoval naslednja stal- 
na delovna telesa: Odbor za 
družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitične 
odnose. Odbor za no- 
tranjo politiko, Odbor za 
zunanjo politiko, Odbor za 
ljudsko obrambo, Odbor za 
proračun federacije, Odbor 
za pravosodje, Odbor za delo, 
zdravstvo in socialno politi- 
ko, Odbor za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov, Za- 
konodajnopravno komisijo in 
Mandatno-imuniitetno komisi- 
jo. 

V Zveznem zboru sta usta- 
novljeni tudi dve začasni ko- 
misiji: Komisija za pripravo 
zakonov s področja združene- 
ga dela in Komisija za pri- 
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pravo zakonov s področja 
prometa, ki je potem, ko je 
opravila svoje naloge, sredi 
marca leta 1977 prenehala z 
delom. 

Za obravanavanje vprašanj, 
ki imajo skupen pomen za 
oba zbora Skupščine SFRJ, 
so oblikovana stalna skupna 
delovna telesa: Komisija za 
volitve in imenovanja. Admi- 
nistrativna komisija, Komisi- 
ja za ugotavljanje istovetno- 
sti besedil v jezikih narodov 
Jugoslavije, Komisija za vlo- 
ge in pritožbe. Komisija 
za informiranje ter Komisija 
za vloge in pritožbe, Komisija 
za informiranje ter Komisija 
za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu kot za- 
časno skupno delovno telo. 

V gradivu je zatem poudar- 
jeno, da je Zvezni zbor od 
svojega konstituiranja (15. 
maj 1973) do konca aprila 
1977 imel 33 sej, na katerih je 
obravnaval 530 vprašanj, od 
tega 98 tematskih vprašanj, 
268 zakonskih projektov in 
drugih aktov ter 166 drugih 
vprašanj, poleg tega pa je bi- 
lo v Zboru zastavljenih 82 de- 
legatskih vprašanj. Zboru je 
bilo danih 1522 amandmajev 
k predlogom zakonov. Delov- 
na telesa Zbora so imela več 
kot 500 sej, na katerih so ob- 
ravnavala nad 1500 vprašanj. 

Pri izvajanju omenjene 
funkcije je Zvezni zbor ob- 
ravnaval in podprl Poročilo 
Predsedstva SFRJ o stanju in 
problemih v notranji in zuna- 
Iji politiki, Informacijo o ne- 
katerih pojavih in opažanjih 
pri izvajanju ustavnih določb 
z vidika prakse Ustavnega so- 
dišča Jugoslavije in poročila 
o delu v letu 1975, ki so jih 
predložili Zvezni sekretariat 
za notranje zadeve, Zvezno 
sodišče, Zvezno javno tožil- 
stvo, Zvezno javno pravobra- 
nilstvo, v zvezi s katerimi je 
Zbor sprejel tudi ustrezne za- 
ključke. 

Poleg tega je zbor obravna- 
val stanje in ocenil probleme, 
ki zadevajo izvajanje posame- 
znih zakonov s področja no- 
tranje politike (stanje in pro- 
blemi varnosti v cestnem, že- 
lezniškem in letalskem pro- 
metu). Analiziral je stanje, 
probleme in pereča vprašanja 
varnosti naše samoupravne 
socialistične družbe, zlasti pa 
usposobljenost organov notra- 
njih zadev za izvajanje nalog 
iz njihove pristojnosti. Obrav- 
naval je tudi stanje in pro- 

V gradivu so posebej raz- 
členjena vprašanja, ki se na- 
našajo na programiranje dela 
zbora. Poudarjeno je, da je 
bila celotna aktivnost nave- 
zana na uresničevanje ustave 
SFRJ ter stališč X. kongresa 
ZKJ, usklajevanje zveznih za- 
konov z Ustavo SFRJ ter za 
pobude samoupravne delegat- 
ske osnove. 

V zvezi s tem je ugotovlje- 
no, da vpliv delegatske osno- 
ve pri pripravljanju progra- 
mov dela zbora ni prišel do- 
volj do izraza. To se pripisuje 
dejstvu, da delegati in delega- 
cije oziroma samoupravna 
osnova niso bili v zadostni 
meri nosilci osnovnih pobud 
za izdajanje in spreminjanje 
aktov. Hkrati je poudarjeno, 
da je bilo pri pripravljanju 
in izvajanju delovnega pro- 
grama doseženo pomembno 
sodelovanje z ZIS in zvezni- 
mi upravnimi organi, ki so 
najpogosteje nastopali kot 
predlagatelji zakonov in dru- 
gih splošnih aktov. Dosežena 
je tudi izmenjava mnenj in 
koordinacija pri delu z Zbo- 
rom republik in pokrajin, 
skupščinami republik, in po- 
krajin, pri določanju delovne- 
ga programa pa so bile kon- 
zultirane tudi družbenopoli- 
tične in druge družbene orga- 
nizacije na ravni federacije. 

bleme kriminalitete, zlasti po- 
litične in gospodarske (hkrati 
je ocenil učinke ukrepov, ki 
so bili izvedeni). 

Zbor je obravnaval tudi do- 
kument »Poglavitne ocene 
stanja obrambnih priprav 
družbenopolitičnih skupno- 
sti«, takoj po sprejetju Usta- 
ve SFRJ pa je analiziral izva- 
janje ustavnih načel in do- 
ločb o ljudski obrambi ter 
uspehe pri obrambnih pripra- 
vah prebivalstva. 

Zvezni sekretar za. zunanje 
zadeve je Zboru nekajkrat 
poročal o področju zunanje 
politike. Zbor je obravnaval 
tudi poročilo o mednarodnih 
sestankih, na katerih je sode- 
lovala naša država (Poročilo 
delegacije SFRJ o delu XXX. 
in XXXI. zasedanja General- 
ne skupščine OZN, Poročilo 
delegacije SFRJ o delu V. kon- 
ference šefov držav oziroma 
vlad neuvrščenih držav v Co- 
lombu, poglede in poročila o 
parlamentarnem sodelovanju 
in o parlamentarnih obiskih 
ter drugih dejavnostih s po- 
dročja zunanje politike in 
mednarodnih odnosov. 

Leta 1975 je Zbor obravna- 
val tudi probleme v zvezi z 
gibanjem zaposlenosti in za- 
poslovanja v minulem sred- 
njeročnem obdobju, kakor 
tudi vprašanja v zvezi s po- 
ložajem in problemi socialne 
varnosti naših zdomcev. Zbor 
je imel na dnevnem redu tudi 
analitična gradiva o stano- 
vanjski izgradnji v Jugoslavi- 
ji, ter o izvajanju ustavnih 
načel glede organiziranja in 
dela samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja zdrav- 
stvenega, socialnega in otro- 
škega varstva. Zatem je po- 
udarjeno, da je zbor sprejel 
zaključke o uresničevanju za- 
črtane politike in izvajanju 
zveznih predpisov s področja 

V gradivu je podčrtano, da 
je treba vzporedno s proce- 
som organiziranja samo- 
upravne osnove za učinkovi- 
tejše odločanje iskati ustrez- 
ne organizacijske in metodo- 
loške rešitve za delo in odlo- 
čanje samih skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, v tem 
okviru pa tudi Zveznega zbo- 
ra. 

Na podlagi izkušenj iz dela 
in funkcioniranja Zveznega 
zbora je namreč mogoče na- 
daljnje izpolnjevati njegovo 
organizacijo in način dela. V 
zvezi s tem je bilo opaziti, da 
se je na primer pri doseda- 
njem delu tega Zbora v veči- 
ni primerov proceduralno na 
enak način obravnavalo vpra- 
šanja iz njegove pristojnosti, 
ne glede na njihov pomen. 
Kot se ugotavlja v graditu, je 
pozitivna izjema organizacija 
in način dela pri pripravi Za- 
kona o združenem delu ter 
pri tem, ko je bil osnutek te- 
ga zakona dan v večmesečno 
javno razpravo. 

V poslovniku Zveznega zbo- 
ra je določeno, da je zakon- 
ske projekte mogoče obrav- 
navati na seji zbora šele po- 
tem, ko preteče najmanj 30 
dni od dneva ko so bili ti do- 
kumenti dostavljeni delega- 
tom v Zveznem zboru oziro- 
ma, ko se delegacije temelj- 
nih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih organi- 
zacij v samoupravni osnovi 
seznanijo z njimi prek Glasi- 
la Skupščine SFRJ ali na 
drugačen način. V doseda- 
njem delu Zveznega zbora se 
je namreč dogajalo, da so 
predlagatelji zahtevali, kaj 
Zbor obravnava določene za- 
konske projekte še pred po- 
tekom predpisanega roka (v 

temeljnih pravic borcev, vo- 
haških invalidov in družin pa- 
dlih borcev. 

V tistem delu, ki se nanaša 
na vprašanja uresničevanja 
začrtane politike, je poudar- 
jeno, da je bila v dosedanjem 
delu Zbora zelo močno razvi- 
ta zakonodajna funkcija, ker 
je bilo treba uskladiti zvezne 
zakone z Ustavo SFRJ. S tem, 
ko je bilo to obsežno in za- 
htevno delo uspešno dokon- 
čano, so ustvarjeni pogoji za 
to, da bo Zbor v naslednjem 
obdobju mnogo več časa in 
pozornosti posvetil spremlja- 
nju uresničevanja začrtane 
politike in izvajanju zveznih 
zakonov. 

skrajšanem roku ali po hit- 
rem postopku). Opaziti pa je, 
da predlagatelji v zadnjem 
času čedalje poredkeje pred- 
lagajo, naj bi zakone izdali 
po hitrem postopku. 

Kar se tiče postavljanja de- 
legatskih vprašanj in zahtev 
za obvestila kot oblike dela v 
Zveznem zboru, je poudarje- 
no, da še vedno niso v zado- 
stni meri uporabljena kot in- 
strument, ki ga ima samo- 
upravna osnova za opravlja- 
nje političnega nadzorstva 
nad delom ZIS in zveznih up- 
ravnih organov, za sprem- 
ljanje izvajanje politike, ki jo 
je začrtala Skupščina SFRJ, 
ter za dajanje smernic za de- 
lo ZIS in zveznih upravnih 
organov. Namesto tega se de- 
legatska vprašanja najpogo- 
steje povezujejo z osebnostjo 
enega ali več delegatov. 

