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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Predlog sprememb in dopolnitev Dogovora 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 (ESA-889/1) 

Udeleženci Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 (Ur. 1. SRS, št. 24/76) so 
se dogovorili o naslednjih sjpireimembah in dopolnitvah do- 
govora: 

I. Ukineta se dosedanji 4. ta 5. odstavek 4. člana ta 
se nadomestita z naslednjima odstavkoma: 

»Zaradi izboljšanja plačilne bilance z razvitimi deželami 
po letu 1980, povečanja obsega gospodarske menjave z de- 
želami v razvoju in neuvrščenimi deželami, razvoja petro- 
kemične industrije in krepitve energetske in surovinske 

RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJ 

ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slo- 
venije ta seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki sta 
sklicani za sredo, 28. decemb- 
ra 1977, je raaširjen z obrav- 
navo: 
— predloga zakona o spre- 

membi zakona o proračunu 
Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem prora- 
čunu) za leto 1977 (ESA 
1008); 

— predloga zakona o odložit- 
vi obračunavanja amortiza- 
cije za osnovna sredstva 

določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za leti 
19.77 ta 1978 (ESA 1010); 

• predloga zakona o spre- 
memlbi zakona o skladih 
Skujpmiih rezerv in uporabi 
njihovih sredstev; 

• predloga odloka o določit- 
vi ta o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe re- 
publiških organov ta orga- 
nizacij, družbenopolitičnih 
organizacij ta ožjih druž- 
benopolitičnih skupnosti v 
SR Sloveniji za leto 1978 
(ESA 1006). 

osnove ta ker zmogljivost predelave nafte v SR Sloveniji 
ne pokrivajo potreb po derivatih, bo pričeta fazna izgrad- 
nja rafinerije nafte Sermin kot skupne naložbe v sestavu 
energetske cone v Kopru, ki bo poleg rafinerije zajemala 
terminale za naftne derivate in kemikalije, terminale za 
vtekočtajene energetske pline in tiste petrokemične ta dru- 
ge industrijske kapacitete, ki so neposredno vezane na ra- 
finerijo nafte. 

Polikem, oziroma ustrezna asociacija združenega dela, 
ki bo v svojem sestavu zajemala vse zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela ta druge organizacije ta skupnosti 
bo z združevanjem sredstev omogočila financiranje vseh, za 
realizacijo projektov potrebnih študij (tehničnih, ekonom- 
skih, ekoloških) ta pripravljalnih del. Ko bodo vsa dela 
opravljena in dosežema soglasja partnerjev v skupni nalož- 
bi, bo asociacija združenega dela skupno z ostalimi part- 
nerji zagotovila potrebna sredstva ta leta 1979 začela t 
gradnjo posameznih objektov v coni«. 

II. Prvi odstavek 19. člena se za besedami »cestnih vo- 
zil« dopolni z vejico ta besedami »osebnih vozil«, za do- 
sedanjim 4. odstavkom 19. člena pa se vstavi nov odsta- 
vek, ki glasi: 

»IMV Novo mesto bo v obdobju 1976—1980 povečala 
proizvodnjo osebnih vozil ta avtomobilskih stanovanjskih 
prikolic s posebnim poudarkom na izvozu. Tako bo v letu 
1980 proizvedla 150.000 osebnih vozil ta 50.000 avtomobil- 
skih stanovanjskih prikolic ter izvozila na konvertibilno po- 
področje okoli 30 odstotkov osebnih vozil ta okoli 90 odstot. 
kov avtomobilskih stanovanjskih prikolic. Za uresničitev 
tega programa se bo delovna organizacija »IMV« samo- 
upravno povezala s kooperanti ter ta program in njihove 
programe vključila v samoupravni sporazum o temeljili 
plana. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj z Izvršnim 
svetom skupščine SR Slovenije, poslovnimi bankami, IMV 



Novo mesto, DO Cimos Koper ter z drugimi zainteresira- 
nimi organizacijami združenega deda v letu 1978 pripravila 
predlog skupnega koncepta razvoja proizvodnje osebnih vo- 
zil v SR Sloveniji in dala pobude za samoupravne Spora- 
zume o temeljito planov in na tej osnovi tudi predlog 
dopolnitev tega dogovora.« 

XII. Dosedanji 22. in 23. člen dogovora se nadomestita 
z naslednjimi novimi Členi: 

22. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo skupaj s področ- 
nimi in območnimi raziskovalnimi skupnostmi spodbujala 
procese trajnejšega povezovanja raziskovalnih organizacij z 
njihovimi uporabniki na dohodkovnih osnovah tako, da bo 
v sodelovanju z neposrednima uporabniki in družbenopoli- 
tičnimi skupnostmi opredelila naloge za dolgoročnejšo raz- 
vojno usmeritev in tematsko zaokrožene raziskovalne pro- 
jekte in usmerjene programe, skladno s srednjeročnimi raz- 
vojnimi programi združenega dela, ter določila, v kolikšnem 
deležu bo sodelovala pri izvedbi te!h raziskovalnih projek- 
tov s sredstvi, združenimi v Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije; pri tem bo zagotovila sorazmerno večji delež pri pro- 
gramih in projektih, ki vključujejo nacionalne, skupne in 
temeljne raziskave. Hkrati bo zagotovila tudi ustrezen de- 
lež sredstev za razvoj raziskovalnih kadrov, raziskovalne 
opreme in raziskovalne infrastrukture, potreben za izvedbo 
teh programov in projektov. 

Na področju investicij bo Raziskovalna skupnost Slove- 
nije zagotovila poleg dogovorjenih investicij v raziskovalne 
kapacitete soudeležbo pri adaptaciji in graditvi novih pro- 
storov SAZU v višini 40 milijonov din ter soudeležbo pri 
gradnji Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani in knjižnice 
Tehniške visoke gole v Mariboru v skupni višini do 10 mi- 
lijonov din (oboje v cenaih leta 1975). 

22. a člen 

1. Izboraževalna skupnost Slovenije bo skupaj z drugimi 
organizacijama in skupnostmi še nadalje sodelovala pri usta- 
navljanju posebnih izobraževalnih skupnosti, tako da bodo 
le-te ustanovljene za vsa področja združenega dela najka- 
sneje šest mesetoev po sprejetju zakona, ki bo konkretizi- 
ral razmerja o svobodni menjavi dela. 

2. Na področju usmerjenega izobraževanja bodo poseb- 
ne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skupnost Slo- 
venije v obdobju 1976—1980 zagotovile zlasti uresničevanje 
naslednjih nalog: 

2.1. Izobraževanje in usposabljanje za poklice v šolah 
srednjega usmerjenega izobraževanja, v posebnih zavodih 
za poklicno usposabljanje mladostnikov z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju, v višjih in visokih šolah ter 
umetniških akademijah in fakultetah, po stroškovnih norma- 
tivih in standardih, sprejetih v Skupščini Izobraževalne 
6kupnosti Slovenije; v navedenem obdobju bodo šole fi- 
nalno izobrazile naslednje število učencev: 

450 za gozdarske poklice, 4000 za kmetijske poklice, pre- 
delovalce hrane, ribiče in podobno, 1400 za poklice prede- 
lovalcev kož, usnja in sorodne stroke, 3500 za poklice 
tekstilne stroke, 1800 za poklice kemijske, farmacevtske in 
gumarske stroke, 300 za ladjarsko in navtične ter pomor- 
Bko-gospodarske transportne poklice, 2500 za poklice lesar- 
ske stroke, 8000 za poklice gradbene stroke, monterske in 
inštalaterske poklice, 4200 za gostinske, turistične in sorodne 
poklice, 9000 za poklice elektrostiroke, 12.000 za kovinarske, 
mehaniške, strojne in metalurške poklice, 15.000 za trgovske 
in sorodne stroke ter finančnike in ekonomiste, 1000 za 
grafike in sorodne poklice ter poklice papirniške stroke, 
1700 za rudarske in geološke poklice ter skupno 39.000 za 
poklice zdravstvenih in socialnih delavcev, za poklice v 
prometu in zvezah, za poklice prosvete in kulture, admi- 
nistracije in za druge poklice. 

Pri tem bodo: 
— srednje šole v šolskem letu 1977/1978 odprle dodat- 

nih 120 oddelkov za 3500 učencev irn nato v vsakem šol- 
skem letu še po 60 oddelkov za 1800 učencev; 

«• zavodi za usposabljanje mladostnikov z motnjami v 
telesnem ta duševnem razvoju bodo odprli 6 oddelkov v 
poklicnih šolalh in 11 oddelkov v delavnicah za usposab- 
ljanje; 

— v visokem šolstvu se bo povečalo le število študen- 
tov ob delu; 

— poklicno usposabljanje mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju bo zagotovljeno v obsegu 
zakonskih obveznosti; 

— domska vzgoja za učence srednjih šol ter domska 
oskrba za študente v študentskih domovih bo organizirana 
v takem obsegu, da bodo izkoriščene vse domske zmoglji- 
vosti. 

2.2. V okviru preobrazbe šolstva v usmerjeno izobraže- 
vanje bo Izobraževalna skupnost Slovenije v letu 1978 sku- 
paj s posebnimi in občinskimi izobraževalnimi skupnostmi 
izoblikovala koncept in predlog mreže šol in šolskih cen- 
trov za usmerjeno izobraževanje. Zagotovila bo tudi sred- 
stva za razvojno in raziskovalno delo v zvezi z uvajanjem 
reforme usmerjenega izobraževanja do višine 44,6 mio din. 

Najkasneje do šolskega leta 1979/80 bodo uvedeni novi 
učni programi v vse prve letnike usmerjenega izobraževa- 
nja, pripravljeni novi učbeniki in učna sredstva in dodatno 
usposobljena pedagoški delavci. 

2.3. Izgradnjo in financiranje izgradnje objektov, za ka- 
tere je skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije že spre- 
jela obveznosti, in sicer: 

— poravnava finančnih obveznosti v zvezi z že zgraje- 
nimi projekti; Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Visoka 
ekonomska komercialna šola Maribor, Biotehnična fakulteta 
in Višja pomorska šola Piram — do 87,0 mio din. 

— Izgradnja in dograditev objektov, ki so v gradnji: 
Šolski center Toljnin, Tehniški šolski center Celje, I. faza 
Centra poklicnih šol Murska Sobota, Lesarski šolski cen- 
ter Nova Gorica, Pedagoška akademija Maribor — do 
168,5 mio din. 

2.4. Financiranje izgradnje novih objektov, in sicer: 
— izgradnja pedagoškega centra in učnih prostorov za 

pouk splošnega ljudskega odpora v Ljubljani — do 
120,0 mio din, 

— izgradnja univerzitetne knjižnice v Mariboru — do 
60,1 mio din, 

— izgradnja novega zavoda za težje duševno prizadeto 
mladino, ki je skupna investicija s Skupnostjo socialnega 
skrbstva — do 24,0 mio din, 

— sofinanciranje izgradnje Centra slepih in slabovidnih 
v Škofji Loki — izgradnja tistega dela, ki je nametnjen 
vzgoji in izohbraževanju — do 20.0 mio din, 

— izgradnja ter adaptacije in rekonstrukcije centrov 
usmerjenega izobraževanja v skladu z dogovorjeno mirežo 
usmerjenega izobraževanja, in po kriterijih, ki bodo spre- 
jeti v zvezi s tem, bo skupščina Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije zagotovila sredstva — do 352,8 mio za: 

— adaptacijo in priprave 260 posebnih učilnic za potre- 
be usmerjenega izobraževanja — do 45,0 mio, 

— Izgradnjo II. faze učnih prostorov Visoke tehniške šole 
v Mariboru — do 66,7 mio, 

— soudeležbo pri izgradnja Centralne tehniške knjižnice 
v Ljubljani — do 75,1 mio. 

2.5. Druge skupne naloge na podlagi družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov: 

a) kadrovske štipendije za organizacijo združenega dela 
v usmerjenem izobraževanju; zdravstveno varstvo študentov 
in nezgodno zavarovanje učencev pri praktičnem pouku; re- 
gresiranje vsakodnevnih prevozov in poučnih ekskurzij; 
sredstva za nagrade in društva; sofinanciranje mladinskega 
tiska; stroški plačilnega prometa — do 623,5 mio, 

b) mednarodna dejavnost — do 12,0 mio. 
3. Skupno z občinskimi izobraževalnimi skupnostmi bo 

Izobraževalna skupnost Slovenije zagotovila izvajanje nasled- 
njih nalog za potrebe vzgoje in osnovnega izobraževanja v 
SR Sloveniji v obsegu zakonskih obveznosti, in sicer: 

3.1. Izvajanje programa šolstva narodnosti in etničnih 
skupin. 
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3.2. Osnovno izobraževanje in usposabljanje otrok z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju v organizacijah za 
usposabljanje, ki jih je ustanovila SR Slovenija. 

3.3. Dopolnilni pouk v slovenskem jeziku v tujini, za 
otroke delavcev, ki so tam na začasnem delu. 

3.4. Sofinanciranje mladinskega tiska za osnovnošolsko 
mladino. 

22. b člen 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo spodbujala občinske 
edravstvane skupnosti, da v prvem polletju 1978 sklenejo: 

— samoupravne sporazume o pravicah in obveznostih 
ia zdravstvenega varstva; 

— samoupravni sporazum o razporeditvi zdravstvenih 
organizacij v SR Sloveniji, opredelitvi njihovih zmogljivosti 
in o medsebojni delitvi dela; 

»Samoupravne sporazume o kadrovski m štipendijski po- 
litiki in o usmerjenem izobraževanju na področju zdravstva 
v SR Sloveniji. 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo iz združenih sred- 
stev na podlagi Samoupravnega sporazuma o skupnih na- 
logah pri uresničevanju temeljev planov zdravstvenih skup- 
nosti v SR Sloveniji v letih 1976—1980 zagotovila zlasti: 

1. Za dokončanje izgradnje predkliničnih inštitutov Me- 
dicinske fakultete v Ljubljani prve faze »TRT« objekta 
Onkološkega inštituta v Ljubljani in Zavoda SR Slovenije 
za rehabilitacijo invalidov — do 387,4 mio din. 

2. Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih 
družbenih dogovorov in posebnih samoupravnih sporazumov 
ter iz mednarodnih konvencij (stroški zdravljenja gmotno 
nepreskrbljenih tujih državljanov in oseb neznanega biva- 
lišča, sofinanciranje programa Zavoda za socialno medicino 
in higieno SR Slovelnije, stroški SLO iin družbene samoza- 
ščite, zdravstveno varstvo udeležencev mladinskih klovnih 
akcij in raziskovalne naloge) — do 109,2 mio din. 

3. Sredstva za nepredvidene rizike zaradi izjemno viso- 
kih izdatkov, ki presegajo rizično sposobnost zdravstvene 
skupnosti in so posledica večjih elementarnih nesreč, epi- 
demij nalezljivih bolezni in drugih množičnih obolenj ter 
poškodb (v višini 0,125 odstotka skupno ugotovljenega do- 
hodka občinskih zdravstvenih skupnosti). 

22. c člen 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo v okviru v 
občinskih skupnostih socialnega skrbstva združenih sredstev 
izraženih v cenah iz leta 1975 in v obdobju 1976—1980 po 
dejanskih solidarnostnih razmerjih na temelju realnih po- 
treb in dohodkovnih možnosti posameznih občin, zagotovila 
solidarnostne zneske za izvajanje enotnega progTama v ob- 
činskih skupnostih socialnega skrbstva: 

1. Družbene denarne pomoči (stalne) in zdravstveno var- 
stvo vsem upravičencem na podlagi enotnih kriterijev in 
samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih plana soci- 
alnega skrbstva v občini in SR Sloveniji za obdobje 
1976—1980; 

—izplačevanje družbene denarne pomoči kot edinega 
vira preživljanja (po 760 din na upravičenca mesečno enot- 
no za celo Slovenijo oz. polovico mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov); 

— izplačevanje družbene denarne pomoči kot dopolnil- 
nega vira preživljanja (na upravičenca od razlike med zne- 
skom kot edinim virom preživljanja in upravičenčevimi do- 
hodki oz. v republiškem poprečju 390 din mesečno na 
upravičenca enotno za celo Slovenijo); 

— zagotavljanje prispevkov za zdravstveno varstvo upra- 
vičencev do družbeno denarnih pomoči (po 135 din na 
upravičenca enotno za celo Slovenijo). 

