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Zbor združenega dela,
Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije so na skupni seji, ki
je bila 14. decembra 1977
poslušali uvodno obrazložitev
k informaciji o izvajanju urbanistične politike z vidika
urejanja prostora, ki jo je
podal Boris Mikoš, član Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in republiški sekre.
tar za urbanizem.
Na ločenih sejah pa sta
Zbor združenega dela in Zbor
občin sprejela:
— Predlog stališč, porodil
in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela;
— Informacijo o izvajanju
urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora ter osnutek stališč,
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške in urbanistične politike v
SR Sloveniji;
— Poročilo o izvajanju
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini
in za postopno vračanje delavcev iz tujine in za njihovo
ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto
1976. Sklep zbora združenega
dela ob razpravi te problematike objavljamo na strani 9;
—""informacijo o arhivski
službi v SR Sloveniji;
— Predlog zakona o refe-.
rendumu in drugih oblikah
osebnega izjavljanja;
— Predlog zakona o spremembah zakona o upravnih
taksah;

— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
— Predlog zakona o doto-

nju 6 stanovanjskimi hišami
v družbeni lastnini, z osnutkom zakona;
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih;
— Predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih
borcev, z osnutkom zakona;
— Pobudo za sodelovanje
pri sklepanju družbenega dogovora o knjigi;
Zbor združenega dela ln
Zbor občin sta potrdila:

Zbor združenega dela
Andrej Vidovič, dr. Milan Osredkar, Vladimir Brečko, dr. Drago Ocepek, Marjeta Šentjurc, Marjan Poznič, dr. Peter Gregorc, Tomaž Vuga, Silva Jelenko, Nevenka Strlekar, Edvard Stepišnik, ing. Marko Bule,
Anton Jelenko, Stane Božič, Milan Baškovič, Ivan Zelenšek, Stane Boštjančič, Miro Saje, Stanislava Pospiš, Franc Godeša, Franc Mrcina, Božo Pančur, Jolanda Slokar, Drago Petrovič
Zbor občin
Judita Rakovec, Beno Lukman, Tone Zimšek, Erik
Vrenko, Roza Škrk, Sonja Jurinec-Vajda, Vinko Gobec,
Marko Kobe, Slava Repše, Zvonimir Volfand, Franc
Kenda, Dušan Kompare, Marija Oblak-Carni, Lojze
Janko, Boris Mikoš, Just Miklavc, Miloš Bučar, Drago
Petrovič.
Družbeno-polltični zbor
Cveto Majdič, Valentina Tomlje, Vladimir Mušič,
Stane Gavez, Jože Pratengrazer, Albin Stritar, Janko
Cesnik, Lojze Cepuš, Ivica Znidaršič, Marijan Brecelj,
Maver Jerkič, Milan Baškovič.

čitvi amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni
lastnini za leto 1977;
— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarje-

— Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za
razvoj črne metalurgije v
obdobju od leta 1976 do 1980;
— Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za
razvoj elektrogospodarstva,
premogovništva in novih ob.

lik energije v obdobju od leta 1976 do 1980;
— Dogovor o kontinuiteti
pri graditvi zmogljivosti v
bazične kemične industrije v
obdobju od leta 1976 do 1980
za razvoj proizvodnje v dobi
po letu 1980;
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta dala soglasje
k:
— Osnutku zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje
zaposlenosti in za zaposlovanje povratnikov z dela iz
tujine:
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta:
— Pooblastila delegacijo v
Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije
da soglasje k predlogu skup.
ne devizne politike Jugoslavije v letu 1978, predlogu projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978, predlogu
projekcije devizne bilance
Jugoslavije za leto 1978 in
predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za
leto 1978.
Zbor združenega dela je
sprejel:
— Predlog zakona o volitvah in odpoklicu organov
upravljanja in imenovanju
poslovodnih organov v organizacijah združenega dela.
Družbenopolitični zbor pa
je sprejel:
— Stališča in predloge k
informaciji o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora:
— Predlog stališč k predlogu zakona o referendumu
in o drugih oblikah osebnega
izjavljanja.
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Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju

SLOVENIJE

(ESA-909)

S predlaganim osnutkom katerega ni izdano lokacijsko
zakona se spreminjajo dose- dovoljenje ali drugo ustrezdanje določbe zakona o urba- no dovoljenje. Ta ukrep iznističnem planiranju in si- vaja občinska urbanistična
cer tako, da se daje poobla- inšpekoija za vse objekte. Izstilo urbanistični inšpekciji, jeme so določene z zakonom.
da v primerih nedovoljene Osnovna izjema je, da se tak
gradnje tudi sama ukrepa. ukrep uporablja za vse obDoslej je urbanistični inšpek- jekte, zgrajene do vključno
tor le ugotovil, da gradnja tretje gradbene faze. Postopoteka v nasprotju z zako- pek pred občinskim uprav,
nom, izida! ustrezno odločbo, nitm organom, ki je bil dosves ostali postopek je bil gle- lej pravilo, postane po osnutde na današnjo tehnologijo ku zakona izjema, razen, ko
gradnje predolg in je omo- gre za objekte, ki so na negočal, da graditelj zgradi več- zavarovanih območjih in zgraji del objekta preden je do- jeni nad tretjo gradbeno fabil odločbo o odstranitvi ob- zo.
jekta.
Z osnutkom zakona se tuOsnutek predvideva drugač. di natančneje ureja način
no ureditev za v bodoče in razvrstitve objektov, zgrajesicer tako, da je poglavitni nih brez dovoljenja pred uveukrep odstranitev objekta, za ljavitvijo tega zakona.

BO

to predvsem stvar delavcev stila družbeni dogovor o tein delovnih ljudi. V skladu s meljih skupne politike zapotem izhodiščem tudi ni več slovanja v SFRJ, po katerem
utemeljena tista nadrobnost se skrajša zahtevani staž za
in konkretizacija, ki je zna- pridobitev te pravice.
čilna za sedanji zakon. OsTa sprememba bo delno
nutek navaja v alternativi no- vpliva na povečanje sredvost, da se zaposlujejo de- stev za okrog 1.500.000 dinarlavci samo preko skupnosti jev. Pri uveljavljanju pravic
za zaposlovanje v skladu s osnutek upošteva pristojnost
politiko zaposlovanja. Dopu- sodišč združenega dela. Glešča tudi možnost, da Zveza de financiranja osnutek povskupnosti za zaposlovanje zema 1. in 2. člen zakona o
SRS lahko pooblasti organi- spremembah citiranega zakozacijo, ki jo ustanovi ali do- na iz julija 1977, pri čemer
loči Zveza socialistične mla- prilagaja besedilo te novele
dine Slovenije, da posreduje novo predvideni samoupravni
študentom zaposlitev v or- organiziranosti tega področja.
ganizacijah združenega dela Osnutek sprememb tudi predza opravljanje občasnih ali videva, da bi se morale sezačasnih del. Na področju za. danje skupnosti prilagoditi
poslovanja za primer brez- novim predpisom oziroma naj
poselnosti osnutek zakona bi se nove skupnosti ustanoupošteva pri določbah, ki vile v roku 12 mesecev (vari
urejajo pravico brezposelnih anta 6 mesecev) po uveljaoseb do denarnega nadome- vitvi predlaganega zakona.

Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in
o uporabi njihovih
sredstev

Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z
kom zakona
Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti je bil sprejet maja 1974. leta. Razlogi, ki terjajo sprejetje sprememb in
dopolnitev zakona so: zakon
o združenem delu, zakon o
evidencah na področju dela, v pripravi pa je republiški zakon o delovnih razmerjih. Potreba po spremembi zakona pa izhaja tudi glede na izkušnje, pridobljene
v njegovi dosedanji praktični uporabi. Osnutek predlaganih sprememb in dopolnitev zajema tudi, da se ustanovijo skupnosti za zaposlo2

osnut(ESA-1011)
vanje za območje občin, upošteva pa tudi dejstvo, da obstaja vrsta zadev skupnega
interesa oziroma skupnega
pomena za organizacije združenega dela in za delovne
ljudi širših območij, ki zajemajo več občin. Sicer pa osnutek izhaja iz predpostavke, da določanje nalog skupnosti za zaposlovanje v samoupravnem sistemu, kakršnega je treba izgraditi in
uveljaviti po ustavnih načelih, zlasti pa po načelih zakona o združenem delu, ne
more več biti predmet državnega reguliranja, temveč je

V zakonu o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (Uradni list
SRS, št. 46-254/70, 3-12/73 in
18-189/74), je določena obveznost organizacij združenega dela, da vplačujejo v republiški sklad skupnih rezerv
najmanj 3 odst. in v občinske sklade najmanj 2 odst.
od dohodka, namenjenega za
sklade. Zakon določa, da se
sredstva v sklade skupnih rezerv vplačujejo najkasneje v
šestdesetih dneh po predložitvi zaključnega računa.
Skladno z določili 37. člena
zakona
o
knjigovodstvu
(Uradni Ust SFRJ, št. 58825/76) mora organizacija
združenega dela poslati pristojni službi družbenega knjigovodstva zaključni račun do
konca februarja tekočega leta za prejšnje leto. Končni
rok za vplačilo tako preteče
na dan 29. aprila.
Po podatkih sklada skupnih
rezerv SR Slovenije so bila
nakazila sredstev v večjem

(ESA-1013)
delu izvršena v sklade skupnih rezerv po izteku zakonskega roka, medtem ko so
bila vplačila sredstev v obdobju, predpisanem z zakonom, pogostejša ob koncu tega obdobja. Tako je bilo dio
30. aprila vplačanih v letu
1975 29,1 odst. v letu 1976
39,6 odst. in v letu 1977 43,4
odst. vseh sredstev, ki so jih
morali zakonski
obvezniki
vplačati v sklade skupnih rezerv.
Zakon o pogojih in postopku za sanacijo (Uradni list
SFRJ, št. 58-826/76, 20-270/77)
določa v 4. točki drugega od.
stavka 5. člena, da se v sklepu o uvedbi sanacijskega postopka ob sprejetju zaključnega računa določi, da se pošlje
zahteva za kritje nekritih izgub sklada skupnih rezerv za
območje družbenopolitičnih
skupnosti. Po določilih 16. člena navedenega zakona mora
temeljna organizacija, ki v
zaključnem računu izkaže nekrito izgubo od dneva izteporočevalec

Spremembo posameznih doka roka, predpisanega za pre. činoma v mesecu dni po izdložitev zaključnega računa, teku roka za predložitev za- ločb zakona in zlasti taksne
do dneva, ko prevzemniki sa- ključnih računov, za učinko- tarife narekuje tudi sprememnacije izvršijo
obveznosti vit potek sanacijskih postop- ba zakona o upravnih taksah
sklada z zakonom, oziroma kov pa je potrebno zagotovi- (predlog sprememb tega zado dneva nadomestitve izgu- ti potrebne materialne pogo- kona bo obravnavala Skupbljenih sredstev v višini ne- je vseh udeležencev v sanaci- ščina SR Slovenije dne 14. 12.
1977), ki glede na dogovor
krite izgube, izplačevati akon- jiPredlagana sprememba ve- republik in avtonomnih potacije osebnih dohodkov v
višini z zakonom zajamče- ljavnega zakona o skladih krajin zvišuje mejni znesek,
skupnih rezerv in uporabi od katerega se plačujejo taknih osebnih dohodkov.
njihovih sredstev omogoča se v gotovini od 200 na 400
Akontacije osebnih dohod- hitrejše zbiranje sredstev dinarjev, odstotek provizije,
kov se smejo izplačevati do skladov skupnih rezerv, ven- ki pripada prodajalcu upravkritja nekrite izgube nad zne- dar najkasneje do 15. mar- nih kolkov od 7 odst. do 10
ski z zakonom zajamčenih ca tekočega leta. Uveljavitev odst. in upravne takse po
osebnih dohodkov le v pri. skrajšanega roka za vplačilo posameznih tarifnih {»stavmerih, če dobi temeljna or- sredstev v sklade skupnih re- kah povprečno za 100 odst..
ganizacija v ta namen sred- zerv mora predvsem zagoto- Med temi bodo zvišane takse
stva brez vračilne obveznos- viti pravočasno usposoblje- tudi za podobne oziroma enati.
nost skladov za finančno so. ke zadeve, ki jih opravljajo
Tudi drugi roki, predpisani delovanje pri pokrivanju ne- sodišča. Zato ne bi bilo loz zakonom o pogojih in po- kritih izgub. Predlagani rok gično, da se za take zadeve
stopku sanacije, navajajo de- je usklajen tudi z veljav- oziroma opravila plačujejo
lavce v temeljnih organizaci- nimi razdobji za pokrivanje različne takse pri sodiščih in
jah, ki prikazujejo nekrito medsebojnih obveznosti, za- različne pri upravnih orgaizgubo po zaključnem raču- to ni pričakovati, da bi se nih.
Sodne takse za postopke
nu, k hitremu sprejemanju zaradi predlaganega skrajšaprogramov ukrepov za od- nja roka zmanjšala sposob- pred rednimi sodišči splošpravljanje vzrokov izgub in nost družbenih pravnih oseb ne pristojnost'', od leta 1972
izvajanju teh programov, dru- za poravnavanje tekočih obve- niso bile valorizirane in so
• zato v nekaterih postopkih
ge udeležence v sanaciji pa znosti.
Doslej vplačana sredstva v neustrezno nizke. Zato je nuj.
k hitremu preverjanju predlaganih usmeritev sanacijskih sklade skupnih rezerv v SR no sodne takse ustrezno vaprogramov in zagotavljanju Sloveniji so v celoti upora- lorizirati in družbenopolitičpotrebnih sredstev in drugih bljena za izvajanje sanacij- nim skupnostim zagotoviti
pogojev za njihovo izvajanje. skih programov iz preteklih realne dohodke od sodnih
Glede na določila 32. člena let, zato bodo za pokrivanje taks. To je potrebno tudi zanavedenega zakona, po ka- izgub po zaključnih računih radi dotoka dodatnih sredterih morajo delavci v te- za leto 1977 lahko uporab- stev, ki jih bodo v letu 1978
meljni organizaciji sprejeti ljena le sredstva iz tekočih potrebovale občine in repubprogram ukrepov za odpravo prilivov, kar predstavlja do- lika za redno dejavnost sovzrokov, zaradi katerih so datni razlog za uveljavitev dišč, za ustvaritev pogojev
izkazane izgube v periodič- krajšega roka, v katerem se za začetek poslovanja novih
nem obračunu januar—junij vplačujejo sredstva v sklade sodišč ter za zagotovitev
sredstev za negospodarske inin januar—september, bodo skupnih rezerv.
Glede na to, da je treba vesticije v pravosodju, ki so
vzroki za nastanek izgub po
zaključnih računih analizirani predloženi zakon uveljaviti programirane za obdobje 1978
še pred iztekom roka za že za postopke pokrivanja ne- do 1982. leta.
Zakon o sodnih taksah je
predložitev zaključnih raču- kritih izgub, izkazanih po zanov, kar bo omogočalo tudi ključnih računih za leto 1977, bil sicer spremenjen leta 1974
sočasno pripravo in sprejema- predlagamo, da se predloženi (Uradni list SRS, št. 39/74),
nje sanacijskih programov. zakon obravnava po hitrem vendar je bila s spremembo
Obravnava sanacijskih prog- postopku in uveljavitvi s 1. samo izenačena višina zgor.
nje meje taks, predpisanih v
ramov bo torej potekala ve- januarjem 1978.
odstotku od vrednosti spornega predmeta, pri gospodarskih sodiščih in določena
zgornja meja teh taks, kot
so se predhodno dogovorile
Predlog zakona o sprerepublike in avtonomni pomembah in dopolnitkrajini (dogovor objavljen v
Uradnem listu SFRJ, št. 56/
vah zakona o sodnih
76).
(ESA-1014)
Predlog zakona ne spremitaksah
nja strukture in sistema sodnih taks, ker bo potrebno že
v letu 1978 pripraviti nov zaGlede na to, da zakon o ločbe zakona o pravdnem po- kon o sodnih taksah, ki bo
sodnih taksah (Uradni list stopku, ki je stopil v veljavo moral biti prilagojen novi
SRS, št. 7/72) oprostitev pla- 1. julija 1977, je nujno treba organizaciji in pristojnostim
čila taks, plačilo taks v pri- spremeniti ustrezne določbe rednih sodišč. S sprememmeru sosporništva ter vred- zakona o sodnih taksah in bami posameznih določb (ranost spornega predmeta v jiih uskladiti z ustreznimi do- zen taksne tarife) zakona se
pravdah o prenehanju pogod. ločbami novega zakona o enako kot v predlogu zakona
o spremembah in dopolnitbe navezuje na ustrezne do- pravdnem postopku.
poročevalec

vah zakona o upravnih taksah dvakrat zvišuje mejni
znesek, od katerega se takse
plačujejo v taksnih vrednotnicah oziroma v gotovini (1.
člen); z določbami 2. do 7.
člena se usklajujejo posamezne določbe z ustreznimi členi novega zakona o pravdnem postopku; zvišuje sa
znesek neplačanih taks, glede
katerih se ne izvede postopek za plačilo (9. člen); usklajuje se oprostitev plačila
taks v arondacijskem postopku z zakonom o kmetijskih zemljišč (10. člen); višina
prov-izitje od prodanih taksnih
vrednotnic (11. člen) in
maksimum določene kazni za
prekršek (12. člen) se usklajuje z enakimi določbami
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
upravnih taksah. V 8. členu
se odpravlja napaka glede višine vrednosti zahtevka v izvršilnem postopku.
Takse pred rednimi sodiš,
či splošne pristojnosti se po
predlogu zakona (13. člen)
zvišajo pri posameznih tarifnih postavkah povprečno za
100 odst., in sicer pri tistih
zadevah, za katere tudi spremenjeni zakon o upravnih
taksah predvideva tako povišanje in pri nekaterih zadevah, za katere so bile sodne takse doslej zelo nizke.
Po predlogu zakona se takse ne zvišujejo v vseh zadevah in tudi ne v enakem odstotku, temveč se zvišujejo
predvsem in najbolj pri tistih zadevah, ki so v delu
sodišč najštevilnejše (sporne
zadeve, kazenske
zasebne
tožbe, overitve, sestavljanje
pogodb, zemljiško knjižne zadeve.)
Glede na že omenjeni dogovor med republikami in
avtonomnima pokrajinama,
s katerimi so med drugim
takse v sporih pred gospodarskimi sodišči zaradi razbremenitve gospodarstva znižane za 25 odst., taks v postopkih pred temi sodišči ni
mogoče zvišati. Prav zaradi
znižanja taks v sporih pred
gospodarskimi sodišči je bilo treba v taksni tarifi vnesti nov odstavek v tarifni številki 1 glede strukture in višine taks v spornih zadevah
pred rednimi sodišči splošne pristojnosti.
Finančnega učinka predlaga,
ne spremembe višine sodnih
taks ni mogoče povsem točno izračunati. Predvideva sa
pa, da se bo glede na odstotek povišanja in vrst posameznih tarifnih postavk bru3

to priliv sodnih taks povečal za najmanj ca 20.000.000
dinarjev ob sedanjem prilivu
zadev.
Ker je določbe zakona o
sodnih taksah treba takoj prilagoditi določbam novega za.
kona o pravdnem postopku
in hkrati uskladiti določbe in
posamezne tarifne postavke
zakona o upravnih taksah in
zakona o sodnilh taksah, s
čimer se bodo tudi delno za-

gotovila nujno potrebna dodatna sredstva za začetek poslovanja novih sodišč in za
negospodarske investicije v
pravosodju, so dani razlogi
po 295. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Zato
predlagamo, da se predlog zakona o spremembah zakona
o sodnih taksah sprejme po
hitrem postopku, tako da bi
začel veljati 1. januarja 1978.

