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Predlog zakona o zaključnem računu o 

izvršitvi proračuna Socialistične 

republike Slovenije za leto 1977 

Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1977 je sprejela Skupščina SR Slovenije dne 22. junija 
1977 (Ur. i. SRS, št. 13/77) v višini 10.115,9 mio din. 

I. DOHODKI PRORAČUNA SR 
SLOVENJE V LETU 1977 

Skupni predvideni dohodki republiškega 
proračuna za leto 1977 so znašali 10.115,9 mio din 

od tega: 
- za razporeditev po posebnem delu pro- 

računa 3.541,5 mio din 
- za razporeditev v tekočo proračunsko 

rezervo 17.0 mio din 
- za obveznosti do federacije 6.557,4 mio din 
Dohodki republiškega proračuna so se v 

letu 1977 oblikovali iz naslednjih virov: 

1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1977 je bil 
davek iz dohodka TOZD predviden v višini 998,9 mio din, do 
konca leta 1977 pa je bil realiziran le z 806,1 mio din ali 80,7%. 
Velik izpad sredstev iz naslova davka iz dohodka TOZD je 

predvsem odraz širokega obsega delovanja davčnih olajšav, ki 
so bile priznane temeljnim organizacijam združenega dela v 
letu 1977 na podlagi zakona o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v letu 
1977 (Ur. I. SRS, št. 31/76). 

2. Davek iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 

Ta dohodek je bil za leto 1977 predviden v višini 636,6.mio 
din in realiziran v višini 683,4 mio din ali 107,3%, kar predstav- 
lja presežek dohodka za 46,7 mio din ali 7,3% in je posledica 
višje rasti osebnih dohodkov v letu 1977. 

3. Davek iz skupnega dohodka občanov 

Davek iz skupnega dohodka občanov, ki je bil v letu 1977 
predviden v višini 20,0 mio din, je bil do konca leta 1977 
realiziran le z 13,7 mio din ali 68,5%. Navedeni davek je po 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks (Ur. I. SRS, št. 15/76) v letu 1976 izjemoma pripadal 
občinam, v letu 1977 pa je zaradi uveljavitve sistema začasnega 
financiranja splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih v prvem polletju 1977, začel pritekati v republiški 
proračun šele v mesecu avgustu, kar je imelo za posledico 
nizko realizacijo tega davka. 
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Prve seje zborov republiške 
skupščine bodo predvidoma 9. maja 
1978 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
bodo razglasili Izvolitev predsedstva SR Slovenije ter 
izvolili delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Na skupnem zasedanju bodo zbori Izvolili predsednika 
in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
imenovali republiške sekretarje oziroma republiške funk- 

secooooo?^ 

cionarje, ki bodo vodili posamezne republiške sekretaria- 
te oziroma republiške upravne organe. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo na svojih sejah najprej izvolili komisijo za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, nato pa 
bodo izvolili predsednika in podpredsednika zbora, ime- 
novali sekretarja zbora ter izvolili tudi predsednika in 
člane komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Na skupnem zasedanju pa bodo vsi trije zbori izvolili 
predsednika in podpredsednike Skupščine SR Slovenije 
ter imenovali generalnega sekretarja Skupščine SR Slo- 
venije. 
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4. Temeljni davek od prometa proizvodov 

V strukturi dohodkov republiškega proračuna je največji 
delež in sicer 64,8% odpadel na temeljni davek od prometa 
proizvodov. Ta davek je bil z zakonom o proračunu SR Sloveni- 
je za leto 1977 predviden v višini 6.557,4 mio din, realiziran pa je 
bil v višini 5.808,4 mio din ali 88,6%. 

5. Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil 
za storitve je bil v letu 1977 dosežen z 1.733,7 mio din ali s 
104,6% od predvidenih 1.657,4 mio din in pomeni presežek 
dohodka za 76,4 mio din ali 4,6%. Na večjo realizacijo poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve v letu 1977 so vplivale nove in višje stopnje, ki so bile 
sprejete v decembru 1976 z zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve (Ur. I. SRS, št. 31/76). 

6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 

Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe od dohodka, 
doseženega z vlaganjem svojih sredstev v domačo organizaci- 
jo združenega dela, od dohodka, doseženega z investicijskimi 
deli po mednarodnem natečaju in od dohodka, doseženega z 
opravljanjem prevozov potnikov in blaga, je bil z zakonom o 
proračunu SR Slovenije za leto 1977 predviden v višini 17,6 mio 
din in realiziran le s 5,5 mio din ali z 31,1%. 

7. Sodne takse 

Dohodki iz naslova sodnih taks so bili v letu 1977 doseženi le 
z 10,1 mio din ali s 67,5% od predvidenih 15,0 mio din. Dokaj 
nizka realizacija teh dohodkov je posledica uveljavitve zakona 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

8. Denarne kazni 

Dohodki od denarnih kazni so bili za leto 1977 predvideni v 
višini 73,9 mio din in realizirani v višini 64,5 mio din ali 87,4%, 
oblikovali pa so se iz vplačil, ki se nanašajo na denarne kazni za 
prekrške kot republiškega dohodka na podlagi zakona o 
prekrških (Ur. I. SRS, št. 7/73) v višini 37,6 mio din in iz vplačil, 
ki obsegajo denarne kazni za gospodarske prestopke, za 
prometne prekrške in za kazniva dejanja, ki pripadajo republiki 
v višini 26,9 mio din. 

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

V letu 1977 so bili predvideni v višini 96,8 mio din in 
realizirani v višini 100,5 mio din ali 103,8% z naslednjimi viri: 

- umik dela sredstev kreditnega sklada in 
posebnega rezervnega sklada določenih 
bank v višini 29,5 mio din. V letu 1977 so bila v 
republiški proračun izvršena naslednja vpla- 
čila: 

Jugoslovanska investicijska banka v višini 12,6 mio din 
Jugobanka v višini 3,6 mio din 
Poljubanka Beograd v višini 13,3 mio din 

- Odstopljeni kredit Narodne banke Ju- 
goslavije za leto 1976 v višini 8,4 mio din 

- 90% presežka dohodkov nad izdatki Na- 
rodne banke Slovenije v višini 42,1 mio din 

- ostali izvirni dohodki ukinjenega računa 
za izravnavanja v gospodarstvu in za pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti v 
višini 20,5 mio din. 

10. Dohodki iz naslova pokritja primanjkljaja 
dohodkov proračuna SR Slovenije za leto 1976 v 
višini 42,8 mio din. 

Primanjkljaj dohodkov proračuna SR Slovenije za leto 1976 je 
bil na podlagi 3. člena zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1976 pokrit v letu 1977 iz 
sredstev rezerve SR Slovenije in sredstva prenešena v prora- 
čun med dohodke za leto 1977. 

11. RAZPOREDITEV SREDSTEV 
REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA LETO 
1977 

Dohodki za financiranje proračuna SR Slovenije so bili po 
zakonu o proračunu SR Slovenije razporejeni za naslednje 
namene: 

1. Redna dejavnost organov družbenopolitičnih 
skupnosti 

Sredstva za osebno in skupno porabo delavcev v republiških 
državnih organih so bila v republiškem proračunu za leto 1977 
zagotovljena na podlagi določil družbenega dogovora o osno- 
vah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov 
in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov v republi- 
ki in občinah. 

S sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je po 8. 
členu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1977 poobla- 
ščen za spremembo namena in višine sredstev so bila sredstva 
za redno dejavnost zvišana od 1/1-1977 za 17% za usklajeva- 
nje osebnih dohodkov in za nagrajevanje delovne uspešnosti. 
Tako so znašala skupno zagotovljena sredstva 1.498,9 mio din, 
ki so bila razporejena in porabljena za bruto osebne dohodke, 
sklad skupne porabe, material/ie izdatke ter za stroške prevo- 
za. 

2. Posebni nameni organov družbenopolitičnih 
skupnosti 

Za posebne namene je bilo v proračunu za leto 1977 predvi- 
denih 350,8 mio din, realiziranih pa 343,3 mio din ali 97,8%. V 
okviru sredstev za posebne namene za pokrivanje obveznosti 
do splošnih republiških potreb je bila v letu 1977 financirana 
tudi dvojezična dejavnost organov družbenopolitičnih skup- 
nosti na dvojezičnem območju SR Slovenije. 

3. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 
društev 

Za leto 1977 predvidena sredstva za to dejavnostvvišini 13,4 
mio din so bila skoraj v celoti porabljena (99,1 %) za financira- 
nje splošnih republiških potreb in za pokrivanje obveznosti 
republike do družbenopolitičnih organizacij in društev. 

ČZ »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 nove- 
ga 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 z 
uvodnimi pojasnili Marjana Šenka. 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU in 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno 
prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 
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4. Negospodarske investicije 9. Intervencije v gospodarstvu 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1977 so bila za 

investicijska vlaganja v negospodarstvo zagotovljena sredstva 
v višini 317,2 mio din, ki so bila s sklepi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije znižana na 274,9 mio din in realizirana 
le za najnujnejše in že zapadle obveznosti v višini 271,8 mio 
din. 

5. Znanstvena dejavnost 

Iz sredstev za znanstveno dejavnost, ki so bila zagotovljena v 
višini 13,8 mio din in porabljena v višini 12,5 mio din so se 
zagotavljala sredstva za: 

1. Dejavnost zavodov, v okviru katerih sta se financirala: 
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti za tiste nalo- 

ge, ki so zakonska obveznost republike ter 
- Mednarodni center za upravljanje podjetij v družbeni 

lastnini v deželah v razvoju za izpolnitev pogodbenih obvezno- 
sti. 

2. Znanstvene raziskave za potrebe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in njegovih organov 

V letu 1977 so bila sredstva za znanstvene raziskave za 
potrebe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in njegovih 
organov dodeljena za financiranje konkretnih raziskovalnih 
nalog izdelanih na podlagi pogodb iz leta 1976 in sicer po 
dinamiki, ki je bila prenešena v leto 1977 ter na podlagi 
verificiranih pogodb iz leta 1977. 

6. Kulturno prosvetna dejavnost 

Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti so se 
zagotavljala republiškim organom in zavodom v višini 10,1 mio 
din za naloge, opravljene na podlagi medrepubliških in me- 
dnarodnih pogodb z drugimi inštitucijami in za druge naloge, 
realizirana pa so bila v višini 9,9 mio din. 

7. Socialno skrbstvo 

Za obveznosti s področja socialnega skrbstva so bila z 
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1977 predvidena 
sredstva v višini 562,4 mio din. S sklepom Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je bil del teh sredstev v višini 48,1 mio 
din prerazporejen v okviru sprejetega proračuna za leto 1977 
za pokritje neodložljivih obveznosti proračuna za leto 1977. 

Obveznosti do socialnega skrbstva so bile v letu 1977 izpol- 
njene v višini 451,1 mio din ali 87,7%. 

Večji izdatki s področja socialnega skrbstva so bili v letu 
1977 namenjeni predvsem za pokrivanje obveznosti do varstva 
borcev NOV; razen tega pa so se zagotavljala tudi sredstva za 
pokrivanje ostalih obveznosti, ki izvirajo iz ustave in drugih 
zakonskih predpisov. 

8. Dopolnilna sredstva občinam 

Z dopolnilnimi sredstvi, predvidenimi v višini 158,4 mio din in 
v letu 1977 realiziranimi v višini 154,7 mio din ali 97,7%, so bili 
dopolnjevani proračuni tistih občin, ki jim lastni viri dohodkov 
na osnovi z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1977 
sprejetih kriterijev in meril niso zadoščali za zagotovitev izvaja- 
nja nalog na področju splošnih družbenih potreb. Občine so v 
letu 1977 prejemale akontacije dopolnilnih Sredstev v višini 
prejetih sredstev v letu 1976, to je iz proračuna SR Slovenije za 
leto 1976 in iz naslova vzajemnega prelivanja in dopolnjevanja 
v letu 1976 v skladu s 3. členom zakona o začasnem financira- 
nju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupno- 
stih, v prvem polletju 1977. V mesecu novembru in decembru 
1977 so bila že dodeljena sredstva občinam poračunana z 
akontacijami dopolnilnih sredstev na podlagi začasnega izra- 
čuna, ki ga je izdelal republiški sekretariat za finance. V okviru 
dopolnilnih sredstev so bila občinam v mesecu oktobru 1977 
nakazana tudi namenska sredstva za priznavalnine borcem 
NOV in kmetom borcem NOV na podlagi družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin 
udeležencem NOV in drugih vojn (Ur. I. SRS, št. 18/77) v skupni 
višini 13,8 mio din. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1977 so bila za 
intervencije v gospodarstvu predvidena sredstva v višini 544,1 
mio din, na podlagi sklepov izvršnega sveta so bila znižana na 
513,6 mio din ter realizirana v višini 491,0 mio din ali s 95,6% za: 

- financiranje intervencij v gospodarstvu na ravni republike 
v višini 276,6 mio din ali 95,6% in za 

- plačilo obveznosti SR Slovenije iz prenosa izvenprora- 
čunske bilance federacije, zakonskih in pogodbenih obvezno- 
sti v višini 214,4 mio din ali 95,7%. 

10. Tekoča proračunska rezerva 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, ki je kot 
nerazporejeni del dohodkov vključena v splošni del proračuna 
in namenjena za pokrivanje splošnih družbenih potreb, ki jih 
ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, je na 

"tTodlagi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih (Ur. I. SRS, št. 39/74), odločal 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma koordinacijska 
komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

11. Sredstva rezerve SR Slovenije 

V letu 1977 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1977 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od 
vsote priliva dohodkov 1. in 2. alinee 2. člena še 1% za pokritje 
primanjkljaja dohodkov proračuna SR Slovenije za leto 1976 v 
višini 42,8 mio din, ki je bil na podlagi 3. člena zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1976 (Ur. I. SRS, št. 12/77) pokrit iz sredstev rezerv SR Sloveni- 
je za leto 1977 in sredstva prenešena v proračun med dohodke 
za leto 1977. 

III. 
Z zakonom o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1977 so predvideni dohodki znašali 10.115,9 mio din. Ker je 
predvidena vsota dohodkov republiškega proračuna vdinami- 
ki priliva skozi vse leto zaostajala za več kot mesec dni, so bili 
skupni dohodki realizirani le v višini 9.333,9 mio din, tako, da 
znaša izpad dohodkov glede na sprejeti proračun 782,0 mio 
din ali 7,7%. 

Od tega zneska predstavlja 76,3 mio din nerealizirane do- 
hodke za pokrivanje republiških obveznosti in 705,7 mio din 
nekrite obveznosti republike iz naslova financiranja obvezno- 
sti do federacije za leto 1977. 

Na podlagi zakona o proračunu federacije za leto 1977 (Ur. I. 
SFRJ, št. 58/76) znaša prispevek republike za leto 1977 6.557,4 
mio din, ki je bil v skladu z določili zakona o financiranju 
federacije do 31.1.1978 poravnan iz priliva temeljnega davka 
od prometa proizvodov v višini 5.851,7 mio din ali 89,2% in 
sicer: iz priliva temeljnega davka od prometa proizvodov v letu 
1977 v višini 5.320,4 mio din ali 81,2% ter iz pri liva temelj nega 
davka od prometa proizvodov od 1. 1. 1978 do 31. 1. 1978 v 
višini 531,3 mio din ali 8,0%. Po stanju 31. 1. 1978 znaša 
nepokrita obveznost proračunu federacije za leto 1977 705,7 
mio din aii 10,8% in bo poravnana iz proračuna SR Slovenije za 
leto 1978 iz pri liva temeljnega davka od prometa proizvodov ter 
iz posojila pri temeljnih bankah v skladu s 36. členom zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1978 (Ur. I. SRS, št. 24/77 in 
4/78). 