Zatem je ugotovljeno, da so 
pri pripravi sej Zbora v de- 
lovnih telesih v glavnem us- 
klajevali stališča o odprtih 
vprašanjih in zakonskih os- 
nutkih, tako da so seje Zbora 
včasih minile brez širših raz- 
prav. V zvezi s tem bi veljalo 
oceniti predloge, naj bi v- 
Zboru širše razpravljali o na- 
čelnih vprašanjih iz zakon- 
skih osnutkov in drugih gra- 
div, oziroma naj bi bile seje 
Zbora bolj pogostne, vendar 
z manjšim številom točk dne- 
vnega reda. Prav tako je po- 
udarjeno, da bi veljalo v pri- 
hodnje bolj izrabiti možnost, 
da se v skupščinskih telesih 
oblikuje delovne skupine za 
pripravo določenih vprašanj. 
Nadalje bi kazalo zagotoviti 
pogoje za to, da bi delegati v 
večji meri uporabljali pravi- 
co, da sodelujejo pri delu ti- 
stih delovnih teles, v katerih 
sicer niso delegirani. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA DOGOVORJENE 
POLITIKE 

ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA ZBORA IN 
NJEGOVIH DELOVNIH TELES 
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Prav tako je ocenjeno, da 
bi morali spremeniti doseda- 
njo prakso ter da bi se mo- 
rala delovna telesa Zbora do- 
sti prej vključevati v načelno 
razpravo pri pripravi posa- 
meznih zakonskih projektov. 
Tako bi pospešili proces pri- 

pravljanja zakonov in drugih 
dokumentov ter vzpostavili 
sodelovanje med delegati in 
strokovnimi nosilci priprav 
zakonskih projektov. Hkrati 
bi s tem dosegli, da bi imela 
tudi delegatska osnova več 
časa za razprave. 

NEKATERA VPRAŠANJA URESNIČEVANJA 
DELEGATSKEGA SISTEMA V ZVEZNEM ZBORU 

Kot je poudarjeno v gradi- 
vu, je na podlagi dosedanjega 
dela delegatov v Zveznem 
zboru težko ugotoviti, v ko- 
likšni meri delegati odločajo 
opirajoč se na sintezo stališč 
samoupravne osnove v repu- 
blikah in pokrajinah. Vendar 
je opaziti prve rezultate takš- 
nega delovanja delegatov ter 
se je mogoče nadejati, da se 
bo nadaljnja praksa določa- 
nja smernic za delo delegatov 
v Zveznem zboru razvijala 
vzporedno z izboljševanjem 
organiziranosti samoupravne 
osnove v procesu odločanja. 
Vseeno pa so nekatera izmed 
vprašanj, ki so se pokazala 
ob samem začetku dela in 
funkcioniranju Zveznega zbo- 
ra po delegatskih načelih, še 
nadalje na določen način pe- 
reča in terjajo jasnejše opre 
delitve. 

To velja zlasti za vpraša- 
nja: kaj je delegatska osnova 
delegatov v Zveznem zboru; 
kakšen je značaj mandata v 
Zveznem zboru; kako se do- 
ločajo temeljna stališča in 
enotne smernice za delo dele- 
gatov v Zveznem zboru itn. 

O omenjenih in drugih od- 
prtih vprašanjih uresničeva- 
nja delegatskega sistema v 
delovanju Zveznega zbora so 
tekle številne razprave (v Od- 
boru za družbenopolitične od- 
nose, na več sejah Predsedst 
va Skupščine SFRJ ter v Klu- 
bu delegatov Skupščine 
SFRJ). Vprašanja uresničeva- 
nja delegatskega sistema v 
delu Zveznega zbora so bila 
predmet političnih razprav 
tudi v Predsedstvu ZK, 
SZDLJ, kakor tudi v republi- 
ških in pokrajinskih konfe- 
rencah SZDL in drugih druž- 
benopolitičnih organizacijah. 
V Zvezni konferenci SZDLJ se 
pripravlja dokument o osnov- 
nih smereh funkcioniranja 
sistema. To bo, poleg druge- 
ga, pripomoglo k razjasnitvi 
vrste odprtih vprašanj. 

V gradivu je ugotovljeno, 
da je v dosedanji praksi ure- 
sničevanja delegatskega siste 
ma v Zveznem zboru najbolj 
zapleteno tole vprašanje: ka- 
ko in na kakšen način se do- 
ločajo temeljna stališča in 

legati težave in probleme ta- 
ko v pogledu proučevanja ob- 
sežnega gradiva, ki jim je 
dostavljen, kot glede odsotno- 
sti z delovnega mesta, ki je 
potrebna za ustrezne stike in 
zveze s samoupravno osnovo. 
Zavoljo tega se predlaga, naj 
bi socialistične zveze v repu- 

blikah in pokrajinah dogovor- 
no s samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, v ka- 
terih delajo ti delegati, ustre- 
zno ukrepale, da bi delega- 
tom zagotovili pogoje, ki so 
potrebni, da bi lahko aktivno 
opravljali delegatske funkci- 
je. 

smernice za delo delegatov v 
tem Zboru? V zvezi s tem je 
opozorjeno, da v republikah 
in avtonomnih pokrajinah še 
niso zgrajene trdnejše oblike 
povezovanja delegatov v Zve 
znem zboru s samoupravno 
osnovo na ustavni podlagi. S 
takšno povezanostjo pa bi bi! 
mogoč oziroma bi bil zagoto- 
vljen učinkovitejši potek pro- 
cesa usklajevanja stališč in 
določanja smernic celokupne 
samoupravne strukture v re- 
publikah in avtonomnih po- 
krajinah za delo delegatov v 
Zveznem zboru. ' 

Vendar pa je v praksi naj 
ti številne in raznovrstne ob- 
like povezovanja delegatov v 
Zveznem zboru s samouprav- 
no osnovo oziroma z republi- 
škimi in pokrajinskimi organi 
v republikah oziroma pokra- 
nah. Te oblike povezovanja 
(sestanki, izmenjava mnenj, 
gradiv, vključevanje delega 
tov v delovna telesa ustreznih 
zborov republiških in pokra 
jinskih skupščin in oblik de 
lovanja republiških oziroma 
pokrajinskih konferenc SZDL 
stiki s predstavniki izvršnih 
organov in upravnih organov 
itn.) so najpogosteje vzpo 
stavljene z republiškimi ozi- 
roma pokrajinskimi organi 
Res je, da delegati v zveznem 
zboru vzdržujejo stik tudi z 
delegacijami političnih orga 
nizacij ter z občinskimi skup- 
ščinami. Vendar je teh stikov 
precej manj, in je spričo tega 
nujno, da se v večji meri kot 
doslej zagotovijo pogoji za 
vključevanje delegatske osno- 
ve v proces političnega odlo 
čanja o vprašanjih, ki jih ob- 
ravnava in o njih odloča Zve- 
zni zbor. V tem smislu je tre- 
ba samoupravni osnovi dati 
med drugim mnogo več časa 
za obravnavo zakonskih pro- 
jektov in drugih gradiv. Dose- 
danji rok 30 dni je namreč 
prekratek, da bi lahko ti za- 
koni in gradiva pravočasno 
dospeli do samoupravne os- 
nove ter da bi se le-ta o njih 
izjavila. 

Kot je ugotovljeno, znatno 
število delegatov v Zveznem 
zboru (nad 50 odstotkov) pri- 
haja iz neposredne proizvod- 
nje. Zavoljo tega imajo ti de- 

ODNOS MED ZVEZNIM ZBOROM TER ZIS 
IN ZVEZNIMI UPRAVNIMI ORGANI 

Prizadevanja, da se delo in 
izvajanje obveznosti ZIS in 
zveznih upravnih organov 
prilagodi novim delegatskim 
temeljem in nalogam Skup- 
ščine SFRJ, so že dale dolo- 
čene rezultate. Kot je poudar- 
jeno, je ZIS pri tem v minu- 
iem obdobju dosegel opazne 
rezultate pri preoblikovanju 
svojih delovnih metod potre- 
bam delegatske skupščine. 

V dosedanji praksi se je 
ZIS praviloma najpogosteje 
pojavljal kot predlagatelj za- 
konov in drugih splošnih ak- 
tov v Skupščini SFRJ. Priza- 
devanja, da bi kot predlaga- 
telj večkrat nastopali drugi 
pooblaščeni organi in subjek 
ti, pa bodo ustvarila pogoje 
za to, da se bo ZIS bolj us- 
meril v uresničevanje drugih 
svojih poglavitnih funkcij. 

Dosedanje izkušnje kažejo, 
da so določene pomanjkljivo- 
sti pri opravljanju strokovne- 
ga dela na pripravi zakonov 
(neustrezna organiziranost in 
kadrovska usposobljenost u- 
pravnih organov) pomembno 
vplivale na to, da se včasih 
ne spoštuje rokov, ki so pre- 
dvideni v programu Zbora. V 
nekaterih primerih je prišlo 
celo do odložitve oziroma do 
tega, da posamezni zakonski 
akti niso bili sprejeti. 

V minulem obdobju zvezni 
upravni organi praviloma ni- 
so ob predlogu za izdajo za- 
kona ali drugega splošnega 
akta predložili posebnega gra- 
diva oziroma povzetka, ki naj 
bi rabil informiranju ter iz- 
javljanju delegatske osnove. 
Prav tako se je v praksi do- 
gajalo, čeprav ne pogosto, da 

predstavniki in poverjeniki 
ZIS niso prisostvovali sejam 
delovnih teles in sejam zbo- 
ra, na katerih se je obravna- 
valo predloge aktov in drugo 
gradivo. 

Kot je poudarjeno, tudi ni 
bilo širše usmeritve v to, da 
bi funkcionarji, ki vodijo zve- 
zne upravne organe, večkrat 
predložili celovitejša poročila. 
To je v precejšnji meri po- 
sledica tega, da ni bilo po- 
bud, zahtev in zaključkov 
zbora Skupščine SFRJ, ki bi 
se nanašali na predložitev po- 
ročil takšnega značaja in na 
roke, v katerih naj bi bila 
predložena. Res pa so funk- 
cionarji, kj vodijo zvezne u- 
pravne organe in zvezne orga- 
nizacije — v skladu s poslov- 
nikom Skupščine SFRJ in po- 
slovniki zborov — večkrat 
predložili poročila o posame- 
znih vprašanjih ob obravnavi 
posameznih zakonskih pro- 
jektov in drugih aktov v 
Skupščini SFRJ. 