Predlog za izdajo
obrtnega zakona, z
osnutkom zakona
Samostojno osebno delo občanov, ki s svojimi sredstvi
opravljajo obrtno, gostinsko,
avtoprevozniško in brodarsko
dejavnost ter prodajajo na
drobno, ureja obrtni zakon
(Uradni list SRS, št. 26/235/
73).
Predlagani zakon predstavlja v bistvu samo nekatere
spremembe in dopolnitve sedanjega obrtnaga zakona, s
katerim se ureja samostojno
oseibno delo s sredstvi, ki so
lastnina občanov, v opravljanju predvsem tistih gospodarskih dejavnosti, ki zahtevajo
rabo delovnih sredstev.
Spremembe in dopolnitve
obrtnega zakona narekuje
predvsem potreba po njegovi
uskladitvi a zakonom o združenem delu kot tudi dosedanje izkušnje pri izvajanju
obrtnega zakona.
Predloženi osnutek novega
obrtnega zakona predstavlja
torej kontinuiran proces v dogovarjanju izvirne republiške

(ESA-1015)

zakonodaje na tem področju
ob realizaciji in konkretizaciji
z zakonom o združenem delu
podrobneje raadelanih in razčlenjenih ustavnih načel na
področju osebnega dela.
V predloženem osnutku zakona so v skladu s temeljnimi načeli in določbami VII.
poglavja — drugega dela —
zakona o združenem delu na
novo opredeljena načela zlasti o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistemu
samoupravno združenega dela, o njegovem združevanju v
obrtne ali druge zadruge ter
o poslovnem sodelovanju z
organizacijami združenega dela. Obsežnejše so tudi dopolnitve II. poglavja sedanjega
obrtnega zakona o pogodbenih organizacijah združenega
dela.
Zakon naj zagotovi ustavno
načelo o zajamčeni svobodi
samostojnega osebnega dela z
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in njegovega po-

vezovanja v sistemu samoupravnega združenega dela.
Zakon naj v skladu a določbami zakona o združenem delu in njegovimi zadevnimi instituti ureja tista razmerja,
pravice in obveznosti delovnih ljudi, M s samostojnim
osebnim delom opravljajo določene dejavnosti, s katerimi
se opredeljuje njihov družbenoekonomski položaj.
Temeljne značilnosti zakona
naj bi bile: 1
— da se z enim zakonom
kar se da kompleksno uredijo institucionalne oblike samostojnega osebnega dela, pogoji za opravljanje določenih
gospodarskih dejavnosti, vrste
dejavnosti ter lastninske pravvice na delovnih sredstvih in
poslovnih prostorih, ki se
uporabljajo ssa opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom;
— da naj zakon povzapie
določbe zakona o združenem
delu, kadar je to potrebno zaradi jasnosti in medsebojne
povezanosti določb obrtnega
zakona in kadar je to potrebno, da se poudari nova kvaliteta družbenoekonomskih odnosov samostojnega osebnega
dela in njegovega povezovanja v sistem samoupravno
združenega dela, združevanja
v obrtne in druge zadruge in
združevanja v pogodbene ornizacije združenega dela. V
slednjih naj velja osnovno iz.
hodišče, da se v njih vzpostavijo načeloma enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi glede obsega in pogojev
poslovanja ter odgovornosti
kot v organizacijah združenega dela v skladu s splošnimi
načeli, ki sicer veljajo za
združevanje dela in družbenih
sredstev. Razširijo naj se tudi
možnosti in pogoji za združe-

vanje delovnih ljudi v obrtna
aadruge, katerih namen je
trajno organiziranje skupna
obratne proizvodnje, opravljanje storitev, organiziranja
kooperacije med zadružniki in
z drugimi delovnimi organizacijami ali pa nabava reprodukcijskega materiala, orodij
in opreme ter prodaja njihovih izdelkov oziroma storitev
ter uresničevanje drugih njihovih ekonomskih interesov
in ciljev njihovega združevanja.
Predloženi zakon naj ima
pri določanju pravic, dolžno,
sti in odgovornosti delovnih
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki
so lastnina občanov, oziroma
ko ureja družbenoekonomske
odnose na tem področju, značaj »matičnega zakona« glede
na določbe v posebnih zakonih in predpisih, kjer le-ti zadevajo področja samostojnega
osebnega dela. Njegove določbe naj bodo hkrati z določbami ustave in zakona o združenem delu osnova za sprejemanje upravnih aktov, samoupravnih sporazumov, družbenih
dogovorov in drugih splošnih
aktov, s katerim se urejajo
posamezne nadeve, ki se tičejo samostojnega osebnega dela.
Zakon naj omogoči in zagotovi samoupravno urejanje
vseh zadev, ki se tičejo samostojnega osebnega dela, ter
njegovega vključevanja v samoupravne sporazume in
družbeno dogovarjanje, s katerim planirajo svoj razvoj
medsebojne pravice in obveznosti z drugimi družbenimi
pravnimi osebami in samoupravno organiziranimi uporabniki njihovih proizvodov in
storitev.

niiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiifiiiiiittiniHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniHiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA;
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako,

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon.
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH x 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.
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DELEGACIJ

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA —
14. 12.1977

Poraba družbenih sredstev za izlete v
tujino in vprašanje prekomerne rasti
porabe
Skupina delegatov gospodar- priča, da je v nekaterih SIS
skega področja, 20. okoliš — dotok denarja celo za 90 %
Postojna, je zastavila nasled- večji v primerjiaivi z lanskim
letom za obdobje 8 mesecev
nje delegatsko vprašanje:
(izobraževalna in raziskovalDelegacija LIV TOZD Ko- na dejavnost). Poleg tega je
vinskih izdelkov Postojna, je bil v avgustu mesecu uveposlala delegatsko vprašanje den še nov sistem obračunaSkupščini občine Postojna, vanja prispevkov za nekateki ga je obravnavala na svo- re skupnosti, med temi tudi
jd 23. seji dne 24.10.1977. za izobraževalno in raziskoIsto vprašanje sta obravna- valno dejavnost. Po tem novali skupine delegatov s po- vem obračunu je pričakovati
dročja gospodarstva 20. oko- še povečan dotok prispevkov
liša Zbor združenega dela in v te namene. Tako bo še
skupina delegatov občine Po- večja masa denarja odšla v
stojna za Zbor občin SR
tako preveliko skupno poSlovenije, dne 18.11.1977 in že
rabo.
Presežki denarja na žipostavili sledeče vprašanje: ro računih
SIS in dragih
1. 2e dalj časa, v zadnjem skupnosti pa ne
le da blokipa vse bolj množično, delov- rajo gospodarski razvoj, amne organizacije tudi materi- pak povzročajo še nadaljnjo
alne proizvodnje prireja,]« razvrednotenje denarja in inrazne večdnevne izlete na flacijo, ki je hočeš ali nočeš
stroške delovne organizacije.
v stroških mateZačetek pa jte bil pri delov- že vgrajena
proizvodnje. Materialnih organizacijah posebnega rialne
družbenega pomena (elektro- ni proizvodnji moramo pri
gospodarstvo, železnica), od- kalkuliranju cen proizvodov
nosno tistih delovnih skup- pokriti vsaj stroške proizvodin v teh stroških so prinostih, ki se financirajo iz nje
proračuna ali drugih prispev- spevki za vse vrste porabe
kov gospodarstva. V zadnjem zelo veliki.
času pa prihajamo, po naVprašujemo se, čemu je
šem mnenju, dio nemogočih bilo treba že tako dovolj veabsurdov, ko delavne orga- like prispevke v avgustu ponizacije materialne proizvod- večati z novim sistemom
nje in druge, z napajanjem obračunavanja akontacij in
lz siredstev dragih delavcev, kdo je za to odgovoren? Zaprirejajo večdnevne izlete na konska regulativa bi morala
družbene stroške, obenem pa
malo upoštevati dejanizkazuj e'o izgubo v svojem vsaj
sko stanje, preden korigira
posliovanju.
obstoječi sistem. Letos pa je
Vprašujemo se, ali je res dinamika v gospodarstvu že
nujno dajati bančne kredite, tako ugodnejša, kot je bila
torej družbena sredstva ko- lansko leto in rezultati teh
lektivom, da lahko prirejajo pogojev dela so vidni tudi
Izlete v inozemstvo. Vprašu- pri bolj preprostemu človejemo se tudi, kje je meja za ku. To bi moralo biti entako prakso in ali ni zadnji krat jasno tudi tistim, ki
čas, da na ravni občine in sprejemajo takšne predpise,
republike postavimo neko kot je ta, o katerem postavregulativo tudi za to prakso? ljamo delegatsko vprašanje.
Na vprašanll sta odgovo2. Tudi v letošnjem letu
smo priča stare prakse, kjer rila Milica Ozbič, republička
poraba raste čez mero. Vse- sekretarka za finance in
kakor pa je rast te porabe Marko Selan, pomočnik divečja kakor rast družbenega rektorja Zavoda SR Sloveniproizvoda. Tako smo letos je za družbeno planiranje:
poročevalec
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Milica Ozbič:
Eventualni vir siredstev temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti za financiranje izletov delavcev v tujino je lahko le
sklad skupne porabe temeljne organizacije združenega
dela oziroma delovne skupnosti. O formiranju sredstev
sklada skupne porabe odločajo delavci ob razporejanju
čistega dohodka, skladno z
določili zakona o združenem
delu.
Višina in namen uporabe
sredstev sklaida skupne porabe vseh družbenopravmih
oseb ne glede na to, kako
ustvarjajo celotni prihodek
— z menjavo dela, s prodajo
proizvodov in storitev na trgu, ali drugače — je družbeno dogovorjena. Po našem
mnenju jie možnost koriščenja sredstev sklada skupne
porabe za izlete v tuj,ino želio omejena, popolnoma nemogoča pa takrat, kadar temeljna organizacija združenega dela posluje z izgubo,
ker pač nima čistega dohodka in ne more formirati
sklada skupne porabe.
O umestnosti ali neprimernosti dajanja bančnih kreditov, pa bi opozorili le na to,
da o usmerjanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki so združena v
bankah, odločajo članice
bank, ter da družbenopolitične skupnosti (občine in republike) nimajo nobene pristojnosti pri odločanju o
usmerjanju teh sredstev.
Na poslovno politiko bank
lahko torej vpliva le združeno delo, prek delegatov
temeljnih organizacij združenega dela, M tvorijio skupščino banke.
Delegatsko Vprašanje je
usmerjeno na tisto področje
samoupravnega sporazumevanja o združevanju sredstev,
ki pa v današnji praksi, po
mnenju delegata, še ni ustrezno rešeno. Delegat v bistvu
daje pobudo, da se poišče
rešitev, ki bo omogočala, da
se ob družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju o združevanju
sredstev med uporabniki Sn
izvajalci storitev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti

in samoupravnih interesnih
skupnosti materialne proizvodnje sprejme tudi skupne
osnove in merila za razporejanje čistega dohodka to
osebnega dohodka skupno s
skladom skupne porabe, za
vse udeležence dogovarjanja
oziroma sporazumevanja.
Marko Selan:
Podatki o gibanju skupne
porabe za prvih osem mesecev letošnjega leta, na katere se v svojem vprašanju
sklicuje tov. Berlak, niso primerni za izvajanje zaključkov o celoletnem gibanju
skupne porabe v letošnjem
letu. Rast skupne porabe v
obdobju januar — avgust
1977 je resda znašala 26,8 %
v odnosu na isto obdobje
lanskega leta. Od avgusta dalje pa se rast skupne porabe
umirja in je izkazovala za
deset mesecev letošnjega leta v odnosu na isto obdobje
lani le še 23,6 %, medtem ko
za celo leto 1977 ocenjujemo,
da bo znašala ca. 21 %. Takšna rast pa bo znatno izpod
ocenjene nominalne rasti
družbenega proizvoda, ki bo
po naših predvidevanjih znašala okoli 26 %. Postopno
umirjanje rasti skupne porabe v letošnjem letu je posledica zniževanja prispevnih
stopenj iz BOD v poprečju
Slovenije od skupne stopnje
31,33% v obdobiu januar —
avgust, na 30,98 % v obdobju julij — december, oziroma za 0,35 % manj. Osemmesečni podatki torei zaradi oscilacii med letom ne
morejo služiti za oceno celoletnih gibanj.
Kar zadeva gibanje sredstev za republiško izobraževalno skupnost in republiško
raziskovalno skupnost, velja
isti pojav. Priliv sredstev tema dvema skupnostima je
bil v prvih mesecih resda
nekoliko višji, toda že v
oktobru se je indeks rasti
teh sredstev v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta Še znižal: pri izobraževalni skupnosti na 130,8, pri
raziskovalni skupnosti pa na
142,1. Približno tolikšen bo
po naših ocenah tudi celoletni indeks rasti sredstev
pri teh dveh skupnostih, pri
tem pa moramo upoštevati.

Aa imata obe skupnosti na
podlagi lanskega družbenega
dogovora o razporejanju dohodka pravico, da letos nadoknadita lanski izpad sredstev, ki je nastal zaradi neugodnih dohodkovnih gibartj,
fcato da bi poravnali premostitvene kredite, ki sta ju
morali najeti.
Torej je nekoliko višji indeks rasti letos pri teh dveh
skupnostih docela v skladu
z lanskim družbenim dogovorom. Dejansko letošnjo
rast sredstev izobraževalne
skupnosti Slovsntje in raziskovalne skupnosti Slovenije
v odnosu na gibanje družbenega proizvoda pa nam pokaže šele primerjava lanskega_ planiranega zneska in letošnjega planiranega zneska:
medtem ko je narasel nominailni družbeni proizvod za
26 °/o, je za letošnji program
planirani znesek pri izobraževalni skupnosti Slovenije
narasel le za 12,5 %, pri raziskovalni skupnosti pa za
22,0. Kakor je znano, imata
obe omenjeni dejaivnosti po
družbenem planu dogovorje-

no prednost, saj družbeni
plan predvideva, da bodo
sredstva za raziskovalno dejavnost rastla vzporedno z
družbenim proizvodom, sredstva za usmerjeno izobraževanje pa celo nekoliko hitreje od rasti družbenega proizvoda. Potemtakem navedena indeksa celo kažeta, da
se ti dve planski prioriteti
ne uresničujeta, kair še posebej velja za usmerjeno izobraževanje. Ni torej mogoče
trditi, da sredstva za ti dve
dejavnosti letos presegata
planska razmerja, marveč nasprotno.
Kar pa zadeva veljavne inštrumente združevanja sredstev za ti dve dejavnosti, na
kar leti kritika tov. delegata,
pa sedanje ocene kažejo, da
nobena od teh dveh skupnosti ne bo ustvarila v letošnjem letu presežkov. To
pomeni, da so ti instrumenti
ustrezni za dosego planiranega nominalnega obsega
sredstev po samoupravnih
sporazumih
Izobraževalne
skupnosti Slovenije in Raziskovalne slkupnosbi Slovenije.