S proračunom planirani izdatki na ravni republike v višini 
3.558,5 mio din so bili realizirani le v višini 3.453,8 mio din, to je 
za 104,7 mio din manj, kar je posledica izpada dela dohodkov 
za financiranje republiških obveznosti. Ker so bili nekateri 
dohodki v skupnem znesku 28,4 mio din za pokritje potreb 
republike vplačani šele v zadnjih dneh meseca decembra na 
zbiralne račune družbenopolitičnih skupnosti pri enotah Služ- 
be družbenega knjigovodstva, so vključeni med dohodke pro- 
računa za leto 1977 in naj bi se v skladu s predlogom zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1977 razporedili v proračun za leto 1978 na ustrezne postavke 
dohodkov, oziroma splošnega razporeda dohodkov za pokritje 
najnujnejših, z zakonom določenih obveznosti iz leta 1977, za 
katere pa v sprejetem proračunu za leto 1978 niso zagotovljena 
sredstva. 
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BILANCA DOHODKOV IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA DOHODKOV PRORAČUNA SR 
SLOVENIJE ZA LET01977 

A. DOHODKI 
Klasifikacijska številka 
oblika podoblika 
dohodka dohodka DOHODKI 

Plan 
1977 

Realizacija 
1977 

11 

12 

26 

121 

Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega 
dohodka 
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela 998,907.000 
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
stopnji 636,634.000 
Davek od skupnega dohodka občanov 20,000.000 
Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz 
osebnega dohodka 1.655,541.000 

806,080.099,10 

683,360.145,20 
13,695.132,50 

1.503,135.376,80 

21 

22 

27 

33 

Vrsta 2 - Davki 
Temeljni davek od prometa proizvodov (priliv v letu 
1977) 
Temeljni davek od prometa proizvodov (priliv v 
januarju 1978 za leto 1977) 
Temeljni davek od prometa proizvodov (priliv v 
januarju 1977 za leto 1978) 
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačila za storitve 
Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 
Skupaj vrsta 2 - Davki 

6.557,437.000 

1.657,355.000 
17,580.000 

8.232,372.000 
Vrsta 3 - Takse 
Sodne takse 
Skupaj vrsta3 - Takse 

15,000.000 
15,000.000 

5.320,396.108,45 

488.025.145,05 

43,273.183 

1.733,721.889,40 
5,472.982,80 

7.590,889.308.70 

10,131.165,26 
10,131.165,26 

51 
Vrsta 5 - Dohodki po posebnih predpisih 
Denarne kazni 
Skupaj vrsta 5 - Dohodki po posebnih predpisih 

73,860.000 
73,860.000 

64,544.696,50 
64,544.696,50 

611 

Vrsta 6 - Dohodki upravnih organov in drugi 
dohodki 
Izvirni dohodki ukinjenega računa za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti 
Dohodki od prodaje tiskovin republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 
Ostali dohodki 
Skupaj vrsta 6 - Dohodki upravnih organov in drugi 
dohodki 

96,834.142 

10,321.000 
32,000.000 

139,155.142 

100,486.650,78 

8,754.958,60 
13,105.149,90 

122,346.759,28 
Pokritje primanjkljaja dohodkov proračuna SR 
Slovenije za leto 1976 na podlagi zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1976 (Uradni list SRS, št. 12/77) 42,847.160,19 
SKUPAJ DOHODKI ZA RAZPOREDITEV 10.115,928.142 
- Umik dela sredstev kreditnega sklada in 
posebnega rezervnega sklada določenih bank 26,347.765 
(Uradni list SFRJ, št. 36-442/73) 
- Odstopljeni kredit Narodne banke Jugoslavije za 
leto 1977 (Uradni list SFRJ, št. 5/73,21/74 in37/74) 8,400.000 
- 90% presežka dohodkov nad izdatki Narodne 
banke Slovenije (Uradni list SRS, št. 3-10/73) 32,086.377 
- Izvirni dohodki ukinjenega računa za 
izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 30,000.000 
nekaterih gospodarskih dejavnosti - ostali dohodki 
Skupaj   96,834.142 

9.333,894.466,73 

29,527.311,70 

8,400.000 

42,086.376,80 

20,472.962,28 

100,486.650,78 

4 poročevalec 



B. SPLOŠNI RAZPORED DOHODKOV 

Klasifikacijska številka 

Razporedna Razporedna 
skupina podskupina SPLOŠNI RAZPORED DOHODKOV 

Plan 1977 po 
proračunu in 
poznejših 
spremembah Realizacija 1977 

01 Glavni namen 01 - Dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti 

01-1 Sredstva za redno dejavnost . 1.498,854.066 
01-2 Sredstva za posebne namene 350,824.471 

Skupaj glavni namen 01 - Dejavnost organov 
družbenopolitičnih skupnosti 1.849,678.537 

1.498,754.248,25 
343,296.296,68 

1.842,050.544,93 
03 

04 

Glavni namen 03 - Dejavnost družbenopolitičnih 
organizacij in društev  143,434.560 142,085.691,55 
Glavni namen 04 - Negospodarske investicije 

04-1 Sredstva za obveznosti po odlokih 
04-2 Sredstva za odplačevanje anuitet 
04-3 Sprejete obveznosti po pogodbah, družbenem 

dogovoru in nove odločitve po sklepih IS 
04-4 Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme z 

modernizacijo uprave 
Skupaj glavni namen 04 - Negospodarske 
investicije   

123,486.854 
69,192.555 

72,266.474 

10,000.000 

274,945.883 

123,486.854 
69,190,654,90 

69,118.616,80 

9,982,104,30 

271,778.230 
06_ 
07 
08 
14 

Glavni namen 06 - znanstvena dejavnost 13,766.040 12,491.040 
Glavni namen 07 - Kulturno-prosvetna dejavnost 10,130.775 
Glavni namen 08 - Socialno skrbstvo 514,409.281,85 

9,885.627,35 
451,108.119,42 

Glavni namen 14 - Dopolnilna sredstva 
14-2 Dopolnilna sredstva občinam 158,399.000 154,685.990,10 

16 
16-1 
16-2 

Glavni namen 16 - Intervencije v gospodarstvu 
Intervencije v gospodarstvu na ravni SR Slovenije 
Obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske 
bilance federacije, zakonske in druge pogodbene 
obveznosti 

289.437.051 

224,123.490 

Vsega glavni namen 16 
gospodarstvu 

■ Intervencije v 
513,560.541 

276,615.320,33 

214,415.544,65 

491,030.864,98 
17 Glavni namen 17 - Tekoča proračunska rezerva 

17-1 Tekoča proračunska rezerva  8,786.254,15 8,329.653,90 
18 Glavni namen 18 - Krediti, vezana in izločena 

sredstva (sredstva rezerve v SR Sloveniji) 71,380.270 
SKUPAJ 3.558,491.142 

70,384.022,40 
3.453,829.784,63 

19 Glavni namen 19 - Sredstva SR Slovenije za 
  financiranje obveznosti do federacije 6,557,437.000 5.851,694.436,50 

SKUPAJ SPLOŠNI RAZPORED DOHODKOV (glavni 
namen 01-19) 10.115,928.142 9.305,524.221,13 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 27. 3. 1978 

Nekatera odprta vprašanja v zvezi s pred- 
logom zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks 

Skupina delegatov za poši- 
ljanje delegatov na seje Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
za občino Celje so postavili 
naslednji dve vprašanji: 

Ko smo 20. 2. 1978 na se- 
stanku skupine obravnavali 

gradivo za 58. sejo naslovne- 
ga zbora, smo odprli nekatera 
vprašanja v zvezi s predlogom 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov 
in taks ter v zvezi s predlogom 
Odloka o statističnih razisko- 

vanjih SRS v letu 1978. 
Iz razložitve predlagatelja 

zakona (ESA 1000) vidimo, da 
so v obveznostih republike, ki 
narekujejo uvedbo novega 
davčnega vira, udeležene 
kompenzacije, premije in re- 
gresi v kmetijstvu v višini sko- 
raj 51%, ali z več kot 350 mio 
din. Ob znanem povečanju 
cen kmetijskih pridelkov, nam 
je sedaj vsaj delno znana še 
družbena pomoč tej panogi, 
odnosno socialna komponen- 
ta v potrošnji kmetijskih pri- 
delkov. Zanima nas: 

— ali in v kakšni meri vse to 
vpliva na razvoj in povečanje 

proizvodnje nekaterih ključnih 
kmetijskih pridelkov; 

— ali so rezultati na tem po- 
dročju ustrezni glede na viši- 
no te oblike naložb in 

— ali je ta oblika prelivanja 
sredstev iz splošne porabe 
ekonomsko in socialno še in v 
kakšni višini opravičljiva? 

Srečujemo se namreč z 
vrsto manj ali bolj primernih 
informacij s tega področja 
(npr. naš kmet dobi za liter 
mleka znatno več kot avstrij- 
ski, v tovarni mlečnega prahu 
v Murski Soboti ne vedo kam z 
mlekom v prahu itd.), zato mi- 
slimo, da bi bilo prav, če se o 
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tehi slovensko javnost ustrez- 
no informira. 

V predlogu Odloka o stati- 
stičnih raziskovanjih SR Slo- 
venije v letu 1978 smo pogre- 
šili predvsem dva podatka in 
sicer stroške za posamezne in 
vse raziskave po odloku, v 
zvezi s tem pa tudi porabnike 
in koristi posameznih razi- 
skav. Pri tem smo se ustavili 
npr. pri tč. 6 načrta: 

— spremembo priimkov in 
imen — in se spraševali, kdo to 
rabi, v kakšen namen, koliko 
to stane. Ko smo k predlogu 
prebrali poročilo Odbora za 
družbenopolitični in komunal- 
ni sistem Zbora občin, smo za- 
sledili, da v zvezi s problemati- 
ko statističnih raziskovanj de- 
luje posebna delovna skupina 
obeh zborov. 

Želimo, da bi ta delovna 
skupina o teh in drugih vpra- 
šanjih in problemih poročala 
zboru. 

Na prvi del vprašanja je od- 
govoril Ivo Marenk, republiški 
podsekretar v republiškem se- 
kretariatu za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano: 

Z družbenim planom SR Slo- 
venije in dogovorom o osnovah 
Družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976-80 
je v proizvodnji hrane zastav- 
ljena vrsta nalog, ki jim je z 
ozirom na pomen dan položaj 
prioritetnih planskih nalog. 
Pred proizvajalce hrane je kot 
temeljna zastavljena naloga, 
da do leta 1980 zagotovijo to- 
likšen obseg proizvodnje, da 
pri proizvodih, ki jih je v državi 
mogoče ekonomsko racional- 
no proizvajati, zadostimo svoje 
potrebe, odpravimo uvoz ozi- 
roma izkoristimo možnosti 
izvoza. To naj bi bilo doseženo 
ob večji produktivnosti dela, 
večji tržnosti kmetijske proi- 
zvodnje ter ob odpravljanju 
preživelega načina gospodar- 
jenja na kmetijah, ob istoča- 
snem uvajanju novih družbe- 
nih in ekonomskih odnosov v 
kmetijski proizvodnji in na vasi. 

Da bi bile omenjene planske 
naloge realizirane, je v obeh 
planskih dokumentih oprede- 
ljena vrsta ukrepov ekonomske 
politike, ki naj bi zagotovili rea- 
lizacijo planskih nalog. 

Med neposrednimi finančni- 
mi posegi so se republike in 
pokrajine dogovorile, da bodo 
uvajale kompenzacije za hrano 
zaradi zagotovitve izvedbe 
sprejete politike cen in zaščite 
življenjskega standarda in za 
nekatere druge posege v repu- 
blikah in pokrajinah. Podobno 
je tudi družbeni plan Slovenije 
opredelil vrsto posegov, ki ima- 
jo pretežno značaj kompenza- 
cij, s katerimi se ustvarjajo po- 

goji za povečanje produktivno- 
sti dela, večjo proizvodnjo in na 
ta način enakopravnost orga- 
nizacij združenega dela pri pri- 
dobivanju dohodka. 

Na teh osnovah se do konca 
leta 1979 na zvezni ravni uve- 
ljavljajo kompenzacije za 
umetna gnojila, začasno pa tu- 
di za sojo in mleko. Družbeni 
plan Slovenije je v poglavju III. 
pod točko 2. Smernice in okviri 
za ukrepe na področju sistema 
davkov in financiranje splošne 
porabe, opredelil vrsto in način 
gospodarskih intervencij v 
kmetijstvu in na področju hra- 
ne. Ukrepi ekonomske politike 
izhajajo iz plana in služijo za 
ustvarjanje pogojev za realiza- 
cijo planskih nalog in tudi na- 
log pri razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov. Sprejeti so 
bili v Skupščini SR Slovenije in 
so se v obeh minulih letih izva- 
jali, čeprav za njihovo izvedbo 
niso bili zagotovljeni viri in 
sredstva in zato obstaja nekaj 
neporavnanih obveznosti do 
organizacij združenega dela. 

Uvedbi plansko interventnih 
ukrepov gre pripisati, da so bile 
planske proizvodne naloge v 
letih 1976 in 1977 izvedene. V 
obeh letih je bila v SFRJ realizi- 
rana predvidena rast kmetijske 
proizvodnje. V Sloveniji je bila 
poprečna stopnja rasti v obeh 
letih 3% inje bila za 0,5% manj- 
ša od planirane. Zaostanek 
izhaja od izjemno neugodnih 
vremenskih razmer v sadjarski, 
vinogradniški in hmeljarski 
proizvodnji v letu 1977. Najpo- 
membnejši dosežki v Jugosla- 
viji v zadnjih letih so: 

- zadostitev domačih po- 
treb pri pšenici, povečanje 
proizvodnje sladkorja, olja in 
koruze ter znatno povečanje 
proizvodnje in potrošnje mesa 
in mleka ter stabilizacija izvoza 
mesa. 

V tem času so bili tudi v proi- 
zvodnji hrane v Sloveniji nare- 
jeni precejšnji premiki. Za ilu- 
stracijo navajamo nekaj rezul- 
tatov v času od leta 1970 do 
1977: 

- tržna proizvodnja goveje- 
ga mesa se je povečala za pre- 
ko 50% in prašičjega mesa za 
21%, 

- perutninskega mesa je 
več za 112% in predstavlja po- 
kritje 45%potreb vsega jugo- 
slovanskegatrga, 
- količina tržnega mleka 

je večja za 104%, 
- trenutno imamo največjo 

osnovno čredo govedi po vojni 
(272.000 glav), 

- podvojila se je raba umet- 
nih gnojil, 

- na novo je usposobljenih 
in pridobljenih 7000 obdeloval- 
nih površin, 

- v specializirano usmerje- 

no proizvodnjo v kooperaciji je 
vključenih 13.000 kmetij, 

- v družbenem sektorju je 
izgrajenih 8 novih farm za 
mlečno proizvodnjo, močno je 
modernizirano kletarstvo in v 
gradnji je vrsta farm za proi- 
zvodnjo prašičev, 

- v tehnologiji nekaterih 
proizvodenj so doseženi rezul- 
tati svetovne vrednosti. 

Podrobneje so bili dosežki 
kmetijske proizvodnje oziroma 
rezultati sprejetih ukrepov za 
stimulacijo proizvodnje anali- 
zirani v vsakoletnih analizah 
uresničevanja plana, ki so bile 
obravnavane in tudi sprejete v 
Skupščini SR Slovenije. Na tej 
osnovi se ugotavlja, da so bili 
doslej doseženi rezultati ure- 
sničevanja plana ustrezni gle- 
de obsega proizvodnje, ne 
ustrezajo pa glede obsega in 
strukture naložb, dohodkovne- 
ga povezovanja med proizvod- 
njo, predelavo in trgovino, 
skupnih vlaganj in izvajanja 
melioracij. 