2. Sredstva za mesečne BOD strokovnih delavcev soci- 
alnega skrbstva v občinskih skupnostih socialnega skrbstva 
in v centrih za socialno delo po kadrovskem normativu 
en strokovni delavec na 4500 prebivalcev (v znesku 7.824 din 
enotno za celo Slovenijo). 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo iz sredstev, 
ki jih občinske skupnosti vzajemnostno združujejo na nje- 

nem funkoionalnem žiro računu zagotavljala izvajanje pro- 
grama skupnih nalog (po cenah iz leta 1975): 

1. Investicije: 
— dokončanje adaptacije Zavoda za duševno in živčno 

bolne Hrastovec-Trate (v vrednosti 3,700.000 din); 
— soudeležba pri izgradnji Centra za varstvo in reha- 

bilitacijo slepih in slabovidnih v škof j i Loki (v vrednosti 
3,484.000 din); 

— soudeležba z Izobraževalno skupnostjo Slovenije pri 
izgradnji tretjega zavoda za varstvo in delovno usposablja- 
nje duševno prizadetih otrok (v vrednosti 40,000.000 din); 

— izdelava elaborata, gradbenega načrta in gradnja Za- 
voda za varstvo in resocializacijo alkoholikov (v vrednosti 
15,000.000 din): 

2. Oskrba oseb neznanega bivališča v zavodu za duševno 
in živčno bolne Hrastovec-Trate (v vrednosti 1,750.000 din). 

3. Sofinanciranje dogovorjenega programa Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije in republiškega' INDOK centra 
(v vrednosti 550.000 din). 

4. Sofinanciranje programov republiških socialno-humanl- 
tarnih organizacij in društev (v vrednosti 1,100.000 din). 

5. Sofinanciranje kompleksnega programa za izboljšanja 
življenskih pogojev Romov (v vrednosti 2,000.000 din). 

6. Pomoč in oskrba begavcev in oseb, ki se prisilno 
vračajo iz tujine in nimajo ugotovljivega bivališča (v vred- 
nosti 1,600.000 din). 

7. Strokovna priprava programov predzakonskega sveto- 
vanja (vsebinska, kadrovska organizacija) na podlagi nailog, 
ki izvirajo iz Zakona o zakonski zvezi in družinskih razme- 
rij (v vrednosti 2,316.760 din). 

8. Raziskave na področju socialnega skrbstva (v vredno- 
sti 2,000.000 din). 

9. Dejavnost samoupravnih organov Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije (v vrednosti 1,435.000 din). 

10. Dejavnost strokovne službe Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije (v vrednosti 7,556.656 din). 

11. Sredstva v višini enega odstotka od združenih sred- 
stev za program skupnih nalog za nepredvidene rizike (T 
vrednosti 818.880 din). 

22. č člen 

Zveza skupnosti otroškega varstva na področju družbe- 
nega varstva otrok v okviru združenih sredstev v obdobju 
1976—1980 bo zagotovila zlasti uresničevanje naslednjega skup- 

nelga programa: 

1. varstvo matere in novorojenčka 
— nadomestilo osebnega dohodka delavkam-materam v 

času podaljšanega porodniškega dopusta v trajanju 141 dni 
oziroma skrajšan delovni čas do enega leta starosti otroka, 
določenega na podlagi osebnega dohodka v preteklem letu, 
ter pomoč za opremo novorojenega otroka. Za izvajanje. teh 
nalog je v obdobju 1976—1980 potrebnih 1,430.100.000 din. Po- 
trebna sredstva so ugotovljena po cenah iz leta 1975; 

2. denarne pomoči družinam 
— otroške dodatke za otroke delavcev in kmetov ter po- 

sebne dodatke k otroškemu dodatku za otroke edinih hra- 
nilcev in za težje telesno ali duševno prizadete otroke. Za 
izvajanje teh nalog je v obdobju 1976—1980 potrebnih 
4,942.100.000 din. 

Potrebna sredstva so ugotovljena po cenah iz leta 1975; 
3. enotni program vzgoje za predšolske otroke 
Zveza skupnosti otroškega varstva bo iz sredstev zdru- 

ženih po načelu vzajemnosti in solidarnosti zagotovila soli- 
darnostna sredstva tistim skupnostim otroškega varstva, ki 
ne morejo zagotoviti izvedbe enotnega programa vzgojne de- 
javnosti. Potrebna solidarnostna sredstva za izvajanje enot- 
nega programa, ki zajema: 

— vzgojno dejavnost za predšolske otroke, ki so ▼ 
vzgojnovarstvenito organizacijah in 

— 80-urni vzgojni program za otroke, ki niso vključeni 
v vzgojnovarstvene organizacije; 

so za obdobje 1976—1980 ugotovljena na podlagi enotnih 
meril in kriterijev ter po cenah iz leta 1975. 
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Tako ugotovljena solidarnostna sredstva znašajo , v din: 
— za vzgoj. dejavnost za predšolske otroke v vzgojno- 

varstvenih organizacijah — 58,069.000, 
— za 80-umi vzgojni program za otroke, ki niso zajeti 

v vzgojnovarstvanih organizacijah — 7,361.000. 
Dogovorjene osnove in merila so: 
1. Obvezni del vzgojnega programa za predšolske otro- 

ke, ki so v vzgojnovarstveni organizaciji: 
— delo vzgojiteljice in polovico varuhinje za enoto sto- 

ritve po pedagoških in zdravstvenih normativih; 
—: stroški za vzgojna sredstva v višini 10 odstotkov od 

Stroškov po prvi alinei; 
— amortizacija za opremo in prostore za vzgojno de- 

javnost po normativih in v višini z zakonom predpisanih 
minimalnih stopenj. 

Na teh osnovah sei zagotovi predšolskom otrokom v 
vzgojnovarstvanih organizacijah minimalni standard predšol- 
ske vzgoje. 

2. 80-urni vzgojni program za predšolske otroke, ki še 
niso vključeni v vzgojnovarstvene organizacije: 

— delo vzgojiteljice za 80-urni vzgojni program; 
— stroški za vzgojna sredstva v višini 10 odstotkov od 

stroškov v prvi alinei; 
— amortizacija za opremo in prostore za vzgojno de- 

javnost po normativih in v višini z zakonom predpisanih 
minimalnih stopenj. 

Na teh osnovah se zagotovi 80-urni vzgojni program 
vsem predšolskim otrokom enega letnika, ki še niso vklju- 
čeni v vzgojnovarstvene organizacije. 

Morebitni presežek oziroma primanjkljaj solidarnostnih 
sredstev se upošteva pri določanju višine solidarnostnih 
sredstev v naslednjem letu . 

4. Pospeševanje razvoja manj razvitih in deficitarnih 
oblik družbenega varstva otrok . 

Potrebna solidarnostna sredstva za izvedbo teh nalog so 
ugotovljena po cenah leta 1975 ter znašajo za obdobj« 
1976—'1980 84.900 .000 din. 

5. Sredstva za druge naloge, ki jih bo izvajala Zveza 
skupnosti otroškega varstva in so ugotovljena po cenah 
1975 pa znašajo 31,550.000 din. 

22. d člen 

Kulturna skupnost Slovenije bo v skladu z zakonom 
o združenem delu pospešila nadaljnji razvoj in samouprav- 
no oblikovanje kulturnih skupnosti ter še posebej ustanav- 
ljanje skupnosti za posamefzna kulturna področja. Spodbudi- 
la bo tudi razpravo o obsegu in vsebini programa Kultur- 
ne skupnosti Slovenije tako glede programa novih skupno- 
sti za posamezna kulturna področja kot glede skupnega pro- 
grama Kulturne skupnosti Slovenije. 

V okviru združenih sredstev bo Kulturna skupnost Slo- 
venije z dogovorjenimi deleži zagotavljala dogovorjene pro- 
grame posameznih organizacijah združenega dela. Na po- 
sameznih kulturnih področjih bo podpirala tiste akcije, ki 
Imajo poseben pomen za razvoj posameznih dejavnosti in za 
kulturni razvoj SR Slovenije in pospeševala predvsem: 

— izdajanje izvirnih leposlovnih in družboslovnih del, li- 
kovnih to glasbenih publikacij, ter revialnega tiska ; 

— razvoj knjižničarstva; 
— rast domače ustvarjalnosti na gledališkem glasbe- 

nem in plesnobaletnem področju; 
— temeljne muzejske in galerijske razstave; 
— varstvene posege na kulturnih spomenikih to spomeni- 

ških območjih I. kategorije; 
— proizvodnjo celovečernih in kratkih filmov; 

5 — oačrtnejšo kadrovsko politiko; 
t — delo republiških kulturnih društev; 

— raziskovalno dejavnost v kulturi; 
— bogatitev kulturnih programov RTV v sodelovanju z 

gledališkimi, glasbenimi in drugimi kulturnimi organizaci- 
jami. 

V tem okviru bo pospeševala tudi razvoj kulturne de- 
javnosti italijanske in madžarske narodnostne skupnosti, kul- 
turno življenje Slovencev zunaj SR Slovenije ter kulturne 

stike z drugimi narodi in narodnostmi v SFRJ in stike s 
tujino. 

Za zagotavljanje kulturnih dejavnosti bo v srednjeroč- 
nem obdobju namenila 1.117,5 milijona din. 

Pospeševala ho gradnjo prostorov za kulturne prireditve 
ta drugih stavb za kulturno dejavnost s soudeležbo do 50 
odstotkov nepovratnih stredstev. Pri tem bo prednostno po- 
speševala gradnjo kulturnih domov v občinskih središčih in 
glavnem mestu SR Slovenije, kulturne gradnje na manj raz- 
vitih območjih to gradnje, pomembne za nacionalni kultur- 
ni razvoj. Za novogradnje ter za obnovo to posodobitev pro- 
storov to za nakup sodobnejše opreme bo v srednjeročnem 
obdobju namenila 242,0 milijona din. Od tega bo kot sou- 
deležbo pri gradnji kulturnega doma I. Cankarja v Ljublja- 
ni zagotovila sredstva v višini 50 milijonov din. 

Za nove naloge to iz drugih virov financiranja prenesene 
obveznosti bo v srednjeročnem obdobju namenila 13,9 mi- 
lijona din. 

V okviru razvojnega načrta bo zagotovila sredstva za 
opravljanje nalog s področja ljudske obrambe to družbene 
samozaščite. 

22. e člen 

Telesnokultuma skupnost Slovenije bo zagotovila pred- 
vsem: 

1. Dogovorjeni program telesnokulturnega minimuma ter 
strokovno metodološke to organizacijo naloge pri pripravi to 
izvedbi dogovorjenih množičnih akcij to manifestacij na re- 
publiški ravni v vrednosti do 4,8 mio din. 

2. Znanstveno raziskovalno to strokovno dejavnost v zve- 
zi s konceptom množičnosti to vrhunskega športa, založni- 
ško to propagandno dejavnost ter dejavnost izobraževalnih 
institucij s področja telesne kulture v vrednosti do 7,8 mio 
din. 

3. Obveznosti že sklenjenih družbenih dogovorov in po- 
sebnih samoupravnih sporazumov v vrednosti do 15 mio din. 

4. Priprave to izgradnje prve faze Telesnokulturnega cen- 
tra Slovenije (urbanistična to projektna dokumentacija, 
1800 kvadratnih metrov bivalnega prostora, 1300 kvadratnih 
metrov institutskih površin ter 1700 kvadratnih metrov po- 
kritih to 30.000 kvadratnih metrov zunanjih športnih objek- 
tov s pripadajočo opremo) v vrednosti do 15,8 mio dto. 

22. f člen 

Zveza skupnosti za zaposlovanje bo skupaj s skupnostmi 
za zaposlovanje zagotovila izvajanje enotnih standardov de- 
javnosti, opredeljenih v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana zaposlovanja za obdobje 1976—1980. S sredstvi, ki 
jih združujejo skupnosti za zaposlovanje na podlagi teh sa- 
moupravnih sporazumov ,bodo solidarnostno to vzajemno fi- 
nancirale v skladu z normativi to merili, dogovorjenimi s 
samoupravnim sporazumom o enotnih standardih ta skupnih 
nalogah, zlasti: 

1. Zavarovanje začasno brezposelnih delavcev z zagotav- 
ljanjem zakonsko določenih denarnih nadomestil, denarnih 
pomoči, zdravstvenega varstva in drugih pravic osebam, ki so 
začasno brezposelne in iščejo zaposlitev. 

2. Evidentiranje to ugotavljanje delovnih sposobnosti in- 
validnih oseb, izbiro poklica in delovnega mesta, njihovo 
usopsabljanje za delo ali prekvalifikacijo to zaposlovanje v 
skladu z zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalid- 
nih oseb. 

Sofinanciranje II. faze izgradnje to sanacije Centra za 
rehabilitacijo in varstvo slepih to slabovidnih v škof ji Loki 
v letu 1979 — 1,7 mio dto. 

3. Poklicno usmerjanje mladine ta svetovanje odraslim 
pri izbiri šolanja to zaposlitve v skladu z družbenimi potre- 
bami po kadrih ta prilagajanje te dejavnosti usmerjenemu 
izobraževanju. 

4. Zagotavljanje zaposlitve občanom, ki iščejo zaposlitev, 
organizacijo usposabljanja za delo brezposelnih delavcev ta 
pravočasno pre<usmf*rjanje v zaposlitev delavcev, katerih delo 
zaradi spremenjenih proizvodnih programov in tehnoloških 
izboljšav postane v organizaciji združenega dela nepotrebno. 
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5. Izdelavo profilov in nomenklature poklicev za potre- 
be planiranja in izobraževanja kadrov ter sodelovanje pri 
oblikovanju enotne klasifikacije poklicev za vso državo. 

6. Sodelovanje pri izvajanju letnih načrtov za vračanje 
delavcev iz tujine, v skladu z družbenimi dogovori in potre- 
bami organizacij združenega dela. 

22. g člen 

Samoupravne interesne skupnosti in njihovi člani s po- 
dročja gospodarstva in družbenih dejavnosti si bodo prizade- 
vali posodobiti svojo dejavnost z uvajanjem dosežkov razisko- 
valnega dela in večanjem deleža znanja v dejavnosti. 

Za dosego tega cilja bodo v sodelovanju in s pomočjo 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, občinskih in področnih ra- 
ziskovalnih skupnosti do junija 1978 proučile potrebe svoje 
samoupravne interesne skupnosti oz. njenih članov in pripra- 
vile ustrezne raziskovalne programe, zanje opredelile potreb- 
na sredstva in jih vključile v svoje samoupravne sporazume 
o temefijih planov. Za pripravo, usmerjanje in nadzor izva- 
janja teh raziskovalnih programov bodo oblikovale po po- 
trebi svoje organe. 

23. člen 

Vsi udeleženci bodo uresničevali sprejete obveznosti iz 
tega dogovora tako, da bodo nenehno ustvarjali pogoje za 
krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in za 
večjo produktivnost svojega in celotnega družbenega dela, 
za izgrajevanje in uveljavljanje svobodne menjave dela ter 
zlasti za uveljavljanje enakopravne vloge uporabnikov, za 
usklajevanje programov družbenih dejavnosti z dohodkovni- 
mi možnostmi in z družbenim planom SR Slovenije za ob- 
dobje 1976 do 1980, oziroma z vsakoletnimi resolucijami o 
uresničevanju tega plana. 

1. Samoupravne Interesne skupnosti s področja družbe- 
nih dejavnosti bodo: 

— zaradi hitrejšega uveljavljanja z družbenim planom 
SR Slovenije opredeljenih prioritet že v letu 1978 zagotovile 
ustre'zno prerazporeditev združenih sredstev v korist teh 
prioritet; 

— nadalje razvijale metodologijo planiranja družbenih de- 
javnosti,. predvsem glede oblikovanja normativov, standardov 
in nadomestil za storitve glede sistema solidarnosti; 

— uveljavljale učinkovit samoupravni nadzor uporabni- 
kov glede kakovosti izvajanja programov in še posebej ob- 
sega in racionalnosti uporabe namensko združenih sredstev; 

— dvakrat letno, to je do konca aprila in v prvi polovi- 
ci novembra, poročale vsem udeležencem tega dogovora in 
Skupščini SR Slovenije o uresničevanju svojih programov in 
dogovorov, zlasti z vidika uveljavljanja dogovorjenih planskih 
prioritet, ter priliva in porabe dogovorjenih sredstev; 

— po sprejetju ustreznega republiškega sistemskega pred- 
pisa bodo objavile predloge osnov in meril za združevanje 
sredstev v letih 1979—1980, kakor tudi novim osnovam in me- 
rilom prilagojene predloge sistemov solidarnosti, ter orga- 
nizirale o teh predlogih javno razpravo skupaj z občinskimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi; 

— do konca fefbruarja 1978 bodo predložile združenemu 
delu v razpravo in podpis ustrezne anekse k samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov, s katerimi bodo določeni 
programi za leto 1978 ter instrumenti združevanja sredstev 
za leto 1978; 

— že v fazi predlogov o združevanju sredstev za širitev 
materialne osnove družbenih dejavnosti zlasti s samoprispev- 
ki in s sredstvi skupne porabe temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ugotavljale možnosti in sredstva tudi za red- 
no delovanje teh zmogljivosti; 

— vzpodbujale razve.) neposredne menjave dela; 
— izvajale svo;e naloge v okviru dohodkovnih možnosti 

ln v dogovorjeni odvisnosti od rasti družbenega proizvoda 
(družbeni proizvod se ugotavlja po metodologiji iz 1. točke 
23. a člena), pri čemer bodo prvenstveno pokrivale obvezno- 
sti, ki izvirajo iz solidarnosti in skupnih programov. 

poročevalec 

S. Republiška konferenca socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije bo: 

— s svojo družbenopolitično aktivnostjo idejno usmerja- 
la in dajala pobude za soočanje interesov delovnih ljudi na 
zborih temeljnih organizacij in skupnosti ter na zborih ob- 
čanov v krajevnih skupnostih; 

— koordinirala razprave in sprejemanje novih osnov, vi- 
rov in meril za svobodno menjavo detta; 

— stalno spremljala izvajanje tega dogovora ter dajala 
ustrezne pobude. 