V letošnjem letu bo Zbor 
poleg poročila o delu ZIS ob- 
ravnaval tudi več poročil 
funkcionarjev, ki vodijo zve- 
zne upravne organe iz ustre- 
ziih področij družbenega živ- 
ljenja. Kot je pričakovati, bo- 
do poročila, zlasti pa poroči- 
lo o delu ZIS, analizirala med 
drugim tudi dosedanje izkuš- 
nje pri uresničevanju sodelo- 
vanja Skupščine SFRJ oziro- 
ma Zveznega zbora z ZIS in 
zveznimi upravnimi organi. 
Na ta način bo lažje ugotoviti 
odnose in priti do popolnej- 
ših ocen o stanju, problemih 
in smereh, v katerih naj bi se 
ti odnosi nadalje razvijali na 
podlagi Ustave SFRJ. 

URESNIČEVANJE SODELOVANJA Z DRUŽBENO- 
POLITIČNIMI ORGANIZACIJAMI V FEDERACIJI 
IN SKUPŠČINAMI REPUBLIK IN POKRAJIN 

Zvezni zbor je v svojem do- 
sedanjem delu vzpostavil kon 
kretne oblike sodelovanja z 
Zvezno konferenco SZDLJ in 
njenimi organi, kakor tudi z 
organi drugih družbenopoli 
tičnih organizacij na ravni fe 
deracije (zveza komunistov, 
sindikat). 

Do takšnega sodelovanja je 
prišlo zlasti v zvezi s pripra- 
vo poslovnika Zveznega zbo- 
ra, organiziranja in vodenja 
javne razprave o Zakonu o 
združenem delu, priprave od- 
loka o načinu in organizaciji 
informiranja delegatske osno- 
ve, nadalje v zvezi z udeležbo 
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predstavnikov teh organizacij 
na sejah zbora in njegovih 
delovnih teles. Doseženo je 
tudi sodelovanje z zveznimi 
sveti, ki so z obravnavo naj- 
važnejših sistemskih zakonov 
s področja družbenoekonom- 
skih in političnih odnosov da- 
li velik prispevek pri iskanju 
ustreznih rešitev' za posamez- 
na pomembna vprašanja. Po- 
udarjeno pa je, da so bile pri 
delu zvenih svetov tudi neka- 
tere slabosti, tako glede in- 
formiranja delovnih teles in 
delegatov v zborih Skupščine 
SFRJ o razpravah v svetih, 
kakor tudi glede pravočasne- 
ga vključevanja delovnih te- 
les zborov v obravnavanje 
vprašanj, o katerih so sveti 
zavzemali določena stališča. 

Nadalje je ugotovljeno, da 
je bilo vzpostavljeno po- 
membno sodelovanje tudi z 
Zborom republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Vzpostavlje- 
ni so bili namreč stiki med 
delovnimi telesi obeh zborov, 

V tradivu je podčrtano, 
da so bili v dosedanjem delu 
Zveznega zbora in njegovih 
teles, kakor tudi v Skupščini 
SFRJ doseženi določeni uspe- 
hi na področju informiranja, 

zlasti v primerih, ko je šlo za 
vprašanja s področja družbe- 
noekonomskih odnosov, pro- 
računa, zunanje politike in 
ekonomskih odnosov s tujino, 
ter za vprašanja, o katerih 
oba zbora skupno odločata. 
Poudarjeno je, da sodelova- 
nje s skupščinami republik in 
pokrajin teče predvsem tako, 
da se gradiva iz dela Zbora 
dostavljajo ustreznim zborom 
v republikah in pokrajinah. 
Poleg tega delovna telesa 
Zveznega zbora neposredno 
sodelujejo z delovnimi telesi 
zborov skupščin republik in 
pokrajin (oblikovanje skupin 
delovnih teles in anketnih 
skupin za proučevanje dolo- 
čenih vprašanj; izmenjava in- 
formacij in izkušenj ter med- 
sebojno obveščevanje pred- 
sednikov delovnih teles o 
terminih za sklice sej). Pred- 
stavniki delovnih teles zborov 
skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin so vabljeni 
tudi na seje delovnih teles 
Zveznega zbora. 

da se je prišlo do prvih iz- 
kušenj in da so nakazane 
smeri nadaljnje izgradnje si- 
stema informiranja. 

Kot najpomembnejši korak 
pri prilagajanju informativne 

dejavnosti Skupščine SFRJ 
potrebam delegatskega siste- 
ma je ocenjeno sprejetje in 
izvajanje odloka o informira- 
nju delegatske baze prek 
skupnega Glasila Skupščine 
SFRJ in skupščin republik 
ter avtonomnih pokrajin (gla- 
silo je začelo izhajati konec 
aprila 1975). 

Sodelovanje s skupščinami 
republik in pokrajin pri iz- 
dajanju glasila je dalo doslej, 
kot je poudarjeno, ugodne 
rezultate, ki kažejo na to, da 
bi kazalo tudi druge zadeve 
v zvezi z obveščanjem doma- 
če in tuje javnosti skupno 
organizirati. 

Čeprav so začetni uspehi 
pri izdajanju Glasila ohra- 
brujoči, je podčrtano, da je 
treba nenehno spremljati in 
ocenjevati njegovo zasnovo, 
kakor tudi izvedbo v praksi, 
kar je posebnega pomena za 
politično odločanje v delegat- 
ski osnovi. Spričo te potrebe 
je uredniški odbor Glasila iz- 
vedel anketo z namenom, da 
prouči učinke Glasila (in si- 
cer v vzorcu 1100 delegacij 
organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij iz 
vseh krajev države). Anketa 
je poleg drugega pokazala, da 
je urejanje Glasila pozitivno 
ocenjeno, da pa se Glasilo še 

vedno ne uporablja v takšni 
meri, ki bi ustrezala potre- 
bam delegatskega odločanja. 

Poudarjeno je, da so dele- 
gati v Skupščini SFRJ s po- 
močjo Informativnega biltena 
pravočasno obveščeni o vseh 
pomembnih vprašanjih, ki jih 
obravnavajo v skupščinskih 
telesih. Istočasno so bili spre- 
jeti konkretni ukrepi v zvezi 
z obveščanjem tuje javnosti 
o delu Skupščine SFRJ in o 
delovanju delegatskega siste- 
ma nasploh. V ta namen je 
bil sprejet Odlok o izdajanju 
publikacij Skupščine SFRJ, 
namenjenih inozemstvu. Po- 
sebej je navedeno, da je 
večje število delegatov v 
Zveznem zboru neposredno 
angažiranih pri delu Komisi- 
je za informiranje, uredniš- 
kih odborov Informativnega 
biltena, Glasila Skupščine 
SFRJ, Politične biblioteke 
Skupščine SFRJ, izdaj za ino- 
zemstvo, ter v Svetu za do- 
kumentacijo Skupščiie SFRJ. 

Na koncu je v gradivu ugo- 
tovljeno, da. so tisk, radio in 
televizija stalno spremljali 
celokupne dejavnosti Zvezne- 
ga zbora in njegovih delovnih 
teles, vendar je opaziti, da v 
sredstvih javnega obveščanja 
niso v zadostni meri prisotna 
mnenja in predlogi, ki jih de- 
legati podajo na sejah tega 
Zbora. 

INFORMIRANJE DELEGATOV, SAMOUPRAVNE 
OSNOVE IN JAVNOST DELA ZVEZNEGA ZBORA 

NOVI PREDPISI 

Uvajanje vsestranske evidence - 

pogoj učinkovitejšega zdravstvenega varstva 

• Razen obstoječih se uvajajo še evidenca o sistemskh pregledih prebivalstva in evi- 
denca o zdravstveni neoporečnosti živilskih proizvodov in predmetov splošne porabe 

• Podatki zbrani v evidencah bodo služili kot vir podatkov za statistična raziskovanja, 
ki so pomembna za vso državo in za uresničevanje pravic posameznika na katerega se 
ti podatki nanašajo 

• Predvideno je, da bodo nove evidence na področju zdravstva uvedene 1. januarja 
1978 

Evidence na področju zdrav- 
stva, ki imajo pomen za vso 

državo, so bile uvedene z 
Zakonom o evidencah na po- 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji 

1 PREDLOG ZAKONA O EVIDENCAH 
I NA PODROČJU ZDRAVSTVA — AS 486 
S ~ 
    

dročju zdravstva. Ta zakon, 
ki je bil izdan leta 1974, je 
poleg pozitivnih značilnosti v 
praksi pokazal tudi nekatere 
pomanjkljivosti. Kot je po- 
udarjeno v obrazložitvi, ki 
jo je k Predlogu za izdajo 
zakona o evidencah na pod- 

ročju zdravstva, z Osnutkom 
zakona (AS 486), podal Zve- 
zni izvršni svet, sedanji za- 
kon nepopolno ureja vodenje 
posameznih evidenc. Poleg te- 
ga ta predpis ne razmejuje 
jasno evidentiranja podatkov 
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DRAGOCENI PODATKI ZA RAZISKOVANJA 
NA PODROČJU ZDRAVSTVA 

od statističnih raziskovanj, ki 
bi morala biti zasnovana na 
podatkih iz posameznih evi 
dene. 

Ocenjeno je, da omenjeni 
in drugi razlogi opravičujejo 
izdajo novega zakona o evi- 
dencah na področju zdrav- 
stva. Zategadelj je ob predlo- 
gu za njegovo izdajo pri- 
pravljen tudi Osnutek zako- 
na, v katerem je vrsta po- 
membnih novosti. Tako je, 
na primer, predvideno, da se 
poleg obstoječih evidenc uve- 
de evidenco o sistematičnih 
zdravstvenih pregledih pre- 
bivalstva ter evidenco o 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vilskih proizvodov in pred- 
metov splošne rabe. 