V skladu z obvezo, za katero 
je vse nosilce plana zavezala 
Skupščina SR Slovenije ob pri- 
liki sprejema Akcijskega pro- 
grama za izvajanje dogovora o 
uresničevanju družbenega pla- 
na SFRJ na področju agroin- 
dustrijskega kompleksa za ob- 
dobje 1976-80, bo tudi v letoš- 
njem letu podan prikaz rezulta- 
tov izvajanja dogovora o planu. 

Glede upravičenosti nadalj- 
njega prelivanja sredstev 
splošne porabe, o čemer spra- 
šujejo delegati, pa velja upo- 
števati naslednje: 

Sprejeti ukrepi predstavljajo 
z vidika uresničevanja celotne 
politike v srednjeročnem ob- 
dobju pogoj za skladnost ce- 
lotnega gospodarskega razvo- 
ja, uresničevanje sprejete poli- 
tike cen in zaščite življenjskega 
standarda, zmanjševanje priti- 
ska na zaposlovanje, hitrejši 
razvoj tistih območij v Sloveni- 
ji, kjer je še znaten delež prebi- 
valstva zaposlen v kmetijstvu in 
istočasno tudi eden izmed po- 
gojev za hitrejše povečevanje 
celotne proizvodnje, njene trž- 
nosti, produktivnosti in dohod- 
ka v kmetijstvu, s tem pa 
ustvarjanje temeljnih pogojev 
za zagotavljanje socialne var- 
nosti zaposlenih v kmetijstvu in 
zmanjševanje socialnih pro- 
blemov, ki bi jih bilo sicer po- 
trebno reševati v bistveno večji 
meri kot doslej, na podlagi pre- 
razporeditve celotnega druž- 
benega dohodka. 

Istočasno pa velja upošteva- 
ti, da je SR Slovenija sprejela v 
okviru Jugoslavije določene 
obveze v proizvodnji in zago- 
tavljanju hrane, ki jih je moč 
uresničiti le na podlagi usmer- 
janja družbenih sredstev na ti- 

sta področja proizvodnje, ki so 
ključnega pomena pri uresni- 
čevanju plana. V tem smislu 
bodo določena prelivanja 
družbenih sredstev potrebna 
tako v tem kot tudi še v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 

Na drugi del vprašanja pa je 
odgovoril Gojmir Vizovišek, 
predsednik odbora Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin za proučitev statistične 
problematike: 

Začetkom leta 1977 sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin 
ustanovila delovno skupino z 
nalogo, da prouči problemati- 
ko na področju zajemanja in 
obdelave statističnih podat- 
kov. Do ustanovitve delovne 
skupine je prišlo na podlagi 
številnih pripomb in vprašanj 
delegatov v zborih, podobnih 
tej, ki jo daje skupina delegatov 
iz Celja glede raziskave »spre- 
membe priimkov in imen«. 

Problem, s katerim se je uk- 
varjala delovna skupina, je 
vsem dobro poznan. Združbe- 
no delo ga občuti predvsem 
tako, da je neprestano pod pri- 
tiskom številnih subjektov, ki 
mu vsiljujejo obveznost daja- 
nja podatkov, ne glede nato, ali 
imajo za to pravno pooblastilo 
ali ne. Zbiranje in dajanje po- 
datkov zahteva v organizacijah 
združenega dela veliko admini- 
striranja. Ena plat tega proble- 
ma so torej veliki indirektni 
stroški. Vzporedno s tem pa 
ugotavljamo tudi dvotirnost ali 
celo večtirnost zbiranja podat- 
kov o isti stvari s strani različ- 
nih organov in organizacij. He- 
terogenost in številčnost stati- 
stičnih raziskovanj je tolikšna, 
da ne moremo dati odgovora 
na vprašanje, kdo vse pri nas 
zbira podatke in tudi ne odgo- 
vora na vprašanje, ali je uspo- 
sobljenost zbiralcev takšna, da 
je vselej zagotovljena resnič- 
nost in uporabnost danih po- 
datkov. Ker pa številni med nji- 
mi niso strokovno specializira- 
ni za to dejavnost, uporabljajo 
neenotne statistične standarde 
in klasifikacije; neenotne ali 
neusklajene pa so tudi stati- 
stične metodologije ter defini- 
cije pojmov. Zlasti institucije, ki 
se priložnostno bavijo s stati- 
stičnimi raziskavami, anketami 
in podobno, te stvari bolj ali 
manj po svoje niansirajo, kot 
smatrajo, da je to zanje najbolj 
precizno in popolno. Nedvo- 
mno je v takih institucijah pri- 
sotno tudi nepoznavanje ob- 
stoječega fonda statističnih 
podatkov, nesposobnost nji- 
hove višje metodološke obde- 
lave, ali pa celo lagodnost pri 
delu, s tem da naj organizacije 
združenega dela prek nove pri- 
lagojene statistične raziskave 
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ma, sprejeti so bili zakoni o 
SDK, Narodni banki. 

Uspešeje so se začeli reševa- 
ti tudi organizacijski, tehnični 
in drugi statusni problemi stati- 
stičnih organov in drugih za 
statistiko pooblaščenih orga- 
nov in organizacij. V zvezi z 
vzpostavljanjem enotnega in 
celovitega statističnega siste- 
ma je prišlo v tem času do kon- 
kretnejšega sodelovanja in do- 
govarjanja med nosilci posa- 
meznih statističnih razisko- 
vanj. Vzpostavljen je bil regi- 
ster organizacijskih enot in 
skupnosti, kot eden od osnov- 
nih povezovalnih instrumentov 
v statističnem sistemu. Nadalje 
so bile oblikovane posebne de- 
lovne skupine zaradi uskladi- 
tve in določitve enotnih meto- 
dologij zbiranja in obdelave 
podatkov npr. za potrebe sa- 
moupravnega planiranja, 
spremljanja ekonomskih 
odnosov s tujino, spremljanja 
investicijske dejavnosti, razi- 
skovalne dejavnosti, cen in živ- 
ljenjskih stroškov itd. 

V pripravi je Zvezna resoluci- 
ja o temeljih družbenega siste- 
ma obveščanja in njen osnutek 

Ali je samoprispevek 
vikenda? 

vsebuje rešitve za odpravo šte- 
vilnih pomanjkljivosti na tem 
področju. Vsa obravnavana 
problematika je zvečinoma ož- 
je strokovne narave in je zato 
tudi razumljiv omejen vpliv de- 
lovne skupine na operativne 
rešitve. Skupina je imela predv- 
sem vlogo posrednika pogo- 
stih opozoril delegatov, identi- 
ficirala je probleme z bolj laič- 
nega gledišča, tako kot jih ob- 
čuti praksa in bila pobudnik 
zvečane aktivnosti Zavoda za 
statistiko SR Slovenije in Služ- 
be družbenega knjigovodstva, 
ki sta že dala številne predloge 
in rešitve v smislu racionaliza- 
cije. Ocenjujemo, da je skupina 
dala določen prispevek k širše- 
mu spoznanju, da so nujno po- 
trebne hitre temeljne spre- 
membe v statističnem sistemu. 
Ugotavljamo tudi, da so za pred 
enim letom laično identificira- 
ne probleme iz prakse, ki so jih 
postavljali tudi delegati, danes 
že postavljene strokovne reši- 
tve. Skupina meni, da je po- 
trebno začeto delo z enako in- 
tenzivnostjo nadaljevati v no- 
vem sklicu skupščine in še bolj 
vztrajati pri doslednem izvaja- 
nju rešitev v praksi. 

obvezen za lastnika 

zanje opravijo delo, namesto 
da bi se same potrudile in izlu- 
ščile in obstoječega fonda tiste 
podatke, ki jih potrebujejo. 

Velika količina podatkov po 
posameznih predmetih razsi- 
kovanja pa ne bremeni samo 
statističnih subjektov, marveč 
sproža tudi problem zmogljivo- 
sti dveh osrednjih pooblašče- 
nih statističnih organizacij. 
Hkrati pa velika količina in he- 
terogenost zbiranja podatkov 
često povzroča zmotno preso- 
jo o vlogi in namenu teh dveh 
institucij, to je Zavoda za stati- 
stiko SR Slovenije in Službe 
družbenega knjigovodstva, kot 
da sta le oni dve odgovorni za 
stanje na tem področju, ki je 
deležno tolikšne kritike. Dejan- 
sko pa obe instituciji opravljata 
le raziskave, določene z zvezni- 
mi in republiškimi predpisi. 

Če je statistika veda, potem 
- sledi iztega logičen sklep, da 
ne more vsakdo zbirati podat- 
kov po svoji želji. Poleg tega 
ugotavljamo, da celo med poo- 
blaščenimi nosilci statističnih 
raziskovanj ni ustrezne koordi- 
niranosti v delu. Take po- 
manjkljivosti je skupina ugo- 
tavljala celo na republiškem ni- 
voju, saj je bilametodologijaza 
izkazovanje, primerjanje in 
kontrolo izvajanja tistih določil 
samoupravnih sporazumov, ki 
se nanašajo na sindikalno listo 
za leto 1977, sprejeta brez ve- 
dnosti Službe družbenega knji- 
govodstva oziroma Zavoda za 
statistiko. Razprava je pokaza- 
la, da je bilo to statistično razi- 
skovanje nestrokovno priprav- 
ljeno in da bi pomoč in sodelo- 
vanje Službe družbenega knji- 
govodstva bistveno olajšala in 
pocenila izvedbo te raziskave, 
tako pri subjektih samih, kot v 
Službi družbenega knjigovod- 
stva, brez škodljivih stranskih 
učinkov. 

Prišli smo tudi do ugotovitve, 
da številni podatki, ki so pred- 
met statističnih raziskovanj, v 
krajših ali daljših obdobjih iz- 
gubljajo na svoji pomembno- 
sti. Nekateri podatki sploh niso 
več aktualni, vendar tisti, ki so 
bili dali pobudo za njihovo za- 
jemanje, ne dajejo predlogov 
za njihovo opustitev. Zato lah- 
ko pričakujemo, da bo prispe- 
valo k večjim premikom na tem 
področju oziroma k večji racio- 
nalizaciji zajemanja podatkov, 
če se bo povsod utrdilo prepri- 
čanje, da pomeni vsako zbira- 
nje in dajanje podatkov za or- 
ganizacije združenega dela in 
druge subjekte določen mate- 
rialni strošek. Glede tega je se- 
daj kar samoumevno pojmova- 
nje, da gredo stroški v breme 
organizacij združenega dela. 

Delovna skupina je pri svo- 
jem delu ves čas sodelovala z 

Zavodom za statistiko SR Slo- 
venije in s Službo družbenega 
knjigovodstva ter z njima o 
vseh odprtih vprašanjih priha- 
jala do identičnih stališč. Ob 
tem je zlasti pomembna skup- 
na ugotovitev, da je treba seda- 
njo preobsežno in heteroge- 
nost statističnih raziskovanj, ki 
je še posebej značilna za Slo- 
venijo, spraviti v razumne okvi- 
re. Ob tem skupina poudarja, 
da morata imeti obe instituciji 
še bolj aktivno vlogo v procesu 
pripravljanja vseh tistih predpi- 
sov v republiki, ki imajo za po- 
sledico zbiranje in obdelavo 
podatkov. Gre za to, da bi mo- 
ral iti vsak tak predpis v pred- 
hodno preveritev v eno izmed 
obeh organizacij- Ko je delovna 
skupina obravnavala prve de- 
lovne teze za zakon o SDK, je v 
celoti podprla določbo, da ka- 
dar upravni in drugi organ na 
podlagi zakona določijo zbira- 
nje in obdelavo finančnih po- 
datkov, ki zadevajo delovno 
področje SDK, morajo ti organi 
upoštevati sistem knjigovod- 
skih evidenc pri uporabnikih 
družbenih sredstev, enotni si- 
stem njihovih žiro računov ter 
enotne statistične standarde. 
Poleg tega mora imeti Služba 
družbenega knjigovodstva za- 
gotovljeno kontrolo. 

Številni primeri iz prakse, na 
katere so zlasti v zadnjem ob- 
dobju pogosto opozarjali dele- 
gati, navajajo k zaključku, da je 
nujno potrebna racionalna in- 
tegracija vse osnovne družbe- 
no pomembne informatike. Po- 
trebujemo bolj enotno in stro- 
kovno popolnoma samostojno 
organizacijo, ki bo poglavitni 
vir informacij širšega družbe- 
nega pomena. Ker pa se hete- 
rogenosti pobudnikov za stati- 
stična raziskovanja tudi v bo- 
doče ne bo mogoče v celoti 
izogniti, je še toliko bolj po- 
trebna popolna koordiniranost 
pri postavljanju statističnih na- 
log in to že pred začetkom leta, 
tako, da bi do dodatnih stati- 
stičnih raziskovanj med letom 
prihajalo izjemoma. 

Za preteklo leto lahko oceni- 
mo, da se je odnos do statistič- 
nega sistema in statistične 
službe precej spremenil in, da 
dobiva tudi ta dejavnost, treti- 
rana po ustavi kot posebnega 
pomena, ustrezno veljavo in 
mesto. Začela se je okrepljena 
aktivnost na področju celovi- 
tejšega koncipiranja statistič- 
nega in družbeno informacij- 
skega sistema tudi v celotnem 
jugoslovanskem prostoru. Ob 
pripravi programa statističnih 
raziskovanj 1978-1982 so bile 
sprejete in družbeno verificira- 
ne razvojne smernice jugoslo- 
vanskega statističnega siste- 

Ali je samoprispevek obve- 
zen za lastnika vikenda? Dele- 
gacija za Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije občine Litija 
je takole zastavila svoje dele- 
gatsko vprašanje: 

Več krajevnih skupnosti na 
območju občine Litija se vpra- 
šuje, kako ravnati ob raznih 
akcijah za izboljšanje in mo- 
dernizacijo cest in raznih ko- 
munalnih naprav kot so: vodo- 
vodi, kanalizacije, električno 
omrežje in podobno, s tistimi 
lastniki vikendov, ki pri takš- 
nih akcijah ne sodelujejo pro- 
stovoljno, kasneje pa uživajo 
sadove izboljšav. 

S samoprispevkom so zajeti 
vsi prebivalci s stalnim prebi- 
vališčem, večina lastnikov 
prostovoljno prispeva k raz- 
nim akcijam krajevnih skup- 
nosti. Približno četrtina pa tr- 
dovratno odklanja sodelova- 
nje pa čeprav gre le za sora- 
zmerni del, sklicujoč se pri 
tem na veljavne zakone. 

Ponekod v krajevnih skup- 
nostih opažajo primere, da v 
objektu, ki je bil zgrajen kot 
vikend hišica ljudje že skoraj 
stalno prebivajo. Čeprav pre- 
težni del časa prebivajo v vi- 
kendu so stalno prijavljeni 
drugje in se tudi tako odtegu- 
jejo skupnim akcijam v krajev- 
ni skupnosti, kjer imajo prav 
za prav stalno prebivališče. 

Ali misli IS SR Slovenije 
predlagati spremembe in do- 
polnitve veljavnih zakonov, da 
se te vrste problemi rešijo? 

Na vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Litija, ki ga je 
le-ta pismeno zastavila na 60. 
seji zbora dne 27. marca 1978, 
je odgovoril Maver Jerkič, po- 
močnik republiškega sekretar- 
ja za urbanizem. 

S samoprispevkom ni mogo- 
če obvezati lastnike vikendov, 
da bi v raznih akcijah krajevne 
skupnosti prispevali sredstva 
za gradnjo komunalnih naprav. 

Pač pa 8. člen zakona o 
upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem (Uradni 
list SRS, št. 7/77) določa, da 
stavbno zemljišče v krajih in na 
območjih, ki niso urejena z ur- 
banističnim ali zazidalnim na- 
črtom, ureja krajevna skupnost 
oziroma skupnost krajevnih 
skupnosti po predpisih, ki jih 
izda občinska skupščina v 
skladu z načeli tega zakona. V 
tem predpisu določi občinska 
skupščina zlasti na način in po- 
goje, kako delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih za- 
gotavljajo v skladu s plani, ki jih 
sprejemajo za izboljšanje ko- 
munalnih in stanovanjskih ra- 
zmer, ureditev stavbnega zem- 
ljišča za svoje potrebe, kako 
združujejo sredstva za te na- 
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mene in kako uresničujejo dru- 
ge pravice v zvezi s stavbnim 
zemljiščem. 