3. Republiški svet zveze sindikatov Slovenije bo: 
— s svojo družbenopolitično aktivnostjo idejno usmerjal 

in dajal pobude za soočanje interesov delovnih ljudi na zbo- 
rih v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih; 

— organiziral razpravo in sprejemanje skupnih osnov in 
meril za razporejanje čistega dohodka ter novih osnov, vi- 
rov in meril za svobodno metnjavo dela v združenem delu in 

— stalno spremljal izvajanje tega dogovora ter dajal 
ustrezme pobude. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
— predlagala temeljnim organizacijam združenega dela 

ukrepe, katerih uveljavitev v samoupravnih interesnih skup- 
nostih bi zagotavljala izboljšanje gospodarjenja in večjo ra- 
cionalnost dela družbenih dejavnosti, zlasti s področja izo- 
braževanja in raziskovalnega dela, med drugim z odpravlja- 
njem razkoraka med številom vpisanih in diplomiranih sluša- 
teljev posametanih smeri in nivojev izobraževanja in z izbo- 
rom takih raziskovalnih nalog, ki bodo prispevale k realiza- 
ciji s srednjeročnim planom opredeljenih nalog, hkrati pa 
zagotavljale večji prispevek teh dejavnosti na rast produk- 
tivnosti; 

— sodelovala pri oblikovanju predlogov za stalno po- 
glabljanje svobodne menjave dela; 

— dajala iniciativo in sodelovala pri ustanavljanju poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti na tistih področjih, kjeir te še 
niso ustanovljene ter dajala predloge za usklajevanje učnih 
programov s potrelbami združenega dela; 

— sodelovala pri ustanavljanju področij interesnih skup 
nosti za raziskovalno dejavnost. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo: 
— pravočasna predlagal Skupščini SR Slovenije zakon, 

ki bo preciziral odnose v sodobni menjavi dela ter določil 
nove vire in osnove svobodne menjave dela za obdobje 
1978—1980; 

— spremljal izvajanje tega dogovora in predlagal Skup- 
ščini SR Slovenije, skupščinam samoupravnih interesnih 
skupnosti in izivršnim svetom skupščin občin ustretzne 
ukrepe; 

— predlagal Skupščini SR Slovenije zakonske ukrepe v 
primeru neuresničevanja obveznosti in odgovornosti po tem 
dogovoru. 

6. izvršni sveti skupščin občin bodo: 
— dali pobudo za pripravo in sklenitev aneksa dogovora 

o temeljih družbenega plana občine za obdobje 1976—1980 s 
področja družbenih dejavnosti, tako da bo ta sklenjen do 
10. aprila 1978; 

— spremljali izvajanje tega dogovora in sproti predlaga- 
li svojim skupščinam ter skupščinam samoupravnih interes- 
nih skupnosti ustrezne! ukrepe za njegovo izvršitev; 

— ponovno preverili realnost ocen rasti družbenega pro- 
izvoda in o rezultatih obvestila samoupravne interesne skup- 
nosti, da bodo lahko ukrepale v skladu z 9. alineo točke 1. 
tega člena; 

— na podlagi enotne metodoktgije sproti pripravljali oce- 
ne skladnosti vseh oblik porabe z družbenim proizvodom. 

23. a člen 

Samoupravne interesne skupnosti udeleženke tega dogo- 
vora bodo izvajale! sklenjene samoupravne sporazume o te- 
meljih svojih planov tako, da bodo upoštevale dejanske do- 
hodkovne možnosti; zato se zavezujejo: 
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1. Da bodo načrtovale in usklajevale svoje letme progra- 
me tako, da se bo globalna vrednost njihovih programov 
gibala sMadno z načrtovano rastjo družbenega proizvoda v 
posameznih letih planskega obdobja ter da se bo realizacija 
združevanja sredstev gibala skladno z doseženo rastjo druž- 
benega proizvoda v posameznih letih, upoštevaje pri tem 
tudi določbe Družbenega dogovora o razporejanju dohodka 
v letu 1976, stališča, priporočila in sklepe Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1977 (Uradni list SRS, št. 16/77) ter sklepe 
skupščin občin o uporabi presežkov v letu 1976. Samouprav- 
ne interesne skupnosti bodo konec leta uskladile nominalni 
obseg sredstev za dogovorjene programe z doseženim nomi- 
nalnim družbenim proizvodom oz. s podatkom, ki nadome- 
šča družbeni proizvod in se ugotavlja na podlagi navodila o 
metodologiji za ugotavljanje in spremljanje gibanja osebne, 
skupne in splošne porabe v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom oz. s podajtkom, ki nadomešča družbeni proizvod v 
obdobju od 1976—1980 (Uradni list SRS, št. 21-1365/1977 z 
ćlne 28. novembra 1977). 

2. Tiste samoupravne interesne skupnosti, ki so v letu 
1976 in 1977 odstopale od usmeritve Družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980, bodo ta odstopanja uskladi- 
le v letih 1978 do 1980, pri čemer se bodo zneski razlik va- 
lorizirali na isti način, ki velja, tudi za vrednotenje pro- 
gramov. 

3. Ce bi letna sredstva, združena za izvajanje sprejetih 
programov samoupravnih interesnih skupnosti presegla zne- 
ske, predvidene v samoupravnih sporazumih za konkretno le- 
to, se za tako zagotovljeni presežek sredstev zmanjša obseg 
združevanja sredstev za izvajanje programa v naslednjem 
letu. 

Ce bi sredstva, združena za izvajanje sprejetega progra- 
ma posamezne samoupravne interesne skupnosti ne zadošča- 
la za izvedbo dogovorjenega programa, bodo udefleženci sa- 
moupravnega sporazuma med letom izvedli postopek za 
ustrezno spremembo določil samoupravnega sporazuma, tako 
da bo zagotavljal sredstva v višini; kot so potrebna za iz- 
vedbo programa, oziroma bodo izvedli postopek za ustrezno 
spremembo programa. Udeleženci se lahko dogovore v sa- 
moupravnem sporazumu o temelju plana SIS tudi o ustrez- 
nem zvišanju sredstev, potrebnih za naslednje leto, da bi 
tako nadomestili v preteflslam letu izpadla sredstva, vendar 
največ do višine, ki je bila določena s samoupravnim spora- 
zumom za preteklo leto. 

IV. 11., 12., 13. alinea 24. člena se nadomestijo z novimi 
alineami 11., 12., 13. in 14. tako, da se glasijo: 

— »Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije bo 
s solidarnostnim združevanjem sredstev občinskih skupnosti 
otroškega varstva na podlagi samoupravnega sporazuma omo- 
gočila hitrejše vključevanje otrok v razne oblike vzgojnovar- 
stvene dejavnosti; iz tako oblikovanih sredstev bo krila 70 
odstotkov razlike med sredstvi, ki jih po enotnih kriterijih 
zagotavlja občinska skupnost otroškega varstva na predšol- 
skega otroka iz manj razvitih območij in povprečjem SR 
Slovenije; iz združenih sredstev bo sofinancirala razširitve 

zmogljivosti in razvoj drugih oblik družbenega varstva otrok 
na manj razvitih območjih; potrebna solidarnostna sredsitva 
za izvedbo teh nalog so ugotovljena po cenah 1975 teir zna- 
šajo za obdobje 1976—1980 87.660.000 din;>< 

— »Izobraževalna skupnost SR Slovenije bo z občinski- 
mi izobraževalnimi skupnostmi zagotovila solidarnostno zbi- 
ranje sredstev za (redno osnovnošolsko dejavnost) enotni 
program vzgoje in osnovnega izobraževanja, ki bodo pred- 
stavljala razliko med sredstvi, ki jih po enotni metodologiji 
zagotavljajo občinske izobraževalne skupnosti na manj raz- 
vitih območjih in poprečjem SR Slovenije; sodelovala bo s 
posojili za investicije v osnovnošolski prostor, pri čemer bo 
koristila celotna sredstva anuitet od posojili iz prejšnjih let, 
danih za izgradnjo osnovnošolskega prostora, ter združena 
sredstva za kreditiranje osnovnošolskega prostora, pri čemer 
bodo občinske izobraževalne skupnosti na manj razvitih ob- 
močjih ob nižji lastni udeležbi in daljšem odplačilnem roku 
v enakopravnem položaju z drugimi občinskimi izobraževal- 
nimi skupnostmi; skupaj s posebnimi in občinskimi izobra- 
ževalnimi skupnostmi bo razvijala tako mrežo šol, da bo 
usmerjeno izobraževanje dostopno vsem učencem, ki so kon- 
čali osnovnošolsko obveznost; v ta namen bo v kriterijih za 
sofinanciranje izgradnje in adaptacije centrov usmerjenega 
izobraževanja manj razvitim območjem zagotovila večjo ude- 
ležbo od poprečne. 

— Zdravstvena skupnost Slovenije bo iz združenih sred- 
stev občinskih zdravstvenih skupnosti sofinancirala prednost- 
ne naložbe v osnovno zdravstveno službo na manj razvitih 
območjih v višini 50 odstotkov predračunske vrednosti inve- 
sticij ter iz sredstev solidarnosti sofinancirala izvajanje enot- 
nih programov občinskih skupnosti zdravstvenega varstva v 
skladu s samoupravno dogovorjenimi osnovami in merili; 

— Kulturna skupnost bo na manj razvitih območjih 
spudbujala in pospeševala kulturno dejavnost taiko, da bo 
prispevala od 50 do 80 odstotkov sredstev k vzdrževanju 
arhivov, zavodov za spomeniško varstvo ter pri vzdrževanju 
in varstvu kulturnih spomenikov, da bo prispevala h kultur- 
nim gostovanjem in pomagala pri razvoju knjižničarstva ter 
pri vzgoji kadrov za delo v kulturi, po merilih, ki jih bo 
sprejelo združeno delo po svojih delegatih v okviru Kultur- 
ne skupnosti Slovenije. Za solidarnostno pomoč bo v srednje- 
ročnem obdobju namenila 49,6 milijonov din.« 

V. Na koncu 23. člena se doda nova, 15. alinea, ki se 
glasi: 

— »Raziskovalna skupnost Slovenije, Skupnost socialne- 
ga skrbstva Slovenije, Telesnokulturna dejavnost Slovenije, 
Zveza skupnosti za zaposlovanje in Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije bodo v skladu s sprejetimi obveznostmi 
v družbenem dogovoru o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 ter v nji- 
hovih samoupravnih sporazumih o temeljih planov uresniče- 
vale dogovorjene naloge za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij.« 
PODPISNIKI 

  HHIIIIIIIIlllllHlllllllllllllllllllllllllimimilllllllim 

CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen ta- 
ko, da so iz besedila posameznega člena razvidne do- 
polnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Zna- 
čilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Pe- 
ter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPfCU prirejen tako, 

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopol- 
nitve in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKR- 
ŠKIH z uvodnimi pojasnili Marjana Senka. 

ZAKON O SPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU in 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in 
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 

fuHUH   
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Osnutek zakona o iz- 

vrševanju kazenskih 

sankcij (ESA-947) 

Osnutek zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij ure- 
ja izvrševanje kazenskih 
sankcij, ki jih sodišča izreka- 
jo storilcem kaznivih dejanj 
in gospodarskih prestopkov 
ter sodniki za prekrške sto- 
rilcem prekrškov. Storilcem 
kazmvih dejanj so lahko iz- 
rekajo le tiste kazenske sank- 
cije, ki jih določa kazenski 
zakon Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije, in 
sicer: kazni, pogojna obsod- 
ba in sodni opomin, varnost- 
ni ukrepi in vzgojni ukrepi. 
Storilcem gospodarskih pre- 
stopkov (pravnim in odgo- 
vornim osebam) se lahko iz- 
rekajo le tiste sankcije, ki 
jih določa zakon o gospo- 
darskih prestopkih, in sicer: 
denarna kazen in varstveni 
ukrepi. Storilcem prekrškov 
pa se lahko izrekajo le tiste 
sankcije, ki jih določa zakon 
O prekrških, in sicer: denar- 
na kazen, kazen zapora, varst- 
veni ukrepi in vzgojni ukre- 
pi. Namen izrekanja kazen- 
skih sankcij je zatiranje druž- 
bi nevarnih dejavnosti, ki 
kršijo in ogrožajo družbene 
vrednote in je opredeljen v 
zveznem kazenskem zakonu. 
Ta namen se uresničuje v do- 
ločbah o izvršavanju kazen- 
skih sankcij in je področje 
izvrševanja kazenskih sankcij 
tesno povezano s kazenskim 
pravom. Zato so temeljne do- 
ločbe o izvrševanju kazenskih 
sankcij vsebovane že v ka- 
zenskem zakonu SR Sloveni- 
je. Osnutek zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij le 
podrobneje ureja izvrševanje 
kazenskih sankcij, določa or- 
gane, ki so pristojni za iz- 
vršitev in postopek izvrševa- 
nja. 

Določbe osnutka zakona o 
izvrševanju kazenskih sank- 
cij so razdeljene v šest de- 
lov. Prvi del osnutka obrav- 
nava izvrševanje kazni. Pra- 
viloma se izrekajo polnolet- 
nim kazensko odgovornim 
storilcem kaznivih dejanj in 
prekrškov kazni. Kazenski 
zakon Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije do- 
loča vrste kazni, in sicer: 
smrtno kazen, kazen zapora, 
denarno kazen in zaplembo 
premoženja; zakon o pre- 
krških pa denarno kazen in 
kazen zapora. Po zakonu o 
gospodarskih prestopkih se 

lahko izreče le denarna ka- 
zen. Kazen zapora je edina 
kazen, ki se izvršuje z odvze- 
mom prostosti in tako naj- 
globje posega v človekovo 
osebnost. Zaradi tega je iz- 
vrševanju kazni zapora po- 
trebno posvetiti posebno po- 
zornost in jo osnutek ureja 
na prvem mestu. Namen iz- 
vršitve kazni zapora Je pri- 
praviti obsojenca za življe- 
nje na prostosti, tako da bo 
živel in delal v skladu s pred- 
pisi in moralo socialistične 
samoupravne družbe. Temu 
namenu so podrejene vse do- 
ločbe v osnutku zakona o 
izvrševanju kazenskih sank- 
cij. Kazen zapora se izvršu- 
je tako, da se najbolj upo- 
števa osebnost obsojenca in 
se vsi vzgojni in prevzgojni 
ukrepi prilagodijo njegovi 
osebnosti. To pomembno na- 
čelo individualizacije izvrše- 
vanja kazenskih sankcij je 
poudarjeno v osniuitku v več 
določbah. Takoj ob pri- 
hodu na prestajanje kazni 
so obsojenec namesti v po- 
sebnem oddelku, kjer se spo- 
znava njegova osebnost, 
zdravstveno stanje, delovne 
sposobnosti in druge lastno- 
sti, ki so pomembne za nje- 
govo pravilno razvrstitev v 
skupino. Obsojenci prestaja- 
jo kazen zapora v različnih 
vrstah kazenskih poboljševal- 
nih zavodov. V kazenskih po- 
boljševalnih domovih presta- 
jajo praviloma obsojenci, ki 
jim kazen znaša nad eno le- 
to ali več. Krajše kazni za- 
pora prestajajo obsojenci v 
zaporu. Kazenski poboljševal- 
ni zavodi se delijo glede na 
to, koliko naj bo zavod za- 
varovan in koliko naj bo pro- 
stost obsojencev omejena, na 
zaprte, polodprte in odprte 
zavode. Obsojenec se glede 
na potrebe prevzgoje razpore- 
di na prestajanje kazni lah- 
ko v zaprti, polodprti ali že 
takoj v odprti kazenski po- 
boljševalni zavod. V osnutku 
zakona je predvideno, da se 
ustanovi v kazenskih pobolj- 
ševalnih zavodih nov organ 
— svet — da se bodo pre- 
ko njega vključili v delo ka- 
zenskih poboljševalnih zavo- 
dov širši družbeni dejavniki. 

