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SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
9. aprila 1979 

Skupna seja vseh zborov 
skupščine SR Slovenije je 
sklicana za ponedeljek, 9. 
aprila 1979. 

Na dnevnem redu skupne 

seje vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije je - izvolitev čla- 
na Predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije iz Socialistične republike 
Slovenije. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
9. aprila 1979 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 
(ESA 246). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o odrski kulturni dejavnosti in 
o posredovanju kulturnih pri- 
reditev (ESA 232); 

- osnutek zakona o knjižni- 
čarstvu (ESA 112); 

- osnutek zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku 
(ESA 158). 

Zbor združenega dela bo na 
seji obravnaval še: 

- osnutek zakona o hranil- 
no-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči (ESA 
119). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE 
ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. aprila 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 9. aprila 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu (ESA 
240); 

- predlog za izdajo zakona 
o kulturnih skupnostih (ESA 
245); 

- predlog za izdajo zakona 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo, 
28. marca 1979, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o skladih 
skupnih rezerv (ESA 90). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela pa je razširjen 
tudi z obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona 
o Rudnika živega srebra Idrija 
z osnutkom zakona (ESA 249). 

POROČILO 

o reševanju problematike varstva dobrin splošnega 

pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v 

letu 1978 - povzetek (ESA-248) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil poročilo, da 
bi ugotovil stanje glede varstva okolja, ukrenil, kar je po- 
trebno zaradi uresničevanja planskih nalog in priporočil obči- 
nam in samoupravnih dejavnikom, da store podobno. Ocena 
izvršnega sveta je, da naloge ne uresničujemo zadovoljivo. 
Imamo zakone, niso pa zagotovljeni pogoji za njihovo uresni- 
čevanje. Počasi usposabljamo organe za prostorsko planira- 
nje, za varstvo okolja in projektantske organizacije. Potrebno 
je okrepiti raziskovalno delo, pa tudi razviti solidarnostno 
postopno razreševanje problemov okolja. Ker smo pred odgo- 
vornimi nalogami pripravljanja novih planov, je potrebna te- 
meljitejša analiza razmer in odstranitev pomanjkljivosti. 

Poročilo najprej ocenjuje stanje: novi zakon o ravnanju z 
odpadki terja izkoriščanje odpadkov, zato moramo izboljšati 
zbiranje odpadkov in opremljenost. Nekatere OZD so dosegle 
lepe uspehe z modernizacijo tehnologije, zamujamo pri ure- 
sničevanju programa zmanjšanje onesnaženosti voda za 

30%, na področju varstva zraka še vedno ni ustanovljenih 
polovica samoupravnih interesnih skupnosti in ker ni zago- 
tovljeno financiranje, tudi niso pripravljeni sanacijski pro- 
grami. Potrebno je izdati navodila in sprejeti ukrepe za varno 
ravnanje z nevarnimi snovmi, pri uresničevanju zemljiške in 
urbanistične politike smo še čisto na začetku in omejitev 
gradenj na orni zemlji še ni nadomeščena s pridobivanjem in 
urejanjem drugih primernih stavbišč. Raziskovalno delo se 
sicer razvija, vendar je za glavne (razvoj utirajoče) projekte 
premalo programov, izvajalcev in sredstev. Iz okolja izvira 60 
do 90% obolenj in poškodb ljudi, kar ima hude posledice za 
ljudi in gospodarstvo. Izpolniti moramo obveznosti zaradi 
pravočasnega začetka obratovanja nuklearne elektrarne in 
rudnika urana. 

Iz ocene stanja izhajajo ugotovitve, da je naša zakonodaja 
zelo razsežna (153 zakonov in predpisov, 1000 občinskih 
odlokov), nepregledna in celo nepopolna, predvsem pa ni 



uspešno uresničena. Malo je sklenjenih družbenih dogovorov 
in sanacijskih programov, številni obrati pa delujejo brez 
dovoljenj, kar ima posledice in terja odgovornost. Sanacija je 
potrebna predvsem v surovinski in kemični proizvodnji, kjer je 
mogoče le z razvijanjem dohodkovnih odnosov v reprodukcij- 
skih kompleksih zagotoviti pogoje za sanacijo. Največ nalog 
in odgovornosti je na občinah, ki jih prenašajo na nepopolne 
in slabo pripravljene strokovne službe, le tretjina občin pa ima 
organ za varstvo okolja. Imamo že prva spoznanja o koristno- 
sti družbenih svetov za vprašanje odnosov pri urejanju okolja. 
Samoupravni dokumenti le posplošeno zavezujejo za varstvo 
okolja, ne določajo pa neposrednih nosilcev in načina izvaja- 
nja nalog. Razprave o prostorskih in drugih vprašanjih okolja 
se razvijajo tedaj, ko so projekti že izdelani, ker otežuje 
upoštevanje pripomb, ki zato letijo na delegate in skupščine, 
ki se zavzemajo za razrešitev problemov, namesto na priprav- 
Ijalce predlogov; sanacije je potrebno podpreti tudi z ukrepi 
ekonomske politike. 

Sodelovanje družbenih dejavnikov pri urejanju okolja se 
izboljšuje. Samoupravne interesne skupnosti različno pristo- 
pajo k uresničevanju nalog. Vodnogospodarske skupnosti so 
v prvi polovici srednjeročnega obdobja zbrale le 30,8% plani- 
ranih sredstev in za večino čistilnih sistemov šele pripravljajo 
programe in projekte, zato dogovor ne bo v celoti uresničen. 
Skrbno je treba proučiti vodnogospodarske osnove, ki so v 
javni razpravi. Potrebna je sprememba zakona o varstvu 
zraka, da bi zaživele samoupravne interesne skupnosti, toda 
vsa odgovornost ni samo na tem. Komunalne, zemljiške in 
stanovanjske skupnosti se postopno vključujejo v uresničeva- 
nje stališč Skupščine SR Slovenije. Potrebno jim je pomagati. 
Raziskovalno delo bo napredovalo, kakor ga bodo pospeše- 
vali uporabniki. Gospodarska zbornica Slovenije se posveča 
predvsem problemu odpadkov in sekundarnih surovin ter 
pospeševanju proizvodnje sredstev za varstvo okolja. Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva koordinira razne akcije. Ko- 
ristno je predvsem usposabljanje krajevnih skupnosti in 
ustrezno izobraževanje (vzgoja). Zveza sindikatov je v kongre- 
sni resoluciji podčrtala naloge organizacij. Civilna zaščita se 
počasi uveljavlja na tem področju, ker niso usklajene in dobro 
razdeljene naloge v tem pogledu. 

V poročilu je orisano delo republiškega komiteja za varstvo 
okolja, ki je v prvi vrsti koordinacijski organ na republiški 
ravni. Komite se odziva na aktualne naloge in obravnava 
razvojne programe, toda ni se še razvila praksa usklajevanja 
nalog in pomembnih projektov. Mnogostransko dejavnost 

komiteja označuje tudi revija Naše okolje. Učinkovitost komi- 
teja se lahko poveča z zavzetostjo vseh organov, ki v njem 
sodelujejo, z razvijanjem informacijskega sistema, prostor- 
skega planiranja in medrepubliškega sodelovanja. 

Ocena nadzorstva izvajanja zakonov in predpisov je bolj 
kritična zaradi nedograjenosti ustreznih služb in tudi njihove 
nedovoljne usposobljenosti. Tudi to je izvor razširjene neza- 
konitosti in neodgovornosti poleg neznanja, nesposobnosti in 
neučinkovitosti sankcij. Republiški sekretariat za notranje 
zadeve in republiški komite za varstvo okolja pripravljata 
navodila o opravljanju nalog notranjih organov pri varovanju 
dobrin in vrednot okolja. Posebno odgovorne naloge so glede 
nadzorovanja proizvodnje in rabe nevarnih kemičnih snovi. 
Nekateri incidenti so potrdili, da še nismo ustrezno vsposob- 
Ijeni za ukrepanja. Poleg preventivnih ukrepov je treba zava- 
rovati zlasti zbiralna območja in izvire pitne vode. 

Izvršni svet je glede na to naložil svojim organom, da 
pripravijo pregled manjkajočih predpisov (do junija 1979) in 
pospešijo pripravo, preučiti pa je treba celotno problematiko 
zakonodaje in pravnih vidikov odnosov v okolju. Republiški 
komite za varstvo okolja bo v sodelovanju z drugimi organi 
sklical regionalna posvetovanja zaradi novih planskih nalog 
in njihovega medobčinskega usklajevanja. Republiški organi 
morajo pripraviti predpise, ki bodo omogočili delovanje sa- 
moupravne interesne skupnosti za varstvo zraka in saniranje 
starih žarišč onesneževanja okolja, za omejevanje rabe nevar- 
nih snovi in predmetov ter za medrepubliško dogovarjanje o 
skupnih ukrepih pri pospeševanju rešitev v prid urejenega 
okolja. Proučiti je treba tudi ukrepe za varstvo okolja pri NEK. 
Oceniti je treba uresničevanje srednjeročnega plana in o tem 
informirati Izvršni svet. Prav tako bodo obravnavali vprašanja 
mednarodnega značaja, ki zadevajo varstvo okolja v SR Slo- 
veniji. 

Vsem samoupravnim dejavnikom priporoča Izvršni svet, da 
na podoben način pregledajo svoje naloge in usposobljenost 
za njihovo uresničevanje. Opozarja na nove planske naloge in 
na nujnost preprečevanja nezakonitosti, slabega projektiranja 
in podcenjevanja nalog tega značaja. 

Na koncu Izvršni svet ugotavlja, da so pred občinami velike 
naloge, za katere se je treba pripraviti in usposobiti. Potrebna 
je večja demokratizacija pri obravnavanju projektov in pro- 
gramov ter njihovo usklajevanje. Zato priporoča, da skup- 
ščine občin ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij 
preučujo ta vprašanja ter sprejmejo odločne in učinkovite 
ukrepe. 

Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1978 

POVZETEK 

Na temelju 13. člena zakona o Narodni banki Slovenije 
(Uradni list SRS št. 24/77) je svet Narodne banke Slovenije 
dne 27. februarja 1979 sprejel zaključni račun Narodne banke 
Slovenije za leto 1978, ki izkazuje: 

skupno aktivo 
skupno pasivo 

76.387,789.410,58 din 
76.387.789.410,58 din 

zaključni račun prihodkov in odhodkov Narodne banke Slove- 
nije za leto 1978, ki izkazuje: 

skupne prihodke 
skupne odhodke 
presežek prihodkov 

393,373.110.41 din 
272,604.774,68 din 
120,768.335,73 din 

Presežek prihodkov vrne Narodna banka Slovenije po potr- 
ditvi zaključnega računa za leto 1978 prek temeljnih bank 
temeljim organizacijam združenega dela. 

BILANCA STANJA: 

Bilanca stanja Narodne banke Slovenije na dan 31. decem- 
bra 1978 izkazuje: 

Aktiva: 
devizna kratkoročna sredstva 
dinarska kratkoročna sredstva 
dinarski dolgoročni plasmaji 
druga aktiva 

303,379.103.20 
70,145.319.774.49 
5,657.320.299.20 

281.770.233.69 
Skupaj aktiva 76,386.789.410,58 

Pasiva: 
- devizna sredstva 
- kratkoročni viri dinarskih sredstev 
- druga pasiva 

9,270.523.656.05 
65,256.290.191.22 

1,860.975.563.31 
Skupaj pasiva 76,387.789.410.58 

ZAKLJUČNI RAČUN PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

Finančno poslovanje Narodne banke Slovenije za leto 1978 
je bilo določeno s finančnim načrtom Narodne banke Slove- 
nije, ki ga je sprejel Svet Narodne banke Slovenije na seji dne 
25. 4. 1978 in potrdila Skupščina SR Slovenije z odlokom 
objavljenim v uradnem listu SRS št. 14 z dne 11.7. 1978. 

Z zaključnim računom se dokončno ugotovijo ustvarjeni 
prihodki in odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki ugo- 
tovljen z zaključnim računom Narodne banke Slovenije je del 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in ga Naro- 
dna banka Slovenije po potrditvi zaključnega računa vrne 
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prek temeljnih bank temeljnim organizacijam združenega 
dela. 

Realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi s finančnim 
načrtom je naslednja: 

PRIHODKI: 
v dinarjih 

fin. načrt 
1978 

ZR 
1978 indeks 

- obresti na dane kredite iz 
primarne emisije 
- povračila za odstopljena 
sredstva OZD v trajno 
uporabo 
- obresti od kreditov, ki jih 
usmerja SRS 
- prihodki po tarifi za 
storitve 
- drugi prihodki 

95,122.000 186,385.549,90 196 

57,750.000 

64,470.000 

67,000.000 

70,690.471,05 

63,698.935,75 

67,449.343.92 
5,148.809.79 

122 

99 

101 

Prihodki skupaj 284,342.000 393,373.110.41 138 

Narodna banka Slovenije pridobiva sredstva za svojo dejav- 
nost iz dveh virov. V prvo skupino prihodkov spadajo obresti 
od danih kreditov poslovnim bankam in povračilo za odstop- 
ljena sredstva organizacijam združenega dela v trajno upo- 
rabo. Višina teh prihodkov je odvisna od kreditno monetarne 
politike za obravnavano obdobje in politike obrestnih mer, ki 
se določa enotno za vse narodne banke. Prihodek od obresti 
nima neposredno veze z obsegom dela narodnih bank. Druga 
skupina prihodkov so prihodki po tarifi za storitve in ostali 
prihodki, ki jih Narodna banka pridobi pri svojem poslovanju. 
Ti prihodki so odvisni od obsega dela in se obračunavajo po 
tarifi, ki je enotna in obvezna za vse narodne banke republik 
in pokrajin. 

Primerjava ustvarjenih prihodkov s finančnim načrtom nam 
pokaže, da so skupni prihodki Narodne banke Slovenije v letu 
1978 znašali 393.373 tisoč din in so za 38 odstotkov višji od 
predvidenih. 

ODHODKI: 

fin. načrt 
1978 

ZR 
1978 indeks 

- obresti na sredstva, ki jih 
usmerja SR Slovenija 
- stroški varovanja in 
prevoza gotovine in drugih 
vrednosti 
- poslovni stroški banke 
- drugi izdatki poslovanja 
- skladi banke 
- sredstva za delovno 
skupnost 

61,450.000 60,576.962,00 99 

2,110.000 2,311.580.40 109 
23,076.659 23,076.659,28 100 

1,200.000 165.000.00 14 
17,340.000 17,340.000,00 100 

60.473.341 60,473.341,00 100 

- del obresti za Narodno 
banko Jugoslavije 

165,650.000 163,943.542,68 

108,661.232,00 

98 

Odhodki skupaj 272,604.774,68 

Odhodki so se gibali v okviru predvidenih v finančnem 
načrtu in se nanašajo na: 

- obresti na sredstva, ki jih usmerja SR Slovenije, to so 
sredstva iz 100 in 30-milijonskega dolarskega posojila in za 
sredstva poštne hranilnice, 

- izdatke za varnost poslovanja z gotovino in drugimi vre- 
dnostmi. Pri tem nastajajo stroški voznega parka, dnevnice za 
delavce, ki transporte spremljajo in stroški oboroženega 
spremstva. Poleg tega bremenijo narodne banke tudi stroški 
preskrbovanja z gotovino od sedežev SDK do področnih pošt, 

- poslovni in drugi stroški banke so znašali 23.077 tisoč din 
in so bili porabljeni v skladu s finančnim načrtom za naslednje 
namene: 

stroški materiala in storitev 
neproizvodne storitve 
dnevnice za službena potovanja 
stroški reklame in reprezentance 
ostali materialni stroški 
stroški amortizacije 
zavarovalne premije in prispevki 

13.587 tisoč din 
3.706 tisoč din 

479 tisoč din 
157 tisoč din 
481 tisoč din 

3.559 tisoč din 
1.108 tisoč din 

- drugi izdatki poslovanja so prispevek centru za prouče- 
vanje delovanja z deželami v razvoju in stroški nastali pri 
zbiranju aktualnih informacij o bilateralnih odnosih z deže- 
lami v razvoju, 

- za sklad osnovnih sredstev je bilo koriščeno 17.340 tisoč 
din v naslednje namene: 

- izgradnja poslovnih prostorov za ekspozituri 
Maribor in Nova Gorica 8000 tisoč din 

- dokončna ureditev nadomestnih stanovanj 1500 tisoč din 
- adaptacijo I. nad. za potrebe AOP 2150 tisoč din 
- nakup dodatne opreme za AOP 4390 tisoč din 
-zagaraže 1300tisočdin 

- sredstva, ki jih razporeja delovna skupnost so realizirana 
v višini, ki je bila predvidena v finančnem načrtu. Svet delovne 
skupnosti je podrobneje opredelil namene koriščenja teh 
sredstev v finančnem načrtu delovne skupnosti in je tudi 
redno spremljal njihovo koriščenje v planiranih okvirih. Sred- 
stva za osebne dohodke je delovna skupnost delila v skladu s 
samoupravnim sporazumom o osnovah in merilih za razpore- 
janje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke 
skupine poslovnih bank, SDK in Narodne banke, v skladu s 
samoupravnim sporazumom o delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in za osebne prejemke ter sredstev skupne porabe 
delovne skupnosti NBS, ter v soglasju s sindikalno listo za 
leto 1978, 

- od prihodkov od obresti in povračil za odstopanja sred- 
stva OZD, ki so prihodki narodnih bank republik in pokrajin 
morajo le-te odvajati del za NB Jugoslavije. Višina je določena 
za vsako leto z odlokom sveta guvernerjev v skladu z 2. točko 
77. čl. zakona o NBJ in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in pokrajin. 

Presežek prihodkov v višini 120.768 tisoč din bo Narodna 
banka Slovenije po potrditvi zaključnega računa za leto 1978 
vrnila temeljnim organizacijam združenega dela. 

Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1979 

Svet Narodne banke Slovenije je na podlagi 13. člena za- 
kona o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS št. 24/77) na 
seji dne 27. 2. 1979 

sprejel 

finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1979, ki 
izkazuje: 

- prihodke v višini 449,913.000 din 
- odhodke v višini 181,344.000 din 

Obrazložitev: 

V skladu z 13. členom zakona o Narodni banki Slovenije 
poteka financiranje Narodne banke Slovenije po finančnem 
načrtu, ki ga sprejme Svet Narodne banke Slovenije, potrdi pa 
Skupščina SR Slovenije. 

Finančni načrt NBS za leto 1979 je sestavljen na podlagi 
sedaj znanega obsega nalog Narodne banke Slovenije v letu 
1979 in na podlagi predvidenih odhodkov v zvezi z oprav- 
ljanjem nalog banke, ter oceno prihodkov, ki naj bi bili dose- 
ženi na podlagi sedaj veljavnih predpisov. Načrt prihodkov in 
odhodkov v letu 1979 v primerjavi s prihodki in odhodki v letu 
1978 je naslednji: 
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v 000 din 
leto 1978 načrt 1979 indeks 

Prihodki 
- obresti na dane kredite iz primarne 

emisije 186.386 223,046 119 
- povračila za odstopi;' sredstva 
OZD v trajno uporabo 70.690 77.000 108 
- obresti od kreditov, ki jih usmerja SR 
Slovenija 63.699 66.370 104 
- prihodki po tarifi za storitve 67.449 77.497 114 
- drugi prihodki 5.138 6.000 116 
Skupaj prihodki 393.362 449.913 114 
Odhodki 
- obresti na sredstva, ki jih usmerja SR 
Slovenija 60.577 66.545 109 
- stroški varovanja in prevoza 
gotovine in drugih vrednosti 2.312 2.855 
- poslovni stroški banke 23.077 29.500 
- drugi izdatki poslovanja 165 1.500 
- skladi banke: 

sklad osnovnih sredstev 17.340 5.000 
- sredstva za delovno skupnost 60.473 75.944 

123 
126 

28 
125 

Skupaj odhodki 163.944 181.344 110 

Presežek prihodkov, zmanjšan za prispevek k stroškom 
financiranja Narodne banke Jugoslavije, ki bo za leto 1979 
določen s posebnim aktom Sveta guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije, bo Narodna banka Slovenije po potrditvi zaključ- 
nega računa za leto 1979 vrnila prek temeljnih bank temeljnim 
organizacijam združenega dela. 