Ob tem opozarjamo na do- 
ločbe 40. člena tegazakona, po 
katerih je investitor, uporabnih 
ali lastnik objekta dolžan pla- 

čati sorazmeren del stroškov 
za komunalne objekte in na- 
prave, ki jih je upravljalec 
stavbnega zemljišča v skladu z 
zazidalnim načrtom oziroma z 
urbanističnim redom nakna- 
dno izgradil oziroma jih je 
zgradil potem, kojebilozemlji- 

šče oddano v uporabo. 

Glede na obrazloženo je po- 
trebno, da občinska skupščina 
sprejme odlok iz 8. člena citira- 
nega zakona ter pri tem upo- 
števa tudi določbe 40. člena 
zakona. 

Krajevna skupnost naj pred- 
loži tako zahtevo občinski 
skupščini ter bo na tej podlagi 
krajevna skupnost imela prav- 
noveljavno možnost, da tudi 
lastniki vikendov sorazmerno 
sodelujejo pri stroških za ko- 
munalno urejanje. 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

ENOTEN NASTOP V TUJINI 

• Vse večje število udeležencev v mednarodnih odnosih zahteva zakonsko 
ureditev njihovih pristojnosti in odgovornosti 
• Nujno sodelovanje zveznih organov in organizacij z upravnimi organi v 

republikah in pokrajinah pri izvajanju zunanje politike 
• Nujno je treba rešiti specifične kadrovske probleme Zveznega sekretariata za 

zunanje zadeve 

Razvoj in pospeševanje me- 
dnarodnih odnosov Jugoslavi- 
je pogojuje udeležbo vse večje- 
ga kroga udeležencev v me- 
dnarodnih odnosih. To so, po- 
leg zveznih organov in organi- 
zacij, republike in pokrajine, 
družbenopolitične in druge 
družbene organizacije, organi- 
zacije združenega dela, sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, združenja občanov 
in posamezniki. Vse to postav- 
lja večje naloge in skrbi pred 
zvezne organe in organizacije, 
ki opravljajo zunanje zadeve na 
osnovi Ustave in zakonov." 

Že dalj časa se čuti potreba 
za normativnim in enotnim ure- 
janjem odnosov pri opravljanju 
zunanjih zadev, pristojnosti in 
odgovornosti zveznih organov 
in organizacij in medsebojnih 
odnosov številnih udeležencev 
pri uresničevanju mednaro- 
dnega sodelovanja. Iz teh ra- 
zlogov je Zvezni izvršni svet 
pripravil in poslal Skupščini 
SFRJ Predlog za izdajo zakona 
o opravljanju zunanjih zadev iz 
pristojnosti zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij, 
z Osnutkom zakona (AS 625). O 
zakonskem osnutku bodo de- 
legati razpravljali v Zveznem 
zboru na eni prihodnjih sej. 

ODGOVORNOST PRI 
IZVAJANJU ZUNANJE 
POLITIKE 

Veliko število udeležencev 
pri uresničevanju mednaro- 
dnih odnosov Jugoslavije se 
različno obnaša. Največkrat se 
ne usklajujejo stališča s pristoj- 
nimi in zainteresiranimi organi 
in organizacijami in niso dovolj 
upoštevani elementi za izvaja- 
nje sprejete politike SFRJ. Ta- 
ko je mogoče, da nastajajo ne- 
gativne posledice zaradi inte- 
resa posameznih družbenopo- 
litičnih skupnosti oziroma dru- 
gih udeležencev v mednaro- 
dnih odnosih. Zaradi tega se z 
Osnutkom zakona, razen dolo- 
čanja splošnih pravil udeležen- 
cev v mednarodnih odnosih, 
urejajo vprašanja v zvezi z 
opravljanjem zunanjih zadev iz 
pristojnosti federacije, poseb- 
no pristojnosti Zveznega se- 
kretariata za zunaje zadeve ter 
diplomatskih in konzularnih 
predstavništev v tujini, kot tudi 
njihov položaj. 

To je prvič, da se sprejema 
zakon s katerim se podrobneje 
urejajo našteta vprašanja. 
Izhodišče za pripravo zakon- 
skega predloga, so bila politič- 
na stališča izražena na sejah 

Izvršnega biroja Predsedstva 
CK ZKJ in Predsedstva SFRJ od 
leta 1973 naprej, kot tudi stali- 
šča zveznih svetov za vpraša- 
nja družbene ureditve in za me- 
dnarodne odnose. 

Osnutek zakona ureja princi- 
pe izvajanja zunanje politike 
SFRJ s strani zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij, 
uveljavlja ustavni princip o sa- 
mostojnosti pri opravljanju za- 
dev iz njihovega delokroga in 
njihove odgovornosti Skupšči- 
ni SFRJ ter Zveznemu izvršne- 
mu svetu, kot tudi princip med- 
sebojnega sodelovanja teh or- 
ganov in njihovo sodelovanje z 
ustreznimi republiškimi in po- 
krajinskimi upravnimi organi o 
vprašanjih, ki so skupnega po- 
mena. 

Določba o odgovornosti 
Skupščini SFRJ in Zveznemu 
izvršnemu svetu za opravljanje 
zadev s področja zunanje poli- 
tike se nanaša tudi na organi- 
zacije združenega dela ter dru- 
ge samoupravne organizacije 

SOSOSCOBOS 

in skupnosti, družbene organi- 
zacije in združenja, ki uresni- 
čujejo sodelovanje z ustrezni- 
mi organizacijami tujih držav in 
mednarodnimi organizacijami. 

OBVEZNOST 
MEDSEBOJNEGA 
SODELOVANJA 

V Osnutku zakona je poseb- 
na pozornost posvečena odno- 
som pri opravljanju zunanjih 
zadev. Pri tem so podrobno 
urejeni medsebojni odnosi 
zveznih organov in organizacij 
ter njihovo sodelovanje s sa- 
moupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. 

Odnosi zveznih organov in 
organizacij z upravnimi organi 
v republikah in pokrajinah se 
urejajo na ustavnih načelih, kar 
pomeni, da so zasnovani na 
medsebojnem sodelovanju, 
obveščanju in dogovarjanju. 
Če se predlogi zveznih organov 
in organizacij za začetek posa- 
meznih mednarodnih aktivno- 

k OSNUTEK ZAKONA O OPRAVLJANJU ZUNANJIH ZADEV 
h IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV 
0 ZVEZNIH ORGANIZACIJ - AS 625 
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sti nanašajo na vprašanja iz pri- 
stojnosti republik in pokrajin 
ali če so zanje posebnega po- 
mena, je treba obvezno dobiti 
mnenja republiških in pokra- 
jinskih upravnih organov o 
tem, ali je začetek takšnih ak- 
tivnosti potreben in smotern. 

V Osnutku je zlasti določeno, 
da morajo Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve ter diplomat- 
ska in konzularna predstavniš- 
tva v tujini republiškim in po- 
krajinskim organom nuditi po- 
moč, ki jim je potrebna za ure- 
sničevanje njihovega sodelo- 
vanja z organi drugih držav in 
mednarodnimi organizacijami. 
Ko gre za zadeve, ki se nanaša- 
jo na vojaško obveznost jugo- 
slovanskih državljanov, voja- 
ško mobilizacijo ter varstvo 
pravic in interesov jugoslovan- 
skih državljanov in domačih 
pravnih oseb v tujini, Zvezni 
sekretariat ter diplomatska in 
konzularna predstavništva ne- 
posredno sodelujejo z občin- 
skimi upravnimi organi. 
PRISTOJNOST 
DIPLOMATSKIH IN 
KONZULARNIH 
PREDSTAVNIŠTEV 

Z določbami Osnutka so ob- 
delane pristojnosti Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve, 
njegova odgovornost pred 
Skupščino SFRJ in Zveznim 
izvršnim svetom, določene pri- 
stojnosti diplomatskih in kon- 

zularnih predstavništev ter nji- 
hove naloge in sodelovanje z 
delegacijami SFRJ, republik in 
pokrajin ter delegacijami druž- 
benopolitičnimi organizacija- 
mi in drugimi. 

Osnutek zakona ureja odgo- 
vornosti, dolžnosti, pravice in 
pooblastila, ki jih imajo pred- 
stojniki diplomatskih in konzu- 
larnih predstavništev ter njiho- 
vo postavitev in odpoklic. Do- 
ločbe o postavitvi predstojni- 
kov diplomatskih in konzular- 
nih predstavništev so določene 
na ustavnem načelu o ustrezni 
zastopanosti republik in avto- 
nomnih pokrajin, o nacionalni 
sestavi in regionalni razporedi- 
tvi kadrov v tujini. 

Položaj in odgovornost ter 
pravice iz delovnega razmerja 
veleposlanikov, predstojnikov 
stalnih misij ter generalnih 
konzulov so določene po tistih 
določbah Zakona o temeljih si- 
stema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih, ki se 
nanašajo na funkcionarje in 
vodilne delavce, ki jih postavlja 
Zvezni izvršni svet. 

REŠEVANJE 
KADROVSKIH 
PROBLEMOV 

Potrebo po reševanju speci- 
fičnih kadrovskih in material- 
nih problemov Zveznega se- 
kretariata za zunanje zadeve 
ter diplomatskih in konzularnih 

predstavništev SFRJ v tujini so 
že nekolikokrat poprej pouda- 
rili naši najvidnejši državni in 
partijski organi. Tako je Izvršni 
biro Predsedstva CK ZKJ leta 
1973 ugotovil, da so se v Zvez- 
nem sekretariatu za zunanje 
zadeve kopičili problemi, kate- 
rih obseg in vsebina sta nega- 
tivno vplivala na učinkovitost 
njihovega dela. 

Predsedstvo SFRJ je prav ta- 
ko ugotovilo, da je treba ure- 
sničiti načelo enakomerne za- 
stopanosti republik in pokrajin 
ter da pomeni zagotavljanje ka- 
drov za Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve trajno nalogo, 
enako pa je treba tudi sistema- 
tično pripravljati in selekcioni- 
rati mlade kadre, skrbeti za cir- 
kulacijo kadrov med Zveznim 
sekretariatom za zunanje zade- 
ve in organi federacije, repu- 
blik in pokrajin ter za menjavo 
kadrov z organizacijami zdru- 
ženega dela ter drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. 

V tem smislu določbe Osnut- 
ka zakona določajo možnost o 
začasni premestitvi delavca na 
delo iz ene organizacije v dru- 
go, kot tudi možnost, da se v 
diplomatska in konzularna 
predstavništva premestijo de- 
lavci iz drugih organov zaradi 
izpopolnjevanja, vendar ne več 
kot za leto dni. Razen tega je v 
Osnutku še vrsta določb, ki 
urejajo vprašanja s področja 
delovnih razmerij. 

Pomembna je novost, ki pre- 
dvideva, da se zakoncu delavca 
v diplomatskem ali konzular- 
nem predstavništvu vtujini čas, 
ki ga prebije v tujini, prizna v 
pokojninsko dobo. Uporabila 
bi se lahko samo, če je zakonec 
do takrat bil v delovnem ra- 
zmerju. Sredstva za plačevanje 
prispevka bi bila zagotovljena v 
proračunu federacije. 

Prav tako je določeno, da pri- 
dobi delavec oziroma predstoj- 
nik v diplomatskem ali konzu- 
larnem predstavništvu v tujini, 
ki postane v zvezi z opravlja- 
njem svoje dolžnosti žrtev tero- 
rističnega napada, zaradi česar 
nastopi invalidnost, pravico do 
dodatka k tej pokojnini. Ta po- 
sebni dodatek je v višini razlike 
med invalidsko pokojnino in 
100 odstotkov povprečnega 
osebnega dohodka, ki bi ga v 
zadnjih 12 mesecih pred na- 
stankom invalidnosti dosegel v 
državi. V primeru, da delavec 
umre, pa imajo družinski člani, 
ki imajo pravico do družinske 
pokojnine pravico na dodatek 
k pokojnini. 

Poleg teh sredstev bo treba v 
proračunu federacije izločiti 
sredstva, ki se zagotavljajo za- 
radi narave nalog, del ter po- 
sebnih pogojev dela delavcev 
Zveznega sekretariata za zuna- 
nje zadeve. Po ocenah naj bi 
bila ta sredstva v proračunu 
federacije zagotovljena letno v 
znesku okrog 12 milijard dinar- 
jev. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

S SVOBODNO MENJAVO DELA SE 

URESNIČUJE NADALJNJI RAZVOJ 

SAMOUPRAVNIH 

DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

• Doseženi so bili začetni uspehi pri uresničevanju ustavnih določb o 
družbenoekonomskih odnosih med delavci v družbenih dejavnostih in delavci na 
drugih področjih združenega dela 
• Stari odnosi se še počasi in težko premagujejo ter v novih organizacijskih 

oblikah pretežno delujejo še naprej 
• Vzpostavljanje in nadaljnje razvijanje dohodkovnih odnosov v družbenih 

dejavnostih terja nadaljnjo obdelavo in kar največje objektiviziranje osnov in meril 
svobodne menjave dela 
• V odnosih pridobivanja dohodka s svobodno menjavo dela je treba uveljavljati 

ekonomske zakonitosti 
Pri izgradnji našega samou- ženi začetni in pomembni men za uporabo načel svobo- tano v Osnutku resolucije o 

pravnega sistema so bili dose- uspehi v uresničevanju pod- dne menjave dela. To je podčr- odnosih svobodne menjave 
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S m Zato je nujno, je rečeno v pri čemer ie treba unoštpvati 
OSNUTEK RESOLUCIJE O ODNOSIH SVOBODNE ME- x Resoluciji, da se popolno in širše družbene interese in po- 

NJAVE DELA IN OBLIKAH SAMOUPRAVNEGA INTERE- S vsestransko osvetlijo in kon- trebe. P° 

8 kim nt fluunclZiRAN.J^ JfR ODLOČANJA V DRUŽBE- Q kretno obdelajo ustavna nače- Usklajevanje skupnih potreb O NIH DEJAVNOSTIH - AS 627 S la in določbe o uresničevanju in interesov se mora uresniče- 
svobodne menjave dela, da bi vati najprej v okviru konferenc 
nadaljnja praksa in pospešitev in drugih oblik povezovanja 
samoupravljanja dobila na tem delegacij in delegatov samou- 

dela in oblikah samoupravne- začetni rezultati o povezovanju področju jasno smer in moč- pravnih organizacij in skupno- 
ga interesnega organiziranja delovnih ljudi, ki z osebnim de- nejšo podlago. sti, potem pa v svetih uporabni- 
ter odločanja v družbenih de- lom, samostojno, kot poklic kov oziroma svetih dajalcev 
javnostih, ki ga je predlagal opravljajo umetniško, kulturno „ storitev skupščin samouprav- 
Odbor Zveznega sveta za druž- ali drugo poklicno dejavnost. DRUŽBENO n'h interesnih skupnosti. Us- 
benopolitične odnose. Po več PLANIRAN IF Qlfl iDMlu klajevanja, kot tudi možnosti 
spremembah, med usklajeva- POTREBA PO HITREJŠI onToco oivurmn uresničevanja potreb in intere- 
njem stališč republik in pokra- ppck/iO^TITVI CTARIU UlrfcB sov poteka s sklepanjem in 
jin, je bil Osnutek resolucije V drugem delu Osnutka re- sprejemanjem temeljev in pla- 
poslan delegatom v Zveznem UUNUbOV solucije je govor o družbenem nov T0ZD in nato samouprav- 
z ' V razvoju družbenoekonom- planiranju skupnih potreb in nega sporazuma delovne ozi- 

skih odnosov v družbenih de- ugotavljanju razvojnih možno- rorT,a sestavljene organizacije SAMOUPRAVNO javnostih so se doslej pokazale sti. združenega dela. 
ORGANIZIRANJE določene nepravilnosti in teža- Ko delavci in drugi delovni 
ZDRUŽENEGA DELA ve. Slabosti so pogojene s po- ljudje odločajo o pogojih, sred- SVOBODNA MENJAVA 

