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SKUPŠČINE SR

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
23. julija 1979

Seje Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščin SR
Slovenije so sklicane za ponedeljek, 23. julij 1979.
Zbor združenega de!a, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976-1979 in oceno
možnosti razvoja v ietu 1980
(ESA 311);
-•analizo možnosti razvoja SR
Slovenije
za
obdobje
1981-1985 s smernicami za
pripravo družbenega plana SR
Slovenije
za
obdobje
1981-1985;
- analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in
problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji (ESA 297).

Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala še:
- predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo
davek od prometa proizvodov
in storitev;
- predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi
obračunavanja amortizacije za
osnovna sredstva določenih
uporabnikov družbeniti sredstev za leto 1977 in 1978;
- predlog razdelitve dela
prihodkov Loterijskega zavoda
Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto
1979.

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN
SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
11. julija 1979

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin,
ki sta sklicani za 11. julij 1979,
je razširjen z obravnavo:
- osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa,
ki je prizadel nekatera območja socialistične republike Črne
gore v letu 1979 (ESA 312);
- osnutka zakona o prevzemanju obveznosti federacije

za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s
področja Socialistične republike Črne gore, ki jo je prizadel potres v letu 1979 (ESA
313);
- osnutka zakona o posebnih namenskih dopolnilnih
sredstvih Socialistični republi-

ki Črni gori za financiranje
splošnih družbenih in skupnih
potreb v letih 1979 in 1980
(ESA 314).
Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še z
obravnavo:
- osnutka zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga
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in storitev s tujino (ESA 315);
- osnutka zakona o dopolnitvi carinskega zakona (ESA
316);
- osnutka zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino (ESA 320).

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. in 26. junija 1979

Na skupnem zasedanju
- osnutek zakona o vzgoji
Zbora združenega dela, Zbora in varstvu predšolskih otrok;
občin in Družbenopolitičnega
- osnutek zakona o osnovni
zbora Skupščine SR Sloveni- šoli;
je, ki je bilo 25. junija 1979, so
Družbenopolitični zbor je k
delegati najprej poslušali osnutkom zakona sprejel
uvodno obrazložitev k obve- »stališča in predloge«, ki jih
stilu Ustavnega sodišča SR objavljamo v tej številki »PoSlovenije o stanju in proble- ročevalca«:
mih uresničevanja ustavnosti
- poročilo o reševanju proin zakonitosti, ki jo je podal dr. blematike varstva dobrin
Jože Brilej, predsednik Ustav- splošnega pomena in vrednot
nega sodišča SR Slovenije.
človekovega okolja v SR SloZbor združenega dela, Zbor veniji v letu 1978;
občin in Družbenopolitični
- Zbor združenega dela in
zbor so nato na ločenih sejah Zbor občin sta sprejela sklepo obravnavi obvestila Ustav- pa, ki ju objavljamo v tej štenega sodišča SR Slovenije vilki »Poročevalca«;
sprejeli ustrezne sklepe, ki jih
- sklep ob obravnavi osnutobjavljamo v tej številki »Po- ka zakona o naravni in kulturni
ročevalca«.
dediščini;
Zbor združenega dela, Zbor
Družbenopolitični zbor je
občin in Družbenopolitični sprejel stališča, ki jih objavzbor so na sejah 25. in 26. ljamo v tej številki »Poročejunija 1979 sprejeli tudi:
valca«;
- osnutek zakona o izobra- sklep ob obravnavi razvoževalnih skupnostih;
ja družbenega sistema infor- osnutek zakona o razisko- miranja v SR Sloveniji;
valni dejavnosti in raziskoval- sklep ob obravnavi prednih skupnostih;
loga za izdajo zakona o druž- osnutek zakona o skup- benem sistemu informiranja v
nostih socialnega varstva;
SR Sloveniji;
- osnutek zakona o socialDružbenopolitični zbor je ob
nem skrbstvu;
obravnavi sprejel stališča, ki
- osnutek zakona o družbe- jih objavljamo v tej številki
nem varstvu otrok in o skup- »Poročevalca«;
nostih otroškega varstva;
- predlog za izdajo zakona
- osnutek zakona o telesno- o davkih občanov;
kulturnih skupnostih;
Družbenopolitični zbor je

sprejel »predlog stališč in
predlogov«, ki ga objavljamo
v tej številki »Poročevalca«;
- predlog za izdajo zakona
o upravah družbenih prihodkov;
Vsi trije zbori s6 dati soglasje k:
- odloku o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske
politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985. leta.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta prejela še:
- predlog za izdajo zakona
o prevzemu obveznosti SR
Slovenije za povrnitev škode,
nastale na predmetih izjemne
kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom
zakona;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu zraka, z
osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona
o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti;
- osnutek zakona o sistemu
obrambe pred točo;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in vlado Ljudske
republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih
v obeh državah;
- sklep bb obravnavi osnutka zakona o prenosu izvršitve
deviznih obveznosti federacije
v zvezi s krediti iz tujine na
republike in avtonomni pokrajini.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta dala soglasje
k:

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Družbenopolitični zbor (25. junija):
Ludvik Golob, Zoran Polič, Majda Poljanšek, Vili VindiŠ,
Teodora Krpan, Andrej Caserman, dr. Dominik Komadina,
fina Tomlje, Jože GlobaČriik, Emil Šuštar, Milan Kučan,
Jože Marolt, Dušan Majdič, Igor Uršič, Dino Pucer,
dr. Avguštin Lah, Maver Jerkič, Marko Bule, Stane Repar,
Jože Zakonjšek, Zvonko Draksler, Majda Naglost, Jožefa
Rakun, Marija Aljančič.
Zbor združenega dela (25. junija)
Rudi Nadiževec, Leopold Kejžar, Irena Kernel, Jože Škulj,
Karol Ravnik, Danica Fux, Ciril Umek, Ernest Lotrič,
dr. Iztok VVinkler, Ana Grum, Aleksander Furlan, Franc
Hočevar, Igor Bončina, Anton Benedik, Vasilij Vulič,
Antonija Markelj, Pero Todorovič, Marko Čavlovič, Branko
Baje, Lado škrjanec, Majda Lindič, Jožica Kovačič, Zdenko
Rebec, Klavdija Davidovič, Borislava Vičar, Marjan Kortnik,
Srečko Brus, Jože Erjavec, Slavko Rajh, Matija Žgajnar,
Stanko Brumen.
Zbor združenega dela (26. junija)
Zdravko Praznik, Jože Kreč, Franc Sikošek, Andrej Jerman,
Anton Benedik, Milica Ozbič, Pavle Zupančič, Franc
Fašalek, Ferdo Prezelj, Jure Zidanšek, Alojz Frangež, Marija
Masnec, Jože Kovač, Andrej Petelin, Ivica Kavčič, Karmelo
Budihna, Mira Fabjančič, Martin Žuran, Jože Šavel, Ivan
Zelenšek.
Zbor občin (25. junija)
Vida Miklič, Gorazd Marinček, Peter VVinkler, Karla
Majcenovič, Danilo Hudomalj, Janez Dragoš, Zalka Kocjan,
Marjana Žogan, Marica Mrzel, Alenka Bonajo, Dragica
Šimenc, Božidar Tvrdy, Jože Manfreda, Florjana Mušič,
Franc štrakl, Hinko Žolnir, Nevenka Podobnik, Franc Novak,
Marjan Skubic, Ciril Plut, Slava Pirnar, Milan Lupša, Franc
Bastardi, dr. Lojze Ude, Alojz Rogina, Jože Slatinšek, Zlata
Strel, Tone Kraševec, Justina Krapež, Janez Goršič, France
Zupan, Matija Pajnkiher.
Zbor občin (26. junija)
Alojz Ceglar, Danica Ster, Franc Godina, Tomaž Banovec,
Jernej Rovšek, Nada Mihajlovič, Karmelo Budihna, Karel
Sukič, Franc Štrakl, Franc Novak, Vida Brumen, Hinko
Žolnir, Marjan Marki, Branko Novak, Zvonko Draksler, Stane
Mazej, Anton Bolko, Milan Kolar, Zalka Kovač, Franc
Potočnik, Ada Gorjup, Giovanni Miglioranza, Emil Mori,
Sergej Bubnov.

- osnutku zakona o žago-1
tavljanju sredstev federacije za
dopolnilno vlogo Socialistične
federativne republike Jugoslavije V Afriški sklad za ražvdj ob
drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada;
Zbor združenega dela pa je
sprejel še:
- predlog odloka o soglasju
k zaključnemu računu Narodne banke Jugoslavije za leto
1978 in sklep k letnemu poročilu te banke;
- predlog odloka o soglasju
k finančnemu načrtu Narodne
banke Jugoslavije za leto 1979.
Zbor občin je sprejel še:
- predlog za izdajo zakona
o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb.
Zbor združenga dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije; dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR
Slovenije se razrešijo: Matej
Doiničar, Stane Hribar in Janko Vodopija.
- predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke
Slovenije; dolžnosti guvernerja NB Slovenije se razreši dr.
Božidar Linhart.
Zbor združenega dela pa je
sprejel tudi:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika dela
Skupščine SR Slovenije.
Dolžnosti predsednika odbora je bil razrešen Tomaž
Beitram, dolžnosti člana odbora pa Alojz Mohar; za predsednika odbora je bil izvoljen
Viljem Pahor, za člana odbora
pa Ranko Krašič.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega
sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ]e na 20. seji dne 25. junija
1979 obravnaval obvestilo Ustavnega
sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in na podlagi 372. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega deta podpira ugotovitve in predloge, ki so vsebovani v
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obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja
usta in zakonitosti ter sklepno mnenje
Ustavnega sodišča v obvestilu in sprejema ugotovitve, mnenja in predloge, ki
izhajajo iz poročila odbora za družbenopolitični sistem z dne 19. 6. 1979 in iz
razprave na seji zbora.
2. Zbor združenega dela ugotavlja, da
se stališča o uresničevanju ter varstvu
ustavnosti in zakonitosti, ki jih je sprejela
Skupščina SR Slovenije v letu 1976 postopoma uresničujejo in da so še vedno

aktualna ter zato še nadalje zavezujejo
vse nosilce, ki so dolžni skrbeti za ustavnost in zakonitost.
3. Zbor združenega dela priporoča organizacijam združenega dela in drugim
samoupravnim organizacijam in skupnostim, da obravnavajo obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije ter ob tem preverijo kako so njihove organizacijske oblike in samoupravni splošni akti usklajeni
z ustavo in zakoni. Prav tako pa zbor
priporoča delavcem v temeljnih organiporočevalec

zacijah združenega dela, da občasno
obravnavajo primere kršenja ustavnosti
in zakonitosti v svojih sredinah ter sprejmejo ustrezne ukrepe za premagovanje
odstopanja in odporov pri uresničevanju
ustavno in zakonsko opredeljenih novih
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. V to aktivnost naj v prihodnje še
bolj vključujejo samoupravne subjekte

nadzora - samoupravno delavsko kontrolo in družbeno samozaščito.
4. Zbor združenega dela nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da
upošteva pobude, ki so vsebovane v obvestilu Ustavnega sodišča, za ureditev
nekaterih vprašanj, kolikor še niso vključena v program dela Izvršnega sveta. Pri
tem naj Izvršni svet uresniči še neizvršen

sklep, ki ga je sprejel Zbor združenega
dela na seji dne 15. 3. 1978, glede zakonske ureditve zamudnih obresti od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov,
samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti pa naj sklenejo ustrezne samoupravne sporazume o
višini teh obresti, kolikor teh še niso sklenile.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR
Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 25. Junija 1979 obravnaval obvestilo Ustavnega sodišča SR
Slovenije o stanju In problemih uresničevanja ustavnosti In zakonitosti In na
podlagi 244. In 237. člena v zvezI z 372.
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor jemlje na znanje obvestilo
Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju
in problemih uresničevanja ustavnosti in
zakonitosti.
2. Skladno z ugotovitvami, ki izhajajo
iz obvestila Ustavnega sodišča, zbor
ugotavlja, da so kljub družbenemu napredku in vse višji stopnji družbene zavesti pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti prisotna še številna neurejena
vprašanja, nedoslednosti in nerazumevanja; na raznih področjih družbenega življenja in odločanja pa obstoje odpori zoper dosledno uveljavljanje ustavno opredeljenega družbenoekonomskega in političnega položaja delovnega človeka in
občana v ustavno opredeljenih oblikah
samoupravne in družbenopolitične organiziranosti. Razlog za takšno stanje je
med drugim tudi v še vedno neustrezni
organiziranosti in nesistematičnem

spremljanju kršitev ustavnosti in zakonitosti ter v premajhni skrbi za dosledno,
hitro in sprotno odpravljanje pojavov, ki
predstavljajo kršitev ustavno zagotovljenih pravic delovnih ljudi in občanov.
3. Le ob doslednem zagotavljanju in
spoštovanju ustavnosti in zakonitosti in
ob aktivni vlogi družbenopolitičnih organizacij je mogoče v vsakodnevni samoupravni praksi zagotavljati ustavno opredeljeni družbenoekonomski in politični
položaj delovnega človeka ter s tem
okrepljeno uveljavljati njegovo odločujočo vlogo v celotni družbeni reprodukciji,
zlasti tudi z doslednim uveljavljanjem delegatskega sistema in razmerij pri sprejemanju družbenih odločitev, z doslednim
uresničevanjem svobodne menjave dela,
s hitrejšim ustvarjanjem dohodkovnih
povezav v združenem delu, z nagrajevanjem po delu itd.
4. Upoštevajoč navedeno, zbor meni,
da so stališča v zvezi z uresničevanjem in
varstvom ustavnosti in zakonitosti, ki so
jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije
v oktobru leta 1976, še vedno v celoti
aktualni, zato je potrebno njihovemu uresničevanju posvetiti še večjo skrb ter
spodbujati vse državne in samoupravne
organe k doslednemu izvajanju teh nalog.
5. Zbor podpira predlog Ustavnega
sodišča, da je potrebno v organizacijah

združenega dela, v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in v občinskih skupščinah širše uveljavljati prakso,
da delovni ljudje, samoupravni organi in
skupščine ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij občasno razpravljajo o
primerih kršenja ustavnosti in zakonitosti
ter sprejemajo ustrezne sklepe in ukrepe
za premagovanje težav in slabosti na tem
področju ter s tem prispevajo h krepitvi
odgovornosti posameznikov in kolektivnih teles.
V vseh organih, ki sodelujejo v zakonodajnem delu ter v celotni delegatski bazi
je potrebno pospešiti proces priprave
predpisov, ki naj zagotovijo dosledno
uveljavljanje pravic in obveznosti samoupravno organiziranih delovnih ljudi in
občanov ter tako omogočijo uresničevanje ustavnosti in zakonitosti na vseh področjih družbenega življenja in dela.
6. Zbor podpira pobudo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in predlaga, da skupščine občin na svojih sejah
obravnavajo obvestilo Ustavnega sodišča, v kolikor to še niso storile, ter ocenijo stanje in probleme v zvezi z uresničevanjem ustavnosti in zakonitosti v občini
glede na problematiko, ki je zajeta v poročilu, in širše, ter glede na uresničevanje stališč, ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije v oktobru 1976.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. 6. 1979
obravnaval obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju In problemih
uresničevanja ustavnosti In zakonitosti
ter na podlagi 372. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel
sklep:
1. Družbenopolitični zbor sprejema
obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti.
2. Zbor ocenjuje, da so pobude Ustavnega sodišča SR Slovenije za spremembe in dopolnitve nekaterih predpisov oziporočevalec

roma za novo zakonsko ureditev nekaterih področij tehtne, saj bo njihova uresničitev prispevala k nadaljnjemu dograjevanju pomembnih področij, h krepitvi
ustavnosti in zakonitosti in s tem k hitrejšem razvoju socialističnih samoupravnih
odnosov.
3. Zbor ugotavlja, da je urejanje nekaterih vprašanj, na katera opozarja Ustavno sodišče SR Slovenije zajeto v programu Skupščine SR Slovenije oziroma ježe
v zakonodajnem postopku v republiki,
nekatera vprašanja pa so se začela reševati v organih federacije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
prouči, katere pobude bi bilo potrebno in

možno vključiti v zakonodajni program
za letošnje leto, katere pa v program za
naslednje leto.
4. Zbor ugotavlja, da so stališča, ki so
jih sprejeti zbori Skupščine SR Slovenije
ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije dne 20. oktobra 1976 še
vedno aktualna in iz njih še vedno izhajajo konkretne naloge na področju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti.
Družbenopolitični zbor meni, da bi bilo
koristno, da bi poleg Ustavnega sodišča
kot nosilca varstva ustavnosti, ki zagotavlja tudi zakonitost v skladu z ustavo,
ter drugih sodišč in organov družbenopolitičnih skupnosti, ki so neposredno
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odgovorni za uresničevanje ustavnosti in
zakonitosti ter skupščin družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti, tudi organizacije združenega dela in

druge samoupravne organizacije in
skupnosti ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, ki so po
ustavi dolžni skrbeti za ustavnost in za-