Pomembno prevzgojno 
sredstvo je delovna dolžnost 
obsojencev. Ob delu obsoje- 
nec pridobiva delovne nava- 

de in strokovno znanje ter 
si izoblikuje pravilen odnos 
do dela. Obsojencu, ki nima 
končane osnovne šole ali ni- 
ma poklica, je zavod dolžan, 
da mu zagotovi v zavodu ali 
zunaj zavoda, da dokonča 
osnovno šolo in si pridobi 
poklic. Pomembna določba 
osnutka je tudi v tem, da 
daje večjo možnost sodelo- 
vanja obsojencev pri ureja- 
nju določenih dejavnosti. 2e 
dosedanje izkušnje so poka- 
zale, da se s tem, ko se ob- 
sojencem samim pretpušča 
urejanje določenih odnosov, 
razvija občutek odgovornosti 
in pritegne obsojenca, da so- 
deluje pn svoji prevzgoji. 
Pravice obsojencev na pre- 
stajanju kazni določa še ka- 
ženski zakon SR Slovenije. 
Obsojenci na kazen zapora 
imajo pravico do 42-urnega 
delovnega časa v tednu, do 
plačila za opravljeno delo, 
do 8-urnega nepretrganega 
počitka v 24-urah do enega 
dneva počitka v tednu, do 
nepretrganega počitka naj. 
manj 18 dni v enem 
letu, brezplačnega zdrav- 
stvenega varstva, do in- 
validskega zavarovanja za ne- 
srečo pri delu ali za poklic- 
no bolezen, do dopisovanja 
in do sprejemanja obiskov 
ter pošiljk. Kazenski zakon 
SR Slovenije določa torej le 
temeljne pravice, posebnim 
predpisom pa prepušča, da 
določijo za obsojence še dru- 
ge pravice ali posebne ugod- 
nosti. Osnutek zakona o iz- 
vrševanju kazenskih sankcij 
podrobneje ureja posamezne 
pravice obsojencev ter dolo- 
ča ugodnosti, ki jih je ob- 
sojenec lahko deležen za dob- 
ro obnašanje, prizadevnost 
pri delu ter dosežen uspeh 
prevzgoje. Osnutek zakona 
razširja nekatere pravice ob- 
sojencev glede na sedanji za- 
kon o izvrševanju kazenskih 
sankcij. Vsem obsojencem 
daje pravico do neomejene- 
ga dopisovanja z ožjimi dru- 
žinskimi Člani ter vsi obso- 
jenci imajo pravico, da jih 
ožji družinski člani obiščejo 
dvakrat na mesec. Red in 
disciplino v zavodu ureja os- 
nutek le z bistvenimi dolofr 
bami, ker je podrobno ure- 
janje prepuščeno hišnemu re- 
du zavoda. Za kršitev reda 
in discipline osnutek določa 
disciplinske kazni, ki jih lah- 
ko upravnik zavoda izreka 
obsojencem. Najstrožjo disci- 
plinsko kazen oddaje v sa- 
mico osnutek opredeljuje ta- 
ko, da jo je mogoče izreči s 
pravico do dela ali brez pra- 

vice do dela. Zoper odločbo 
o izreku disciplinske kazni 
oddaje v samico ima obsoje- 
nec vedno pravico do pritož- 
be. 

Zadnjo fazo izvrševanja 
kazni zapora večina obsojen- 
cev preživi na pogojnem od- 
pustu. Materialno-pravne do- 
ločbe o pogojnem odpustu 
so vsebovane v kazenskem 
zakonu SR Slovenije, tako da 
osnutek določa le organ, Ki 
odloča o pogojnem odpustu 
in sam postopek odločanja. 
Osnutek no spreminja dose- 
danje ureditve. Novost je le 
v tem, da je v osnutku raz- 
širjena sestava komisije za 
pogojni odpust še na pred- 
stavnike organov socialnega 
skrbstva in družbenopolitič- 
nih organizacij. V osnutku je 
posebej opredeljena in po- 
udarjena pomoč obsojencem 
po prestani kazni. 

Poseben položaj na presta- 
janju kazni daje osnutek sta- 
rejšim mladoletnikom, ki jim 
je bila izrečena kazen mla- 
doletniškega zapora. Posebej 
ureja tudi osnutek izvrševa- 
nje drugih kazni, in sicer: 
denarne kazni, kazni zaplem- 
be premoženja in smrtne kaz- 
ni. 

V drugem delu osnutek ob- 
ravnava izvrševanje pogojne 
obsodbe z varstvenim nadzor- 
stvom. Gre za novo obliko 
pogojne obsodbe, uvedene s 
kazenskim zakonom SR Slo- 
venije in je bilo potrebno 
izvrševanje te sankcije tudi 
na novo urediti. 

Tretji del osnutka ureja iz- 
vrševanje varnostnih ukrepov 
in varstvenih ukrepov, izreče- 
nih v postop-ku za gospodar- 
ske prestopke oziroma v po- 
stopku za prekrške. Ker je 
namen izvrševanja varnost- 
nih ukrepov in varstvenih 
ukrepov že opredeljen v ma- 
terialnih odločbah, osnutek v 
tem delu določa predvsem 
organe za izvrševanje in po- 
stopek izvrševanja teh ukre- 
pov. Na novo je urejeno iz- 
vrševanje novega varnostne- 
ga ukrepa — obveznega psi- 
hiatričnega zdravljenja na 
prostosti in varstvenih ukre- 
pov, izrečenih v postopku za 
gospodarske prestopke. 

Četrti del osnutka ureja 
izvrševanje vzgojnih ukrepov, 
ki jih sodišča in sodniki za 
prekrške lahko izrekajo mla- 
doletnim storilcem kaznivih 
dejanj in storilcem prekrš- 
kov. Ker nova kazenska zako- 
nodaja na tem področju nI 
prinesla bistvenih vsebinskih 
sprememb, tudi osnutek ne 

poročevalec 7 



spreminja dosedanje ureditve 
njihovega izvrševanja. 

Peti del osnutka obravnava 
izobraževalni center. Načela 
o namenu izvrševanja posa- 
meznih kazenskih sankcij po- 
stavljajo pred delavca zavo- 
da velike in pomembna druž- 
bene naloge. Zato bo v bo- 
doče potrebno posvetiti večjo 
pozornost njihovemu izobra- 

I. 

Z uveljavitvijo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o odlikovanjih SFRJ 
(Uradni list SFRJ, št. 58/76) 
je prenehala pristojnost Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da daje predloge 
za odlikovanja SFRJ, s čimer 
je tudi sedanja komisija za 
odlikovanja izgubila svojo 
funkcijo. Zato mora SR Slo- 
venija v lastni pristojnosti 
določiti organ, ki bo dajal 
predloge za odlikovanja 
SFRJ. V skladu z določili 
ustave SR Slovenije je po- 
trebno ustanoviti poseben re- 
publiški organ, za kar je po- 
trebno sprejeti zakon. 

II. 
Predlagani zakon ureja de- 

lovno področje komisije SR 
Slovenije za odlikovanja, od- 
govornost komisije in njen 
sestav. Ureditev predlaganja 
odlikovanj SFRJ v okviru re- 
publike naj bi omogočila iz- 
vajanje zakona o odlikova- 
njih SFRJ in družbeno do- 
govorjene politike odlikovanj 
v sodelovanju s Predsedst- 
vom SFRJ ter drugimi so- 
cialističnimi republikami in 
socialističnimi avtonomnimi 
pokrajinami. Tej funkciji ko- 
misije ustreza predlagana op- 
redelitev nalog in sestav ko- 
misije. Sestav komisije in 
njena odgovornost Predsedst- 
vu SR Slovenije naj zagotav- 
lja uresničevanje politike od- 
likovanj. 

Ker je komisija dolžna 
skrbeti za ustrezno politiko 
odlikovanj, je nujno, da ji 
je dana možnost, da daje 
predloge odlikovanj tudi na 
lastno pobudo. Politika odli- 
kovanj naj bi postala sestav- 
ni del '.kadrovske politike oz. 
izhajala iz načel družbeno 

ževanju, ker edino tako se 
bo lahko zagotovila uspešna 
resocializacija obsojenih oseb 
in s tem tudi uspešna kri- 
minalna politika. 

Sesti del osnutka vsebuje 
kazenske določbe, v katerih 
so določeni prekrški za kršit- 
ve nekaterih določb zakona 
ter prehodne in končne do- 
ločbe. 

(ESA-954) 

dogovorjene kadrovske poli- 
tike. Organi občinskih skup- 
ščin, družbenopolitičnih or- 
ganizacij, organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki so odgovorni 
za kadrovsko politiko, naj 
bi aktivno sodelovali tudi pri 
izvajanju politike odlikovanj. 
Glede na ta izhodišča je nuj- 
no, da komisije občinskih 
skupščin usklajujejo in us- 
merjajo delo komisij za od- 
likovanja pri temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela ter pri drugih or- 
ganizacijah in skupnostih. Od- 
likovanja SFRJ so namreč 
tudi eno izmed družbenih 
sredstev za izkazovanje mo- 
ralnopolitičnih in družDenin 
priznanj ter za spodbujanje 
delovnih ljudi in občanov, or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih organov in skupnosti 
k še večjim prizadevanjem 
za splošni napredek sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Komisija naj bi izdelala 
podrobnejša merila za daja- 
nje predlogov za odlikovanja, 
da bi tako dosegli primeren 
in enoten izbor oseb, orga- 
nizacij združenega dela, druž- 
benopolitičnih organizacij, 
družbenih organizacij in dru- 
štev za odlikovanje in ustrez- 
no izbiro vrste in stopnje od- 
likovanj. 

III. 
Predlog za izdajo in osnu- 

tek predloženega zakona s 
predlogom za združitev prve 
in druge faze postopka za 
izdajo zakona so obravnava- 
li Predsedstvo SR Slovenije, 
pristojni odbori in komisije 
ter zbori Skupščine SR Slo- 
venije. Izvršni svet kot pred- 
lagatelj je proučil pripombe, 
sugestije in spreminjevalne 
predloge in jih upošteval pri 

oblikovanju predloga zakona. 
Tako je upoštevan predlog, 

naj komisija poleg tega, da 
skrbi za enotno uporabo kri- 
terijev in meril pri obliko- 
vanju pobud za odlikovanja, 
tudi spremlja izvajanje druž- 
beno dogovorjene politike od- 
likovanj. 

Glede na to, da vodi se- 
daj svoje evidence o odliko- 
vanih osebah vrsta družbe- 
nopolitičnih organizacij, or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, je bilo 
predlagano enotno vodenje 
evidence o odlikovanih ose- 
bah v SR Sloveniji, ki naj 
bi bila kasneje prenesena na 
računalnik. 

Z merili in kriteriji za po- 
delitev odlikovanj, ki jih bo 

Predlog za izdajo zakona o 
službi družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji z osnut- 
kom zakona je bil obravna- 
van na Zboru združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije 
dne 16, 11. 1977. Ta zakon- 
ski predlog izhaja iz omenje- 
nega predloga za izdajo za, 
kona in pripomb, ki so bi- 
le izrečene v razpravi v skup- 
ščinskih telesih. V predlogu 
zakona je upoštevana pretež- 
na večina pripomb iz skup- 
ščinske razprave, razen pri 
tistih določbah zakona, kjer 
so bile dane različne pri- 
pombe. 

Upoštevajoč pripombe in 
mnenja, izražena v razpra- 
vah v skupščinskih telesih 
ob obravnavi predloga za iz- 
dajo zakona, so osnovne zna- 
čilnosti zakonskega predloga 
naslednje: 

1. 
V predlogu zakona so ra- 

zen določb, ki se navezuje- 
jo na funkcije službe, obrav- 
navana v splošnih določbah 
le tista vprašanja, ki jih je 
potrebno v republiškem za- 
konu posebej urediti. Med 
take določbe spada definici- 
ja službe v republiki, zako- 
nitosti dela službe, nadzor 
nad njenim delom :n odgo- 
vornost Skupščini SR Slo- 
venije ter statusna in temelj- 
na vsebinsko organizacijska 

izdelala komisija, bodo se- 
znanjeno vse družbenopolitič- 
ne organizacije, organizacije 
združenega dela ter druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti. Le-te pa morajo 
v svojih samoupravnih 
splošnih aktih urediti vpraša, 
nje izvajanja družbeno dogo- 
vorjene politike odlikovanj, 
ustanoviti stalne ali občasne 
komisije za odlikovanja ka- 
kor tudi izdelati način sprem- 
ljanja dela in aktivnosti de- 
lovnih ljudi in občanov v 
organizacijah in skupnostih, 
kar jim bo služilo za pripra- 
vo predlogov za odlikovanja. 

Osvojeno je bilo stališče, 
naj komisija tudi usklajuje 
in usmerja delo komisij ob- 
činskih skupščin za odliko- 
vanja. 

(ESA-956) 

vprašanja (pravna oseba, sta- 
tus, program, poročanje, or- 
ganizacijske enote, samo. 
upravljanje delavcev, sredst- 
va za delo, odgovornost za 
škodo, javnost delovanja). Te 
splošne (v bistvu temeljne) 
določbe opredeljujejo SDK v 
njenem novem družbenem 
položaju in njenih funkcijah. 
Splošne določbe v osnutku 
zakona je treba obravnavati 
skupaj z določbami zveznega 
zakona o službi družbenega 
knjigovodstva, na katere se 
osnutek sklicuje, vendar jih 
ne ponavlja. 

2. 
Večina določb v poglavju 

»Razmere med službo in dru- 
gimi organizacijami in orga- 
ni« je neposredno povezanih 
s funkcijami službe. Ker v 
republiškem zakonu ne po- 
navljamo konkretnih določb 
zveznega zakona, so v tem 
poglavju le najnujnejše op- 
redelitve razmerij službe z 
drugimi organizacijami in or- 
gani, ki niso urejena z zvez- 
nim zakonom (npr. nezdruž- 
ljivost delovnega razmerja v 
SDK z opravljanjem nekate- 
rih družbenih funkcij, ravna- 
nje v zvezi z obveznostmi 
po družbenih dogovorih in 
samoupravnih sporazumih, 
sodelovanje v pripravljanju 
predpisov, ki zadevajo delov- 
no področje službe itd.). 
Prav tako so v teh določ- 

Predlog zakona o usta- 

novitvi komisije SR 

Slovenije za odlikova- 

nja 

Predlog zakona o služ- 

bi družbenega knjigo- 

vodstva v SR Sloveni- 

ji 
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bah nekatere ponovitve iz 
zveznega zakona, če je nji- 
hovo uporabo bilo treba raz- 
širiti tudi na republiške pred- 
pise. Pri tem gre zlasti za 
obveznost organizacij združe- 
nega dela in drugih uporab- 
nikov družbenih sredstev, da 
morajo dajati službi podat- 
ke in drugo dokumentacijo, 
obveznost službe, da se rav- 
na po zakonu in drugih pred- 
pisih ter po družbenih do- 
govorih in samoupravnih spo- 
razumih, ki jih je sklenila 
ali h katerim je pristopila, 
obveznost službe, jla oove 
šča družbenopolitične skup- 
nosti in druge družbene de- 
javnike o družbenoekonom- 
skih odnosih in pojavih ter 
o ustreznih podatkih in ka- 
zalcih, da v skladu z zako- 
nom ugotavlja zakonitosti 
uporabe družbenih sred- 
stev itd. 

Kontrolna funkcija službe, 
kot je opredeljena, v zvez- 
nem zakonu, velja tudi v 
smislu osnutka republiškega 
zakona. Ob tem je v repub- 
liškem zakonu predvidenih 
več izpopolnitev. Tako je 
služba dolžna dati, pobudo 
za začetek postopka za spre- 
jem u'.crepa družbenega var- 
stva, če ugotovi, da organi- 
zacija in skupnosti ne izpol- 
njuje z zakonom določenih 
obveznosti ali če so v njem 
huje prizadeti družbeni inte- 
resi ali če so nastale bist- 
vene motnje v samoupravnih 
odnosih. V osnutku je pose- 
bej predvideno tudi, da op- 
ravlja služba kontrolo zako- 
nitosti uporabe družbenih 
sredstev po vseh sklenjenih 
samoupravnih sporazumih in 
družbenih dogovorih. Služba 
pa no more prevzeti obvez- 
nosti, da bi izdala nalog za 
prenos sredstev z žiro raču- 
na enega podpisnika na žiro 
račun drugega podpisnika sa- 
moupravnega sporazuma, ra- 
zen v primerih, če uporab- 
nik družbenih sredstev ne 
izda v predpisanem roku na- 
loga za plačilo z zakonom 
predpisanih obveznosti. Sa- 
mo v primerih zapadlih ob- 
veznosti uporabnika družbe- 
nih sredstev, ki jih jo ta na 
podlagi zakona sprejel s sa- 
moupravnim sporazumom, 
lahko služba izda nalog za 
plačilo predpisane obvezno- 
sti. S temi določbami je se- 
daj jasno, da služba lahko 
izdaja naloge za plačilo sa- 
mo za zapadle zakonske ob- 
veznosti. Taka določba je v 
celoti skladna z zveznim za- 
konom, je pa v republiškem 
zakonu nujna, ker je bilo 

glede tega v sedanji praksi 
več problemov in nejasnost. 