Pojasnilo glede določb zakona o skupščinskih volitvah in zakona o določitvi
okolišev in števila delegatskih mest
po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije

Skupina delegatov za gospodarsko področje 20. okoliša —
Postojna je postavila naslednja delegatska vprašanja:
1. Zadnji odstavek 33. člena
osnutka zakona določa, da delovni ljudje, ki trajno delajo
v delu temeljne organizacije
združenega dela, ki ni na območju občine, v kateri je sedež te organizacije, oblikujejo svojo delegacijo.
Ali je to določilo razumeti
tako, da ima več takih dislociranih enot, v katerih je zaposleno minimalno število delavcev ali celo eden, lahko
skupno delegacijo in če take
delovne enote lahko same
sklepajo samoupravni sporazum o oblikovanju skupne
delegacije?
2. Ce se na volišču glasuje
o večjem številu kandidatnih
list (sisovske delegacije), ali
je treba v takem primeru poza vsako kandidatno
Zakaj se rok za priznavanje oprostitve staviti
listo poseben volilni odbor? V
plačila prometnega davka ob nabavi manjših krajih to skoraj ni
izvedljivo.
gradbenega materiala podaljšuje le za
3. Obe omenjeni skupini deobčane iz območja zahodne Slovenije legatov vprašujeta, p0 kakšnem kriteriju je občina Sežana dobila v Zboru združeRok Pavšič, delegat skupine Milica Ozbič, republiška se- nega dela z gospodarskega podelegatov za gospodarsko po- kretarka za finance:
dročja (2. člen osnutka zakodročje 33. okoliša je postavil
Za občane iz območja Za- na o določitvi okolišev in štenaslednje delegatsko vpraša- hodne Slovenije, ki ga je v vila delegatskih mest po denje:
maju 1976. prizadel potres, bi javnostih in okoliših za Zbor
V predlogu za izdajo zakona praivica do oprostitve promet- združenega dela Skupščine
in predlaganih rešitvah je nega davka ob nabav določe- socialistične republike Sloveomenjeno, da se podaljša rok nega gradbenega materiala po- nije) lastno delegatsko meTa oprostitve plačila posebne- tekla že 31. decembra 1977. sto.
ga republiškega prometnega Ker pa v tem času iz različnih
Na vprašanje sta odgovoridavka pri dobavi določenega razlogov (pomanjkanje dolo- la dr. Kostja Konvalinka
gradbenega materiala in opre- čenih vrst gradbenega mate- predstavnik Sekretariata Izme za občane iz območja za- riala in drugo) še ni bilo mož- vršnega sveta za zakonodajo
hodne Slovenije, ki ga je v no izkoristiti te pravice, so bili in Miha VVohinz, svetovalec
maju 1976 prizadel potres, in roki za koriščenje potrošniš- Izvršnega sveta Skupščine SR
sicer do 30. septembra 1978.
kih kreditov podaljšani do 30. Slovenije:
Naša delegacija je razprav- septembra 1978, zato je bilo
ljala o tem in so delegati po- vzporedno s tem potrebno po- dr. Kostja Konvalinka:
stavili vprašanje, ne glede na ■ daljšati tudi rok za priznavaPrvo vprašanje se nanaša na
to, da je bilo enako delegat- nje oprostitve prometnega
odstavek 33. člena predsko vprašanje postavljeno tu. davka. Nasprotno temu pa je drugi
di v Zboru občin na pretekli bila s 15. oktobrom 1977 pred- loga zakona o volitvah in deseji, če se ne motim, glede op- pisana oprostitev plačila po- legiranju v skupščine, ki doda oblikujejo svoje delerostitve davka na območju, ki sebnega republiškega promet- loča,
gacije delovni ljudje, ki trajga je na Gorenjskem prizadel nega davka ob nakupu določe- no
delajo v delu TOZD, ki ni
potres. Zato bi prosil, če se nega gradbenega materiala na območju
občine f v kateri
lahko neposredno in takoj od. za občane iz območja Gorenj- je
sedež te organizacije.. Tov.
govori, ali je bilo to pri pri- ske, ki ga je v juliju 1977 pri- delegati
ali takšni
pravi tega predloga upošteva- zadel potres in velja do 31. delovni sprašujejo,
v dislociranih
no, oziroma ali je to stvar ob. decembra 1978, zato torej po- enotah %ljudje
minimalnim števičine?
daljšanje roka do 30. septem- lom članov •— v katerih
Na vprašanje je odgovorila bra 1978 ne prihaja v poštev. je morda celo samo po eden
e

— ne bi mogli oblikovati
skupne delegacije oziroma
sklepati samoupravni sporazum o oblikovanju skupne delegacije. Vprašanje posega v
ustavno materijo, ker je drugi odstavek 33. člena predloga
povzet iz četrtega odstavka
156. člena ustave SRS in zato
na tej določbi ne moremo z
zakonom ničesar spreminjati.
Iz več TOZD ali iz enot TOZD
ne moremo oblikovati skupnih delegacij, ker skupne dele, gacije lahko oblikujejo le
dve ali več delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij, clružbenih organizacij ali društev,
ne pa tudi TOZD, kar je določeno v 37. členu predloga zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, kar je zopet
ustavna določba, saj je povzeta iz sedmega odstavka 156.
člena ustave SRS. Seveda pa
več takih dislociranih einot
TOZD v isti občini oblikiulje ž«
po samem zakonu eno samo
delegacijo kot vsaka TOZD,
vendar to ni skupna delegacija iz 37. člena predloga zakona, ampak enotna
delegacija za vse enote
TOZD v tej občini. Vsaka
TOZD, ne glede na to, koliko
ima enot v isti občini, oblikuje zanje enotno delegacijo.
Oblikovanje enotnih delegacij
z enotami TOZD zunaj sedeža TOZD pa bi nasprotovala
povezanosti Jakih enot z občino, na območju katere ležijo in zato bi bilo oblikovanje enotnih delegacij za območje več občin v nasprotju z
ustavo in zakonom. Rešitev
takih majhnih enot je enaka
kot pri vseh majhnih TOZD:
povezati se morajo v ustrezne konference delegacij.
V drugem vprašanju tov.
delegati sprašujejo ali je potrebno za vsako kandidatno
listo, za katero se glasuje na
volišču, poseben volilni odbor.
Tovariši delegati menijo, da
bi v primerih večjega števila
kandidatnih list bilo v manjših krajih skoraj neizvedljivo
postaviti za vsako kandidatno
listo svoj volilni odbor. Nedvomno je treba oblikovati
volilne odbore po načelu:
vsako volišče svoj volilni ;odbor. (geij drugi odstavek 29.
člena predloga zakona o vow
poročevalec

lttvah in delegiranju v skupščine). Pri tem volišča ne smemo zamenjati s prostorom, v
katerem se voli, saj je
znano,. da imamo lahko v istem prostoru tudi več volišč
in toreii tudi prav toliko volilnih odborov. Več volišč in
volilnih odborov v istem prostoru smo imeli skoraj povsod pri vsakih splošnih volitvah in bo tako tudi na splošnih volitvah prihodnje leto.
Tu se postavlja sedaj vprašanje, ali bo mogoče organizirati eno volišče za vse delegacije,
ki jih za SIS voli ena temeljna organizacija ali skupnost?
če bo npr. neka krajevna skupnost volila posebno delegacijo za zdravstvo, posebno delegacijo za vzgojo in izobraževanje in združeno delegacijo za
druge SIS, potem pomeni,
da bo treba oblikovati troje volišč za vse te delegacije, če bi volili po obrazcih in organizaciji, kot
pri zadnjih splošnih volitvah. Znano nam je, da je
Republiška volilna komisija
že raspravljala o možnosti
združevanja volitev vseh treh
delegacij na enem volišču Z
enotnimi obrazci (npr. kandidatne liste z več deli, glasovnice z več deli, enotni imeniki
itd.). Na vsak način pa bo
treba oblikovati posebno volišče in imenovati poseben volilni odbor za volitve delegacije za skupščine DPS. Oblikovajne več volilnih odborov
■ pa izgleda samo na prvi pogled težavno za manjše kraje.
Res ima vsak volilni odbor
predsednika in dva člana z
namestniki — torej 6 oseb.
Vendar članstvo enega volilnega odbora ne izključuje namestništva člana v drugem in
obratno. Zato tudi pri organi,
zaciji več volilnih odborov volilne komisije doslej niso imele težav in smo imeli že tudi
doslej pri volitvah včasih tudi po štiri volilne odbore v
enem prostoru. Vsekakor pa
rešitev vprašanja združevanja
volitev več delegacij za skupščine SIS v eno volišče ni
vprašanje zakona, ampak
vprašanje volilnih obrazcev
in volilne tehnike, kar bo morala reševati Republiška volilna komisija.
MIHA WOHINZ:
Pri pripravi predloga zakona o določitvi okolišev in
števila delegatskih mest po
dejavnostih in okoliših za
zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike
Slovenije je predlagatelj izhajal iz določb drugega odstavka 162. člena Ustave rSR
Slovenije, ki pravi, da se doporočevalec

loča število delegatov temeljnih samoupravnih organizacij oziroma skupnosti sorazmerno s številom delovnih
ljudi v teh organizacijah oziroma skupnostih, in iz določb 74. člena zakona o volitvah delegacij in delegiranju delegatov v skupščine
družbenopolitičnih skupnosti
po katerih se delegatska mesta v zboru združenega dela
Skupščine SR Slovenije delijo glede na število delovnih
ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih na območju- občine oziroma glede na število in udeležbo delovnih ljudi, ki delajo
v obratni in podobni dejavnosti z delovnimi sredstvi, na
katerih obstoji lastninska
pravica, in delavcev, s katerimi združujejo delo ta delovna sredstva pri ustvarjanju družbenega' proizvoda.
Na istih temeljih
je bil
zgrajen tudi še veljavni zakon iz leta 1974, ki pa za prihodnje volitve ni več uporaben zaradi konstituiranja novih temeljnih organizacij
združenega dela in zaradi odpiranja novih delovnih, mest,
kar vse je spremenilo število
delovnih ljudi po področjih
družbenega dela oziroma po
posameznih občinah.
Spričo tega je Izvršni svet
predložil Skupščini SR Slovenije nov predlog za izdajo
in osnutek zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in
okoliših za zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije,
kar sta oba pristojna zbora,
se pravi zbor občin in zbor
združenega dela na zasedanjih
dne 23. 11. 1977 sprejela z
naročilom, da naj predlagatelj upošteva pri pripravi
predloga tudi vse pripombe
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji
zborov.
Ob upoštevanju že omenjenih kriterijev je predlagatelj predvidel za sežansko
občino samostojni okoliš za
delegiranje delegatov v zbor
združenega dela z gospodarskega področja, z enim delegatskim mestom, ki ustreza
6.764 zaposlenim delavcem v
gospodarstvu v občini Sežana,
ob upoštevanju, da je poprečje na gospodarskem področju 6.600 zaposlenih delavcev.
Predlagatelj do priprave
zakonskega predloga ni dobil nobene pripombe na 25.
okoliš s področja gospodarstva, kot je bil predlagan v
osnutku omenjenega zakona,
razen občine Sežana, ki s
tako rešitvijo soglaša.

Zakaj uvoz plemenske živine lisaste
pasme?
Andrej Zadravec, delegat no, da Jugoslavija z uvozom
skupine delegatov za kmetij- telic rešuje težave živinorejsko področje 5. okoliš, je cev v zahodno evropskih depostavil naslednje delegatsko želah in plačuje njihovo se.
lekcijsko delo, sama pa svovprašanje:
Slovenski živinorejci, zdru- jega dela na selekciji s taženi v Živinorejsko poslovno kim uvozom ne priznava oz.
skupnost Slovenije in stro- ga razvrednoti. Posledice takovne službe, ki delajo na ke orientacije z uvozom pleselekciji goveje živine, vlaga- menskih telic bodo daljnojo sorazmerno velika financ, sežne in hude. Odražale se
na sredstva, pa tudi veliko bodo v zmanjšanem interesu
strokovnega dela v izboljša- rejcev na selekcijskem delu,
nju genetskih sposobnosti za pa tudi na večji obnovi črevečjo mlečnost in boljšo pri- de, na večjem pripuščanju
rejo mesa. Nekatera področ- telic, kar ho povzročilo klaja v Sloveniji, med temi je nje visoko kvalitetnih ple.
zanesljivo Pomurje v svojem menskih telic in s tem zmanj.
50-letnem delu na selekciji šanje staleža kvalitetne živigoveje živine, ustvarilo vzrej- ne lisaste pasme, kar bo
no področje s tako kvaliteto imelo posledice v težavah za
goveje živine, ki se lahko pri- večjo prirejo govejega mesa
merja po svoji sposobnosti in mleka.
Sprašujemo se, zakaj je
s kvaliteto živine v živinorejsko najbolj naprednih de. potrebno za uvoz kmetijske
želah Evrope. Pomurje ima mehanizacije soglasje proiz.
že od leta 1958 organizirane vajalcev te mehanizacije, za
sejme plemenske živine. Iz uvoz plemenskih teiic pa ni
tega področja je bilo do se- potrebno konzultirati proiz.
daj prodanih prek 8000 glav vajalcev plemenskih telic.
kvalitetnih plemenskih telic, Zakaj trosimo drage devize
za uvoz plemenskih telic. ko
širom Jugoslavije.
Organizirana vzreja in pro- jih lahko sami v isti kvalidaja plemenske živine ima teti vzredimo. Menimo, da
izreden vpliv na večji inte- mora imeti Slovenija interes,
res živinorejcev za kvalitet- da plasira na druga področnejšo in večjo rejo goveje ja Jugoslavije plemenski ma.
živine. Tako smo v Pomur. terial, saj je v njega vložiju, samo v prvi polovici le- la veliko sedanjega in minu.
tošnjega leta osemenili 1000 lega strokovnega dela, pa tu.
krav več od prejšnjih let. Sa- di velika finančna sredstva.
Želeli bi odgovor od primo področje Pomurja lahko
letno ponudi tržišču 1000 ko. stojnih republiških institucij,
sov kvalitetnih plemenskih ali so bili sprejeti kakršni,
koli ukrepi ali dogovarjanja,
telic lisaste pasme.
V zadnjem času pa se pri da bi se zaščitila lastna proplasmanu plemenske živine izvodnja plemenskih telic in
srečujemo z izrednimi teža- preprečil nepotreben uvoz levami, ki so posledica veli- teli.
kega uvoza plemenskih telic
Na vprašanje je odgovoril
lisaste pasme v Jugoslavijo. Milovan Zidar, sekretar sekrePo podatkih tujih uvoznikov tariata za kmetijstvo, gozdarin podatkih organizacij v Ju- stvo in prehrano:
goslaviji, je bilo samo v dru- Strinjamo se z ugotovitvijo
gi polovici letošnjega leta živinorejcev iz Pomurja, da
uvoženih prek 3000 telic lisa- bi se lahko v SR Hrvatski
ste pasme. V kvaliteti telic, in SR Sloveniji vzredilo popo izjavi organizacij, ki ima- trebno število plemenskih tejo uvožene telice in telice iz lic za kupce iz Jugoslavije, ki
našega področja, ni bistve- te živali danes uvažajo.
nih razlik, s tem, da je cena
SR Slovenija sistematično
našim telicam v poprečju za izvaja selekcijo goveje živine,
1/3 nižja od uvoženih.
opravlja kontrolo proizvodnoOb tem živinorejci Pomur- sti in vodi rodovništvo. V leja zastavljajo naslednja vpra- tu 1976 je bilo v kontroli
šanja: v čem je interes Ju. proizvodnosti 122.732 glav
goslavlje, da uvaža plemen- vseh pasem, od tega 47.319
ske telice lisaste pasme, če glav lisaste pasme. Selekcijo
jih Slovenija skupaj s Hrvat, in vsa dela v zvezi s tem vosko lahko v isti kvaliteti in dijo Zavod za živinorejo pri
v potrebnem številu vzredi Kmetijskem inštitutu Slovesama doma? Zakaj je potreb. nije, živinorejsko-veterinarski
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in kmetijski zavodi, ki skrbijo tudi za promet tržnih viškov, vseh plemenskih krav
in telic, katere rejci ne potrebujejo za reprodukcijo
lastnih čred. Rejci iz SR Slovenije organizirano lahko
nudijo letno 1300 plemenskih
telic lisaste pasme, 1100 rjave pasme in 300 črnobelih.
Kolikor bi kupci plemenskih
telic naročili plemenske živali dve ali tri leta prej bi se
ponudba plemenskih živali
še zvečala.
Zivinorejsko-veterinarski in
kmetijski zavodi so v zadnjih letih opravili velike napore, da bi pridobili ustrezne kupce iz drugih republik
in pokrajin. V letu 1976 je
delegacija kmetijskih zavodov
in živinorejsko poslovne
skupnosti obiskala ustrezne
organe v SAP Kosovo. Podobne delegacije so bile v
letih 1976 in 1977 tudi v SR
Makedoniji in SR Bosni in
Hercegovini. Prodaja plemenskih živali se sicer oživlja,
vendar še ne dosega ponudbe. V letu 1977 je bilo doslej prodanih 500 telic lisaste
pasme, 700 telic rjave pasme
in 40 čnobelih. Za nakup telic v Pomurju pa so že javljeni prvi kupci iz Italije.
Dva do trikrat letno se sestaja koordinacijski odbor selekcijskih služb vseh republik in pokrajin. Ob vsaki priložnosti se posredujejo tudi
podatki o tržnih viških plemenskih živali. Zbrani podatki se posredujejo gospodarski zbornici Jugoslavije.
Na pobudo proizvajalcev
plemenskih živali je bil 13. 4.
1977 pri Gospodarski zborni-

ci Jugoslavije sklican sestanek, da bi sprejeli ustrezne
ukrepe za zaščito domače proizvodnje plemenskih živali.
Ob prisotnosti vseh organizacij, ki se ukvarjajo s selekcijo živine, večjih proizvodnih
organizacij združenega dela in
zveznega komiteja za kmetijstvo so bile med drugim izrečene zahteve po spremembi uvoznega režima, in da
bi se z ustreznim kreditiranjem tudi vzpodbujal promet domače plemenske živine.
V SR Sloveniji je pri Gospodarski zbornici formirana
komisija za presojo uvoza, ki
predlaga medresorski komisiji za razporeditev uvoza dokončno odločitev. Organizacije združenega dela v SR Sloveniji nakupujejo plemensko
živino iz uvoza le kadar gre
za vrhunske kakovosti plemenjakov in v zadnjem času se
je uvozilo manjše število plamenskih telic črnobele pasme, da bi s tem pridobilo na
genetski vrednosti živali te
pasme.
V Jugoslavijo je bilo v letu 1977 uvoženih približno
4000 glav plemenske govedi,
večinoma črnobele pasme.
Del teh živali so prevzeli tudi kooperanti. Glede na to
menimo, da posebno za potrebe kooperacije proizvodnje ni razloga, da se uvaža
plemenska živina, ker sami
proizvajamo ustrezne živali
rjave in lisaste pasme.
Izvršni svet se bo zavzel,
da se menja uvozni režim in
s tem zaščiti domača proizvodnja plemenske živine.