konitost, pogosteje obravnavali vprašanja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, kar bi pripomoglo tudi k utrjevanju
socialističnih samoupravnih odnosov.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
naravni in kulturni dediščini
Družbenopolitični zbor je na seji dne 25,
junija 1979 obravnaval osnutek zakona
o naravni in kulturni dediščini in na podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednja
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da obrazložitev osnutka zakona ni v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz določil Poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predla-

gatelj bi se moral v obrazložitvi natančno
vsebinsko opredeliti do vseh pripomb,
predlogov in stališč, ki so bile izražene
ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. Zagotoviti bi moral sodelovanje in
usklajevanje tudi s strokovnimi organizacijami s tega področja.
2. Osnutek zakona ni usklajen z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugimi sistemskimi zakoni.
Zlasti ni pravilno opredeljena svobodna

menjava dela (55. člen), samoupravna organiziranost in status strokovnih služb.
3. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, naj - kolikor predlagatelj ne bo mogel razrešiti vseh dilem
vsebinske narave že v tej fazi obravnave sprejmeta sklep, da se osnutek zakona
vrne predlagatelju, ki naj ga v skladu s
tretjim odstavkom 266. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije dopolni na podlagi pripomb in razprave.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
naravni in kulturni dediščini
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 20. seji dne 25. junija
1979 obravnaval osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini In na podlagi
tretjega odstavka 266. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži.
2. Glede na številne pripombe, stališča
in predloge delovnih teles našega zbora
in skupščine ter glede na stališča Družbenopolitičnega zbora, naj predlagatelj v
skladu s tretjim odstavkom 266. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
osnutek zakona spremeni oziroma dopolni ter ga ponovno predloži zborom
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge in stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL
Slovenije, dane ob obravnavi predloga za
izdajo zakona, ki po oceni zbora še vedno niso v celoti dosledno upoštevana.
Upošteva pa naj tudi pripombe, predloge
in stališča, dana v delovnih teles skupščine in zbora, stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe skupin delegatov in
pripombe iz razprave delegatov na seji
zbora.
Zbor združenega dela pa pri tem posebej opozarja še zlasti na naslednje:
- osnutek zakona je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z zakonom o združenem delu, ter z zakoni s področja graditve objektov, pripravljati pa ga je potrebno hkrati in v skladu z rešitvami v zakonu
o kulturnih skupnostih, v zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem
pianu SR Slovenije in z davčnimi predpisi.
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- V skladu z zakonom o kulturnih
skupnostih bo potrebno konkretno opredeliti specifično vlogo in naloge kulturne
skupnosti za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter oblike povezovanja udeležencev v svobodni menjavi dela znotraj
kulturne skupnosti oziroma krajevne
skupnosti, razmerja med občinsko in posebno kulturno skupnostjo, če bo oblikovana, ter predvideti možnosti in kriterije
za oblikovanje enot.
- V določbah, ki opredeljujejo planske
naloge na področju varstva in ohranjanja
naravne in kulturne dediščine je potrebno predvideti, da je to varstvo obvezen
element prostorskega planiranja. Oblike
planiranja varstva dediščine pa morajo
temeljiti na enotni metodologiji, ki bi jo
bilo potrebno v obliki tez priložiti že k
zakonu.
- Ponovno je potrebno proučiti določbe, ki opredeljujejo zavarovanje naravne
in kulturne dediščine. Izhodišče varovanja mora biti, da je delovni človek tisti, ki
v sistemu samoupravnega družbenega
planiranja med drugim načrtuje gospodarjenje s prostorom in njegovo zaščito
ter zadovoljuje svoje potrebe in odgovornosti po kulturi, tudi po varovanju kulturne in naravne dediščine ter v te namene
na podlagi plana tudi ustrezno razporeja
dohodek. V okviru SRS zato delovni ljudje z zakoni v splošnem interesu določajo zaščito območij izjemnih naravnih lepot in kulturnih vrednot trajnega pomena, ki ohranjajo značilnost Slovenije in
katerih bistveni element so prepovedi ter
kriteriji za dovoljenje eventuelnih posegov. Na tej podlagi v občinah z odloki,
glede na specifičnosti posameznih območij, določajo dodatne prepovedi in režim zaščite oziroma varstva. Skladno s
takšno usmeritvijo naj zakon določi, da je
primarna obveznost občine, da zavaruje
naravne znamenitosti in kulturne spome-

nike. Hkrati pa naj zakon omogoči, da
Skupščina SR Slovenije zavaruje s svojim aktom naravne znamenitosti in kulturne spomenike velikega ali izjemnega
pomena za republiko. Med spomenike in
znamenitosti takega pomena bi šteli narodne parke, naravne rezervate, arheološke spomenike ipd., kot je to določeno v
osnutku. Prav tako pa je potrebno omogočiti, da Skupščina SR Slovenije izda
akt o zavarovanju tudi takrat, ko občinska skupščina v okviru svoje pristojnosti
ne izda takšnega akta. Zakon naj torej
dopušča možnost izdaje intervencijskega akta Skupščine SR Slovenije.
- Zakon naj opredeli tudi obveznosti,
ki jih prevzema družbenopolitična skupnost z izdajo akta o zavarovanju, ter razmejitev obveznosti med republiko in občino, kadar Skupščina SR Slovenije izda
akt o zavarovanju in sicer zlasti tudi v
odnosu do kulturne skupnosti in drugih
samoupravnih interesnih skupnosti.
- Določneje je potrebno opredeliti
vprašanja stroškov varovanja, ohranjanja
in razvoja naravne in kulturne dediščine
in pri tem upoštevati naravo lastnine teh
predmetov, ki jih je potrebno varovati
glede na obveznosti kulturne skupnosti,
družbenopolitične skupnosti in lastnika
samega ter upravičenj družbe na podlagi
teh vlaganj.
- I/ zakonu je potrebno konkretno
opredeliti upravne naloge s področja varstva, ohranjanja in razvoja naravne in
kulturne dediščine, ki jih opravljajo pristojni občinski in republiški organi. Hkrati naj zakon določi, katera upravna pooblastila bi bilo smotrno prenašati na zavode, ki opravljajo sicer strokovne naloge varstva, ohranjanja in razvoja naravne
in kulturne dediščine. Ob tem je potrebno težiti k temu, da se strokovni zavodi
poročevalec

čimbolj razbremenijo upravnih nalog.
- Zakon naj opredeli, kakšna soglasja
in dovoljenja so potrebna, ter kdo jih
izdaja (občinski ali republiški organi) za
izdajo lokacijske dokumentacije, če se
le-ta nanaša na objekt, ki je zavarovan
kot naravna ali kulturna znamenitost. Pri
tem je treba upoštevati, da izdajanje dovoljenj za raziskovanje aH prestavitev arheoloških spomenikov praviloma spada v
pristojnost občinskih upravnih organov
oz. organa, ki je izdal akt o zavarovanju.

- Določbe, ki urejajo svobodno menjavo dela, je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zlasti pa je potrebno konkretno opredeliti udeležence in predmet svobodne menjave dela: v neposredni menjavi dela znotraj kulturne skupnosti oziroma po njej in v enoti. Ločiti je potrebno
programe, ki so predmet svobodne menjave dela, od javnih pooblastil in drugih
strokovnih nalog, ki jih opravljajo zavodi
(55. člen).

- Poglavje o samoupravnem organiziranju organizacij združenega dela, ki
opravljajo strokovne naloge na tem področju, je potrebno uskladiti z zakonom
o združenem delu. Pri tem bi kazalo v
zakonu opredeliti samo specifičnosti samoupravnega organiziranja. Zlasti pa je
potrebno določiti dejavnost zavodov in
pristojnosti, ki jih opravljajo na podlagi
upravnih pooblastil, ki jih določi zakon
ali odlok občinske skupščine, temelječ
na zakonu.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o naravni in
kulturni dediščini
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 25. junija 1979 obravnaval osnutek zakona o naravni In kulturni
dediščini In na podlagi 3. odstavka 266.
člena v zvezi z 237. členom poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
.1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži.
2. Glede na številne pripombe, stališča
In predloge delovnih teles našega zbora
in skupščine ter glede na stališča Družbenopolitičnega zbora naj predlagatelj v
skladu s 3. odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije osnutek zakona spremeni oziroma dopolni ter ga
ponovno predloži zborom Skupščine SR
Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge in stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL
Slovenije, dane ob obravnavi predloga za
izdajo zakona, ki po oceni zbora še vedno niso v celoti dosledno upoštevane.
Upošteva pa naj tudi pripombe, predloge
in stališča, dane v poročilih delovnih teles skupščine in zbora, stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe skupin
delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora.
Zbor občin pa pri tem posebej opozarja še zlasti na naslednje:
- Osnutek zakona je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z zakonom o združenem delu ter z zakoni s področja graditve objektov. Pripravljati pa ga je potrebno hkrati in v skladu z rešitvami v zakonu
o kulturnih skupnostih, v zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem
planu SR Slovenije in z davčnimi predpisi.
- V skladu z zakonom o kulturnih
skupnostih bo potrebno konkretno opredeliti specifično vlogo in naloge kulturne
skupnosti za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter oblike povezovanja udeležencev v svobodni menjavi dela znotraj
kulturne skupnosti oziroma posebne
skupnosti, razmerja med občinsko in posebno kulturno skupnostjo, če bo oblikoporočevalec

vana, ter predvideti možnosti in kriterije
za oblikovanje enot.
- V določbah, ki opredeljujejo planske
naloge na področju varstva in ohranjanja
naravne in kulturne dediščine je potrebno predvideti, da je to varstvo obvezen
element prostorskega planiranja. Oblike
planiranja varstva dediščine pa morajo
temeljiti na enotni metodologiji, ki bi jo
bilo potrebno v obliki tez priložiti že k
zakonu.
- Ponovno je potrebno proučiti določbe, ki opredeljujejo zavarovanje naravne
in kulturne dediščine. Izhodišče varovanja mora biti, da je delovni človek tisti, ki
v sistemu samoupravnega družbenega
planiranja med drugim načrtuje gospodarjenje s prostorom in njegovo zaščito
ter zadovoljuje svoje potrebe in odgovornosti po kulturi, tudi po varovanju kulturne in naravne dediščine ter v te namene
na podlagi plana tudi ustrezno razporeja
dohodek. V okviru SR Slovenije zato delovni ljudje z zakoni v splošnem interesu
določajo zaščito območij izjemnih naravnih lepot in kulturnih vrednot trajnega
pomena, ki ohranjajo značilnosti Slovenije in katerih bistveni element so prepovedi ter kriteriji za dovoljevanje eventuelnih posegov. Na tej podlagi v občinah z
odloki, glede na specifičnosti posameznih območij, določajo dodatne prepovedi
in režim zaščite oziroma varstva. Skladno
s takšno usmeritvijo naj zakon določi, da
je primarna obveznost občine, da zavaruje naravne znamenitosti in kulturne spomenike. Hkrati pa naj omogoči, da skupščina SR Slovenije zavaruje s svojim aktom naravne znamenitosti in kulturne
spomenike velikega ali izjemnega pomena za republiko. Med spomenike in znamenitosti takega pomena bi šteli narodne parke, naravne rezervate, arheološke
spomenike ipd., kot je to določeno v
osnutku. Prav tako pa je potrebno omogočiti, da Skupščina SR Slovenije izda
akt o zavarovanju takrat, ko občinska
skupščina v okviru svoje pristojnosti ne
izda takšnega akta. Zakon naj torej dopušča možnosti izdaje intervencijskega akta Skupščini SR Slovenije.
- Zakon naj opredeli tudi obveznosti,
ki jih prevzema družbenopolitična skupnost z izdajo akta o zavarovanju ter razmejitev obveznosti med republiko in občino, kadar Skupščina SR Slovenije izda
akt o zavarovanju in sicer zlasti tudi v
odnosu do kulturne skupnosti in drugih

samoupravnih interesnih skupnosti.
- Določneje je potrebno opredeliti
vprašanja stroškov varovanja, ohranjanja
in razvoja narayne in kulturne dediščine,
in pri tem upoštevati naravo lastnine teh
predmetov, ki jih je potrebno varovati
glede na obveznosti kulturne skupnosti,
družbenopolitične skupnosti in lastnika
samega ter upravičenj družbe na podlagi
teh vlaganj.
- V zakonu je potrebno konkretno
opredeliti upravne naloge s področja varstva, ohranjanja in razvoja naravne in
kulturne dediščine, ki jih opravljajo pristojni občinski in republiški organi. Hkrati naj zakon določi, katera upravna pooblastila bi bilo smotrno prenašati na zavode, ki opravljajo sicer strkovne naloge
varstva, ohranjanja in razvoja naravne in
kulturne dediščine. Ob tem je potrebno
težiti k temu, da se strokovni zavodi čimbolj razbremenijo upravnih nalog.
- Zakon naj opredeli, kakšna soglasja
in dovoljenja so potrebna, ter kdo jih
izdaja (občinski ali republiški organi) za
izdajo lokacijske dokumentacije, če se
le-ta nanaša na objekt, ki je zavarovan
kot naravna ali kulturna znamenitost. Pri
tem je treba upoštevati, da izdajanje dovoljenj za raziskovanje ali prestavitev arheoloških spomenikov praviloma spada v
pristojnost občinskih upravnih organov
oz. organa, ki je-izdal akt o zavarovanju.
- Določbe, ki urejajo svobodno menjavo dela, je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zlasti pa je potrebno konkretno opredeliti udeležence in predmet svobodne menjave dela: v neposredni menjavi dela, v menjavi dela znotraj kulturne
skupnosti oziroma po njej in v enoti. Ločiti je potrebno programe, ki so predmet
svobodne menjave dela, od javnih pooblastil in drugih strokovnih nalog, ki jih
opravljajo zavodi (55. člen).
- Poglavje o samoupravnem organiziranju organizacij združenega dela, ki
opravljajo strokovne naloge na tem področju, je potrebno uskladiti z zakonom
o združenem delu. Pri tem bi kazalo v
zakonu opredeliti samo specifičnosti samoupravnega organiziranja. Zlasti pa je
potrebno določiti dejavnost zavodov in
pristojnosti, ki jih opravljajo na podlagi
upravnih pooblastil, ki jih določi zakon
ali odlok občinske skupščine, temelječ
na zakonu.
5

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Razvoj
družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji<< in predloga za izdajo zakčna o
družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji
Družbenopolitični zbor je na seji dne 25.
junija 1979 obravnaval gradivo »Razvoj
družbenega sistema informiranja v SR
Sloveniji« in predlog za izdajo zakona o
družbenem sistemu informiranja v SR
Sloveniji ter na podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednja
stališča:
1. Gradivo »Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji« skuša
oceniti stanje na področju sistemov informiranja v SR Sloveniji, dati opredelitev družbenega sistema informiranja na
področjih organizacije, delovanja, strukture in normativnega urejanja tega področja.

Ob tako široko zastavljeni nalogi pa
4. Opis in ocena stanja in potreb, ki jih
ostaja gradivo preveč splošno, nepopol- daje predlagatelj v predloženem gradivu
no in ne daje dovolj konkretnih usmeritev ne dajeta dovolj opore za odločitev o
za nadaljnjo graditev družbenega siste- tem, ali je zakon potreben. Med glavne
ma infomiranja.
pomanjkljivosti je mogoče šteti tudi to,
2. Za oblikovanje koncepta družbene- da se iz predloga za izdajo zakona ne
ga sistema informiranja in za normativno vidijo nove naloge najpomembnejših nourejanje tega področja je predvsem po- silcev informacijske dejavnosti in ratrebno analizirati vse oblike sedanjega zmerja med njimi.
evidentiranja, zbiranja, obdelave, izkazo5. Družbenopolitični zbor predlaga
vanja, dostopnosti in uporabnosti podat- pristojnima zboroma, da na sejah obravkov in informacij. Na podlagi ocen iz teh navata predlog za izdajo zakona, da pa
analiz bo mogoče opredeliti družbene ne sprejmeta odločitve o tem, ali je zakon
potrebe za zgraditev usklajenega druž- potreben.
benega sistema informiranja, zlasti poPristojna zbora naj naložita predlagatrebe temeljnih samoupravnih organiza- telju, da predloži dodatno gradivo, v kacij in skupnosti in občin.
terem naj natančneje utemelji potrebo za
3. Uveljavitev samoupravnega družbe- izdajo zakona in v tezah konkretnejše
nega planiranja . informiranja, zato je rešitve najpomembnejših vprašanj, ki naj
treba delo na tem področju pospešiti.
bi jih urejal zakon.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi razvoja družbenega
sistema informiranja v SR Sloveniji in predloga za izdajo zakona o družbenem
sistemu informiranja v SR Sloveniji
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 21. seji dne 26. junija
1979 obravnaval razvoj družbenega sistema Informiranja v SR Sloveniji in
predlog za izdajo zakona o družbenem
sistemu informiranja v SR Sloveniji in
na podlagi 261. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Sklepanje o tem, ali je predlog za
izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji potreben ali ne,
se odloži.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, predlogi, mnenji in stališči od-

bora za družbenopolitični sistem in razprave na seji zbora, predloži dodatno
gradivo, v katerem naj natančneje utemelji potrebo za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji
in v tezah nakaže konkretnejše rešitve
najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih
urejal zakon.