O tem vprašanju je bilo 
v skupščinski razpravi izre- 
čenih največ pripomb in 
predlogov, pri čemer pa so 
bila mnenja glede primerno- 
sti predlagane rešitve različ- 
na. Tako so bila izrečena 
stališča, da je predlagana re- 
šitev v celoti sprejemljiva in 
stališče, da naj bi SDK takš- 
ne naloge (prenos sredstev 
z žiro računa enega uporab- 
nika na žiro račun diugega 
uporabnika) opravljala tudi 
v primerih, ko obveznosti iz 
samoupravnih sporazumen ni- 
so predpisane z zakonom. 
Takšnih predlogov, ki bi raz- 
širili pooblastila SDK ka pre- 
nos sredstev iz žiro računov, 
v predlogu zakona m bilo 
mogoče upoštevati gledč na 
funkcijo službe po ustavi in 
satanu. 

Kot je že navedeno, lahko 
služba po zveznem zakonu 
opravlja takšen prenos sred- 
stev z žiro računa enega 
uporabnika na žiro račun 
drugega uporabnika samo v 
primerih, ko gre za izvaja, 
nje zakonske obveznosti. Raz- 
širitev pooblastil službe za 
takšne posege tudi v prime- 
rih drugih samoupravnih spo- 
razumov ne bi bila v skla- 
du z določbami zveznega za- 
kona o funkciji službe v pla- 
čilnem prometu, ki se ure- 
ja samo z zveznim zakonom. 
Razen tega po našem mne- 
nju iz zakona o združenem 
delu nedvomno izhaja, da se 
medsebojni odnosi udeležen- 
cev v samoupravnih spora- 
zumih v zvezi z izvajanjem 
oziroma neizvajanjem samo- 
upravnih sporazumov ureja- 
jo po samoupravni poti, ne 
pa z zakonsko prisilo. Zato 
so določbe, ki se nanašajo 
na navedena vprašanja, osta- 
le v primerjavi z zakonskim 
osnutkom nespremenjene. 

Mnenja, da bi bila SDK 
po tem zakonu pooblaščena 
dajati tolmačenja oziroma 
pojasnila za uporabo pred- 
pisov, ni bilo mogoče spre- 
jeti zaradi tega, ker lahko 
taka tolmačenja oziroma po- 
jasnila dajejo le organi, ki 
so predpise sprejeli. Služba 
pa že po obstoječi praksi 
daje uporabnikom družbenih 
sredstev razna pojasnila ozi- 
roma svoja mnenja na nji- 
hova vprašanja, kar pa ni- 
ma značaja obveznega tolma- 
Čenja. 

3. 
S predlogom zakona je 

predvidena v bistvu enaka 

organizacija službe, kot je 
uveljavljena po dosedanjem 
zakonu. Razlika je predvsem 
v razmerjih med organizacij, 
skimi enotami, še naprej so 
organizacijske enote centrale 
in podružnice, ki imajo izlo- 
čene delovne enote — ekspo- 
ziture. Po predlogu zakona 
ni več poslovalnic, ker je se- 
danja razlika v delovnem po- 
dročju poslovalnic in ekspo- 
ziture odpadla zaradi avto- 
matsko obdelave podatkov v 
plačilnem prometu. 

Podružnica sa praviloma 
ustanovi za območje več ob- 
čin, pri čemer se upoštevajo 
interesi uporabnikov družbe- 
nih sredstev, obseg nalog, 
sredstva za delo, kadrovski 
pogoji in ekonomičnost po- 
slovanja. Določeno je, da iz- 
vršuje podružnica naloge z 
delovnega področja službe ali 
sama neposredno ali pa po 
svojih ekspoziturah. O usta- 
novitvi podružnice ali nje- 
ne ekspoziture odloča svet 
službe po predhodnem mne- 
nju skupščin tistih občin, na 
katerih območju bo delova- 
la podružnica ali ekspozitu- 
ra. Pomembna je tudi določ- 
ba o tem, da ima organiza- 
cijska enota službe poslovno 
in pravdno sposobnost v me- 
jah sredstev, pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti, ki jih 
ima po tem zakonu in sta- 
tutu služba. 

4. 
Po predlogu zakona so or- 

gani službe svet službe, ge- 
neralni direktor in direktor- 
ji podružnic. V primerjavi z 
dosedanjo ureditvijo na tem 
področju, so v predlogu za- 
kona predvidene bistvene 
spremembe. Svet službe ni 
več organ samoupravljanja 
delavcev službe, pač pa »druž- 
beni organ upravljanja«, ki 
ga razen generalnega direk- 
torja službe in delegatov or- 
ganizacijskih enot sestavlja- 
jo še delegati Skupščine SR 
Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL, Republiške 
Gospodarske zbornice. Zato 
je nova tudi ureditev pri 
stojnosti sveta in način nje- 
govega delovanja. Taka ure- 
ditev je potrebna zato, ker 
služba ne deluje v interesu 
njenih delavcev, pač pa v in- 
teresu združenega dela, druž. 
benopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti ter 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. To je upo- 
števano tudi pri določbah o 
generalnem direktorju in di- 
rektorju podružnic. 

V skladu s pripombami, 
izrečenimi v skupščinski raz- 
pravi, so določbe o sestavi 
sveta v primerjavi z osnut- 
kom spremenjene, v tem smi- 
slu, da »člani« sveta niso 
več predstojniki organizacij- 
skih enot, temveč delegati, 
ki jih izvolijo delovne skup- 
nosti teh enot. Glede na ta- 
ko spremembo je določena 
tudi mandatna doba članov 
sveta, ki naj traja dve leti. 
Kot je že navedeno, so v 
svetu službe delegati Skup- 
ščine SR Slovenije in Gospo* 
darske zbornice Slovenije 
(štirje delegati), ki predstav- 
ljajo združeno dolo, zato ne 
bi kazalo razširiti sveta še s 
tremi delegati združenega de- 
la, kot je bilo omenjeno v 
razpravi o osnutku zakona 
na zboru združenega dela. 

Generalnega direktorja ime- 
nuje in razrešuje Skupščina 
SR Slovenije in ji tudi od- 
govarja za izvrševanje nalog. 
Generalni direktor mora upo- 
števati pri svojem delu tudi 
smernice generalnega direk- 
torja SDK Jugoslavije. 

Direktorje podružnic ime- 
nuje in razrešuje svet službe 
po postopku, ki je določen 
s statutom službe. Direktor 
podružnic je odgovoren sve- 
tu službe, ravnati pa mora 
tudi po smernicah general- 
nega direktorja. Vertikalna 
odgovornost je predvidena 
zaradi učinkovitega delovanja 
službe in enotnega izvrševa- 
nja nalog pri uresničevanju 
zveznih in republiških pred- 
pisov. 

5. 

V predlogu zakona je pred- 
videno, da delavci službe 
uresničujejo svoje samou- 
pravne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v organizacij- 
skih enotah službe. Njihov 
samoupravni položaj mora 
biti v skladu z nalogami m 
naravo službe. Delavci služ- 
be naj bi imeli v bistvu enak 
položaj kot delavci v uprav- 
nih organih družbenopolitič. 
nih skupnosti. V tem je bist- 
vena sprememba v primerja- 
vi s sedanjim stanjem, ko je 
bil samoupravni položaj de- 
lavcev v delovni skupnosti or- 
ganizacijskih enot službe po- 
doben položaju delavcev v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela. Samoupravljanje 
po predlogu zakona zadeva 
vsa notranja vprašanja med- 
sebojnih razmerij, razen od- 
ločanja o pristojnosti in vse- 
binskih vprašanjih delovanja 

poročevalec 9 



službe. Pri tem odločajo de- 
lavci o osebnih dohodkih in 
sredstvih skupne porabe v 
skladu s samoupravnim spo- 
razumom o svobodni menja- 
vi dela, ki ga sklepajo s sve- 
tom službe. V vsaki organiza, 
cijski enoti je posebna delov- 
na skupnost, njene pristojno- 
sti, organizacija samouprav- 
nih organov in druga vpraša- 
nja samoupravljanja pa bodo 
urejena s statutom službe in 
s statutom delovne skupno- 
sti, primerno ureditvi, ki bo 
z novimi predpisi določena za 
upravne organe. 

V skladu s pripombami iz 
skupščinske razprave so v 
predlogu zakona črtane po- 
drobnejše določbe o uresni- 
čevanju samoupravljanja v 
delovnih skupnostih, ker bo 
to urejeno s statuti in dru- 
gimi samoupravnimi splošni- 
mi akti. 

6. 
Po predlogu zakona prido- 

biva služba sredstva za delo 
iz prihodkov, doseženih z za- 
računavanjem storitev. Plači- 
la za storitve določi svet 
službe s tarifo, ki jo potrdi 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Takšen predlog je 
dan na podlagi pripomb iz 
skupščinske razprave, po ka- 
terih je potrditev tarife izvr- 
šilna funkcija, lei naj jo v 
skladu z načeli resolucije o 
temeljih zakonodajne politike 
republike uresničuje izvršni 
svet, ne pa skupščina. 

Predlog za izdajo zakona o 
določitvi okolišev in števila 
delegatskih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije z 
osnutkom zakona je obravna- 
vala Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na 54. seji 
Zbora občin in na 55. seji 
Zbora združenega dela dne 
23. lil. 1877. 

Celotni prihodek se obliku- 
je in ugotavlja na ravni siuž- 
be, medtem ko se je sedaj 
oblikoval v vsaki organizacij- 
ski enoti. Ta sprememba je 
posledica spremenjenega sta- 
tusa delovnih skupnosti po 
organizacijskih enotah, ki te- 
melji na ustavi in na zvez- 
nem zakonu. Iz prihodka mo- 
ra služba zagotoviti ustrezne 
pogoje za opravljanje nalog, 
za razširitev materialne osno- 
ve dela, za rezervo in za de- 
lovanje delovnih skupnosti. 
Dohodek delovne skupnosti 
je odvisen od rezultaita dela 
delavcev ter njihovega pri- 
spevka k celotnemu prihod- 
ku službe in uspehov dela or- 
ganizacijske enote. Dohodek 
se usklajuje z gibanji produk- 
tivnosti dela, osebnih dohod- 
kov in skupne porabe delav- 
cev v organizacijah združene- 
ga dela v skladu z zakonom 
in samoupravnim sporazu- 
mom. 

7. 
Za uresničevanje določb, ki 

so predvidene v predlogu za- 
kona o Službi družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveni- 
ji, ne bodo potrebna dodat- 
na finančna sredstva. Razum- 
ljivo pa je, da nadaljnji raz- 
voj službe, večanje obsega in 
zahtevnost njenih nalog za- 
hteva tudi ustrezno poveče- 
vanje sredstev za njeno delo. 
To povečevanje bi bilo nuj- 
no. tudi v primeru, če ne bi 
bilo treba sprejeti novega 
zakona. 

(ESA-9S8) 

Oba zbora sta sprejela 
predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona in naložila 
Izvršnemu svetu, da pripravi 
predlog zakona ob upošteva- 
nju stališč in predlogov, ki 
so bili k osnutku zakona dani 
v razpravi v skupščinskih te- 
lesih in na sejah zborov. 

V predlogu zakona so upo- 
števane vse pripombe, ki so 
bile dane v delovnih telesih 

Skupščine SR Slovenije in ve- 
čina pripomb, ki so bile da- 
ne v razpravi na sejah zborov 
oziroma pismeno posredova- 
ne Skupščini SR Slovenije 
ali predlagatelju zakona. 

Pri opredeljevanju do pri- 
pomb in predlogov je bilo 
upoštevano načelno stališče, 
podprto v delovnih telesih in 
zborih Skupščine SR Slove- 
nije, da se pri oblikovanju 
okolišev izhaja iz regijske po- 
vezanosti; pri tem naj se bi- 
stveno ne odstopa od načela, 
da pripada določenemu števi- 
lu delovnih ljudi eno delegat- 
sko mesto. 

V predlogu zakona so v 
primerjavi z osnutkom vnese- 
ne naslednje spremembe: 

— v 2. členu se 24. okoliš 
razdeli na dva okoliša tako, 
da ima okoliš občin Postojna 
in Ilirska Bistrica 2 delegat- 
ski mesti, okoliš občine Cerk- 
nica pa 1 delegatsko mesto; 

— v 3. členu se 1. okoliš 
razdeli na tri okoliše tako, da 
ima okoliš občine Ljubljana- 
Center 4 delegatska mesta, 
okoliš občin Ljubljana-šiška, 
Ljubljana-Bežigrad, Domžale, 
Kamnik in Litija 2 delegatski 
mesti, okoliš občin Grosuplje, 
Kočevje, Ribnica, Vrhnika, 
Logatec, Ljubljana-Moste-Po- 
lje in Ljubljana-Vič-Rudnik 
ter Cerknica, ki se prenese 
iz 4. okoliša, pa 2 delegatski 
mesti; 

— v 4. členu se 1. okoliš 
razdeli na tri okoliše tako, 
da ima okoliš občine Ljublja- 
na-Center 2 delegatski mesti, 
okoliš občin Ljubljana-šiška, 
Ljubljana-Bežigrad, Domžale, 
Kamnik in Litija eno delegat- 
sko mesto, okoliš občin Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik, Ljubljana- 
Moste-Polje, Ribnica, Kočev- 
je, Grosuplje, Vrhnika in Lo- 
gatec ter Cerknica, ki se pre- 
nese iz 4. okolišča, po eno de- 
legatsko mesto; 

— v 5. členu se 3. okoliš 
razdeli na dva okoliša tako, 
da ima okoliš občin Nova 
Gorica, Ajdovščina, Tolmin in 
Idrija eno delegatsko mesto, 
okoliš občin Postojna, Ilirska 
Bistrica, Koper, Izola, Piran 
in Sežana po eno delegatsko 
mesto; občina Cerknica se 
vključi v 2. okoliš; 8. okoliš 
se razdeli na dva okoliša ta- 
ko, da ima okoliš občin No- 
vo mesto, Trebnje, Metlika in 
Črnomelj 2 delegatski mesti, 
okoliš občin Krško, Brežice 
in Sevnica pa eno delegatsko 
mesto; 

— za 8. členom se doda 
nov 9. člen, ki določa prene- 

hanje veljavnosti sedanjega 
zakona. 

Pri navedenih spremembah 
odstopa od omenjene temelj- 
ne usmeritve glede regijske 
povezanosti le vključitev ob- 
čine Cerknica v okoliš, ki ga 
sestavljajo občine ljubljanske 
regije. Do te spremembe je 
prišlo na predlog delegatov 
in družbenopolitičnih organi- 
zacij občine Cerknica, iz ka- 
terega izhaja, da se občina 
Cerknica na kmetijskem, pro- 
svetno-kultumem in socialno- 
zdravstvenem področju bolj 
povezuje z ljubljansko regijo 
(občina Cerknica je na pri- 
mer vključena v regionalno 
zdravstveno skupnost Ljub- 
ljana). 

Drugih predlogov in pri- 
pomb ni bilo mogoče upo- 
števati, ker bistveno odsto- 
pajo od sprejete temeljne 
usmeritve. Predvsem je tre- 
ba opozoriti na predlog po- 
savskih občin (Krško, Breži- 
ce in Sevnica), po katerem 
naj bi se za vse dejavnosti 
oziroma področja družbenega 
dela oblikovalo 12 okolišev 
(po regijah), od katerih naj 
bi imel vsak najmanj eno 
delegatsko mesto ne glede na 
število delovnih ljudi, pre- 
ostala delegatska mesta pa bi 
se razdelila na okoliše z naj- 
večjim številom delavcev. 
Predlog izhaja izključno iz 
regijske povezanosti občin in 
znatno odstopa od načela, da 
pripada določenemu številu 
delovnih ljudi eno delegatsko 
mesto. Dosledna izpeljava te- 
ga predloga pa bi terjala po 
eni strani tudi povečanje šte- 
vila delegatskih mest na pod- 
ročju obrtnih in podobnih 
dejavnosti ter na področju 
delovnih skupnosti državnih 
organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev, po 
drugi strani pa bi povzročila 
zmanjšanje števila delegatskih 
mest na gospodarskem pod- 
ročju. 