Značilnost evidenc, ki jih 
je uvedel sedanji zakon, je 
v tem, da vsebujejo podatke, 
ki se v glavnem nanašajo 
na zdravstveno stanje tistih 
posameznikov, ki se obrača- 
jo na zdravstvene organizaci- 
je, da bi dobili zdravstveno 
varstvo. S temi evidencami 
torej niso zagotovljeni — 
vsaj ne v zadostni meri — 
podatki v zvezi s tistimi 
dejavnostmi zdravstvenih or- 

Osnutek zakona je dostav- 
ljen Skupščini SFRJ, obrav- 
navali pa ga bodo na eni pri- 
hodnjih sej Zveznega zbora. 

ganizaoij, ki se nanašajo na 
sistematične zdravstvene pre- 
glede prebivalstva. Omenjeni 
pregledi pa so izredno po- 
memben kazalec aktivnega 
zdravstvenega varstva, na ka- 
terem je v sistemu organiza- 
cije in delovanja zdravstva v 
naši državi glavni poudarek. 

Tudi ocenjevanje zdrav- 
stvene neoporečnosti živil- 
skih proizvodov ter predme- 
tov splošne rabe je velikega 
pomena za zdravstveno var- 
stvo potrošnikov. Upošteva- 
joč čedalje bolj množično 
uporabo raznih dodatkov 
(barve, konzervansi ipd.), 
razširjenost pesticidov in dru- 
gih škodljivih snovi ter bak- 
teriološko in kemično one- 
snaženost človekovega oko- 
lja, družba mora ustrezno 
ukrepati, da bi zavarovala 
zdravje potrošnikov. Vodenje 
evidence o zdravstveni ne- 
oporečnosti živilskih proiz- 
vodov in predmetov splošne 
rabe, ki so v prometu na 
domačem tržišču, bo vseka- 
kor v prid temu smotru. 

Podatki v evidencah, ki so 
predvidene z. Osnutkom za- 
kona, bodo rabili kot vir za 
statistična raziskovanja, 
ki imajo pomen za vso drža- 
vo. Hkrati bodo rabili kot 
podlaga za uresničevanje pra- 
vic posameznika, kar je no- 
vost glede na sedanji Zakon. 

Rečeno je, da bo evidenti- 
ranje podatkov neposredno 
koristilo zdravstvenim orga- 
nizacijam, samoupravnim in- 
teresnim skupnostim na po- 
dročju zdravstva in drugim 
uporabnikom zdravstvenega 
varstva. Poleg tega bodo 
omenjeni podatki osnova za 
svobodno menjavo dela. 

Sredstva za vodenje evi- 
denc, ki bodo rabile kot me- 
dicinska dokumentacija o 
določenih pojavih in stanjih, 
bodo tako kot doslej določa- 
li pristojni republiški in po- 
krajinski organi. 

V osnutku zakona se uve- 
ljavlja načelo enotnega si- 
stema statističnih razisko- 
vanj. Zato vsebuje določba, 
v kateri je rečeno, da se pri 
vodenju predpisanih evidenc 
uporablja enotna metodolo- 
ška načela in statistične 
standarde tako na področju 
zdravstva, kakor tudi na 
vseh drugih področjih, na 
katerih tečejo statistična ra- 

ziskovanja, ki imajo pomen 
za vso državo. 

Upoštevajoč pomen podat- 
kov, ki jih vsebujejo eviden- 
ce, Osnutek zakona določa 
obveznost, da se kot trajne 
hrani tiste podatke, ki se 
nanašajo na ugotovljene bo- 
lezni, stanja in poškodbe. 
Navedeno je, da je bilo tak- 
šno stališče zavzeto zavoljo 
tega, ker so omenjeni podat- 
ki dolgoročnega pomena za 
spremljanje zdravstvenega 
stanja posameznika, kakor 
tudi za to, da jih posameznik 
uporabi za to, da svoje pra- 
vice uveljavlja na podlagi 
teh podatkov. 

Zvezni za/vod za zdravstve- 
no varstvo kot pooblaščena 
organizacija za izvajanje sta- 
tističnih raziskovanj na pod- 
ročju zdravstva, ki imajo po- 
men za vso državo, ima pra- 
vico zbirati, obdelovati, ana- 
lizirati in objavljati podatke 
iz evidenc, uvedenih z zve- 
znim zakonom. 

Ocenjeno je, da bodo v te- 
ku tega leta zdravstvene in 
druge organizacije združene- 
ga dela lahko organizirale in 
uvedle vse potrebne eviden- 
ce. S tem bi bili zagotovlje- 
ni pogoji, ki so potrebni, da 
bi se lahko evidence, predvi- 
dene v Osnutku zakona, za- 
čele voditi 1. januarja 1978. 

UVAJANJE NOVIH EVIDENC 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Novi procesi in gibanja na področju dela 

in zaposlovanja 

• Vedno več je pogojev, da združeno delo zagospodari nad zaposlovanjem, delitvijo 
dohodka in varstvom pri delu 

$ Veliko število vlog in pritožb s področja delovnih razmerij kaže na stalno kršenje 
predpisov s tega področja 

• V letu 1974 je bilo v družbenem sektorju 4,4 milijona zaposlenih, v oktobru 1976 pa 
se je to število povečalo na 4,8 milijona 

• V obdobju 1974—1976 je bil odstotek dnevne odsotnosti 4,1, medtem ko je bolniški 
stalež trajal povprečno 15 dni 

• Opaziti je zmanjšanje števila poklicnih obolenj in zaradi tega se zmanjšuje število 
izgubljenih delovnih dni 

Programska aktivnost Zvez- poslovanje je potekala v zna- določb Ustave SFRJ ter skle- nov ZKJ. V obdobju od svoje 
nega komiteja za delo in za- menju uresničevanja načel in pov in stališč najvišjih orga- ustanovitve (april 1974) do 
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1 POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA 1 
I ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE (MAJ 1974 — 
! DECEMBER 1976) i 

iimimiiinHiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiifiiifHiiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii 

konca 1976 je Komite, izha- 
hajajoč iz smernic tekoče in 
dolgoročne politike, intenziv 
no deloval za razreševanje te- 
meljnih vprašanj na področ- 
ju zaposlovanja, politike do- 
hodka, življenskega standar 
da, delovnih razmerij in 
varstva pri delu. Poleg tega 
si je komite prizadeval, da bi 
pripomogel k celokupnim na- 
porom, ki so bili usmerjeni 
v boj za ekonomsko stabili 
zacijo, za ustrezno rast pro- 

V obravnavanem obdobju 
je Komite kot zvezni upravni 
organ opravil vrsto zadev in 
nalog, ki se nanašajo na pro- 
blematiko medsebojnih raz- 
merij v združenem delu. 

V času, ko smo pripravljali 
zakon o združenem delu, je 
Komite usmeril svojo dejav 
nost k iskanju rešitev, s ka- 
terimi bi združenemu delu 
omogočili, da suvereno go 
spodari nad poslovanjem, de- 
litvijo dohodka in varstvom 
pri delu. 

Po sprejetju . Zakona o 
združenem delu je Komite 
dobil nove naloge in obvez- 
nosti. To velja predvsem gle- 
de priprave osnutkov ustrez- 
nih zakonskih predpisov, ki 
so v pristojnosti federacije. 

V Poročilu je tudi poudar- 
jeno, da so v teku priprave 
za medrepubliško; — pokra- 
jinski dogovor o usklajevanju 
temeljnih meril za urejanje 
dopolnilnega dela. Po nekate- 
rih ocenah se okrog 3 mili- 
jone delavcev ukvarja s tako- 
imenovanim dopolnilnim de- 
lom zunaj organizacij, v ka 
terih so zaposleni To izvira 
predvsem iz dejstva, da so 
delavci slabo stimulirani za 
bolj produktivno delo na svo- 
jem delovnem mestu. Sposob- 
ni in zanesljivi delavci ter 
strokovnjaki so premalo an 
gažirani na svojem delovnem 
mestu, ali pa se sami usme- 
rijo v delo v drugem okolju, 
da bi tako dosegli večji za- 
služek, kot ga dobijo v svoji 
delovni organizaciji. 

Iz analiz samoupravnih 
splošnih aktov organizacij 
združenega dela je razvidno, 
da so nekatera vprašanja s 

duktivne zaposlenosti, za raz- 
voj sistema delitve po delu, 
a varstvo položaja in pravic 
jugoslovanskih zdomcev. 

To so poglavitne ugotovit 
ve, ki jih vsebuje uvoden de) 
poročila o delu Zveznega ko 
miteja za delo in zaposlova- 
nje v obdobju od maja 1974 
do decembra 1976, ki ga je 
Zvezni izvršni svet te dni 
poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo. 

področja delovnih razmerij, 
navzlic določenim uspehom, 
pomankljivo urejena ter 
usklajena s posebnimi potre- 
bami in možnostmi. O pravi- 
cah in obveznostih delavcev 
se pogosto odloča samo po 
trenutnih merilih in konkret- 
ni situaciji, ne pa pod pogoji 
in po postopku, ki bi morali 
biti vnaprej določeni. 

V Poročilu je poudarjeno, 
da nadzorni organi v občinah 
ugotavljajo različne oblike 
kršitev in izigravanje zakonov 
ter drugih predpisov, s kate 
rimi so urejena medsebojna 
razmerja delavcev v združe- 
nem delu. To se največkrat 
dogaja v postopku sklepanja 
delovnega razmerja. Tako na 
primer dostikrat niso upošte- 
vani pogoji, ki so določeni s 
samoupravnimi akti, razpisne 
pogoje pa ukroji po vnaprej 
določenih kandidatih. 

Posebno značilno je kršenje 
zakonskih predpisov in samo- 
upravnih splošnih aktov, ko 
se sprejema na delo priprav- 
nike. O tem, kakšen je polo- 
žaj na tem področju, govori 
nemajhno število vlog in pri- 
tožb. Tako je bilo v letu 1975 
na Zvezni komite za delo in 
zaposlovanje naslovljeiih nad 
500 vlog s področja delovnih 
razmerij, delitve dohodka in 
osebnih dohodkov. Istega leta 
je bilo na Predsednika repu- 
blike, Predsedstvo SFRJ, 
Skupščino SFRJ in Zvezni 
izvršni svet naslovljenih 
2.121 vlog, ki se nanašajo na 
delovna razmerja. Ob tem je 
poudarjeno, da so bila tudi 
sodišča združenega dela v 
tem obdobju močno obreme- 
njena s sproti iz tega po- 
dročja. 

Dograjevanje in usklajeva 
nje sistema samoupravnega 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja na področju 
dohodka, osebnih dohodkov 
in življenjskega standarda je 
bila ena od glavnih aktivno- 
sti Komiteja. V tem oziru se 
je izhajalo iz načel, določenih 
s srednjeročnim planom in ? 
letnimi resolucijami. 