časnim premagovanjem starih stvih in rezultatih svojega dela, DELA 
V prvem delu tega dokumen- odnosov v pridobivanju do- morajo v planih temeljnih orga- 

ta je govor o tem kaj je bilo hodka, premajhen vpliv delav- nizacij združenega dela in vseh Družbenoekonomska osno- 
narejenega pri dosedanjem ca in delovnih ljudi na določa- drugih samoupravnih organi- v®' na podlagi katere se delav- 
uresmčevanju ustavnih določb nje skupnih potreb in sredstev zacij ter družbenopolitičnih c'' delovni ljudje in občani v 
o družbenoekonomskih odno- za njihovo zadovoljevanje, kot skupnosti izražati, določati in temeljnih samoupravnih orga- 
sih med delavci v družbenih tudi z odtujevanjem sredstev in usklajevati svoje odnose in nizacijah in skupnostih pove- 
dejavnostih in delavci na dru- odločanja od delovnih ljudi in skupne potrebe ter interese v zujejo z delavci družbenih de- 
gih področjih dela na podlagi njihovih temeljnih organizacij skladu z materialnimi mož- javnostih, pomeni splet njiho- 
načel svobodne menjave dela združenega dela. nostmi. Na tej podlagi je treba Z''1 odnosov kot uporabnikov 
ter kakšne so pomanjkljivosti Delovni ljudje, kot uporabni- čim bolj'definirati svoje zahte- 'P dajalcev storitev. Vzpostav- 
in težave. ki storitev, še vedno nevredno- ve glede vrste, obsega in kako- 'janje in nadaljnje razvijanje 

Pri povezovanju delavcev v tijo dovolj storitev ter ne vosti storitev, kot tudi načina dohodkovnih odnosov v druž- 
družbenih dejavnostih in na spremljajo izpolnjevanje sa- njihovega uresničevanja, pri t>enih dejavnostih zahteva na- 
drugih področjih združenega moupravno sprejetih planov čemer je treba upoštevati tančno določitev poslov, v ka- 
dela na podlagi svobodne me- dela in razvoja družbenih de- osebne in skupne potrebe. terih lahko temeljne organiza- 
njave dela so bili doseženi za- javnosti. Po drugi strani pa Ko se postavljajo takšne za- cije združenega dela družbe- 
četni in pomembni rezultati, pri imamo še vedno težnje, da se hteve uporabnikov, morajo da- n'^ dejavnosti pridobivajo do- 
čemer je opaziti pomembne ra- organizacijam združenega de- jalci storitev izraziti svoje ob- hodek, kot tudi nadaljnjo raz- 
zlike v različnih okoljih oziro- la v družbenih dejavnostih vsi- stoječe organizacijske, mate- členitev in čim.bolj objektivne 
ma družbenih dejavnostih. Ijujejo obveznosti, ki niso po- rialne, tehnične, kadrovske in temelje in merila svobodne me- 

V materialni proizvodnji in v krite z ustreznimi sredstvi, kar druge možnosti in tudi pogoje, njave dela. 
drugih družbenih dejavnostih negativno vpliva na materialni pod katerimi bi lahko zadostili ® svobodno menjavo dela 
se samoupravno organizira položaj delavcev v teh dejavno- potrebam uporabnikov. med dajalci in uporabniki stori- 
združeno delo, oblikujejo se in stih. V postopku za pripravo pla- *®v je treba v odnosih njihove- 
povezujejo temeljne organiza- Pri planiranju dela in razvoja nov mora obstajati sodelovanje 9a neposrednega združevanja 
cije, vzpostavljajo neposredni družbenih dejavnosti na sa- med uporabniki in dajalci stori- dela in sredstev praviloma za- 
samoupravni odnosi med druž- moupravnih temeljih imamo tev. Prav tako je nujno medse- dovoljevati vse tiste potrebe in 
benimi dejavnostmi, material- zamudo pri izdelavi temeljev bojno obveščanje, da bi čim Interese, ki imajo neposredno 
no proizvodnjo in vseh ostalih planov temeljnih organizacij bolje poznali bistvene okolišči- funkcijo rasti produktivnosti 
uporabnikov. Sprejeti so bili združenega dela in sklepanju ne, ki se tičejo obsega, vsebine, dela in življenjske ravni. V tisti 
statuti in drugi samoupravni samoupravnih sporazumov o načina in pogojevzadovoljeva- m0ri, kot se bo uresničevala ta 
akti s katerimi so konkretizirani temeljih planov organizacij nja skupnih potreb, kot tudi oblika svobodne menjave dela, 
medsebojni odnosi, pravice, združenega dela in samou- možnosti družbenih dejavnosti bodo temeljne organizacije 
obveznosti in odgovornosti da- pravnih interesnih skupnosti. V glede tega. združenega dela družbenih de- 
jalcev in uporabnikov storitev v praksi še vedno počasi odprav- Ugotavljanje skupnih potreb javnosti, tako kot druge organi- 
skupnostih. ljamo stare odnose financira- naj poteka na podlagi dolgo- zacije združenega dela, prido- 

Poleg tega se v samouprav- nja institucij, delavci pa nimajo ročno dogovorjenih in srednje- bivale dohodek, poslovale po 
nih interesnih skupnostih sa- odločilne vloge pri planiranju, ročno določenih skupnih ciljev načelu dohodka in bodo svoj 
moupravno organizirajo in ure- Pri izvajanju načela o dele- in interesov ekonomskega in dohodek in osebni dohodek 
jajo medsebojni odnosi udele- gatskem sistemu v samouprav- socialnega razvoja. V postopku delile na način, ki ga določata 
žencev v svobodni menjavi de- nih interesnih skupnostih je za poprejšnje določanje skup- Ustava in Zakon o združenem 
la, sprejemajo se samoupravni osnovna slabost vtem, da dele- nih potreb in možnosti ter za delu. Tako se bodo razvijali in 
sporazumi o pridobivanju do- gati v skupščinah teh skupno- njihovo uresničevanje je treba pospeševali samoupravni 
hodka ter obdelujejo pogoji in sti niso dovolj povezani z dele- izhajati iz analiz o zadovoljeva- odnosi v lastnih okvirih, 
merila za svobodno menjavo gacijami, ki so jih delegirale, še nju in razvoju skupnih potreb, Svobodno menjavo dela lah- 
dela in delitev sredstev za posebej pa s svojo samouprav- o razvoju v preteklem obdobju ko z neposrednim združeva- 
osebne dohodke no bazo. Zato je vpliv delavcev ter o možnostih za njihov na- njem dela in sredstev uresniču- 

Ulj je, da bi dohodek in v procesu odločanja še vedno predek za katerega se spreje- jejo, bodisi posamezne zainte- 
osebni dohodki delavcev v nezadosten, skupščine pa še ma plan. Določanje skupnih resirane temeljne organizacije 
družbenih dejavnostih postali vedno nimajo z ustavo določe- potreb delavcev, delovnih ljudi združenega dela delovne ali 
odvisni od dela in rezultatov nega pomena in vloge, težišče in občanov temeljne samou- sestavljene organizacije zdru- 
dela ter njihovega prispevka k odločanja pa jevnjihovih izvrš- pravne organizacije in skupno- ženega dela oziroma druae sa- 
povečanju storilnosti dela in nih organih in strokovnih služ- sti, mora izvirati iz njihovih ne- moupravne skupnosti Delavci 
dohodka. Uresničeni so tudi bah. posrednih potreb in interesov, v temeljnih organizacijah zdru- 
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ženega dela družbenih dejav- 
nosti pridobivajo dohodek v 
teh odnosih po prispevku, ki ga 
dajejo s svojim delom k pove- 
čanju dohodka TOZD, za kate- 
re opravljajo določene storitve, 
kot tudi po prispevku, ki ga 
dajejo k zadovoljevanju drugih 
skupnih potreb uporabnikov 
storitev. Vendar dohodka ne 
morejo pridobivati iz dveh ali 
več naslovov za isto storitev ali 
dejavnost. 

SVOBODNA MENJAVA 
DELA V 
SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH 
SKUPNOSTIH 

To menjavo naj uresničujejo 
delavci TOZD kot dajalci in 
uporabniki storitev, skupaj in 
na enakopravnih temeljih v ti- 
stih okvirih, za katere je sa- 
moupravna skupnost ustanov- 
ljena, da bi zadovoljili skupne 
potrebe uporabnikov storitev 
oziroma družbe na posamez- 
nih področjih družbenih dejav- 
nosti. 

V okvirih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti je treba po- 
polnoma in na enakopraven 
način izraziti in uresničiti inte- 
rese in potrebe uporabnikov in 
dajalcev storitev. 

S samoupravnim sporazu- 
mom je treba konkretno in na- 
tančno urediti pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti dajalcev 
in uporabnikov storitev. Zlasti 
glede skupnih temeljev in meril 
za določitev cen storitev oziro- 
ma nadomestila za opravljanje 
dejavnosti, vrednotenja pri- 
spevkov TOZD dajalcev stori- 
tev k ustvarjanju nove vredno- 
sti, vrednotenja rezultatov dela 
TOZD dajalcev storitev v skladu 
z gibanjem dohodka in družbe- 
ne proizvodnosti dela. Pridobi- 
vanje dohodka iz konkretnega 
odnosa posamezne temeljne 
organizacije združenega dela 
družbenih dejavnosti in sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti ureja letni samoupravni 
sporazum o zadovoljevanju 
osebnih in skupnih potreb in 
interesov ter združevanju sred- 
stev za njihovo uresničevanje. 
S tem sporazumom se ureja 
vrsta, obseg, kakovost in način 
uresničevanja osebnih in skup- 
nih potreb in interesov, zatem 
združevanje sredstev za ure- 
sničevanje teh potreb in cen 
storitev. 

Pridobivanje dohodka v po- 
sameznih družbenih dejavno- 
stih (v založniški, zabavno- 
umetniški dejavnosti, kinema- 
tografiji) je mogoče uresničiti 
tudi s prodajo proizvodov in 
storitev na trgu, izvirajoč iz 
specifičnosti posameznih po- 

dročij, panog in grupacij druž- 
benih dejavnosti. 

Ekonomske zakonitosti je 
treba spoštovati tudi v odnosih 
pridobivanja dohodka pri svo- 
bodni menjavi dela. Za razvoj 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v družbenih 
dejavnostih je zlasti pomemb- 
no, da bo delovanje zakonitosti 
trga družbeno urejeno, tako 
glede odpravljanja negativnih 
pojavov, kot tudi glede spod- 
bujanja družbenih vrednosti. 

VIRI SREDSTEV-PO 
ZNAČAJU DELA PRI 
OPRAVLJANJU 
DEJAVNOSTI 

Vire sredstev za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb delovnih 
ljudi na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti je treba 
določiti po značaju dela pri 
opravljanju dejavnosti, je pou- 
darjeno v Osnutku resolucije. 
Iz skupnega prihodka TOZD, 
kot del materialnih stroškov, 
nadomestimo tekoče potrebe 
varstva pri delu in varstva de- 
lovnega okolja, strokovnega 
izobraževanja in znanstveno- 
raziskovalnega dela, ki poteka 
v okviru delovnega procesa. Iz 
dohodka TOZD izločimo sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju znanstve- 
noraziskovalnega dela, usmer- 
jenega izobraževanja in dela 
zdravstvenega varstva. 

Sredstva za skupne potrebe, 
ki imajo funkcijo osebnih in 
drugih potreb življenjskega 
standarda izločimo iz osebnih 
dohodkov delavcev. Proračun 
družbenopolitičnih skupnosti 
je osnova za zagotavljanje do- 
polnilnih sredstev za namen- 
sko zadovoljevanje potreb, ki 
so širšega družbenega pome- 
na. 

Cena storitev mora biti in- 
strument družbenega vredno- 
tenja rezultatov dela in realne- 
ga prispevka TOZD družbenih 
dejavnosti k ustvarjanju nove 
vrednosti v TOZD materialne 
proizvodnje, k povečanju proi- 
zvodnosti celotnega družbene- 
ga dela in razvoju celotne druž- 
be. Ceno storitve določimo kot 
ceno rezultatov konkretnega 
dela posamične storitve in kot 
nadomestilo za izpolnitev pro- 
grama. 

Cena storitve se oblikuje na 
samoupravni podlagi družbe- 
no določenih pogojev za prido- 
bivanje dohodka in na podlagi 
delovanja ekonomskih zakoni- 
tosti. Vsebovati morajo del za 
razširjeno reprodukcijo, ki 
TOZD družbenih dejavnosti 
omogoča modernizacijo, kot 
tudi razširitev in zboljšanje ma- 
terialne podlage dela. Pri tem 
je treba upoštevati specifičnost 

posameznih dejavnosti in or- 
ganizacij združenega dela. 

Načelo socialistične solidar- 
nosti in vzajemnosti pri zado- 
voljevanju skupnih potreb de- 
lavcev in delovnih ljudi na po- 
sameznih področjih družbenih 
dejavnosti je treba uskladiti z 
načelom delitve po delu ter 
družbeno in ekonomsko smo- 
trnim uporabljanjem sredstev. 
Standarde, temelje in merila 
solidarnosti, vrste skupnih 
družbenih potreb in ravni nji- 
hovega zadovoljevanja je treba 
določiti s samoupravnim spo- 
razumom. 

OBLIKE 
ORGANIZIRANJA 
SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH 
SKUPNOSTI 

Samoupravno povezovanje 
delavcev, delovnih ljudi in ob- 
čanov zaradi uresničevanja 
osebnih in skupnih potreb v 
družbenih dejavnostih se odvi- 
ja prek različnih oblik samou- 
pravnega organiziranja. Sa- 
moupravna interesna skupnost 
je oblika organiziranja delav- 
cev v določeni družbeni dejav- 
nosti, z namenom, da bi se spo- 
razumevali, dogovarjali in ena- 
kopravno odločali o vseh vpra- 
šanjih skupnega pomena. 

V izobraževanju, znanosti, 
kulturi, zdravstvu in socialnem 
varstvu je samoupravna intere- 
sna skupnost oblika povezova- 
nja ene ali več organizacij 
združenega dela, ki opravljajo 
določene družbene dejavnosti 
z uporabniki njihovih storitev. 

Izhodiščna oblika samou- 
pravnega interesnega organi- 
ziranja je temeljna samouprav- 
na interesna skupnosti, ki mora 
praviloma zajeti eno ali več te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v družbenih dejavno- 
stih ter uporabnike njihovih 
storitev. Te skupnosti morajo 
ustanavljati delovni ljudje in 
občani po načelu svobodnega 
samoorganiziranja, po funk- 
cionalnem in teritorialnem na- 
čelu. 

S samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi samouprav- 
ne interesne skupnosti je treba 
urediti medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti da- 
jalcev in uprabnikov storitev 
(vrsto, obseg, in način zadovo- 
ljevanja potreb), združevanje 
dela in sredstev, sredstva za 
razširjanje in zboljševanje ma- 
terialne podlage dela, dajalce 
in uporabnike storitev, ki se 
združujejo, uresničevanje sa- 
moupravljanja v samoupravni 
interesni skupnosti in drugo. 