Narodna banka Slovenije pridobiva sredstva za izvrševanje 
svojih dejavnosti iz prihodkov od obresti za dane kredite, 
povračil za odstopljena sredstva organizacijam združenega 
dela v trajno uporabo, prihodkov po tarifi za storitve in iz 
drugih prihodkov, ki jih doseže pri svojem poslovanju. 

Iz prihodkov krije Narodna banka Slovenije odhodke, ki jih 
ima pri svojem poslovanju, zagotavlja sredstva za sklade 
banke in delovno skupnost ter prispeva k stroškom financira- 

nja Narodne banke Jugoslavije del sredstev po odločbi, ki jo 
za vsako leto posebej določi Svet guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije. 

Finančni načrt za leto 1979: 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 1979 je bilo upošte- 
vano: 

- prihodki od obresti za dane kredite so predvideni po 
sedaj veljavnih obrestnih merah na predvideno višino kreditov 
v skladu s kreditno monetarno politiko za leto 1979, 

- povračila za odstopljena sredstva organizacijam združe- 
nega dela v trajno uporabo so predvidena v višini 2,5%, 

- prihodki po tarifi za storitve so predvideni v skladu z 
tarifo, ki je bila sprejeta v novembru 1978 in predvidenim 
povečanjem plačilnega prometa s tujino, 

- med drugimi prihodki je predvidena provizija, ki jo Naro- 
dna banka Slovenije obračunava Ljubljanski banki za od- 
premo valut v tujino, 

- predvideni so stroški varovanja in prevoza gotovine in 
drugih vrednosti do sedežev SDK v republiki ter do področnih 
pošt, v skladu z določili zakona o SDK, 

- za poslovne in ostale stroške banke je predvideno pove- 
čanje v primerjavi s preteklim letom za 26%. Povečanje od- 
hodkov je rezultat novih nalog, ki jih Narodni banki Slovenije 
nalagajo predpisi in zlasti računalniška obdelava podatkov, 

- med drugimi izdatki so predvidena sredstva za financira- 
nje studij in raziskav za napredek bančnega poslovanja, 

- predvidena so sredstva za sklad osnovnih sredstev 
banke, 

- za delovno skupnost so predvidena sredstva v višini 
75.944 tisoč dinarjev. Ta sredstva bodo določena s sporazu- 
mom med delovno skupnostjo in Narodno banko Slovenije in 
jih bo zbor delavcev razporejal na osebno in skupno porabo. 

Če bodo v teku leta 1979 zakonski predpisi naložili Narodni 
banki Slovenije dodatne naloge, ki bodo povzročile tudi do- 
datne odhodke, bo Narodna banka Slovenije med letom dala 
predlog za rebalans tega finančnega načrta. 

Predlog za izdajo 
zakona o kulturnih 
skupnostih (ESA-245) 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona o kulturnih skupnostih 
je podana v 13. točki 321. čle- 
na ustave SR Slovenije, po ka- 
teri je republika pristojna, da z 
zakonom uredi sistem kultur- 
ne dejavnosti, ter zlasti še 57. 
člen in 70. člen ustave SR Slo- 
venije, ki urejata ustanovitev 
samoupravnih -interesnih 
skupnosti in odnose v svobo- 
dni menjavi dela ter pogoje za 
dostopnost kulturnih vrednot. 

Pri uresničevanju družbe- 
noekonomskih odnosov in sa- 
moupravnega organiziranja v 
kulturnih skupnostih so oprav- 
ljeni prvi koraki pri uveljavlja- 
nju novih družbenoekonom- 
skih odnosov, ohranile pa so 
se še prvine proračunskega 
zagotavljanja sredstev in ne- 
dodelan sistem planiranja kul- 
turnih dejavnosti. Novi zakon 
naj bi zagotovil hitrejši razvoj 
vseh oblik svobodne menjave 
dela in uredil odnose med 

udeleženci svobodne menjave 
dela, dogradil samoupravno 
organiziranost na področju 
kulture in zagotovil, da so sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za kulturo mesto za dogo- 
varjanje in sporazumevanje 
med uporabniki in izvajalci pri 
oblikovanju kulturne politike. 
Predlagane rešitve predstav- 
ljajo bistveno spremembo se- 
danjih odnosov in samouprav- 
ne organiziranosti na področju 
kulturnih dejavnosti in jih je 
treba urediti z novim zakonom. 

Zakon bo podrobneje opre- 
delil uporabnike in izvajalce na 
področju kulture in predmet 
svobodne menjave dela, dolo- 
čil ustanovitev samoupravnih 
interesnih kulturnih skupnosti 
in načela za njihovo organiza- 
cijo. 

Zakon bo navajal vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in 
varstva kulturnih vrednot. Da- 
lje bo zakon določal, da delov- 

ni ljudje uresničujejo svoje in- 
terese po kulturnih dejavno- 
stih s svobodno menjavo dela, 
kakor tudi, da uporabniki in 
izvajalci s samoupravnim spo- 
razumevanjem opredeljujejo 
programe kulturnih dejavno- 
sti, osnove in merila za ugotav- 
ljanje cen posameznih kultur- 
nih dejavnosti oziroma storitev 
in elemente cene, standarde in 
normative za izvajanje progra- 
mov, vire, osnove in merila za 
združevanje sredstev iz do- 
hodka in čistega dohodka 
uporabnikov in druge medse- 
bojne odnose, 

Zakon bo določal, da upo- 
rabniki in izvajalci z neposre- 
dno svobodno menjavo dela 
zagotavljajo zadovoljevanje 
potreb po kulturnih dejavno- 
stih pri organizacijah združe- 
nega dela, za katere s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih 
plana ni določeno, da se zado- 
voljujejo v krajevnih skupno- 
stih, v okviru ali prek kulturnih 
skupnosti. 

V občinski kulturni skupno- 
sti uresničujejo uporabniki in 
izvajalci svoje interese po kul- 
turnih dejavnostih v obsegu, ki 
ga določajo samoupravni spo- 
razumi o ustanovitvi in samou- 

pravni sporazum ter družbeni 
dogovor o temeljih plana, za- 
kon pa bo določil, o čem se 
uporabniki in izvajalci v tej 
skupnosti sporazumevajo. Za- 
kon bo tudi določal, kako naj 
uporabniki in izvajalci v te- 
meljni skupnosti občinske kul- 
turne skupnosti in v enoti ob- 
činske kulturne skupnosti us- 
klajujejo svoje posamične in 
skupne potrebe in interese. 
Prav tako bo zakon tudi dolo- 
čal, o čem se uporabniki in 
izvajalci sporazumevajo v po- 
sebni kulturni skupnosti za po- 
samezno področje kulturne 
dejavnosti, kakor tudi, da se 
uporabniki, ki delegirajo svoje 
delegate v svete organizacij 
združenega dela s področja 
kulture, in izvajalci v teh orga- 
nizacijah združenega dela 
združujejo v posebno kulturno 
skupnost za področje te kul- 
turne dejavnosti s samouprav- 
nim sporazumom o njeni usta- 
novitvi. 

Dalje bo zakon predvidel, da 
se uporabniki in izvajalci po 
svojih občinskih, mestnih, re- 
gionalnih in posebnih kultur- 
nih skupnostih obvezno zdru- 
žujejo v kulturno skupnost 
Slovenije, v kateri usklajujejo 
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svoje interese, se dogovarjajo 
o skupni kulturni politiki v SR 
Sloveniji in uresničujejo skup- 
ne naloge. 

Zakon bo še določal način 

upravljanja kulturnih skupno- 
sti in postopek usklajevanja, 
med zborom izvajalcev in zbo- 
rom uporabnikov v skupščini 
skupnosti. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
sanitarni inšpekciji (ESA-246) 

Spremembe in dopolnitve 
veljavnega zakona o sanitarni 
inšpekciji (Ur. I. SRS, št. 8/73) 
narekujejo: družbeni razvoj, 
spremembe v pristojnosti or- 
ganov sanitarne inšpekcije ter 
spoznanja iz prakse - tako, da 
se določene zadeve, ki niso 
pomembne za širšo družbeno 
skupnost (republiko), prenaša- 
jo v pristojnosti občinskih or- 
ganov sanitarne inšpekcije, 
določene zadeve širšega po- 
mena pa iz občinske v republi- 
ško pristojnost, kot npr. sani- 
tarni nadzor nad objekti črne, 
barvne in kemične industrije. 
Ti objekti predstavljajo pove- 
čano nevarnost tako za zdravje 
ljudi kakor tudi za zdravo oko- 
lje, zato bi v bodoče sanitarno 
nadzorstvo nad temi objekti 
zaradi kompleksnosti in stro- 
kovne zahtevnosti opravljal 
Republiški sanitarni inšpekto- 
rat. Poleg tega se poenostavlja 
postopek pri izdaji poprejšnjih 
soglasij k odločbam o lokaciji 
in gradbenemu dovoljenju za 
proizvodne objekte. Organi sa- 
nitarne inšpekcije naj bi k od- 
ločbam o gradbenem dovolje- 
nju izdajali svoje poprejšnje 
soglasje le na tehnološki del 
projekta, saj pravzaprav iz te- 

hnologije v večini primerov 
izhajajo vsi elementi, ki lahko 
škodljivo vplivajo na zdravje 
človeka in na okolje. Projek- 
tantske organizacije naj bi z 
večjo mero odgovornosti upo- 
števale vse zakonske in podza- 
konske predpise, ker smatra- 
mo, da niso naloge sanitarne 
inšpekcije, da vrši revizijo nad 
upoštevanjem le-teh. 

Zakon bo konkretiziral dose- 
daj pomanjkljivo opredelitev 
dvojne dejavnosti sanitarne 
inšpekcije, njen »klasični« sa- 
nitarni nadzor nad obstoječim 
stanjem in preventivni nadzor 
ob sprejemanju tako urbani- 
stičnih kakor tudi projektivnih 
dokumentov ob izgradnji dolo- 
čenih objektov. 

Sprememba oziroma kon- 
kretizacija je logična, ker sma- 
tramo, da sanitarna inšpekcija 
ni tehnična inšpekcija temveč 
sanitarno-higienska, katere 
skrb je, da bdi nad vplivi, ki 
lahko ogrožajo zdravje posa- 
meznika, populacije in okolja. 

Uzakonitev predlaganih 
sprememb in dopolnitev zako- 
na o sanitarni inšpekciji ne bo 
zahtevala novih finančnih 
sredstev. 

Osnutek zakona o 
zajamčenem osebnem 
dohodku (ESA-158) 

Zakon o zajamčenem oseb- 
nem dohodku jamči material- 
no in socialno varnost delav- 
cev v delovnem razmerju v te- 
meljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih, kot tudi v or- 
ganizacijah združenih kmetov 
in delavcev v delovnem ra- 
zmerju z delovnimi ljudmi, ki 
samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sred- 
stvi v lasti občanov oziroma s 
civilno-pravnimi in fizičnimi 
osebami (13. člen). V svojih 
prvih določbah (do 5. člena) 
zakon daje okvire za samou- 
pravno dogovarjanje o obsegu 
in višini zajamčenih pravic, ki 
si jih delavci v temeljnih orga- 
nizacijah v okviru dohodkov- 

di 3 mesece zaporedoma ne 
doseže osebnega dohodka v 
višini z zakonom zajamčenega 
osebnega dohodka, razporedi 
na manj zahtevna dela in nalo- 
ge (10. člen). 

Kadar delavci s samouprav- 
nim sporazumom določijo za- 
jamčene osebne dohodke, so 
dolžni s tem sporazumom do- 
ločiti tudi način zagotovitve 
sredstev. Za kritje zajamčene- 
ga osebnega dohodka po za- 
konu pa zakon predpisuje, da 
se najprej izčrpajo lastne ozi- 
roma združene rezerve v de- 

lovni organizaciji, nato šele se 
krijejo zajamčeni osebni do- 
hodki iz sredstev skladov 
skupnih rezerv v občini in nato 
v republiki. V 12. členu je pred- 
pisan vir za izplačevanje za- 
jamčenih osebnih dohodkov v 
delovnih skupnostih, v 13. čle- 
nu pa za združene kmete in 
zaposlene pri obrtnikih. V 15. 
členu pa je urejena vloga 
skupščine občine v primerih, 
ko do izplačevanja zajamčenih 
osebnih dohodkov pride. 

16. 17., 18., 19. in 20. člen 
predstavljajo kazenske, preho- 
dne in končne določbe. 

Predlog zakona o 
prenehanju veljavnosti 
zakona o ustanovitvi 
Mednarodnega centra 
za upravljanje podjetij v 
javni lastnini (ESA-247) 

nih in drugih povezav samou- 
pravno zagotovijo. 

V naslednjih členih se dolo- 
ča diferencirani zajamčeni 
osebni dohodek po zakonu - 
70% poprečnega osebnega 
dohodka posameznega delav- 
ca v preteklem letu - hkrati pa 
se določa tudi absolutno naj- 
nižja meja zajamčenega oseb- 
nega dohodka - 55% popreč- 
nega osebnega dohodka de- 
lavcev v gospodarstvu SR Slo- 
venije v preteklem letu (7. 
člen). 

Zakon ne zagotavlja zajam- 
čenega osebnega dohodka za 
nedelo in malomaren odnos 
do dela, določa pa tudi, da se 
lahko delavca, ki po svoji kriv- 

Mednarodni center za 
upravljanje podjetij v javni 
lastnini je nastal z jugoslovan- 
sko iniciativo in z neposre- 
dnim prizadevanjem SR Slove- 
nije, da ima svoj sedež v Ljub- 
ljani. Pred njegovo uveljavitvi- 
jo, kot izrazito mednarodne 
ustanove je sprva deloval na 
podlagi republiškega zakona 
kot zavod. 

Konferenca predstavnikov 
vlad neuvrščenih in držav v ra- 
zvoju za ustanovitev Mednaro- 
dnega centra za upravljanje 
podjetij v družbeni lastnini v 
državah v razvoju, ki je bila 2. 
do 4. marca 1976 v Ljubljani pa 
je sprejela statut centra. Ta je 
stopil v veljavo, ko ga je ratifi- 
ciralo 15 držav udeleženk kon- 
ference. 

I. zasedanje Skupščine me- 
dnarodnega centra je bilo v 
Ljubljani od 17. do 20. julija 
1978, sklicala ga je vlada SFR 
Jugoslavije, ki je po statutu 
Mednarodnega centra določe- 
na za depozitorja statuta, ki ga 

je do tedaj ratificiralo 28 držav 
v razvoju. Skupščina je tudi 
določila, da Mednarodni cen- 
ter s 1.1. 1979 preide v madna- 
rodno upravo kot medvladna 
organizacija držav v razvoju, 
ter izvolila upravni svet in ime- 
novala izvršnega direktorja. 

V skladu s prehodom Me- 
dnarodnega centra na status 
mednarodne organizacije pre- 
neha veljavnost republiškega 
Zakona o ustanovitvi Medna- 
rodnega centra za upravljanje 
podjetij v javni lastnini, ki gaje 
republiška skupščina sprejela 
25. 4. 1974 (Uradni list SR Slo- 
venije, št. 18/74). 

Poleg prenehanja veljavno- 
sti določb omenjenega zakona 
se ureja tudi karakter sredstev, 
ki jih je uporabljal center in so 
bila družbena lastnina. 

Ker ta zakon ureja že obsto- 
ječe stanje in ne ustvarja novih 
obveznosti za SR Slovenijo 
predlagamo, da ga Skupščina 
SR Slovenije sprejme po hi- 
trem postopku. 

Predlog za izdajo zakona 
o Rudniku živega srebra 
Idrija, z osnutkom 
zakona (ESA-249) 

Osnutek zakona določa 
ustanovitev organizacije zdru- 
ženega dela za vzdrževanje ru- 
dnika in rudniških naprav s fir- 
mo Rudnik živega srebra Idri- 
ja, ki prevzame vse dolžnosti in 
obveznosti dosedanje organi- 
zacije. 

Dejavnost nove organizacije 
je vzdrževanje rudnika, razi- 
skovanje rudnin in priprave 
ukrepov za morebitno obnovo 
izkoriščanja rudnega boga- 
stva, lahko pa tudi storitve za 
druge organizacije ali skupno- 
sti. 
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Dejavnost rudnika, ki je po- 
sebnega družbenega pomena, 
se financira iz lastnih prihod- 
kov rudnika, z dotacijo iz repu- 
bliškega proračuna in iz dru- 
gih virov na podlagi samou- 
pravno dogovorjenega povra- 
čila za opravljanje dejavnosti 

oziroma za opravljanje storitev 
v svobodni menjavi dela ali na 
kakšni drugi podlagi v skladu s 
samoupravnimi sporazumi. 

Dotacija republiškega prora- 
čuna je namenjena za vzdrže- 
vanje in je omejena na 42,6 
milijonov dinarjev v letu 1979, 

na 52,0 milijonov dinarjev v le- 
tu 1980 in se v skladu s spreje- 
tim letnim finančnim načrtom 
ter po programu del v sanacij- 
skem programu rudnika upo- 
rablja za vzdrževanje rudnika 
in rudniških naprav. Sredstva 
za leto 1979 bo SR Slovenija 

zagotovila z najetim kreditom, 
ki ga bo vrnila v , letih 
1981-1985. 

Osnutek zakona nadalje ure- 
ja upravljanje rudnika, pri ka- 
terem enakopravno sodelujejo 
delegati širše družbene skup- 
nosti. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije le na seji 14. marca 1979 v zvezi z 
odplačilnim prenosom kmetijskega In stavbnega zemljišča, gozda in gozdnega zemljišča v družbeni lastnini na drugo 
družbenopravno osebo in v zvezi z uskladitvijo poslovanja in organiziranosti avtorjev z zakonom o združenem delu sprejela 
naslednji mnenji: ' 

MNENJE 
v zvezi z odplačilnim prenosom kmetijskega in stavbnega zemljišča, gozda in 
gozdnega zemljišča v družbeni lastnini na drugo družbenopravno osebo 

Vprašanje prenosa kmetijskega in stavbnega zemljišča, 
gozda in gozdnega zemljišča, ki so družbena lastnina na 
drugo družbenopravno osebo ureja drugi odstavek 248. člena 
zakona o združenem delu. Tako zemljišče je možno prenesti 
na drugo družbenopravno osebo neodplačno, odplačno pa le 
do višine vrednosti vlaganj v to zemljišče oziroma v ta gozd. 

V zvezi s postavljenim vprašanjem komisija meni, da ga je 
mogoče obravnavati edino v okviru navedene zakonske do- 
ločbe, ki povsem jasno opredeljuje odškodnino za zemljišče, 
ki je predmet prenosa ter višino te odškodnine z namenom, da 

se prepreči pridobivanje dohodka ne glede na vloženo delo in 
z izkoriščanjem prednosti naravnih bogastev. Cena prenosa 
zemljišča torej ne sme presegati deleža dejanskih vlaganj v 
zemljišče ter vlaganj v vrednost primarnega komunalnega 
omrežja ter stroškov, ki so nastali v zvezi s pridobitvijo zemlji- 
šča ter s prenosom pravice uporabe. 