Od načela, da pripada do- 
ločenemu številu delovnih lju- 
di eno delegatsko mesto, bi- 
stveno odstopajo tudi ostali 
predlogi za delitev okolišev, 
in sicer: 

— v 16. okolišču na pod- 
ročju gospodarstva (2. člen) 
ima občina Lenart le 1229 de- 
lavcev, eno delegatsko mesto 
pa pripada 6600 delavcem; 

— v 19. okolišču na pod- 
ročju gospodarstva (2. člen) 
pripadata 2 delegatski mesti; 
Murska Sobota ima 11.797 de- 
lavcev, Lendava pa le 4.338 
delavcev; 

Predlog zakona o do- 

ločitvi okolišev in šte- 

vila delegatskih mest 

po dejavnostih in oko- 

liših za Zbor združe- 

nega dela Skupščine 
Socialistične republi- 

ke Slovenije 



Predlog zakona o do- 

ločitvi stopenj, odbit- 

nih postavk in olajšav 

za republiški davek iz 

dohodka temeljnih or- 

ganizacij združenega 

dela v letu 1978 (ESA-970) 

— v 5. okolišu na prosvet- 
no-kultumem področju (3. 
člen) imajo občine koroške 
regije le 975 delovnih ljudi, 
eno delegatsko mesto pa pri- 
pada 2300 delavcem; 

— v 5. okolišu na socialno- 
zdravstvenem področju (4. 
člen) imajo občane koroške 
regije le 1142 delavcev, eno 
delegatsko mesto pa pripada 
2800 delavcem; 

— 1. okoliš na področju de- 
lovnih skupnosti državnih or- 
ganov, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in društev bi bilo 
mogoče razdeliti le tako, da 
bi imel okoliš Ljubljana-Cen- 
ter eno delegatsko mesto, vse 
ostale občine skupaj pa eno 
delegatsko mesto (občina Lju- 
bi j ana-Center ima 7874 delav- 
cev, ostale občine skupaj pa 
7900 delavcev). 

Glede na podatke o številu 
delavcev v navedenih občinah 
teh predlogov ni bilo mogoče 

Skupščina SR Slovenije je 
obravnavala predlog za izda- 
jo in osnutek zakona o do- 
polnitvi zakona o volitvah in 
odpoklicu delegatov za zbor 
republik to pokrajin Skup- 
ščine SFRJ na sejah druž- 
benopolitičnega zbora, zbora 
združenega dela in zbora ob- 
čin. V vseh treh zborih je 
bila potrjena potreba po do- 
polnitvi tega zakona z ure- 
ditvijo nadomestnih volitev 
ter podprta rešitev tega vpra- 
šanja v predloženem osnutku 
zakona. Obenem so se zbori 
strinjali s tem, da se istočas- 
no obravnavata predlog za 
izdajo in osnutek zakona. 
Zbor združenega dela in zbor 
občin sta sklenila, da predla- 
gatelj na podlagi pripomb, 
danih v deiovnih telesih vseh 
treh zborov in pripomb, da- 
nih na zborih pripravi pred- 
log zakona. 

V razpravi o zakonskem os- 
nutku je bila dana pripom- 
ba, da je roK 2 mesecev, v 
katerem je treba opraviti na- 
domestne volitve, prekratek, 
ter da bi bil ustreznejši rok 

upoštevati, saj bi bilo sicer 
kršeno temeljno načelo zako- 
na, ki izhaja iz 162. člena 
Ustave SR Slovenije, in po 
katerem se število delegatov 
določa sorazmerno s števi- 
lom delovnih ljudi na dolo- 
čenem področju družbenega 
dela. Od tega načela je mož- 
no odstopiti in uporabiti tudi 
druga merila le tedaj, da bi 
se s tem zagotovila ustrezna 
zastopanost delovnih ljudi 
določenih področij družbene- 
ga dela oziroma območij. 

Ta dodatna merila (na pri- 
mer pri kmetijstvu in obrti 
udeležba pri ustvarjenem dru- 
žbenem proizvodu) so upošte- 
vana pri razporeditvi delegat- 
skih mest po področjih druž- 
benega dela, medtem ko je 
za delitev delegatskih mest v 
okviru posameznega področja 
oziroma dejavnosti odločilno 
predvsem število delovnih 
ljudi. 

3 mesecev. Predlagatelj je 
pripombo upošteval ter 
ustrezno spremenli to od- 
ločbo. 

V predlogu je tudi dopol- 
njena določba o tem, kdaj se 
opravijo nadomestne volitve. 
Določba osnutka se namreč 
precizira tako, da je izrecno 
povedano, da se nadomestne 
volitve opravijo tudi takrat, 
kadar član delegacije (ki je 
delegat v zboru republik in 
pokrajin) pridobi tako fun- 
kcijo, zaradi katere ne more 
biti delegiran v zbor združe- 
nega dela oziroma v zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije. 
Drugi člen veljavnega zakona 
namreč določa, da je lahko 
izvoljen za delegata v zboru 
republik in pokrajin le tisti 
član delegacije temeljne sa- 
moupravne organizacije ozi. 
roma skupnosti, ki je lahko 
delegiran v omenjena zbora 
republiške skupščine. Pred- 
lagatelj zato meni, da bo do- 
ločba o nadomestnih volit- 
vah preciznejša, če se dopol- 
ni na opisan način. 

I. 
Sistem davka iz dohodka te- 

meljnih organizacij združene- 
ga dela v SR Sloveniji je do- 
ločen z zakonom o danrku iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela (Uradni list 
SRS, št. 8/73, 37/73, 13/74 in 
29/75). Navedeni z-akon bo po- 
trebno uskladiti z zakonom o 
združenem delu oziroma spre- 
jeta nov sistemski davčni za- 
kon. V predlogu programa de- 
la Skupščine SR Slovenije je 
predvideno, da bo tak zakon 
sprejet sredi leta 1978, ko bo 
o enotnih osnovah davčnega 
sistema (davčni zavezanec, 
davčna osnova, davčna stop- 
nja). Zato bo z>a leto 1978 še 
ostal v veljavi obstoječi dav- 
čni sistem. 

V navedenem zakonu je do- 
ločeno, da se davčne stopnje 
ter nekatere odbitne postavke 
in olajšave za republiški da- 
vek predpisujejo s posebnim 
zakonom za vsako leto. S tem 
zakonskim osnutkom se do- 
loča navedeni davčni instru- 
mentarij za leto 1978. Predlo- 
ženi zakonski osnutek povze- 
ma pretežni del bistvenih ele- 
mentov izvedbenega davčnega 
zakona za leto i977. 

Osnovne anaoilnosti predlo- 
ženega zakonskega osnutka so 
naslednje: 

1. 
V predlogu zakona o repub- 

liškem proračunu za leto 
1978 je predviden dotok sred- 
stev davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la v višini 1.080 milijonov di- 
narjev. Za leto 1977 ocenjuje- 
mo, upoštevajoč dosedanji do- 
tok davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la, da se bo zbralo v republiš- 
kem proračun; 900 milijonov 
dinarjev davka. 

Glede na to, da je v repub- 
liškem proračunu za leto 1978 
predviden dotok sredstev dav- 
ka iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za 
20% večji od ocene za leto 
1977, da je predvidena rast 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v planskih iz- 

hodiščih za resolucijo za leto 
1978 v višini 21%, ter da ja 
predlagan davčni instrumen- 
tarij za leto 1978 v glavnem 
nespremenjen (enak obseg 
odbitnih postavk in davčnih 
olajšav kot v letu 1977), pred- 
lagamo isto višino davčna 
stopnje kot v letu 1977 — to 
je 7%. 

2. 
Osebni dohodki kot odbitna 

postavka se v primerja/vi z za- 
konom za leto 1978 poveču- 
jejo za 18%, za kolikor bodo 
predvidoma nominalno porasli 
osebni dohodki v letu 1978. 
Tako naj bi se pri ugotavlja- 
nju davčne osnove upoštevali 
bruto osebni dohodki na 
pogojno nekvalificiranega de. 
la/vca v višini 4.040 dinarjev 
mesečno za polni delovni čas, 
za rudnike, kd izplačujejo 
jamski dodatek, pa v višini 
4.630 dinarjev. 

3. 
Zakonske obveznosti, kate- 

rih višina ni določena z zako- 
nom oziroma odlokom skup- 
ščine družbenopolitične skup- 
nosti, naj bd se po tem pred. 
logu upoštevale v višini, do- 
ločeni z družbenim dogovo- 
rom ali samoupravnim spora- 
zumom. Enak sistem določa- 
nja teh odbitnih postavk Je 
bil uveljavljen tudi za leto 
1977. 

Pri teh zakonskih obvezno- 
stih gre za naslednje prispev. 
ke iz dohodka za financiranja 
dejavnosti samoupravnih inte* 
resnih skupnosti: 
— območne vodne skupnosti 

— samoupraivne interesna 
skupnosti za gozdarstvo 

— komunalne skupncfetd 
— skupnost za varstvo pred 

požarom 
— Izobraževalna skupnost 

Slovenije in posebne iaobraže- 
vaJne skupnosti 

— Raziskovalna skupnost 
Slovenije in področje razisko- 
valne skupnosti 

— Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ▼ 
SR Sloveniji — za primer na- 
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legatov za Zbor repu- 
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sreče pri delu in poklicne bo- 
lezni ter za zavarovalno dobo 
s povečanjem 

— Skupnost pokojninskega 
In invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji (poseben prispe- 
vek) 

— zdravstvene skupnosti — 
ea nesrečo pri delu in obole- 
nje za poklicno boleznijo 

— skupnost za zaposlova- 
nje 

— skupnost starostnega za- 
varovanja kmetov za solidar- 
nostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavaro- 
vanje kmetov. 

Poleg navedenih prispevkov 
naj bi se kot odbitna postav- 
ka upošteval še prispevek za 
stanovanjsko graditev, in sicer 
v obračunani višini 6%, to je 
tako, kot je balo določeno za 
leto 1977. 

4. 
Pri ugotavljanju davčne os- 

nove naj bi se kot odbitna 
postavka Upoštevali naslednji 
izdatki, ki imajo anačaj oseb- 
nih prejemkov: 

— dnevnice za potovanja v 
državi 

— dnevnice za potovanja v 
tujino 

— povračilo za uporabo last- 
nega vozila v službene name- 
ne 

— povračilo zaradi zvišanih 
stroškov za ločeno življenje 

— terenski dodatek oziroma 
znižana, dnevnica. 

Navedene odbitne postavke 
naj bi se upoštevale v dejan- 
sko obračunani višini, vendar 
največ do višine, določene s 
posebnim predpisom ali s sa- 
moupravnim splošnim aktom. 
V letu 1978 bodo namreč tak- 
šni prejemki opredeljeni s 
navedenimi dokumenti in ne 
več s sindikalno listo. 

Po enakem načelu naj bi se 
upoštevali kot odbitne postav- 
ke tudi izdatki za regres za 
letni dopust in za regres za 
prehrano. Tudi ti izdatki naj 
bi se upoštevali kot odbitna 
postavka v višini dejansko iz- 
plačanega zneska, vendar naj- 
več v višini, določeni s samo- 
upravnim splošnim aktom. 

Predlagani sistem ugotavlja- 
nja navedenih izdatkov kot 
odbitnih postavk v letu 1978 
je bil uveljavljen tudi V prej- 
šnjih letih. 

Kot nova odbitna postavka 
v okvirti osebnih prejemkov 
so vključni tudi izdatki za av- 
torske honorarje glede na to, 
da se sredstva aa avtorske ho- 
norarje po sedanji ureditvi za- 
gotavljajo na račun material- 
nih stroškov, po novem siste- 

mu ugotavljanja in obračuna, 
vanja celotnega prihodka in 
dohodka, pa se bodo zagotav- 
ljala iz dohodka oziroma či- 
stega dohodka. 

5. 
Predlagamo, da se v letu 

1978 zadržijo iste davčne olaj- 
šave, kot so bile uveljavljene 
za leto 1976. V osnutku se v 
okviru usklajevanja z zako- 
nom o združenem delu uvaja 
nova davčna olajšava, po ka- 
teri se davek ne obračunava 
in ne plačuje od dela dohod- 
ka, ki ga je davčni zavezanec 
raaporedil za delovne skupno- 
sti, ki opravljajo dela skupne- 
ga pomena v delovni organi- 
zaciji ali drugi organizaciji 
združenega dela (v skladu z 
merili, ki veljajo za oprede- 
ljevanje ustreznih elementov 
davčne osnove oziroma odbit- 
nih postavk za temeljne orga- 
nizacije združenega dela). Ta 
olajšava je potrebna zaradi 
tega, ker so se doslej ta sred- 
stva zagotavljala na račun po- 
slovnih stroškov (in torej ni- 
so bila obdavčena), po zakonu 
o združenem delu pa se raz- 
poredijo iz dohodka. 

V zakonskem osnutku so 
torej predlagane naslednje 
davčne olajšave: 

Davek se ne obračunava in 
ne plačuje od dela dohodka, 
ki ga je davčni zavezanec: 

1. vložil v izgradnjo čistil- 
nih naprav za vodo in zrak, 

2. namenil za financiranje 
programov ljudske obrambe, 

3. vložil v razvoj kmetijstva 
in morskega ribištva, 

4. vložil v opremo, ki se 
uporablja za raziskovalno de- 
lo, 

5. viožil v zavarovanje druž- 
benega premoženja v smislu 
načel v družbeni samozaščiti, 

6. združil za financiranje 
krajevnih skupnosti, 

7. vložil v predelavo odpad- 
kov za pridobivanje surovin, 

8. vložil v nakup otovetznic 
za novogradnje, rekonstrukci- 
je in modernizacije magistral- 
nih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji (ta olajšava pride sa 
leto 1978 v poštev zaradi tega, 
ker bodo davčni zavezanci 
vplačevali del posojila tudi v 
letu 1978), 

9. vložil v investicije na go- 
spodarsko nerazvitih območ- 
jih v SFR Jugoslaviji, 

10. vložil v razvoj surovin- 
ske industrije, 

11. vložil v proizvodne zmog- 
ljivosti v državah v razvoju. 
Druge olajšave so še: 

12. davek se ne obračunava 
in ne plačuje od štirikratnega 

dela dohodka, ki ga je davčni 
zavezanec vložil v investicije 
na manj razvita območja v 
SR Sloveniji, 

13. davek ne se obračunava 
in ne plačuje od štirikratnega 
dela dohodka, ki ga je davčni 
zavezanec vložil na območju 
občine Idrija v investicije, s 
katerimi se v skladu s poseb- 
nim zakonom zagotavlja so- 
cialna varnost delavcev Rud- 
nika Idrija in socialni razvoj 
občine Idrija, 

14. izvoznikom, ki z izvozom 
blaga domače proizvodnje in 
storitev ustvarijo devizni pri- 
liv, se davčna osnova zmanjša 
za odstotni delež, ki ustreza 
razmerju med dinarsko vred- 
nostjo vsega izvoza blaga in 
storitev, povečano za izvozno 
stimulacijo in celotnim pri- 
hodkom davčnega zavezanca. 

15. davek se ne obračunava 
in ne plačuje od dohodka po- 
sebnih organizacij za usposab- 
ljanje in zaposlovanje invalid- 
nih oseb, 

16. davčni zavezanci, pri ka- 
terih je od celotnega števila 
delavcev zaposlenih več kot 
10% invalidnih oseb, plačujejo 
davek po nižji stopnji — po 
stopnji 4%, 

17. davek ne se obračunava 
in ne plačuje od deda dohod- 
ka, ki ga je davčni zavezanec 
izločil za pokrivanje stroškov 
infrastrukture Železniškega 
transportnega podjetja Ljub- 
ljana v letih 1976—1980 (dose- 
danja olajšava glede dohodka, 
ki ga je davčni zavezanec iz- 
ločil za pokrivanje izpada do- 
hodka pri Združenih podjet- 
jih elektrogospodarstva Slove- 
nije Maribor, aa leto 1978 od- 
pade, ker je predviden dru- 
gačen način reševanja tega 
vprašanja), 

18. davčnim zavezancem — 
premogovnikom, ki plačujejo 
prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v zve- 
zi z delom preko polnega de- 
lovnega časa (v smislu poseb- 
nega družbenega dogovora), 
se plačilo obračunanega davka 
zniža za 80%, 

19. davčnim zavezancem s 
področja založniške dejavno- 
sti se plačilo obračunanega 
davka zniža za 80%, 

20. davčnim zavezancem s 
področja Časopisne dejavnosti, 
ki izdajajo dnevnike ali ted- 
nike, se plačilo obračunanega 
davka zniža za 80%, 

21. davčnim zavezancem, ki 
imajo sedež na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji in so 
bili v letih 1975 do 1977 (tu je 
treba dodati še leto 1978) na 
novo organizirani ter so pri- 
čeli % dejavnostjo z novimi 

zmogljivostmi, se plačilo ob- 
raounanega davka zniža za 
90%, 

22. davčnim zavezancem, ki 
so bili v letu 1977 (tu je tre- 
ba dodati še leto 1978) na ob- 
močju občine Idrija na novo 
organizirani v okviru ukrepov, 
s katerimi se v skladu s po- 
sebnim zakonom zagotavlja 
socialna varnost delavcev Rud- 
nika Idrija in nadaljnji raz- 
voj občine Idrija, se plačilo 
računanega davka zniža za 
90%, 

23. davčnim zavezancem, ki 
izvajajo gradbena dela za ob- 
novitev objektov na območju 
zahodne Slovenije, ki ga je v 
letu 1976 prizadel potres, se 
plačilo obračunanega davka 
zniža za odstotni delež, ki 
ustreza razmerju med vred- 
nostjo opravljenih gradbenih 
del in celotnim prihodkom 
davčnega zavezanca. 