Plačevanje zdravstvenih storitev
Pomurske regionalne zdravstvene
skupnosti
Karel Franko, delegat skupine delegatov za kmetijsko
področje 5. okoliša — Murska Sobota je kot uporabnik
zdravstvenih storitev naše
zdravstvene službe postavil
Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se v svojem ekspo.
zeju kot tud) v vseh drugih
gradivih, Id smo jih prejeli
za sejo Zbora združenega dela dne 23. 11. 1977 zavzema
za to, da se naj vsa sredstva,
ustvarjena nad dogovorjenimi zneski, ki se bodo obli-

kovala na podlagi plačanih
prispevkov, vrnejo vplačni.
kom sorazmerno z njihovimi
vplačili. Tak ukrep bo močno
prizadel zdravstveno službo
na manj razvitih območjih,
predvsem pa v Pomurju, kjer
zdravstvena služba že več let
zapored izkazuje velike izgube. Zdravstveni delavci, ki
delajo v Pomurju, ne skrivajo nezadovoljstva nad takim
ukrepom in slišati je celo,
da bodo — če se to realizira — prenehali delati.
Iz katerega vira naj po.
murska regionalna zdravstvena skupnost plačuje zdrav-

stvene storitve, če združeno
delo ne bo plačevalo prispevkov v višini, ki je potrebna
za redno zdravstveno dejavnost, ko pa ta skupnost nima nikakršnih rezerv?
Na vprašanje je odgovoril
dr. Dominik Komadina, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstvo in socialno varnost:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je v svojem ekspozeju in ostalih dokumentih
zavzel stališče, da je treba
predvsem uveljaviti prioritete na tistih področjih družbenih dejavnosti, kot so bile
dogovorjene s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v srednjeročnem obdobju, zaradi česar je treba pri
ostalih družbenih dejavnostih v zadnjih letih planskega obdobja ponovno proučiti
programe rasti ter izvesti temeljitejšo selekcijo prioritet
v okviru teh programov. Ta
naloga se nanaša tudi na
področje zdravstvenega varstva.
V razvoju zdravstvenega
varstva v Pomurju ugotavljamo v zadnjih treh letih
določen napredek, ki se kaže
predvsem v izravnavi poprečne porabe za zdravstveno
varstvo na občana. V letu
1975, ko je poprečna poraba
za zdravstveno varstvo znašala v SR Sloveniji 1.771 din,
je porabil občan v Pomurju le 1.360 din. Za leto 1977
pa na podlagi dosedanjih podatkov ocenjujemo, da bo
poprečno občan v SR Sloveniji porabil 2.129 din ali za
20% več kot v letu 1975,
medtem ko bo na občana v
Pomurju prišlo 1.974 din ali
45% več kot 1975. leta. S
tem pa se zmanjšujejo tudi
razlike med poprečno porabo za zdravstveno varstvo v
Ljubljanski regiji, ki je vseskozi najvišja in med porabo
v pomurski regiji, ki velja
za najnižjo, od 77:116 v letu
1975 na 93:109 v letu 1977.
V tem imajo nedvomno
zasluge sami občani pomurske regije, ki so s smotrnim
združevanjem sredstev pripomogli k saniranju situacije,
v nemali meri pa tudi solidarnostno ponašanje vseh
slovenskih občanov, ki z naraščajočimi soMdarnostnimi
prispevki pomagajo k saniranju funkcionalne dejavnosti zdravstva. Solidarnostni
priliv v Pomurje pa je znašal v letu 1975 preko 8 milijonov din, v letu 1976 preko
14 milijonov din in bo v letošnjem letu presegel 39 mi-

lijonov din, kar predstavlja
povečanje za leto 1977 v Pomurju dogovorjenih sredstev
v višini 254.892,000 din za na.
nadalnjih 15%.
Zdravstvene skupnosti so
se s srednjeročnim sporazumom o svobodni menjavi
dela v zdravstvu sporazumele, da bodo zaradi uskladitve pravic z dogovorjenim
obsegom zdravstvenega varstva v letu 1977 jn po potrebi tudi v naslednjih letih do.
ločile v svojih samoupravnih
splošnih aktih tiste naloge
in dejavnosti, ki jih lahko v
svojih programih opustijo ali
jih financirajo le delno, če
dohodkovne možnosti ne bo.
do omogočale njihovo uresničitev v celoti. Pri tem so
se sporazumele, da bodo najprej ustavile ali skrčile obseg investicijskih vlaganj, nato pa skrčile ali zaostrile merila za uveljavljanje še nekaterih pravic uveljavljanja
zdravstvenega varstva. Skozi
tako dogovorjeno politiko je
treba motriti tudi sedanje
stališče Izvršnega sveta.
O morebitni valorizaciji
programa zdravstvene skupnosti, Id bi bila opravičena
zaradi drugačnih gibanj ustvarjanja in globalne delitve
dohodka nasproti planskim
prizadevanjem, lahko delavci
v združenem delu odločijo in
sporazumejo po enakem postopku, kot je bil določen za
sprejem samoupravnega sporazuma o temeljih planov.
Ob upoštevanju prej pri.
kazanega razvoja zdravstvenega varstva v Pomurju, kot
tudi ob ugotovitvi, da Pomurski zdravstveni center v
letošnjem tričetrtletju ne iz.
kazuje izgube v nobeni od
svojih glavnih dejavnosti, za
v delegatskem vprašanju
omenjeno možnost prenehanja dela zdravstvenih delavcev ne more biti objektivnih
razlogov. Dolžnost pomurskih
zdravstvenih delavcev je v
prvi vrsti, da politiko investiranja prilagodijo material,
nim možnostim ter da z ustrezno notranjo samoupravno
organiziranostjo in poveza,
nostjo ter racionalno organizacijo dela in smotrnim iz.
koriščanjem opreme dosežejo večjo stopnjo delovne
učinkovitosti in tako izrabijo
tiste notranje rezerve, ki še
obstoja ter s tem dosežejo
večjo notranjo ekonomsko
stabilnost. Le tako bi eventualna zahteva po valorizaciji programov dobila v zdru.
ženem delu stvarno utemeljitev.
poročevalec

ZBOR OBČIN — 14. 12. 1977
Poraba družbenih sredstev za izlete v
tujino in vprašanje prekomerne rasti
porabe
Enako vprašanje kot ga je
t Zboru združenega dela postavila skupina delegatov gospodarskega področja, 20.
okoliša-Postojna, je upstavil
v Zboru občin Anton Berlak, član skupine delegatov
za Zbor občin Skupščine SR
Slovenije iz občine Postojna.
Enake odgovore sta posre-

dovala Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance in Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda
SR Slovenije za družbeno
planiranje. Vprašanja. in odgovore objavljamo v tej številki »Poročevalca« na strani 5.

Projekt avtoceste Ljubljana—Bregana
Jože Beg, član skupine de- naslednje delegatsko vprašalegatov za Zbor občin iz ob- nje:
AH lahko pričakujemo v lečine Novo mesto, je postavil

tu 1978 projekt avtoceste cesivno po posameznih obči.
Ljubljana — Bregana oziro- nah v obdobju od avgusta
ma, ali so usklajevalni po- 1976 do aprila 1977. Skoraj
stopki teko pomembnega pro- po vseh krajevnih skupnostih
jekta že opravljeni in v kakš. so bile po enomesečnem izobešanju informativno tehnični fazi usklajevanja so?
organiziraTo delegatsko vprašanje ne dokumentacije
javne razprave, ki se jih
smo že zastavili v začetku ne
udeležilo veliko števiio
sklica t« skupščine in smo je
dobili odgovor, da bodo us- krajanov. Vse upravičene priklajevalni postopki opravlje- pombe in dodatne informacije, zbrane na osnovi javne
ni leta 1976.
razgrnitve, so bile upoštevaNa vprašanje je odgovoril ne pri izdelavi projektov. UsLivij Jakomin, predsednik klajevalni postopki so bili
Republiškega komiteja za opravljeni tudi ob trasi obpromet in zveze:
stoječe stare ceste, ki bo v
Idejni projekt avtoceste prihodnosti služila kot neLjubljana — Bregana je v cestninska
cestna
zveza
izdelavi od leta 1976 in bo vzdolž štiripasovne avtoceste.
izdelan v I. četrtini leta 1978.
Vsa usklajevalna dela so
Posamezne . rešitve rekon- praktično končana, potekala
strukcije ceste št. I/l na od- pa so občutno dlje kot je
seku od Škofljice do Brega- bilo predvideno.
Izdelava idejnih projektov
ne so bile predložene v javno razgrnitev krajevnim in lokacijske dokumentaoij«
skupnostim vzdolž ceste suk- je v zaključni faai.

Sklep Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike
zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine
in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976 in
informaciji o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini in izpolnjevanju pogojev,
ob katerih smejo organizacije združenega de-la pošiljati delavce na delo v tujino
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 56. seji
14. decembra 1977 obravnaval poročilo o izvajanju sklepov in
priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike
zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje
delavcev z dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje
v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976 in informacijo o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela
pošiljati delavce na delo v tujino in v smislu 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
Sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o iavajanju
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje
problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini .in za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976 in

poročevalec

informacijo o izvajanju investicijskih in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino.
2. Zbor združenega dela v celoti podpira stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejel
ob obravnavi poročila o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja
naših delavčev v tujini in za postopno vračanje delavcev z
dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev
v SR Sloveniji za leto 1976.
3. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije priporoča vsem organizacijam združenega dela, da obravnavajo
problematiko, ki izhaja iz poročila o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje nekaterih vprašanj zaposlovanja naših
delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela iz
tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR
Sloveniji za leto 1976 ter dopolnijo in konkretizirajo svoja
programe za izvajanje teh sklepov in priporočil.
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Skupščine

RAZVOJNA

SFRJ

POLITIKA

Vsestranska podpora temeljnim razvojnim ciljem
in nalogam v letu 1978

® Skupščine vseh republik in pokrajin so sprejele temeljne opredelitve glede ciljev
in ukrepov za uresničevanje Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978
• Brez konkretnega potrjevanja akcij in ukrepov vseh družbenopolitičnih dejavnikov
ni mogoče zagotoviti enakomernega in uspešnega uresničevanja ciljev
gospodarskega in družbenega razvoja v prihodnjem letu
®stT!ri^Tia

V gospoda, stvu in družbl

"

omogočajo dinamičnejšo gospodarsko

® Samo velike strukturalne spremembe v gospodarstvu ustvarjajo pogoje za hitreišo
rast izvoza
'
• Celovit program ukrepov in akcij, ki vodijo k pospeševanju izvoza blaga in uslua
je eden glavnih instrumentov za reševanje problemov deficita plačilne bilance
• Zagotoviti čim popolnejše delovanje sistema pospeševanja hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih področij
'
Po predhodni razpravi v
delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ je bil Osnutek resolucije o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od 1976 do 1980
v letu 1978 (AS 554) na dnevnem redu sej skupščin vseh
republik in pokrajin. Pri
tem so bile oblikovane pripombe in predlogi skupščin
k Osnutku resolucije in nato poslani Skupščini SFRJ,
da bi v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin lahko
opravili usklajevanje stališč.
O Osnutku resolucije in o

prejšnji razpravi smo pisaj
v prejšnjih številkah, tako da
bomo ob tej priložnosti omenili nekatera osnovna načel,
na stališča skupščin repuoiik
in pokrajin, nato pa tudi njihove konkretne pripombe :n
predloge za posamezne dele
Osnutka resolucije.
NAČELNA PODPORA
RESOLUCIJI
Osnutek resolucije je dobil
načelno soglasje skupščin
vseh republik in pokrajin. Delegacije teh skupščin v Zbo-

UjllllllillllMIlllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
— PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN 1
I REPUBLIK IN POKRAJIN K OSNUTKU RESO- =
i LUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRU2- 1
= BENEGA PLANA JUGOSLAVIJE V LETU 1978 — |
I K AS 554
i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiimiiii|||||||||||||||||||„„„||,jf|
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ru republik in pokrajin so
istočasno pooblaščene, da v
okviru predloženih pripomb
in predlogov usklajujejo stališča z delegacijami skupščin
republik in pokrajin oziroma, da pri potrjevanju Predloga resolucije dajo soglasje
na ta dokument v celoti.
Ocenjujoč, da je predloženo
besedilo Osnutka resolucije
lahko temelj, ki bo služil za
nadaljne dogovarjanje in usklajevanje stališč o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana Jugoslavije v letu 1978,
so skupščine republik istočasno poudarile, da mora biti resolucija konkretnejša
predvsem v tem, da bi točneje določala akcije in ukrepe ustreznih družbenih dejavnikov, brez česar ni mogoče
zagotoviti enakomernejšega
in uspešnejšega uresničevanja
ciljev ekonomskega in družbenega razvoja v prihodnjem
letu.

USTVARJATI BOLJ
IZENAČENE POGOJE
GOSPODARJENJA
Skupščina SR Bosne In
Hercegovine najprej omenja,
da so v Osnutku resolucije
neenakomerno obravnavani
politika in cilji, potrjeni z
Družbenim planom. To sa
predvsem nanaša na obravnavo dejavnosti posebnega
pomena. V Osnutku resolucije sta namreč posamezno
obravnavana samo agroindustrijski kompleks in promet,
medtem ko energija, surovine in nekatere druge dejavnosti niso dobile ustreznega
mesta.
Naslednja bistvena pripomba se nanaša na problem
uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in
SAP Kosovo. Ugotavljajoč, da
se dogovorjena politika ne
uresničuje na ustrezen način,
poročevalec

Skupščina SR BiH predlaga,
da se v resoluciji jasno opredelijo naloge in da se sprejmejo ukrepi, s katerimi bi
zavrli dosedanje zaostajanje
razvoja omenjenih pocuocij.
Prav tako je bila predložena možnost se bolj dinamične gospodarske rasti v letu
1#7B. Na to možnosc, kot je
rečeno, kažejo številna pozitivnf gibanja v gospodarstvu
in družbi, na to pa oovezuje
tudi dejstvo, da je v zadnjih
dveh letih prišlo do zaostajanja gospodarske rasti.'
Da hi ustvarili pogoje za
dtaamičnejšo
gospodarsko
rast v prunodnjem letu predla,
gajo, da je treba vsestransko
spoznati vse področje ekonomskih odnosov s tujino.
Pri tem pa je poudarjena
nujnost, da je v resoluciji
posebej podčrtana odgovornost republik in pokrajin za
plačitao-bilančno ta devizno
bilančno postavko. Zavzeto je
bilo stališče, da morajo posledice deficitne plačilne bilance nositi republike in pokrajini, ki so jo ustvarile, to
je, da ni mogoče sprejeti linearnih ukrepov za omejevanje uvoza. Prav tako je predložen sprejem ukrepov za
pospeševanje izvoza. V okviru predlogov, ki zajemajo
jasnejšo opredelitev nalog in
ukiepov s področja ekonomske menjave s tujino zahtevajo, da Zvezni izvršni svet
v prvem četrtletju 1978. leta
pripravi program substitucije izvoza v skladu z Družbenim planom.
Posebej je poudarjen pomen zagotavljanja enakomernih pogojev gospodarjenja v
letu 1978. Zaradi tega je predloženo, da bi z diferenciranim povečanjem cen popravili porušena razmerja cen
in da bi obdržali takšna razmerja, ki bodo organizacijam združenega dela zagotavljala enakopraven položaj v
pridobivanju dohodka. Pri
tem vztrajajo na tem, da se
s politiko cen zagotavljajo
pogoji za izboljšanje materialnega položaja energetskosurovinskih panog, kar je —
kar je poudarjeno — v skladu s cilji, dogovorjenimi v
Družbenem planu.
POSPEŠITI RAZVOJ
DEJAVNOSTI
POSEBNEGA POMENA
Med pripombami ta predlogi Skupščine SR Crne gore
zavzemajo posebno mesto
stališča, ki zadevajo zapleteno problematiko večje dinamike rasti družbenega proporočevalec

izvoda. Podpirajoč usmeritev
zadrževanja zadovoljive dinamike rasti družbenega proizvoda iz leta 1977, Skupščina
meni, da Osnutek resolucije
ne vsebuje ocene o tem, kako bi se ta dinamika odražala na področju zunanjetrgovinske menjave, na spremembe
v sistemu delitve dohodka
ta druge strukturne spremembe v procesu usklajevanja porabe z realnimi možnostmi proizvodnje. Zaradi
tega je predloženo, naj se
skrbno prouči predložena dinamika rasti družbenega proizvoda, predvsem industrijske proizvodnje, glede na
stopnjo rasti izvoza blaga ta
uslug.
Podčrtano je, da samo velike strukturalne spremembe
gospodarstva omogočajo zadovoljivejši izvoz in uvoz.
Razpoložljivi podatki za prvi
dve leti uresničevanja plana,
je poudarjeno v gradivu
Skupščine SR Crne gore, ne
dajejo osnove za zaključek,
da je do takšnih sprememb
tudi prišlo. Zato predlagajo,
da bi z resolucijo podrobneje določili instrumente za pospeševanje izvoza in da bi
uvedli večjo selektivnost pri
uvozu. Na kratko, z zunanjeekonomsko menjavo bi kazalo pospešiti proces prestrukturiranja gospodarstva, to je
pospešiti razvoj dejavnosti
posebnega pomena (predvsem tistih, ki so zaostale
v preteklem dveletnem ob.
dob ju).
Ugotavljajoč, da je dinamika gospodarske rasti v
gospodarsko manj razvitih
republikah in SAP Kosovo
na ravni razviti.'! republik in
SAP Vojvodine, sklepajo, da
se ne uresničuje proces
zmanjševanja razlik v družbenem proizvodu na prebivalca.
V zvezi s tem je bila posebej podčrtana nezadovoljiva struktura vira financiranja družbenih bruto gospodarskih investicij. Naveden
je podatek, da so pri razvitih republikah in SAP Vojvodini sredstva temeljnih organizacij združenega dela
udeležena z 51 odstotki pri
financiranju investicij, medtem ko pri manj razvitih
ta udeležba znaša le 32 odstotkov. V Cmi gori je to
stanje še bolj neugodno, ker
omenjena udeležba doseže
18,6 odstotka. Podčrtano je,
da se je to stanje še bolj
poslabšalo v letu 1977 in to
zaradi mobilizacije sredstev
za kritje izgub iz leta 1976.