Povprečni osebni dohodek 
delavcev se je v letu 1974 
nominalno povečal za 28 od- 
stotkov, realno pa za 5,6 od- 
stotka (življenski stroški so 
se povečali za 21 odstotkov). 
V letu 1975 je bila prav tako 
dosežena relativno visoka no- 
minalna rast osebnih dohod 
kov (23 odstotkov). Vendar 
se je spričo še hitrejše rasti 
življenjskih stroškov (34 od 
stotkov) njihova realna raven 
zmanjšala za 1 odstotek v 
primerjavi z letom 1974. De- 
lovna storilnost se je v letu 
1974 povečala za 4,4 odstotka, 
vtem ko se je v letu 1975 
zmanjšala za 1 odstotek. 

Gospodarska aktivnost je v 
letu 1976 potekala v kalitetno 
novih pogojih gospodarjenja. 
Tako se je v prvih devetih 
mesecih leta 1976 celotni pri- 
hodek povečal za 8 odstotkov 
v primerjavi z enakim ob- 
dobjem leta 1975. Za toliko je 
bil večji tudi družbeni proiz- 
vod. Ob tem se je doseženi 
dohodek povečal za 4 odstot- 
ke, celotne obveznosti iz do- 

Iz podatkov, ki so v poro- 
čilu, je razvidno, da je bilo 
leta 1974 v družbenem sek- 
torju zaposlenih 4,4 milijona 
oseb. V oktobru 1975 se je to 
število dvignilo na 4,8 mili 
jona, kar pomeni domala po- 
lovico aktivnega prebivalstva. 
Vsekakor je pomembno, da 
se v okviru splošne rasti za- 
poslenosti uresničuje tudi po- 
litika hitrejšega povečevanja 
zaposlenosti na gospodarsko 
manj razvitih območjih. 

Navzlic ugodnim gibanjem 
zaposlenosti v družbenem 
sektorju pa število oseb, ki 
iščejo zaposlitev, nenehno 
narašča. Na to kažejo nasled- 
nji podatki: leta 1974 je iskalo 
zaposlitev okrog 443 tisoč 
oseb, leta 1975 — 540 tisoč 
oseb, leta 1976 — 640 tisoč. 
Vzporedno s tem trendom 
upada število prijavljenih de- 
lovnih mest. 

Med osebami, ki iščejo za- 
poslitev, je čedalje več kvali- 

hodka pa so se povečale za 
30 odstotkov. Realni osebni 
dohodki so se povečali za 3 
odstotke, delovna storilnost 
pa je v letu 1976 ostala na 
ravni iz leta 1975. 

Med drugim je na gibanja 
in razmerja v delitvi dohod- 
ka in osebnih odhodkov ne- 
gativno vplivala tudi nezado- 
stna razčlenitev in uporaba 
meril o nagrajevanju po de- 
lovnem prispevku, po kvaliteti 
in kvantiteti dela. Opaziti je 
bilo tudi težnje po »uravni- 
lovki«, premalo je bil vredno- 
ten in stimuliran prispevek k 
povečanju dohodka z inovaci- 
jami, racionalizacijami in 
drugimi oblikami ustvarjal- 
nosti. 

V celoti vzeto se je ob 
koncu leta 1975 in v prvem 
polletju 1976 v vseh republi- 
kah in pokrajinah končal 
proces sklepanja samouprav- 
nih sporazumov o pridobiva- 
nju in razporejanju dohodka 
in o delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke. To je bilo oprav- 
ljeno v skladu z družbenimi 
dogovori republik in pokra- 
jin ter z medrepubliško — 
pokrajinskim družbenim do- 
govorom. 

V Poročilu je poudarjeno, 
da bo letos treba nadaljevati 
z dograjevanjem sistema 
družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumeva- 
nja, in sicer v skladu z Za- 
konom o združenem delu. 

ficiranih in strokovnih 
kadrov. 

Povečalo se je tudi število 
oseb, ki prvič iščejo zaposli- 
tev. To kaže, kako močan je 
proces prehajanja iz vasi v 
mesta in kako se zaostruje 
problem vključevanja mladi- 
ne v združeno delo. V teku 
leta 1974 in 1975 se je zapo- 
slovalo poprečno po 50 tisoč 
pripravnikov letno, za leto 
1976 pa se ocenjuje, da se jih 
je zaposlilo okrog 48 tisoč. 

V minulem obdobju je zla- 
sti prišlo do izraza sodelova- 
nje Komiteja z organi repu- 
blik, pokrajin in federacije 
na področju samoupravnega 
organiziranja v domeni zapo- 
slenosti in zaposlovanja v 
državi. 

Razpoložljivi podatki kaže- 
jo, da so se na področju za- 
poslovanja v glavnem uspeš- 
no izoblikovale samoupravne 
interesne skupnosti po ustav- 
nih načelih. 

RAZMERJA DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU 

PORAST ŠTEVILA OSEB, KI IŠČEJO ZAPOSLITEV 
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V obravnavanem obdobju 
je prišlo tudi do pomembnih 
sprememb pri začasnem za- 
časnem zaposlovanju jugo- 
slovanskih delavcev v tujini, o 

čemer bolj nadrobno pišemo 
v posebnem prispevku v tej 
številki (prikaz poročila Zvez- 
nega urada za zadeve zaposlo- 
vanja). 

POZITIVNA GIBANJA NA PODROČJU 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Za obdobje od leta 1974 do 
1976 je značilno izvajanje no- 
vega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, 
ki so ga določili Zvezm za- 
kon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, republiški in 
pokrajinski zakoni ter samo- 
upravni splošni akti. 

Novi odnosi v pokojnin 
skem in invalidskem zavaro- 
vanju so povzročili pozitivna 
gibanja na tem področju. 
Leta 1974 je bilo 5,27 milijona 
aktivnih zavarovancev, leta 
1975 — 5,35 milijona, v prvih 
devetih mesecih lanskega leta 
pa 5,43 milijona. Upokojen- 
cey je bilo leta 1974 — 1,28 
milijona, leta 1975 — 1,31 mi- 
lijona, leta 1976 (v prvih de- 
vetih mesecih) — 1,34 mili- 
jona. 

Izdatki pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v 
letu 1974 so znašali 27,45 mi- 
lijarde dinarjev, v letu 1975 
— 35,46 milijarde, v prvih de- 
vetih mesecih lanskega leta 
pa 32,94 milijarde. Omenjeni 
izdatki so leta 1974 pomenili 
8 odstotkov družbenega pro- 
izvoda družbenega sektorja, 
leta 1975 pa 8,4 odstotka. 

Obseg izdatkov je odvisen 
predvsem od gibanja števila 
upokojencev, invalidnosti, po- 
vraćanje pokojnin iz naslova 
naraščanja življenjskih stro- 
škov, usklajevanja »starih« in 
»novih« pokojnin ter poveča- 
nja mejnih zneskov najnižjih 
pokojninskih prejemkov. 

Poprečna pokojnina je leta 
1974 znašala 1.389 dinarjev, 
poprečna starostna pokojnina 
je znašala okrog 71 odstotkov 
poprečnega osebnega do- 
hodka. 

V teku leta 1974 je steklo 
preoblikovanje obstoječih re- 
publiških in pokrajinskih 
skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v 
skladu z ustavnimi načeli 
o samoupravnih interesnih 
skupnostih. Ta proces ni te- 
kel enakomerno v vseh repu- 
blikah in pokrajinah, priča- 
kovati pa je, da bo sredi leta 
1977 dokončan. 

V Poročilu je podčrtano, 
da je spričo razvoja družbe- 
noekonomskih odnosov na 
vasi nujno treba uvesti dolo- 
čene oblike kmečkega pokoj- 
ninskega zavarovanja, da bi 
kmetom zagotovili socialno 
varnost. 

POVEČANO ŠTEVILO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANIH OSEB 

noekonomskih odnosov, ven- 
dar ne v zadovoljivem obsegu 
in oblikah. 

Leta 1974 je bilo 14,6 mili- 
jona zavarovancev, v prvih 
devetih mesecih lanskega leta 
pa je to število doseglo okrog 
15,5 milijona. 

V Poročilu je poudarjeno, 
da ni bilo posvečene dovolj 
pozornosti uresničevanju pra 
vic zavarovancev do preven- 
tivnega varstva, in da se to 
kaže pri obsegu odsotnosti z 
dela zaradi bolezni, poškodb 
in poklicnih obolenj. Tako je 
bilo v letu 1974 na tisoč aktiv- 
nih zavarovancev izgubljenih 
iz tega naslova 12.880 delov- 

nih dni, leta 1975 — 12,835, 
v prvih devetih mesecih lan- 
skega leta pa 9.758 delovnih 
dni. Dnevna odsotnost z dela 
je znašala v tem obdobju 
4,1 odstotka, bolniški stalež 
pa je trajal poprečno 15 dni. 

V večini republik in pokra- 
jin je v tem obdobju tekla 
akcija za uvedbo zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov. 
Vendar pa sredstva, ki so 
bila zagotovljena za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov iz 
naslova prispevkov iz osebnih 
dohodkov od kmetijske de- 
javnosti, niso zadostovala za 
kritje razširjenih pravic tega 
zavarovanja. 

MANJ POŠKODB PRI DELU 

V obdobju, na katero se 
nanaša Poročilo, je bilo usta- 
novljenih okrog 240 samo- 
upravnih interesnih skupno- 

sti za zdravstvo in zdrav- 
stveno zavarovanje. V teh 
skupnostih se je začel razvoj- 
ni proces glede novih družbe- 

V času med letom 1974 in 
1976 so bile temeljne orga- 
nizacije združenega dela us- 
merjene predvsem v organi- 
zacijsko-pravno urejanje in 
vzpostavljanje učinkovitejše 
organizacije varstva pri delu, 
na krepitev discipline in od- 
govornosti, na odpravljanje 
vrste tehničnih pomankljivo- 
sti — skratka, na odpravlja- 
nje vzrokov za poškodbe in 
oboljenja pri delu. 

Opaziti je, da se zmanjšuje 
število poklicnih obolenj in 
število delovnih dni, izgub- 
ljenih iz tega naslova, kakor 
tudi število poškodb pri delu. 
Celotno število poškodb je 
bilo v prvem polletju leta 
1976 v primerjavi z enakim 
obdobjem, leta 1975 manjše za 
10,5 odstotka (brez podatkov 
iz SAP Vojvodina). Vendar 
pa se je v letu 1975 v pri- 
merjavi z letom 1974 pove- 
čalo število smrtnih primerov 
pri delu. Leta 1974 je pri delu 

izgubilo življenje 515 oseb, 
leta 1975 pa 534. 