Kolikor upravljaiec zahteva za zemljišče, ki ga prenaša na 
drugo družbenopravno osebo, višjo odškodnino, je tak zahte- 
vek v neskladju z drugim odstavkom 248. člena zakona o 
združenem delu, pogodbe sklenjene v zvezi s takim poslom 
pa so po 249. členu navedenega zakona nične. 

MNENJE 
v zvezi z uskladitvijo poslovanja in organiziranosti organizacije avtorjev z zakonom o 
združenem delu 

Za reševanje vprašanj v zvezi z avtorskimi pravicami in 
njihovim uveljavljanjem, je pomembna razmejitev pristojnosti 
med federacijo in republiko. Po določbi 4. točke prvega od- 
stavka 281. člena ustave SFRJ ureja avtorske pravice federa- 
cija. Glede na z ustavo določen obseg pristojnosti federacije 
na tem področju, pa je urejanje načinov in oblik uveljavljanja 
avtorskih pravic potrebno določiti v okviru pristojnosti repu- 
blike, skladno s prvim odstavkom 91. člena zakona o avtorski 
pravici, ki določa, da avtorske pravice v SFRJ lahko uveljav- 
ljajo s pooblastilom avtorjev tudi organizacije avtorjev, kakor 
tudi organizacije združenega dela, če je njihova dejavnost 
varstva avtorskih pravic registrirana v skladu z zakonom. 

Glede na odprta vprašanja v zvezi s statutom in pristoj- 
nostmi organizacije avtorjev Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu predlaga, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije oceni, ali gre v primeru dejavnosti varstva avtor- 
skih pravic za dejavnost, ki naj jo s pooblastilom avtorja 
opravlja organizacija združenega dela, registrirana za to de- 
javnost v skladu z zakonom, ali za dejavnost posebnega 
družbenega pomena po določbi 51. člena ustave SR Slove- 
nije. S tem v zvezi naj Izvršni svet prouči tudi primernost 
izdaje republiškega zakona, s katerim naj bi se opredelila 
dejavnost organizacije avtorjev in njene pristojnosti, v skladu 
z zakonom o združenem delu in zakonom o avtorski pravici. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije na podlagi obravnave predlogov za izdajo zakonov o izobraževalnih 
skupnostih, raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, skupnostih 
socialnega varstva, socialnem skrbstvu, družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva in telesnokulturnih skupnostih 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na podlagi obravnave 
predlogov za izdajo zakonov o izobraže- 
valnih skupnostih, raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skupnostih, skup- 
nostih socialnega varstva, socialnem 
skrbstvu, družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva in tele- 
snokulturnih skupnostih ter na podlagi 
245. in 262. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na svojih sejah dne 27. 
februarja 1979 sprejeli 

stališča, mnenja in predloge 

/. 

1. Predlogi za izdajo zakonov po- 
manjkljivo in neenotno opredeljujejo 
vsebino samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana kakor tudi pomen tega insti- 
tuta za uveljavljanje družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravni interesni 
skupnosti in za določitev medsebojnih 
obveznosti udeležencev svobodne me- 
njave dela, ki se urejajo s tem temeljnim 
planskim dokumentom. Predlagatelj naj 
pri pripravi osnutkov zakonov natančne- 
je določi elemente, ki jih mora v skladu z 
zakonom o združenem delu in zakonom 
o planiranju vsebovati samoupravni spo- 
razum o temeljih plana na področju druž- 
benih dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci, kot udeleženci 
v svobodni menjavi dela, opredele s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih pla- 
na za srednjeročno obdobje program de- 
javnosti, nalog in storitev ter medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti pri 
delu, razvoju in zadovoljevanju dogovor- 
jenih potreb, ter pri ustvarjanju, razpore- 
janju in pridobivanju dohodka. 

2. Predlogi za izdajo posameznih za- 
konov neenotno opredeljujejo akte, s ka- 
terimi naj bi določali vire, osnove in meri- 
la za oblikovanje prihodka izvajalcev, ki 
sodelujejo v svobodni menjavi dela na 
podlagi rezultatov svojega dela. 

Predlagatelj zakonov naj bi enotno 
opredelil akte, s katerimi naj bi urejali 
omenjene bistvene sestavine dohodkov- 
nih odnosov. Pri tem naj bi proučil, ali ne 
bi kazalo vire za pridobivanje dohodka 
izvajalcev opredeliti v zakonih, osnove in 
merila pa s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti in s samoupravnimi sporazumi 
o medsebojnih odnosih v svobodni me- 
njavi dela. Osnova za takšno ureditev je 

podana v 70. členu ustave SRS ter v dolo- 
čilih zakona o združenem delu. 

3. Osnutki zakonov naj bi opredelili 
sestavine odnosov, ki bi jih bili udeležen- 
ci v samoupravnih sporazumih o usta- 
novitvi samoupravne interesne skupnosti 
zavezani sporazumno opredeliti. Pri tem 
je treba zlasti opredeliti cilje združevanja 
v samoupravno interesno skupnost, na- 
loge, ki naj bi jih v njenem okviru uresni- 
čevali, udeležence v samoupravnem spo- 
razumu, medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti pri delu, razvoju in zado- 
voljevanju dogovorjenih potreb, pri 
ustvarjanju, razporejanju in pridobivanju 
dohodka, oblike in načine uresničevanja 
samoupravljanja v odnosih svobodne 
menjave dela, združevanje v širše samo- 
upravne interesne skupnosti in podobno. 

Pri tem naj bi predlagatelji upoštevali 
načelo, da se uporabniki in izvajalci v 
občinskih skupnostih sporazumevajo o 
vseh zadevah, razen o tistih, za katere so 
se dogovorili s samoupravnimi sporazu- 
mi, da jih bodo skupaj urejali v republi- 
ških skupnostih oziroma zvezah skupno- 
sti. 

Zakoni naj bi udeležence v samouprav- 
nem sporazumu o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti zavezali, da 
se s samoupravnim sporazumom in sta- 
tutom doiočijo zadeve v skladu s temi 
zakoni, o katerih odločajo uporabniki in 
izvajalci enakopravno v zboru uporabni- 
kov in v zboru izvajalcev in o čem odloča- 
jo v posameznem zboru samostojno upo- 
rabniki oz. izvajalci ter v katerih zadevah 
odločajo skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti enakopravno s skupšči- 
nami družbenopolitičnih skupnosti. Po- 
sebej je treba v teh aktih določiti, v kate- 
rih zadevah odločajo izvajalci in uporab- 
niki v skupščini samoupravne interesne 
skupnosti po predhodnem izjavljanju de- 
lovnih ljudi in občanov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih, katerih delavci odnosno ob- 
čani so udeleženci v svobodni menjavi 
dela. Predlagatelj zakonov naj bi do 
predložitve ustreznih osnutkov proučil 
aH ustreza značaju odnosov, ki se urejajo 
v okviru samoupravne interesne skupno- 
sti, institucija izvršnega organa skupšči- 
ne samoupravne interesne skupnosti, 
vlogo in funkcijo takega organa in ali je 
torej umestno ustanavljati tak organ v 
samoupravni interesni skupnosti. 

4. Predlogi za izdajo zakonov dokaj 
neenotno opredeljujejo enote samo- 
upravne interesne skupnosti in temeljne 
skupnosti. Predlagatelj zakonov naj v 

osnutkih zakonov obdela predmet in vse- 
bino odnosov v okviru svobodne menja- 
ve dela, ki jih uresničujejo neposredno 
udeleženci v posamezni institucionalni 
obliki organiziranosti v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti. Tako poe- 
noteno opredelitev naj dosledno izpelje 
pri opredeljevanju institucionalnih oblik 
organiziranosti samoupravnih interesnih 
skupnosti v vseh zakonih. 

Iz predloženih opredelitev ni jasno, ka- 
teri ustavni instituciji iz 68. člena ustave 
SRS, ki pozna razen samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihovih povezav še 
enoto in temeljno skupnost, naj bi ustre- 
zala posebna oziroma področna skup- 
nost, ki ju omenjajo predlogi za izdajo 
zakonov. 

V zakonih je potrebno opredeliti druž- 
benoekonomske kriterije in merila, ki naj 
bi bili izpolnjeni, da bi lahko uporabniki 
in izvajalci kot člani samoupravne intere- 
sne skupnosti uresničili svojo pravico, da 
ustanovijo temeljno skupnost ali enoto. 

5. Zakoni naj konsekventno izpeljejo 
delegatska razmerja med člani v samou- 
pravnih interesnih skupnostih. Pri kon- 
stituiranju in izpeljavi delegatskih razme- 
rij je potrebno upoštevati, da enota ni 
konstitutiven element samoupravne inte- 
resne skupnosti in torej no more delegi- 
rati delegatov v zbore skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

6. Predlagatelj zakonov naj v ustreznih 
osnutkih določno uredi zagotavljanje po- 
sebnega družbenega interesa v skladu z 
51. členom ustave SRS. Zato je potrebno 
razčleniti načine družbenega vpliva v or- 
ganih upravljanja izvajalskih organizacij 
združenega dela na posameznih področ- 
jih družbenih dejavnosti. Opredeliti bi bi- 
lo treba, kako se v teh organih odraža 
interes organov družbenopolitičnih or- 
ganizacij in družbenopolitičnih skupno- 
sti; urediti odnos med ustanovitelji in 

Ajporabniki ter udeležbo enih in drugih v 
organu upravljanja ter določiti, v katere 
zadeve odločanja se vključujejo uporab- 
niki in ustanovitelji teh organizacij zdru- 
ženega dela. Svet kot organ upravljanja 
samoupravne organizacije izvajalcev je 
delavski svet posebne vrste, zato ga ni 
mogoče istovetiti z organom samouprav- 
ljanja enote , samoupravne interesne 
skupnosti. 

7. V zakonih bo treba opredeliti, da 
zbor uporabnikov enote samoupravne 
interesne skupnosti lahko delegira svoje 
predstavnike v svet samoupravne organi- 
zacije izvojalcev. Konkretno izvedbo te 
zakonske določbe naj opredelijo samou- 
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pravni sporazumi o ustanovitvi samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

8. Zakoni naj določijo obvezno usta- 
novitev posebnih sodišč združenega dela 
ter v skladu s sistemskimi predpisi na 
tem področju opredelijo specifičnosti, ki 
vplivajo na določitev pristojnosti teh so- 
dišč. 

9. Zakoni naj določijo, da o posamič- 
nih pravicah in obveznostih članov oziro- 
ma posameznikov odločajo delegatsko 
oblikovana telesa, ki jih. izvoli skupščina 
samoupravne interesne skupnosti. Se- 
stavo in pristojnosti teh teles določijo 
samoupravni sporazumi in statut samo- 
upravne interesne skupnosti. 

II. 

K zakonu o izobraževalnih skupnostih 
- V zakonu je treba opredeliti, kaj 

predstavlja enotni program, podlago na 
katerih se oblikujejo in kako se bodo 
združevala sredstva za njegovo izvajanje. 

- V zakonu naj se podrobno opredeli 
funkcija republiške izobraževalne skup- 
nosti. Ta naj poleg svojih izvirnih nalog, 
ki so v uresničevanju skupnih nalog in 
zagotavljanju solidarnosti, omogoči ob- 
činskim in področnim izobraževalnim 
skupnostim skupno oblikovanje izobra- 
ževalne politike. 

K zakonu o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnosti 

- do priprave osnutka naj se prouči 
utemeljenost potreb po ustanavljanju te- 
meljnih skupnosti področnih raziskoval- 
nih skupnosti; 

K zakonu o skupnostih socialnega 
varstva 

- Pri izdelavi osnutka zakona je treba 
razčistiti vprašanje aH naj bi ta skupnost 
delovala kot usklajevalec politike na po- 
dročju socialr,ega varstva, ali pa naj se 
uresničuje v njej tudi svobodna menjava 
dela, s čimer pa se odpira vprašanje dele- 
gatske baze zanjo. Iz dosedanjih razprav 
izhaja, da je sprejemljivejša opredelitev 
te skupnosti kot skupnost skupnosti s 
koordinacijsko funkcijo. 

V primeru, da bo predlagatelj v osnut- 
ku zakona izdelal obe varianti, naj se 
ponovno prouči ustavna podlaga za va- 
rianto, po kateri bi se v skupnosti social- 
nega varstva uresničevala svobodna me- 
njava dela. 

K zakonu o socialnem skrbstvu 
- V osnutku zakona naj se na prime- 

ren način vključi med izvajalce storitev v 
svobodni menjavi dela tudi društva, ki 
izvajajo naloge na področju socialnega 
skrbstva. 

- Osnutek zakona naj precizno opre- 
deli status centrov za socialno delo in 
njihove naloge na področju socialnega 
skrbstva; še posebej je potrebno razčisti- 
ti vprašanje ali ti centri opravljajo določe- 
ne ustavne naloge s tega področja. 

- Zakon naj določi vsebinska področ- 
ja, za katera je potrebno usklajevanje te 
skupnosti s skupnostjo socialnega var- 
stva. 

K zakonu o družbenem varstvu otrok 
in o skupnostih otroškega varstva 

- Predlagatelj naj do priprave osnutka 
zakona prouči potrebo po sprejemu dveh 
zakonov s tega področja, in sicer predlog 
za izdajo zakona o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok, ki ureja dejavnost na tem 
področju ter predlog za izdajo zakona o 

družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva, ki opredeljuje družbe- 
noekonomske odnose in samoupravno 
organiziranost. 

- V zakonu je potrebno predvideti 
koordinacijo med to samoupravno inte- 
resno skupnostjo in drugimi skupnostmi 
glede nalog, ki posegajo na več področij 
ter opredeliti vsebinska področja, za ka- 
tera je potreben dogovor skupnosti otro- 
škega varstva v okviru skupnosti social- 
nega varstva. 

Do priprave osnutka naj se prouči ali je 
ustrezno, da določajo standarde in nor- 
mative enote samoupravne interesne 
skupnosti ali pa bi jih bilo potrebno poe- 
notiti za celotno področje otroškega var- 
stva. 

- Zakon naj opredeli obveznost star- 
šev, da prispevajo delež sredstev za 
vzgojo in varstvo otrok, ki so zaradi priro- 
jenih okvar, bolezni ali poškodb nezmož- 
ni za samostojno delo in življenje, do 
višine, ki bi jo sicer prispevali, če otrok 
ne bi bil moten. Prav tako naj bi otroku z 
omenjenimi motnjami šla pravica do 
otroškega dodatka, dokler traja okvara 
oziroma nezmožnost za samostojno delo 
in ne le do 26. leta starosti. 

K zakonu o telesnokulturnih skupno- 
stih 

- Zakon ne opredeljuje vloge telesno- 
kulturnih društev v telesnokulturni skup- 
nosti ter njihove povezanosti ter vključe- 
nosti v telesnokulturno dejavnost. 

- Proučiti je potrebno, po kakšnih kri- 
terijih in s kakšno vsebino svobodne me- 
njave dela bi se lahko formirala enota 
telesnokulturni skupnosti, kar velja še 
zlasti za dejavnosti telesnokulturnih dru- 
štev. 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

Pomembnejši kazalci razvoja SR Slovenije v 

februarju 19791'2 

Indeksi 
II. 79 II. 79 I. 79 
I. 79 I. 78 l.-ll. 78 

Delavci v združenem delu skupaj 100,7 104,0 103,7 
gospodarska dejavnost 100,7 104,0 103,6 
negospodarska dejavnost 100,5 104,3 104,3 

Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg 
Skupaj 106,3 107,6 107,0 

sredstva za delo 115,0 112,4 110,2 
reprodukcijski material 105,2 107,2 105,9 
blago za potrošnjo 103,9 107,3 108,4 

Notranja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 

promet na drobno (95) (127) (133) 
promet na debelo (112) (135) (135) 

Zunanja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 

Izvoz skupaj 82,4 125,2 135,6 
sredstva za delo 75,3 148,4 150,5 
reprodukcijski material 94,0 138,5 143,2 
blago za potrošnjo 72,9 104,5 122,7 

Uvoz skupaj 58,7 129,0 155,6 
sredstva za delo 52,1 143,0 175,9 
reprodukcijski material 61,6 120,9 144,1 
blago za potrošnjo 61,4 148,4 179,2 

Odkup - vrednost po tekočih ce- 
nah3 

Turizem - nočitve3 

Skupaj 142,7 114,2 
nočitve domačih gostov 161,2 114,9 
nočitve tujih gostov 69.7 108,2 

CENE 
industrijskih izdelkov pri proiz- 

vajalcu 102,1 112,8 112,8 
nadrobno 102,8 120,3 119,6 
gostinskih storitev 101,3 119,7 119,1 

Življenjski stroški 104,0 121,6 120,5 
Osebni dohodki3 

nominalni (98,0) (125,1) 
realni (95,0) (104,9) 

Investicije v osnovna sredstva4 

Skupaj 185,1 118,8 130,9 
gospodarska dejavnost 167,6 104,7 128,1 
negospodarska dejavnost 235,2 164,1 138,0 

Krediti za obratna sredstva gospodi3 106,2 133,4 
Prihodki ozd iz gospodarstva3 77,5 177,1 
Hranilne vloge - stanje konec me- 
seca4 108,0 147,5 143,4 
Potrošniška posojila - stanje ko- 
nec meseca4 103,7 123,5 124,4 

73,0 99,4 

1 še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih 2 Vir podatkov za Investicije, kredite za obratna sredstva, pr1' odke ozd Iz 
gospodarstva, hranilne vlote in potroiniika posojila je SDK 3 Podatki In ustrezne Indeksne primerjave so za Januar 197: 4 Podatki In ustrezne indeksne primerjave so za december ..»78. 

V pregledu zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate rednih mesečnih raziskovanj družbenoekonomskih gi- 
banj. Statistično opazovanje in obdelava družbenoekonom- 
skih pojavov v SR Sloveniji je zaradi njihove primerljivosti na 
vsem področju SFRJ usklajena z.zvezno metodologijo. 

Podatki posameznih mesečnih raziskovanj so prikazani v 
primerjavi s prejšnjim mesecem ter z enakim mesecem v 
predhodnem letu. Prikazan je še kumulativni podatek za ob- 

dobje v tekočem letu oz. letu, za katerega je podatek naveden, 
v primerjavi z enakimi meseci v predhodnem letu. 

Definicije in osnovna metodološka pojasnila so navedena v 
mesečni publikaciji Zavoda SR Slovenije za statistiko »Me- 
sečni statistični pregled« 

Zavod SR Slovenije za statistiko zbira podatke o delavcih v 
združenem delu ter podatke o osebnih dohodkih z mesečnim 
raziskovanjem RAD-1 od vseh organizacij in skupnosti na 
območju SR Slovenije. Pri tem so upoštevani vsi delavci ter 
njihovi osebni dohodki na podlagi delovnega razmerja za 
določen ali nedoločen čas ne glede na dolžino delovnega 
časa. V osebnih dohodkih niso upoštevani: nadomestila 
osebnega dohodka za bolezen nad 30 dni, otroški dodatek, 
dodatek za prevoz na delo in ločeno življenje ter regres za 
dopust in družbeno prehrano. Indeksi rednih osebnih dohod- 
kov predstavljajo razmerje med indeksi čistih osebnih dohod- 
kov delavca in indeksom življenjskih stroškov. 

V fizičnem obsegu industrijske proizvodnje spremljamo 
samo dokončno proizvodnjo po veljavni nomenkulaturi. In- 
deksi celotne industrijske proizvodnje, posameznih panog in 
skupin proizvodov so izračunani po posebni metodologiji 
usklajeni z Zveznim zavodom za statistiko. 

Za odkup kmetijskih pridelkov štejemo odkup od zasebnih 
proizvajalcev skupaj z odkupom od organizacij združenega 
dela ter odkup lesa iz podružbljene proizvodnje. 