STALIŠČA IN PREDLOGI
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o davkih občanov
Družbenopolitični zbor je na seji dne 25.
junija 1979 obravnaval predlog za izdajo
zakona o davkih občanov in na podlagi
88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
stališča in predloge
1. Ob pripravi zakona bo treba razčistiti vprašanje, kako izpeljati ustavno
normo in določbe zakona o združenem
delu, ki opredeljujejo družbenoekonomski položaj kmetov v načelu tako, da imajo ti enak položaj in v osnovi enake pravi-
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ce kot delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi. Proces spreminjanja odnosov v kmetijstvu in spreminjanje pogojev doseganja dohodka narekuje določeno prilagoditev sistema obdavčevanja
dohodka iz kmetijske dejavnosti. Postavlja se vprašanje, kje in kako postopoma
uvajati obdavčevanje dohodka v kmetijstvu, pri čemer obdavčevanje v kmetijstvu ne bi smelo delovati destimulativno.
V primeru obdavčevanja po doseženem
dohodku bi bilo treba objektivizirati normative in standarde za ugotavljanje stroškov. Kazalo bi preučiti možnost, da bi
tudi kmete vključevali v krog zavezancev,
ki se jim davek odmerja na osnovi davčne
napovedi.

2. Pri obračunavanju prometnega davka se dogajajo mnoge nepravilnosti v primerih, ko gre za občasno ali trajnejše
sodelovanje samostojnih obrtnikov z
združenim delom. Preprečevanje in odpravljanje teh nepravilnosti mora biti
skrb predvsem za to odgovornih strokovnih delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, organov samoupravne delavske kontrole in službe
družbenega knjigovodstva.
3. Družbenopolitični zbor meni, da je
treba pri pripravi predloga zakona o davkih občanov izhajati iz analize davčne
politike in pri organiziranosti in statusu
davčnih uprav zagotoviti njihovo samostojnost in odgovornost.

poročevalec

-SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o davkih občanov
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 21. seji dne 26. junija
1979 obravnaval predlog za izdajo zakona o davkih občanov in na podlagi drugega odstavka 261. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep

1. Predlog za izdajo zakona o davkih
občanov se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
osnutka zakona naj upošteva predloge
dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih ter predloge dane v razpravi na seji zbora.

3. Zbor združenega dela predlaga, da
se o predlogu za izdajo zakona še naprej
razpravlja, s tem da se organizira širša
javna razprava predvsem na kmetijskih
območjih, da bi se tako do priprave
osnutka zakona razjasnila vprašanja,
predlogi, pripombe in stališča, ki so bila
izražena v razpravi na seji zbora.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o reševanju
problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR
Sloveniji v letu 1978
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 20. seji dne 25. junija
1979 obravnaval poročilo o reševanju
problematike varstva dobrin splošnega
pomena in vrednot človekovega okolja
v SR Sloveniji v letu 1978 in na podlagi
244. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije podpira ugotovitve in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, vsebovane v poročilu o reševanju
problematike varstva dobrin splošnega
pomena in vrednot človekovega okolja v
SR Sloveniji v letu 1978 ter sprejema
predloge, mnenja in stališča odborov za
stanovanjsko-komunalna vprašanja in
varstvo okolja ter agrarno politiko in stališča delegatov, izražena v razpravi na
seji zbora.
2. Zbor združenega dela ugotavlja, da
uresničevanje nalog na področju varstva

dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, ki so sprejeta v srednjeročnem planu, ni zadovoljivo, prav tako
pa tudi ne uresničevanje zakonov o varstvu zraka, o ravnanju z odpadki, o vodah
in o urbanističnem planiranju, pri čemer
se vse prepočasi uresničujejo tudi skupščinska stališča, sklepi in priporočila o
reševanju problematike varstva dobrin
splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, sprejeta v letu 1977. Zbor ugotavlja, da so stališča, sklepi in priporočila
še vedno aktualna in tudi v prihodnje
zavezujejo vse družbene in druge subjekte, da uresničujejo sprejete naloge, obveznosti in odgovornosti na tem področju.
3. Zbor združenega dela priporoča
vsem organizacijam združenega dela in
drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim, da ponovno proučijo svoje
naloge na tem področju in ugotovijo kako se uveljavlja interes za varstvo okolja v
njihovi organizaciji, zlasti glede priprav
sanacijskih programov, pri tem pa še z

večjo zavzetostjo uresničujejo svoje obveznosti in dolžnosti, opredeljene v stališčih, sklepih in priporočilih o reševanju
problematike varstva dobrin splošnega
pomena in vrednot človekovega okolja
ter v drugih aktih.
Ker je v planih temeljnih organizacij
združenega dela dan še vedno premajhen poudarek varstvu okolja, zbor priporoča vsem temeljnim organizacijam
združenega dela, da z uveljavitvijo sistema planiranja in ob pripravi novih srednjeročnih planov, posvetijo tem vprašanjem posebno pozornost, zlasti glede
opredeljevanja in vključevanja sanacijskih programov v planih in dogovorih o
temeljih planov.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in pristojni republiški upravni organi naj
čimprej sprejmejo ustrezne izvršilne
predpise za izvajanje zakonov ter stališč,
sklepov in priporočil skupščine na področju varstva okolja, pri čemer naj proučijo možnost za izdajo enotnega zakona
o varstvu okolja.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, z osnutkom zakona
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 25. junija 1979 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, z osnutkom zakona in na
podlagi 3. odstavka 261. in 2. odstavka
266. člena v zvezi z 2. odstavkom 250.
člena, 244. in 237. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:

poročevalec
\

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
zraka, z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih
teles skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave
delegatov na seji zbora.
4. Izvršni svet naj hkrati s predlogom

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka predloži tudi odlok
o organizaciji in financiranju analitično
nadzornega in alarmnega sistema za varstvo zraka na območju SR Slovenije.
5. Izvršni svet naj k predlogu zakona
predloži tudi predlog odloka, s katerim
bodo urejene proračunske obveznosti po
tem zakonu z variantnimi rešitvami in kot
informativno gradivo tudi samoupravni
sporazum o združevanju sredstev z
ustreznimi finančnimi prikazi.
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IN DELEGATOV

s tehnično dokumentacijo o nanaša predvsem na primere,
stabilnosti objekta in njegovi ko so investitorji zgradili in
varnosti gledo požara, življe- uporabljajo objekte brez vsanja in zdravja ljudi, prometa in kega dovoljenja, ne da bi spososednjih objektov na tehnič- štovali določbe Zakona o granem pregledu komisija, ki jo
objektov in druge pozitivSkupina delegatov za dele- izda gradbeno dovoljenje, če imenuje upravni organ in v ditvi
ne zakonodaje. Zato upravni
giranje delegata v Zbor občin je bil objekt zgrajen brez nje- njej sodelujejo strokovnjaki, v organi
primerov takih kršiteSkupščine SR Slovenije obči- ga ali v nasprotju z njim.
smislu 56. člena citiranega ljev ne morejo obravnavati
ne Kranja je zastavila nasledzakona.
drugače, kot primere tistih innje delegatsko vprašanje:
Problematika, ki izhaja iz vestitorjev, ki se ravnajo po
Pogoj zakonite gradnje je
Na vprašanje je odgovoril delegatskega vprašanja se predpisih.
veljavno lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma določi- Tone Kovič, dipl. ing., republitev lokacijskih pogojev v ški sekretar za industrijo:
gradbenem dovoljenju. Zakon
o urbanističnem planiranju
Zakon o graditvi objektov ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 26. 6.1979
govori tudi o gradnjah brez lo- (Uradni list SRS št. 42/73) v 3.
kacijskega dovoljenja ali v in 22. členu določa, da se ob- Kako se namerava vključiti v
nasprotju z njim ter določa jekt lahko začne graditi le na razreševanje problematike oskrbe s
postopke za odstranitev tako podlagi gradbenega dovoljezgrajenih objektov. Dopušča nja, ki ga dajo pristojni uprav- premogom komite za energetiko?
pa tudi možnost, da se izda ni organi na zahtevo investilokacijsko dovoljenje nakna- torja. Na podlagi 25. člena pa
V letošnji zimi je trpelo ob- legatsko vprašanje oziroma
dno oziroma da se odstrani- se lahko izda gradbeno dovo- močje,
ki ga oskrbuje s pretev objekta lahko odloži.
ljenje samo na podlagi prav- mogom trgovsko proizvodno pobudo:
1. kako se namerava vkljuZakon o graditvi objektov nomočne odločbe o lokacij- podjetje DOM-SMREKA občiti v razreševanje problemanima določb, ki bi urejale skem dovoljenju.
čutno pomanjkanje premoga tike oskrbe s premogom kovprašanje reševanja gradbeZakon o graditvi objektov
široko potrošnjo. Izvršni mite za energetiko, kajti pronih zadev, kadar je objekt torej jasno opredeljuje, da se za
občine Maribor si še po- blem oskrbe s to vrsto energizgrajen brez gradbenega do- lahko prične z gradnjo objek- svet
sebej
prizadeva, da se stanje je presega možnosti razreševoljenja ali v nasprotju z njim. ta šele po izdaji gradbenega ne bi ponovilo
tudi v prihodnji vanja na občinski ravni;
Z nesorazmernimi sttoški bi dovoljenja in za sedaj ne
zato je že sedaj pred za2. ker je problematika oskrrešili tudi ta problem. Potreb- predpisuje posebnega po- zimi,
sezone analiziral, če be s premogom sestavni del
no bi bilo naročiti ustrezno stopka za legalizacijo gradnje četkom
pogodbeno dogovorjene preskrbovanja z energijo,
dokumentacijo, ki bi posnela objektov, ki so bili zgrajeni so
količine in v kakšni meri te predlagamo, da se poenoti
dejansko stanje. institucije* ki brez predpisanega dovolje- zadovoljujejo
predvidene po- pristop k samoupravnemu
se ukvarjajo s to dejavnostjo nja.
trebe.
sporazumu o združevanju deso že itak preobremenjene z
Po zakonu o spremembah
delom. Postopki bi bili izredno in dopolnitvah zakona o urbaGlede na dosedanje skle- la in sredstev ter zagotavljadragi poleg tega pa tudi izre- nističnem planiranju (Uradni njene dogovore ocenjujemo, nju in razporejanju skupnega
dno dolgi.
list SRS št. 8/78) je možno za da bo za navedeno oskrbo- prihodka, ki ga ustvarjajo s
V kolikor ne bomo zavzeli nekatere objekte, zgrajene valno območje primanjkovalo prometom premoga premostališča do tega problema, brez lokacijskega dovoljenja ca. 60.000 ton premoga za ši- govniki in prodajne organizazlasti tudi z že vseljenimi ob- izdati lokacijsko dovoljenje, roko potrošnjo, kar predstav- cije združenega dela.
jekti, bomo ostali na pol poti. naknadno.
lja 23% celotnih potreb. UgoNa vprašanje je odgovoril
Če je zakon o urbanističnem
Le v teh primerih je možno, tavljamo namreč, da je vpra- Drago Petrovič, predsednik
planiranju rešil vprašanje da investitorji zaprosijo za iz- šanje s toplotno energijo za Republiškega komiteja za
gradenj brez lokacijskega do- dajo gradbenega dovoljenja, občino Maribor zelo pomemb- energetiko:
voljenja ali v nasprotju z njim, med in po končani gradnji. no, saj bi povzročili vsaki zaRepubliški komite za enerbi moral taka vprašanja reše- Vendar pa morajo zahtevi za stoji v oskrbi s to vrsto energi- getiko si je stalno prizadeval
vati tudi zakon o graditvi ob- izdano gradbeno dovoljenje je motnje v proizvodnji oziro- reševati probleme v zvezi s
jektov, sicer določba o do- predložiti projekt izvedenih ma motnje v vzgojnoizobraže- proizvodnjo in porabo vseh
pustnosti izdaje lokacijskega del s predpisanimi soglasji valnem, v vzgojnovarstvenem vrst energetskih virov in ne sadovoljenja naknadno, nima pristojnih organov in organi- procesu, v domovih za osta- mo premoga. Osnovna izhodiprave utemeljitve. Lokacijsko zacij. To velja izključno za ob- rele ter bi slabile splošno raz- šča, ki so vodila RKE pri rešedovoljenje kot dovoljenje, ki jekte, za katere je bilo nakna- položenje stanovalcev.
vanju te problematike so:
določa kje se mora objekt na- dno izdano lokacijsko dovoS strani združenih premo- da je potrebno proizvodhajati v prostoru ima za cilj ljenje.
govnikov Jugoslavije je pri- njo in oskrbo vseh vrst enerzgraditev objekta za kar pa je
Objekt pa se lahko prične pravljen tudi predlog samo- getskih virov reševati dolgopotrebno gradbeno dovolje- uporabljati šele, ko je bil v upravnega sporazuma o zdru- ročno;
nje.
- da je SR Slovenija deficismislu 52. člena zakona o ževanju dela in sredstev, ki
Zaradi tega postavljamo graditvi objektov opravljen te- določa medsebojne pravice tarna v vseh vrstah energetnaslednja vprašanja:
hnični pregled in je organ, ki in obveznosti posameznih skih virov;
- Ali je mogoče izdati upo- je izdal gradbeno dovoljenje, udeležencev v oskrbovalni
- da bo zaradi deficitarnosti
rabno dovoljenje brez grad- izdal uporabno dovoljenje. verigi, to je pravice in obvez- energetskih virov, oskrbeti
benega dovoljenja ali pa je Pomeni, da ni mogoče izdati nosti med premogovniki in manjkajoče primarne energetobvezna izdaja gradbenega uporabnega dovoljenja brez prometnimi - prodajnimi or- ske vire prvenstveno iz drugih
dovoljenja naknadilo.
gradbenega dovoljenja. V pri- ganizacijami.
socialističnih republik in avto- Kako naj se tedaj ugotovi merih pa, ko je bilo gradbeno
Skupina delegatov s po- nomnih pokrajin;
in kdo naj ugotovi, da je ob- dovoljenje izdano naknadno, dročja gospodarstva 16. oko- da je, zaradi prej navedejekt stabilen in varen.
pa lahko ugotovi v skladu z liš za Zbor združenega dela nih vzrokov, potrebna racio- Na podlagi kakšne te- 59. členom citiranega zakona Skupščine SRS iz občine Ma- nalna poraba vseh vrst enerhnične dokumentacije naj se ali je objekt izveden v skladu ribor postavlja naslednje de- getskih virov.
ZBOR OBČIN - 23. 5. 1979
Ali je mogoče izdati uporabno
dovoljenje brez gradbenega dovoljenja?
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poročevalec

Glede na navedena izhodišča je bila na pobudo Republiškega komiteja za energetiko
sprejeta v letu 1977 Energetska bilanca SR Slovenije za
obdobje od leta 1981 do leta
2000, prav tako pa istega leta
Program ukrepov za racionalno pridobivanje, pretvarjanje,
transport in porabe energije.
Oba dokumenta sta bila sprejeta na podlagi široke javne
razprave tudi v skupščini. Informacija o teh dokumentih in
ustrezna priporočila so bila
prav tako sprejeta v Skupščini
SR Slovenije.
Pri reševanju problematike
oskrbe s premogom je Republiški komite ukrepal:
1. V letu 1978, ko je nastala
problematična oskrba s premogom, so vsi premogovniki
SR Slovenije, na pobudo komiteja, obratovali tudi ob dela
prostih dneh, zato, da po svojih možnostih omilijo kritično
stanje oskrbe široke potrošnje
s premogom v jesenskih mesecih lanskega leta;
2. posredoval pri premogovnikih SR Bosne in Hercegovine, da povečajo dobave
premoga nad pogodbenimi
količinami. Zaradi krizne situacije, ki je bila tudi v tej republiki koncem leta 1978, ni uspelo
dobiti večjih količin premoga;
3. že v mesecu januarju tega leta je organiziral razgovore

s predstavniki elektrogospodarstva, samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo, samoupravne interesne skupnosti za nafto in
plin, premogovniki ter nekaterimi OZD s področja trgovine
(Dom-Smreka Maribor, Kurivoprodaje Ljubljana, Merkur
Kranj) zaradi ugotovitev potreb po premogu.
Na podlagi ugotovitev, je bila poslana premogovnikom SR
BiH dolgoročna potreba po
.premogu do leta 1990.
4. Ker so premogovniki SR
BiH sporočili, da v tem letu ne
rtiorejo dobaviti premoga preko pogodb, ki so jih sklenile
OZD s področja trgovine, je
Rudnik lignita Velenje na
predlog komiteja 1. junija sporočil, da bo razen premoga, ki
ga daje trgovini na podlagi letnega programa, dal za potrebe
široke potrošnje še dodatnih
171 tisoč ton premoga, Zasavski premogovniki pa predvidoma od meseca septembra še
dodatnih 40 tisoč ton rjavega
premoga in to z delom ob dela
prostih dneh.
5. ker še okrog 20.000 ton
premoga primanjkuje, bodo
razgovori še s premogovniki
Senovo, Laško in Kanižarica,
da povečajo proizvodnjo premoga. Prav tako si bo prizadeval komite za uvoz briketov iz
NDR, čeprav uvoz iz inozem-

stva povečuje uvozno odvisnost energetskega gospodarstva, kar pa ni v skladu z dolgoročno energetsko politiko
na eni strani, na drugi strani pa
vpliva tudi na slabšanje plačilno bilančnega stanja republike. Tudi v preteklem letu je dal
komite pozitivno mišljenje glede uvoza briketov.
Glede na znane informacije
iz časopisov v zadnjih dneh, da
je možno dobiti premog tudi v
premogovnikih Kolubara, Banoviči, Kostolac in kosovskih
premogovnikov, je komite na
podlagi dodatnih informacij
ugotovil, da ta informacija ni
bila podana v skladu s stvarnim stanjem v teh premogovnikih, in da so na razpolago
samo določene količine premoga iz kosovskih premogovnikov. Premogovniki iz Bosne
in Hercegovine, kot je bilo že
omenjeno, v letošnjem letu niso sposobni dati večjih količin.
Premog iz Kostolca in Obrenovca ne odgovarja kvaliteti, ki
je potrebna za našo široko potrošnjo. Ostal je edino premog
v Kosovskem bazenu, kjer je
Komite takoj sporočil, da nam
zagotovijo v okviru razpoložljivih količin 50 tisoč ton sušenega lignita, ki je edino sposoben za transport na tej daljavi.
Sporočila kosovskih premogovnikov še ni, vendar upamo,
da bomo to možnost lahko iz-

koristili in zagotovili dodatnih
50 tisoč ton zato, ker ocenjujemo, da uvoz iz nemške demokratične republike ne bo možen, ker že je v tej deželi sprejeta zapora za izvoz premoga
zaradi pomanjkanja nafte in
zemeljskega plina.
Komite ocenjuje, da bo po
vseh navedenih ukrepih, v letošnjem letu nekoliko boljše v
oskrbi s premogom, predvsem
zaradi napora naših premogovnikov, ki so z dodatnim delom pripravljeni zagotoviti potrebne količine široke potrošnje.
Odgovor na drugo vprašanje, da se poenoti pristop k
samoupravnemu sporazumu o
združevanju dela in sredstev
je:
Republiški komite za energetiko podpira samoupravno
sporazumevanje med premogovniki in prodajnimi organizacijami, vendar smatra, da bi
predloženi sporazum moral
vključevati ne samo obveznost
zagotovitve obratnih sredstev
za vzdrževanje zalog premoga,
temveč predvsem sredstva za
nemoten in tekoč razvoj premogovnikov. V tej smeri si bo
RKE prizadeval za pripravo novega sporazuma, ki naj bi poleg prometno-prodajnih organizacij vključeval vse porabnike predvsem v industriji in
energetiki.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI

Stanovanjska graditev
Eden od temeljnih ciljev družbenoekonomskega razvoja
republike SR Slovenije je izboljšanje življenjskega standarda
delovnih ljudi, ki je v največji meri odvisen od stanovanjskih
razmer delavcev. Zidavi stanovanj in reševanju problemov v
zvezi s stanovanjskimi vprašanji je zato posvečena posebna
družbena skrb.

Podatki o zidavi stanovanj v SR Sloveniji ne kažejo, da je
bilo reševanje stanovanjskih razmer vedno uspešno. V zadnih
letih se število zgrajenih stanovanj ponovno zmanjšuje in
sicer deloma ob visoki investicijski dejavnosti na račun gospodarskih objektov, ki so za gradbene organizacije neprimerno bolj donosni kot gradnja stanovanj. Težave pri pripravi
urbanistične dokumentacije, pri pridobivanju in komunalnem
opremljanju zemljišč pa zavirajo uspešnejšo stanovanjsko
graditev.

Tabela 1:
Število dokončanih stanovanj, poprečna velikost stanovanj, verižni indeks ter delež tri in
večsobnih stanovanj v SR Sloveniji, 1974-78
Število dokončanih stanovanj
verižni
družbena
Leto
skupaj
indeks
lastnina
1974
13.793
131
8076
1975
15.893
115
9750
1976
14.465
91
8536
1977
14.975
- 104
8164
1978 14.395
96
8258
1) Predhodni podatki
poročevalec

Poprečna velikost
stanovanj (m2)
družbena
lastnina
lastnina
občanov
54,8
90,0
54,8
87,1
55,2
90,8
55,2
91,2
55,2
92,2

Delež tri in večsobnih stanovanj
%
družbena
lastnina
skupaj
lastnina
občanov
49,6
30,2
77,0
47,0
27,4
78,0
50,1
30,7
78,2
50,8
26,9
79,0
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V letu 1973 je bilo zgrajenih le okoli 1000 stanovanj, v 1974
pa 31% več. V 1975 je bilo zgrajenih okoli 15.900 stanovanj,
kar je največ v povojnem obdobju. V 1976 se je število zgrajenih stanovanj zmanjšalo na 14.500 in se tudi v letih 1977 in
1978 ni bistveno povečalo. V treh letih tekočega planskega
obdobja je bilo v SR Sloveniji zgrajenih 43.835 novih stanovanj, to je okoli dve tretjini vseh predvidenih za to obdobje.
Dograditev skupnega števila stanovanj sicer dosega predvideno število, struktura stanovanj po lastništvu pa je zelo
neugodna. Stanovanj, ki so družbena lastnina, je bilo zgrajenih precej manj kot je bilo predvideno. V srednjeročnem
planu določen delež skupnega števila zgrajenih stanovanj v
družbeni lastnini, bi moral znašati 70%, v prvih treh letih pa je
dosegel le 57%. Plan je bil tako dosežen predvsem zaradi
povečane dejavnosti občanov, ki gradijo stanovanja v lastni
režiji. Neustrezna struktura zgrajenih stanovanj je bila prenešena iz prejšnjega planskega obdobja, v 1975 je bilo od vseh
zgrajenih stanovanj 61 % stanovanj v družbeni lastnini, vendar
pa pomeni 9750 družbenih stanovanj, zgrajenih v tem letu,
največje število v družbeni lasti zgrajenih stanovanj po vojni.
Na neugoden potek stanovanjske gradne kažejo tudi podatki o številu nedokončanih stanovanj, ki se zadnja leta
povečujejo. Da se je položaj v stanovanjskem gospodarstvu
kljub vsemu nekoliko izboljšal, nam pokažejo kazalniki o

številu na novo zgrajenih stanovanj na 1000 prebivalcev, ki jih
je bilo v 1971 6, v letu 1978 pa 8.
Poprečna površina stanovanj se iz leta v leto počasi povečuje. V 1974 je 2znašala poprečna
površina na novo zgrajenih
stanovanj 69 m ,1978 pa 71 m2. Družbena stanovanja so bila v
1978 v poprečju za 37 m2 manjša od tistih, ki so last občanov.
Stanovanja v družbeni lasti so pretežno eno- ali dvosobna
oziroma garsonjere. Tri-, štiri- ali večsobnih stanovanj, ki jih
občani gradijo v lastni režiji, je samo 30%.

CENE STANOVANJ
Z uveljavljanjem samoupravnih odnosov v graditvi stanovanj si od leta 1975, ko je bil sprejet predlog sprememb in
dopolnil družbenega dogovora o načinu oblikovanja cen v
graditvi stanovanj, prizadevamo za realnejše oblikovanje cen
stanovanj. Prepočasno uvajanje sodobne tehnologije in
boljše organizacije pri graditvi stanovanj ter počasno uveljavljanje dohodkovnih odnosov so vzroki, da so stanovanja ponekod že zelo draga. Razmerje med ceno kvadratnega metra
stanovanj in poprečnim osebnim dohodkom je v primerjavi z
razvitimi evropskimi državami še vedno veliko. Enomesečni
osebni dohodek pri nas pomeni 0,67 m2 stanovanj.

Tabela 2:
Poprečne cene in stroški graditve za 1 m2 stanovanja v SR Sloveniji, 1974-1978

Leto
1974
1975
19762
1977
1978

Število 1
stanovanj
6856
6742
7894
4913
5957

Poprečne
cene za2
1m
(din)
4473
5689
6744
7425
8767

Verižni
indeks
127,2
118,6
118,13'

Poprečni
stroški
graditve2
za 1 m
(din)
3709
4716
5525
5848
6702

Udeležba
stroškov
graditve
v skupni
ceni (%)
82^9
82,9
81,9
78,8
76.5

Verižni
indeks
127,2
117,2
114,63'

1. Do leta 1976 so podatki za dogovorjene prodajne cene stanovanj, ki so se gradila za trg
2. Za leto 1977 in 1978 so podatki samo o cenah tistih stanovanj, za katera je bil opravljen končni obračun stroškov.
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3. Indeks
Cene kvadratnega metra stanovanj so v SR Sloveniji v
zadnih petih letih naraščale po poprečni stopnji 15%. V 1978
so se cene stanovanj, za katere je bil opravljen končni obračun stroškov, gibale med 6000 in 12.000 dinarjev. Tako velike
razlike v ceni kvadratnega metra stanovanj kažejo na to, da
aprila 1978 sprejetega družbenega dogovora o oblikovanju
cen, niso upoštevali povsod. Poleg tega pa na ceno stanovanj
vplivajo različni dejavniki kot so različna opremljenost
zgradbe in stanovanj, velikost, lokacija in podobni dejavniki.
Za SR Slovenijo je značilno, da so se v poprečju stroški
graditve za m2 stanovanj od 1974 dalje povečali manj, kot se je
povečevala skupna končna cena. To pomeni, da so ostali
stroški (pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč, projektiranje, prispevki, takse, obresti itd.) naraščali hitreje in
tako močneje vplivali na povečanje skupne končne cene.
Družbeno usmerjena gradnja stanovanj ob postopnem odpravljanju gradnje za tcg se ne odvija dovolj uspešno. Po
statističnih podatkih za 1978 je bilo 78,6% stanovanj grajenih
za trg, to je za 2,2% več kot leto prej. To razmerje se tudi v
1979 ne bo bistveno izboljšalo; lani je bilo od vseh sklenjenih
pogodbo za gradnjo novih stanovanj kar 65% namenjenih
tržišču. Med republikami je bil v SR Sloveniji delež sklenjenih
pogodb za gradnjo stanovanj za trg največji. Samoupravne
stanovanjske skupnosti še niso polno zaživele kot organizator
in koordinator v usmerjeni stanovanjski izgradnji. Glavni no10

silci graditve stanovanj so še vedno gradbene organizacije
združenega dela, ki so v 1978 organizirale in financirale graditev 75% od vseh stanovanj, za katero je bil opravljen končni
obračun in sklenile 71% od vseh pogodb za gradnjo novih
stanovanj.

RAZDELITEV STANOVANJ IN
KREDITOV ZA STANOVANJA
V zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj delavcev statistika zbira podatke o razdelitvi stanovanj in kreditov za gradnjo stanovanj. Zadnji podatki so zbrani za 1976, vendar so
porazdelitve in strukture podatkov še neuporabne.
Organizacije združenega dela v gospodarstvu in negospodarstvu, delovne skupnosti organov ali organizacij družbenopolitičnih skupnosti, ki so v 1976 reševale stanovanjsko problematiko svojih delavcev, so zaposlovale okoli 582 tisoč
delavcev za nedoločen čas. Od teh delavcev se je 9297 vselilo
v dodeljena stanovanje (125 delavcev manj kot v 1975). Od
vseljenih stanovanj je bilo tri petine novih, 12,8% dodeljenih
stanovanj pa je bilo zgrajenih iz sredstev družbene pomoči (v
1975 13,8%).
poročevalec

Tabela 3:
Prošnje delavcev za dodelitev stanovanj In kreditov za graditev-nakup stanovanja (stanje 31.12.)

1976
Visoka strokovna usp.
Višja strokovna usp.
Strednja strokovna usp.
Nižja strokovna usp.
Visokokvalificirani delavec
Kvalificifeni delavec
Polkvalificirani delavec
Nekvalificirani delavec
Neznano

Delavci v organizacijah z
nerešenimi prošnjami za
stanovanje
število
%
582.343
100
25.272
4,3
23.931
4,1
84.364
14,5
26.587
4,6
32.769
5,6
175.197
30,1
113.462
19,5
100.761
17,3
■*

Delavci z nerešenimi
prošnjami za dodelitev
stanovanja
število
• %
32.640
100
1783
5,5
1743
5,3
6328
19,4
1777
5,4
1755
5,4
8863
27,2
5365
16,4
5026
15,4
t

Delavci z nerešenimi
prošnjami za kredit
število
7743
395
403
1478
429
562
2322
1348
806

%
100
5,1
5^2
19,1
5^5
7,3
3o!o
17^4
10,4

Tabela 4.
Razdelitev stanovanj in kreditov za graditev - nakup stanovanja

1976
Visoka strokovna usp.
Višja strokovna usp.
Srednja strokovna usp.
Nižja strokovna usp.
Visokokvalificirani delavec
Kvalificirani delavec
Polkvalificirani delavec
Nekvalificirani delavec
Neznano

število
9297
674
628
1885
399
477
2526
1565
1101
42

skupaj
%
100
7,2
6,8
20,3
4,3
5,1
27,2
16,8
11,8
0,5

Delavci,I ki so se vselili v stanovanja
i
v nova
v stanovanja
stanovanja družbene pomoči
število
% število
%
5640
100
1190
100
464
8,2
54
4,5
52
4,4
412
7,3
204
17,1
1239
22,0
255
4,5
55
4,6
345
6,1
39
3,3
1494
26,5
326
27,4
831
14,7
276
23,2
554
9,8
169
14,2
26
0,5
15
1,3

Reševanje stanovanjske problematike je bilo v 1976 manj
uspešno kot v 1975 po navedbah samih organizaci predvsem
zaradi prepočasne graditve družbenih stanovanj. Posojilo za
graditev oziroma nakup stanovanja je v 1976 prejelo 3,6%
vseh delavcev v opazovanih organizacijah, v 1975 pa 4,2%
vseh delavcev (krediti za adaptacijo in rekonstrukcijo niso
zajeti). Ob upoštevanju obeh načinov reševanje stanovanjskih
problemov delavcev, je bilo ugodno rešenih 30.290 ali 5,2%
vseh prošenj za dodelitev kreditov in stanovanj. Večje število
je takih delavcev, ki so vložili prošnjo za stanovanje ali kredit,
pa do konca leta njihove prošnje niso bile rešene. V SR
Sloveniji tako primanjkuje vsaj še okoli 40 tisoč stanovanj.

DODELJEVANJE STANOVANJ PO
STROKOVNOSTI DELAVCEV
Podatki o razdeljenih stanovanjih delavcem po strokovni
usposobljenosti kažejo, da je bilo sorazmerno več stanovanj
dodeljenih delavcem, ki imajo visoko, višjo in srednjo usposobljenostjo (34,4%) kot je njihova udeležba v skupnem številu zaposlenih (22,9%). Nesorazmerje je izraženo predvsem
na račun skupine nekvalificiranih, polkvalificiranih in tudi
kvalificiranih delavcev. To pomeni, da so strokovni in administrativni delavci v ugodnejšem položaju, saj je njihova udeležba pri dodeljevanju stanovanj znašala 1976 še vedno
38,6%, medtem ko je bil njihov delež v številu zaposlenih
27,5%. Udeležba delavcev, ki opravljajo fizična dela, pa je
temu ustrezno manjšalo pri dodeljevanju stanovanj kot v
številu zaposlenih.
poročevalec

udeleženci
NOB
število
%
129
100
16
12,4
11
8,5
25
19,4
6
4,7
9
7,0
35
27,1
16
12,4
11
8,5

_ . - ki
. so
Delavci,
dobili kredit
za stanovanja
število
%
20.993
100
1.076
5,1
1024
4,9
3900
18,6
964
4,6
1643
7,8
6881
32,8
3283
15,6
2222
10,6

Delež delavcev v skupnem številu delavcev,
ki so jim bila dodeljena stanovanja (%)
1975 1976 1975 1976
Administrativnih delavcev
27,4 27,5 41,0 38,6
Delavcev, ki opravljajo fizično delo 72,6 72,5 59,0 61,4
V poprečju dobijo največja stanovanja delavci z visoko
strokovno usposobljenostjo ter visokokvalificirani delavci,
najmanjša pa polkvalificirani in nekvalificirani. Enak vrstni red
posameznih stopenj strokovnosti je tudi pri preračunu m2 po
članu gospodinjstva. Zanimivi so tudi podatki o razlogih,
zaradi katerih delavci rešujejo svojo stanovanjsko problematiko, 28% delavcev nima stanovanj, približno enako število
ima premajhno stanovanje (26%), 22% delavcev stanuje
skupno s starši ali z odraslimi otroki, 13,5% pa v nehigienskih
razmerah.
UPRAVLJANJE S STANOVANJSKIMI
SKLADI
Na osnovi samoupravnih sporazumov je bilo v obdobju
1973-75 v SR Sloveniji ustanovljenih 59 samoupravnih stanovanjskih skupnosti.
Večina je bila organiziranih v posamezna področja s posebnimi samoupravnimi enotami za: graditev stanovanj, družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in gospodarjenje
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.
O upravljanju s stanovanjskim skladom in poslovnim skladom in poslovnim prostorom je za 1977 poročalo 59 stano11

Tabela 6. Sklad zgradb, stanovanj in poslovnih prostorov v upravljanju

Skupno število zgradb
stanovanja skupaj
Število stanovanj
površina (m2)
od teh v lastnini občanov
število
površina (m2)
poslovni prostori
število
površina (m2)

Stanje
31. 12. 1977
19 192

Dograjeno
in kupljeno
v letu 1978
651

Podrto in
odtujeno v
v letu 1978
255

stanje
31. 12. 78
Stol. 1+2-3)
19 588

173 290
8585 551

.9 132
478 933

1 325
63 823

181 097
9000 661

20 223
1015 121

867
66 417

589
33 316

20 501
1048 222

7 862
651 463

264
10 563

319
20 804

7 807
. 641 222

vanjskih skupnosti (57 občinskih, obalna in mestna), v 1978
pa 61 (obalna skupnost razformirana).
Po teh podatkih je bilo leta 1978 v upravljanju 396 zgradb
več kot je bilo stanje konec 1977. Skupno število stanovanj se
je povečalo za 7807 ali 4%, medtem ko je bilo v upravljanju
konec 1978 za 1% manj poslovnih prostorov. Stanovanj v
družbeni lastnini je bilo za 5% več, v lastnini občanov pa le za
1%.
V stanovanjski sklad samoupravnih stanovanjskih skupno-'
sti je bilo konec 1978 vključenih 11 697 stanovanj, zgrajenih iz
sredstev družbene pomoči, od katerih je bilo 2517 ali 21,5%
zgrajenih ali kupljenih v 1978.
Stanovanj za udeležence NOV pa je bilo ob zadnjem stanju
skupaj 1278 (delež pridobljen v 1978 je bil 12,4%).
Skupni prihodki od stanovanjskega sklada in poslovnih
prostorov so bili:
1977
1978
614,4 819.719
Skupaj (milijon din)
delež od:
79,6
80.5
- stanarin (%)
13,2
11,2
- poslovnih prostorov
1.0
- etažnih lastnikov (%)
0,9
V 1978 so se ti prihodki v skupnem znesku povečali za
33,4%, ki sicer predvsem iz vira prihodkov »stanarine«. Prenekatera samoupravna stanovanjska skupnost še ni sklenila
pogodb z etažnimi lastniki.