Kar zade»a mednarodno 
dejavnost na področju dela, 
je naša država v obravnava- 
nem obdobju nadaljevala z 
bilateralnim sodelovanjem s 
posameznimi državami, poleg 
tega pa je aktivno sodelovala 
pri delu mednarodnih organi- 
zacij, ki se ukvarjajo s to 
problematiko. 

Da bi zavarovala pravice iz 
socialnega zavarovanja naših 
državljanov, ki so na začas- 
nem delu v tujini, je naša 
država sklenila številne med- 
državne sporazume, kar Po- 
ročilo Komiteja posebej na- 
vaja. 

In končno, v Poročilu je 
tudi del, ki obravnava delov- 
no področje Zveznega komi- 
teja za delo in zaposlovanje, 
njegovo organizacijsko struk- 
turo in kadrovske probleme. 
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Ustvarjati pogoje za vrnitev naših zdomcev 

# Zadnja tri leta je na začasnem delu v tujini okrog 800 tisoč naših delavcev, kar je 
200 tisoč manj kot v prejšnjih letih 

# Na delo v tujino odhaja povprečno letno okrog 20.000, vrača pa se okrog 60 do 100 
tisoč občanov 

# Posebna pozornost je posvečena strokovnemu usposabljanju in izobraževanju naših 
delavcev tako v Jugoslaviji kot tudi v državah, v katerih delajo 

# Dejavnost socialnih delavcev, ki je usmerjena v nuđenje pomoči in varstva pravic 
naših zdomcev, se je pokazala kot nujna in koristna, posebno v času krize na tržišču 
dela držav zahodne Evrope 

9 V primeru nezaposlenosti gre našim zdomcem v ZR Nemčiji pravica do materialne 
preskrbljenosti tudi po vrnitvi v domovino, medtem ko zdomci iz drugih držav še ni- 
majo te pravice 

V zadnjih treh letih je bilo 
okrog 800 tisoč jugoslovan- 
skih delavcev začasno zapo- 
slenih v tujini. To je za 200 
tisoč manj, kot v predhodnih 
letih. Takšna gibanja so po- 
sledica dejstva, da je tistih, 
ki se vračajo z dela v tujini, 
prevej več, kot pa je naših 
državljanov, ki odhajajo na 
delo v druge države. Še zlasti 
se je povečalo zanimanje za 
vrnitev pri tistih zdomcih, 
katerim je zanesljivost zapo- 
slitve v tujini postala vpra- 
šljiva. Po sedanjih ocenah v 
zadnjih nekaj letih odhaja v 
tujino poprečno okrog 20 ti- 
soč oseb, vrača pa se jih 
okrog 60 do 100 tisoč. 

Naši rojaki odhajajo na 
delo v tujino tudi iz drugih 
razlogov. Tako je bilo leta 
1975 in 1976 v štiridesetih 
evropskih državah in državah 
v razvoju okrog 19 tisoč na- 
ših delavcev. Gre za člane 
stotine jugoslovanskih orga- 
nizacij združenega dela, ki 
izvajajo investicijska dela. 
Spričo kriznih situacij v go- 
spodarstvu zahodnoevropskih 
držav se je število naših de- 
lavcev v teh državah zmanj- 
šalo. V države v razvoju pa 

Poleg tega, da je v Poročilu 
prikazana aktivnost urada pri 
planiranju, urejanju pogojev, 

je lani odšlo več naših delav- 
cev kot leta 1975 oziro- 
ma 1974. 

Po drugi plati je zaposle- 
nost v državi naraščala hitre- 
je, kot pa je bilo predvideno 
s plani družbenoekonomske- 
ga razvoja, tako da je bilo 
zaposlovaije nekajkrat večje 
od letnega prirastka aktivne- 
ga prebivalstva. Hkrati pa je 
v takšnem položaju, namesto 
da bi se zmanjšalo, naraslo 
število oseb, ki iščejo sapo 
slitev (domala 200 tisoč). 
Takšna gibanja je poleg dru- 
gega spremljalo povečevanje 
števila nezasedenih delovnih 
mest, in sicer zlasti delovnih 
mest za visoko strokovne 
kadre, zmanjšala se je inten 
zivnost notranjih migracij, se 
pravi medkrajevnega zaposlo- 
vanja, prišlo pa je tudi do 
določnega stagniranja pri za- 
poslovanju mlajših šolanih 
kadrov kot pripravnikov. 

Te ugotovitve so navedene 
v Poročilu o delu Zveznega 
urada za zadeve zaposlovanja 
za obdobje maj 1974 — de- 
cember 1976, ki ga je Zvezni 
izvršni svet dostavil v obrav- 
navo Skupščini SFRJ. 

določanju nalog in ukrepov, 
ter posredovanja v zvezi z 
zaposlovanjem v tujini, so 

navedeni tudi natančni podat- 
ki o naših državljanih, ki se 
zaposlujejo v tujini (prikaza- 
no je stanje po republikah 
in pokrajinama). 

S posredovanjem skupnosti 
za zaposlovanje se je od leta 
1974 do 1976 zaposlilo v tujino 
okrog 24 tisoč naših delavcev 
(vštevši tudi mornarje, zapo 
slene na tujih ladjah). Ven 
dar je število zaposlenih v le- 
tu 1976 upadlo za okrog 22 
odstotkov. Delavcev, ki so se 
zaposlili v tujino s posredo- 
vanjem skupnosti za zaposlo 
vanje, je bilo leta 1975 največ 
iz Hrvaške in Srbije, lani pa 
jih je bilo največ iz Hrvatske 
(celo več kot polovica zapo 
slenih v tem letu) in iz Slo 
venije. 

Delež gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sova pri zaposlovanju v tuji- 
ni je znašal leta 1975 okrog 

V domeni jugoslovanskih 
zunanjih migracij sodi izo- 
braževanje naših zdomcev 
med zelo pomembne aktivno- 
sti, ki tečejo organizirano. 
Namen teb aktivnosti je 
zboljšati pogoje zaposlovanja, 
možnosti družbenega in po 
klicnega razvoja delavcev med 
njihovim bivanjem v tujini 
ter subjektivne in objektivne 
pogoje za njihovo čimbolj 
uspešno delovno angažiranje, 
ko se vrnejo v domovino. 

To izobraževanje poteka v 
glavnem v treh smereh. Ena 
od njih je strokovno usposab- 

40 odstotkov, kar je več kot 
leta 1974. Lani je pa ta delež 
znašal samo 21,7 odstotka. 
Poudarjeno je, da je bil ta de- 
lež v obravnavanem obdobju, 
kakor tudi prejšnja leta, pre- 
cej manjši kot pa je bilo 
predvideno v planih zaposlo- 
vanja v tujini. Takšen trend 
je posledica manjšega števila 
prejetih ponudb, neustrezne 
strukture povpraševanja po 
deiavcih ter velikega števila 
ponudb za zaposlovanje oseb, 
ki so že delale pri istem po- 
djetju. 

Poudarjeno je tudi, da se 
precej naših delavcev še ved- 
no zaposluje v tujini mimo 
Zveznega urada in skupnosti 
za zaposlovanje. To velja ta- 
ko glede držav, s katerimi 
smo sklenili meddržavne spo- 
razume o zaposlovanju (na 
primer za Avstrijo), kot gle- 
de držav, s katerimi takšnih 
sporazumov nimamo (Švica). 

ljanje kot priprava za delo v 
tujini. V ta namen je leta 
1974 in 1975 potekalo strokov- 
no usposabljanje gradbenih 
delavcev in varilcev za zapo- 
slitev v Franciji ter železni- 
ško-pragovnih delavcev za za- 
poslitev v Avstriji. Pred letom 
1976, ko proces zaposlovanja 
v tujini še ni bil zavrt, je 
Zvezni urad organiziral stro- 
kovno usposabljanje za okrog 
2000 naših delavcev. 

V tem obdobju se je nada- 
ljevalo delo na izpopolnjeva- 
nju učnih programov za pet 
poklicev kovinsko-predeloval- 
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ne stroke ter delo na petih 
polprogramrianih strokovnih 
priročnikih, namenjenih de- 
lavcem, ki se strokovno uspo- 
sabljajo za zaposlitev v ZR 
Nemčiji in Avstriji. 

Poleg tega je bil v letu 
1976 izdelan sistem osnovne- 
ga izobraževanja jugoslovan- 
skih delavcev za čas njihove- 
ga dela v tujini. Danes je to 
trdno organiziran sistem, za- 
snovan na solidnih normativ 
nih in institucionalnih teme 
ljih. S tem v zvezi je ustanov 
ljena tudi medrepubliško-po 
krajinska komisija za izobra- 
ževanje naših zdomcev. Njena 

VRAČANJE ZDOMCEV 

V Poročilu je podčrtano, da 
je eno temeljnih načel naše 
zunanje migracijske politike 
postopno zmanjševanje celot- 
nega števila jugoslovanskih 
zdomcev in ustvarjanje pogo 
jev za njihovo organizirano 
vračanje in angažiranje v do- 
movini. 

V obdobju, na katero se na- 
naša poročilo, se je število 
naših zdomcev zmanjšalo za 
več kot 200 tisoč. Od tega 
števila je po vrnitvi v domo- 
vino iskalo delo pri skupno- 
stih za zaposlovanje okrog 
70 tisoč oseb. Oseb, ki se pri- 
javijo po vrnitvi iz tujine, pa 

naloga je določati politiko in 
osnovne smeri razvoja te de- 
javnosti ter na ravni federa- 
cije usklajevati in koordinira- 
ti aktivnosti. 

Tretja oblika izobraževanja 
je strokovno usposabljanje, 
katerega namen je neposred- 
na priprava za vrnitev in de 
lovno angažiranje v domovini 
V ta namen se dela na skle 
nitvi meddržavnega sporazu- 
ma z ZR Nemčijo in Francijo 
o strokovnem usposabljanju 
jugoslovanskih delavcev v teh 
državah, za njihovo trajno vr- 
nitev in zaposlitev v domo 
vini. 

je čedalje več. O tem nazorno 
govori podatek, da jih je bilo 
leta 1974 okrog 13 tisoč, lani 
pa kar 33.368. Takšno gibanje 
je očitna posledica težke go- 
spodarske situacije v imigra- 
cijskih državah, ter sklepov 
mnogih vlad, da bodo prene- 
hale zaposlovati tuje delavce. 