Podatki statistike zunanje trgovinske menjave temeljijo na 
carinskih deklaracijah. Blago, ki je bilo začasno izvoženo ali 
uvoženo, ni zajeto. 

Pri sredstvih organizacij združenega dela iz gospodarstva, 
so prikazani podatki o njihovem finančnem poslovanju preko 
žiro računov in kažejo gibanja likvidnosti. 

Podatki o kreditih za obratna sredstva gospodarstva teme- 
ljijo na statističnih poročilih poslovnih bank. Ti krediti se 
odobravajo iz kratkoročnih in dolgoročnih bank ter iz sred- 
stev družbenih skladov. 

Pri hranilnih vlogah občanov so prikazane vse hranilne 
vloge v domači valuti pri komercialnih bankah ter pri poštnih 
hranilnicah. Podatki o potrošniških kreditih so prikazani po 
knjigovodskih stanjih poslovnih bank. 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA 
V letu 1978 je bilo v združenem delu zaposlenih poprečno 

755 tisoč delavcev na mesec. Število delavcev se je |ani v 
primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 4,1% pri 8-odstot- 
nem povečanju v negospodarstvu in 3,4-odstotnem poveča- 
nju v gospodarstvu. Pospešeno zaposlovanje v lanskem letu 
ni bilo v skladu z resolucijsko zahtevo, ki je napovedovala le 
3-odstotno povečanej zaposlovanju (v primerjavi s 1977). Za- 
hteva po povečanju produktivnosti je pri hitrejšem zaposlova- 
nju še posebno v negospodarstvu ostala neizpolnjena. Po 
priključitvi podatkov za januar in februar se neugodna lansko- 
letna gibanja v zaposlovanju nadaljujejo. V primerjavi z ena- 
kimi meseci lani je zaposlovanje v obeh mesecih letos večje 
za 3,7%, pri 4,3-odstotnem povečanju v negospodarstvu in 
3,6-odstotnem povečanju v gospodarstvu. 

Industrijska proizvodnja je v prvem delu leta 1978 naraščala 
zelo hitro, proti koncu leta pa znatno počasneje. Tako je za 
8,4% boljši celotni rezultat zaradi stagnacije v zadnjih mese- 
cih 1977 le navidezno boljši. Doseženi rezultat z resolucijsko 
zahtevo (7% v primerjavi s 1977) pa je dokaj ugoden, saj jo je 
presegel za 1,4%. V januarju 1978 se je obseg industrijske 
proizvodnje zopet zmanjšal. Industrija je izdelala za 7,6% 
manj kot v lanskem decembru. Po januarskem nadpoprečnem 
upadu je bila industrijska proizvodnja v februarju za 6,3% 
višja od lanske v februarju, kar pomeni, da je bil njen obseg v 
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obeh letošnjih mespcih za 7% višji kot v enakih lanskih 
mesecih. Najbolj se je zaradi močnega investicijskega pov- 
praševanja povečala proizvodnja sredstev za delo (za 10,2%), 
za tem proizvodnja blaga za potrošnjo (za 8,4%). Proizvodnja 
reprodukcijskega materiala kljub izboljšanju (za 5,9% v tej 
primerjavi) še vedno zaostaja za ostalimi namenskimi skupi- 
nami. Obseg proizvodnje v tej skupini tudi v letošnjih mesecih 
ni zadovoljiv in ne sovpada z dinamiko povpraševanja, ki 
vztrajno krči zaloge reprodukcijskega materiala. Tako se ne 
uresničuje z resolucijo zastavljena naloga, da bi z večjo proiz- 
vodnjo reprodukcijskega materiala gospodarstva zagotovili 
čimboljšo preskrbljenost z materialom iz domače proizvod- 
nje. Izpolnitev resolucijske zahteve, ki predvideva v celoti 6- 
odstotno povečanje industrijske proizvodnje v letu 1979, ob 
sedanji dinamiki proizvodnje še ni negotova. 

Poprečni čisti osebni dohodek delavca v združenem delu je 
v lanskem letu znašal 5.903 din. V primerjavi s 1977 so bili 
lanski osebni dohodki nominalno za 21,2% višji, realno pa za 
5,3%. Realno povečanje osebnih dohodkov je močno prese- 
glo tudi resolucijsko omejitev na 2%. S tem je realno poveča- 
nje osebnih dohodkov močno preseglo doseženo produktiv- 
nost dela. Pri povečanju družbenega proizvoda za manjše 
odstotke so se nadaljevala razmerja delitve v korist osebnih 
dohodkov na škodo akumulativne sposobnosti gospodarstva. 

V letošnjem januarju se je nadaljevala umirjena dinamika 
osebnih dohodkov značilna za konec leta 1978. V primerjavi z 
decembrom so se osebni dohodki zmanjšali za 2%, v primer- 
javi s poprečjem 1978 so se za 9,5% povečali. Pri hitri rasti 
življenjskih stroškov je rast realnih osebnih dohodkov precej 
počasnejša. V januarju so bili 5% pod njihovim obsegom v 
decembru lani. 

Vrednost lanskoletnega izvoza iz naše republike 10.714 
milijonov din, je bila za 9% večja, vrednost uvoza 29.426 
milijonov din pa za 1 odstotek večja kot v letu 1977. Razmerje 
med fizičnim obsegom izvoza in uvoza (104) je manj ugodno 
kot razmerje med vrednostima (108). 11-odstotno zmanjšanje 
zunanjetrgovinskega primanjkljaja v lanskem letu tako vklju- 
čuje razliko med nivojema izvoznih in uvoznih cen. Vre- 
dnostno pokritje izvoza z uvozom je bilo 64-odstotna, realno 
pa še ugodnejša. V januarju in februarju 1979 je bila menjava 
naše republike s tujino manjša kot v ustreznih predhodnih 
mesecih, medtem ko se je letošnji obseg menjave povečal 

močno nad raven obeh mesecev lani. V prvih dveh mesecih je 
bil izvoz za 36% nad njegovim obsegom v enakem obdobju 
lani. Uvoz v obeh mesecih je bil za 56% nad lanskim obsegom 
v enakih mesecih. Zaradi precej večjega povečanja uvoza kot 
izvoza se je zmanjšala februarska pokritost uvoza v našo 
republiko z izvozom v tujino na 63,5%. 

Cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcu v lanskem letu 
ni bilo mogoče ohraniti v dogovorjenih mejah. Od decembra 
1977 so se te cene povečale za 13%, pri tem pa so se najbolj 
zvišale cene reprodukcijskega materiala, za 18,8%. V letoš- 
njem letu se rast cen pri proizvajalcu ni umirila; v januarju so 
bile za 1,4% višje kot v decembru 1978, v februarju pa že za 
3,5% višje. 

Cene na drobno so lani naraščale s hitro dinamiko in so bile 
konec leta za 14,6% višje kot ob koncu 1977. Z resolucijo 
predvidena omejitev njihove rasti tako ni bila dosežena. Druž- 
beni kontroli cen so najbolj uhajale cene storitev, ki so bile ob 
koncu leta za 19,9% višje kot v decembru 1977. V letošnjem 
letu se hitra dinamika cen na drobno nadaljuje. Februarski 
porast znaša v primerjavi z decembrom lani za 3,3%, v primer- 
javi s cenami februarja lani pa 20,3%. Najhitrejšo dinamiko 
kažejo še naprej cene storitev, ki so v primerjavi letošnjega 
februarja z lanskim za 28,2% višje. Od drugih cen na drobno 
hitro naraščajo tudi cene industrijskih izdelkov (v enaki pri- 
merjavi za 19,8%). Rast cen kmetijskih pridelkov pa se je v 
primerjavi z drugimi cenami na drobno umirila.. 

Tudi lanskoletno zvišanje cen življenjskih potrebščin je bilo 
visoko nad resolucijskim predvidevanjem. Od decembra so se 
zvišale za 18,7% namesto predvidenih 13%. Letošnja januar- 
ska in februarska podražitev pa je sprožila njihovo ponovno 
zvišanje. Kljub večjemu deležu kmetijskih pridelkov v košarici 
življenjskih potrebščin ob počasnemu naraščanju njihovih 
cen, so se življenjske potrebščine od februarja 1978 podražile 
za 21,6%. Povečanje je v celoti posledica močnejšega pove- 
čanja cen storitev, njihove cene v okviru življenjskih potreb- 
ščin so se od lanskega februarja povečale za 31,1% Izpla- 
čila za investicije se običajno močno dvignejo v decembru. V 
1978 so se izplačila močno povečala že v novembru. Ob 
decemberskem povečanju za 85% (v primerjavi z novem- 
brom) so bila izplačila za investicije za 31% nad obsegom v 
dvanajstih mesecih 1977. Od skupnih plačil za investicije je 
bilo 70% gospodarskih in 30% negospodarskih. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Popolnejša zaščita nacionalnih interesov 

v mednarodnem cestnem prometu 

• Interesom naše države ne ustreza način na kakršnega tuji cestni prevozniki 
uporabljajo jugoslovanski tranzitni položaj 

• Obseg cestnega tranzita bo treba uskladiti z zmogljivostmi naše cestne mreže, 
da bi se zmanjšale škodljive posledice, ki jih tranzitni promet povzroča s 
preobremenitvijo osnovnih cestnih smeri 

• Jugoslovanski prevoznik lahko opravlja mednarodni cestni prevoz, če je za 
takšno dejavnost vpisan v sodni register, tuji prevoznik pa na osnovi dovoljenja 

• Redne mednarodne potniške linije morajo prevozniki vzdrževati po določenem 
voznem redu, z upoštevanjem cenika prevoza 

• Omejeno bo število dovoljenj za prevoz tovora med Jugoslavijo in drugimi 
državami in tranzitni prevoz prek našega ozemlja 

Pospešen porast mednaro- 
dnega cestnega prometa v ce- 
loti, še posebej pa tovorni 
tranzitni promet skozi Jugo- 
slavijo, ki je nastal zaradi veli- 
kega povpraševanja za evrop- 
skim blagom na tržiščih Bliž- 
njega in Srednjega vzhoda, je 
pogojil potrebo za popolnejšo, 
podrobnejšo in bolje izdelano 
politiko na področju mednaro- 
dnega cestnega prometa. Za- 
radi nastalih sprememb intere- 
som naše države ne ustreza 
prej uvedena praksa o načinu 
po katerem tuji cestni prevoz- 
niki uporabljajo jugoslovanski 
cestni položaj. Ta praksa je za- 
snovana na 25 bilateralnih in 
nekaj multilateralnih sporazu- 
mih o mednarodnem cestnem 
prometu, kakor tudi na določ- 
bah sedaj veljavnega Zakona o 
prevozu v mednarodnem cest- 
nem prometu, ki je bil sprejet 
leta 1974. 

Sedanja praksa ne ustreza 
niti zahtevam Družbenega do- 
govora o prometni politiki Ju- 
goslavije. Dosedanje izkušnje 
kažejo na pomembne po- 
manjkljivosti v reguliranju, 
predvsem mednarodnega pot- 
niškega prometa, prav tako pa 
tovornega prevoza. To je po- 
tencirano s hitrimi spremem- 

bami karakterističnih tokov 
potnikov in blaga, tako po 
smereh in obsegu prevoza, ka- 
kor tudi po strukturi. V okviru 
tega je očitna potreba, da se 
zavarujejo nekateri nacionalni 
interesi v mednarodnem cest- 
nem prevožu, ki so ogroženi z 
dosedanjim razvojem na tem 
področju. 

Iz vseh teh razlogov je Zvez- 
ni izvršni svet pripravil in po- 
slal Skupščini SFRJ v razpravo 
Predlog za izdajo zakona o 
prevozu v mednarodnem cest- 
nem prometu, z Osnutkom za- 
kona. Zaradi mnogih novosti 
na tem področju, pomena in 
obsega sprememb in dopolni- 
tev veljavnega zakona, je pred- 
lagan sprejem novega inte- 
gralnega zakona. Razprava in 
sprejetje je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

TEMELJNE REŠITVE 
Osnovni namen predloženih 

novih zakonskih rešitev s tega 
področja je v tem, da družbena 
skupnost razpolaga z dovolj 
učinkovitimi zakonskimi in- 
štrumenti za zadržanje obsega 
cestnega tranzita v okvirih, ki 
jih dovoljujejo zmogljivosti 
cestne mreže in za zmanjšanje 

škodljivih posledic, ki jih pov- 
zroča tranzitni promet s preo- 
bremenitvijo osnovnih cestnih 
smeri. V to sodi tudi ogrožanje 
rokov za rekonstrukcijo tran- 
zitnih cest, oviranje lokalnega 
in turističnega prometa, 
zmanjšanje stopnje varnosti v 
prometu in podobno. 

Z zakonom je treba zagoto- 
viti recipročnost v mednaro- 
dnem cestnem prometu blaga 
in učinkoviteje zavarovati inte- 
rese uporabnikov prevoznih 
storitev (potnike) in domačih 
prevoznikov na področju me- 
dnarodnega potniškega cest- 
nega prometa. Zagotovljena 
bo tudi zanesljivejša evidenca 
in kontrola mednarodnega 
cestnega prometa in učinkovi- 
tejše izvrševanje obveznosti 
federacije do tujine na področ- 
ju mednarodnega prevoza. 

Pri oblikovanju temeljnih 
določb predloženega zakona 
so izhajali od ustreznih temelj- 
nih predpisov (Zakona o zdru- 
ženem delu, Zakona o prome- 
tu blaga in storitev s tujino in 

drugih), zaščita interesov ju- 
goslovanskega transportnega 
gospodarstva, principa reci- 
pročnosti in mednarodne 
prakse na tem področju. 

V načelnih rešitvah so pose- 
bej oblikovsne rešitve za jugo- 
slovanske prevoznike in za tu- 
je prevoznike. Jugoslovanski 
prevoznik lahko opravlja me- 
dnarodni cestni prevoz pod 
pogoji, ki so določeni z zako- 
nom, če je za opravljanje pre- 
voza vpisan v sodni register. 
Tuji prevoznik pa lahko oprav- 
lja prevoz na ozemlju SFRJ sa- 
mo na podlagi ustreznega do- 
voljenja, če z zakonom ni dru- 
gače predvideno, na ozemlju 
SFRJ pa ne sme opravljati tako 
imenovane kabotaže (prevoz 
oseb ali tovora med posamez- 
nimi mesti na jugoslovanskem 
ozemlju. 

Določbe zakona se nanašajo 
na prevoz z vsemi gospodar- 
skimi vozili v mednarodnem 
cestnem prometu. Pođ gospo- 
darskim vozilom po zakonu ra- 
zumemo avtobus in tovorno 
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OSNUTEK ZAKONA O PREVOZU V MEDNARODNEM CEST- 
NEM PROMETU 
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motorno in priključno vozilo, 
kakor tudi potniški avtomobil 
in kombi če se uporablja za 
javni prevoz (taksi). 

Mednarodni prevoz se odvi- 
ja kot linijski ali izvenlinijski 
javni prevoz oziroma kot pre- 
voz za lastne potrebe. Linijski 
prevoz je tisti, ki se odvija na 
določeni mednarodni relaciji 
po vnaprej določenem in na- 
pravljenem voznem redu in ta- 
rifi, izvenlinijski pa tisti za ka- 
terega se relacije in drugi po- 
goji določajo posebej za vsak 
prevoz. Prevoz za lastne potre- 
be je tisti, ki ga organizacija 
združenega dela ali druga or- 
ganizacija, kakor tudi tuji pre- 
voznik, opravljajo za zadovo- 
ljevanje potreb v svoji dejavno- 
sti. 

PREVOZ POTNIKOV 
Pri prevozu potnikov je 

Osnutku zakona poleg ureja- 
nja linijskega prvič urejeno tu- 
di vprašanje izvenlinijskega 
prevoza potnikov, s čemer je 
to področje celoviteje urejeno. 
Način vzpostavljanja linijskega 
prometa je urejen v skladu s 
splošno sprejeto mednarodno 
prakso. Z uvedbo več novosti 
se urejajo mnoga vprašanja, ki 
v dosedanji praksi niso imela 
ustrezne rešitve, zaradi česar 
je bil prevoz na posameznih 
mednarodnih linijah neurejen 
in neregularen. Namen teh re- 
šitev je, da se zavarujejo inte- 
resi potnikov, uporabnikov 
prevoza. 

Tako je v Osnutek zakona 
uvedena obveznost prevozni- 
ka, da linijo vzdržuje po dolo- 
čenem voznem redu z upošte- 
vanjem cenika prevoza. Vozni 
red je listina s katero je dolo- 
čena maršruta linije, vrstni red 
postaj in postajališč ter njiho- 
va oddaljenost od začetne po- 
staje, čas odhoda in prihoda 
za vsako postajo in postajali- 
šče, časovni interval vzdrževa- 
nja linije, pogostost vzdrževa- 
nja in rok veljavnosti voznega 
reda. 

Vozni red kot tudi cenik se 
določa na predlog zainteresi- 
ranih prevoznikov, ko pa je 
sprejet ga ni mogoče spremi- 
njati brez prejšnje odobritve 
zveznega komiteja za promet 
in zveze. S tem je zavarovan 
interes potnikov, preprečuje 
pa se nelolajna konkurenca 
med domačimi in tujimi pre- 
vozniki na isti progi. 

Isti namen imajo določbe o 
pogojih, postopku in obvezno- 
stih prevoznikov za primer za- 
časnega ali stalnega preneha- 
nja prevoza na mednarodni 
progi. Prevoznik ne bo mogel 
samovoljno prekiniti mednaro- 
dne proge za katero je dobil 
dovoljenje, ampak bo moral 

prositi za odobritev za prekini- 
tev proge, s tem da bo navedel 
vse razloge, ki to potrjujejo. 

Z Osnutkom zakona je pr-'ič 
podrobneje urejen izvenlinijski 
prevoz potnikov, dana je nje- 
gova sodobna klasifikacija, 
določa pa tudi režim posamez- 
nih vrst prevoza oziroma kate- 
re kategorije morajo imeti do- 
voljenje in katere ne. S tem je 
dopolnjena zelo pomembna 
praznina v veljavnem Zakonu. 

Z Osnutkom sta določeni 
dve kategoriji mednarodnega 
liniljskega prevoza za kateri ni 
potrebno posebnega dovolje- 
nja. Prva kategorija je krožna 
vožnja, ki se začenja in zaklju- 
čuje za ozemlju države v kateri 
je vozilo registrirano, pri če- 
mer se ista skupina potnikov 
vozi z istim vozilom v isti smeri 
in se vrača na mesto odhoda 
brez vmesnega sprejemanja in 
puščanja potnikov; druga ka- 
tegorija je prevoz s potniki pri 
odhodu in s praznim vozilom 
pri povratku. 

Za tako imenovano izmenič- 
no vožnjo, ki se organizira za- 
radi večkratnega odhoda in 
povratka za vnaprej organizi- 
rane skupine potnikov, kakor 
tudi za ostale izvenlinijske pre- 
voze, je potrebno dovoljenje. 

PREVOZ TOVORA 
Pri prevozu tovora je po- 

membna karakteristika predlo- 
ženih rešitev v Osnutku zako- 
na princip kontingeniranja 
prevoza (število dovoljenj za 
prevoz tovora med SFRJ in 
drugimi državami), s čimer je 
omogočena realizacija vrste 
pomembnih ciljev. To so: vo- 
denje določene politike glede 
usmerjanja blaga na posamez- 
ne oblike prevoza, zaščita 
cestne mreže države pred zatr- 
panjem, izboljšanje varnosti 
prometa, zagotavljanje resnič- 
ne reprocitete glede udeležbe 
domačih in tujih prevoznikov 
in podobno. 