Obračunana amortizacija je za 1978
128,7 tisoč din
- stanovanjski sklad
12,7 tisoč din
- za poslovni prostor

Tabela 7. Združevanje sredstev za družbeno
pomoč ter za graditev in nakup stanovanj 1977
in 1978.
Za graditev
in nakup stanovanj
1978
1977
Prenesena, a neporabljena sredstva iz
prejšnjih let (tisoč din)

624 789

2712 866 3508 875
Združena sredstva skupaj (tisoč din)
od tega
organizacije združenega dela in skupno46.7
44.0
sti
7,7
4,4
bančni dolgoročni krediti
37.1
30,2
sredstva družbene pomoči
sredstva za graditev stanovanj udeležen^
1,2
1,3
cem NOV
3,3
2,1
osebna sredstva državljanov
11.2
10.8
drugi
Za leto 1978 so poročale samoupravne stanovanjske skupnosti tudi o prenesenih združenih sredstvih iz prejšnjih let,
katerih je bilo v vseh sredstvih 15%. Združenih sredstev je bilo
v 1978 za 29% več kot v 1977. Če pa primerjamo skupna
sredstva, ki so bila na voljo, je teh 52% več.
V 1977 je bilo v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti iz združenih sredstev porabljenih 2 342 milijonov din, v
1978 pa 3 190 milijonov din. Za graditev in nakup stanovanj je
bilo v 1977 porabljenih 42% teh sredstev, v 1978 51%. Delež
sredstev za kreditiranje družbene graditve ali nakupa stanovanja se je od 36% v 1977 v 1978 zmanjšal na 22,5%; delež
sredstev za kreditiranje individualne graditve ali nakupa stanovanj pa se je v enaki primerjavi povečal od 9,4% na 15%.

Iz prihodka sklada stanovanjskih zgradb in
poslovnih prostorov je bilo porabljenih:

Delež delavcev v skupnem številu delavcev,
ki so jim bila dodeljena stanovanja (%)

1977
1978
Skupaj (milijoni din
532,6
729,9
delež za:
investicijsko vzdrževanje zgradb in stanovanj (%)
45,7
48,9
tekoče vzdrževanje zgradb in stanovanj
(%)
14,2
13,7
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (%)
6,1
7,3
skupne stroške za vzdrževanje strokovnih služb (%)
^6,5
16.4
V 1978 je bilo porabljenih za tretjino več sredstev kot v letu
prej. Razpodelitev prihodkov od stanovanjskega sklada in
poslovnih prostorov v letih 1977 in 1978 se ni bistveno menjala.

1975 1976 1975 1976
27,4 27,5 41,0 38,6
Administrativnih delavcev
Delavcev, ki opravljajo
72,6 72,5 59,0 61,4
fizična dela
V poprečju dobijo največja stanovanja delavci z visoko
strokovno usposobljenostjo ter visokokvalificirani delavci,
najmanjša pa polkvalificirani in nekvalificirani. Enak vrstni red
posameznih stopenj strokovnosti je tudi pri preračunu m2 po
članu gospodinjstva.
Zanimivi so tudi podatki o razlogih, zaradi katerih delavci
rešujejo svojo stanovanjsko problematiko, 28% delavcev
nima stanovanj, približno enako število ima premajhno stanovanje (26%), 22% delavcev stanuje skupno s starši ali z
odraslimi otroki, 13,5% pa v nehigienskih razmerah.
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obdobju lani. Mnogo hitrejše je tudi zaposlovanje v industriji,
s tem se ugodni rezultati glede produktivnosti dela poslabšu-

POMEMBNEJŠI
KAZALNIKI RAZVOJA SR
SLOVENIJE V MAJU 1979
1)2) Indeksi
V 79
IV 79

V 79
V 78

l-V 79
l-V 78

Delavci v združenem delu
(100,9) (104,2) (103,7)
skupaj
(100,9) (104,2) (103,7)
gospodarska dejavnost
(100,5) (103,7) (103,6)
negospodarska dejavnost
Industrijska proizvodnja fizični obseg
107,9
107,9
103,9
Skupaj
112,8
108.0
101,3
sredstva za delo
105,4
105.1
103,8
reprodukcijski material
110,1
112,7
105,3
blago za potrošnjo
Notranja trgovina - vrednost
po tekočih cenah
(127)
(122)
(96)
promet na drobno
(130)
(130)
(114)
promet na debelo
Zunanja trgovina - vrednost
po tekočih cenah
126,0
114,9
95,9
Izvoz skupaj
125.3
120,4
81,1
sredstva za delo
130.0
109,7
96,4
reprodukcijski material
121,5
120,1
100,9
blago za potrošnjo
136.7
124,7
109,8
Uvoz skupaj
135,2
126,1
102,2
sredstva zadelo
148.8
124,0
108,7
reprodukcijski material
152.4
126,4
132,5
blago za potrošnjo
Odkup - vrednost po tekočih
120.1
102,8
126,7
cenah
Turizem - nočitve
111.2
100,1'
112,5
Skupaj
114,8
110,8
110,8
nočitve domačih gostov
99.2
82,7
117,8
nočitve tujih gostov
Efektivni3 priliv deviz od
93.3
125,2
160,7
turizma '
Cene
industrijskih izdelkov pri
113,1
114,0
101,3
proizvajalcu
121,8
124,4
102.2
na drobno
121,3
121.3
102,7
gostinskih storitev
122,8
124,2
101.3
Življenjski stroški
Osebni dohodki31,
124.8
125,2
100,6
nominalni
101.9
102.4
101,2
realni
Investicije
v
osnovna
sredstva3'
149,8
177,8
110,0
Skupaj
152,0
176.0
104,6
gospodarska dejavnost
144.0
182.1
124,6
negospodarska dejavnost 3
132.1
131,0
102,0
Krediti za obratna sredstva ' 3
152,7
164,8
98,3
Prihodki ozd iz gospodarstva '
Hranilne
vloge
stanje
konec
140,0
102,5
137,5
mesca3'
Potrošniška posojila - stanje
122,7
123.4
102,6
konec meseca
1) Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih.
2 Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd iz
gospodarstva hranilne vloge in potrošniška posojila je SDK. Vir podatkov za
efektivni priliv deviz od turizma pa Narodna banka SR Slovenije.
3) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za april.
V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezultate rednih mesečnih raziskovanj družbenoekonomskih gibanj, ki jih opravlja po statističnih metodologijah enotnih za
vso SFR Jugoslavijo. Podrobna metodološka pojasnila za
mesečne statistične podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za statistiko »Mesečni statistični pregled«.
KRATEK PREGLED ZNAČILNOST! RAZVOJA
Število delavcev v združenem delu v vseh letošnjih mesecih
narašča, v maju pa je še pospešilo svojo rast. V prvih petih
mesecih je bilo zaposlovanje za 3,7% večje kot v enakem

J

Zaposlovanje je še vedno hitrejše v gospodarstvu (v petih
mesecih letos je kumulativno za 3,7% večje) kot v negospodarstvu (za 3,6% večje). Ob pospešenem zaposlovanju v prvih
petih mesecih letds smo se že močno približali resolucijski 4odstotni stopnji zaposlovanja, ko letošnja rast produktivnosti
pa zaostaja.
Hitrejša rast življenjskih Stroškov od prvih štirih mesecev
lanskega leta in v letošnjih štir-ih mesecih je pri počasnejši
rasti nominalnih osebnih dohodkov zmanjšala realne osebne
dohodke. Ob naraščanju stopnje zaposlovanja v letošnjem
letu je zmanjšanje realnih osebnih dohodkov na zaposlenega
še izrazitejše. Takšen razvoj, ki je skrčil realne osebne dohodke na zaposlenega v letošnjih štirih mesecih na 1,9-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem- lani, pomeni sicer skladnejša delitvena razmerja odvisna od .delovnega prispevka, vendar se produktivnost ob tem povoje
prepočasi.
Zastoj industrijske proizvodnje v aprilu je nakazoval močno
umiritev, vendar se je industrijska proizvodnja v maju zopet
nekoliko povečala. Letošnji obseg industrijske proizvodnje v
prvih petih mesecih je za 7,9% večji od lanskega v enakem
obdobju in je višji od resolucijskega povečanja za 6% v celem
letošnjem letu. Med namenskimi skupinami kaže močno dinamiko proizvodnja blaga za potrošnjo. Proizvodnja sredstev za
delo poteka ugodno, proizvodnja reprodukcijskega materiala
še vedno močno raostaja za ostalimi namenskimi skupinami.
Zahteva tekočega srednjeročnega plana glede hitrejšega razvoja surovinskih dejavnosti tudi v letošnjem letu ne kaže
znakov izboljšanja. V industriji še naprej poteka ekstenzivno
zaposlovanje. Indeks fizičnega obsega industrijske proizvodnje in indeks produktivnosti dela sta v letošnjih peiih mesecih
glede na lansko enako obdobje v razmerju 107,9:106,4.
V naslednjih mesecih pa bi pomanjkanje repromateriala ob
zmanjšani rasti uvoza povzročilo manjšo rast proizvodnje in
poslabšanje produktivnosti dela.
V maju se j0 izvoz iz SR Slovenij© zmanjšal, pa tudi kumulativno povečanje v petih mesecih letos za 26% je manjše kot v
prvih štirih mesecih in kaže na popuščanje njegove dinamike.
Kumulativni rezultati so najslabši pri izvozu blaga za potrošnjo in izvozu opreme. Boljši so letošnji rezultati le v izvozu
opreme.
..
V nasprotju z izvozom se uvoz v SR Slovenijo še nadalje
hitro povečuje. V vseh petih mesecih, je vrednost uvoza za
30% nad uvozom v istem obdobju lani. Deloma je povečanje v
takšni primerjavi posledica manjše ekspanzije uvoza v lanskem letu. Dinamika uvoza je pri vseh treh skupinah izredno
močna. Kumulativno povečanje je najmočnejše pri uvozu
blaga za potrošnjo, za 52% pri reprodukcijskem materialu, za
48%. Izvoz opreme z 35% zaostaja. Letošnja pokritost uvoza z
izvozom v petih mesecih znaša 56%. Ob hitrejšem naraščanju
uvoza v letošnjem letu, se močno povečuje deficit trgovinske
bilance in znaša v petih mesecih 24 milijarde din.
Prehod iz zimskega v poletni turizem ni potekal povsem v
skladu s pričakovanji. V letošnjem maju število nočitev ni bilo
večje kot v lanskem maju. V petih mesecih letos je bilo nočitev
domačih gostov 15% več kot v enakem lanskem obdobju,
število tujih gostov pa ni preseglo lanskega števila. Ob ugodnejšem pritoku deviz v prvih mesecih letošnjega leta je v
vseh štirih mesecih priliv deviz za 7% manjši kot v lanskem
enakem obdobju. Podatki o prometu trgovine na drobno
kažejo v petih mesecih letošnjega leta 27% večjo vrednost po
tekočih cenah, v trgovini na drobno pa 30% večjo vrednost.
Ob letošnjem povečanju cen na drobno in na debelo je rast
realne prodaje kljub ugodnemu povpraševanju dokaj skromna.
Po umirjanju cen v aprilu, so v maju vse skupine cen
pospešile svojo rast. Tako so cene industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih v petih mesecih letos za 13% večje kot v
enakem obdobju lani predvsem zaradi 17% višjih cen reprodukcijskega materiala.
Cene na drobnq so letos v primerjavi s prvimi petimi meseci
lani za 21,8% večje, v primerjavi z decembrom lani pa za
11,4% večje. Letos so se najbolj povečale cene kmetijskih
proizvodov in industrijskih izdelkov. Zaradi povečanja cen na
drobno, so se v maju podražile življenjske potrebščine za
1,3%. S tem so življenjski stroški v letošnjem letu za 22,8%
večji kot v prvih petih mesecih lani ter za 12,5% večji kot v
decembru 1978.
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Za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je aprila
prizadel SR Črno goro, je
Zvezni izvršni svet predlagal
Skupščini SFRJ sprejetje več
sistemskih in intervencijskih
zakonov. Gre za paket devetih
zakonskih predpisov, s katerimi naj bi, na temelju solidarnosti in vzajemnosti republik in
pokrajin, narodov in narodnosti Jugoslavije zagotovili trajne
vire materialnih in finančnih
sredstev za oživitev gospodarskih In družbenih dejavnosti
ter omogočili normalno življenje prebivalstvu na prizadetem
območju.
Skupščina SFRJ je že sprejela dva zakonska predpisa o
nujni pomoči SR Črni gori. S
prvim zakonom smo iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije namenili 100 milijonov dinarjev SR Črni gori za
pokritje stroškov pomoči Iz
stalnih zveznih rezerv in za
vračilo posojila iz tekoče proračunske rezerve federacije za
leto 1979. Z drugim zakonom
pa smo podaljšali rok vračanja
kreditov za obratna sredstva
od dveh na pet let. Hkrati ta
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zakon omogoča, da lahko
neizkoriščena sredstva, predvidena za posojila občanom,
izkoriščajo za kreditiranje organizacij združenega dela, ki
jim je potres prizadejal škodo.
S spremembami in dopolnitvami tega zakonskega predpisa
je predvideno, da bo Narodna
banka Jugoslavije prek Narodne banke SR črne gore odobrila bankam omenjeni republiki 1,2 milijarde dinarjev za
dajanje potrošniških posojil
ljudem, ki jih je prizadel potres.
Prispevek republik in
pokrajin brez
obveznosti vračanja
V skupini devetih predpisov,
ki jih je Zvezni Izvršni svet poslal Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejem, je najpomembnejši Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje
SR Črne gore v letu 19/9 (AS
165).
Ob upoštevanju, da SR Črna
gora ne more iz lastnih virov

prihodkov, s katerimi bodo zagoto-

zagotoviti sredstev za saniranje ogromne materialne škode
na prizadetem območju, da
teh sredstev ne more zagotoviti niti proračun federacije ter,
da Sklad solidarnosti nima dovolj sredstev, jih zagotavlja
omenjeni zakonski osnutek.
Besedilo določa, da bodo
sredstva za odpravljanje posledic potresa zbrale republike
in pokrajini s svojimi prispevki.
Omenjena sredstva bo dobila
SR Črna gora brez obveznosti
vračanja.
Osnutek zakona predvideva,
da bo prispevek republik in
pokrajin določen sorazmerno
njihovem deležu v nominalnem družbenem proizvodu celotnega gospodarstva države,
ustvarjenem v prejšnjem letu.
Višino prispevka republik in
pokrajin naj bi predpisali z
uporabo določene stopnje na
nominalni obseg družbenega

proizvoda celotnega gospodarstva republike in pokrajine
v letu, za katero se določi prispevek. Princip pri tem bodo
čiste dejavnosti.
Točen znesek sredstev za
namene iz omenjenega zakona bo določil poseben zvezni
zakon, ki bo sprejet do konca
letošnjega leta. Temelj za izračun bo končna ocena višina
škode, ki je nastala na prizadetem območju SR Črne gore. S
tem posebnim zveznim zakonom bo poleg sredstev, nakazanih brez obveznosti vračanja, določen tudi znesek sredstev, ki ga republike in pokrajini zagotavljajo za dajanje kreditov za popravila in gradnjo
stanovanjskih zgradb in stanovanj ter gospodarskih objektov
v lasti občanov na območju SR
črne gore. S tem zakonom naj
bi določili tudi pogoje, kako
bodo ta sredstva vrnjena republikam in pokrajinama.