S tem so — kot je rečeno
na koncu sklepov Skupščine
SR črne gore — do konca
izčrpana sredstva temeljnih
organizacij združenega dela.
ČIM VEČJI IZVOZ
BLAGA IN USLUG
Skupščina SR Hrvatske
najprej ugotavlja, da se resolucija sprejema v času, ko
so gospodarska gibanja na
številnih področjih zadovoljiva. Resda je tok gospodarske
aktivnosti istočasno obremenjen z določenimi težavami,
posebno na področju ekonomskih odnosov s tujino.
Ker pa ima tudi tisto, kar
je ocenjeno ugodno, določeno negativno delovanje, Skupščina meni, da kaže, da bi
morali do sprejetja resolucije nekatera bistvena področja še naprej proučevati,
da bi izenačili ocene ta določili ukrepe, ki bi projekcijo in naloge napravili realno
uresničljive. Poudarjeno je,
da so nadaljna raziskovanja
posebno potrebna na področju mednarodne menjave, cen
ta splošne in skupne porabe.
Ker stopamo v prihodnje
leto s pospešenim notranjim
povpraševanjem in zmanjšanim uvozom bi, po mnenju
Skupščine, morala resolucija
mnogo konkretneje določiti
tvorne ukrepe ta aktivnosti,
katerih namen bi bil večja
rast izvoza blaga ta uslug.
Celovit program takšnih ukrepov in akcij bi moral predstavljati enega glavnih načinov reševanja problema plačilnega primanjkljaja. V zvezi s tem je ugotovljeno, da
so predloženi ukrepi usmerjeni bolj na preprečevanje
uvoza kot na podporo izvozu.
Povečanje deviznega priliva
od turizma in uslug je prav
tako treba izkoristiti kot
sredstvo za izboljšanje razmerja v plačilni bilanci. Vendar je naša država v zadnjih
dveh letih zabeležila zmanjšanje tujega turističnega prometa. Vzroke za takšna gibanja je — po oceni Skupščine — treba iskati v naši politiki, zaradi katere je turistično gospodarstvo konkurenčno vedno slabše. Zaradi
tega je predloženo, da naj
bi bilo v resoluciji izraženo
določnejše stališče glede nadaljnjega razvoja turizma. Pri
tem pa bi kazalo — kakor je
poudarjeno — v prvi vrsti
vztrajati pri realizaciji ukrepov, oziroma sklepov, spreje-

tih z Dogovorom o temeljih
Družbenega plana Jugoslavije za razvoj tujega turizma
v obdobju od leta 1976 do
1980.
Na koncu Skupščina meni,
da se je pokazala potreba
za proučevanje splošne ta
skupne porabe, posebno obveznosti, ki so v zvezi s proračunom federaoije, oblikovane na ravni drugih družbenopolitičnih skupnosti.
Osnutek resolucije, kakor
ocenjuje Skupščina SR Makedonije, opravičeno postavlja težišče na neposredne
naloge, ki naj prispevajo k
nadaljnjemu
uresničevanju
Družbenega plana Jugoslavije. Posebej podpira usmeritev na takšno dinamiko ta
strukturo proizvodnje in razvoja ostalih dejavnosti, ki
bodo omogočile popolno angažiranje razpoložljivih resursev, razširitev materialne
osnovne združenega dela in
zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih
potreb v okvirih, predvidenih
s planom.
Pospeševanje investicijske
dejavnosti (posebej hitrejša
rast investicij v osnovna
sredstva ta nadaljnjo rast vlaganja v stanovanjsko graditev) bo delovalo v smeri potrebnega dinamiziranja splošne gospodarske aktivnosti.
Pri tem se kaže potreba po
posebni podpori prizadevanjem, ki so usmerjena h krepitvi akumulativne in reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela v gospodarstvu v ustvarjenem dohodku in v sredstvih za gospodarske investicije.
Skupščina prav tako meni,
da mora biti prihodnje leto
ena najpomembnejših nalog
organizacija nastopanja na
tujih trgih, kar bi po svoje
prispevalo k povečanemu izvozu.
Kar zadeva podporo hitrejšemu razvoju gospodarsko
manj razvitih republik ta
SAP Kosovo, se kaže potreba po čimbolj popolnem delovanju dogovorjenega sistema. Zaradi tega bo treba
pospešiti skupne napore za
nadaljnjo rast zaposlenosti
ta za izvajanje politike ekonomske stabilizacije, pri čemer bi rast cen in življenjskih stroškov morala biti nižje od ravni, dosežene v letu
1977.
Upoštevajoč funkcionalno
medsebojno odvisnost tokov
v družbeni reprodukciji.
Skupščina izraža dvom v
možnost uresničevanja priča.
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kovane dinamike industrijske
proizvodnje in investicijske
aktivnosti v pogojih zadrževanja obsega uvoza blaga na
letošnji ravni. Zaradi tega
predlaga proučitev razmerij,
predviđenih v bilanci države.
Sprejeto je bilo stališče, da
mora biti uvoz opreme realen, da raste uvoz surovin
ln reprodukcijskega materiala z večjo stopnjo in da se
istočasno ugotovijo možnosti
za občutno zmanjšanje predvidenega uvoza blaga za široko porabo.
STABILIZACIJA
STOPNJE RASTI
Med načelnimi pripombami
je Skupščina SR Slovenije
pokazala na potrebo, da naj
bi bili skupaj z resolucijo
sprejeti tudi vsi akti, ki določajo pogoje poslovanja (na
primer dogovor o politiki
cen). Prav tako je bilo sprejeto stališče, da je treba vse
elemente ekonomske politike, ki jih določa Skupščina
SFRJ, konkretizirati in tako
onemogočiti prakso, da bi jih
pozneje določali izvršni or.
gani.
Kar zadeva sicer pravilne
usmeritve Osnutka resolucije, po oceni Skupščine SR
Slovenije, ne določa potrebnih pogojev in ukrepov za
njihovo uresničevanje oziroma ne izhaja iz točnih in
preverjenih računov. Zaradi
tega predlaga, da zvezni organi pri usklajevanju stališč
o Osnutku resolucije pokažejo potrebne bilance Zboru
republik in pokrajin. Nazadnje predlaga, da se v času
usklajevanja stališč napravi
vzporedna analiza, ki bi pokazala, v tolikšni meri resolucija upošteva usklajene in
potrjene elemente v , svoječasno sprejetem Programu
stabilizacijske politike.
Potrjujoč, da mora biti osnovna naloga ekonomske politike v prihodnjem letu stabilizacija stopnje gospodarske rasti, Skupščina SR Slovenije predlaga, da se v resolucijo vključi stališče, ki bo
vse nosilce investicijskih odločitev zavezovalo, da razpoložljiva sredstva v prvi vrsti
usmerjajo za dograjevanje že
začetih objektov, seveda če
so ti objekti v skladu s prednostnimi opredelitvami srednjeročnega plana, če resnično prispevajo k substituciji
uvoza oziroma povečanju izvoza. V zvezi. s pospeševanjem investicijske dejavnosti
je posebej treba podpreti us12

meritev na povečano stanovanjsko graditev in so kot
nesprejemljivi ocenjeni sklepi, ki bi lahko zmanjševali
obseg te posebej pomembne
gospodarske in družbene dejavnosti.
Glede na to, da samoupravno združevanje dela in
sredstev na gospodarskem
področju ni zadovoljivo, to
je, da gre redko čez raven
delovne organizacije, oziroma
regionalne okvire, je predloženo, da bi bilo to vprašanje — sicer eno temeljnih
s področja razširjene reprodukcije — posebej obdelano
v resoluciji.
Glede ekonomskih odnosov
s tujino je treba vztrajati na
čim večji rasti izvoza, ki je
poleg investicij bistven dejavnik gospodarske rasti.
Prav tako je podčrtana potreba za čim večjo racionalizacijo uvoza opreme, čeprav
je poudarjena nujnost zagotovitve urvozme opreme, brez
katere je nemogoče zaključiti začete prednostne objekte. Ta problem je posebej
prisoten v SR Sloveniji, kjer
je bil leta 1977 uvoz opreme
pod. ravnijo iz preteklih, let,
medtem ko se je v Jugoslaviji občutno povečal. Da bi
se stanie na področju uvoza
izboljšalo, je bil dan predlog, da ustrezni organi federacije (posebej Gospodarska
zbornica Jugoslavije) do konca tega srednjeročnega plana
izdeluiejo letne programe
substituoije uvoza.
Več pripomb je bilo danih
na del Osnutka resolucije, ki
je posvečen problemom monetarno-kreditne politike. Tako je med drugim predloženo, da bi z resolucijo določili bližnie naloge in cilje,
ki jih morajo nosilci samoupravne preobrazbe denarnega sistema in bank uresničiti v letu 1978.
Dejavnosti posebnega pomena so dobile ustrezno mesto v prioombah in predlo,
gih Skupščine SR Slovenije.
Posebei je noudariena nujnost snreietia ostalih družbenih dogovorov, predvsem
dogovora o zadolževanju v
tu'ini.
Več pripomb je bilo tudi
na prema.ihno jasnost nekaterih formulacij v Osnutku
resoluoue. Po mneniu Skupščine SR Sloveniji« lahko premalo jasne formulacije pripeliejo do zaključka, đa obst.afa, fežnia za enolično davčno ali stanovanjsko 'iOoHtfJrOi
Vsekakor bi bila takšna te?nja nesprejemljiva, saj se

razmere v republikah in po.
krajinah razlikujejo.
Z DOGOVARJANJEM
REŠEVATI VPRAŠANJA
SKUPNEGA INTERESA
V stališčih Skupščine SR
Srbije je posebej podčrtana,
nujnost, da se aktivnost vseh
subjektov družbenega planiranja usmeri k doseganju dinamičnega in stabilnega družbenoekonomskega razvoja, ki
ho omogočil uresničevanje
planiranih ciljev in razmerij.
Delegacija Skupščine SR
Srbije v Zboru republik in
pokrajin je zadolžena, da se
zavzame za reševanje določenih vprašanj, ki so širšega
pomena za usklajevanje sta,
lišč republik in pokrajin.
Pri nadaljnjem delu na Osnutku resolucije bi morali,
po mnenju Skupščine SR Srbije, oceniti ali je potrebno,
da se v resoluciji omenijo
nekatera vprašanja s področja družbenih dejavnosti, za
katere imajo skupen interes
republike in pokrajini. Ta
vprašanja bi kazalo reševati
z dogovarjanjem. To predvsem ko gre za izvajanje dolgoročne politike na področju
izobraževanja in vzgoje (reforma izobraževanja, študent
ski standard, izobraževanje
in vzgoja otrok naših delavcev, začasno zaposlenih v tujini) in kulture (izdajateljska
dejavnost in drugo).
DOSLEDNEJE REŠEVATI
PROBLEME NERAZVITIH
PODROČIJ
Ob tem, ko je Skupščina
SAP Kosovo dala soglasje k
Osnutku resolucije, je dala
še vrsto dopolnilnih predlogov na predloženo besedilo
oziroma za popolnejše in jasnejše oblikovanje posameznih
stališč.■
Razvoju dejavnosti posebnega pomena, predvsem pa
njihovemu materialnemu položaju, bi morali dati ustrezno mesto V resoluciji, je
podčrtano v sklepih Skupščine; SAP Kosovo-,
Prav tako so predložili določitev konkretnih nalog glede proučevanja in nadaljnjega izpopolnjevanja oblik
združenega dela in sredstev.
Problem
zaposlovanja,
predvsem problem nizke zaposlenosti v nekaterih pod- .
ročjih, bi moral dobiti ustrezno mesto v resoluciji.
Na koncu je bilo sprejeto

stališče, da bi morali pri nadaljnjem delu več pozornosti
posvetiti problemom razvoja
gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo.
VEČJE INVESTICIJE
V KMETIJSTVU
Ob tem, da upoštevamo sedanje stanje v mednarodni
menjavi, kot tudi njen pomen za nadaljnji razvoj gospodarstva in zagotovitev potrebnih surovin, reprodukcijskega materiala in opreme,
Skupščina SAP Vojvodine
meni, da je treba v Osnutku
resolucije bolj naglasiti potrebo dinamičnejše rasti izvoza in odkrivanja učinkovi.
tih ukrepov za njihovo doseganje.
V dosedanjem uresničevanju srednjeročnega plana
kmetijstvo in agroindustrijski kompleks zaostajata v
strukturi skupnih investicij.
Ko ugotavlja to dejstvo,
Skupščina SAP Vojvodina
predlaga, da bi v politiki investiranja bolj upoštevali
potrebo in koristnost povečanja investicij na tem pod.
ročju.
Skupščina SAP Vojvodina je
pokazala tudi na potrebo pospešenega sprejemanja preostalih sistemskih rešitev, kar
bo zahtevalo tudi prilagajanje gospodarstva novim pogojem. Da bi se izognili nepotrebnim težavam pri uveljavljanju novega sistema,
predlagajo sprejem začasnih
prehodnih rešitev.
JASNEJE DOLOČITI
CILJE IN NALOGE
EKONOMSKE POLITIKE
V skladu z načelnimi stališči, o katerih je že bol go.
vor, so dale skupščine republik in pokrajin vrsto konkretnih pripomb in predlogov na posamezne dele Osnutka resolucije. Iz tega obilja stališč so izbrana tista,
o katerih ni bil posebej govor v prikazu načelnih stališč oziroma, tista, s katerimi
se predlagajo dopolnitve
predloženega besedila ali njegovo jasnejše oblikovanje.
Besedilo, s katerim so določene naloge poitike v prihodnjem letu, naj bi vsebovalo obveznost doslednejše
uporabe sistemskih in drugih rešitev, s katerimi se politični in gospodarski sistem
in odnosi v združenem delu
usklajujejo z Ustavo SFRJ .
in na tej osnovi zagotavljajo
poročevalec

hitrejši razvoj odnosov socialističnega samoupravljanja
v združenem delu (SR Srbija).
Kar zadeva krepitev akumulativne in reproduktivne
sposobnosti gospodarstva, je
poudarjeno, da je ta cilj mogoče zagotoviti z izenačenimi
pogoji gospodarjenja, doslednejšim izvajanjem politike
primarne delitve in politike
skupne in splošne porabe
(SR BiH). Glede hitrejšega
razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo, problem ni v delovanju tega sistema, ampak v
poudarjanju nujnosti uresničevanja dogovorjene politike
(SR Srbija). Podobno pripombo je dala Skupščina SR
BiH.
Na del Osnutka resolucije,
ki določa količine ciljev v
letu 1978, je bilo danih več
konkretnih pripomb, med
drugim je predložena nekoliko večja stopnja rasti kmetijske proizvodnje (SR Srbija). Razen tega bi morali vse
kazalce rasti proučiti z dopolnilnimi analizami (SR
Slovenija). Predloženo je, da
bi v novi analizi določili naloge razvoja dejavnosti posebnega pomena, da bi dali
ocene o zaostajanju nekaterih od njih, kot tudi, da bi
določili ukrepe za uresniče-

vanje dogovorjene politike in
dinamike razvoja teh dejavnosti (SR Crna Gora).
NADALJNJE DOGRAJEVANJE SISTEMA
GOSPODARJENJA
Obveznost nosilcev investicijskih odločitev, da ni mogoče začeta graditi novih
zmogljivosti, dokler niso zagotovljena sredstva za pravočasno nadaljevanje gradnje
začetih dogovorjenih objektov, katerih graditev je v teku, je izzvala številne pripombe. Z ene strani je poudarjeno, da to ne more biti
trdna obveznost, ampak samo zahteva, da bi v to vložili vse napore. Z druge strani pa je rečeno, da bi omenjeno obveznost lahko sprejeli, če bi bila zagotovljena
pravočasna in popolna informacija o objektih, ki so v
gradnji. Končno je predloženo, da bi to stališče črtali,
ker zakonski predpisi že zavezujejo nosilce investicijskih
odločitev za nove objekte
(SR BiH, SR Slovenija, SR
Hrvatska, SAP Kosovo).
Razvoj dejavnosti posebnega pomena je prav tako
vzbudil veliko zanimanje, kar
se je odražalo tudi v številnih pripombah. Predloženo
je, da se poleg proizvodnje

6 milijonov pšenice, uresniči
proizvodnja okrog 10 milijonov ton koruze. (SR Srbija).
V posebni točki pa bi kazalo
določiti konkretne naloge za
pospeševanje razvoja turizma, vključujoč tudi obveznost prevzemanja dopolnilnih ukrepov za pospeševanje
dogovorjenega razvoja na
tem področju (SR Crna Gora).
Predložene formulacije o
politiki porabe bi morale biti točnejše. Zaradi tega bi
kazalo poudariti, da mora
skupna finalna poraba rasti
do meje rasti družbenega
proizvoda; v tem okviru bi
morala imeti sredstva za
osebno in splošno porabo
počasnejšo, sredstva za gospodarske investicije in rezerve pa hitrejšo rast od rasti
družbenega proizvoda (SR
Srbija). Razen tega bi morali sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb na vseh
ravneh obravnavati ločeno od
sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb (SR Hrvatska). Podobne pripombe sta
dali SR BiH in SR Crna
gora.
Na del Osnutka resolucije,
v katerem je govor o ukrepih za spodbujanje samoupravne preobrazbe sistema gospodarjenja, so bile prav tako dane pripombe, katerih

namen je bil, da se to nenavadno zapleteno in pomembno področje čim bolje uredi.
(SR Slovenija, SR BiH, SAP
Kosovo, SR Hrvatska, SR
Makedonija, SR Crna Gora,
SR Srbija).
Glede politike cen je bila
izražena zahteva, da se vse
družbenopolitične skupnosti
v svoji pristojnosti posebej
prizadevajo, da se bolj umir.
j eno, postopoma in na selektivni osnovi menjajo cena
blaga in uslug. Družbenopo.
litične skupnosti bi morale
izvajati politiko cen tudi ob
uporabi ukrepov kompenzacije (SAP Vojvodina).
Ocenjeno je, da politika
ekonomskih odnosov s tujino
zavzema preveč prostora v
odnosu na ostalo problema,
tiko, ki jo obravnava osnutek resolucije. Zaradi tega
so bile predložene spremembe in dopolnitve, ki bi to
gradivo zmanjšale v potrebne meje (SR Srbija, SR BiH,
SR Hrvatska, SR Crna Gora,
SR Makedonija, SAP Koso.
vo).
Končno je bila dana vrsta
pripomb in predlogov na dele Osnutka resolucije, v katerih je govor o monetarnokreditni politiki, o krepitvi
obrambnih priprav in o gradnji temeljev skupnega druž.
bemega sistema informiranja.
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Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojana Cigoja:
OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu
Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu Številni podatki
iz sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na

področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeh se razvija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na
važnejše, rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi partnerji.
To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal
CZ »Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga
priporoča' delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in pravnim službam ter posameznikom.
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Izvajanje

politike

ekonomske stabilizacije-bistven

pogoj za skladnejši razvoj
# Zagotoviti moramo take pogoje, da bo rast cen in življenjskih stroškov nižja kot v
letu 1977
I# Pospešimo sprejetje dogovora o ukrepih za spodbujanje razvoja dejavnosti
posebnega pomena
# Razvoj malega gospodarstva je dobil ustrezno mesto v naši ekonomski politiki
# Stopnja rasti denarne mase ne sme prekoračiti stopnje rasti družbenega proizvoda
# Dodatna prizadevanja za hitrejšo samoupravno združe-vanje dela in sredstev
# V prihodnjem letu bomo periodično usklajevali osebne dohodke in obveznosti iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela z ustvarjenim dohodkom
Tako kot je v navadi že več
leit, so vsi odbori Zbora republik In pokrajin Skupščine
SFRJ decembra usklajevali
stališča ob pripombah in predlogih skupščin republik in pokrajin glede besedila Osnutka
resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1976 do 1980 v letu 1978 (AS
554). To obsežno in zelo odgovorno družbeno ter politično
delo se je začelo 6. decembra.
Delegati so začeli preučevati pripombe in predloge k Osnutku resolucije v delovnem
in konstruktivnem ozračju.
Pri tem so dosledno spoštovali tudi argumente, ki spremljajo posamezna stilišča. K
učinkoviti razpravi, ki naj
prinese željene rezsultate, je
vsekakor prispevalo tudi sodelovanje predstavnikov predlagatelja, Osnutka resolucije
Zveznega izvršnega sveta.
Usklajevanje stališč v sedmih odborih Zbora republik
in pokrajin je zaključno dejanje pred končnim sprejemanjem Resolucije na zasedanju
Zbora, ki je sklicano 27. decembra tega leta. S tem bo,
uspešno in pravočasno, končana še ena od pomembnih
in zahtevnih nalog delegatske Skupščine.
V našem glasilu smo že po-