V ta namen je v Osnutku do- 
ločeno, da se skupno število 
dovoljenj za izvenlinijski pre- 
voz tovora in dovoljenje za 
prevoz tovora za tretje države 
in iz tretjih držav določa z bila- 
teralnim oziroma multilateral- 
nim sporazumom. V sporazu- 
mih je določen tudi rok veljav- 
nosti posameznih dovoljenj. 

V skladu s priporočili Eko- 
nomske komisije Združenih 
narodov za Evropo in Sveta 
evropskih ministrov transporta 
je bila razširjena lista primerov 
kdaj in pod kakšnimi pogoji se 
lahko izvenlinijski prevoz 
opravlja brez dovoljenja. V 
Osnutku zakona so med dru- 
gim našteti vsi primeri: prevoz 
blaga z letališča ali do letališča 

v primeru poškodbe ali druge 
nesreče letala, prevoz poško- 
dovanega motornega vozila, 
posmrtnih ostankov, selitvenih 
zadev, poštnih pošiljk, ekspo- 
natov namenjenih za sejme in 
izložbe, rekvizitov za gledali- 
ške, glasbene in druge kultur- 
ne prireditve, cirkuške pred- 
stave ali za filmska, radijska ali 
televizijska snemanja, medi- 
cinskega in drugega materiala 
kot pomoč v primeru naravnih 
katastrof, vstop praznih vozil 
zaradi zamenjave vozila, ki je 
pokvarjeno, servisno-remont- 
nih vozil in drugi. 

Posebna pozornost je po- 
svečena urejanju tako imeno- 
vanega prevoza za tretje drža- 
ve, kar je prav tako novost, s 
katero je dopolnjena praznina 
v obstoječih predpisih. Namen 
je, da se zavarujejo interesi do- 
mačih prevoznikov ob istoča- 
snem zavarovanju realizacije 
takšnega prevoza, če je le-ta 
zares potreben. Če navedemo 
primer lahko po Osnutku 
opravlja prevoz med Jugosla- 
vijo in Italijo samo jugoslovan- 
ski in italijanski prevoznik, ni- 
kakor pa ne na primer avstrij- 
ski ali kakšen drug prevoznik. 
Prevoz pa je mogoče odobriti 
drugemu prevozniku samo iz- 
jemoma na zahtevo domače 
organizacije združenega dela 
in pod pogojem, da ni ustrez- 
nih domačih prevoznih zmog- 
ljivosti. 

Novost na tem področju, ki 
je vključena v Osnutek je tudi 
predloženo osnovno normativ- 
no urejanje linijskega prevoza 
tovora, ki naj bi omogočil bo- 
doči razvoj takšnega prevoza 
tam kjer bo to ustrezalo intere- 
som gospodarstva in države. 

PREPOVED VSTOPA 
NA JUGOSLOVANSKE 
CESTE 

Da bi čim učinkoviteje pre- 
prečevali zlorabo izdanih do- 
voljenj v mednarodnem cest- 
nem prometu in v skladu z me- 
dnarodno prakso in določbami 
mednarodnih pogodb je v 
Osnutku obdelan postopek, 
dana so pooblastila in določe- 
ni pogoji za odvzem izdanih 
dovoljenj ali njihovo neveljav- 
nost, kakor tudi za začasno 
prepoved vstopa na jugoslo- 
vanske ceste. 

Z Osnutkom se pooblašča 
Zvezni komite za promet in 
zveze, da lahko domačim in tu- 
jim prevoznikom odvzame do- 
voljenje ali prepove njegovo 
veljavnost če prevoznik kljub 
predhodnemu opozorilu ne 
opravlja prevoza v skladu z do- 
ločbami tega zakona ali me- 
dnarodne pogodbe. To pride v 
poštev tudi v primeru če pri- 

stojni organ države v kateri je 
prevoznik registriran zavrne 
izdajo ustreznega dovoljenja 
za jugoslovanskega prevodni- 
ka. Odvzem dovoljenja lahko 
traja od tri do dvanajst mese- 
cev. 

Za isti čas lahko Zvezni ko- 
mite izreče tudi gospodarsko 
prepoved vstopa na jugoslo- 
vanske ceste tovornim vozilom 
tujih prevoznikov, ki kljub 
prejšnemu opozorilu ne oprav- 
ljajo prevoza tovora v skladu z 
določbami tega zakona ali me- 
dnarodne pogodbe. 

Odlok o odvzemu dovoljenja 
in o gospodarski prepovedi 
vstopa na jugoslovanske ceste 
tujemu prevozniku izvrši carin- 
ski organ na mejnem prehodu 
na katerem opravlja carinski 
nadzor in na katerem tuje vozi- 
lo začenja uporabljati jugoslo- 
vanske ceste. 

IZREDNI PREVOZ 
Z Osnutkom zakona se ure- 

jajo tudi primeri tako imenova- 
nega izrednega prevoza. Gre 
za tuje vozilo, ki ne ustreza 
predpisanim pogojem glede 
največje dovoljene teže, dovo- 
ljenih dimenzij vozila ali vozila 
skupaj s tovorom oziroma do- 
voljenega osnega pritiska. 
Takšno vozilo lahko vozi na ju- 
goslovanskih cestah samo če 
ima dovoljenje za izreden pre- 
voz. 

Dovoljenje za izreden prevoz 
izdaja Zvezni komite za promet 
in zveze, če ugotovi, da obsta- 
jajo za to prometno-tehnični 
pogoji. Pred izdajo takšnega 
dovoljenja je Zvezni komite 
dolžan, da dobi mnenje pri- 
stojnih republiških in pokrajin- 
skih upravnih organov samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za ceste ali organizacij združe- 
nega dela za ceste o možno- 
stih in pogojih pod katerimi 
lahko poteka izredni prevoz. 

Ta določba velja tudi za do- 
mačega prevoznika ko v me- 
dnarodnem prometu, s svojim 
ali tujim vozilom, opravlja tak- 
šen izreden prevoz in vozi v 
Jugoslavijo ali iz nje v tujino 
tovore na takšnih vozilih oziro- 
ma jih prevaža v tranzitu skozi 
Jugoslavijo. 

NADOMESTILO ZA 
CESTE 

Zaščita jugoslovanskih inte- 
resov v mednarodnem cest- 
nem prometu je izvedena tudi 
z razširitvijo nadomestila za 
uporabo jugoslovanskih cest. 
Za razliko od veljavnega Zako- 
na je osnova za plačevanje na- 
domestila za ceste se višina in 
način plačevanja ne določajo s 
predloženim zakonom, ampak 
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bo določena s posebnim pred- 
pisom, ki ga bo sprejel Zvezni 
izvršni svet na podlagi tega za- 
kona, v roku 90 dni po začetku 
veljavnosti zakona. Na ta način 
je mogoče nadomestilo učin- 
koviteje in operativneje prila- 
goditi nastalim potrebam ozi- 
roma spremembam, ki nasta- 
nejo zaradi drugih držav in sta- 
nja na transportnem tržišču. 

V Osnutku zakona je zato 
določena samo institucija na- 
domestila za ceste. Določeno 
je, da tuje vozilo, razen vozil, ki 
opravljajo izreden prevoz, pla- 
ča posebno nadomestilo za 
ceste, če z mednarodno po- 
godbo ni drugače določeno. 
Za tuje vozilo za izredni prevoz 
se namesto nadomestila za ce- 
ste plača nadomestilo za izre- 
dni prevoz po predpisu repu- 
blik in pokrajin prek katerega 
ozemlja poteka prevoz. 

Za tuja vozila, ki so registri- 
rana v državah kjer je ustrezna 
dajatev večja od nadomestila 
za ceste določena s predpi- 
som, ki bo sprejet na podlagi 
tega zakona, se nadomestilo 
poveča za recipročno vre- 
dnost. 

Nadomestilo za ceste pobi- 
rajo carinski organi. Način pla- 
čevanja, obračuna, evidence 
in vračanja preveč plačanega 
nadomestila za ceste urejajo 
predpisi, ki jih bo na podlagi 
zakona sprejel Zvezni izvršni 
svet v roku šestih mesecev od 
dneva veljavnosti zakona. 

Sredstva ustvarjena od na- 
domestila za ceste so prihodek 
organizacij združenega dela 
oziroma samoupravnih intere- 
snih skupnosti na področju 
cestnega gospodarstva. Pri- 
stojni organi republik in po- 
krajin po dogovoru delijo sred- 
stva za nadomestilo za ceste 
za organizacije združenega 
dela in samoupravne interesne 
skupnosti v republiki in pokra- 
jini. 

POOBLASTILA 
CARINSKIH ORGANOV 

Glede na organiziranost ca- 
rinske službe na vseh mejhnih 
prehodih so z Osnutkom zako- 

na dani carinskim organom 
posebna pooblastila glede 
kontrole prevoznih dokumen- 
tov in začasnega odvzema. Ca- 
rinski organi so namreč pobla- 
ščeni, da na mejnem prehodu 
ali drugem mestu, kjer oprav- 
ljajo carinski nadzor, preverja- 
jo če ima tuji prevoznik dovo- 
ljenje ali druga dokazila, ki so 
predpisana z zakonom. Če 
ugotovijo, da tuji prevoznik ni- 
ma v vozilu predpisanega do- 
voljenja, prepovejo vstop vozi- 
lu v SFRJ oziroma nadaljnje 
gibanje po jugoslovanskih ce- 
stah. 

Carinski organi so tudi poo- 
blaščeni, da začasno odvza- 
mejo dovoljenje tujemu pre- 
vozniku, če sumijo, da ni pra- 
vilno, ali če prevoznik ne upo- 
števa pogojev v dovoljenju. Za- 
časno odvzeto dovoljenje, z 
zapisnikom o odvzemu, se 
pošlje Zveznemu komiteju za 
promet in zveze zaradi spreje- 
ma končne odločitve. 

Določbe o pooblastilih ca- 
rinskih organov uporabljajo 
tudi pristojni organi, ki v okvi- 

ru svojega delokroga oprav- 
ljajo zadeve inšpekcijskega 
nadzora v cestnem prometu. 

In končno, kazenske določ- 
be v Osnutku zakona so, glede 
na zdaj veljaven zakon, poo- 
strene in usklajene z določba- 
mi Zakona o prekrških, kate- 
rim so podrejeni zvezni pred- 
pisi. 

Za gospodarski prestopek je 
predvidena visoka denarna v 
znesku 30.000 do milijon di- 
narjev za tisto organizacijo 
združenega dela ali drugo 
pravno osebo, ki opravlja me- 
dnarodni cestni prevoz, ven- 
dar ni vpisan v sodni register. 
Za takšen prestopek se kaznu- 
je tudi odgovorna oseba v or- 
ganizaciji združenega dela z 
denarno kaznijo od 3000 do 
20.000 dinarjev. 

Kazni za prekrške organiza- 
cij združenega dela ali drugih 
pravnih oseb oziroma tujih 
prevoznikov se v težjih prime- 
rih gibljejo od 10.000 do 
100.000 dinarjev, točneje pa je 
določena tudi višina denarne 
kazni v raznih primerih drugih 
prekrškov določb tega zakona. 

Enostavnejši postopek carinjenja blaga 

in nove carinske olajšave 

Po dveletni uporabi novega Carinskega zakona je praksa pokazala, da so 
potrebne nekatere spremembe in dopolnitve njegovih določb, s katerimi bi 
izpolnili carinski sistem in zagotovili učinkovitejši carinski postopek 
Delavci, ki se vračajo z začasnega dela v tujini in priseljenci bodo lahko brez 
carine uvažali povsem nove predmete za svoja gospodinjstva 
Zaradi preprečevanja zlorab je točno opredeljen pojem nujnega gospodarskega 
inventarja, ki ga lahko brez carine uvozijo priseljenci 
Zdravstvene organizacije bodo oproščene plačila carine za posebno opremo, 
naprave in instrumente, ki jih ne proizvajamo v domovini 
Predvidene so tudi olajšave pri uvozu strojev, aparatov, naprav, instrumentov 
in prevoznih sredstev za znanstvene, prosvetne in kulturne namene 
Precej razširjene in dopolnjene določbe o carinskih prekrških 

Carinski zakon je bil sprejet 
septembra leta 1976. Torej v 
času, ko smo vrsto sistemskih 
zakonov na področju financi- 
ranja družbene reprodukcije 
usklajevali z določbami nove 
Ustave SFRJ. Po nekaj več kot 
dveletni uporabi omenjenih 
določb, je praksa opozorila na 
nekatere težave pri uporabi te- 
ga pomembnega zakonskega 
predpisa. Med drugim, da je 
potrebno poenostaviti posto- 
pek carinjenja blaga, saj bi s 
tem omogočili učinkovitejše 
delo organov na tem področju 

in zmanjšali stroške carinske- 
ga postopka. Prav tako se je 
pokazalo, da moramo točneje 
opredeliti tiste zakonske do- 
ločbe, ki govore o oprostitvah 
pri plačevanju carine za posa- 
mezne vrste blaga ali za posa- 
mezne uporabnike, kot so na 
primer delavci, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini. 

Prav tako je nujno potrebno 
natančneje urediti odnose 
med carinskimi organi in orga- 
nizacijami združenega dela ter 
drugimi pravnimi in fizičnimi 
osebami v carinskem postop- 

ku, saj bomo na ta način lahko 
točneje določili njihova poo- 
blastila in obveznosti. 

Zato je Zvezni izvršni svet 
pripravil Osnutek zakona o 
spremembah ' in dopolnitvah 
Carinskega zakona, ki ga je 
poslal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. Za sprejem tega zakon- 
skega predpisa je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Carinskega 
zakona, kakor poudarja obra- 
zložitev, predlaga uskladitev 
kazenskih določb in določb o 
prodaji carinskega blaga z 
ustreznimi določbami Zakona 
o prekrških zoper zvezne pred- 
pise, nadalje z določbami Ka- 
zenskega zakona SFRJ in Za- 
kona o Avto-moto zvezi Jugo- 
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slavije. Mimo tega zakonski 
osnutek predlaga nekatere 
spremembe in dopolnitve, ki 
so jih, ob dosedanji uporabi 
Carinskega zakona,-predlaga- 
le Zakonodajno-pravna komi- 
sija Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, Zvezno sodi- 
šče, posamezne organizacije 
združenega dela ter carinarni- 
ce, ki si skupaj z drugimi, priza- 
devajo izpolniti carinski sistem 
in zagotoviti učinkovitejši ca- 
rinski postopek. 

OLAJŠAVE ZA 
KONGRESNI TURIZEM 

Med dopolnitvami določb 
veljavnega Carinskega zako- 
na, ki naštevajo primere, ko za 
posamezne predmete ni po- 
trebno plačati carine, Osnutek 
zakona vsebuje tudi določbo, 
ki pomeni olajšavo za razvoj 
kongresnega turizma. Torej za 
dejavnost, za katero je Jugo- 
slavija v zadnjem času zelo 
zainteresirana. 

V naši državi so vse pogo- 
steje mednarodni simpoziji, 
konference in druga podobna 
srečanja, na katere iz tujine 
pošiljajo ustrezen material. 
Doslej je bilo odprto vpraša- 
nje, kako naj bi po carinskih 
predpisih obravnavali ta mate- 
rial, čeprav je bilo jasno, da 
tega blaga ni potrebno ocari- 
niti. Kljub vsemu pa taka do- 
ločba ni bila posebej zapisana 
v Carinskem zakonu in Osnu- 
tek novega zakona popravlja 
to pomanjkljivost. 

Zaradi tega je dodana določ- 
ba, po kateri ni potrebno pla- 
čevati carine za vse vrste blo- 
kov, fasciklov, svinčnikov, pa- 
pirja in drugega potrošnega 
materiala, ki brezplačno priha- 
ja iz tujine in je izključno na- 
menjen udeležencem medna- 
rodnih simpozijev, konferenc 
in podobnih sestankov, ki so 
organizirani v Jugoslaviji. 

NASTANEK 
OBVEZNOSTI ZA 
PLAČILO CARINE 

Dosedanja uporaba Carin- 
skega zakona je pokazala, da v 
določbah, ki urejajo nastanek 
obveznosti za plačilo carine, 
niso zajeti vsi primeri. To je 
povzročilo težave pri uporabi 
teh določb. Še posebej, ker je 
določitev točnega trenutka na- 
stanka obveznosti zelo po- 
membna, saj je od tega mar- 
sikdaj tudi odvisna višina cari- 
ne, ki jo je potrebno plačati. 

Osnutek zakona zato vsebu- 
je dopolnitev, po kateri obvez- 
nost plačila carine za blago, ki 
ga iž konsignacijskega skladi- 
šča prenesejo v carinsko skla- 
dišče, carinsko razkladališče 

ali v carinski magacin, prične 
teči tistega dne, ko so blago 
vzeli iz konsignacijskega skla- 
dišča. Za prevozno blago, k; je 
na carinskem območju Jugo- 
slavije zaradi uvoza, nastane 
obveznost z dnevom predloži- 
tve deklaracije za carinjenje 
tega blaga. Če pa deklaracija 
ni bila predložena, nastane ob- 
veznost z dnem, ko je bilo bla- 
go dano v prost promet. 

Podoben pomen imajo tudi 
določbe o višini carine za bla- 
go, omenjeno v prejšnjem od- 
stavku. To pomeni, da se mora 
carina plačati po predpisih, ki 
veljajo na dan, ko vzamejo bla- 
go iz konsignacijskega skladi- 
šča oziroma takrat, ko je pred- 
ložena deklaracija za carinje- 
nje blaga ali pa je blago dano v 
prost promet. 

OPROSTITVE 
PLAČEVANJA CARINE 
ZA GOSPODINJSKE 
PREDMETE 

Priseljenci in delavci, ki so 
se vrnili z začasnega dela v 
tujini, morajo po sedanjih do- 
ločbah Carinskega zakona, 
plačevati carino za nove go- 
spodinjske predmete. Oprosti- 
tve plačila carine so namreč 
deležni le takrat, ko s seboj 
pripeljejo rabljene gospodinj- 
ske predmete. V praksi ta do- 
ločba povzroča resne težave, 
saj je marsikdaj zelo težko 
ugotoviti, če je kateri od go- 
spodinjskih predmetov že rab- 
ljen ali ne. Stranke tudi nimajo 
dokazov (računov ali faktur) o 
tem, kdaj so sporni predmet v 
tujini dejansko kupile. Po dru- 
gi strani pa tudi ti dokumenti 
še niso dokaz, da so posame- 
zen predmet v tujini dejansko 
uporabljale. 

Ob analizi take določbe je 
bilo tudi jasno, da so naši pri- 
seljenci iz prekomorskih držav 
ali delavci, ki se vračajo iz teh 
in drugih držav, kjer imajo dru- 
gačno električno napetost kot 
v Jugoslaviji, dejansko v nee- 
nakopravnem položaju glede 
možnosti izkoriščanja omenje- 
ne olajšave. Znano je, da so 
največji del predmetov, ki jih 
uvažajo ti ljudje, električni go- 
spodinjski aparati. 

V Osnutku zakona zdaj ni 
več besede »rabljeni«. To 
praktično pomeni, da bodo 
uporabniki omenjene olajšave 
v bodoče lahko uvažali po- 
vsem nove predmete za svoja 
gospodinjstva. 

PREDMETI 
GOSPODARSKEGA 
INVENTARJA 

Carinski zakon nadalje pre- 
dvideva, da delavci, ki prihaja- 

jo z začasnega dela v tujini, 
lahko uvažajo predmete go- 
spodarskega inventarja za 
opravljanje storitveno-obrtnih 
in kmetijskih dejavnosti. Ni pa 
dovolj jasno povedano, kaj je 
»storitveno-obrtna dejavnost«. 
Mimo tega so tudi razlike v re- 
publiških in pokrajinskih pred- 
pisih glede vrst in kategoriza- 
cije posameznih dejavnosti. 
Zaradi tega so seveda nastaja- 
le težave okoli priznavanja te 
olajšave. Osnutek zakona ne 
omenja več besede "Storitve- 
no«. Uporabnikom te olajšave 
pa nudi še eno ugodnost. 
Omenjene predmete, ki so jih 
doslej lahko uvažali v šestme- 
sečnem roku po vrnitvi v drža- 
vo, bodo lahko zdaj uvozili v 
enkrat daljšem obdobju, se 
pravi v letu dni. 