SISTEMSKI IN INTERVENCIJSKI UKREPI ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC KATASTROFALNEGA POTRESA V
SR ČRNI GORI - DEVET OSNUTKOV ZAKONOV

poročevalec

Namenska uporaba
sredstev
Sredstva, zagotovljena po določbah omenjenega zakona,
bodo v prizadeti republiki uporabili za obnovo in gradnjo gospodarskih objektov, objektov
družbenega standarda, kulturnozgodovinskih spomenikov,
nadalje za rekonstrukcijo in
gradnjo infrastrukturnih objektov in sistema, za popravilo
in gradnjo stanovanj in stanovanjskih zgradb v družbeni
lastnini. Sredstva bodo uporabljena tudi za sanacijo organizacij združenega dela, ki zaradi posledic potresa poslujejo
z izgubo, nadalje za obnovo in
gradnjo objektov JLA kot tudi
drugih objektov, s katerimi
razpolaga federacija.
Del sredstev bodo dobili občani za popravilo ali gradnjo
stanovanj ali stanovanjskih hiš
in gospodarskih objektov. Ta
sredstva bodo uporabljena tudi za pripravo del pri obnovi in
gradnji, za planiranje in projektiranje, za čiščenje in ureditev zemljišč, kot tudi za odpravo drugih posledic, ki jih je neposredno povzročil potres.
Po Osnutku zakona naj bi
republike in pokrajini s svojimi
predpisi določile vire prihodkov, s katerimi bodo zagotavljale sredstva za predvidene
namene. Svoje prispevke bodo
vplačevale v dvanajstmesečnih
obrokih v Sklad za obnovo in
gradnjo območja, ki ga je prizadel katastrofalni potres v SR
Črni gori.
Če republike in pokrajini ne
bi pravočasno vplačali svojega
deleža, bo Služba družbenega
knjigovodstva Jugoslavije, kakor je predvideno, lahko znesek nevplačanega prispevka
prenesla z računa proračuna
republike ali pokrajine na račun Sklada.
Kakor posebej določa Osnutek zakona, bo moral Sklad
obvezno uporabljati sredstva
le za določene namene. Prav
tako bo moral Sklad poročati
Skupščini SFRJ in skupščinam
republik ter pokrajin o uporabi
sredstev do konca maja tekočega leta za preteklo leto.
Pet milijard prispevka
republik in pokrajin
Do končne določitve točnega zneska sredstev Osnutek
zakona predvideva, da bodo
republike in pokrajini v letu
1979 v Sklad namenile pet milijard dinarjev. Prispevek SR
Bosne in Hercegovine bo pri
tem znašal 627,5 milijona dinarjev, SR Makedonije 274,5,
SR Slovenije 804, SR Srbije
1.202, SR Hrvaške 1,328, SR
poročevalec

Črne gore 96,5, SAP Vojvodine
526,5 in SAP Kosovo 104,5 milijonov dinarjev.
V znesek teh sredstev bodo
vračunana tudi tista sredstva,
ki so jih družbenepravne osebe z območja republike oziroma pokrajine vplačale v Sklad
do dneva začetka veljavnosti
omenjenega zakona. Preostali
znesek svojega prispevka bodo republike in pokrajini vplačali na račun Sklada v treh
enakih obrokih (avgust, oktober in december 1979. leta).
Nadalje zakonski osnutek
določa, naj bi do sprejetja posebnega zveznega zakona Narodna banka Jugoslavije zagovotila milijardo dinarjev dodatnega kratkoročnega kredita iz
sredstev emisije, če sredstva
za kreditiranje popravil in
gradnjo stanovanjskih zgradb
in stanovanj ter gospodarskih
objektov v lasti občanov (določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zagotavljanju sredstev za odpravljanje posledic elementarnih nezgod) ne bodo zadostovala. Ta sredstva bodo Narodni
banki Jugoslavije vrnjena po
sprejetju posebnega zveznega
zakona.
Dodatna sredstva za
financiranje skupih
potreb
Zaradi škode, ki jo je povzročil katastrofalni potres, v SR
Črni gori ta trenutek ne morejo
zagotoviti najnujnejših sredstev za financiranje družbenih
in drugih služb v družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnostih. Obvezniki
za plačevanje davkov in prispevkov namreč ne morejo
plačevati svojih obveznosti po
predpisanih stopnjah. Zato je
Zvezni izvršni svet predlagal
Skupščini SFRJ sprejem
Osnutka zakona o posebnih
namenskih dopolnilnih sredstvih za financiranje splošnih
družbenih in skupnih potreb v
SR Črni gori v letih 1979 in
1980 (AS 166).
Po omenjenem predpisu naj
bi iz proračuna federacije za
leti 1979 in 1980 SR Črni gori
zagotovili posebna namenska
dopolnilna sredstva za financiranje splošnih družbenih in
skupnih potreb. Višina teh
sredstev bo za letos določena
v znesku, ki zagotavlja prihodek za financiranje omenjenih
potreb v SR Črni gori do ravni,
določene z Dogovorom o sredstvih in politiki financiranja
splošnih družbenih in skupnih
potreb. Višina teh sredstev bo
za letos določena v znesku, ki
zagotavlja prihodek za financi-

ranje omenjenih potreb v SR
Črni gori do ravni, določene z
Dogovorom o sredstvih in politiki financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb v SR
Črni gori. V prihodnjem letu
naj bi ta sredstva povečali za
planirano stopnjo rasti nominalnega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
Jugoslavije.
Vplačevanje namenskih dopolnilnih sredstev SR črni gori
bo potekalo mesečno ali tromesečno, končni obračun pa
bo narejen letno.
Federacija odplačuje
kredite
Organizacije
združenega
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so
ob potresu utrpele škodo, ne
morejo odplačevati anuitet za
tuje kredite. Prav tako ne morejo plačevati anuitet Skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in pokrajin in niti ne anuitet za druge kredite, najete pri bankah
ali drugih finančnih organizacijah.
Do sprejetja posebnega
zveznega zakona, ki bo uredil
način vračanja omenjenih kreditov, bo federacija prevzela
obveznosti njihovega odplačevanja. To je tudi osrednja določba v Osnutku zakona o
prevzemanju obveznosti federacije pri vračanju anuitet
za določene odobrene kredite
organizacijam
združenega
dela in drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim
z območja SR Črne gore, ki ga
je prizadel potres v letu 1979
(AS 168).
Osnutek omenjenega zakona določa, da bo federacija
prevzela obveznosti vračanja
tistih kreditov, ki so jih dali
kreditorji, Sklad federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij v obdobju od 1976. do
1980. leta, banke in druge finančne organizacije, ki dospejo v plačilo po 15. aprilu 1979.
leta.
Anuitete za tuje kredite do
sprejetja posebnega zveznega
zakona poravnava Narodna
banka Jugoslavije.
Odložitev kreditnih
obveznosti
Federacija prevzema tudi
vračanje anuitet za določene
kredite samoupravnim organizacijam in skupnostim. S temi
krediti so bili zgrajeni sedaj
poškodovani in uničeni objekti
ali pa je bila z njimi kupljena
oprema. To naj bi veljalo za

obdobje od 15. aprila 1979 do
konca leta 1985. Tako namreč
predvideva Osnutek zakona o
prevzemanju obveznosti federacije za vračanje anuitet
za določene odobrene kredite
organizacijam
združenega
dela in drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim
z območja SR Črne gore, ki jih
je prizadel potres v letu 1979
(AS 167). Gre za kredite, ki so
jih dali tuji kreditorji, Sklad federacije za manj razvite, banke
in druge finančne organizacije.
Z omenjenim zakonom je
predvideno sprejetje posebnega zveznega zakona o zagotavljanju sredstev federacije za
te namene, ki se bodo uporabljala na temelju dokumentacije
oziroma podatkov organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij, bank
in drugih finančnih organizacij. Nadzor nad obračunavanjem in obveznostmi federacije bo imela Služba družbenega
knjigovodstva Jugoslavije.
Skupščina SFRJ je dobila v
obravnavo in sprejem tudi
Osnutek zakona o dopolnitvi
Zakona o urejanju kreditov
Narodne banke Jugoslavije,
ki so jih dobile v letu 1975
banke za določene namene
(AS 163).
Spremembe
omenjenega
zakona predvidevajo, da bi odložili odplačevanje dospelih
anuitet za kredite, odobrene
na temelju Zakona o urejanju
kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so jih v letu 1975
dobile banke za določene namene. Odplačevanje bi odložili
tistim končnim uporabnikom
tega kredita - organizacijam
združenega dela, ki so utrpele
škodo zaradi potresa. Odplačilo bo odloženo za šest let. Tako se bo odplačevanje začelo
1985. leta po enakih letnih
obrokih, ki bodo dospeli v plačilo 30. junija vsakega leta.
Odloženo vračanje
kredita za progo
Beograd-Bar
Osnutek zakona o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za pokritje prekoračitve stroškov gradnje
proge Beograd-Bar na območju SR Črne gore (AS 164)
odlaga vračanje dospelih obveznosti za odobrene kredite,
namenjene za prekoračitev
stroškov pri gradnji proge.
Znano je, da je potres prizadel tudi to železniško progo,
predvsem na delu med Barom
in Virpazarom. Poškodbe so
tako velike, da so potrebna
večja popravila. Zaradi tega
Osnutek omenjenega zakona
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predlaga, naj bi obveznosti za
vračanje kredita odložili na obdobje od 1985. do 1999. leta.
Sedaj je predvideno, da bi te
obveznosti poravnali v času od
1980. do 1984. leta. To pomeni,
da bi premaknili rok odplačevanja za pet let.
Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ tudi sprejetje Osnutka zakona o dopolnitvi Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih
s tujino (AS 169). Dopolnitve

Obvezna

predvidevajo, da bi pri projekciji plačilne bilance in projekciji devizne bilance Jugoslavije
zagotovili devizna sredstva tudi za odpravljanje posledic
elementarnih nezgod. Pogoje
in način pa bi določila Skupščina SFRJ.
Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o prometu blaga in
storitev s tujino (AS 170) prav
tako predvideva določene olajšave, ki bodo pospešile odpravljanje posledic katastro-

lastna

investicijske

falnega potresa. Predlagana
dopolnitev veljavnega zakona
naj bi omogočila Zveznemu
izvršnemu svetu določanje pogojev in načina svobodnejšega
uvoza opreme, surovin in reprodukcijskega materiala v
primeru, ko so škodo povzročile elementarne nezgode.
Za obnovo in gradnjo na prizadetem območju v SR Črni
gori so predlagane tudi dopolnitve Carinskega zakona.
Osnutek zakona o dopolnitvi

Carinskega zakona (AS 171)
predlaga oprostitev plačevanja
carine za uvoz opreme, surovin in reprodukcijskega materiala, ki bo uvožen namesto
uničene ali zelo poškodovane
opreme. S predlagano dopolnitvijo naj bi tudi spremenili
carinski sistem ter hkrati sprejeli novo sistemsko rešitev, in
sicer oprostitev plačevanja carine pri uvozu tiste opreme, ki
bo nadomestila ob elementarnih nesrečah uničeno opremo.

udeležba za bančne

kredite

• Vsi uporabniki družbenih sredstev morajo za pridobitev in uporabo bančnega
kredita za nove investicije zagotoviti ustrezno lastno udeležbo
• Največja obvezna udeležba v višini osemdeset odstotkov je predvidena za gradbene objekte in opremo, kjer bodo kot pogonsko gorivo uporabljali olje
• Uporabniki kreditov s področja negospodarskih dejavnosti naj bi zagotovili petdeset odstotkov lastnih sredstev
O Za gospodarske zmogljivosti, ki bodo predelovalepredvsem uvožene surovine in
drug material, naj bi delež lastne udeležbe znašal štirideset odstotkov
Skupščina SFRJ je dobila
Predlog za izdajo zakona o posebnih pogojih za odobritev in
uporabo investicijskih kreditov, z Osnutkom zakona (AS
153). Za sprejem omenjenega
zakona je pristojen Zvezni
zbor.
S tem zakonom naj bi predpisali obveznosti za vse temeljne organizacije združenega
dela in vse druge uporabnike
družbenih sredstev v Jugoslaviji, da bodo pri odobritvi in
uporabi bančnih sredstev za
nove investicije zagotovili lasten delež. Predvideno je, da
bi bil ta delež različen glede na
vrste in pomen posameznih investicijskih objektov za gospodarski in družbeni razvoj Jugoslavije.
RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Kakor poudarja obrazložitev
zakonskega osnutka, njegovo
sprejetje opravičujejo podatki,
da niso uresničena planska
predvidevanja za obdobje od
1976. do 1980 leta. Po njih naj
bi hitreje naraščale gospodarske, počasneje pa negospo-

darske investicije, kar v minulem obdobju ni bilo uresničeno. Za tekoče srednjeročno
obdobje je plan predvidel, da
bi morala ob 7 odstotni rasti
družbenega proizvoda, znašati
rast gospodarskih investicij
8,5 odstotka. Rast negospodarskih investicij pa je bila
predvidena v 7,5 odstotnem
letnem obsegu. Že primerjava
negospodarskih investicij med
letoma 1977 in 1978 kaže, da
negospodarske investicije prehitro naraščajo. V tem obdobju
so se povečale kar za 50 odstotkov, medtem ko je bil obseg gospodarskih investicij lani le za 31 odstotkov večji kot
predlanskim.
Po ocenah je na hitrejšo rast
negospodarskih investicij vplivalo predvsem to, da investitorji niso potrebovali lastnega
deleža sredstev za uporabo
bančnih investicijskih kreditov. To je prispevalo tudi k rasti bančnih sredstev v investicijah, kar pomeni, da so iz leta
v leto naraščale tudi obveznosti za njihovo odplačevanje. V
letu 1975 je znašal delež bančnih kreditov pri finansiranju
skupnih investicij 37 odstotkov. Tri leta pozneje, lani torej,
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že 52 odstotkov. Januarja in
februarja letos pa so bančna
sredstva pokrivala 53 odstotkov celotnih investicij, kar jasno dokazuje, da se je nadaljevala neugodna struktura vlaganj. S tem pa je vse izrazitejša
postajala tudi težnja nadaljnje
in vse večje odvisnosti gospodarstva od bančnih sredstev.
Izplačila za investicije iz
sredstev družbenopolitičnih
skupnosti so v letu 1978 zelo
narasla pri vseh družbenopolitičnih skupnostih. Še posebej
pa v republikah in pokrajinah,
kjer je bil zabeležen največji
letni indeks, saj je znašal kar
227 odstotkov. Podobno je za
to obdobje značilna ohranitev
visoke ravni deleža gradbenih
objektov v skupnih investicijah. Dosegel je približno 55 odstotkov, čeprav smo planirali,
da bi ta delež zmanjšali pod 50
odstotkov v prid povečanja investicijskega
deleža
za
opremo.
VEČJA
ODGOVORNOST PRI INVESTIRANJU
Izhodišče pri pripravi Osnutka zakona je vsekakor, da naj
bi določitev obveznega lastnega deleža pri uporabi bančnih
investicijskih kreditov zagotovila večjo odgovornost pri odločanju o novih investicijah.
Hkrati naj zakon prepreči inve-

stiranje tistim organizacijam,
ki nimajo pokritih izgub pri poslovanju ali pa poslujejo na
meji rentabilnosti. Pobudniki
te zakonske ureditve pričakujejo, da bomo na ta način
zmanjšali delež bančnih kreditov pri financiranju investicij in
hkrati tudi zmanjšali kreditno
zadolženost.
S sprejetjem obveznosti
lastnega deleža pri investicijah
iz bančnih kreditov se naj ne bi
poslabšal položaj organizacij,
ki nujno morajo investirati zaradi odprave vzrokov izgub. Po
določbah Zakona o združenem delu in Zakona o sredstvih rezerv se bodo namreč za
tiste investicije, ki jih investicijski program predvideva kot
nujne za odpravljanje vzrokov
izgub, uporabljala rezervna
sredstva temeljnih organizacij
združenega dela in sredstva
skladov skupnih rezerv v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela, kakor tudi sredstva skladov
skupnih rezerv, oblikovana na
območju posameznih družbenopolitičnih skupnosti.
Z večjim odstotkom deleža
pri kreditih za financiranje negospodarskih investicij (okoli
50 odstotkov od vrednosti investicij), naj bi zmanjšali popraševanje po teh sredstvih.
Skratka, zavrli naj bi popraševanje uporabnikov iz dejavnosti zunaj gospodarstva in s tem
poročevalec