ročali, da so delegati najprej
dobili Osnutek resolucije, tako da so lahko med predhodnimi razpravami na sejah odborov posredovali mnenja o
tem dokumentu. Nato so oblikovale svoje pripombe in
predloge skupščine republik
in pokrajin. To je bal tudi temelj za usklajevanje stališč v
odborih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Prikazali smo že obe prejšnji fazi nastajanja končnega
besedila Resolucije. Zaradi tega v tem prispevku, v strnjeni obliki, posredujemo usklajena stališča o posameznih
točkah Osnutka resolucije.
Poudariti pa tudi moramo, da
odbori nadaljujejo a usklajevanjem stališč o tistih vprašanjih, ki so še odprta.
TOČNEJŠA DOLOČITEV
CILJEV EKONOMSKEGA
m DRUŽBENEGA
RAZVOJA
Razprava na seji Odbora za
družbeni plan in razvojno po.
litiko je bila izredno živahna
in prepletena s posredovanjem mnogih argumentov,
predno so delegati uskladili
stališča o vrsti formulacij v
Osnutku resolucije. Ker so
delegati želeli, da Resolucija
vsebuje jasne cilje in ukre-
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1 USKLAJEVANJE STALIŠČ O PRIPOMBAH IN
i PREDLOGIH K OSNUTKU RESOLUCIJE O POI LITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA
I JUGOSLAVIJE V LETU 1978 — V DELOVNIH
I TELESIH ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN —
1 K AS 554
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pe uresničevanja srednjeročnega plana v prihodnjem letu,
so člani Odbora sprejeli tudi
nekatera nova določila.
Stališče, da moramo v prihodnjem letu doseči tako dinamiko ter strukturo proizvodnje in razvoja v celoti,
ki bo omogočila uresničenje
Plana z usklajenimi blagovno-denarnimi odnosi, boljšo
organiziranostjo, produktivnejšim delom., učinkovitejšim
gospodarjenjem in z večjim izkoriščanjem domačih virov
surovin zaradi povečanja reprodukcijske sposobnosti gospodarstva, je usklajeno.
Dopolnjeno je mnenje, ki
zadeva gospodarsko manj razvita območja. V prihodnjem
letu moramo namreč zagotoviti hitrejši razvoj vseh gospodarsko manj razvitih republik (in najhitrejši razvoj
SAP Kosovo) kot bo poprečen razvoj v vsej državi. S
tem se bodo zmanjšale relativne razlike v stopnji razvitosti gospodarsko manj raovitih območij glede na stopnjo
razvitosti naše dežele. Za dosego tega cilja pa bo potrebno okrepiti naše delo. Od tega, da bodo popolnejše delovali dogovorjeni sistemi podpore hitrejšemu razvoju teh
območij do uresničitve dogovorjenih dopolnilnih ukrepov
za dosego najhitrejšega razvoja SAP Kosovo.
Člani Odbora so sklenili,,
da moramo pri gibanju cen
in življenjskih stroškov ustvariti taike pogoje, da bo rast
cen in življenjskih stroškov
nižja od rasti v letu 1977. Pri
tem nameravamo dosledno
izvajati politiko ekonomske
stabilizacije, ob polnem anga-

žiranju vseh nosilcev odločanja v gospodarstvu in družbi.
Med naloge, ki jih bo potrebno doseči prihodnje leto,
so delegati uvrstili tudi krepitev splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite. Obe
dejavnosti moramo graditi na
enotnih družbenopolitičnih temeljih in kot celovito obrambno in zaščitno funkcijo samoupravno organizirane družbe.
Bistvene spremembe so delegati sprejeli tudi za tisto točko Resolucije, ki govori o temeljnih elementih ekonomske
politike. Tako med drugim ta
točka zdaj zahteva nujnost
sklepanja dogovorov o posebnih ukrepih ekonomske politike za vzpodbujanje dogovorjenega razvoja v dejavnostih posebnega pomena, sklenitev dogovora o merilih za
usmerjanje in izkoriščanje
dopolnilnih tujih sredstev in
dogovora o razvoju kapacitet za proizvodnjo in predelavo nafte.
Vsekaikor moramo omeniti
tudi nalogo zagotavljanja
ugodnejših pogojev za razvoj
malega gospodarstva. Republike, pokrajini in občine bodo
z ustreznimi ukrepi spodbujale trajno enakopravno kooperacijo večjih proizvodnih organizacij združenega dela z
organizacijami združenega dela malega gospodarstva. Prsv
tako lahko pričakujemo večjo
aktivnost krajevnih skupnosti,
občin, in drugih dejavnikov za
to, da bo izboljšana ponudba
blaga za široko potrošnjo, ponudba nestandardnih proizvodov in i'eficitarnih obrtniških
storitev v združenem delu in
samostojnem osebnem delu.
poročevalec

Zapisano je tudi novo stališče, ki določa, da bodo predpisi federacije in drugi ukrepi spodbujali skupna vlaganja v državi vključno z vlaganji tujih partnerjev. Vse to
naj bi zagotovilo pogoje za
večjo zaposlenost. Se posebej
na tistih območjih, kjer ni
dovolj delovnih mest.

je v svetovnem in domačem
gospodarstvu.
Pomemben cdilj v prihodnjem letu bo tudi razčlenitev
in uporaba novih sistemskih
rešitev na področju cen in
primarne delitve. Prav glede
teh vprašanj so delegati sprejeli novo stališče. Določili so,
da mora biti do konca prvega trimesečja leta 1978 sprejet zakon o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen.
Zakon o temeljih sistema
kompenzacij pa bo sprejet
prihodnje leto.
Spremeba cen na svetovnem tržišču ne bi smela avtomatično in v enaki meri
vplivati na cene v državi. Kakor je ioločeno, bo to zagotovljeno s sistemom cen in
družbeno kontrolo cen, z dogovori in sporazumi ter z drugimi instrumenti ekonomske
politike (z rezervama, davčno,
carinsko, kredi tnomonetamo,
devizno politiko in podobno).
Pri tem pa se bodo tudi upoštevali pozitivna učinki svetovnega tržišča.
Ko je odbor sprejel še vrsto drugih koristnih popravkov, je uskladil besedilo Osnutka resolucije.

DOLOČANJE
TEMELJNIH ELEMENTOV
POLITIKE OBRESTNIH
STOPENJ
Delegati Odbora za kredit,
no-jnonetarni sistem so uskladili stališča o skoraj vseh
pripombah in predlogih skupščin republik in pokrajin glede Osnutka resolucije. Tako
je med drugim v novem stavku Resolucije zapisano, da
bo dogovor med federacijo,
republikami in pokrajinama,
v prvem polletju prihodnjega
leta, določil temeljne elemente politike obrestnih stopenj.
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo mimo tega, v sklopu preučevanja mehanizmov plačilnega prometa, nadalje preučevala možnosti ustvarjanja pogojev -za čim
širšo uporabo vrednostnih papirjev z uvajanjem neto ob- HITREJŠI RAZVOJ
računa v plačilnem sistemu in GOSPODARSKO MANJ
možnosti za zmanjšanje obse- RAZVITIH OBMOČIJ
ga kreditov združenega dela.
Med obravnavo dela OsnutDopolnjeno je tudi stališče,
ki govori o rasti denarne ma- ka resolucije, ki omenja gosse in posojila. Delegati so podarsko manj razvita območpoudarili, da se mora obseg ja je Odbor za vprašanja razdenarne mase med letom bolj voja gospodarsko manj razvidinamično prilagajati gospo- tih republik in avtonomnih
darskim gibanjem. Pri tem pa pokrajin sklenil, da moramo
stopnja rasti denarne mase v letu 1978 ugotoviti vzroke zane sme preseči stopnje rasti ostajanja rasti družbenega
proizvoda v vsaki gospodardružbenega proizvoda.
Omenimo še to, da morajo sko manj razviti republiki in
biti narodne banke na vseh v SAP Kosovo, oziroma, da
ravneh pobudniki za sklepa- moramo storiti vse aa uresninje samoupravnih sporazumov čitev dogovorjene politike in
o usmerjanju sredstev in po- ukrepov, ki jih predvideva
sojila za tiste namene, ki jih Družbena plan Jugoslaivije. Delegati so ocenili, da bo vsa ta
določa Plan.
dejavnost, ob hkratna okrepitvi prizadevanj vseh teh družZMANJŠEVANJE
benopolitičnih skupnosti, priINFLACIJE
spevala k uresničitvi njihovih
Med usklajevanjem stališč planov in k zmanjšanju relao pripombah 'n predlogih k tivnih razlik glede na poprečtistemu delu Osnutka resolu- je v državi.
cije, ki zadeva področje tržišNa seji so poudarili nujča in cen, je Odbor za tržiš, nost večje aktivnosti za širše
če in cene soglasno ocenil, da samoupravno združevanje deso temeljni cilji ekonomske la sredstev Sklada federacije
politike na tem področju: za kreditiranje hitrejšega razzmanjševanje inflacije, okre- voja gospodarsko manj razpitev odpornosti gospodarstva vitih republik in SAP Kosoglede inflacijskih vplivov sve- vo, kakor tudi drugih sredtovnega tržišča in prilagaja- stev za vlaganja v razvojne
nja instrumentarija ekonom- programe teh območij. Zato
ske politike aa, pravočasno re- bodo organi federacije, repubagiranje na močnejše oscilaci- lik in pokrajin, v sodelovaporočevalec

nju a Gospodarsko zbornico
Jugoslavije in gospodarskimi
zbornicami republik in pokrajin, pospeševali in vpeljavah organizacijske oblike In
metode za izpeljavo samoupravnega združevanja dela in
sredstev.
Delegati so tudi sklenili, da
bo redno poročilo o uresničevanju Družbenega plana, ki
ga bo dobila Skupščina SFRJ,
spremljala tudi posebna analiza o uresničevanju dogovorjene politike hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Glede
na to, da najbolj zaostaja gospodarski razvoj na Kosovem,
bo posebna analiza osvetlila
prav problematiko v tej pokrajini.
UREJANJE VSEH
OBLIK PORABE
Odbor za finance je uskladil stailišča o vseh vprašanjih
iz svoje pristojnosti. Delegati
so med drugim sklenili, da
morajo vse družbenopolitične
skupnosti sprejeti splošne bilance. V okviru teh bodo nato organizacije združenega dela in samoupravne interesne
skupnosti družbenih dejavnosti, po dogovoru z uporabniki
storitev, na selektivnih temeljili sprejele in uskladile programe dela in obveznosti izločanja sredstev za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb. Tako usklajene bilance
bodo obenem okvir in temelj
za sklepanje samoupravnih
sporazumov o svobodni menjavi dela in o zadovoljevanju
teh potreb. Kakor so ocenli na
seji, bo s tem aavrta dolgoletna težnja po hitrejši rasti
splošnih in skupnih potreb od
rasti družbenega proizvoda in
dohodka.
V letu 1978 bo tudi izvedeno
periodično usklajevanje osebnih dohodkov in obveznosti iz
dohodka temeljne organizacije združenega dela z ustvarjenim dohodkom.
Novo besedilo v Osnutku
razvijanja samoupravne organiziranosti družbenih dejavnosti na temeljih Ustave in Zakona o adruženem delu, mora zagotoviti skupno in enakopravno odločanje delavcev
v združenem delu, neposreden
vpliv združenega dela na gibanja sredstev za splošne in
skupne potrebe, ustreznejše
zadovoljevanje potreb združenega dela s storitvami družbenih dejavnosti, ustrezne
standarde in racionalno organiziranje teh dejavnosti v
skladu z materialnimi mož-

nostmi, potrebami in. interesi združenega dela in celotne
družbe.
Točneje je določeno tudi stališče o iadatkih proračuna federacije. Ti bodo rasli počasneje od rast dirun bžeaeg
sneje od rasti družbenega proizvoda oziroma nacionalnega
dohodka celotnega gospodarstva.
V novi podtočki je določeno, da bodo prejemki iz pokojninskega , in invalidskega
zavarovanja zagotovljeni v
skladu z veljavnimi predpisi.
Istočasno pa bo tudi pospešeno delo pri usklajevanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja z Ustavo SFRJ.
Nove formulacije so zapisane tudi v tisti točki Resolucije, ki govori o nadaljnji krepitvi obrambnih priprav. Z
njimi so precizirane najpomembnejše naloge. Tako ja
med drugim poudarjena nujnost nadaljevanja dela pri
izpopolnjevanju metodologije planiranja potreb obrambe
države v razvojnih programih.
Po drugi strani bo okrepljeno
angažiranje za še doslednejše uresničevanje usmeritve na
domačo proizvodnjo pri materialni in tehnični modernizaciji oboroženih sil. Zaradi tega morajo znanstveno-raziskovalne ustanove >n proizvodne kapacitete za izdelavo orožja in vojne opreme okrepiti svoja prizadevanja za osvojitev nove tehnologije in novega reprodukcijskega materiala.
VEČJA ODGOVORNOST
VSEH NOSILCEV
PLANIRANJA
Glede točk Osnutka resolucije, ki j-ih je usklajeval Od.
bor za vprašanja združevanja
v gospodarstvu, omenimo tiste določbe, ki zadevajo delovanje socialističnega samoupravljanja. Tu gre za vpliv,
ki ga bo imelo uresničevanje
novih rešitev na področju
družbenoekonomskih odnosov
na dejavnost vseh družbenih
subjektov. Po vsestranski preučitvi pripomb in predlogov k
Osnutku resolucije, so delegati posredovali vrsto točnejših
formulacij in uskladili tudi
stališča glede novih formulacij, ki jih prinaša besedilo.
Zanimiva je gotovo tista določba, ki zahteva večjo odgovornost vseh nosilcev planiranja in subjektivnih sil za razvijanje družbenoefeanomskih
odnosov, uresničevanje planov
in razvojnih programov, za
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izpolnjevanje prevaetih obveznosti in za dosledno izvajanje
predpisov ter samoupravnih
aktov.
Poleg tega je pomembno dopolnjeno tudi stališče, ki pravi, da bo Skupščina SFRJ najpozneje v prvem četrtletju
prihodnjega leta sprejela tiste
sistemske zaikone .ra področju
gospodarstva, ki jih še potrebujemo. Zvezni izvršni svet
pa bo predzakonske akte
sprejel mesec dni po sprejemu teh zakonov.
V prihodnjem letu bodo na
ravni federacije ustanovljene
tiste samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje, ki jih bodo potrebovan

NOVI

li. Ta dopolnitev besedila Osnutka resolucije vsekakor ponuja možnosti za večje angažiranje vseh nosilcev planiranja.
POLITIKA EKONOMSKIH
ODNOSOV S TUJINO
Delegati, člani Odbora za
ekonomske odnose s tujino,
so usklajevali stališča o izredno pomembnem delu Osnutka resolucije. Ta del govori o izsvozu in uvozu, kreditnih odnosih s tujino, skupni
devizni politiki in o drugih
vprašanjih, ki sodijo v področje politike ekonomskih odnosov s tujino.
Delegati so morali preučiti

številne pripombe, predloge,
mnenja in dopolnitve, ki so
jih posredovale skupščine republik in pokrajin. Zaradi tega so prvi del usklajevanja
namenili predvsem spoznavanju vseh stališč. Dopolnilna
pojasnila so pri tem dajali
člani posameznih republiških
in pokrajinskih delegacij. Tak
način dela je bil tudi nujen,
saj je Odbor le tako lahko
spoznal vsa vprašanja, ki jih
bodo morali pri nadaljnjem
delu uskladiti.
že v tem prvem delu usklajevanja pa so se delegati zedinili, da v uvodni del tega poglavja Osnutka resolucije zapišejo usklajeno besedilo. Gre
namreč za to, da bomo zago-

tavljali pogoje, v katerih bo
izvoz, kot eden najpomembnejših dejavnikov dinamika
rasti, povečan »nad stopnjo
rasti proizvodnje«. S to formulacijo je še posebej poudarjen izvoz in poudarjena tudi potreba po sorazmernem
povečanju izvoza v skladu z
gibanji proizvodnje.
Ker so delegati tega Odbora
uskladili zdaj že tudi stališča
glede dokumenta o skupni devizni politiki in o Osnutku zakona o carinski tarifi, morajo na prihodnji seji osrednjo
pozornost nameniti usklajevanju stališč o še vseh drugih predloženih in obrazloženih predlogih in pripombah
k Osnutku resolucije.

PREDPISI

Nadaljnja izgradnja in

izpopolnitev volilnega

sistema
• Pri odločanju predloga liste kandidatov za delegate Zveznega zbora bodo imele
odločilni vpliv delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti
• Ves čas mandata mora biti delegat Zveznega zbora član delegacije na območju
iste republike oziroma pokrajine
Zaradi celovitejšega uresničevanja skupščinskega sistema na delegatskih temeljih, je v Skupščini SFRJ,
ob upoštevanju določb Ustave, pobuda za nadaljnjo izgradnjo veljavnih zakonskih
rešitev glede načina in postopka volitev in odpoklica
delegatov za Zvezni zbor
Skupščine SFRJ. Nujnost teh
sprememb narekujejo sedanje izkušnje pri delu Zveznega zbora na delegatskih temeljih, kakor tudi izkušnje,
pridobljene med prvimi volitvami za delegate Zveznega
zbora, ki so bil« leta 1974.
Odbor Zveznega zbora za
družbenopolitične odnose je
kot predlagatelj pripravil
Predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah

Zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor
Skupščine SFRJ, z Osnutkom
zakona (AS 575). Za njegov
sprejem je pristojen Zvezni
zbor,
TEMELJNE SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE
Osnutek zakona predvideva
predvsem take dopolnitve sedaj veljavnega Zakona, ki bodo delegacijam temeljnih samoupravnih organizaoij in
skupnosti in družbeno-politič.
nim organizacijam zagotovile
odločilen vpliv pri določanju
predloga liste kandidatov za
delegate v Zveznem zboru.
Osnutek zakona predvideva
nekaj rešitev, ki bodo zago-
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tovile odločujoč vpliv delegacij. Tako predlaga oblikova.
nje kandidacijske konference
delegacij na območju vsake
občine ali na območju mestne oziroma regionalne skupnosti občin. To konferenco
sestavljajo delegirani člani
delegacij z določenega območja. Njihova naloga je, da
po zaključenem postopku
predlaganja delegatov v delegacijah, določijo enoten spisek kandidatov za delegate.
Dostaviti ga morajo kandidacijski konferenci SZDL republike ali pokrajine.
Po besedilu Osnutka zakona je sestav te kandidacijske
konference SZDL predviden
tako, da bosta dve tretjini
njenih članov delegirani člani kandidacijskih konferenc
delegacij. Največ tretjino članov pa bodo sestavljali delegirani člani republiških ali
pokrajinskih konferenc SZDL.
Kandidacijska konferenca
bo lahko razpravljala in odločala samo o tistih kandidaturah za delegate, ki so

jih predložile delegacije temeljnih samoupravnih organizaoij in skupnosti ter družbeno-političnih organizacij.
Preden bo delegacija predlagala kandidate za delegata
Zveznega zbora, se bo, kakor zahteva Osnutek zakona,
morala seznaniti z mnenji
in predlogi, sprejetimi na
predkandidacijskih zborih delovnih ljudi in občanov ter
na sejah organov upravljanja. O teh mnenjih in predlogih bo morala tudi posebej
razpravljati.
MANDAT DELEGATOV
V ZVEZNEM ZBORU
Osnutek zakona tudi točne,
je določa razloge za prenehanje mandata delegata. Poleg tega zahteva, da mora delegat v Zveznem zboru v
vsem trajanju mandata ohraniti svojstvo člana delegacija
na območju iste republike ali
pokrajine.
Sredstva javnega obveščanja bodo morala po določporočevalec

bah Osnutka zakona obveščati delovne ljudi in občane
o kandidatih za delegate
Zveznega zbora. S tem je zagotovljeno spoštovanje načela
javnosti dela v postopku kandidiranja in volitev delegatov.
Predvidena je tudi možnost, da bodo delovni ljud-

je tudi na seji organov upravljanja dajali pobude za
odpoklic delegatov Zveznega
zbora.
Posebej pa so v zakonskem
osnutku določene funkcije v
zveznih organih in organizacijah, ki jih ni mogoče združiti s funkcijo delegata Zveznega zbora.