Podoben položaj nastaja tu- 
di pri uporabi določb o opro- 
stitvi plačila carine za tiste 
predmete, ki jih uvozijo osebe, 
ko se priselijo v Jugoslavijo. 
Različno je tolmačen pojem 
»nujni gospodarski inventar«. 
Da se bomo v bodoče izognili 
takim nejasnostim in zagotovi- 
li enotno prakso, prinaša 
Osnutek zakona novo definici- 
jo tega pojma. 

Z gospodarskim inventar- 
jem, kakor navaja Osnutek, ra- 
zumemo predmete, ki jih pri- 
seljena oseba nujno potrebuje 
za opravljanje poklica z oseb- 
nim delom, če se s tem pokli- 
cem lahko ukvarja v Jugoslavi- 
ji in če so ti predmeti nujni za 
opravljanje tega poklica. Pre- 
vozna sredstva se obravnavajo 
kot gospodarski inventar, če 
se uporabnik olajšave ukvarja 
s prevozniško dejavnostjo kot 
edinim poklicem. 

Ob tem pa Osnutek zakona 
pooblašča Zvezni izvršni svet, 
da lahko predpiše vrednost, do 
katere bo možno izkoristiti 
oprostitev plačila carine za 
predmete nujnega gospodar- 
skega inventarja. 

DRUGE OLAJŠAVE 
Zakonski osnutek predvide- 

va še nekatere druge olajšave 
oziroma jasneje opredeljuje 
določbe, ki v sedanji praksi 
povzročajo težave. Tako je bilo 
med drugim pri oprostitvi pla- 
čila carine za predmete, ki jih 
uvažamo za znanstvene, pro- 
svetne in kulturne namene, 
predvideno, da mora biti taka 
olajšava predvidena v medna- 
rodnih pogodbah. Prepletanje 
pogojev, predvidenih v nacio- 
nalnih predpisih in mednaro- 
dnih pogodbah, je povzročalo 
veliko težav v postopku prizna- 
vanja olajšave. V zadnjem času 
so bile dane mnoge pobude, 
da bi odpravili te stroge pogo- 

je in s tem zagotovili možnost 
uporabe olajšave takoj, ko so 
izpolnjeni pogoji zanjo po do- 
mači zakonodaji. 

Osnutek zakona zaradi tega 
izpušča besede »če je to pre- 
dvideno z mednarodnimi po- 
godbami«. Organizacije, ki se 
ukvarjajo z znanstveno-razi- 
skovalnim, vzgojnim ali kultur- 
nim delom kot temeljno dejav- 
nostjo, bodo na ta način opro- 
ščene plačevanja carine za 
stroje, aparate, naprave, in- 
strumente in prevozna sred- 
stva ter njihove sestavne dele, 
ki jih ne proizvajamo v Jugo- 
slaviji, vendar jih neposredno 
uporabljajo pri svojem delu. 

Po novi določbi, zapisani v 
Osnutku zakona, bodo organi- 
zacije združenega dela s po- 
dročja zdravstva oproščene 
plačevanja carine za specifič- 
no opremo, naprave in zdrav- 
stvene instrumente. Prav tako 
jim ne bo potrebno plačevati 
carine za rezervne dele in ma- 
terial, ki ga potrebujejo pri iz- 
koriščanju te opreme. Pogoj je 
le, da vsega tega ne proizvaja- 
mo v Jugoslaviji. Ta določba 
zadeva tudi Zvezo slepih Jugo- 
slavije, ki bo lahko, brez plači- 
la carine, uvažala specifično 
opremo, naprave in instru- 
mente za potrebe slepih ljudi, 
če teh izdelkov ne proizvajamo 
v Jugoslaviji. Podobno ne bo 
treba plačevati carine obča- 
nom, ki za svojo osebno upo- 
rabo kupujejo specifično opre- 
mo, naprave in instrumente za 
zdravstvo, če jih ne proizvaja- 
mo doma. 

TOČNEJŠE 
DOLOČANJE 
VREDNOSTI BLAGA 

Osnutek zakona vsebuje no- 
ve določbe tudi v tistem delu 
Carinskega zakona, ki govore 
o carinskih osnovah. Spre- 
membe in dopolnitve določil 
žele celovitejše in natančneje 
predvideti določanje vrednosti 
blaga, ki bo podlaga za obra- 
čun carine in drugih uvoznih 
dajatev. 

Predvideno je, da bo v pri- 
merih, ko je v fakturi vrednost 
blaga navedena v dejanski va- 
luti, preračunavanje valute v 
dinarje opravljeno po tečaju, 
veljavnem tistega dne, ko je 
nastala obveznost plačila cari- 
ne. Ta tečaj določa Zvezni 
izvršni svet v skladu s tečaji na 
mednarodnem sestanku deviz- 
nega tržišča. 

Lista carinskih osnov bo, po 
zahtevah Osnutka zakona, do- 
ločena najmanj enkrat letno na 
temelju povprečnih tekočih 
cen na tujih tržiščih in pov- 
prečnih prevoznih stroškov in 

14 poročevalec 

JL 



stroškov dostave do jugoslo- 
vanske meje. 

JAVNA PRODAJA 
ZAPLENJENIH VOZIL 

Na začetku povzetka novosti 
Osnutka zakona smo zapisali, 
da bo Zakon usklajen med 
drugim tudi z Zakonom o Avto- 
moto zvezi Jugoslavije. 

Sedaj je predpisano v Carin- 
skem zakonu, da vse blago, 
vključno tudi motorna vozila, 
ki so v javni prodaji - na javni 
dražbi, praviloma prodaja cari- 
narnica. V Zakonu o Avto-mo- 
to zvezi Jugoslavije pa je pre- 
dvideno, da Zveza, pri oprav- 
ljanju javnih pooblastil, prev- 
zema in hrani motorna ter 
priključna vozila in njihove de- 
le, ki so uvoženi v našo državo 
in o katerih teče carinski ali 
upravni postopek in postopek 
o prekrških. Zveza prodaja ta 
vozila in njihove dele, dohodke 
od te prodaje pa vplačuje v 
proračun federacije potem, ko 
odbije stroške prevzemanja, 
zbiranja, hranjenja in prodaje 
teh vozil. 

Zaradi tega tudi Osnutek do- 
polnjenega zakona predvide- 
va, da bo v bodoče prodajo teh 
vozil opravljala organizacija, ki 
je po posebnem zveznem za- 
konu pooblaščena za prodajo 
motornih vozil. Omogočeno 
pa bo nadalje, da bodo lahko 
tudi prodajo drugega carin- 
skega blaga odstopili organi- 
zacijam združenega dela in 

drugim organizacijam, ki so po 
posebnem zveznem zakonu 
pooblaščene za prodajo carin- 
skega blaga. 

ZAČASNI UVOZ 
BLAGA 

Tudi pri uporabi določb Ca- 
rinskega zakona, ki urejajo za- 
časni uvoz blaga, so se poka- 
zale določene pomanjkljivosti 
in praznine pri pravnem ureja- 
nju tega področja. Zaradi tega 
so predvidene nekatere pre- 
formulacije zakonskega bese- 
dila. Določeno pa je tudi, da bi 
predpise o začasnem uvozu 
sprejemal Zvezni izvršni svet 
na predlog zveznega sekretar- 
ja za finance. 

Nova je določba, ki ureja za- 
časni izvoz reprodukcijskega 
materiala in končnih izdelkov 
za vgraditev. V praksi so se 
pojavili taki primeri, v Zakonu 
pa niso predvideni. Zato je 
poudarjeno, da veljajo za za- 
časni izvoz reprodukcijskega 
materiala (surovin, pomožne- 
ga materiala ali polizdelkov) 
oziroma končnih delov za 
vgrajevanje pri proizvodnji 
blaga, ki se bo uvozilo, enaki 
pogoji kot za začasni uvoz vse- 
ga tega blaga. 

DOLOČBE O 
PREKRŠKIH 

Največji del sprememb in 
dopolnitev Carinskega zakona 

je predviden v določbah o pre- 
krških. Najprej so usklajene z 
novim Kazenskim zakonom, 
predlagane pa so tudi nekate- 
re dopolnitve. 

Za kazniva dejanja na po- 
dročju carinske politike je na- 
mesto kazni strogega zapora 
predvidena samo zaporna ka- 
zen. 

Predvideno je tudi, da bi v 
primerih, ko se blago, ki je 
vzrok storitve kaznivega deja- 
nja, ne prodaja, plačali njego- 
vo vrednost in začeli postopek 
za plačilo carine in drugih 
uvoznih dajatev. 

Glede prekrškov pri prijav- 
ljanju podatkov o blagu, je 
predvidena pomembna no- 
vost. Po Carinskem zakonu je 
bil prekršek storjen takrat, ko 
je bila netočno označena ka- 
kovost, vrsta, količina, vre- 
dnost in poreklo blaga pri 
uvoznem carinjenju blaga. Do 
takih prekrškov pa pogosto 
prihaja tudi pri izvozu blaga. 
Te zlorabe povzročajo resne 
posledice (poskusi izvoza dru- 
gega blaga mimo predpisanih 
pogojev, izvoz blaga večje vre- 
dnosti in podobno). Kljub te- 
mu v takih primerih ni bilo mo- 
goče izreči primerne kazni. 

V Osnutku je zato predlaga- 
no, da bodo kot prekrški kaz- 
novani tudi netočno prijavljeni 
podatki o blagu, ki se izvaža. 
Izjema v primerjavi s prekrški 
pri uvozu blaga je le-ta, da se 
pri takem prekršku ne bo mo- 

gel uporabiti varnostni ukrep 
odvzema blaga, ki je predmet 
prekrška. 

Spremenjene naj bi bile tudi 
določbe Carinskega zakona, 
po katerih je za carinski prekr- 
šek zahtevan direkten naklep, 
ki ga je v praksi zelo težko do- 
kazovati. Po novem bo zado- 
stovalo, da je prekršek storjen 
z eventualnim naklepom. 

Po dosedanjih določbah o 
carinskih predpisih so bile 
neustrezno sankcionirane tudi 
kršitve predpisov o potniških 
motornih vozilih s tujo regi- 
stracijo, s katerimi prihajajo 
ljudje v Jugoslavijo. Za prekr- 
šek bodo kaznovani tisti, ki 
pridejo v Jugoslavijo s potni- 
škim vozilom s tujo registraci- 
jo, vendar pristojni carinarnici 
ne prijavijo, da se bodo v naši 
državi za stalno naselili. 

Namesto dosedanjega nače- 
la, po katerem mora voditi po- 
stopek o prekršku tista cari- 
narnica, ki je odkrila kršitev 
predpisov ali kateri je bila da- 
na prijava oziroma carinarni- 
ca, ki je prva sprožila posto- 
pek, Osnutek zakona uvaja na- 
čelo, da mora postopek voditi 
tista carinarnica, na katerem 
področju je bil prekršek stor- 
jen. Če pa ni mogoče ugotoviti 
kraja storitve prekrška, bo mo- 
rala voditi postopek carinarni- 
ca, kjer ima stalno prebivališče 
ali kraj bivanja storilec prekr- 
ška. Za prekršek pravne osebe 
pa se krajevna pristojnost do- 
loča po sedežu pravne osebe. 

Za regulacijo Donave še 640 milijonov 

dinarjev 

• Dela pri zagotavljanju in izboljšanju pogojev za plovbo na Donavi bodo 
zaključena do leta 1983, sredstva za financiranje zadnje etape pa bodo 
zagotovljena iz proračuna federacije, brez vračilne obveznosti 

Za financiranje Programa 
tretje etape investicijskih del 
za regulacijo Donave od Beo- 
grada do jugoslovansko-mad- 
žarske meje je potrebnih 640 
milijonov dinarjev. Dela bodo 
opravljena od leta 1979 do 
1983, sredstva pa je treba za- 
gotoviti iz proračuna federaci- 
je brez vračilne obveznosti. 

To se nanaša na Osnutek za- 
kona o določitvi celotnega 
zneska za financiranje Progra- 
ma tretje etape investicijskih 
del in nakupa opreme in te- 
hničnih sredstev za regulacijo 
Donave od Beograda do jugo- 
slovanske-madžarske meje v 

obdobju od leta 1979 do 1983. 
Osnutek tega zakona je bil po- 
slan delegatom v Skupščini, o 
njem pa bodo razpravljali dele- 
gati v Zboru republik in pokra- 
jin. 

Prej je bil pripravljen tudi 
Osnutek zakona o Programu 
tretje etape, sprejem katerega 
je v pristojnosti Zveznega zbo- 
ra. Ta Osnutek smo prikazali v 
eni prejšnih številk »Poroče- 
valca.« 
DINAMIKA VLAGANJ 
SREDSTEV 

S predloženim zakonom je 
določena dinamika vlaganja in 

zagotavljanja sredstev v prora- 
čunu federacije in to: v letu 
1979 - 105 milijonov dinarjev, 
v letu 1980 - 145 milijonov, v 
letu 1981 - 170, v letu 1982 - 
125 milijonov in v letu 1983 - 
95 milijonov dinarjev. 

Sredstva za financiranje 
Programa so določena na 

osnovi tekočih cen iz leta 
1976. Valorizacija zneskov, ki 
so predvideni za posamezna 
leta bo opravljena v soglasju z 
republikami in pokrajinama ob 
sprejetju proračuna federacije 
za prihodnje leto. Temelj za 
valorizacijo bodo podatki 
Zveznega zavoda za statistiko 

vooococ 

OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA ZNESKA ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA TRETJE ETAPE INVESTICIJ- 
SKIH DEL IN NAKUPA OPREME IN TEHNIČNIH SREDSTEV 
ZA REGULACIJO DONAVE OD BEOGRADA DO JUGOSLO- 
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o gibanju cen proizvodov in 
storitev, oziroma stroškov 
gradnje, če je rast cen oziroma 
stroškov večja kot 5 odstotkov. 

Regulacija Donave je prev- 
zeta obveznost, ki je bila za- 
snovana s Konvencijo o reži- 
mu plovbe na Donavi, sklenje- 
ni v Beogradu leta 1948, kot 
tudi s priporočili Donavske ko- 
misije iz leta 1960. To obvez- 
nost so sprejele vse podonav- 
ske države in sicer bodo izva- 
jale dela nujna za zagotavlja- 
nje plovne poti na Donavi mi- 
nimalne globine 2,5 metra in 

širine 180 metrov. Ko je Zvezni 
izvršni svet prevzel to obvez- 
nost je junija 1964 sporočil Ko- 
misiji za Donavo, da bo Jugo- 
slavija v roku ne daljšem od 15 
let opravila vsa regulacijska 
dela potrebna za zagotovitev 
in zboljšanje pogojev plovbe 
na Donavi skozi Jugoslavijo. 

ZAKLJUČNA ETAPA 
DEL 

Dela prve etape so bila kon- 
čana konec leta 1972, dela 
druge etape pa so se začela 

leta 1973 in so v zaključni fazi. 
Realizacija mednarodne ob- 
veznosti je pogojena z izvaja- 
njem del brez prekinitve, po 
sprejetem investicijskem pro- 
gramu. V primeru prekinitve 
del bi postala vprašljiva ne le 
izvršitev sprejete mednarodne 
obveznosti v predvidenem ro- 
ku, temveč bi bili v nevarnosti 
tudi objekti oziroma dela 
opravljena v prvih dveh eta- 
pah. 

Zaradi zagotovitve financira- 
nja del tretje zaključne etape je 
treba sprejeti poseben zakon 

oziroma zakon o financiranju 
investicijskih del pri regulaciji 
Donave od Beograda do jugo- 
slovansko-madžarske meje. 

Zvezni sekretariat za promet 
in zveze sprejema za vsako 
etapo investicijski program 
del, nosilec ostalih pravic in 
dolžnosti investitorja pa je 
Ustanova za vzdrževanje no- 
tranjih plovnih poti. Dela, pre- 
dvidena za zaključno tretjo 
etapo, pomenijo nadaljevanje 
del na devetih odsekih, začetih 
v prvih dveh etapah in dela na 
osmih novih odsekih. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Razvoj dejavnosti posebnega pomena je 

pod povprečjem razvoja gospodarstva 

Ukrepi za razvoj dejavnosti posebnega pomena, pri uresničevanju celotnega 
razvoja države v času srednjeročnega plana, niso dovolj izkoriščeni 

Politika interne delitve je povzročila slabitev materialnih temeljev nekaterih 
najpomembnejših dejavnosti 

Problemi razvoja teh dejavnosti bodo še naprej v ospredju resne pozornosti 
skupščinskih teles 

Odbor Zbora republik in po- 
krajin za družbeni plan in ra- 
zvojno politiko je opravil te- 
meljno razpravo o pogojih go- 
spodarjenja, ekonomskem po- 
ložaju in razvoju dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen za ure- 
sničevanje celotnega razvoja 
države med srednjeročnim 
planom. V razpravi so izhajali 
iz tega, da poteka četrto leto 
uresničevanja Družbenega 
plana, ki zelo podrobno dolo- 
ča naloge vseh družbenih de- 
javnikov, ko gre za razvoj ome- 
njenih dejavnosti. Zaradi tega 
je potrebno vsestransko oce- 
niti dosedanji razvoj in osvetliti 
odprta vprašanja. 

Kako pomemben je ta pro- 
lem, dokazuje že, da je Zvezni 
zavod za družbeno planiranje, 
med pripravo analize, ki so jo 
dobili delegati v Skupščini 
SFRJ, sodeloval z Ekonom- 
skim institutom v Sarajevu. 
Anketiral pa je tudi nekatere 
velike sestavljene organizacije 
združenega dela o sprejetih 
ukrepih na področju uresniče- 
vanja dogovorjene politike. 
Rezultate analize Zveznega za- 
voda smo prikazali v enih 
prejšnjih številk glasila. 

POSLABŠANJE 
EKONOMSKEGA 
POLOŽAJA 

Odbor je potrdil ugotovitev 
iz Analize, da se je ekonomski 
položaj teh dejavnosti v prvih 
treh letih uresničevanja Plana 
poslabšal in je v večini ome- 
njenih dejavnosti pod pov- 
prečjem razvoja gospodarstva. 
Dodati velja, da je akumulacij- 
ska sposobnost organizacij 
združenega dela, predvsem v 
nekaterih bazičnih panogah z 
obsežnimi investicijami, zelo 
nizka. To pa vsekakor ogroža 
uresničitev začrtanih razvojnih 
ciljev. 

Po mnenju delegatov mora- 
mo vzroke za tak položaj iskati 
v premalo odločni uporabi se- 
lektivnih ukrepov za spodbuja- 
nje razvoja omenjenih dejav- 
nosti. Seveda moramo pri tem 
upoštevati njihove posebnosti. 
Ne smemo pozabiti, da niso re- 
šena tudi vprašanja razširjene 
reprodukcije. Prav tako ne po- 
teka ustrezno proces združe- 
vanja dela in sredstev. Na se- 
danje stanje vpliva še pomanj- 
kanje samoupravnih sporazu- 
mov, ki so bili predvideni v te- 

meljih Družbenega plana Ju- 
goslavije, vendar še niso bili 
sprejeti. Vse to kaže, da prav v 
teh dejavnostih ni širšega sa- 
moupravnega organiziranja, ki 
bi prispevalo k rešitvi določe- 
nih razvojnih problemov. 