uporabnikih iz družbenih dejavnosti ter na dejavnosti s področja gospodarstva. Izjema
pri tej prepovedi so le krediti
za administrativno-upravne
zgradbe in za druge investicije
organom in organizacijam
družbenopolitičnih skupnosti
in drugim uporabnikom družbenih sredstev, namenjeni za
potrebe narodne obrambe,
družbene samozaščite, javne
in državne varnosti in investicijski krediti za odpravljanje
posledic potresa ali posledic
druge elementarne nezgode
(poplave, neurja, plazovi). Pogoj pa je, da ti krediti ne smejo
presegati višine vrednosti, ki je
uničena ali poškovovana ob
potresu ali drugi elementarni
nezgodi.
Posebej zakonski osnutek
predpisuje obveznost bank, da
ne smejo odobriti kreditov za
novo investicijo, če prej ni bila
pokrita prekoračitev prej začete investicije najmanj v taki višini, ustrezni odstotku deleža
pri financiranju začete investicije. Z omenjeno prepovedjo
naj bi zagotovili prednost financiranju začetih investicij in
preprečili pojave prevzemanja
PREPOVEDANA ODO- novih investicij prej. kot so že
BRITEV KREDITOV V odobrene investicije dokonDOLOČENIH PRIMERIH čane.
Osnutek zakona najprej
predpisuje obveznosti za te- VIŠINA LASTNEGA DEmeljne in združene banke. Te LEŽA ZA POSAMEZNE
ne smejo, kakor je zapisano,
dajati kreditov za nove investi- INVESTICIJE
Zaradi različnega pomena
cije tistim uporabnikom, ki nimajo zagotovljenih sredstev za posameznih vrst investicij za
lastno udeležbo. Ta obveznost gospodarski in družbeni ravelja za vse banke, ne glede na zvoj. Osnutek zakona predpivir sredstev, iz katerih odobrijo suje tudi različne znesk? (odstotke) lastnega deleža upoinvesticijske kredite.
Pod pojmom investicijski rabnikov družbenih sredstev
kredit so mišljeni krediti za na- pri kreditih za posamezne inkup, gradnjo oziroma izdelavo vesticije. Od predračunske
gredbnega objekta ali opreme, vrednosti investicij naj bi znaki jih uvrščamo med osnovna šali:
- za gradbene objekte in
sredstva. Ta pojem pa zajema
tudi kredit za nakup, gradnjo opremo, ki bo kot pogonsko
in izdelavo gradbenega objek- sredstvo uporabljala kurilno
ta ter opreme skupne porabe. olje (lahko, srednje, težko in
Investicijski kredit je nadalje težko-metalurško) 80 odstotkredit za modernizacijo, re- kov;
- za nakup in gradnjo gradkonstrukcijo ali razširitev in
dograditev gradbenega objek- benih objektov ali opreme za
ta oziroma opreme, ki sestav- potrebe organizacij združeneljata osnovna sredstva oziro- ga dela in drugih uporabnikov
iz negospodarskih dejavnosti
ma sredstva skupne porabe.
Za banke, proizvodne in dru- - 50 odstotkov; izjema naj bi
ge organizacije je prepoveda- veljala le za medicinske naprano dajanje kreditov za investi- ve, aparate in instrumente za
cije organom in organizacijam potrebe zdravstvenih organidružbenopolitičnih skupnosti. zacij, kjer bi lastni delež doseTa prepoved velja, kakor je gel 20 odstotkov;
- za opremo organizacij
poudarjeno, za vse vrste invezdruženega dela in drugih
sticij.
Prepoved zajema tudi kredi- uporabnikov s področja gote, namenjene za gradnjo, re- spodarstva, kjer bi izkoriščakonstrukcijo in dograditev ad- nje zmogljivosti slonelo predministrativno-upravnih zgradb vsem na uvoženih surovinah in
pri temeljnih organizacijah drugih materialih - 40 odstotzdruženega dela in drugih kov;

omogočili izločanje večjih
zneskov bančnih sredstev za
investiranje na področju gospodarstva.
Za gradnjo gradbenih objektov je v Osnutku zakona predpisan večji, za opremo pa
manjši odstotek lastnega deleža pri bančnih kreditih. Tudi ti
rešitvi naj bi prispevali k
zmanjševanju zanimanja za
kredite za gradnjo gradbenih
objektov in povečali zanimanje
za vlaganja v opremo.
Za uresničevanje stabilizacijskega programa je nujno
potrebno povečati delež investicij, ki prispevajo k večjemu
izvozu. Zmanjšati pa delež tistih, ki spodbujajo večji uvoz
surovin in drugih reprodukcijskih materialov. Zaradi tega je
predviden večji lastni delež pri
kreditih za tiste investicije, s
katerimi bi povečali uvoz surovin in drugih materialov. Ta
delež lastne udeležbe naj bi
znašal 40 odstotkov, medtem
ko bi delež za investicije, ki
slonijo predvsem na domačih
virih surovin, dosegal 20 odstotno lastno udeležbo.

poročevalec

- za gradbene objekte s področja gospodarstva - 30 odstotkov;
- za opremo, namenjeno za
opravljanje dejavnosti s področja gospodarstva, pri čemer so izjema tiste gospodarske dejavnosti, ki uporabljajo
predvsem uvožene surovine in
materiale - 20 odstotkov;
- za gradbene objekte in
opremo za opravljanje komunalnih dejavnosti - 20 odstotkov;
- za opremo za proizvodnjo
in nuđenje storitev, pretežno
namenjenih izvozu - 15 odstotkov.
Osnutek zakona prevideva,
naj bi višino lastnega deleža za
gradbene objekte in opremo
določali po znesku predračunske vrednosti nove investicije,
določene v investicijskem elaboratu oziroma investicijskotehnični dokumentaciji, ki je
temelj za gradnjo objekta. Podrobno pa je tudi predpisano,
kaj razumemo pod pojmom
predračunska vrednost investicij.
SREDSTVA ZA LASTNI
DELEŽ PRI INVESTICIJAH
Po zakonskem osnutku so
sredstva za ugotovitev lastnega deleža za investicijske kredite tista sredstva, ki jih je uporabnik kredita zagotovil iz lastnih poslovnih sredstev (amortizacija in poslovni sklad). Nadalje sodijo sem tudi tista
sredstva, ki so na uporabnika
kredita prenešena na temelju
zakona, družbenega dogovora
ali samoupravnega sporazuma
o združevanju. S tem so vključena tudi sredstva, ki so na teh
temeljih zagotovljena uporabniku kredita z združevanjem
prek samoupravne interesne
skupnosti, v katero je uporabnik združen.
Med ta sredstva so vključena
še sredstva, ki jih je uporabnik
ustvaril na temelju pogodbe o
skupnem vlaganju, sklenjene
med domačim in tujim vlagateljem, kot tudi sredstva, ki jih je
uporabnik kredita dobil iz
Sklada federacije ali iz republiškega oziroma pokrajinskega
sklada za razvoj gospodarsko
manj razvitih območij. Ne nazadnje sodijo sem tudi sredstva, ki so na temelju družbenega dogovora zagotovljena
za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih območij ali sredstva, ki so
po zakonu ali družbenem dogovoru zagotovljena za spodbujanje posameznih gospodarskih dejavnosti.
Kot sredstva za lastni delež
pri investicijah lahko po

Osnutku zakona razumemo tudi tista sredstva, ki jih je uporabnik kredita dobil s posojilom ali z obveznim združevanjem, predpisanim z republiškim in pokrajinskim zakonom. Sem sodijo tudi sredstva,
ki jih je uporabniku kredita zagotovil samoprispevek (v delu,
materialu ali denarju) ali pa so
jih združili občani (gre za njihova lastna sredstva), za namenom razširitve materialne
osnove za delo uporabnika
kredita.
UPORABA KREDITOV
Za lažje razlikovanje investicij v gradbene objekte in opremo v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih, Osnutek zakona določa, da negospodarske dejavnosti zajemajo
finančne, tehnične in poslovne
storitve, izobraževanje, znanost, kulturo in informacije ter
socialno varstvo. Prav tako sodijo sem družbenopolitične
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične ter druge družbene
organizacije.
Po Osnutku zakona bo mogoče uporabiti kredit takrat, ko
bo uporabnik na poseben račun pri Službi družbenega
knjigovodstva izločil denarni
znesek lastnega deleža v takšni višini, kot ga predpisuje zakon. Te obveznosti izločanja
pa bodo oproščeni uporabniki
kreditov, ki so zagotovili lastno
lokacijo, katere vrednost znaša več kot 50 odstotkov skupne predračunske vrednosti investicije, za katero je dan kredit.
Predpisali naj bi tudi, da bo
moral uporabnik sredstev, prej
kot začne črpati kredit, pristojni banki predložiti dokaz, da je
porabil lastni delež v takšni višini kot ga predpusuje zakon.
Ta dokaz naj bi banka priložila
k nalogu za plačilo iz kredita,
ki ga posreduje Službi družbenega knjigovodstva. Če uporaba investicijskega kredita poteka po fazah trajanja investicijske gradnje, naj bi izločanje
denarnega zneska na poseben
račun pri Službi družbenega
knjigovodstva in uporaba teh
zneskov za zagotavljanje lastnega deleža, potekala po fazah
trajanja investicijske gradnje.
Ob koncu zakonski osnutek
predvideva, da določbe tega
zakona ne bi veljale za investicijske kredite, odobrene pred
začetkom veljavnosti omenjenega zakona. Prav tako naj ne
bi veljale za gradnje in nakup
stanovanjskih zgradb in stanovanj in niti ne za prodajo objektov ali opreme na kredit, ki
ga organizacija združenega
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dela zagotavlja iz lastnih prostih sredstev.
Predvidene pa so tudi denarne kazni za banke in njiho-

Novi

ve odgovorne osebe, če bodo
odobrile ali dovolile, uporabo
kredita tistemu uporabniku, ki
nima zagotovljenega lastnega

splošni

deleža. Posebej so denarne dovale lažne podatke o zagokazni predlagane za uporabni- tovljenih sredstvih za lastno
ke kreditov in njihove odgo- udeležbo.
vorne osebe, če bodo posre-

popis prebivalstva

leta

1981

• Popis prebivalstva bo izveden od 1. do 15. aprila 1981, zajel pa bo vse prebivalce
SFRJ, gospodinjstva, v katerih le-ti živijo in stanovanja
• S popisom naj bi bile izražene spremembe, nastale po letu 1971 glede starostne,
spolne, narodnostne, izobrazbene, kvalifikacijske, poklicne ter socialno-ekonomske
strukture našega prebivalstva
• Dobljena bo informacija o številu in strukturi oseb na začasnem delu v tujini in o
številu družinskih članov, ki živijo z njimi
• Vsaka oseba zajeta v popisu je dolžna, da da točne in popolne podatke na vsa
vprašanja, podatki o njihovih osebnih, družinskih in premoženjskih razmerah pa so
uradna tajnost
S popisom prebivalstva gospodinjstev in stanovanj je trer
ba ugotoviti število prebivalcev in izkazati spremembe, nastale po letu 1971 glede starostne, spolne, narodnostne,
izobrazbene, kvalifikacijske,
poklicne in socialno-ekonomske strukture našega prebivalstva. S tem popisom bo poleg
tega raziskana tudi migracija v
okvirih države, ki je pri nas poseben dejavnik sprememb v
razporeditvi in strukturah prebivalstva, o katerih pa ni statističnih podatkov po popisu leta 1971. S popisom bi bilo treba nadalje ugotoviti število in
strukturo oseb na začasnem
delu, kakor tudi število družinsskih članov, ki živijo z
njimi.
To je v kratkem namen popisa, ki ga vsebuje Osnutek zakona o popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v
letu 1981. Gradivo je bilo poslano v obravnavo Skupščini
SFRJ, obravnavali pa ga bodo
delegati v Zveznem zboru.
POPIS ZAJEMA:
PREBIVALSTVO
GOSPODINJSTVA IN
STANOVANJA
Na območju SFRJ je bil zadnji popis leta 1971. Od tedaj so
nastale pomembne spremembe v ozemeljski razporeditvi in
strukturah prebivalstva ter gospodinjstev. Zlasti so vidne tiste spremembe, ki znastopajo
zaradi notranjih in zunanjih
migracij. Glede na to, da nimamo registra prebivalstva, ali
klasične prijavo-odjavne službe, ni mogoče oceniti smeri in
obsega teh premikov. Zato pa
je v Programu statističnih, za
vso državo pomembnih razi18

skovanj predvideno, da se v letu 1981 izvede popis prebivalstva, stanovanj in individualnih
kmetijskih gospodarstev.
V Predlogu za izdajo tega
zakona je poudarjeno, da je
popis najbogatejši vir raznovrstnih informacij o celotnem
prebivalstvu ter o posameznih
kategorijah (aktivno, kmetijsko, zaposleno prebivalstvo)
ter o družinah in stanovanjih.
Glavna prednost popisa je v
tem, da zajema celotno gospodarstvo, vsa gospodinjstva in
stanovanja v SFRJ in da je mogoče rezultate popisa obdelati
za vsako naselje, družbenopolitično skupnost, krajevno
skupnost ali katerokoli drugo
teritorialno enoto.
Popis prebivalstva temelji na
enotni zasnovi, družbeno določeni vsebini podatkov, enotni metodologiji in standardih
ter na usklajenih metodah ter
tehnologiji zbiranja, obdelave
in izkazovanja podatkov ob
uporabi znanstvenih spoznanj
pri izdelavi metodologije in pri
analizi rezultatov.

jih aktivno prebivalstvo preživlja. S popisom bi bili med drugim dobljeni tudi podatki o
vseh delavcih po kraju dela. To
bodo prvi popolni podatki o
delavcih po popisu, ki je bil
opravljen leta 1976 v organizacijah združenega dela.
Zbrani bodo podatki o velikosti in uporabi zemljišča, o
živinskem staležu in kmetijskih
strojih. Ta razširitev bo vsaj v
neki meri omogočila popolnitev praznine o podatkih o kmetijstvu, ki jih je premalo, saj je
bil zadnji popolni popis kmetijskih gospodarstev leta 1960.
Iz podatkov o stanovanjih bo
dobljena informacija o strukturi stanovanjskega sklada po velikosti stanovanj, strukturi, starosti, opremljenosti, lastnini in kakovosti stanovanj.
V letih po popisu bodo izdelane tablice umrljivosti prebivalstva, izračuni o povprečnem trajanju življenja, kot tudi
ocenitve prebivalstva (delovno, šolsko, aktivno).

moupravnih interesnih skupnosti, organov družbenopolitičnih skupnosti ter drugih organov in organizacij, da dajo
podatek o svoji dejavnosti in
matični številki, iz svoje evidence s področja dela pa podatek o svojem delavcu - podatek o šolski izobrazbi, poklicu in stopnji strokovne usposobljenosti.
Osebe, ki bodo določene kot
popisovalci, inštruktorji, kontrolorji ali za opravljanje drugih zadev v zvezi s popisom so
dolžne pristati opravljati dolžnosti v zvezi s popisom. Imenovali jih bodo pristojni organi. Predvsem morajo biti to
osebe, ki niso v delovnem razmerju, kjer pa bo to potrebno,
bo treba pritegniti osebe, ki so
v delovnem razmerju.
V Osnutku zakona je določeno jamstvo, da bodo podatki,
ki bodo zbrani od posameznikov in se nanašajo na njihove
osebne, družinske in premoženjske razmere, šteti za uradno tajnost. Če bi kdo dal neOBVEZNOST DAJANJA točne ali nepopolne podatke
ima lahko to škodljive poslediTOČNIH PODATKOV
med izvajanjem popisa in je
V Osnutku zakona je določe- ce
na obveznost občanov glede treba takšno vedenje določiti
prekršek, za katerega se
dajanja resničnih in popolnih kot
podatkov. Opozorjeno pa je na izreka denarna kazen.
ustavno pravico občanov, da IZVAJANJE POPISA
se v popisu niso dolžni izjavljaTe rešitve za zdaj še niso doti o tem, kateremu narodu ozi- končne. Končna vsebina popiroma kateri narodnosti pripa- sa bo dana v predlogu progradajo.
ma in metodologije popisa
Predvidena je tudi obvez- prebivalstva, gospodinjstva in
nost organizacij združenega stanovanj, ki bo izdelan do
dela, delovnih skupnosti, sa- konca leta 1979 na osnovi re-

VSEOBSEŽNOST
POPISA
Kakor je predvideno v
Osnutku zakona bo popis izveden od 1. do 15. aprila 1981 na
vsem območju SFRJ. Z enoto
popisa je mišljeno: prebivalec,
gospodinjstvo in stanovanje. S
popisom bodo zajeti tudi tujci,
ki se bodo v trenutku popisa
začasno znašli v SFRJ, iz popisa pa je izvzeto tuje diplomatsko osebje, kakor tudi družinski člani in stanovanja v lasti Ni
O
tujih držav.
OSNUTEK
ZAKONA
O
POPISU
PREBIVALSTVA,
GOPopis bo dal obilico podatSPODINJSTEV IN STANOVANJ V LETU 1981
kov o aktivnem in kmetijskem
prebivalstvu ter o osebah, ki
poročevalec

zultatov poskusnih raziskovanj, ki se izvajajo leta 1978 in
1979.
Do zdaj je bil popis splošno
družbena naloga v katero so
se poleg Zveznega zavoda za

statistiko vključile tudi druge
strukture. Le samo vsestranska angažiranost vseh pristojnih organov in organizacij in
družbenopolitičnih organizacij, z obveščanjem prebivalstva prek sredstev javnega ob-

veščanja o namenu in pomenu
popisa, lahko zagotovi podatke, ki bodo ustrezne kakovosti.
V Ošrtutku zakona je določeno, da zadeve federacije pri
izvajanju popisa opravljajo poleg Zveznega zavoda za stati-

stiko tudi drugi zvezni upravni
organi: Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo, Zvezni sekretariat za zunanje zadeve,
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo in
Zvezni biro za zaposlovanje.