Novost v Osnutku zakona
je tudi, da v posebnih določbah še bolj poenostavlja
postopek za izvedbo dopolnilnih volitev. Osnutek zakona nanlreč prepušča kandidacijski konferenci SZDL oceno, če se bo izvedel celoten
kandidacijski postopek za da
ločanje kandidatov za dele-

gate Zveznega zbora ali pa
odločitev, da se za kandidate za dopolnilne volitve določijo osebe iz vrste spiska
kandidatov za redne volitve.
To bo mogoče skleniti seve.
da le takrat, ko med izvedbo
dopolnilnih volitev predlagani posamezniki izpolnjujejo
nujne pogoje.

Povečale se bodo zvezne upravne takse
® Predloženo je povečanje taks za sto odstotkov zaradi njihovega usklajevanja z
rastjo stroškov za delo upravnih organov
9 Z osnutkom zakona se uvajajo nova dejanja, za katera je predvideno plačevanje
zveznih taks
# Povečanje taksnih tarif ne bo vplivalo na uresničevanje pravic občanov pri zveznih
organih in organizacijah
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ v razpravo in sprejem Osnutek
zakona o tarifi zveznih upravnih taks (AS 576), s katerim se taksne tarife v celoti povečujejo za okrog sto
odstotkov. Medtem ko je bilo vseh vplačanih zveznih upravnih taks v lanskem letu
za 85 milijonov dinarjev, je
po predloženem povečanju
tarif pričakovati vplačilo 150
milijonov dinarjev.
USKLAJEVANJE TAKS
Z RASTJO STROŠKOV
V obdobju od sprejema
zdaj veljavnega Zakona, so
bile dosežene spremembe v
družbenoekonomskem sistemu, ki so pomembne za delo
organov in organizacij v federaciji, pa je zaradi tega
nujno, da se zakon o tarifi
upravnih taks uskladi z nastalimi spremembami.
Razen tega se je zaradi usklajevanja vrste zveznih zakonov z Ustavo SFRJ tn Zakonom o združenem delu,
pokazala potreba za prouči-

tev določb tega Zakona, tako
glede definiranja upravnih
in drugih administrativnih
dejanj, kakor tudi glede konstituiranja novih dejanj, za
katere se pri zveznih orga.
nih, zveznih organizacijah ter
pri diplomatskih in konzularnih predstavništvih Jugoslavije v tujini zaračunavajo
zvezne upravne in konzularne takse.
Z višjimi tarifnimi taksami, ki so predvidene z Osnutkom tega zakona, bo deloma usklajena raven taks
z rastjo osebnih dohodkov,
življenjskimi stroški in stroški za delo upravnih organov.
Povečanje taksne tarife ne
bo vplivalo na uveljavljanje
pravic občanov pri zveznih
organih in zveznih organizacijah (pravica za prošnje,
pritožbe idr.), in ne bo imelo negativnih posledic na obremenitev gospodarstva glede
na to, da je fiskalna kapaciteta tega instrumenta majhna.
Za večje število tarifnih
številk — vloge, odločbe, po-
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poročevalec

trdila, prepise, carinske, gradbene in konzularne takse —
se poveča višina taks za okrog sto odstotkov, medtem
ko je samo za nekatere številke taksa povečana za več
kot enkrat. Tako se povečuje od 8 na 20 dinarjev taksa
za upravno dejanje. Takšno
povečanje je predloženo, da
bi bila višina takse za to administrativno dejanje usklajena z višino takse, ki jo
predpisujejo republike in
pokrajini.
NOVA DEJANJA IN
TARIFNE ŠTEVILKE
Z Osnutkom zakona so
predložena tudi nova dejanja v obstoječih tarifnih številkah, uvedene pa so tudi
nove tarifne številke za dejanja, ki so predpisana z novimi zakoni.
Tako na primer, je vnešen
nov odstavek, s katerim se
predpisuje plačevanje taks
za overitev podpisa in pečata na dokumentih — za vsak
nadaljnji izvod po 4 dinarje.
Predložena je tudi nova
točka, s; katero je predvideno plačevanje taks tudi. pri
carinjenju vseh vrst blaga in
ne samo tistih, ki se izkazujejo v kilogramih (torej tudi pri blagu, ki se izraža v
litru, metru, kosu).

Razen tega vsa obvestila
o tem ali je neka iznajdba
definirana po predmetu, zaščitenem ali prijavljenem v
Jugoslaviji, ali je na ime ose.
be ali firme zaščitena aili prijavljena v drugih državah,
podleže, po Osnutku zakona,
plačanju upravne takse od
5 do 120 dinarjev. To se nanaša tudi na dajanje pismenih podatkov iz spiska blaga,
zaščitenega z mednarodnim
registrskim žigom. Takso 50
dinarjev bi plačala tudi
stranka, ki od carinskih organov zahteva pojasnilo o
razvrščanju blaga po Carinski tarifi, carinskem postopku, kot tudi o pravicah in
dolžnostih udeležencev v ca.
rinskem postopku.
Diplomatska aH konzularna
predstavništva Jugoslavije v
tujini se pooblaščajo, da podaljšujejo veljavnost potnih
listin za begunce in osebe
brez državljanstva, kakor tudi za izdajanje in podaljša
vanje veljavnosti potnega lista za tujce.
če ta predstavništva izdajo
vizum na skupni potni listini, je za vsako osebo- treba
plačati takso 15 dinarjev (namesto 51 kot doslej), razen
za vizum na potnih listinah,
v katerih so vpisani člani
družine in ki v tem primeru
plačajo le eno takso. .
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■ ' a t' iIZVAJANJE ZAKONOV

Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih
pravic

pri

samoupravnih

organih

• Varstva svojih pravic pri sodišču ne more zahtevati tisti delavec, ki pred tem ni
zahteval varstva pri pristojnem organu v temeljni organizaciji
• Skupina delavcev ima pravico vložiti pritožbo zoper sklep o vpisu v sodni register
in tožbo, da se ugotovi ničnost tega vpisa
• V skupščino poslovne skupnosti ne more biti izvoljen delavec na vodilnem
delovnem mestu
• Prihodek, ki ga pri opravljanju prometa ustvarja delovna skupnost poslovne skupnosti ni njen dohodek in prav tako ne dohodek poslovne skupnosti, temveč združenih
organizacij
• Delo oziroma naloge individualnega poslovodnega organa lahko opravlja vršilec
dolžnosti najdalj šest mesecev
Med nadaljevanjem objavljanja mnenj in ocen Komisije Skupščine SFRJ za izvajanje Zakona o združenem
delu, ki jih daje na posamezna vprašanja, povzemamo zanimive odgovore glede
praktičnih vprašanj uresniče.
vanja določb tega Zakona.
DVOSTOPENJSKO
ODLOČANJE
V ZDRUŽENEM DELU
Tako je Komisija obravnavala vprašanje, če ZZD predvideva obvezno dvostopenjsko odločanje v temeljni organizaciji, ko je pristojni organ sprejel odločitev o posamičnih pravicah in obveznostih delavca. Komisija je
poudarila, da ima delavec
v združenem delu pravico za.
htevati varstvo svojih pravic pri samoupravnih organih (220. člen ZZD). Poleg
tega ima pravico zahtevati
varstvo pravic pri sodiščih.
Toda tega varstva rie more zahtevati delavec, če pred tem
ni zahteval varstva pravic
pri pristojnem organu v temeljni organizaciji. Izjema
je le, če uveljavlja denarno

terjatev (2. odst. 224. člena
ZZD). V 181. členu ZZD pa
so določeni organi, pristojni
za odločanje o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev.
Svoje pravice, obveznosti
in odgovornosti, ki jih imajo delavci v temeljni organizaciji in v vseh drugih obli.
kah združevanja dela in sredstev uresničujejo delavci v
temeljni organizaciji, če samoupravni sporazum (skladen z zakonom) rie določa
drugače. O uresničevanju posamičnih pravic, obveznosti
in odgovornosti delavcev odloča delavski svet. Za odločanje o uresničevanju posamičnih pravic in obveznosti
lielavcev ima lahko delavski
svet komisije, ki jih tudi sam
oblikuje. V temeljni organi,
zacijl, ki nima delavskega
sveta, odločajo o pravicah in
obveznostih delavcev vsi delavci, če za odločanje o teh
pravicah in obveznostih ne
ustanovijo komisij. Za odločanje o odgovornosti zaradi
kršitve delovnih obveznosti
delaivcev se ustanovi posebr
na komisija — disciplinska
komisija.

inilllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLI
—• PRAKTIČNA VPRAŠANJA UPORABE DO- §
I LOCB ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
f
ffitlltlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIllllillllllllllllllllllllHIllllllilHIIIIIIIIIIIIlim
18

Delavec torej lahko zahteva varstvo svojih pravic samo pri ustreznem organu v
temeljni organizaciji in ne
na zboru delavcev. Izjema
glede zahtev po tem varstvu
je predvidena samo takrat, ko
v temeljni organizaciji nima.
jo delavskega sveta in niti
ne ustanovijo posebne komisije.
Ce upoštevamo vse to, mora v primeru, ko o posamičnih pravicah in Obveznostih
delavcev odloča komisija, ki
jo ustanovi delavski svet temeljne organizacije, samoupravni splošni akt predvideti
pravico delavca, da se lahko
pritoži delavskemu svetu temeljne organizacije zoper odločitev, ki jo je sprejela ome.
njena komisija. Kadar pa v
temeljni organizaciji ni take
komisije in odločitev sprejema delavski svet temeljne organizacije, mora biti v samoupravnem splošnem aktu zagotovljena pravica delavcev,
da se pritožijo delavskemu
svetu temeljne organizacije in
zahtevajo preizkus odločitve,
ki jo je delavski svet sprejel.
Sklenemo lahko, da se v
primerih, ko sprejme odločitev delavski svet temeljne or.
ganizacije, delavci s svojimi
zahtevki za varstvo svojih
pravic ne morejo obrniti na
zbor delavcev, saj je vposeb.

ni določbi ZZD določeno, da za
htevo delavca rešuje pristojni
organ. Podobno velja, če so
odločbo, sprejeli delavci v temeljni organizaciji, ki nima
delavskega sveta in niti ne
komisije za odločanje o pravicah in obveznostih delavcev. V teh primerih mora samoupravni splošni akt prav
tako predvideti in omogočiti
delavcem, ki niso zadovoljni
z odločitvijo, da se pritožijo
delavcem, ki so sprejeli sporno odločitev in zahtevajo njeno ponovno preučitev.
PRAVICA SKUPINE
DELAVCEV DA VLOŽIJO
PRITOŽBO GLEDE
VPISA V SODNI
REGISTER
Komisija je prejela tudi
vprašanje, če sme skupina
delavcev vložiti pritožbo zoper sklep o vpisu v sodni re.
gister in tožbo, da se ugotovi ničnost tega vpisa. Komisija je poudarila, da ZZD to
dopušča. Ob tem pa je opozorila na .4. odstavek 546. člena ZZD, kjer je zapisano, da
se zoper sklep o vpisu v sodni register lahko pritožijo
vlagatelj zahteve za vpis in
druge osebe, ki menijo, da
je s tem sklepom prizadeta
njihova pravica ali. na zakonu temelječi interes. V 3.
odst. 458. člena pa je predporočevalec

videno, da tožbo lahko vio.
a vsakdo, ki ima pravni interes za ugotovitev ničnosti
vpisa.
Ob upoštevanju teh določb
po mnenju Komisije ni nobenih razlogov, da tudi skupina delavcev ne bi mogla
imeti pravice do pritožbe oziroma, da ne bi smela vložiti
tožbe, kadar delavci menijo,
da so prizadeti njihovi interesi.
PREIZKUS NIČNEGA
SAMOUPRAVNEGA
SPORAZUMA
Kakšen je postopek pri ponovnem preizkusu ničnega
samoupravnega sporazuma,
ki na splošen način ureja
družbeno-ekonomske in druge samoupravne odnose, je
bilo naslednje vprašanje, ki
ga je obravnavala Komisija.
Temelj za svojo oceno je poiskala v 597. .členu Zakona o
združenem delu, ki govori o
tem postopku. Postopek spremembne samoupravnega sporazuma, ki na splošen način
ureja te odnose pa je določen tudi v Ustavi SFRJ (1.
odst. 127. člena). Po tej ustavni določbi je predvideno,
da mora samoupravni sporazum določiti način in pogoje za njegovo spremembo.
Besedilo 597. člena ZZD
govori o postopku preizkusa
samoupravnega sporazuma,
ki. na splošno ne ureja družbeno-ekonomskih in drugih
samoupravnih odnosov v primeru, ko je samoupravni
sporazum ničen. Razlog je
v tem, ker žele zakonske določbe omogočiti udeležencem
samoupravnega sporazuma,
da s postopkom preizkusa odpravijo ničnost samoupravnega sporazuma. Torej ne v -tis.
tih primerih, ko se neposredno obrnejo na pristojno
sodišče zaradi ugotavljanja
omenjene ničnosti. V določ.
bah je predvideno, da o ničnosti odloča pristojno sodišče (z zahtevo pooblaščenega
predlagatelja) šele takrat,, če
v postopku preizkusa samoupravnega sporazuma udeleženci sami ne odpravijo sicer
ničnih rešitev,
Spreminjanje drugih samoupravnih sporazumov, to je
tistih sporazumov, ki na splošen način urejajo družbenoekonomske in druge samoupravne odnose, pa poteka na
tak način in pod takimi pogoji kot so predvideni v teh
samoupravnih
sporazumih.
Oziroma tako, da se s temi
poročevalec

spremembami strinjajo in da
se o njih dogovore vsi udeleženci samoupravnega sporazuma.
DELOVNA SKUPNOST
IN OPRAVLJANJE
PROMETA
Ali lahko delovna skupnost
opravlja tudi zunanji in notranji promet, je bilo eno od
vprašanj, ki ga je dobila Ko.
misija. Po 403. členu ZZD,
kakor so omenili na seji Komisije, delovna skupnost lahko opravlja samo komercialne posle pri uresničevanju
prometa blaga in storitev in
ne tudi promet sam. Po ZZD
so izjeme od tega načelnega
izhodišča le delovne skupnosti, poslovne skupnosti, ki po
določbah samoupravnega spo.
razuma, med drugimi deli za
poslovno skupnost opravljajo tudi promet.
Delovna skupnost torej ne
more opravljati prometa, temveč samo komercialne posle
pri uresničevanju prometa
blaga in storitev pod pogoji,
ki jih zahteva 403. člen ZZD.
ADMINISTRATIVNA
DELA ZA POTREBE
SAMOUPRAVNIH
INTERESNIH
SKUPNOSTI
Ob vprašanju, ki zadeva organiziranje administrativnostrokovnih del za potrebe samoupravnih interesnih skupnosti, je Komisija opozorila na 2. odst. 408. člena ZZD.
V njem je predvideno, da se
določbe tega zakona o de.
lovnih skupnostih organizacij
združenega dela nanašajo tudi na delovne skupnosti v
samoupravnih
interesnih
skupnostih ter njihovih združenjih in zvezah, če zakon
drugače ne predvideva.
Ker je Komisija že posredovala svoje mnenje glede nekaterih vprašanj o organiziranju
admdnistraitivno-strokovnih del v organizacijah
združenega dela, ni posebej
obravnavala tega vprašanja,
saj njena prejšnja mnenja
o teh rešitvah veljajo tudi
za organiziranje administrativno-strokovnih del v samoupravnih interesnih skupnostih.
USTANOVITEV
POSLOVODNIH
SKUPNOSTI
Komisija je obravnavala
tudi več 'vprašanj o poslov-

nih skupnostih in delovnih
skupnostih poslovnih skupnosti.
Eno izmed njih je bilo, če
mora imeti poslovna skupnost statut. Komisija je pri
tem poudarila, da ZZD izrecno ne obvezuje poslovne sku.
pnosti, da sprejme svoj statut. Samoupravni sporazum
o združevanju v poslovno
skupnost mora namreč urediti vsa vprašanja, ki zadevajo poslovno skupnost. Toda, v sporazumu je lahko tudi predvideno, da bo določena vprašanja urejal statut
poslovne skupnosti (na primer postopek odločanja).
Zanimivo je bilo tudi vpra.
šanje, če lahko pri transformiranju poslovnega združenja v poslovno skupnost prejšnji individualni poslovodni
organ poslovnega združenja
nadaljuje z opravljanjem te
funkcije kot individualni poslovodni organ poslovne skupnosti. Komisija je opozorila,
da tak način opravljanja poslovodne funkcije, ko se spreminja subjektiviteta organizacije, ne bi bil v skladu z
ZZD. V omenjenem primeru
torej prejšnji individualni poslovodni organ ne bi smel
še naprej opravljati te funkcije v poslovni skupnosti, ki
je nastala s transformacijo
poslovnega združenja. Poslovna skupnost mora imenovati
vršilca dolžnosti poslovodnega organa oziroma izvoliti ta
organ.
Ali se lahko ustanovi poslovna skupnost, če katera
od teh organizacij, toi so sodelovale v postopku sprejemanja samoupravnega spora,
zuma o združevanju v poslovno skupnost, nasprotuje tej
združitvi? Na to vprašanje je
Komisija posredovala tale odgovor: v tem primeru samoupravni sporazum sklenejo
samo tiste organizacije, ki
so ga sprejele. Na združevanje v poslovno skupnost torej
ne vpliva odločitev katere od
organizacij, čeprav so bile
udeležene v postopku sporazumevanja. Kadar katera od
teh organizacij ne sprejme
sporazuma, to ne vpliva na
združitev vseh drugih zainteresiranih organizacij združenega dela v poslovno skupnost.
Nadalje je Komisija osvetlila določbe v 3. odst. 493-,
člena ZZD. Opozorila je nanje ob vprašanju, če so pri
volitvi delegatov v skupščino;poslovne skupnosti kakšne
omejitve. Točneje povedano/