Velika težava je tudi na po- 
dročju sekundarne delitve, za- 
skrbljujoč pa visok delež po- 
godbenih obveznosti v dohod- 
ku velikega števila dejavnosti 
posebnega družbenega pome- 
na. Očitna je še velika zadolže- 
nost teh dejavnosti, kakršne 
pogosto ne opravičujejo eko- 
nomski razlogi in niti ni v skla- 
du z načelom dobrega gospo- 
darjenja. Še bolj se bo to izo- 
strilo, ko bomo začeli eksploa- 
tirati kapacitete, ki jih zdaj gra- 
dimo, saj bodo visoki stroški 
vlaganj direktno vplivali na 
proizvodne stroške. 

NUJNOST 
POVEZOVANJA 
INTERESOV NA 
DOHODKOVNIH 
ODNOSIH 

Gledano v celoti, moramo 
razloge za počasen razvoj teh 
dejavnosti, v primerjavi z ra- 
zvojem celotnega gospodar- 
stva, iskati v premajhni samou- 
pravni organiziranosti in pre- 
majhnem povezovanju intere- 
sov na dohodkovnih temeljih. 
To je namreč temelj za reševa- 
nje zahtevnih nalog, ki jih pre- 
dvideva Družbeni plan in bi jih 
morale, v skladu z njim, izpe- 
ljati organizacije združenega 
dela. 

Na seji Odbora so opozorili 
še na dodaten vzrok, ki zavira 
razvoj teh dejavnosti v predvi- 

osooeoosooeoeooooeeosoooeosososoooccccoo! 
ODBOR ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN ZA DRUŽBENI 
PLAN IN RAZVOJNO POLITIKO NEUGODNO OCENJUJE 
RAZVOJ DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA 
«OQooecoeeooocooooeog6Gceoooosogeocoooso 

16 poročevalec 



denih okvirih. To je - nedogra- 
jenost gospodarskega siste- 
ma. Po ocenitvi uresničevanja 
začrtanih ciljev je jasno, da po- 
goji gospodarjenja niso izena- 
čeni. Krepko so izražena infla- 
cijska gibanja, upočasnjeno 
pa poteka tudi politika struk- 
turnih sprememb v gospodar- 
stvu. Krivec za to je vsekakor 
hitrejši razvoj dejavnosti po- 
sebnega pomena. 

Lahko sklenemo, da taka gi- 
banja povečujejo že tako veli- 
ko odvisnost našega gospo- 
darstva od uvoza surovin in re- 
produkcijskega materiala. In 
dodamo, da še niso ustvarjeni 
celoviti pogoji na vseh področ- 
jih, kjer bi urejali ta vprašanja 
in tudi hitreje nadomeščali 
uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala z razvojem 
domače surovinske baze. 

Ne nazadnje ne smemo pre- 
zreti, da zaostajanje pri razvo- 
ju teh dejavnosti pogosto pov- 
zroča tudi »napetosti« v inve- 
sticijskih bilancah, ki so poz- 
neje razširjene. K temu mora- 
mo še dodati, da ni združeva- 
nja dela in sredstev, kar pome- 
ni, da ni prišlo do samouprav- 
nega usmerjanja sredstev v 
dogovorjene prioritete. Velik 
vpliv na taka gibanja ima tudi 
nepopolna uporaba sistema 
družbenega planiranja, kot tu- 
di neustrezno obnašanje posa- 
meznih nosilcev planiranja, ki 
ne spoštujejo dogovorjene po- 
litike. 

DODATNI UKREPI ZA 
PREMAGOVANJE 
TEŽAV 

Delegati v Odboru za druž- 
beni plan in razvojno politiko 

so se resno ukvarjali tudi z 
vprašanjem, kaj narediti, da bi 
premagali sedanji neugoden 
položaj in uresničili cilje sred- 
njeročnega plana. Ker resno 
zaostajamo pri razvoju teh de- 
javnosti, bi morali po njihovem 
mnenju sprejeti dodatne ukre- 
pe, ki naj bi poleg tistih, zapi- 
sanih v letošnji Resoluciji o 
uresničevanju srednjeročnega 
plana, prispevali k zmanjševa- 
nju neugodnih teženj. 

Vsekakor je na tem področju 
potrebna tudi ustrezna dejav- 
nost federacije, republik in po- 
krajin. Pri tem je potrebno ce- 
loviteje preučiti probleme v teh 
dejavnostih in jih soočiti z ra- 
zvojem vsega gospodarstva. 
Oceniti pa bo potrebno tudi 
položaj na posameznih po- 
dročjih, v energiji, barvasti me- 
talurgiji in drugih dejavnostih, 
pomembnih za razvoj gospo- 
darstva v celoti. 

Neustrezni niso samo od- 
nosi v primarni in sekundarni 
delitvi, temveč na razvoj teh 
dejavnosti neugodno vpliva tu- 
di visoka rast cen in znatno 
zajemanje dohodka s strani 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Vse to povzroča nizko akumu- 
lacijsko sposobnost organiza- 
cij združenega dela v teh de- 
javnostih. Delegati so opozori- 
li, da taka gibanja prispevajo k 
znatnemu prelivanju dohodka 
v druge gospodarske dejavno- 
sti, posebej v predelovalne, ki 
dosegajo ugodne gospodar- 
ske rezultate. 

Opozorili pa so še na pro- 
blem, ki vsekakor povzroča 
upočasnjen razvoj teh dejav- 
nosti. Podatki namreč kažejo, 
da se največji del čistega do- 
hodka v organizacijah združe- 
nega dela v teh dejavnostih 
odvaja za osebne dohodke in 

skupno porabo, kar povzroča 
neugodna razmerja v primarni 
delitvi. Podobno pa nista 
ustrezni ekonomičnost dela in 
izkoriščanje sredstev. 

PREVELIKO 
INVESTIRANJE 

Na seji Odbora so delegati 
tudi opozorili, da je veliko te- 
žav tudi na področju investicij- 
skih vlaganj. Ne glede na pri- 
zadevanja na tem področju, je 
tu prišlo do prekoračitve plan- 
skih predvidevanj pri obsegu 
in kakovosti investicijskih 
sredstev. K temu moramo do- 
dati ugotovitve iz Analize, da v 
minulem obdobju ni prišlo do 
združevanja sredstev - do sa- 
moupravnega združevanja de- 
la in sredstev posameznih or- 
ganizacij združenega dela pri 
skupnem vlaganju in izgradnji 
posameznih zmogljivosti. Po 
drugi strani pa se te zmogljivo- 
sti pogosto kreditirajo iz neu- 
godnih kreditov. 

Moramo tudi ugotoviti, so 
poudarili v razpravi, da je pre- 
široka investicijska »fronta«. 
Bilance na tem področju so 
prenapete, prav tako radi po- 
daljšujejo roke izgradnje posa- 
meznih objektov in tako še bolj 
odlagajo začetek njihovega iz- 
koriščanja. Nujno je potrebno 
preučiti taka gibanja predvsem 
s stališča učinkovitejšega 
usmerjanja razpoložljivih sred- 
stev in maksimalne angažira- 
nosti vseh subjektov pri izpol- 
njevanju planskih nalog v teh 
dejavnostih. 

V razpravi so spomnili tudi 
na možnost preučitve obvez- 
nosti iz posameznih dogovo- 
rov o uresničevanju srednje- 
ročnega plana in morda, da bi 
izvedli »reprogramiranje« na- 
log na tem področju. 

SMER NADALJNJIH 
DEJAVNOSTI 

Položaj, kakršen je, in so ga 
v najpomembnejših obrisih 
opredelili Zvezni zavod za 
družbeno planiranje v svoji 
Analizi ter delegati med raz- 
pravo, terja budnost vseh zain- 
teresiranih dejavnikov, ki so 
istočasno tudi odgovorni za 
uresničevanje dogovorjene in 
s srednjeročnim planom dolo- 
čene politike. Zaradi tega bo 
Odbor marca meseca nadalje- 
val z obravnavanjem ekonom- 
skega položaja in razvoja de- 
javnosti, ki imajo poseben po- 
men za celotni gospodarski ra- 
zvoj. 

Za celovitejšo podobo polo- 
žaja, so sklenili naj Zvezni 
izvršni svet pošlje še gradiva o 
izvajanju sklepov in dogovorov 
o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 
1976. do 1980. leta. Prav tako 
mora ZIS posredovati delega- 
tom programov ukrepov in ak- 
cij za izboljšanje akumulacije 
in reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva v celoti, ki ne 
sme prezreti prizadevanj na 
področju hitrejšega razvoja 
dejavnosti posebnega po- 
mena. 

Namen vse te akcije je, da ne 
bi samo aktivirali najširšega 
kroga odgovornih subjektov, 
temveč hkrati poiskali najbolj- 
še rešitve za odpravljanje ome- 
njenih nesorazmerij in hitrejše 
spreminjanje gospodarske 
strukture, v kateri imajo dejav- 
nosti posebnega pomena naj- 
bolj odločilno vlogo. Zato bo 
tudi Zbor republik in pokrajin 
kmalu razpravljal o teh proble- 
mih in sprejel ustrezne sklepe 
za pospeševanje razvoja in 
izboljšanje ekonomskega po- 
ložaja teh dejavnosti. 
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Pomanjkljivo varstvo pri delu prinaša 

človeške in materialne izgube 

• Na področju varstva pri delu je še dosti problemov, ki zmanjšujejo življenjsko 
varnost, zdravstveno varstvo in delovno sposobnost delavcev, čeprav so bila 
dosežena pomembna izboljšanja 

• V letu 1977 se je zgodilo 524 smrtnih nesreč pri delu, kar je 97 odstotkov manj 
kot leto prej, vendar je to še vedno visoka cena pomanjkljivega varstva pri delu 

• Zaradi poškodb pri delu in profesionalnih obolenj je samo v letu dni 40.000 
delavcev dobilo pravico do invalidske pokojnine zaradi trajne nesposobnosti 

• Petina občin v Jugoslaviji sploh nima organizirane inšpekcije dela 
• Predpisi o varstvu pri delu so precej zastareli, nepopolni in zaostajajo za 

razvojem sodobne tehnologije 

Aktualna vprašanja s po- 
dročja varstva pri delu so bila 
predmet izčrpne in obsežne 
razprave delegatov v Odboru 
Zveznega zbora za delo, zdrav- 
stvo in socialno politiko v kate- 
ri so sodelovali tudi predstav- 
niki organov in organizacij v 
federaciji. Kot osnova za to 
razpravo je služilo Poročilo 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno politiko 
oziroma njegove inšpekcije 
dela za leto 1977 s sklepi Zvez- 
nega izvršnega Sveta. 

PREMAJHNA 
ODGOVORNOST V 
VARSTVU PRI DELU 

Delegati so ugotovili, da se 
kljub napredku na tem po- 
dročju še vedno kažejo neka- 
teri zelo izraženi problemi, kar 
nezadovoljivo vpliva na živ- 
ljenjsko varnost, zdravstveno 
varstvo, delovne sposobnosti 
in skupen položaj delavcev v 
združenem delu. Očitno je tu- 
di, da raste število poškodb pri 
delu. Veliko je število smrtnih 
primerov, posebej v gradbe- 
ništvu in prometu. Raste tudi 
število invalidskih pokojnin, 
kot posledica poškodb na delu 
in profesionalnih obolenj. 

Očitno je tudi zaostajanje v 
izdelavi novih in noveliranju 
obstoječih predpisov o varstvu 
pri delu in tehničnih normati- 
vih ter standardih, kakor tudi 
premajhno _ spoštovanje teh 
predpisov. Še vedno je neučin- 
kovita zaščita pred uvozom te- 
hnologije, ki ne izpolnjuje po- 
gojev glede življenjske varno- 
sti in zdravja delavcev. 

V nekaterih organizacijah 
združenega dela premalo raz- 
pravljajo o varstvu pri delu, 
premajhna pa je tudi odgovor- 
nost, posebej poslovodnih or- 
ganov in drugih oseb glede 

varstva. Prav tako je tudi medi- 
cina dela slabo organizirana in 
premalo povezana z gospo- 
darstvom, medtem ko so inš- 
pekcije dela precej neučinko- 
vite. Veliko je zaostajanje tudi 
v kontroli uporabe predpisov o 
delovnih razmerjih. 

Ker gre za zelo pomembno 
problematiko je Odbor sklenil, 
da poleg Poročila o delu Inš- 
pekcije dela za leto 1978 pri- 
pravi še analizo o izvajanju do- 
ločb Zakona o združenem de- 
lu, ki se bo nanašala na po- 
dročje varstva pri delu. Vsebo- 
vala naj bi oceno o tem, do 
kam smo prišli v samouprav- 
nem urejanju tega varstva, 
kakšni so predpisi na ravni re- 
publik in pokrajin, izkušnje in 
najaktualnejši problemi, ki se 
pojavljajo na tem področju. O 
obeh gradivih naj bi razpravljal 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
najverjetneje na svoji novem- 
brski seji. 

POŠKODBE PRI DELU 
V letu 1978 je bilo 286.000 

poškodb pri delu, kar je v pri- 
merjavi z letom 1976 porast za 
okrog 5 odstotkov. Na tisoč za- 
poslenih se v gozdarstvu po- 
škoduje 100, v rudarstvu 79 in 
v gradbeništvu 77 oseb. To je 
precej več kot je jugoslovan- 
sko povprečje, ki znaša 52 po- 
škodovanih na tisoč zaposle- 
nih. V industriji je največ po- 
škodovanih delavcev v proiz- 
vodnji železa - 355 poškodb, 
predelava in proizvodnja pre- 
moga - 234 oziroma 150 po- 
škodb, nato sledijo proizvod- 
nja barvnih kovin - 146, ladje- 
delništvo - 141 poškodb in po- 
dobno. Vendar je stanje po- 
škodb pri delu v celoti nezado- 
voljivo. Poškodbe se. namreč 
spremljajo glede na skupno 
število zaposlenih in ne glede 

na število delavcev v neposre- 
dni proizvodnji. 

V letu 1977 se je zgodilo 524 
smrtnih nesreč pri delu, kar je 
za 97 primerov manj kot leta 
1976. Največ mrtvih je bilo v 
gradbeništvu, prometu in zve- 
zah. Vendar pa je neadekvatna 
evidenca o številu smrtnih pri- 
merov, ker je evidentirana sa- 
mo smrt, do katere je prišlo na 
delovnem mestu ali na poti do 
zdravstvene organizacije. 
Smrt, ki je nastopila pozneje, 
kot posledica poškodbe pri 
delu, je prikazana samo kot 
težja poškodba. 

Zaradi poškodb pri delu in 
profesionalnih obolenj je v letu 
1977 zaradi trajne nesposob- 
nosti, okrog 40.000 delavcev 
uveljavilo pravico do invalid- 
skega zavarovanja, kar je pre- 
cej več kot prejšnje leto. Izgu- 
be zaradi poškodb so precej 
večje kot izdatki za invalidske 
pokojnine in socialno zavaro- 
vanje, med katere je treba uvr- 
stiti izgubo zaradi neustvarje- 
nega nacionalnega dohodka. 

V pogojih sodobne proiz- 
vodnje je več faktorjev, ki pov- 
zročajo nova profesionalna 
obolenja in ogrožajo zdrav- 
stveno stanje delavcev ter 
zmanjšanje njihove delovne 
sposobnosti. Poseben pro- 
blem je uvoz neustrezne te- 
hnologije. V veljavnih predpi- 
sih, ki se na to nanašajo je 
vrsta omejitev glede proizvo- 
dnotehnološke in ekonomske 
narave, medtem ko s stališča 
življenjske varnosti in zdravja 
ni teh pogojev. Razen tega 
predpisi o varstvu pri delu zao- 

stajajo za razvojem tehnologi- 
je, saj so bili nekateri sprejeti 
pred več kot 10 leti. 

ORGANI INŠPEKCIJE 
DELA 

Petina občin v Jugoslaviji 
sploh nima organizirane inš- 
pekcije dela. V letu 1977 je, po 
podatkih, ki so navedeni v Po- 
ročilu, ta služba obšla 23 od- 
stotkov od skupnega števila 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ali 15 odstotkov 
manj kot v letu 1976. Odkritih 
je bilo 92.000 raznih nepravil- 
nosti, od katerih je ena tretjina 
ostala neodstranjenih. V 108 
smrtnih primerih niso opravile 
pregleda na licu mesta. Skoraj 
povsem je izostala programi- 
rana aktivnost inšpekcijskih 
organov dela pri varstvu pravic 
iz delovnega razmerja. 

Razen tega je bilo izrečenih 
okrog 3400 prepovedi dela na 
določenih zadevah ali celotnih 
pogonih v primeru ko je ogro- 
ženo življenje delavca ali je po- 
večana nevarnost poškodb. To 
je za 30 odstotkov prepovedi 
več kot v letu 1976. Za prav 
toliko je poraslo število vlože- 
nih prijav sodnikom za prekr- 
ške in javnemu tožilstvu. 

Problem se kaže tudi pri po- 
večanju izdatkov organizacij, 
ki delajo pod težkimi pogoji. 
Kolektivi, ki so v težkem mate- 
rialnem položaju se občasno 
izmikajo obveznim pregledom 
delavcev, ki delajo pri delih, ki 
so nevarna ali škodljiva za 
zdravje, katerih cena je precej 
visoka - do 800 dinarjev. 

sisooosooccooooooooooeocoococosoooooscocos 
STALIŠČA ODBORA ZVEZNEGA ZBORA ZA DELO, ZDRAV- 
STVO IN SOCIALNO POLITIKO O AKTUALNIH VPRAŠANJIH 
S PODROČJA VARSTVA PRI DELU 
Koccoooscoecoooscosccoeoscosoecooeoosco« 
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Na področju varstva povzro- 
ča določene probleme tudi 
monopolni položaj specializi- 
ranih organizacij, ki imajo po- 
sebna pooblastila za oprav- 
ljanje periodičnih pregledov 
strojev. Zaradi njihovih previ- 
sokih cen za storitve organiza- 
cije združenega dela največ- 
krat nimajo možnosti, da zado- 
voljijo zakonskih obveznostim 
glede periodičnih pregledov 
strojev in drugega orodje. 

Na varstvo pri delu negativ- 
no vplivajo tudi neenotni ukre- 
pi in normativi s tega področja 
v republikah in pokrajinah. To 
ima negativne posledice za 
promet blaga na enotnem ju- 
goslovanskem tržišču, posebej 
pri prometu strojev, drugega 
orodja za delo on osebnih za- 
ščitnih sredstev. Zaradi tega je 
bila v Odboru podčrtana po- 
treba po sprejetju enotnih 
ukrepov in normativov za var- 
stvo pri delu, ki vplivajo na živ- 
ljenjsko varnost in zdravje de- 
lavcev in enotnost jugoslovan- 
skega tržišča. Služba za medi- 
cino dela bi morala tako na- 
predovati, da lahko spremlja 

nove tehnologije - kar zdaj ni 
primer - da bi pravočasno de- 
lovala pri življenjskem in 
zdravstvenem varstvu delovne 
sposobnosti delavcev. 

BOLJŠE VARSTVO PRI 
DELU 

Varstvo pri delu je v osnovi 
urejeno z Zakonom o združe- 
nem delu. V skladu z njim in s 
predpisi republik in pokrajin 
delavci podrobno urejajo to 
gradivo in so tako temeljni no- 
silci urejanja varstva pri delu in 
njegovega izvajanja. 

Razumevanje da je varstvo 
pri delu lastna potreba in inte- 
res delavcev vse bolj postaja 
praksa temeljnih organizacij 
združenega dela. V nekaterih 
okoljih vse to že daje po- 
membne rezultate in bo vse 
bolj vplivalo na spremembo 
sedanjega stanja, ki je še neza- 
dovoljivo. 