DELEGATI MORAJO 
DOSLEDNO 
ZASTOPATI INTERESE 
DELOVNIH LJUDI 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela ter druge samou- 
pravne organizacije in skupno- 
sti izvolijo iz svoje sestave dele- 
gacije, le-te pa pošiljajo dele- 
gate v skupščino samoupravne 
interesne skupnosti. Kot po- 
membna samoupravna oblika 
izražanja in usklajevanja inte- 
resov in potreb v posameznih 
oblikah združevanja dela in 
sredstev je treba uveljaviti kon- 
ferenco delegacij in druge obli- 
ke sodelovanja delegacij. 
Skupščino samoupravne inte- 
resne skupnosti kot organ 
upravljanja, ki je ustanovljen 
po delegatskem načelu, se- 
stavljata dva zbora: zbor upo- 
rabnikov in zbor dajalcev stori- 
tev, ki enakopravno sprejemata 
odloke skupščine. Pri uresni- 
čevanju načela delegatskega 
odločanja v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih je treba 
omogočiti in praviloma izvajati 
načelo zamenljivega delegata, 
ker takšna rešitev bolje ustreza 
duhu delegatskega sistema. 

Širše povezovanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti v 
okviru republike oziroma avto- 
nomne pokrajine v združenja in 
zveze je odvisno od potrebe 
uresničevanja širše solidarno- 
sti, izenačevanja delovnih po- 
gojev, koordinacije razvojne 
politike ter uresničevanja dru- 
gih skupnih potreb in intere- 
sov. Delavci v samoupravnih 
interesnih skupnostih v repu- 
blikah in avtonomnih pokraji- 
nah, ustanavljajo ustrezne me- 
drepubliške oblike samouprav- 
nega interesnega organizira- 
nja za posamezne družbene 
dejavnosti za povezovanje in 
usklajevanje svojih določenih 
interesov in potreb. 

Odločanje delavcev, delov- 
nih ljudi, njihovih delegacij in 
delegatov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih mora te- 
meljiti na ustreznih, pravoča- 
snih, objektivnih, zanesljivih in 
strnjenih informacijah. Delega- 
cije in delegati morajo dosle- 
dno zastopati in usklajevati in- 
terese ter stališča delavcev de- 
lovnih ljudi. Glede na resno 
zaostajanje pri uresničevanju 
funkcij skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti kot 
enakopravnih zborov v skup- 
ščinah družbenopolitičnih 
skupnostih je treba razčleniti 
vprašanja, ki so pomembna za 
to njihovo funkcijo ter za način 
njenega uresničevanja. 

Uspešno organiziranje in de- 
lovanje samoupravnih intere- 
snih skupnosti zahteva nene- 
hno angažiranje in pomoč or- 
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ganiziranih sil socialistične za- 
vesti, vseh družbenopolitičnih 
organizacij, predvsem pa Zve- 
ze komunistov. To svojo vlogo 
uresničujejo družbenopolitič- 
ne organizacije z ustreznimi 
smernicami o temeljnih sme- 
reh delovanja in razvoja druž- 
benih dejavnosti, s svojo celot- 
no aktivnostjo, predvsem v bazi 
družbe. 

NALOGE, KI IZVIRAJO 
IZ RESOLUCIJE 

V osnutku resolucije je pod- 
črtana potreba, da družbeno- 
politične skupnosti, organiza- 
cije združenega dela, samou- 
pravne interesne skupnosti in 
družbenopolitične organizaci- 
je razčlenijo in spremljajo sta- 

nje in rezultate v razvoju teh 
odnosov in da ugotovijo kon- 
kretne ukrepe in naloge, da bi 
čim hitreje premagali težave, ki 
so se pojavile v dosedanjem 
razvoju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v 
družbenih dejavnostih ter v de- 
lu samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Skupščina SFRJ meni, da pri 
razčlenitvi sistema za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb v druž- 
benih dejavnostih morajo or- 
gani in organizacije v federaciji 
prj sodelovanju z ustreznimi 
organi in organizacijami v re- 
publikah in pokrajinah analizi- 
rati in razčleniti temelje druž- 
benoekonomskih odnosov v 
posameznih dejavnostih. Prav 
tako je treba pospešiti ustanav- 

ljanje medrepubliških organi- 
zacijskih oblik samoupravnega 
interesnega organiziranja za 
posamezne družbene dejavno- 
sti. 

Z republiškimi in pokrajfn- 
skimi zakoni je treba celoviteje 
urediti družbenoekonomske 
odnose ter samoupravno inte- 
resno organiziranje v družbe- 
nih dejavnostih. 

Skupščina SFRJ, Zvezni 
izvršni svet ter ustrezni zvezni 
komiteji, zvezni upravni organi 
in zvezne organizacije morajo 
delati pri nadaljnjem zakono- 
dajnem razčlenjevanju sistema 
zadovoljevanja skupnih po- 
treb. V postopku pripravljanja 
in predlaganja politike in 
ustreznih zakonov je treba 
predlagati vgrajevanje rešitev, 

ki bodo prispevale k razčlenje- 
vanju ustavne koncepcije o 
družbenoekonomskih odnosih 
in samoupravnem organizira- 
nju v družbenih dejavnostih. 

Vsi družbeni dejavniki mora- 
jo spodbujati razvoj znanstve- 
noraziskovalnega dela na po- 
dročju sistema zadovoljevanja 
skupnih potrebvdružbenih de- 
javnostih, pri pripravi politike, 
predpisov in ukrepov pa upo- 
rabljati rezultate tega dela. 

Skupščina SFRJ bo v sodelo- 
vanju s skupščinami republik 
in avtonomnih pokrajin ter z 
družbenopolitičnimi organiza- 
cijami v rederaciji zagotavljala 
spremljanje in izvajanje te re- 
solucije. 

ANALIZE IN OCENE 

LE POČASI SE SPREMINJA VSEBINA 

ODNOSOV MED PROIZVODNIMI IN 

TRGOVINSKIMI ORGANIZACIJAMI 

• Dosedanje družbenoekonomske odnose moramo zamenjati z novimi, ki bodo 
temeljili na skupnem programiranju proizvodnje in prodaje, skupnem dohodku ter 
na skupnem riziku 
• Delež trgovine v družbenem proizvodu se je leta 1976 povečal od 16,29 na 

16,49 odstotka, v ustvarjenem dohodku pa od 17,5 na 17,9 odstotka 
• Večina sklenjenih samoupravnih sporazumov o združevanju je le deklarativna 

in zelo malo spreminja vsebino odnosov med proizvodnjo in trgovino 
• Način pridobivanja in razporejanja skupnega prihodka in dohodka kaže, da še 

nimamo jasnega koncepta za urejanje medsebojnih družbenoekonomskih odnosov 
na ustavnih načelih 

Proces preobrazbe notranje 
in zunanje trgovine ter njenih 
odnosov do proizvodnih orga- 
nizacij se še razvija in izpopol- 
njuje. Pogoje za vsebinsko 
transformacijo teh odnosov šo 
dali Ustavni amandmaji, širše 
pa so razčlenjeni v Ustavi 
SFRJ. Samoupravne sporazu- 
me so organizacije intenzivne- 
je sprejemale v letu 1974 kot 
rezultat akcije, ki je sledila po- 
budi Zveze komunistov, od 
Predsedstva ZKJ, republiških 
in pokrajinskih ZKdonekaterih 
mestnih in občinskih komitejev 
ZK. Sklepanje samoupravnih 
sporazumov je bilo prav tako 
pospešeno po sprejetju Zako- 
na o združenem delu in po 
sprejetju Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. Inten- 
zivnost je še posebej večja v 
zunanjetrgovinskih organiza- 
cijah, ki morajo do 12. decem- 

bra letos urediti svoje odnose s 
proizvodnimi organizacijami 
na novih družbenoekonomskih 
temeljih. 

To poudarja Informacija o 
uresničevanju politike združe- 
vanja dela in sredstev trgovin- 
skih in proizvodnih organizacij 
združenega dela na načelih 
Ustave in Zakona o združenem 
delu Informacijo, ki jo je pripra- 
vil Zvezni sekretariat za tržišče 
in cene, so dobili delegati 
Skupščine SFRJ. 

Kljub nekaterim slabostim 
smo na tem področju že dose- 
gli nekatere uspehe. Bistveno 
je vsekakor, da sta obe strani 
ugotovili nujnost preoblikova- 
nja dosedanjih rešitev in prese- 
ganja dosedanjega stanja. 
Ugotovili sta, da morajo novi 
odnosi temeljiti na skupnem 
programiranju proizvodnje in 

prodaje, skupnem riziku in do- 
hodku. 

UGODNEJŠI 
REZULTATI 
POSLOVANJAV 
TRGOVINI 

Analiza rezultatov poslova- 
nja trgovine v obdobju od 1971. 
do 1976. leta je pokazala, daje 
na začetku tega obdobja trgo- 
vina dosegla znatno ugodnejše 
poslovne rezultate kot industri- 
ja. Zaradi preprečevanja preli- 
vanja dohodka iz proizvodnje v 

trgovino je bilo sprejetih nekaj 
sistemskih ukrepov. Z njimi so 
bile na primerzamrznjene mar- 
že, določeni pogoji za nabavo 
in prodajo, uvedeno je bilo ob- 
davčevanje marže v trgovini na 
debelo in pri uvozu, uveden de- 
pozit na nove investicije in ne- 
kateri ukrepi na področju kre- 
ditne politike. V takih pogojih 
je trgovina iskala izhod v zahte- 
vi za povečanje svojih dohod- 
kov prek bonifikacije proizvo- 
dnih organizacij združenega 
dela. Tu je tudi razlog, da je 
prišlo do rasti stopnje izrednih 

SOOOOSOE »eeoasaooeoaeoeaeae—   
INFORMACIJA ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA TRŽI- S 
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prihodkov. Tako je na primer 
leta 1976 ta stopnja v trgovini 
na''robno znašala 3, na debelo 
4, v zunanji trgovini pa 1 odsto- 
tek. 

Leta 1976 je trgovina v celoti 
dosegla ugodnejše rezultate 
poslovanja kot industrija. Polo- 
žaj organizacij združenega de- 
la na področju trgovine in go- 
stinstva je v primarni delitvi v 
letih 1975 in 1976 bil poprečno 
za 0,4 oziroma 0,7 odstotka 
boljši od poprečnega v gospo- 
darstvu. Se ugodnejši položaj 
je bil za trgovino (brez gostin- 
stva in turizma) z rastjo 6,7 od- 
stotka v letu 1975 i n 9,8 odstot- 
ka v letu 1976. Izjemno ugoden 
položaj je imela v obravnava- 
nem obdobju zunanja trgovina. 
V letu 1975 je njen odstotek 
znašal 70,6, v letu 1976 pa 97,8. 

V teh letih je v primarni delitvi 
imela trgovina izjemno ugoden 
položaj. Njen delež v družbe- 
nem proizvodu seje v letu 1976 
povečal od 16,29 na 16,49 od- 
stotka, delež v ustvarjenem do- 
hodku pa od 17,5 na 17,9 od- 
stotka. Težnja ustvarjanja pozi- 
tivnih poslovnih rezultatov se 
je nadaljevala tudi v letu 1977. 

Opisani ekonomski položaj 
trgovine, različne rešitve glede 
določanja marž in deformacije 
na tržišču so v določeni meri 
preprečevale hitrejše samou- 
pravno sporazumevanje. Zara- 
di tega je, skladno s politiko, 
določeno v Resoluciji o politiki 
uresničevanja Družbenega 
plana v letu 1978, Zvezni sekre- 
tariat za tržišče in cene predla- 
gal Zveznemu izvršnemu svetu 
sprejem več ukrepov. Z njimi 
naj bi deblokirali marže iz 1971. 
leta, ukinili bonifikacije in do- 
ločili nove marže oziroma de- 
lež trgovinskih organizacij v 
prodajni ceni. Zadnji odlok je 
zadeval samo tiste organizacije 
združenega dela, ki svojih 
odnosov s proizvodnjo ne ure- 
jajo na temeljih samoupravne- 
ga sporazuma. 

DEKLARATIVNOST 
SPORAZUMOVO 
ZDRUŽEVANJU 

Večina sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov je vse pre- 
več deklarativna. Dejansko na- 
mreč ti sporazumi ne spremi- 
njajo vsebine odnosov med 
proizvodnjo in trgovino. Neka- 
tera načela Ustave in Zakona o 

združenem delu v teh sporazu- 
mih niso razčlenjena tako, da 
bi urejala družbenoekonomske 
odnose. V rešitvah je samo za- 
pisano, da bodo to uredili poz- 
neje sprejeti dokumenti. Mimo 
tega je sklenjena samo tretjina 
tistih samoupravnih sporazu- 
mov, ki bi jih morale obvezno 
skleniti določene trgovinske 
organizacije. 

Samoupravni sporazumi ra- 
zlično urejajo združevanje dela 
in sredstev. Najpogostejše so 
poslovne skupnosti, čeprav ne- 
kateri sporazumi govore tudi o 
fizični integraciji. V SR Make- 
doniji in SAP Vojvodini prevla- 
dujejo samoupravni sporazumi 
na panožnih temeljih. Podpisu- 
jejo jih vse proizvodne in trgo- 
vinske organizacije, ki proizva- 
jajo oziroma prodajajo proi- 
zvode določene panoge. 

Kljub temu je večje število 
tistih sporazumov, ki jih je skle- 
nila posamezna organizacija 
(proizvodna ali trgovinska) z 
večjim številom trgovinskih 
oziroma proizvodnih organiza- 
cij združenega dela. Kot primer 
navaja Informacija »Uniteks« iz 
Ljubljane, ki je sklenil samou- 
pravne sporazume s 33 proi- 
zvodnimi organizacijami. S 
tem je zajeto 82 odstotkov nje- 
govega izvoza in celoten uvoz. 

Velika večina sklenjenih sa- 
moupravnih sporazumov vse- 
buje načelne določbe o traj- 
nem sodelovanju in združeva- 
nju dela in sredstev, skupni po- 
slovni politiki in razvojni politi- 
ki proizvodnje ter prodaje. Po- 
dobno vsebujejo določbe o po- 
večanju produktivnosti dela, 
skupnem določanju in razpo- 
rejanju dohodka, skupnem rizi- 
ku in podobno. Pri tem pa ta 
načela niso konkretizirana in 
niti ne prilagojena specifično- 
stim ter potrebam udeležencev 
sporazuma. Čeprav govore o 
skupnih razvojnih programih 
ali v nekaterih primerih celo o 
obveznostih tega skupnega 
planiranja, le v redkih sporazu- 
mih najdemo kakršnokoli do- 
rečeno stališče o tem, kaj sodi v 
to planiranje in kakšni so okviri 
tega planiranja. 

Analiza sporazumov je poka- 
zala, da zaenkrat ne moremo 
govoriti o skupnih razvojnih 
planih proizvodnih in trgovin- 
skih organizacij, saj jih praktič- 
no ni. Uveljavljena je le določe- 
na stopnja usklajenosti politi- 

ke. Toda, tudi to ni širše razvito, 
temveč je pri večini organizacij 
le omenjeno medsebojno in- 
formiranje. 

JASNA OPREDELITEV 
ODNOSOV MED 
PROIZVODNJO IN 
TRGOVINO 

Informacija nadalje omenja, 
da rešitve glede načina prido- 
bivanja in razporejanja skup- 
nega prihodka oziroma dohod- 
ka dokazujejo, da še ni jasnega 
koncepta o urejanju medseboj- 
nih družbenoekonomskih 
odnosov na ustavnih načelih. 
Prodajne cene proizvodom, ki 
so opredeljeni v samouprav- 
nem sporazumu, določajo 
skupno podpisniki sporazuma. 
Določajo pa jih po veljavni poli- 
tiki cen oziroma po obstoječih 
predpisih o cenah. 