če so lahko r skupščino izvoljeni posamezni delavci s
posebnimi pooblastili (delavci na vodilnih delovnih mestih). Taka omejitev je predvidena v omenjenem členu
ZZD, je odgovorila Komisija.
Zakon o združenem delu
v 1. odst. 483. člena pravi, da
se določbe tega zakona, ki
se nanašajo na pravice, dolžnosti in odgovornosti delegatov v delavskem svetu delovne organizacije, uporabljajo tudi za delegate upravljanja v poslovni skupnosti, ča
zakon ali samoupravni splošni akt v skladu z zakonom na
določa drugače.
Delavec na vodilnem delovnem mestu torej ne more biti izvoljen za delegata v skup.
ščino ppslovne skupnosti. Izjema je le takrat, če to predvideva zakon ali samoupravni splošni akt v skladu z zakonom. Taka rešitev ZZD izhaja iz opredelitve, da ni mogoče združiti položaja in vloge delavca na vodilnem delovnem mestu z vlogo delegata v organu upravljanja.
DOHODEK DELOVNE
SKUPNOSTI POSLOVNE
SKUPNOSTI
Kaj je dohodek delovne skupnosti v primeru, ko v skladu s samoupravnim sporazumom opravlja promet za
člane poslovne skupnosti, je
bilo tudi eno od vprašanj, ki
ga je preučila Komisija. Pri
tem je poudarila, da po 50.
členu ZZD delavci v delovni
skupnosti (torej tudi v delovni skupnosti poslovne skupnosti) ustvarjajo celotni prihodek oziroma neposredno
pridobivajo dohodek delovna
skupnosti s svobodno menja.,
vo dela iz dohodka temeljnih
organizacij za katere opravljajo delo skupnega pomena.
Samoupravni sporazum ali zakon po določata, kdaj delavci v detavni skupnosti neposredno pridobivajo dohodek
delovne skupnosti s svobodno menjavo dela.
Po. določbah 3. in 4. odst.
95. člena ZZD imajo delavci
v delovni skupnosti pravico
do sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo. S
samoupravnim sporazumom
se lahko v okviru celotnega
prihodka oziroma dohodka
določijo tudi sredstva za raz.
širitev materialne osnove dela delovne skupnosti, in sicer v skladu z naravo del,
ki jih opravlja, in s skupni19

ml interesi zaradi katerih je
delovna skupnost ustanovljena.
Sklenemo torej lahko, da se
celotni prihodek in dohodek
v celoti ustvarja s svobodno
menjavo dela s temeljnimi
organizacijami za katere delovna skupnost opravlja skupna administratiivno-strokovna dela. Glede na to prihodek, ki ga ustvari delovna
skupnost poslovne skupnosti, kadar opravlja promet v
skladu s samoupravnim sporazumom, ne more biti dohodek te delovne skupnosti ali
poslovne skupnosti, temveč
dohodek temeljnih organizacij, katerih delovne organizacije so se združile v poslovno skupnost. Zaradi tega je
nujno potrebno voditi tudi
posebni knjigovodstvi. Knjigovodstvo, M zajame tista
sredstva, s katerimi se uresničuje delo poslovne skupnosti, in drugo knjigovodstvo,
kjer se knjižijo sredstva delovne skupnosti, ustvarjena
s svobodno menjavo dela. Ločeno je potrebno pripraviti
tudi posebne periodične in zaključne račune teh sredstev
po predpisih o družbenem
knjigovodstvu.
VRŠILEC DOLŽNOSTI
POSLOVODNEGA
ORGANA
Koliko časa lahko opravlja
dela oziroma naloge individualnega poslovodnega organa

vršilec dolžnosti? Po Zakonu
o združenem delu zadev iz
delovnega področja individualnega poslovodnega organa
oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa
vršilec dolžnosti ne sme opravljati dalj kot šest mesecev. Ta prepoved je zapisana v 3. odst. 510. člena ZZD,
Omenjena rešitev ZZD izhaja iz vloge in pomena po.
slovodnega organa v organizaciji združenega dela. Zaradi tega je šest mesecev najdaljši predvideni rok, ko so
lahko zaupane vse te zadeve
vršilcu dolžnosti. Obenem pa
tudi najdaljši rok, ko je lahko organizacija združenega
dela brez individualnega poslovodnega' organa. Po izteku šestih mesecev ni mogoče
ponovno imenovati vršilca
dolžnosti individualnega poslovodnega organa oziroma
predsednika kolegijskega poslovodnega organa. Pristojni
organ družbeno-politične skupnosti namreč lahko po preteku polletnega roka sprej.
me ustrezne ukrepe za organizacijo združenega dela, ki
ni izpolnila zakonskih zahtev.
INDIVIDUALNI
POSLOVODNI ORGAN
KOT VODJA DELOVNE
SKUPNOSTI^
Na vprašanje, če je individualni poslovodni organ lahko hkrati tudi vodja delov-

SPREJETI
Na seji Zbora republik in
pokrajin, ki je bila 6. decembra so bili sprejeti naslednji
zakonski predpisi:
Zakon o ratifikaciji druge
spremembe Statuta Mednarodnega monetarnega sklada
(AS 543), ki predstavlja pomemben napredek v procesu
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UPORABA AKTOV IN
ODLOČITEV, KI JIH
ZADRŽI INDIVIDUALNI
POSLOVODNI ORGAN
Kaj se zgodi, če individualni poslovodni organ zadrži izvršitev samoupravnega
splošnega akta oziroma sklepa delavskega sveta ali drugega organa v organizaciji
združenega dela in o tem ne
obvesti občinsko skupščino.
Komisija je v zvezi s tem
vprašanjem ocenila, da je potrebno uporabiti določbe 643.
člena ZZD.
V njih je zapisano, da v
primeru, če individualni poslovodni organ oziroma predsednik kolegijskega poslovod.
nega organa organizacije združenega dela zadrži izvršitev
samoupravnega splošnega ak-

a
ta oziroma sklepa delavskega sveta ali drugega organa
v organizaciji združenega dela, ki'ni v skladu z ustavo
oziroma je v nasprotju z zakonom, obvesti o tem pristojno občinsko skupščino. Pristojna občinska skupščina
mora v tridesetih dneh po
prejemu obvestila obravnava,
ti zadržani samoupravni splošni akt oziroma sklep in izdati o tem odločbo, če skupščina ne odloči v roku, se
sme zadržani samoupravni
splošni akt oziroma sklep
uporabljati.
Ker vprašanje zadeva pravice delavcev v združenem
delu, mora individualni poslovodni organ takoj obvestiti pristojno občinsko skupščino o zadržanju izvršitve. Naj.
kasneje mora to storiti v 30
dneh zaradi nadaljnjega postopka. če pa ne izpolni svoje zakonske obveznosti, dejansko onemogoča za nedoločen čas uporabo teh aktov.
Tega pa gotovo ne smemo
dopustiti.
Po oceni Komisije lahko
sklenemo, da če poslovodni
organ ne obvesti pristojne občinske skupščine takoj ali
najkasneje v roku 30 dni, samoupravni splošni akt ali
sklep delavskega sveta oziroma drugega organa v organi,
zaciji združenega dela velja.
Delavci ga lahko uporabljajo
ne glede na to, da je individualni poslovodni organ zadržal njegovo izvršitev.

izvajalcem umetnih gnojil In
zagotovitvi sredstev za njihovo izplačevanje (AS 551), s
katerim je določeno, da se
organizacijam združenega dela, ki proizvajajo aH uvažajo umetna gnojila, izplačajo
kompenzacije za prodano ali
poslano umetno gnojilo v ča-

su od 1. julija 1977 do 31.
decembra 1979 leta.
Na isti seji je bil potrjen
tudi Dogovor o usmerjevanju
in uporabi posojil Mednarod.
ne banke za obnovo in razvoj v času od 1. julija 1976
do 30. junija 1981 leta (AS
558).

ne skupnosti, Je Komisija
pritrdilno odgovorila. Po Zakonu o združenem delu je
individualni poslovodni organ
delovne organizacije istočasno lahko tudi vodja delovne
skupnosti. To takrat, če samoupravni sporazum, statut oziroma zakon ne določajo, da
ima delovna skupnost vodjo tudi poleg individualnega
poslovodnega organa (543.
člen ZZD).
Taka rešitev ZZD je skladna s položajem, vlogo in odgovornostmi individualnega
poslovodnega organa in delovne skupnosti v združenem
delu.

ZAKONI

reforme Mednarodnega monetarnega sistema, ker prina.
ša pomembne spremembe:
zmanjšanje vloge zlata, novi
tečajni sistem, krepitev posebnih pravic črpanja in izboljšanja poslovanja in organizacije Sklada.
Zakon o kompenzaciji pro-

poročevalec

Nova revija

OBVEŠČANJE

IN

Svet udeležencev republiškega informacijsko-dokumen. tacijskega centra, ki ga sestavljajo delegati skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta, družbenopolitičnih organizacij, Gospodarske zbornice SRS in samoupravnih interesnih
skupnosti, se je v dogovoru z DDU UNIVERZUM — Centrom
za samoupravno normativno dejavnost odločil z novim letom
1978 skupno izdajati revijo 2 naslovom OBVEŠČANJE IN
ODLOČANJE. Revija bo namenjena vprašanjem informiranja v samoupravnem delegatskem sistemu.
Revija bo skušala povezati vse, ki se v naši družbi ukvarjajo z družbenim sistemom informiranja in njegovim prilagajanjem novim družbenim in ekonomskim odnosom. Zato je
v prvi vrsti namenjena organizatorjem obveščanja in urednikom v združenem delu, snovalcem obveščanja v krajevnih
skupnostih, delavcem, katerih naloga je skrbeti za informacij sko-komunikacijsko in dokumentacijsko dejavnost na ravni
občin in republike.
Revija bo zlasti obravnavala
— vprašanja, Ki zaaevajo družbeni sistem obveščanja v
celoti, pa tudi njegove posamezne dele, med katere uvrščamo
posebno sredstva javnega obveščanja (vključno z delegatskimi
glasili in glasili organizacij združenega dela) statistiko,
INDOK dejavnost v delegatskem sistemu itd.,
— probleme izobraževanja potrebnih kadrov in vprašanja
posodabljanja sistema oziroma njegovih posameznih elementov. Tako izobraževanje kot tudi tehnologija sta pomembni
sredstvi za uspešno uresničevanje informacij sko-komunikaci jske kot tudi dokumentacijske dejavnosti v naši samoupravni
družbi;
— vprašanja poglabljanja samoupravnih odnosov na tem
področju, ki v vseh delih sistema še niso dovolj razviti. Zavzemala se bo za še hitrejše podružbljanje družbenega sistema informiranja in za interesno povezovanje vseh ustreznih
dejavnikov. Vse to z namenom, da bi vloga delovnega človeka
pri načrtovanju informacijske dejavnosti in v praktični izpeljavi te dejavnosti bila resnično odločujoča.
Revija bo v prvi vrsti usmerjena v same temelje naše
družbe, zato bo skušala posredovati mnoge pozitivne pa tudi
negativne izkušnje, s katerimi se srečujemo v organizacijah

ODLOČANJE

združenega dela, krajevnih skupnostih in na drugih mestih
samoupravnega odločanja.
K sodelovanju bo pritegnila znanstvene in strokovne institucije, ki lahko ob taki usmerjenosti revije v marsičem
prispevajo k hitrejšemu preseganju odprtih vprašanj. K aktivnemu sodelovanju bo vabila družbenopolitične in druge delavce, ki si na tak ali drugačen način prizadevajo za pravočasno in kakovostno obveščanje delovnih ljudi in občanov.
Revija bo s tem posredno pomagala delavcem, da v vsakem trenutku izrazijo svoje potrebe in interese in da postanejo temeljni subjekti obveščanja v samoupravni socialistični družbi, zavedajoč se, da lahko med drugim samo ob
ustreznih informacijah postanejo tudi osnovni nosilci celotne
razširjene reprodukcije.
Revija bo odprta za vse sugestije, predloge in stališča,
ki bodo — upoštevaje ustavo, zakon o združenem delu ter
dokumente ZKS in ZKJ — konstruktivno posegali na to
področje in prispevali k razvoju celotne informacijske dejavnosti.
Revija bo spričo tega nepogrešljiv pripomoček delavcem
informacijsko-komunikacijske in dokumentacijske dejavnosti
v SR Sloveniji. Pomembna bo za oblikovalce gradiv v delegatskem sistemu, zlasti pa za izvršne svete, upravne organe,
strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti in druge, ker bo vsebini informacij za odločanje namenjala poseben prostor.
Njena vsebina bo pritegnila pozornost članov raznih družbenih svetov, koordinacijskih teles in drugih organov, ki sa
ukvarjajo z obveščanjem na posameznih ravneh družbenega odločanja. Ne dvomimo pa, da bodo po reviji radi posegli
tudi drugi, saj ni človeka, ki se dan za dnem ne bi srečeval
z informacijami in ki o njih vsaj občasno ne bi razmišljal.
Revija bo izhajala četrtletno, letna naročnina pa je 385,00
din.
Naročila sprejema DDU UNIVERZUM, Ljubljana, Parmova 39, p.p. 106.
Številka žiro računa: 50102-603-48059 — za revijo Obveščanje in odločanje

i
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:

ZBIRKA PREDPISOV

dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR — teoretični in praktični učbenik.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O SPLOSNEM
UPRAVNEM POSTOPKU — s komentarjem in sodno
prakso.
dr. Vilko Androjna - ZAKON O UPRAVNIH SPORIH — s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj — OBLIGACIJE — sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu.

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA
DEDOVANJE
ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI i — samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI 5 — gospodarjenje
s stavbami v družbeni lastnini — delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNOSTI
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI
SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU
ODVETNIKOV
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN STROKOVNIH IZPITIH
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV
ZA UCENCE SREDNJIH SOL V SRS
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH OSNOVNIH SOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969—1971

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO — splošni nauki, 1. knjiga, in — posamezna pravna razmerja 2. knjiga.
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič —
PRAVDNI POSTOPEK.
Franc Sink — PRAVNI IZRAZI — primerjalni z decimalno klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško —
francosko — nemško.
dr. France Cerne - UVOD V EKONOMSKO VEDO
— temelji politične ekonomije.
TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENENEGA ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE
USTAVA SRS — z ustavnim zakonom
USTAVA SFRJ
USTAVI SRS IN SFRJ
USTAVA SRS v italijanščini
USTAVA SRS v madžarščini
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE — UVOdna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE — uvodna
pojasnita dr. Ljubo Bavcon.

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU — uvodna pojasnila Lojze Ude.

VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu,
o uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske svete.

PREDPISI O PREKRŠKIH — zvezni in republiški
gakon z uvodnimi pojasnili — Marjan Senk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili.

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili ža izpolnjevanje volilnega imenika)
M-i do M-10, za matično evidenco pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU — uvodna
pojasnila dr. Peter Kobe.
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OBRAZCI:

4

poročevalec

/

NAROČILNICA
Naročamo , ■ « » Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
Izvodov za (Ime is naslov prejemnika):

Izvodov za (ime Is naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime is naslov prejemnika):

izvodov za (ime is naslov prejemnika);

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (ime is naslov prejemnika):

Izvodov za (ime is naslov prejemnika):

Izvodov ti (ime Is naslov prejemnika):

Izvodov za (ime is naslov prejemnika):

Izvodov za (ime Is naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 5U1UU-845-5U204.

Dne

poročevalec

1977

(100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun; Skupščina SB Slovenije,

2ig, podpis naročnika:
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VSEBINA
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o urbanističnem planiranju (ESA-909)
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona (ESA-1011)
Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih
rezerv in o uporabi njihovih sredstev (ESA-1013)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zatona
o sodnih taksah (ESA-1014)
Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona
(ESA-1015)
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 14. 12. 1977
Poraba družbenih sredstev za izlete v tujino in vprašanje
prekomerne rasti porabe
Zakaj se rok za priznavanje oprostitve plačila prometnega davka ob nabavi določenega gradbenega materiala
podaljšuje le za občane iz območja zahodne Slovenije
Pojasnilo glede določb zakona o skupščinskih volitvah
in zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest
po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije
Zakaj uvoz plemenske živine lisaste pasme?
Plačevanje zdravstvenih storitev Pomurske regionalne
zdravstvene skupnosti

1

NOVI PREDPISI
— Nadaljnja izgradnja in izpopolnitev volilnega sistema
(Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor skupščine SFRJ - AS 575)
— Povečale se bodo zvezne upravne takse (Osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks — AS 576)
8

ZBOR OBčIN — 14. 12. 1977
Poraba družbenih sredstev za izlete v tujino in vprašanje prekomerne rasti porabe

Projekt avtoceste Ljubljana—Bregana
Iz Skupščine SFRJ:
RAZVOJNA POLITIKA
— Vsestranska podpora temeljnim razvojnim ciljem
in nalogam v letu 1978 (Pripombe in predlogi skupščin
republik in pokrajin k Osnutku resolucije o politiki
uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978
— k AS 554)
Izvajanje politike ekonomske stabilizacije — bistven
pogoj za skladnejši razvoj (Usklajevanje stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o politiki
uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978
in delovnih telesih Zbora republik in pokrajin — k
AS 554)

9

IZVAJANJE ZAKONOV
— Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih pravic
pri samoupravnih organih (Praktična vprašanja uporabe
določil Zakona o združenem delu)
SPREJETI ZAKONI

10
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRj • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnlk, Marko Herman. Jože Pacek,
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