V Poročilu so našteti tudi 
ukrepi, programi, plani in na- 
loge, ki so jih izdelali Zvezni 
urad in skupnosti za zaposlo- 
vanje z namenom, da zagotav- 
ljajo pogoje za vračanje jugo- 
slovanskih zdomcev in za nji- 
hovo delovno angažiranje v 
domovini. 

ORGANIZIRANJE DELA SOCIALNIH DELAVCEV 
V TUJINI 

V ZR Nemčiji in Franciji je 
mreža socialnih delavcev, ki 
se najbolj neposredno ukvar- 
jajo z nuđenjem pomoči in 
varstvom pravic ter interesov 
delavcev v teh državah. Na 

posvetovalnice se obrne po- 
prečno 200 do 300 delavcev 
mesečno. Pomoč, ki jo nudijo 
svetovalci jugoslovanskim dr- 
žavljanom je brezplačna in 
zelo koristna, kar se je poka- 

zalo zlasti v času, ko so bile 
na tržiščih dela v teh državah 
krize. 

Največ takšnih ustanov je v 
ZR Nemčiji. Koncem leta 
1976 je bilo v tej državi 95 
svetovalcev in 65 posvetoval- 
nic. Precejšnje število delav- 
cev je bilo deležnih pomoči v 

obliki neposrednih interven- 
cij. Za rešitev raznih proble- 
mov, je Zvezni urad na pod- 
lagi vlog in pritožb državlja- 
nov posredoval pri firmah, 
pri tujih organih za zvezo, 
pri naših diplomatsko-konzu- 
larnih predstavništvih, pri so- 
cialnih delavcih itn. 

ZAVAROVANJE ZA PRIMER NEZAPOSLENOSTI 

Z ZR Nemčijo je sklenjen 
meddržavni sporazum za po- 
dročje uresničevanja pravic 
jugoslovanskih delavcev v pri- 
meru nezaposlenosti. Ta spo- 
razum se je izkazal kot pri- 
merno sredstvo varstva delav- 
cev v času nezaposlenosti; 
omogoča, naši delavci ne- 
posredno uresničujejo pravi- 
co do materialne preskrbi je- 
nosti tudi po vrnitvi v domo- 
vino. Poleg tega nemška stran 
refundira izplačana denarna 
nadomestila za primer neza- 

poslenosti naših delavcev, ki 
jim gre pravica do material- 
nega zavarovanja po jugoslo- 
vanskih predpisih 6 mesecev 
po vrnitvi v domovino. 

Delavci povratniki iz drugih 
držav, niso deležni te pravice, 
ker s temi državami še niso 
sklenjeni ustrezni sporazumi; 
ti delavci ne plačujejo - pri- 
spevka na podlagi naših pred- 
pisov, ker jim je pozneje — 
pri vrnitvi v domovino — pra- 
vica odvisna od premoženj- 
skega cenzusa. 

ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI V PROSTEM ČASU 

V ZR Nemčiji si že več let 
okrog 70 jugoslovanskih sve- 
tovalcev prizadeva tudi glede 
organiziranja kulturnega, za- 
bavnega in športnega življe- 
nja naših delavcev (s tem, da 
sodelujejo v iniciativnih od- 
borih za ustanovitev jugoslo- 
vanskih klubov, sprejemajo 
funkcije v upravah, sodeluje- 
jo pri organiziranju klubskih 
dejavnosti, prireditev in po- 
dobno). Poleg tega so odprti 
tudi posebni centri za jugo- 
slovanske delavce v nekaterih 
nemških mestih, prvenstvena 
naloga teh centrov pa je delo 
v zvezi z organiziranjem pro- 
stega časa jugoslovanskih de- 
lavcev. 

Francoskemu uradu za kul- 
turno izpopolnjevanje tujih 
delavcev bi morali nuditi do- 
ločeno pomoč (pošiljanje ča- 
sopisov, filmov, plošč, knjig 
ter organiziranjem obiskov 
predavateljev in umetnikov iz 
Jugoslavije). Za povračilo je 
bilo od francoske vlade za- 
htevano, da zagotovi prostore 
za delo združenj in klubov ju- 
goslovanskih delavcev v kra- 
jih, kjer je več naših zdom- 
cev. 

Tudi v Luksemburgu je v 
teku podobna akcija. Ima pa 
nekoliko manjši obseg, ker je 
v tej državi manj naših 
zdomcev, 
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ANALIZE IN OCENE 

Rezultati pospeševalnih ukrepov v kmetijstvu 

# Premije in kompenzacije v kmetijstvu so imele pomembne učinke v proizvodnji, 
porabi in varstvu življenjske ravni delovnih ljudi in občanov 

# Za kompenzacije in premije sta letos odobreni dve milijardi dinarjev iz proračuna 
federacije 

9 Izdan bo zvezni zakon o temeljih sistema kompenzacij 

# Sedanje premije za pšenico, sojo, kravje in ovčje mleko, kot tudi kompenzacije za 
umetno gnojilo, živinorejsko proizvodnjo in sveže meso, bodo izplačane do 30. junija 
letos ko naj bi bil sprejet dogovor o temeljih družebnega plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976 do 1980 

2e od leta 1974 se proizva- 
jalcem umetnih gnojil in sve- 
žega mesa ter živinorejcem 
izplačujejo kompenzacije iz 
proračuna federaciji, proizva- 
jalcem pšenice, soje, kravjega 
in ovčjega mleka pa se daje 
premije, s katerimi se spod- 
buja proizvodnja in odkup. O 
učinkih teh ekonomskih inter- 
vencij na področju kmetijstva 
je Zvezni izvršni svet pripra- 
vil informacijo, ki je bila te 
dni poslana delegatom v 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 

V Informaciji je poudarje- 
no, da so bili zakonski pred- 
pisi, s katerimi so urejeni in 
tervencijski ukrepi v kmetij- 
stvu, sprejeti pravočasno ter 
da so imeli pomemben vpliv 
na proizvodnjo, tržišče, celot- 

Očitno je, da so sredstva, 
namenjena za premije in 
kompenzacije, iz leta v leto 
občutno naraščala. Tako je 
bilo leta 1974 iz proračuna fe 
deracije izplačano za te na- 
mene 1,39 milijarde dinarjev, 
že naslednje leto, to je leta 
1975 — 3,28 milijarde, leta 
1976 pa 4,39 milijarde (ta vso- 
ta je bila izplačana do letoš- 

no potrošnjo in varstvo živ- 
ljenjskega standarda. Glede 
na te uspehe kaže, da je nuj 
no tudi v naslednjem obdob 
ju nadaljevati s politiko inter 
vencij »na način, kot je pred 
videno v Osnutku dogovora o 
temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj agroin- 
dustrijskega kompleksa v do 
bi od leta 1976 do 1980.« 

Vendar ta dogovor še m 
sklenjen. In zato, da bi ohra 
nili dosežene in dosegli nove 
rezultate je predvideno, da se 
do sklenitve Dogovora ostane 
pri sedanjih premijah, regre 
sih in kompenzacijah, in sicei 
do 30. julija 1977. Do takrat je 
treba izdati zvezni zakon, s 
katerim bodo določeni te- 
melji sistema kompenzacij. 

njega 10. februarja). Tudi v 
proračunu za leto 1977 sta 
odobreni 2 milijardi dinarjev 
Tolikšno povečanje sredstev 
je pojasnjeno s povečanim od 
kupom pšenice in živine, ozi 
roma z večjo porabo umetnih 
gnojil in mesa. 

V Informaciji Zveznega iz- 
vršnega sveta je navedeno, 
kako so sredstva, namenjena 

spodbujanju proizvodnje in 
porabe kmetijskih proizvodov, 
vplivala na gibanje na tem 
področju. Z uporabo sodobne 
agrotehnike in s premiranjem 
odkupa se je npr. proizvodnja 
pšenice po letu 1970 poveča 
vala za 16—66 odstotkov let- 
no ali v poprečju za 40 »/o. V 
letu 1970 smo pridelali 3,79 
milijona ton, leta 1976 pa 
okrog 6 milijonov ton pšeni- 
ce. Hektarski donosi so se v 
šestih letih povečali od 20,7 
na 34,7 meterskih stotov. Ob 
vsem tem se je spremenila 
tudi struktura setvenih sort 
ter kakovost pšenice, odkup 
pšenice pa se je v omenjenem 
obdobju povečal kar za 93 
odstotkov. 

Leta 1975 smo uvedli premi 
jo za sojo. V predhodnem le 
tu, to je leta 1974 je bilo pri 
delanih 13.745 ton leta 1976 pa 
več kot 47 tisoč ton soje. S 
tem je bilo sicer kritih le 37 
odstotkov celotnih potreb po 
vseh oljaricah, vendar pa 
omejena rast proizvodnje ka 
že, da bi lahko s stimulativni 
mi ukrepi v doglertnem času 
dosegli zadovoljive uspehe ter 
zmanjšali uvoz te surovine, ki 
je potrebna za visoko kon 
centrirano živinsko krmo. 

Vpliv ukrepov, s katerimi 
se spodbuja uporaba umetnih 
gnojil, je z vidika gibanj v 
kmetijstvu zelo kompleksen 
Namen teh ukrepov je, da se 
z bolj dostopno, nižjo ceno 
poveča poraba umetnih gno 
jil, s tem pa tudi kmetijska 
proizvodnja. Kompenzacije 
znašajo namreč okrog 20 od- 
stotkov vrednosti gnojila, iz- 

plačuje pa se jih proizvajal- 
cem neposredno, in sicer po 
lokaciji tovarne in po količi- 
nah, ki so prodane kmetij- 
stvu. Kompenzacija za gnoji- 
la leta 1975, ki je bila izplača- 
na za vsak hektar, posejan s 
pšenico na družbenih gospo- 
darstvih, je tako znašala 256 
dinarjev, za hektar, posejan s 
koruzo — 329, s sončnicami 
— 201, sladkorno peso 344, s 
sojo — 170 dinarjev. Zahvalju- 
joč temu se je vrednost pro- 
izvodnje na hektar zmanjša- 
la za 1,6 do 2,38 odstotka. 