Skupni organi imajo po mno- 
gih samoupravnih sporazumih 
širša pooblastila, kakor to pre- 
dvideva Zakon o združenem 
delu. Dokaj pogosto so na pri- 
mer pristojni tudi za reševanje 
tistih vprašanj, ki sodijo izk- 
ljučno v pristojnost organov te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. Včasih pa je celo pre- 
dvideno, da ti organi odločajo v 
primerih, ko odločitev lahko 
sprejmejo samo delavci z oseb- 
nim izjavljanjem. 

Vzroke za tako stanje mora- 
mo najprej poiskati v notranji 
organiziranosti proizvodnih in 
trgovinskih organizacij, pre- 
majhnem poznavanju in ne- 
sposobnosti, da bi pospešili 
proces spreminjanja teh odno- 
sov in ne nazadnje tudi v po- 
manjkanju nujne regulative. 
Akcije za oblikovanje družbe- 
noekonomskih odnosov prek 
sklepanja samoupravnih spo- 
razumov so bile v glavnem eno- 
stranske. Vzpodbujale pa so jih 
trgovinske organizacije. 

Mimo tega Informacija ugo- 
tavlja, da so bile premalo aktiv- 
ne proizvodne organizacije, saj 
si niso dovolj prizadevale poi- 
skati novih rešitev za opredeli- 
tev medsebojnih odnosov. V 
sedanjih pogojih imajo namreč 
proizvajalci poslovne odnose z 
večjim številom trgovinskih or- 
ganizacij. Oblikovanje odno- 
sov na novih temeljih, še pose- 
bej, ko gre za trajno sodelova- 

nje, vsekakor zahteva preuči- 
tev vseh pogojev, ki bi odločil- 
no vplivali na izbiro ene ali več 
trgovinskih organizacij kot 
trajnega poslovnega partnerja. 
To terja vsebinsko poznavanje 
partnerjeve organizacije, preu- 
čitev možnosti za nadaljnji ra- 
zvoj sodelovanja in s tem tudi 
vpliv na hitrejši razvoj proizvo- 
dne organizacije. Mimo tega 
delujejo v mnogih proizvodnih 
organizacijah lastne komer- 
cialne službe kot servis, temelj- 
ne organizacije združenega 
dela ali delovne organizacije. 

PREMAJHNA 
SPECIALIZACIJA V 
POSLOVANJU 
Vzroke za opisan položaj v 
proizvodnih in trgovinskih or- 
ganizacijah moramo prav tako 
poiskati v premajhni speciali- 
zaciji poslovanja teh organiza- 
cij. Premajhna specializacija je 
posebej izrazita v organizaci- 
jah, ki se ukvarjajo z blagovnim 
prometom, tako v zunanji trgo- 
vini kot na domačem tržišču. 

Med skupnim številom trgo- 
vinskih organizacij na debelo 
se je 1976. leta 37 odstotkov 
organizacij ukvarjalo s prodajo 
na debelo in drobno, medtem 
ko je 25 odstotkov organizacij 
opravljalo promet z mešanim 
blagom. Pri tem pa vsaka proi- 
zvodna organizacija 'zahteva 
kar se da natančno razmejitev 
prodajnih stroškov za vsak po- 
samezen proizvod. To seveda 
terja spremljanje vsakega proi- 
zvoda od njegovega prihoda v 
trgovino do prodaje oziroma 
plačila. Tako evidenco pa ima v 
sedanjih pogojih lahko samo 
tista trgovinska organizacija, ki 
posluje le z enim proizvodom 
ali s proizvodi enega proizva- 
jalca. 

Temeljna načela za preobra- 
zbo dosedanjih družbenoeko- 
nomskih odnosov med trgovin- 
skimi in prometnimi organiza- 
cijami so: skupna politika proi- 
zvodnje in prodaje, uvoza in 
izvoza, skupna odgovornost za 
razširjanje materialne osnove 
in povečanje produktivnosti 
dela, skupni rizik in delitev do- 
hodka. Zaradi tega bi vsakršno 
odlašanje sklepanja samou- 
pravnih sporazumov zavrlo tu- 
di preobrazbo družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem po- 
dročju, sklene Informacija. 

PORAVNANE OBVEZNOSTI DO MANJ 

RAZVITIH OBMOČIJ V 1977. LETU 

• Sredstva Sklada so vedno bolj usmerjena v razvoj industrijskih kapacitet 

ooročevalec 13 



• Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih območij je v 
letu 1977 ustvaril priliv stalnih sredstev v višini 11,4 milijarde dinarjev, s čimer je bil 
izpolnjen plan 
• Sredstva Sklada morajo biti temelj za razvoj in pridobitev sredstev iz drugih 

domačih in tujih virov 
• Potrebna je še večja vzpodbuda za združevanje dela in sredstev med 

delovnimi organizacijami iz razvitih in iz manj razvitih republik in pokrajin 

Sklad federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin je v ob- 
dobju od 1. januarja do 31. de- 
cembra 1977. leta ustvaril sku- 
pen priliv stalnih sredstev v 
znesku 11 milijard in 428 milijo- 
nov dinarjev ali 99,6 odstotka 
planiranega priliva za leto 
1977. Tako je bila možna redna 
in kontinuirana odobritev kre- 
ditov gospodarsko manj razvi- 
tim republikam in SAP Kosovu. 

Taki so temeljni podatki in 
ugotovitve Poslovnega poroči- 
la o delu Sklada, ki jih je, skupaj 
z Zaključnim računom Sklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin za leto 1977 
(AS 622), dobila Skupščina 
SFRJ (Zbor republik in pokra- 
jin) v potrditev. 

UGODNEJŠA 
REALIZACIJA 
POSOJILA 

Finančni načrt Sklada je za 
leto 1977 predvidel skupni pri- 
liv stalnih sredstev Sklada v vi- 
šini 11 milijard in 478 milijonov 
dinarjev. Največji del načrtova- 
nega priliva (okoli 87 odstot- 
kov) naj bi se realiziral na teme- 
lju akontacij za 1977. teto, med- 
tem ko je bistveno manjši del 
(okoli 13 odstotkov) zadeval 
neporavnane obveznosti repu- 
blik in pokrajin iz prejšnjih let. 
Zanje je bilo ocenjeno, da bodo 
poravnane med lanskim letom. 

Ustvarjeni skupni priliv stal- 
nih sredstev v 1977. letu je za 
okoli 834 milijonov dinarjev ali 
za 7,9 odstotka večji od prifiva, 
realiziranega v istem obdobju 
leta 1976. Za 1977. leto je zna- 
čilno, da je bil priliv sredstev 
Sklada bistveno manjši v 
prvem kvartalu, medtem ko je 
bila dinamika vplačil v nasled- 
njih četrtletjih razmeroma ize- 
načena. 

V letu 1977 je bilo dokaj ra- 
zlično izpolnjevanje obvezno- 
sti. To velja tako za posamezne 
planske kategorije kot tudi za 
posamezna območja. Poslov- 
no poročilo o delu Sklada pra- 
vi, da je bilo vplačevanje sred- 
stev v lanskem letu, globalno 
gledano, zadovoljivo. Se pose- 
bej, če pri tem upoštevamo po- 
goje gospodarjenja v tem ob- 

dobju, predvsem nelikvidnost 
in poslovanje določenega dela 
organizacij združenega dela z 
izgubo. 

TERITORIALNA 
IZPOLNITEV 
OBVEZNOSTI 

Skupno planirane obvezno- 
sti na temelju 11 mesečnih 
akontacij posojila za 1977. leto 
so bile do 31. decembra 1977 
izpolnjene v znesku 9,6 milijar- 
de dinarjev ali v 96,1 odstotka. 
Pri tem pa je bilo teritorialno 
izpolnjevanje obveznosti dokaj 
različno. Poročilo poudarja, da 
do konca lanskega leta obvez- 
nosti na temelju 11 mesečnih 
akontacij posojila niso v celoti 
izpolnile v glavnem razvitejše 
republike in avtonomna pokra- 
jina. Največje razlike med dolo- 
čenimi obveznostmi in izpol- 
njenimi vplačili se pojavljajo pri 
Srbiji, Sloveniji, Hrvatski in 
Vojvodini. Vplačila Bosne in 
Hercegovine so na ravni pre- 
dvidenih, medtem ko pri Make- 
doniji, Črni gori in SAP Kosovu 
prihaja celo do znatnih prepla- 
čil. 

Gledano z regionalnega vidi- 
ka problem nepravočasnega 
izpolnjevanja obveznosti na te- 
melju 11 mesečnih akontacij 
posojila za 1977. leto ni bil zna- 
čilen za vse republike in avto- 
nomni pokrajini. Ublažitevtega 
problema je zagotovila odloči- 
tev posameznih republik in po- 
krajin, ki so v sprejetih predpi- 
sih predvidele, da temeljnim 
organizacijam združenega de- 
la, ki so zaključile poslovno le- 
to 1977 z izgubo, ni potrebno 
vračati vplačan i h sredstev iz te- 
kočega priliva, ustvarjeneaa v 
1977. letu. 

Ugodno je vplivala tudi okoli- 
ščina, da so nekatere republike 
in pokrajine povečale stopnjo 
vpisa posojila. S tem niso zago- 
tovile samo poravnanje svojih 
obveznosti na temelju 11 me- 
sečnih akontacij posojila, tem- 
več tudi prispevale k poravnavi 
znatnega dela obveznosti iz 
posojila za pretekla leta. 

Tak položaj je povzročil, da 
se je v leto 1978 vstopi lo s 385,9 
milijona dinarjev neporavnanih 
obveznosti. Za preprečitev 
vseh težav, ki se zaradi tega 
lahko pojavijo, je po besedah 
Poročila nujno, da Sklad in 

Služba družbenega knjigovod- 
stva storita dodatne napore za 
izboljšanje stanja. 

VEČJA DINAMIKA 
IZPOLNJEVANJA 
OBVEZNOSTI IZ 
PREJŠNJIH LET 

Planiran priliv stalnih sred- 
stev Sklada na temelju obvez- 
nosti republik in pokrajin iz po- 
sojila v prejšnjih letih (po sta- 
nju žiro računa Sklada na dan 
31. decembra 1976. leta so zna- 
šale skupno 1,2 milijarde dinar- 
jev) je v celoti izpolnjen oziro- 
ma celo prekoračen. Prizade- 
vanja republik in pokrajin so 
pripomogla, daje Sklad skoraj 
v celoti uresničil skupen plani- 
rani priliv sredstev za 1977. le- 
to, čeprav celotna obveznost 
na temelju akontacije posojila 
za 11 mesecev 1977. leta ni v 
celoti izpolnjena. 

Z okrepljeno dinamiko izpol- 
njevanja obveznosti iz prejš- 
njih let je bilo namreč zagotov- 
ljeno, da Sklad po eni strani 
skoro v celoti uresniči skupen 
planirani priliv sredstev za lan- 
sko leto, po drugi strani pa, da 
so obveznosti republik in po- 
krajin (gledano zbirno za ob- 
dobje od 1971. do konca 1977. 
leta) prilagojene relativno 
sprejemljivim okvirom. Po po- 
datkih žiro računa Sklada na- 
mreč celotne neporavnane ob- 
veznosti republik in pokrajin na 
podlagi posojila od 1. januarja 
1971 do 31. decembra 1977. 
leta znašajo okoli 171,7 milijo- 
na dinarjev. 

ODOBRITEV POSOJIL 
V času od 1. januarja do 31. 

decembra 1977 je Sklad manj 
razvitim območjem odobril po- 
sojila v skupnem znesku pri- 
bližno 46 milijard dinarjev. Črni 
gori je bilo odobreno 5 milijard 
dinarjev, Makedoniji 10, Bosni 
in Hercegovini 14terKosovu 16 
milijard dinarjev, skupaj s sred- 
stvi, ki se temu območju zago- 

tavljajo kot poseben ukrep fe- 
deracije za uresničevanje hi- 
trejšega gospodarskega razvo- 
ja. 

Manj razvite republike in 
SAP Kosovo so uporabljale 
sredstva Sklada tako, kakor za- 
htevajo programske orientaci- 
je za ta sredstva, ki so predvi- 
dena v njihovih srednjeročnih 
planih razvoja za obdobje od 
1976. do 1980. leta. Največji del 
odobrenih posojil so banke go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova angažirale 
za osnovna sredstva gospodar- 
stva teh področij (okoli 88,6 od- 
stotka) ter v večini primerov za 
izgradnjo novih objektov (73,3 
odstotka). 

Na teh območjih je tudi za 
naprej poudarjena usmeritev 
na trošenje sredstev Sklada za 
razvoj industrijskih zmogljivo- 
sti (v povprečju okoli 69,6 od- 
stotka). Hkrati pa je neznatna 
težnja povečanega usmerjanja 
teh sredstev v kmetijstvo in 
promet, še posebej na posa- 
meznih območjih. V okviru in- 
dustrije so še nadalje znatna 
vlaganja v elektrogospodarsvo 
(16,8 odstotka), črno in barvno 
metalurgijo (21,2 odstotka), 
kovinsko (9,6 odstotka), kemič- 
no (5,7 odstotka), lesno (4 od- 
stotke) in tekstilno industrijo 
(7,5 odstotka). 

Panožno in regionalno 
usmerjanje sredstev Sklada se 
je v lanskem letu razlikovalo od 
območja do območja. Odvisno 
je bilo predvsem od določenih 
razvojnih smeri v posameznih 
manj razvitih republikah in na 
Kosovem za to petletno obdob- 
je in od konkretne investicijske 
problematike, s katero so se 
soočala ta območja v letu 1977. 

Pri odobritvi kreditov konč- 
nim uporabnikom so banke go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova v glavnem 
spoštovale pogoje in merila, 
določena v družbenih planih in 
drugih dokumentih teh obmo- 
čij. Spoštovale so tudi načelo, 
da imajo prednost tisti razvojni 
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programi, katerih realizacija 
pospešuje hitrejši razvoj manj 
razvitih regij in odpravlja struk- 
turna neskladja v gospodar- 
stvu. Prav tako je bilo izvajano 
načelo, da sredstva Sklada na 
področju investicij predstavlja- 
jo temelj za razvoj in zagotav- 
ljanje pogojev za pritegnitev 
sredstev drugih domačih in tu- 
jih virov (pri financiranju objek- 
tov je poprečen delež Sklada 
znašal od 23 odstotkov v SR 
Bosni in Hercegovini do 55 od- 
stotkov v SAP Kosovo). 

Ob upoštevanju načela o ra- 
cionalnem obnašanju in izkori- 
ščanju sredstev, namenjenih 
za odplačilo posojil, je bilo 
ocenjeno, kakor pravi Poročilo 
o delu Sklada, da je smotrnej- 
še, če se vplačilo anuitetnih ob- 
veznosti manj razvitih republik 
in SAP Kosovo uskladi z dejan- 
skim izkoriščanjem teh sred- 
stev s strani vplačevalca poso- 
jila. 

ZAGOTAVLJANJE 
DEVIZ ZA NERAZVITA 
OBMOČJA 

Celotne anuitetne obvezno- 
sti za posojila v letih 1971,1972 
in 1973 so za leto 1977 znašale 
11,4 milijarde dinarjev. Za iz- 
polnitev teh obveznosti so ban- 
ke manj razvitih republik in 
SAP Kosova zgfltovile 1,1 mili- 
jarde dinarjev, federacija pa je 
na temelju razlik v pogojih vpi- 
sa in plasmana sredstev posoji- 
la zagotovila 317 milijonov di- 
narjev. 

Obveznosti republik in SAP 
Kosova so bile izpolnjene v 
skladu zdinamiko, ki jo je dolo- 
čil sporazum med bankami teh 
območij in Skladom, medtem 
ko je federacija svojo obvez- 
nost izpolnila z dokajšnjo za- 
mudo. Zagotovljena sredstva 
za odplačilo posojila organiza- 
cije združenega dela niso v ce- 

loti izkoristile. Zaradi tega je 
bilo 31. decembra 1977 na po- 
sebnem računu pri Narodni 
banki Jugoslavije okoli 282 mi- 
lijonov dinarjev naporabljenih 
sredstev. 