6. 
V predlogu zakona ni bilo 

mogoče upoštevati naslednjih 
predlogov oziroma pripomb, 
izrečenih v skupščinskih tele- 
sih ob razpravi o osnutku za- 
kona, ki se nanašajo na uva- 
janje novih olajšav oziroma 
odbitnih postavk: 

1. V odboru za finance zbo- 
ra združenega dela je bila iz- 
rečena pripomba, da predla- 
gatelj osnutka ni upošteval 
olajšav, ki so predvidene v 
osnutku zvezne resolucije za 
leto 1978 oziroma oprostitev 
plačevanja davkov za tiste 
proizvajalce, ki proizvajajo 
proizvode, s katerimi se pri- 
speva k zmanjševanju uvoza, 
čeprav je tako stališče podprl 
tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v svojih pripom- 
bah k osnutku zvezne resolu- 
cije. 

V zvezi s to pripombo pri- 
pominjamo, da se bo predla- 
gatelj v skladu z navedeno re- 
solucijo zavzemal za take uk- 
repe, s katerimi se bo pospe- 
ševalo organiziranje proizvod- 
nje, s katero se prispeva k 
zmanjšanju uvoza. Tu je to- 
rej poudarek na ukrepih za 
pospeševanje organiziranja ta- 
ke proizvodnje, medtem ko 
naj bo dohodek, ustvarjen z 
realizacijo takšne proizvodnje 
na domačem trgu, obravnavan 
enako kot dohodek drugih de- 
javnosti. Pripominjamo še, da 
bi moreulna uveljavitev tak- 
šne olajšave pomembno vpli- 
vala na obseg davčne osnove, 
zato bi bilo treba davčno 
stopnjo ustrezno povečati (za 
tak ukrep pa trenutno niso 
poznane potrebne kvantifika- 
cije). 
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2. Odbor za stanovainjsko- 
komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja zbora združenega 
dela in skupina delegatov 
skupščine mesta Ljubljana sta 
predlagala, da naj se davek ne 
bi obračunaval in plačeval od 
dohodka komunalnih organiza- 
cij posebnega družbenega po- 
mena. 

V zvezi s tem predlogom 
pripominjamo, da obstoječi 
davčni sistem praviloma ne 
pozna oproščanja plačevanja 
davka za ves dohodeik davčnih 
zavezancev, temveč le za na- 
ložbe dela dohodka v določe-x 

ne namene. V predloženem za- 
konu so predvidene olajšave 
oziroma odbitne postavke za 
posamezne naložbe, za katere 
je takšna politika opredeljena 
s sprejetimi predpisi, družbe- 
nimi plani, resolucijami in 
drugimi dokumenti, v teh ak- 
tih pa ni izrecno predvideno, 
da naj bodo komunalne delov- 
ne organizacije, ki opravljajo 
dejavnost posebnega družbene- 
ga pomena, v celoti oproščene 
davka iz dohodka TOZD. Pri- 
pominjamo še, da takšne op- 
rostitve niso predvidene tudi 
za druge gospodarske dejavno- 
sti posebnega družbenega po- 
mena, kjer ustvarjanje dohod- 
ka ni v celota podvrženo trž- 
nim zakonitostim, kot na pri- 
mer energetika in podobno. 

3. Skupščina občine Ilirska 
Bistrica je predlagala, da naj 
bi se v okviru davčne olajšave 
za naložbe v investicije na 
manj razvitih območjih SR 
Slovenije (olajšava se nanaša 
na štirikratni del dohodka, iti 
se vlaga v te namene), prizna- 
la kot odbitna postavka tudi 
razlika neobračunanega zne- 
ska neizkoriščene davčne olaj- 
šave iz preteklega leta. 

V sjveai s tem predlogom 
ponovno poudarjamo stališče, 
ki smo ga na takšne pobude 
zavzemali v dosedanjih raz- 
pravah in ki je v tem, da je 
ta zakon enoletni davčni za- 
kon, ki se ne more nanašati 
na dogajanja v dohodkih pre- 
teklih let. Letni davčni zakon 
postavlja davčni instrumenta- 
rij v odnosu do dohodka, do- 
seženega v tekočem letu in ne 
more posegati v davčno osno- 
vo preteklih let, ki je bila 
predmet davčnih zakonov v ti- 
stih letih. 

7. 
V primerjavi z davčnim, za- 

konom za leto 1977 se za leto 
1978 ne predvideva povečanje 
akontacij med letom, ker dav- 
čna stopnja ni bila povečana. 

Ce hi se s tem davkom 
abraia večja sredstva, kot je 

to predvideno v republiškem 
proračunu za leto 1978, naj bi 
se preplačila — enako kot v 
prejšnjih letih — prenesla v 

Skupščini SR Slovenije je 
bil predložen v razpravo 
predlog za izdajo zakona o 
družbenoekonomskih osnovah 
svobodne menjave dela sku- 
paj z osnutkom zakona. V 
navedenem zakonu se v skla- 
du z zakonom o združenem 
delu urejajo temeljna sistem- 
ska vprašanja uresničevanja 
svobodne menjave dela in v 
tem okviru tudi združevanja 
sredstev za izvajanje na- 
log samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti. Opredelitev 
družbenoekonomskih osnov 
svobodne menjave dela po 
omenjenem zakonu bo po- 
menila bistvene spremembe 
obstoječega sistema zagotav- 
ljanja sredstev za družbene 
dejavnosti. Zato je bila že 
v prvih razpravah o proble- 
matiki novega sistemskega 
zakona podana ugotovitev, 
da se ta zakon, tudi če bi bil 
dokončno sprejet do konca 
leta 1977, glede na obseg in 
pomen novih rešitev še ne 
bo mogel neposredno uporab- 
ljati od 1/1-1978. S tem v 
zvezi je bilo sprejeto stali- 
šče, da je treba- določiti ne- 
ko prehodno obdobje, v ka- 
terem bi se združeno delo 
lahko prilagodilo novemu si- 
stemu in v tem smislu uskla- 
dilo samoupravne sporazume 
o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
posameznih področjih druž- 
benih dejavnosti. 

Glede na to, da bi tak pre- 
hod iz enega sistema v drug 
sistem med letom povzročil 
težko predvidene posledice, 
se s tem zakonom v skladu 
s stališči iiz razprave o no- 
vih sistemskih rešitvah pred- 

fepubliški proračun za leto 
1979 in upoštevala kot akon- 
tacija za davek iz dohodka za 
leto 1978. 

laga, da naj se kot prehodno 
obdobje opredeli vse leto 
1978. Tako se bo tudi še v 
letu 1978 uporabljal obstoje- 
či režim zagotavljanja sred- 
stev za družbene dejavnosti, 
to pomeni, da se bodo pri- 
spevki posameznim samo- 
upravnim interesnim skup- 
nostim v letu 1978 obračuna- 
vali in plačevali od enakih 
osnov in po enakem postop- 
ku kot v letu 1977. 

S tem zakonom se zadržu- 
je v veljavi tudi obstoječi si- 
stem plačevanja akontacij 
prispevka iz dohodka na pod- 
lagi prirejene davčne osnove 
(za Izobraževalno skupnost 
Slovenije in posebne izobra- 
ževalne skupnosti, za razi- 
skovalne skupnosti in za 
skupnost starostnega zavaro- 
vanja kmetov, za solidarnost- 

1. - 
Z zakonom o spremembah 

zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975, 1976 
in 1977, ki je predložen v 
obravnavo hkrati g tem za- 

no udeležbo v pokrivanju iz- 
datkov za to zavarovanje); 
pri tem pa predlagamo spre- 
membe določenih rokov gle- 
de na predloženi zakon o za- 
časnem financiranju samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti na področju družbenih de- 
javnosti v letu 1978 ter uki- 
nitev povečevanja akontacij 
glede na preteklo leto. Po tej 
spremembi naj bi se akonta- 
cije prispevkov za navedene 
skupnosti obračunavale in 
plačevale tako: 

— za čas od 1. januarja do 
30. aprila 1978 — v višini 
mesečne akontacije za drugo 
polletje 1977 (v letu 1977 se 
je akontacija iz preteklega 
leta povečala za 20%, za leto 
1978 pa takšno povečanje ni 
več predvideno), 

— za čas od 1. maja do 
31. decembra 1978 — na pod- 
lagi prispevne osnove za le- 
to 1977, povečane za odstot- 
ni delež, ki ustreza razliki 
med ugotovljeno osnovo za 
leto 1977 in prispevno osno- 
vo za leto 1978, in na podla- 
gi prispevne stopnje za leto 
1978, 

to povečanje prispevne os- 
nove ugotovi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da obstoječi 
sistem določanja osnov ter 
načina obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov velja 19 
do 31. 12. 1977 in mora biti 
vprašanje teh osnov ter na- 
čina obračunavanja prispev- 
kov za leto 1978 urejeno pred 
začetkom leta 1978, predla- 
gamo, da se predloženi pred- 
log zakona sprejme na sejah 
zborov Skupščine SR Slove- 
nije ob koncu decembra, po 
hitrem postopku. 

konom, je predvideno podalj- 
šanje obstoječega načina za- 
gotavljanja sredstev za skup- 
no porabo še na leto 1078. 
Zato leto 1978 pomeni torej 
prehodno obdobje, v katerem 
bodo urejena vsa vprašanja 
za uveljavitev načela o svo- 
bodni menjavi dela, tako kot 
Jih opredeljuje poseben za<- 

Predlog zakona o spre- 

membah zakona o os- 

novah ter načinu ob-1 

računavanja in plače- 

vanja prispevkov za 

financiranje samo- 

upravnih interesnih 

skupnosti na področ- 

ju družbenih dejav- 

nosti v letih 1975, 

1976 in 1977 (ESA-1003) 

Predlog zakona o za- 

časnem financiranju 

samoupravnih interes- 

nih skupnosti na po- 

dročju družbenih de- 

javnosti v prvih štirih 

mesecih 1978 (ESA-1004) 
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kon o družbenoekonomskih 
osnovah svobodne menjave 
dela, ki je že v postopku 
pred Skupščino SR Slovenije. 

Glede na to, da z aneksi 
k samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
posameznih področjih družbe- 
nih dejavnosti ne bodo mogle 
biti pravočasno določene 
stopnje prispevkov (do 31. 
decembra 1977) na podlagi 
podaljšanega obstoječega pri- 
spevka instrumentarija, se s 
tem zakonom predlaga uved- 
ba začasnega financiranja za 
prve štiri mesece 1978. Oce- 
njujemo, da je glede na se- 
danje priprave za sprejetje 
omenjenih aneksov tak rok 
realen. 

Predlog zakona najprej do- 
loča, da morajo biti stopnje 
prispevkov za leto 1978 do- 
ločene najpozneje do 31. mar- 
ca 1978. Tak rok je predla- 
gan zaradi tega, ker je potre- 
ben določen čas za seznanja- 
nje zavezancev o stopnjah, 
če želimo, da se bodo stop- 
nje uporabljale od 1. maja 
1)978. Zato je predlagano, da 
mora pristojni republiški or- 
gan zagotoviti objavo pregle- 
da stopenj najpozneje do 10. 
aprila 1978. Teh dvajset dni 
od objave pregleda stopenj) 
do začetka njihove uporabe 
je dano na razpolago izplače- 
valcem prispevkov, da lahko 
v tem času izvedejo potrebne 
računske in knjigovodske pri- 
prave. Ta rok je določen za- 
radi tega, ker ga izrecno za- 
hteva novela zakona o upo- 
rabi predpisov in o reševanju 
kolizij med republiškimi oz. 
pokrajinskimi zakoni na pod- 
ročju davkov, prispevkov in 
taks (v nadaljnjem besedilu: 
kolizijski zakon). 

Za čas do začetka uporabe 
novih stopenj, to je do 30. 
aprila 1978, naj bi se pri- 
spevki za financiranje dejav- 
nosti samoupravnih intere- 
snih skupnosti obračunali in 
plačevali po stopnjah, veljav- 
nih na dan 31. 12. 1977. Po 
navedenem predlogu naj bi 
se plačevali prispevki iz oseb- 
nega dohodka ter prispevki iz 
dohodka, kjer je osnova oseb- 
ni dohodek oziroma poslovni 
sklad. 

S predlagano rešitvijo pa ni 
eajeto plačevanje prispevkov 
te dohodka, kjer je osnova za 
prispevek »prirejena davčna 
osnova« (za Izobraževalno 
skupnost Slovenije, posebne 
Izobraževalne skupnosti, razi- 
skovalne skupnosti in delno 
ra skupnost starostnega za- 
varovanja kmetov za solidar- 

nostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavaro- 
vanje kmetov), ker bo vpra- 
šanje plačevanja oziroma 
akontiran j a navedenih pri- 
spevkov rešeno z zakonom o 
spremembah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na področ- 
ju družbenih dejavnosti v le- 
tih 1975, 1976 in 1977. 

Predlog zakona enako kot 
zakoni v prejšnjih letih ne 
predvideva poračunavanja pla- 
čil prispevkov iz osebnega do- 
hodka in iz dohodka na pod- 
lagi osebnega dohodka v ob- 
dobju začasnega financiranja. 
Stopnje prispevkov naj bo- 
do tako kot v letu 1977 tudi 
za leto 1978 določene po na- 
slednjih načelih: 

— za obdobje začasnega fi- 
nanciranja — v višini stopnje, 
veljavne na dan 31. decembra 
1977, 

— za obdobje po zaključku 
začasnega financiranja — v 
višini, ki, upoštevajoč stop- 
njo prispevka iz obdobja za- 
časnega financiranja, zago- 
tavlja sredstva za izvedbo 
programa za leto 1978 v do- 
govorjenem obsegu. 

Takšna rešitev je utemelje- 
na tudi po določbah kolizij- 
skega zakona, po katerem se 
nove stopnje pri navedenih 
prispevkih uporabljajo le za 
naprej (dvajset dni po obja- 
vi) in ni predvideno poraču- 
navanja s prejšnjimi stopnja- 
mi. 

Pri določanju stopenj pri- 
spevkov za zadnjih 8 mesei- 
cav 1978 bo torej treba gle- 
dati na to, da bodo s pri- 
spevki po teh stopnjah in s 
prispevki po stopnjah iz za- 
časnega financiranja zagotov- 
ljena potrebna sredstva za iz- 
vedbo dogovorjenih progra- 
mov za leto 1978. 

2. 

V razpravi o stališčih in 
sklepih Skupščine SR Slove- 
nije do osnutka resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 v 
letu 1978 na sejah zborov dne 
23. 11. 1977 je bilo glede vpra- 
šanja usklajevanja skupne po- 
rabe oziroma viškov sredstev 
v skupni porabi za leto 1977 
zavzeto naslednje stališče: 

»Glede usklajevanja skupne 
porabe po samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov 
za leto 1977 se Skupščina SR 
Slovenije strinja z usmeritvi- 
jo, da skupščine samouprav- 

nih interesnih skupnosti pri- 
pravijo oceno skladnosti pri- 
liva sredstev z določili samo- 
upravnih sporazumov in da 
presežek prispevkov vrnejo 
zavezancem za prispevke. 

Glede sredstev, ki bodo na 
osnovi prispevkov dotekala 
nad dogovorjene zneske, skup- 
ščina poudarja, da jih je tre- 
ba imobilizirati in vmiti vplač- 
nikom sorazmerno z njihovi- 
mi vplačili. Zato se samo- 
upravnim interesnim skupno- 
stim, ki teh stališč ne bodo 
uresničile, porabljeni presež- 
ki ne smejo vštevati v osnove 
za leto 1978 in bo zato ustre- 
zno zmanjšana tudi prispevna 
stopnja v prvem trimesečju 
1978. leta. 

Skupščina soglaša s pred- 
logom Izvršnega sveta, da je 
glede na splošna gibanja 
osebnih dohodkov v osnov- 
nem šolstvu, v delu usmer- 
jenega izobraževanja, v knjiž- 
ničarstvu in gledališki dejav- 
nosti, obenem pa iz dela pre- 
sežkov Skupnosti otroškega 
varstva ustrezno povečati na- 
domestilo za podaljšani po- 
rodniški dopust. 