V teku leta 1974 in 1975 pa 
je prišlo do naglega skoka 
cen uvoznih surovin za umet- 
na gnojila, ki so se tudi po 
dražila, tako da se je — na- 
vkljub kompenzacijam — po- 
rušilo razmerje cen v škodo 
kmetijskih proizvodov. Kljub 
temu je v teku leta 1974 po- 
raba aktivnih snovi (dušik, 
fosfor idr.) za umetna gnoji- 
la znašala 680 tisoč ton, leta 
1975 pa se je povečala za 5,9 
odstotka in je znašala 720 ti- 
soč ton. Tako torej, prav za- 
hvaljujoč kompenzacijam, po- 
raba gnojil ni upadla, čeprav 
kaže, da je bila v letu 1976 
porabljena enaka količina kot 
leta 1974. Ob tem je v infor- 
maciji poudarjeno, da je Ju- 
goslavija po porabi teh snovi 
na zadnjem mestu med 
evropskimi državami (samo 
70 kilogramov na hektar ob- 
delovalne površine, vtem ko 
se npr. v Avstriji porabi 245 
kilogramov, v Franciji 217, v 
Beolgariji 150, na Madžar- 
skem 175, na Češkoslovaškem 
212 in v Nemčiji 301 kg na he- 
ktar). 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiifniiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

1 INFORMACIJA O POLOŽAJU IN UČINKIH 
I NA PODROČJU KMETIJSTVA, ZA KATEREGA = 
§ SE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE PLAČUJEJO | 
§ DOLOČENE INTERVENCIJE 
mu i   m i     i mi 

VSE VEČ KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH 
PROIZVODOV 
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PREMIJE POŽIVILE PROMET IN PORABO MESA OBVAROVAN ŽIVINSKI FOND TUDI V NEUGODNIH 
POGOJIH Tudi v živinorejski proiz 

vodnji so bili v precejšnji 
meri zabeleženi uspehi po za 
slugi ustreznih stimulativnih 
ukrepov. Premije za pitanje 
juncev in jagnjet ter za od- 
kup mleka so imele pomemb- 
no vlogo ne-le zaradi rekord 
ne proizvodnje, marveč so 
poživile tudi promet v proda 
ji na drobno ter vplivale na 
povečanje porabe. Leta 1976 
se je povečal odkup živine in 
živalskih proizvodov. V pri 
mer javi s predhodnim letom 
se je odkup govedi povečal 
za 35 odstotkov, oves za 45 
odstotkov in tudi mleka za 
45 odstotkov. Hkrati je nara- 
ščala tudi potrošnja vseh vrst 
mesa. V letu 1975 je bila za 
19,5 odstotka večja kot leta 
1972, potrošnja mleka v teh 
letih pa se je povečala za 13 
odstotkov. Letna potrošnja 
govedine na prebivalca se je 
povečala kar za 3 kg. Najbolj 
pa se je povečala poraba svi- 
njskega mesa, na ktero v 
prodaji odpade 25 odstotkov 
Teletine je bilo pokupljeno 
za 21 odstotkov več kot leta 
1975, svinjine za 20 odstotkov, 
mesnih izdelkov pa za 16 od- 

stotkov. 
Spričo tolikšnega narašča- 

nja potrošnje je opravičljivo 
tudi naraščanje tistih sredstev 
v proračunu federacije, ki so 
namenjena za kompenzacije. 

Vendar motnje na tržišču 
nisu obšle te vrste proizvod- 
nje. Ob koncu leta 1973 in 
med letom 1974 je bil spričo 
povečane proizvodnje, zabele- 
žen občuten padec plasmaja 
mesa in mesnih izdelkov po 
vsem svetu. Zato so kompen 
zacije prišle kot pravočasen 
ukrep za ohranitev proizvod 
nje in za povečanje potrošnje, 
kar je v celoti prineslo pozi 
tivne rezultate. Glede na te 
izkušnje znašajo premije na 
podlagi predpisov, katerih iz- 
vajanje je predvideno tudi v 
letu 1977, za pitana teleta in 
junce 3 dinarje za kg in 2 di- 
narja za kg žive teže jagneti- 
ne. Proizvajalcu se plača pre- 
mijo do polne prodajne cene, 
in sicer glede na kvaliteto. 
Premija za mleko znaša 0,38 
dinarja za obračunski liter, ki 
ima 3,20 maščobnih enot, in 
sicer za vse količine, ki se jih 
proda in dobavi organizaci- 
jam združenega dela. 

Zahvaljujoč že omenjenim 
predpisom je kilogram gove 
dine za končnega potrošnika 
za 3,15 dinarja cenejši, svinji- 
ne za 3,95 dinarja, bravine 
3,20, perutnine pa 2,4 dinar- 
jev. 

Da je uporaba teh predpi- 
sov upravičena, so dokazala 
gibanja v dobi od leta 1972 do 
1975, ko se je poraba mesa na 
prebivalca povečala za 11 kg. 
Upravičenost pa je še bolj 
potrjena s tem, da se je ži: 

vinorejska proizvodnja na- 
navzlic skrajno neugodnim 
gibanjem na mednarodnem 
tržišču in zmanjšanju izvoz- 
nih možnosti le neznatno 
zmanjšala ter da je živinski 
fond dejansko ohranjen. Za- 
voljo tega se ocenjuje, da je 
nujno povečati proizvodnjo v 
živinoreji, ker je lansko leto 
pokazalo, da je bilo mogoče 
izvoziti tudi precej več, kot 
pa je bilo realizirano. 

V Informaciji je posebej 
opozorjeno na problem svi- 
njskega mesa. Nezadostna 
rast proizvodnje te vrste me- 

sa namreč zmanjšuje sicer 
pomembne uspehe v celotni 
živinorejski proizvodnji. To 
pa še toliko bolj, ker je zavo- 
ljo nezadostne proizvodnje 
svinjskega mesa ustvarjen 
vtis, da mesa nasploh pri- 
manjkuje. Svinjereja je nam- 
reč zelo nihajoča vrsta proiz- 
vodnje, v kateri so bili v do- 
bi 1972—75 občutni padci in 
vzponi. Kot ocenujejo, je ta 
proizvodnja brez stimulacije 
še vedno stihijska. Prav na 
tem primeru je mogoče vide- 
ti, v kolikšni meri so bili sti- 
mulacij ski ukrepi upravičeni 
v proizvodnji govedine in bra- 
vine ter v proizvodnji mleka. 

Na koncu Informacije Zvez- 
nega izvršnega sveta je pod- 
črtano, da so izkušnje potrdi- 
le, kako pozitivno vpliva upo- 
raba predpisov o pospeševa- 
nju na proizvodnjo, tržišče, 
potrošnjo in varstvo življenj- 
skega standarda delovnih lju- 
di in občanov. Pristavlja se, 
da so tudi drugi ukrepi v re- 
publikah in pokrajinah pozi- 
tivno vplivali na ekonomski 
položaj kmetijstva. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila 6. aprila 
1977, so bili sprejeti tile za- 
koni: 

Zakon o določitvi celotnega 
znseka sredstev za financira- 
nje programa razvoja in mo- 
dernizacije dela na planiranju 
frekvence in kontrole radij- 
skih zvez v dobi od leta 1977 
do 1980 (AS 442), s katerim se 
določa, da se v omenjenem 
obdobju zagotovi iz proraču- 
na federacije — brez obvezno- 
sti vračanja — sredstva v ce- 
lotnem znesku 73,83 milijo- 

nov dinarjev za razvoj in mo- 
dernizacijo tega področja. 
Kontrola radijskih zvez se od- 
vija v kontrolno-merilnih cen- 
trih radijskih zvez, ki so v 
Beogradu, Reki, Baru, Skop- 
ju in Ljutomeru, v omenje- 
nem programu pa je predvi- 
deno, da bo zgrajen še en 
center na ozemlju SR Bosne 
in Hercegovine. 

Zakon o zagotovitvi sred- 
stev federacije za pristop So- 
cialistične federativne repub- 
like Jugoslavije Interameri- 
ški banki za razvoj (AS 441), 

določa, da bo naša država za- 
voljo pristopa k Interameri- 
ški banki zagotovila v skladu 
z Zakonom o ratifikaciji Po- 
godbe o ustanovitvi te banke 
v proračunu federacije sred 
stva v znesku 70.643,460 di 
narjev. S pristopom k Inter 
ameriški banki za razvoj se 
Jugoslaviji na široko odpira- 
jo možnosti, da bo bolj pri- 
sotna na tržiščih latinskoame- 
riških držav. Naši izvozniki 
pa bodo dobili tudi pravico 
sodelovati na licitacijah v 
zvezi s posojili, ki jih odo- 
brava banka. 

Zakon o dajanju kreditov 
za obratna sredstva železni- 
škim transportnim organiza- 
cijam združenega dela (AS 
455) ki določa, da se železni- 
škim transportnim organiza- 
cijam, ki imajo zdaj velike 
poslovne izgube, s krediti za- 
gotovi milijardo dinarjev za 
obratna sredstva. Vračilni rok 
za kredit, ki ga daje Narod- 
na banka Jugoslavije prek na- 
rodnih bank republik in po- 
krajin, je 8 let, obrestna me- 
ra pa 6,5 odstotka. 
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NAROČILNICA 

Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA«, ođ tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za C ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime to naslov prejemnika): 

izvodov za (trne to naslov prejemnika): 

izvodov za (Ime to naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov bi, (ime to naslov prejemnika): 

izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Letno naročnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SB Slovenije 
Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne  1977 Zlg, podpis naročnika: 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 1 
— Stališča in sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije o predlogih samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih srednjeročnih planov družbenih dejavnosti 2 

— Ocene in predlogi k samoupravnim sporazumom 
o osnovah planov družbenih dejavnosti za obdobje 
1976—1980 5 

— Izhodišča za pripravo meril in kriterijev za dopol- 
nilno financiranje družbenopolitičnih skupnosti 
(ESA — 834) 14 

— Teze za določbe zakona o republiškem proračunu 
za leto 1977 glede zagotavljanja dopolnilnih sredstev 
občinam 16 

— Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije (republiški proračuri) za leto 
1976 (ESA - 833) 17 

— osnutek zakona o varstvu živali pred kužnimi bolez- 
nimi (ESA — 828) 23 
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