Ob koncu moramo tudi pou- 
dariti, da se je Sklad v letu 1977 
angažiral tudi pri zagotavljanju 
posebnih deviznih sredstev go- 
spodarsko manj razvitim repu- 
blikam in SAP Kosovu. Po ve- 
ljavnih zakonih se devizna 
sredstva zagotavljajo tem ob- 
močjem za gotovinska plačila 
za uvoz opreme in za posebne 
namene, kakor tudi za objekte, 
ki se financirajo iz sredstev 
Sklada. 

SPODBUDA 
ZDRUŽEVANJU DELA 
IN SREDSTEV 

V letu 1977 je bila pomembna 
dejavnost Sklada tudi spodbu- 
janje združevanja dela in sred- 

stev ter poslovnega sodelova- 
nja, kakor tudi drugih oblik sa- 
moupravnega povezovanja 
med delovnimi organizacijami 
iz razvitih in iz manj ravitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 
Sklad je predvsem nudil nujne 
informacije na tem področju. 

Aktivnost Sklada seje odvija- 
la tudi z neposrednimi stiki in 
pogovori s predstavniki repu- 
bliških in pokrajinskih organov 
in organizacij. V teh razgovorih 
je bila dana pobuda za sklepa- 
nje nekaterih konkretnih 
aranžmajev skupnih vlaganj in 
združevanja dela in sredstev. 
Kljub temu pa še naprej ostaja 
potreba po iskanju učinkovitej- 
ših organizacijskih rešitev v ok- 
viru organov in delovne skup- 
nosti Sklada, tako da bi se vlo- 
ga Sklada pri spodbujanju teh 
procesov v prihodnjem obdob- 
ju še bolj okrepila in bi bila tako 
še bolj neposredna in aktivnej- 
ša. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji 30. marca 1978 so 
delega'i v Zveznem zboru spre- 
jeli naslednje zakone in druge 
splošne akte: 

Zakon o obligacijskih ra- 
zmerjih (AS 388) je zasnovan 
na konceptu enotnih pravil 
obligacijskega prava, velja pa 
za posameznike in za družbene 
pravne osebe. Poleg splošnih 
pravil obligacijskega prava, 
vsebuje in ureja več kot 25 po- 
sebnih pogodb s področja pro- 
meta blaga in uslug. Pogodba 
o prodaji je, kot najpomemb- 
nejša klasično imenovana po- 
godba, po svoji funkciji najvaž- 
nejša od vseh pogodb s po- 
močjo katerih se odvija promet 
dobrin. Najštevilnejša je skupi- 
la pogodb o storitvah, zelo po- 
'drobno pa so obdelane tudi po- 
godbe o uporabi stvari in pra- 
ivic (posojilo in zakup). Z zako- 
nom je prav tako precizirano, 
da so pogodbene strani dolž- 
ne, da vsebino in cilj pogodbe 
usklade z določenimi načeli 
družbene ureditve in pravili 
morale socialistične samou- 
pravne družbe. 

Zakon o avtorski pravici (AS 
339) celoviteje varuje vse obli- 
ke intelektualne ustvarjalnosti. 
Za avtorsko delo velja delo z 
vseh področij ustvarjalnosti, ne 
glede na vrsto, način ali obliko 
izražanja. Za delo narejeno v 
delovnem razmerju z družbeni- 
mi sredstvi, predvideva Zakon, 
da ima delavec-avtor pravico 
do posebnega nadomestila. 
Varstvo avtorskih pravic uživa- 
jo tako dela naših državljanov 
objavljena v tujini, kot tudi dela 

tujih državljanov, ki so prvič 
objavljena pri nas. 

Zakon o izvršilnem postop- 
ku (AS 362) precizira, da so za 
določanje izvršilnega postop- 
ka pristojna le sodišča, določa 
pravila po katerih sodišče po- 
stopa zaradi prisilne izvršitve 
odločitve sodišča, ki se glasi na 
izpolnjevanje obveznosti, kot 
tudi zaradi zavarovanja pov- 
praševanja. Predvidena je tudi 
hitrost izvršilnega postopka in 
obveznost sodišč, da predmete 
obravnavajo po času prejema. 
Z izvršilnim postopkom ne mo- 
re biti zajeta vsa imovina orga- 
nizacije združenega dela, ki 
opravlja gospodarsko dejav- 
nost, pa tudi občan, ki dolguje, 
ne sme biti s prisilno izvršbo 
izpostavljen ekonomskemu 
uničenju. 

Zakon o sklepanju in izvrše- 
vanju mednarodnih pogodb 
(AS 513) zagotavlja učinkovi- 
tejše sodelovanje vseh udele- 
žencev - od organov federaci- 
je do organizacij združenega 
dela - v procesu sklepanja me- 
dnarodnih pogodb. Zvezni 
izvršni svet, kot osnovni nosi- 
lec pri sklepanju mednarodnih 
pogodb, začne postopek na 
lastno pobudo ali na predlog 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij v katerih 
pristojnost sodi gradivo, ki se s 
pogodbo ureja. Ostalim udele- 
žencem se daje pravica pobu- 
de, ki se sproži prek zveznih 
upravnih organov. V Zakonu so 
prav tako precizirane obvezno- 
sti zveznih upravnih organov, 
delegacij in jugoslovanskih de- 

lov mešanih teles, tako v fazi 
dogovarjanja, kot tudi v proce- 
su usklajevanja besedila me- 
dnarodne pogodbe. 

Resolucija o zboljševanju 
družbenoekonomskega polo- 
žaja in vloge žensk v sociali- 
stični samoupravni družbi (AS 
616) potrjuje vrsto stališč in 
predlogov za reševanje večje- 
ga števila vprašanj, ki so po- 
membna za zboljševanje druž- 
benoekonomskega položaja in 
vloge žensk v naši družbi, zara- 
di njenega adekvatnejšega 
vključevanja v ustrezne druž- 
bene, politične, gospodarske 
in druge funkcije. 

Odlok o predpisovanju Pro- 
grama statističnih, za vso dr- 
žavo pomembnih raziskovanj 
za obdobje od leta 1978 do 
1982 (AS 603); Program vsebu- 
je statistična raziskovanja (let- 
na, periodična in tista, ki jih 
urejajo s posebnim zveznim za- 
konom) nujna za zadovoljeva- 
nje skupnih potrebzdruženega 
dela, družbenopolitičnih skup- 
nosti ter drugih organizacij in 
skupnosti, zaradi izvajanja pla- 
niranja, samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega 
dogovarjanja. Z njim se prav 
tako zagotavljajo primerjalni 
podatki po organizacijah zdru- 
ženega dela, občinah, republi- 
kah in pokrajinah zaradi prou- 
čevanja njihovega razvoja gle- 
de na državo kot celoto in med- 
seboj. 

Delegati so po hitrem po- 
stopku sprejeli tudi 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zveznih 

svetih (AS 621) določa, da 
predsednikov zveznih svetov 
za vprašanja družbene ureditve 
ter za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko ne imenu- 
je več Zvezni izvršni svet iz 
vrste svojih članov,' pač pa 
predsednika voli ustrezni svet 
na temelju dogovora organov 
in organizacij, ki sodelujejo pri 
njihovem delu. Svet prav tako 
imenuje svojega sekretarja, kar 
je dosedaj delal ZIS. Tako je 
svetom omogočeno, da spora- 
zumno odločajo o izbiri pred- 
sednika in imenovanju sekre- 
tarja sveta. 

Delegati so sprejeli tudi ne- 
kaj zakonov o ratifikacijah: 

Zakon o ratifikaciji Sporazu- 
ma med vlado SFRJ in vlado 
Arabske republike Egipta o 
varstvu investicij (AS 591), ki 
varuje vloženi kapital pred ne- 
komercialnimi riziki. Garancija 
se nanaša predvsem na varova- 
nje pred rizikom, ki nastanejo 
zaradi vojne ali političnih do- 
godkov. 

Zakon o ratifikaciji Sporazu- 
ma o minimalnih pogojih za 
izdajanje in za veljavnost voz- 
niških dovoljenj (AS 599) olaj- 
šuje pogoje za zamenjavo voz- 
niških dovoljenj (posebno C in 
D kategorije) jugoslovanskim 
državljanom na začasnem delu 
v tujini in delu diplomatskih in 
konzularnih predstavnikov, ki 
delajo v Jugoslaviji. 

Zakon o ratifikaciji Protoko- 
la o spremembah in dopolni- 
tvah Enotne konvencije o ma- 
milih iz leta 1961 (AS 600) 
ustvarja pogoje za povečano 
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mednarodno kontrolo nad ma- 
mili in vzpostavlja tesno sode- 
lovanje za preprečevanje ile- 
galne trgovine in širjenja ma- 
mil. 

Te tri zakone o ratifikacijah 
so sprejeli isti dan tudi delegati 
v Zboru republik in pokrajin, 
ker je sprejetje teh zakonov v 
enakopravni pristojnosti obeh 
zborov. 

Delegati v Zboru republik in 
pokrajin so na seji, ki je bila 30. 
marca sprejeli razen še nasled- 
nje zakone: 

Zakon o carinski tarifi (AS 
430) izhaja iz dejstva, da je ca- 
rinski sistem zaščite sestavni 
del odnosov v družbeni repro- 
dukciji in da je naša država 
enotno gospodarsko in carin- 
sko področje, na katerem orga- 
nizacije združenega dela s sa- 
moupravnim sporazumeva- 
njem uresničujejo skupno ca- 
rinsko politiko v okviru enotne- 
ga gospodarskega sistema. 
Osnovne karakteristike spreje- 
tih rešitev se nanašajo na za- 
ščito domače proizvodnje, ra- 
cionalno uporabo domačih su- 
rovinskih virov in substitucijo 
uvozne opreme in reprodukcij- 
skega materiala. 

Zakon o vlaganju sredstev 
tujih oseb v domače organiza- 
cije združenega dela (AS 428) 
določa, da mora biti vlaganje 
sredstev tujih oseb v skladu z 
našo družbenoekonomsko 
ureditvijo. V vrsti novih rešitev, 
ki jih vsebujejo ti predpisi je 
pomembno poudariti, da se širi 
področje vlaganja sredstev tu- 
jih oseb tudi na notranji promet 
in komunalne dejavnosti. Pre- 
dvidena je tudi možnost vlaga- 
nja v bančništvo, o čemer pa bo 
sprejet poseben zakon. Zakon 
daje možnost tuji osebi, da pri- 

merno zaključni pogodbi o vla- 
ganju, o določenih vprašanjih 
iz skupnega poslovanja spora- 
zumno odloča z domačo orga- 
nizacijo združenega dela prek 
skupnega organa poslovanja. 
Zakon prav tako tujemu vlaga- 
telju zagotavlja pravico na re- 
transfer vloženih sredstev, kot 
tudi nadomestilo za pridobiva- 
nje z vloženimi sredstvi. Zakon 
o jamstvu Narodne banke Ju- 
goslavije za hranilne vloge pri 
bankah in hranilnicah (AS 587) 
zagotavlja varnost vlagalcem 
oziroma jim omogoča, da v 
vsakem času nemoteno razpo- 
lagajo s sredstvi svojih hranil- 
nih vlog. Takšna varnost zago- 
tavlja pogoje za večje varčeva- 
nje, bankam pa zagotavlja 
sredstva za njihovo povečano 
kreditno dejavnost. 

Zakon o določanju skupne- 
ga zneska sredstev za financi- 
ranje dela Programa moderni- 
zacije tehnične baze in izgrad- 
nje nove stavbe Časopisne 
agencije Tanjug v obdobju od 
leta 1978 do leta 1982 (AS 601) 
predvideva, da bo ta Program 
modernizacije v prvih treh letih 
financiran s sredstvi Tanjuga in 
s krediti, leta 1981 in 1982 pa iz 
proračuna federacije in to v 
skupnem znesku 87,7 milijona 
dinarjev. 

Zakon o supergaranciji fe- 
deracije za obveznosti Jugo- 
banke — Združene banke — 
Beograd, kot garanta za poso- 
jilo Evropske investicijske 
banke za delno financiranje 
projekta druge faze izgradnje 
osnovne 380 kv prenosne 
mreže Jugoslavije (AS 610) 
določa, da je federacija super- 
garant za obveznosti Jugoban- 
ke - Združene banke kot ga- 
rant za posojilo Evropske inve- 

sticijske banke 28,5 milijona 
dolarjev (okrog 522 milijonov 
dinarjev) povečanega za vre- 
dnost dogovorjenih obresti in 
stroškov posojila. 

Zakon o spremembi Zakona 
o prometu blaga in uslug s 
tujino (AS 618) določa, da se 
rok za registracijo organizacij 
združenega dela, ki opravljajo 
zadeve zunanjetrgovinskega 
prometa premakne do 12. de- 
cembra 1978. Po dosedanjih 
določbah tega zakona je bil rok 
za registracijo 19. marec 1978. 
Ker pa je registracija pogoj za 
vsebinsko transformacijo zu- 
nanje trgovine in ker niso ure- 
sničeni nujni pogoji, da se ta 
registracija opravi do 19. mar- 
ca letos, je bilo nujno sprejeti 
spremembo obstoječega Za- 
kona. 

Zakon o spremembah Zako- 
na o opravljanju gospodarske 
dejavnosti v tujini (AS 619) do- 
loča, da se rok za usklajevanje 
delovanja vseh osnovnih oblik 
opravljanja gospodarskih de- 
javnosti določen z dosedaj ve- 
ljavnim Zakonom podaljša do 
12. decembra 1978. Kot pri 
prejšnjem zakonu se spre- 
memba prej določenega roka 
(19. marec 1978) predlaga zato, 
ker ni možnosti, da bi bila do 
tega roka opravljena preregi- 
stracija. 

Zakon o skupnosti jugoslo- 
vanskega elektrogospodar- 
stva (AS 387) predvideva, da so 
organizacije združenega dela, 
ki proizvajajo in prenašajo 
električno energijo obvezne, 
da se združijo v Skupnost jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 
stva. Namen sprejetega zakon- 
skega predpisa je optimalno iz- 
koriščanje proizvodnih in pre- 
nosnih zmogljivosti električne 

energije na vsem ozemlju Ju- 
goslavije, kot tudi koordinirano 
delo in razvoj elektroenerget- 
skih zmogljivosti in rednejše 
preskrbovanje porabnikov z 
električno energijo. 

Zakon o Skupnosti Jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafov in te- 
lefonov (AS 425) zaradi zago- 
tovitve pravilnega in nemote- 
nega delovanja poštnega, tele- 
grafskega in telefonskega pro- 
meta, kot enotnega tehničnega 
in tehnološkega sistema, dolo- 
ča obveznosti združevanja teh 
organizacij v Skupnost Jugo- 
slovanskih PTT. 

Zakon o združevanju v 
Skupnost Jugoslovanskih že- 
leznic (AS 418) določa obvezno 
združevanje delovnih in se- 
stavljenih železniških in tran- 
sportnih organizacij z vsemi 
svojimi temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela, ki sode- 
lujejo pri opravljanju železni- 
škega prometa v Skupnost Ju- 
goslovanskih železnic. Namen 
tega združevanja, ki je pomem- 
ben za vso državo, je uresniče- 
nje tehnološko enotnega jugo- 
slovanskega železniškega pro- 
meta. 

Na tej seji so delegati sprejeli 
tudi spremembe in dopolnitve 
projekcij plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 
1978 (AS 613 in 614) s katerima 
se spreminjajo in dopolnjujejo 
prej določene plačilne in deviz- 
ne pozicije za to leto. 

Na koncu so delegati sprejeli 
še Zakon o ratifikaciji pogodbe 
med SFRJ in Republiko Avstri- 
jo o cestnem predoru skozi 
Karavanke (AS 597), ki so ga 
na februarski seji sprejeli dele- 
gati v Zveznem zboru. 
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