Razen dejavnosti samih or- 
ganizacij združenega dela, da 
bi dosegle boljše rezultate na 
tem področju varstva je po- 
trebna koordinirana akcija in 

sodelovanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za izobra- 
ževanje, pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje ter gospo- 
darske zbornice in družbeno- 
političnih organizacij. 

Pogosteje je treba prouče- 
vati probleme varstva pri delu, 
so poudarili delegati. Zaradi 
popolnejšega obveščanja de- 
lavcev bi bilo koristno, če bi 
inšpekcije dela pošiljale sindi- 
kalnim organizacijam in delov- 
nim kolektivom svoje analize 
in se udeleževale zborov de- 
lavcev. Spoznavanje z izkuš- 
njami in rezultati v drugih sre- 
dinah bi prispevalo k zaostre- 
vanju odgovornosti in spošto- 
vanju ukrepov za boljše izvaja- 
nje tega varstva. 

Vzgoja in izobraževanje de- 
lavcev glede varstva pri delu s 
pravočasnim spoznavanjem 
delavcev s procesom in orga- 
nizacijo del^, z nevarnostmi in 
škodljivostmi, ki ogrožajo var- 
nost, kakor tudi s posebnimi 
ukrepi varstva, ki so v zvezi z 
neposrednimi nalogami, ima 
velik pomen. Delavce je treba 
pravočasno opozarjati tudi na 

škodo, ki bi nastala zanje in za 
dohodek z uvajanjem nove te- 
hnologije brez ustrezne zašči- 
te. Varstvo pri de|u ni nikoli 
preveč drago. Mnogo dražja 
so vlaganja v odpravljanje po- 
sledic, če niso pravočasno 
sprejeti potrebni ukrepi. Ven- 
dar je prav pri poslovodnih or- 
ganizacijah največ oklevanja, 
če sploh in koliko je treba vlo- 
žiti sredstev za varstvo pri 
delu. 

Precej zaostajamo tudi pri 
vzgoji kadrov za delo na po- 
dročju varstva pri delu. Nujno 
bi bilo, da bi zagotovili krajše 
odmore, ki naj bi bili izpolnjeni 
z ustreznimi vajami med de- 
lom, kakor tudi, da bi izpopol- 
nili športno rekreacijo in druge 
oblike boja proti utrujenosti za 
izboljšanje psihofizične spo- 
sobnosti delavcev. 

Poseben problem je tudi 
premajhna kontrola varstva pri 
delu v skoraj petini občin, kjer 
ni teh služb in bi morale druž- 
benopolitične organizacije v 
tem smislu sprejeti ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovili po- 
trebno varstvo. 
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Smernice za delo in odločanje delegatov 

morajo izhajati iz baze 

• Zagotoviti moramo ustvarjalno prisotnost delegatov Zveznega zbora v vseh 
delegatskih institucijah, sekcijah Socialistične zveze in v družbenih svetih 

• Organizirati bo potrebno srečanja s političnimi in strokovnimi delavci pri 
obravnavanju aktualnih vprašanj na sejah skupščinskih zborov 

• Nenehno je potrebno na vseh ravneh izpopolnjevati in dograjevati sistem 
informiranja delegatov 

• Skupni posveti delegatov s posameznih območij veliko prispevajo k 
spoznavanju problemov v bazi 

• Neposredno povezovanje z delegatsko bazo je sestavni del boja za nadaljnji 
razvoj delegatskega sistema, ki se sedaj odvija prav v temeljnih delegacijah 

Koordinatorji delegatov v 
Zveznem zboru iz republik in 
pokrajin so, s sodelovanjem 
predsednika Zveznega zbora, 
izmenjali mnenja o dosedanjih 
izkušnjah pri organiziranosti 
in kolektivnem delu delegatov, 
o njihovem položaju in delu 
nasploh. Posebej so spregovo- 
rili o sodelovanju delegatov z 
delegatsko bazo in o delovnih 
pogojih. Koordinatorji so sicer 
delegati, ki profesionalno 
opravljajo delegatsko funkcijo 
in usklajujejo delo delegatov iz 
svojih republik in pokrajin. V 
Zveznem zboru je po 30 dele- 
gatov iz vsake republike in po 
20 iz vsake pokrajine. 

Koordinatorji so ocenili, da 
so taka srečanja izredno do- 
bra, saj je to edina pot za soo- 
čenje izkušenj iz njihovega de- 
la iz vseh republik in pokrajin, 

s Predvsem so ugotovili, da v 
■ poslovnikih mnogih republi- 
: ških, občinskih in pokrajinskih 
; skupščin normativno še ne 
i urejajo oblik in metod sodelo- 
vanja delegatov pri delu ome- 
njenih institucij. Prav tako ni 
urejeno njihovo medsebojno 
sodelovanje, informiranje, 
prevzemanje pobud za obliko- 
vanje delovnega programa po 
zahtevah delegatske baze. 
Hkrati pa je bilo tudi poudarje- 
no, da si delovna telesa repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščin vztrajno prizadevajo pre- 
magati te pomanjkljivosti in v 
svojih poslovnikih, kakor je na 
primer to že urejeno v Skup- 
ščini SR Slovenije, opredeliti 
določbe o koordinaciji dela 
delegatov v Zveznem zboru. 
Podobna so tudi prizadevanja 
občinskih skupščin in sekcij 
Socialistične zveze. 

USTVARJALNA 
PRISOTNOST 
DELEGATOV V VSEH 
INSTITUCIJAH 

V vseh republiških in pokra- 
jinskih skupščinah poteka so- 
delovanje med delegati v Zvez- 
nem zboru z ustreznimi zbori 
in njihovimi delovnimi telesi. 
Intenzivnost tega sodelovanja 
pa je različna. Ponekod se de- 
legati bolje in konkretneje 
vključujejo v delo skupščin- 
skih teles, drugje pa je to so- 
delovanje omejeno na njihovo 
informiranje, pošiljanje mate- 
rialov in na spremljanje posa- 
meznih sej. Želja je, da bi dele- 
gati Zveznega zbora ustvarjal- 
no sodelovali v vseh delegat- 
skih institucijah, v sekcijah So- 
cialistične zveze in v družbe- 
nih svetih. Težave, ki se pri tem 
pojavljajo, pa so bolj organiza- 
cijske narave, saj niso dovolj 
razčlenjene metode in oblike 
vključevanja delegatov v njiho- 
vo delo. 

Delegati v Zveznem zboru, 
so poudarili koordinatorji med 
pogovorom, se organizirajo in 
povezujejo v glavnem po teri- 
torialnem načelu, torej v obči- 
nah, skupnostih občin in na 
posameznih območjih. Samo v 
SR Sloveniji poseben dogovor 
določa, s katero občino bo de- 
legat kot posameznik sodelo- 
val in kje bo delal v delegatski 
bazi. 
BAZA MORA 
POMAGATI PRI 
PROGRAMIRANJU 
DELA DELEGATOV 

Zelo pomembno je, je bilo 
rečeno med razpravo, da tudi 

delegatska baza, predvsem 
občinske skupščine ali njihova 
predsedstva, družbenopolitič- 
ne organizacije in samouprav- 
ne interesne skupnosti, dajejo 
delegatom v Zveznem zboru 
konkretne predloge za progra- 
miranje njihovega dela v Zbo- 
ru. Usmeriti in organizirati pa 
se morajo tudi za dajanje 
smernic za delo delegatov in 
za njihovo odločanje. Zaradi 
tega bi morali preučiti vpraša- 
nje skupnega dela in oblikova- 
nja stališč delegatov v Zvez- 
nem zboru z ustreznimi dele- 
gatskimi institucijami v občini. 

Koordinatorji naj bi tudi us- 
klajevali delo delegatov v zvez- 
nem zboru na ravni republike 
ali pokrajine. V nekaterih repu- 
blikah, na primer na Hrva- 
škem, koordinatorja zamenja- 
jo vsako leto. Praksa imenova- 
nja koordinatorjev pa je vseka- 
kor dobra in prispeva k boljši 
organiziranosti dela delega- 
tov. 

Če pogledamo, kako delega- 
te v Zveznem zboru informira 
baza in obratno, moramo naj- 
prej omeniti, da po ustaljeni 
praksi republik in pokrajin, de- 
legati dobivajo vsa pomembna 
gradiva in informacije o vpra- 
šanjih, ki jih obravnavajo repu- 
bliške in pokrajinske skupšči- 
ne, njihovi zbori in delovna te- 
lesa ter sekcije Socialistične 
zveze. V nekaterih republikah 
in pokrajinah pa se delegati v 
Zveznem zboru občasno se- 
stajajo s predsedstvi skupščin 

in družbenimi sveti. Kljub vse- 
mu pa so na seji poudarili nuj- 
nost nadaljnjega izpopolnjeva- 
nja in dograjevanja sistema in- 
formiranja delegatov, ki mora 
potekati tako na relaciji repu- 
blika in pokrajina kot v Skup- 
ščini SFRJ. 

POGOJI ZA DELO 
DELEGATOV 

Po oceni koordinatorjev je 
aktualno tudi vprašanje, kako 
naj bi v delo delegatskih skup- 
ščin in njihovih teles hitreje 
uvedli vse tiste delegate, ki so 
zaposleni v organizacijah 
združenega dela in svoje funk- 
cije ne opravljajo profesional- 
no. Splošno mnenje je, da bi k 
rešitvi tega vprašanja veliko 
prispevalo ustrezno organizi- 
ranje delegatov. Pri tem naj bi 
jih predvsem vključili v skupno 
delo s starejšimi, politično iz- 
kušenejšimi delegati, ki svojo 
delegatsko funkcijo opravljajo 
profesionalno. To bi vsekakor 
pomagalo tudi pri izmenjavi 
pridobljenih izkušenj v politič- 
nem oziroma v združenem de- 
lu v gospodarstvu. 

Veliko so na seji govorili tudi 
o pogojih za delo delegatov. V 
večini republiških in pokrajin- 
skih skupščin razen v Sloveniji 
nimajo služb ali strokovno-po- 
litičnih delavcev, ki pomagajo 
delegatom Zveznega zbora. 
Gre predvsem za pravočasno 
in redno zbiranje gradiv, po- 
datkov in informacij in za nu- 

SODELOVANJE IN POVEZAVA DELEGATOV V ZVEZNEM 
ZBORU SKUPŠČINE SFRJ Z DELEGATSKO BAZO 
»oocoosoeeceoooeosogooosisooeoocoeeooeooo 
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denje strokovne pomoči pri 
preučevanju posameznih 
vprašanj. Delegati v Zveznem 
zboru namreč niso vključeni v 
vse tokove skupščinskega in- 
formiranja in distribuiranja 
gradiv. Prav tako pa v glavnem 
nimajo zagotovljenih delovnih 
prostorov in so brez admini- 
strativno-tehnične pomoči. ■ 

Po vseh teh ugotovitvah so 
sklenili, da bo strokovna služ- 
ba Zbora naredila analizo o 
obveščanju delegatov in po- 
skušala odpraviti očitne po- 
mankljivosti. Na seji pa so 
koordinatorje tudi obvestili, da 
je Predsedstvo Skupščine 
SFRJ imenovalo delovno sku- 
pino, ki bo preučila možnosti 
zagotovitve delovnih prosto- 
rov za delegate Zveznega 
zbora. 

OPAŽANJA IN 
PREDLOGI 
DELEGATOV 

Na omenjenem posvetu so, 
poleg problemov glede orga- 
niziranja delegatov v Zveznem 
zboru, obravnavali tudi druga 
vprašanja dela zborov. Po oce- 
ni koordinatorjev bi morali na 
primer obogatiti sedanje me- 
tode dela delovnih teles z novo 
vsebino. V razpravljanje o za- 
pletenejših vprašanjih naj bi 
tako vključili tudi znanstvene 

institucije. Programe dela 
Zbora in njegovih delovnih te- 
les pa bo potrebno čimbolj us- 
kladiti s programi sekcije 
Zvezne konference SZDLJ in 
zveznih svetov. Prav tako bi 
kazalo razširiti krog strokovnih 
nosilcev naiog, v glavnem 
zveznih upravnih organov. Pri 
pripravi gradiv pa kar v največ- 
ji meri angažirati strokovnjake 
zunaj državnih struktur. 

Sproženo je bilo tudi vpraša- 
nje preučitve možnosti, da bi v 
razpravah na delovnih telesih, 
ko govorijo o problemih na po- 
sameznih področjih, poleg de- 
legatov, sodelovali tudi stro- 
kovnjaki iz delegatske baze. 

Nadalje bi morali biti delega- 
ti bolje obveščeni o vprašanjih, 
ki jih obravnava Zbor republik 
in pokrajin. Obojestransko naj 
bi se izboljšal pretok informa- 
cij med obema zboroma, seve- 
da ob popolnem spoštovanju 
pristojnosti posameznega 
zbora. 

O pomembnih sistemskih 
vprašanjih s področja razvojne 
politike naj Di razpravljali in 
dajali ocene ter mnenja dele- 
gati obeh zborov. Koordinator- 
ji pa naj bi, ob posameznih 
vprašanjih z dnevnega reda, 
občasno sodelovali na sestan- 
kih predsednika Zveznega 
zbora s predsedniki delovnih 
teles Zbora. 

Skupni posveti delegatov 
posameznih območij veliko 
prispevajo k spoznavanju pro- 
blemov v bazi. Zato so predla- 
gali, naj bi prek Kluba delega- 
tov Skupščine SFRJ organizi- 
rali srečanja delegatov s poli- 
tičnimi in strokovnimi vodilni- 
mi kadri v republikah in pokra- 
jinah. Skupaj z njimi naj bi 
obravnavali aktualna vpraša- 
nja, ki so na dnevnem redu sej 
skupščinskih zborov. 

Ko so koordinatorji govorili 
o izmenjavi mnenj, so ocenili, 
da je za usposobljenost dele- 
gatov pri razvijanju dela bi- 
stvenega pomena, kako so or- 
ganizirani v republikah in po- 
krajinah. Toda ne le sami med 
seboj, temveč predvsem v de- 
legacijah v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih in družbenopolitičnih 
organizacijah. Njihova popol- 
na organiziranost bo veliko 
prispevala tudi k njihovemu 
povezovanju z delegatsko ba- 
zo. Drugače povedano, kot bo- 
do povezani delegati, tako se 
bodo v Zboru odražale in uve- 
ljavile politične smernice, do- 
ločene v samoupravni bazi. 
Glavni boj za nadaljnji razvoj 
delegatskega sistema zdaj po- 
teka prav v temeljni delegaciji. 
Če bo proces uveljavljanja de- 
legacije na ustavnih načelih 
potekal počasi, bo zaostajal 

tudi razvoj delegatskega skup- 
ščinskega sistema v celoti. Za- 
to je izredno pomembna vloga 
Zveznega zbora, ki je eden de- 
javnikov razvoja tega sistema. 
Prav v enaki meri je pomemb- 
na tudi vloga delegatov pri ra- 
zvijanju in uveljavljanju polo- 
žaja delegacije v republikah in 
pokrajinah. 

S podobno izmenjavo mnenj 
naj bi nadaljevali tudi v prihod- 
nje, so predlagali koordinator- 
ji. Na skupnih posvetih naj bi 
se sestali predvsem takrat, ko 
se med dogovarjanjem in us- 
klajevanjem stališč v Zboru 
pojavijo posebej občutljiva 
vprašanja s stališča interesov 
posameznih republik in pokra- 
jin. Priporočili so tudi, da bi 
občasno obravnavali tudi ne- 
katere izkušnje o delovanju 
Zveznega zbora in o programi- 
ranju njegovega dela, posebej 
takrat, ko je ta program po- 
trebno oceniti s stališča zahtev 
delegatske baze in z vidika 
uresničevanja njenih intere- 
sov. 

Moramo pa tudi dodati, da 
so s povzetkom mnenj te raz- 
prave seznanjene vse republi- 
ške in pokrajinske skupščine, 
da bodo lahko, skupno s koor- 
dinatorji, zagotovile čimbolj 
učinkovito organiziranje dele- 
gatov v tistih okoljih, kjer ta 
proces počasneje poteka. 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE - 9. aprila 1979 
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 

9. aprila 1979 
RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE ZBORA ZDRUŽENE- 

GA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 28. marca 1979 

- Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednost človekovega okolja v •• 
SR Sloveniji v letu 1978 - povzetek (ESA-248) 

- Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto _ 
1978 2 
- Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 0 

1979 -5 

- Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih a 
(ESA-245) 

- Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o sanitarni inšpekciji (ESA-246) 

- Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku 
(ESA-158) 

- Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 
ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje po- 
djetij v javni lastnini (ESA-247) 

- Osnutek zakona o Rudniku živega srebra Idrija 
(ESA-249) 5 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM 
DELU 

- Mnenje o zvezi z odplačilnim prenosom kmetijske- 
ga in stavbnega zemljišča, gozda in gozdnega zemlji- 
šča v družbeni lastnini za drugo družbenopravno 
osebo 

- Mnenje v zvezi z uskladitvijo poslovanja in organi- 
ziranosti organizacije avtorjev z zakonom o združenem e 
delu 

11 

Stališča, mnenja in predlogi Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije na podlagi obravnave predlogov za izdajo 
zakonov o izobraževalnih skupnostih, raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih, skupnostih so- 
cialnega varstva, socialnem skrbstvu, družbenem var- 
stvu otrok in o skupnostih otroškega varstva in tele- 
snokulturnih skupnostih 

IZ ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 
- Pomembnejši kazalniki razvoja SR Slovenije v fe- 

bruarju 1979 

Iz Skupščine SFRJ: 
NOVI PREDPISI 

- Popolnejša zaščita nacionalnejših interesov v 
mednarodnem cestnem prometu (Osnutek zakona o 
prevozu v mednarodnem cestnem prometu) 

- Enostavnejši postopek carinjenja blaga In nove 
carinske olajšave (Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah Carinskega zakona) 13 

- Za regulacijo Donave še 640 milijonov dinarjev 
(Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska za finan- 
ciranje Programa tretje etape investicijskih del in naku- 
pa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave 
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v ob- 
dobju od leta 1979 do 1983 - AS 112) 15 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
- Razvoj dejavnosti posebnega pomena je pod 

povprečjem razvoja gospodarstva (Odbor Zbora re- 
publik in pokrajin za družbeni plan in razvojno politiko 
neugodno ocenjuje razvoj dejavnosti posebnega po- 
mena) 16 

- Pomanjkljivo varstvo pri delu prinaša človeške in 
materialne izgube (Stališča Odbora Zveznega zbora za 
delo, zdravstvo in socialno politiko o aktualnih vpraša- _ 
njih s področja varstva pri delu) 

- Smernice za delo in odločanje delegatov morajo 
izhajati iz baze (Sodelovanje in povezava delegatov v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ z delegatsko bazo) 20 

Izdajata Skupščina SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenl|e: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Anton Jerovšek, Gojmlr 
Komar, dr. France Petrič, Franlo Turk, Drago Vresnlk, Erika Vrhunec, Janez Za|c In Marijan Gogala - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina 
SR Slovenije, Ljubljana, Sublčeva 4, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Vukašin Mlčunovlč (predsednik), Marl|a Bakalovska, lllja Balentovlč, 
Rudi Bregar, Fazli Kajtazi, Hidžet Ramadani, Edina Rešldovlč, Marija Romlč-Skenderovlč, Milka Ščepanovlč, Krste Čalovskl, dr. Petar Vajovič, Aleksandar Petkovič In 
Teodor Olič - Glavni In odgovorni urednik: Teodor Ollč - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk CGP Delo 
Cena posameznega izvoda 5 din — Letna naročnina 120 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 20-59 
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