Skupščina priporoča vsem 
zavezancem za prispevke za 
družbene dejavnosti, da vr- 
njena sredstva usmerijo v 
sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela.« 

Zakon določa program in- 
vesticijskih vlaganj SR Slove- 
nije v graditev objektov in 
nabavo opreme za potrebe Iz- 
vršnega sveta in republiških 
upravnih ter pravosodnih or- 
ganov v obdobju od leta 1978 
do 1982. Hkrati zakon dolo- 
ča tudi sredstva za financi- 
ranje tega programa. Prog- 
ram je razčlenjen po name- 
nih objektov in opreme ter 
po dinamiki vlaganj, izvrše- 
val pa naj bi se v letnih 
etapah, začenši z tetoim 1978. 
Vrednost vseh investicij v ob- 
jekte in opremo bi ob upo- 
števanju cen iz leta 1976 zna- 
šala 863,216.258 dinarjev. Zne- 

V skladu z navedenim sta- 
liščem bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v začetku 
decembra 1977 spremljal spre- 
jemanje odločitev v posame- 
znih samoupravnih interesnih 
skupnostih glede ravnanja z 
viški sredstev. Ce bo pri tem 
ugotovil, da se posamezne sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti niso ravnale po navedenih 
stališčih in viškov sredstev 
niso vrnile zavezancem za pri- 
spevke, bo z amandmajem k 
3. členu tega zakona na se- 
jah zborov ob koncu decem- 
bra predlagal, da se z zako- 
nom za te skupnosti določi 
za obdobje začasnega financi- 
ranja ustrezna nižja stopnja 
prispevkov. S tem bi se v pri- 
livu sredstev v obdobju začas- 
nega financiranja poračunali 
viški iz leta 1977, ki jih sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti neutemeljeno niso vrnile 
vplačnikom. 

3. 
Glede na to, da mora biti 

ta zakon sprejet pred 1. 1. 
1978, ko se bodo že pričele 
uporabljati stopnje prispev- 
kov po tem zakonu, predlaga- 
mo, da se predlog zakona ob- 
ravnava na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije ob 
koncu decembra po hitrem 
postopku. 

ski, določeni za posamezna 
leta, bi se sorazmerno z gi- 
banjem gradbenih stroškov 
oziroma cen proizvodov in 
storitev valorizirala. 

Sredstva za financiranje 
programa se bodo zagotavlja- 
la iz vsakoletnega republiške- 
ga proračuna s tem, da bi 
se za te namene izkoristila 
tudi možnost najetja posojila 
ob najugodnejših pogojih. 

Republiški organi, pred- 
vsem strokovne službe Izvr- 
šnega sveta in republiški up- 
ravni organi, delujejo v ne- 
funkcionalnih, tlorisno nepri- 
merno zasnovanih poslovnih 
prostorih, nekateri četo v 

Predlog za izdajo za- 

kona o investicijskih 
vlaganjih SR Sloveni- 

je v graditev objektov 
in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1978 

do 1982 (ESA-1005) 
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Predlog zakona o po- 

daljšanem financira- 

nju občinskih prora- 

čunov za leto 1977 z 

dopolnilnimi sredstvi 
iz republiškega prora- 

čuna (ESA-1009) 

provizoričnih objektih. Pro- 
storska razmestitev organov 
v številnih, med seboj odda- 
ljenih objektih, onemogoča 
sodobno organizacijo dela in 
smotrno izrabo tehničnih sre- 
dstev za delo, povzroča pa 
tudi nesorazmerno porabo 
časa v medsebojnih delovnih 
stikih. 

Pereče stanje se že več let 
rešuje s posameziiimi kratko- 
ročnimi posegi. Za rešitev te 
problematike so nujne trajne 
rešitve, ki bodo omogočale 
koncentracijo poslovnih pro- 
storov v neposredni bližini 
upravnih zgradb Skupščine 
SR Slovenije in Izvršnega 
sveta, ker bi le tako omogo- 
čili razvijanje racionalne in 
učinkovite organizacije re- 
publiških upravnih organov. 

Podobno je stanje tudi na 
področju pravosodja. V letu 
1078 morajo biti izvršene pri- 
prave za začetek dela novih 
rednih sodišč in javnih tožil- 
stev, nadalje ureditev prosto- 

V sakomiu o republiškem 
proračunu za leto 1977, v do- 
ločbah o zagotavljanju dopol- 
nilnih sredstev občinam, je 
predvideno, da se v letu 1977 
začasno ugotovi višina repub- 
liških dopolnilnih sredstev 
občinam na podlagi polletnih 
podatkov o gibanju družbene- 
ga proizvoda in vseh oblik po- 
rabe v občini. Zaradi neugod- 
nih gibanj družbenega proiz- 
voda v prvem polletju 1977 v 
primerjana z letom 1976 v ne- 
katerih občinah, zlasti pa za- 
radi previsoke porabe (oseb- 
ne, skupne in splošne) na rav- 
ni občine v odnosu na doseže- 
ni družbeni proizvod v istem 
obdobju, so predstavniki ob- 
čin predlagali Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, da 
Republiški sekretariat za fi- 
nance opranni ponovni izračun 
republiških dopolnilnih sred- 
stev občinami v letu 1977 na 
podlagi podatkov službe druž- 
benega knjigovodstva po me- 
todologiji Zavoda SRS za dru- 
žbeno planiranje (Uradni list 

rov za Tišja sodišča in višja 
javna tožilstva z zagotovitvi- 
jo potrebne opreme. 

Sodobnejših prevzgojnih 
metod v obstoječih kazensko 
poboljševalnih zavodih ni 
moč izvajati, saj večina zavo- 
dov ne ustreza že sedanjim 
minimalnim standardom. Ve- 
čina kazensko poboljševalnih 
zavodov za izvrševanje ka- 
zenskih sankcij je potrebna 
temeljite obnove, pri katerih 
je potrebno dograditi tudi 
dodatne bivalne prostore, ker 
sedanje kapacitete ne zado- 
stujejo. 

Pri investicijskih vlaganjih 
za potrebe organov za not- 
ranje zadeve je potrebno za. 
jeti tiste prednostne naložbe, 
ki zagotavljajo uresničevanje 
državne varnosti in družbene 
samozaščite in nekaterih ob- 
veznosti iz Osimskih sporazu- 
mov, predvsem glede izgra- 
denj in rekonstrukcij mej- 
nih prehodov na območju SR 
Slovenije. 

SRS, št. 21/77) o gibanju dru- 
žbenega proizvoda in vseh ob 
lik porabe v občinah v deve- 
tih mesecih letošnjega leta. Za 
takšen ponovni izračun repub- 
liških dopolnilnih sredstev 
občinam v letu 1977 pa je po- 
trebno ustrezno spremeniti do- 
ločbo 29. člena zakona o re- 
publiškem proračunu za letoš- 
nje leto. Sprememba zakona je 
potrebna tudi zato, ker bodo 
lahko nekaterim občinam na 
podlagi ponovnega izračuna 
ugotovljene pravice do akon- 
tacij dopolnilnih sredstev za 
1. 1977 nižje od pravic do 
akontacij dopolnilnih sredstev 
za 1. 1977, ugotovljenih na 
podlagi polletnih obračunov, 
ki so jih vse občine že preje- 
le. Za take občine velja, da 
prejete akontacije do končne- 
ga obračuna pravic do dopol- 
nilnih sredstev za 1. 1977 za- 
držijo; po končanem obraču- 
nu pa ah prejmejo razliko ali 
razliko vrnejo, odvisno od re- 
zultata v končnem obračunu. 

V skladu z zakonom o re- 
publiškem proračunu za leto 
1977 glede dopolnjevanja ob- 
čin je Republiški sekretari- 
at za finance začasno izraču- 
nal višino republiških dopol- 
nilnih sredstev za posamezno 
občino aa leto 1977 na podlagi 
podatkov po metodologiji Za- 
voda SRS za družbeno plani- 
ranje o gibanju družbenega 
proizvoda in vseh oblik pora- 
be v občinah v prvem pollet- 
ju letošnjega leto. Po preteku 
leta 1977 se po metodologiji 
ugotovi skladnost obsega splo- 
šne porabe z gibanji vseh vrst 
porabe v občini in na tej pod- 
lagi se dokončno izračunajo 
potrebna dopolnilna sredstva 
iz republiškega področja za 
posamezno občino za leto 
1977. Vendar pa se po določ- 
bah 32. člena zakona o repub- 
liškem proračunu o rezultatih 
teh ugotovitev upoštevajo še- 
le v prihodnjem letu in se 
poračunajo z republiškimi do- 
polnilnimi sredstvi za leto 
1978. 

Na pobuido nekaterih občin 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel odločitev, da 
se v okviru določb zakona o 
republiškem proračunu o za- 
gotavljanju dopolnilnih sred- 
stev občinam za leto 1977 na 
podlagi metodologije ugotovi- 
jo gibanja vseh vrst porabe v 
občini v odnosu na doseženi 
družbeni proizvod tudi za ob- 
dobje devetih mesecev letoš- 
njega leta. Dopolnilna sreds- 
tva občinam, ugotovljena na 
podlagi teh podatkov, bo re- 

Sistem amortizacije druž- 
benih sredstev Je določen ■ 
zveznim zakonom o amortiza- 

publiški proračun lahko zago- 
tovil posamezni občini šele 
zadnje dni decembra letošnje- 
ga leta. 

Finančno poslovanje druž- 
benopolitičnih skupnosti SR 
Slovenije je urejeno z zako- 
nom o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih (Uradni 
list SRS, št. 39/74). V tem za- 
konu je postavljeno načelo, da 
se proračunsko financiranje 
v posameznem letu zaključi z 
31. decembrom vsaikega teta. 

Kar se po omenjenem re- 
publiškem zakonu proračun- 
sko financiranje v posamez- 
nem letu konča z 31. decemb- 
rom, je treba sprejeti poseben 
zakon, ki bi omogočil razpore- 
ditev republiških dopolnilnih 
sredstev v občinskih proraču- 
nih za leto 1977 do konca jar 
nuairja 1978. 

Podaljšano financiranje po 
predloženem zakonu se nana- 
ša samo na tiste občine, ki v 
letu 1977 prejemajo republiš- 
ka dopolnilna sredstva. 

Pripominjamo, da je bil 
takšen zakon sprejet tudi za 
podaljšano financiranje občin- 
skih proračunov v prejšnjih 
letih, ko so se sredstva za do- 
polnjevanje občin zagotavljala 
na podlagi dogovorov med ob- 
činami. 

Da bi omogočili občinam 
razporejanje omenjenih dopol- 
nilnih sredstev v začetku leta 
1978, predlagamo, da se pred- 
log zakona sprejme na sejah 
zborov pred koncem tega leta 
po hitrem postopku. 

olji združenega dela ln dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev (Uradni list SFRJ, 

Predlog zakona 

o spremembi zakona 

o proračunu Sociali- 

stične republike Slo- 

venije (republiškem 

proračunu) 

za leto 1977 (ESA-1008) 

Predlog zakona o od- 

ložitvi obračunavanja 

amortizacije za osno- 
vna sredstva določe- 

nih uporabnikov druž- 

benih sredstev za leti 
1977 in 1978 (ESA-1010) 
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6t. 58/76). Med uporabnike 
družbenih sredstev, za kate- 
re velja režim obračunava- 
nja amortizacije, spadajo po 
zveznem zakonu tudi organi 
in organizacije družbenopoli- 
tičnih skupnosti, državni or- 
gani ter družbenopolitične in 
družbene organizacije. 

Vendar pa je zvezni zakon 
glede amortizacije osnovnih 
sredstev navedenih organov 
in organizacij omogočil re- 
publikam in pokrajinama ne- 
ko posebno rešitev. V pr- 
vem odstavku 3. člena je na- 
mreč republikam in pokraji- 
nama dana možnost, da lah- 
ko za osnovna srestva nave- 
denih organov in organizacij 
s svojim zakonom določijo 
odlok amortizacije ali določe- 
no zmanjšanje stopenj, ki jih 
ea amortizacijo določa zve- 
ni zakon. Glede na to, da ve- 
lja zvezni zakon že za leto 
1977, je treba eno od navede- 
nih možnosti z republiškim 
zakonom uveljaviti tudi za 
leto 1977. 

Predlagamo, da se z repub- 
liškim zakonom uveljavi prva 
navedena možnost, to je od- 
lok amortizacije za osnovne 
sredstva organov in organizam 
cij družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij za do- 
ločeno dobo. Predlagamo, da 
se med uporabnike družbe- 
nih sredstev, ki se jim odla- 

ga obračunavanje amortizaci- 
je, vključijo tudi krajevne 
skupnosti, ker veljajo za to 
etnaki razlogi kot za druge 
navedene uporabnike druž- 
benih sredstev. Ta odlok naj 
bi po tem predlogu veljal za 
leti 1977 in 1978. Pri tem iz- 
hajamo iz naslednjih uteme- 
ljitev: 

1. V družbenem planu SE 
Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980 ni predvideno 
oblikovanje sredstev za 
amortizacijo osnovnih sreds- 
tev organov in organizacij 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Zato tudi republiški proračun 
za leto 1977 ne vključuje 
sredstev za amortizacijo os- 
novnih sredstev republiških 
organov in organizacij. Med 
osnovna sredstva navedenih 
organov in organizacij spada- 
jo zlasti upravne zgradbe in 
zgradbe republiških organiza- 
cij, objekti zavodov za izvr- 
ševanje kazenskih sankcij, 
avtoparki, mikrofilmska op- 
rema in druga oprema, raču- 
nalniki, sredstva za zveze, po- 
sebna oprema za organe za 
notranje zadeve in podobno. 
Za morebitno amortizacijo 
osnovnih sredstev republiških 
organov in organizacij po 
stopnjah iz zveznega zakona 
bi bilo potrebno za leto 1977 
v republiškem proračunu za- 
gotoviti znesek, ki ustreza 
najmanj eni tretjini sredstev 

proračuna, namenjenih za 
osebne dohodke, to je prib- 
ližno 400 milijonov dinarjev. 
Glede na splošno bilančno si- 
tuacijo republike teh sred- 
stev z obstoječimi viri pri- 
hodkov nikakor ni mogoče 
zagotoviti. 

2. Sredstev za amortizacijo 
osnovnih sredstev navedenih 
organov in organizacij tudi 
občine v pretežni meri niso 
predvidele v svojih proraču- 
nih za leto 1977. če bi se 
zdaj ta sredstva vključila v 
občinske proračune, bi se 
povečale zahteve po dopolnil- 
nih sredstvih iz republiškega 
proračuna pri doslej dopol- 
njevalnih občinah, pojavile 
pa bi se tudi zahteve pri ob- 
činah, ki doslej niso dopol- 
njevane. Takšnih povečanih 
zahtev pa v okviru predvide- 
ne vsote za dopolnjevanje 
občin nikakor ne bi bilo mo- 
goče realizirati. 

3. V okviru osnovnih sred- 
stev organov in organizacij, 
za katere naj bi se obraču- 
navala amortizacija, še ni v 
celoti izvedena razmejitev 
med splošno in skupno pora- 
bo, tako se na primer med 
sredstvi posameznih občin 
še vedno izkazujejo šolske 
zgradbe, komunalni objekti, 
objekti drugih družbenih de- 
javnosti in podobno. Zato bi 
bilo treba pred uveljavitvijo 
obračunavanja amortizacije 

na teh področjih dosledno iz- 
vesti razmejitev sredstev med 
navedenima vrstama družbe- 
ne porabe. 

4. Pred uveljavitvijo obra- 
čunavanja amortizacije os- 
novnih sredstev navedenih 
organov in organizacij bi bilo 
potrebno izdelati pregled na- 
bavne vrednosti osnovnih 
sredstev teh organov in orga- 
nizacij na ravni občin in re- 
publik, vključno s popravki 
vrednosti. Treba bi bilo ugo- 
toviti, kolikšna sredstva v 
okviru splošne porabe so po- 
trebna za takšno amortizaci- 
jo in ta sredstva tudi vklju- 
čiti v družbeni plan za us- 
trezno obdobje. 

Po naši oceni vsega nave- 
denega ne bo mogoče realizi- 
rati v letošnjem in prihod- 
njem letu, zato predlagamo 
odlok obračunavanja amorti- 
zacije v navedenih organih 
in organizacijah za dve leti, 
to je za leto 1977 in 1978. 

Pripominjamo, da je po- 
dobno rešitev sprejela tudi 
federacija za zvezne organe 
in organizacije. 

Glede na to, da bo zakon 
učinkoval že za leto 1977 in 
mora biti torej sprejet pred 
koncem leta 1977, predlaga- 
mo, da se predlog zakona ob- 
ravnava in sprejme na zad- 
njih sejah skupščinskih zbo- 
rov v decembru po hitrem 
postopku. 
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