Za učinkovitejše delo carinske službe
• Carinarnice se ustanavljajo tam, kjer to zahteva obseg blagovne menjave s tujino
ali potniški promet
• Organizacijske enote carinarnice so izpostava in referati in jsh imamo v Jugoslaviji danes prek 200
• Osebe, starejše od 30 let, ne morejo skleniti delovnega razmerja za naloge
carinskega nadzora in kontrole potniškega prometa na mejnem prehodu
Zvezni izvršni svet je poslal v
razpravo in sprejem delegatom v Skupščini SFRJ Predlog
za izdajo zakona o carinski
službi, z Osnutkom zakona
(AS-147). S tem zakonskim aktom se podrobneje urejajo določena vprašanja organizacije
in delovnega področja carinske službe, vprašanja v zvezi z
načinom uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti delavcev, pristojnosti in medsebojnih razmerij in temeljna vprašanja o
načinu razporejanja sredstev
za delo med Zvezno carinsko
upravo in carinarnicami. Adekvatneje je tudi določeno področje pridobivanja in razporejanja dohodka in sredstev za
osebne dohodke, na enoten
način pa so urejena tudi mnoga vprašanja s področja delovnih razmerij.
ZVEZNA
CARINSKA
UPRAVA IN CARINARNICE
V Osnutku zakona je rečeno,
da zadeve carinske službe
opravlja Zvezna carinska uprava, kot zvezni upravni organ in
carinarnice kot področni organi.
Carinarnice se ustanavljajo v
gospodarskih in prometnih
središčih, kadar to narekuje
obseg, struktura in blagovni
tokovi v zunanjetrgovinski menjavi, potniški promet in podobno.

Carinarnice
ustanavlja,
združuje ali odpravlja Zvezni
izvršni svet na predlog Zvezne
carinske uprave s poprejšnjim
mnenjem izvršnih svetov republik in pokrajin.
Za neposredno carinjenje
blaga, izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva in kontrole
potniškega prometa s tujino
ima carinarnica kot svoje organizacijske enote carinske izpostave in carinske referate, ki
jih je danes že prek 200.
Z Osnutkom je urejeno delovno področje enotne carinske službe, ki neposredno izvršuje zvezne zakone ter druge
predpise in splošne akte s področja carine. Opravlja zadeve
carinskega nadzorstva, carinjenja in kontrole blaga, katerega uvoz oziroma izvoz je reguliran, zatem opravlja devizno-valutno kontrolo v mednarodnem prometu, preprečuje
in odkriva carinske in devizne
prekrške in kazniva dejanja ter
gospodarske prestopke v carinskem postopku.
Glede na dosedanje predpise se je delokrog carinske
službe nekoliko razširil. Gre
predvsem za predlaganje in
realizacijo dolgoročnih programov za kadrovsko, strokovno in tehnično napredovanje,
sprejemanje in realizacijo letnih planov in skrb za zagotavljanje ostalih pogojev za
uspešno opravljanje drugih

OSNUTEK ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI - AD 147

poročevalec

nalog. Carinska služba je pravzaprav te zadeve delala že doslej, vendar so zdaj pravno-tehnično določene.
Sredstva carinske službe za
materialne stroške, sredstva za
posebne namene in sredstva
opreme se razporejajo s predračunom, ki ga sprejme direktor Zvezne carinske uprave,
ko dobi mnenje Sveta delovnih
skupnosti te službe.
STIMULACIJA
ZA
UČINKOVITEJŠE DELO
V poglavju Osnutka, ki ureja
vprašanja sredstev za delo,
pridobivanje in razporejanje
dohodka je določeno, da se
delavcem v tej službi in v
osnovn dejavnosti zaradi posebnih delovnih pogojev in narave opravljanja dela zagotavljajo za 20 odstotkov večja
sredstva za osebne dohodke v
primerjavi s sredstvi, ki se zagotavljajo na podlagi družbenega dogovora. Ta sredstva se
vključujejo v dohodek delovnih skupnosti, kot je to določeno z veljavnim zakonom.
Dodana je tudi nova določba
s katero je predvidena možnost podeljevanja nagrad in
drugih oblik priznanj carinskim delavcem, s čemer bo dosežen boljši učinek, posebej
na področju preprečevanja carinskih in deviznih prekrškov.
'Novost je tudi to, da bodo cariniki lahko izkoristili izreden
desetdnevni plačan dopust za
rekreacijo, če dosegajo izredne uspehe pri delu ali če delajo v izredno težkih razmerah.
Predlog je tudi, da se delav-

cu, ki je poslan na strokovni
pouk odobri trimesečna odsotnost z dela, z nadomestilom
osebnega dohodka. Takšna
odsotnost 30 dni je že odobrena z zakonom o državni oziroma zvezni upravi, vendar je to
premalo.
Posebno poglavje je posvečeno urejanju vprašanj, ki se
nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev
carinske službe iz delovnega
razmerja. Med ostalimi pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati carinski delavci, kot so ustrezna
strokovna izobrazba, zdravstvene in psihofizične kvalitete
ter podobno je rečeno, da oseba, ki sklene delovno razmerje
ne more biti starejša od 30 let,
če je sprejeta, da bo na mejnem prehodu opravljala delo
in naloge carinskega nadzorstva ali kontrolo potniškega
prometa.
Nekoliko podrobneje in točneje kot v veljavnem zakonu je
urejeno tudi področje uresničevanja samoupravne kontrole, obveščanja in sproženja
pobude za razpravljanje o teh
vprašanjih. To velja tudi za začasno premeščanje na delo in
razporejanje delavcev carinarnice.
Z Osnutkom je urejeno tudi
preventivno zdravstveno in higiensko-tehnično varstvo pri
delu oziroma obveznost Zvezne carinske uprave, da prevzame ustrezne ukrepe s tega področja, česar v sedanjem zakonu ni. Prav tako je predvideno
tudi precej večje število dejanj
- okrog 37 - ki so hujša kršitev
delovne dolžnosti.

19

MEDNARODNE

POGODBE

Novo posojilo za graditev magistralnih
regionalnih

in

cest

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je odobrila posojilo 148 milijonov dolarjev
z vračilnim rokom 15 let in obrestno mero 7 odstotkov na leto
'
Samoupravne
interesne
skupnosti za ceste SAP Kosova, SR Črne Gore, SAP Vojvodine, SR Makedonije in SR Bosne in Hercegovine so sklenile
9. aprila v VVashingtonu z Mednarodno banko za obnovo in
razvoj posojilno pogodbo v
znesku 148 milijonov dolarjev
za financiranje graditve magistralnih in regionalnih cest v
teh republikah in pokrajinah.
Navedeno posojilo bo razdeljeno takole: SAP Kosovo 22

:

milijonov dolarjev, SR Črna
Gora 20, SAP Vojvodina 36, SR
Makedonija 35 in SR Bosna in
Hercegovina 35 milijonov dolarjev.
Ker vlada SFRJ ni neposredni posojilojemalec po posojilni pogodbi, je sklenila z Mednarodno banko za obnovo iz
razvoj, prav tako 9. aprila letos
v VVashingtonu, poseben sporazum o garanciji. S tem sporazumom je Jugoslavija garant
za točno in pravočasno plače-

vanje glavnice, obresti in druPredlog zakona o ratifikaciji
gih stroškov v zvezi s posoji- sporazuma o garanciji je Zvezlom, vse tako kot je navedeno ni izvršni svet poslal v obravv posojilni pogodbi.
navo Skupščini SFRJ. SprejetVračilni rok skupnega poso- je te listine pa je v pristojnosti
jila je 15 let, obrestna mera pa Zbora republik in pokrajin.
7 odstotkov na leto.
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA
OBNOVO IN RAZVOJ - AS 151

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Ekonomsko sodelovanje z državami
razvoju - strateški

in trajni

cilj

v

naše politike

• Doseženi uspehi v ekonomskem sodelovanju z državami v razvoju zaostajajo za
potrebami in možnostmi
9 Skupni interes Jugoslavije in držav v razvoju je vzpostavitev trajnega in kompleksnega sodelovanja z našim gospodarstvom
• Nujno je treba na široko angažirati vse odgovorne dejavnike za dosledno uveljavljanje Jugoslavije pri krepitvi sodelovanja z državami v razvoju
• Z vsemi razpoložljivimi sredstvi je treba spodbujati povezovanje in združevanje
sredstev na dohodkovni osnovi za razrešitev sodelovanja v gospodarjenju in na
drugih področjih razvoja
Zvezni zbor in Zbor republik sprejetih mednarodnih obvezin pokrajin Skupščine SFRJ nosti.
sta na ločenih sejah 6. junija
letos sprejela enako besedilo PRISPEVEK JUGOSLASklepov o ekonomskem sode- VIJE K RAZŠIRITVI SOlovanju SFRJ z državami v razvoju in o izvajanju sklepov V. DELOVANJA
V prvem delu Sklepov je najkonference šefov držav ali vlad
neuvrščenih držav v Colombu. prej ugotovljeno, da predstavS temi Sklepi se zavezujejo vsi lja mednarodno ekonomsko
odgovorni dejavniki v družbi, sodelovanje držav v razvoju
da na podlagi ustreznih pro- eno bistvenih komponent nogramov v federaciji, republi- vega mednarodnega ekonomkah in pokrajinah, povečajo skega reda in da je posebnega
svojo dejavnost za dosledno pomena, ker je konferenca
uveljavljanje Jugoslavije pri neuvrščenih držav v Colombu
krepitvi sodelovanja z država- dala poseben poudarek ekomi v razvoju in pri izvrševanju nomskim problemom kot pre20

dnostnim političnim problemom sodobnega sveta. Prav
tako je poudarjeno, da postajajo mednarodni pogoji, v katerih se odvija boj za novi mednarodni ekonomski red, vse
bolj zapleteni, da se ekonomski položaj držav v razvoju neprestano slabša in da je posebej kritičen položaj najmanj
razvitih držav med državami v
razvoju.

V zadnjem času je Jugoslavija nudila viden prispevek k
dejavnosti neuvrščenih in drugih držav v razvoju z izvajanjem sklepa o realizaciji bilateralnega in multilateralnega sodelovanja. Pri tem so bili doseženi določeni uspehi, ki pa še
vedno zaostajajo za potrebami
in možnostmi.
Pri tem je bilo podčrtano, da
sodelovanje te vrste predstav-

SKLEPI ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ O EKONOMSKEM
SODELOVANJU JUGOSLAVIJE Z DRŽAVAMI V RAZVOJU

poročevalec

Ija enega strateških in trajnih
ciljev zunanjeekonomske politike Jugoslavije ter ima poseben pomen za naš skupen
družbenoekonomski razvoj.
To je pot za premagovanje težav s katerimi se vse države v
razvoju srečujejo v ekonomskih odnosih z zaprtimi ekonomskimi grupacijami. Od tod
večina teh držav izraža posebno zanimanje za vzpostavitev
kompleksnega sodelovanja z
našim gospodarstvom. To je v
interesu njihove hitrejše ekonomske emancipacije in je
nujno skupno prilaganje gospodarskih struktur, kakor tudi
ustrezna mednarodna delitev
dela.
PLANSKO
POSPEŠEVANJE EKONOMSKEGA SODELOVANJA
V drugem delu tega dokumenta so navedene naloge in
obveznosti za vse subjekte, ki
sodelujejo v ekonomskem sodelovanju SFRJ z državami v
razvoju.
Tako je dana pripomba planerjem, da v postavke naslednjega srednjeročnega plana za
obdobje 1981-1985 dosledno
vgradijo vse elemente politike
razvoja z državami v razvoju.
Pri tem morajo upoštevati razvojne procese in strukturne
spremembe v gospodarstvih
teh držav.

Delegatski
funkciji

V ekonomskih odnosih s temi državami bo prav tako treba
dati poudarek tako imenovanim višjim oblikam sodelovanja kot so proizvodnja, poslovno-tehnična
kooperacija,
skupna vlaganja, ustanavljanje
mešanih podjetij in drugo. Že
zdaj so tudi pogoji za spremembo strukture uvoza iz teh
držav. Le-te proizvajajo vse
bolj kakovostno industrijsko
blago z zadovoljivimi cenami
in na svetovnem trgu niso samo prodajalci surovin. Obenem pa je treba dosledno izvajati in razširjati vse dogovorjene ukrepe o spodbujanju blagovne menjave s temi državami v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino. V skladu z njihovimi programi je treba posebej pospeševati izvoz opreme,
ladij in drugih kapitalnih dobrin, kakor tudi izvajanje velikih investicijskih del.
V delu Sklepov, ki se nanašajo na probleme financiranja
ekonomskega sodelovanja z
državami v razvoju je posebej
podčrtano, da je treba najhitreje zagotoviti priliv sredstev v
Sklad za kreditiranje in zavarovanje izvoznih zadev. V skladu
s sistemskimi rešitvami je treba ta Sklad čim prej transformirati v Jugoslovansko banko
za mednarodno ekonomsko
sodelovanje. Bančne organizacije so prav tako dolžne, da

bazi

so

vsestransko razvijajo odnose z
ustreznimi finančnimi organizacijami v teh državah z namenom, da se povezuje financiranje raziskovanja, projektiranja
in izvajanja investicijskih del
ter drugih skupnih zadev.
ZAHTEVNE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNE
ZADEVE
Obveznosti, ki jih mora prevzeti in uresničiti družbeno delo, se nanašajo predvsem na
organiziranje znotraj države
zaradi uspešnega povezovanja
z gospodarstvi držav v razvoju.
Na tem področju je treba z vsemi sredstvi podpirati neposredno samoupravno povezovanje organizacij združenega dela, kakor tudi povezovanje v
okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, zatem prek Gospodarske zbornice Jugoslavije in drugih organizacij.
Vzporedno pa mora teči organiziranje združenega dela v
tujini, kjer je treba izpopolnjevati delovanje skupnih predstavništev in drugih oblik organiziranja.
Ob vsem tem pa so s Sklepi
skupščinskih zborov določene
obveznosti in naloge za napredek znanstveno-tehničnega
sodelovanja, razširitev dejavnosti na področja, ki prispevajo h krepitvi varnosti in ohranjanja neodvisnosti držav v ra-

potrebne

zvoju, razvijanje sodelovanja v
zdravstvu, izobraževanju v socialni politiki, v prometu, turizmu in drugih področjih. Prav
tako je podčrtan pomen znanstveno-raziskovalnega dela v
državah v razvoju, kakor tudi
sodelovanje z njimi na področju poslovnih informacij. Postavljena je tudi zahteva po podrobni oceni aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništev v teh državah ter dela
ustreznih mednarodnih mešanih komitejev za ekonomsko
sodelovanje.
V tretjem delu Sklepov pa se
Zvezni izvršni svet zavezuje, da
bo v okviru svoje pristojnosti
zagotovil izvrševanje nalog iz
tega dokumenta. Vse organizacije združenega dela in njihove asociacije, kakor tudi vse
družbenopolitične skupnosti
se pozivajo, da se prav tako v
okviru svojih halog in obveznosti aktivno angažirajo pri
pospeševanju ekonomskega
sodelovanja z državami v razvoju.
Pristojna delovna telesa
skupščinskih zborov so po teh
Sklepih dolžna, da najmanj enkrat letno razpravljajo o tej
problematiki ter spremljajo
izvajanje sprejete politike o
pospeševanju ekonomskega
sodelovanja SFRJ z državami v
razvoju in da po potrebi predlagajo sprejetje ustreznih
ukrepov.

informacije v

odločanja

• V anketi o izdajanju in konceptu Glasila Skupščine SFRJ je sodelovalo 148
delegatov, od tega 101 delegat Zveznega zbora in 47 delegatov Zbora republik in
pokrajin
• Uredniški odbor je ocenil, da je bila anketa uspešno izvedena in da lahko sluzi pri
nadaljnem urejanju Glasila
• Delegati so podprli dosedanji osnovni koncept in vsebino glasila, ki pa jo bo treba
še naprej izpopolnjevati
Na podlagi skupnega sklepa
uredniških odborov Glasila in
Informativnega biltena Skupščine SFRJ je bila med delegati v Skupščini SFRJ izvedena v
mesecu maju anketa o izdajanju in konceptu skupščinskih
glasil.
Uredniški odbor Glasila je
na seji 14. junija razpravljal in

sprejel poročilo o rezultatih te
ankete. Po njihovi oceni je bila
anketa uspešno izvedena, poročilo o rezultatih pa je izčrpno, pregledno in s sklepi iz ankete lahko služi pri nadaljnjem
urejanju Glasila, kakor tudi za
zboljšanje njegove vsebine.
Glede na pomen obveščanja
delegatske baze in delegatov o

POROČILO O REZULTATIH ANKETE O IZVAJANJU IN
KONCEPTU SKUPŠČINSKIH GLASIL

poročevalec

vsem o čemer se odloča v
Skupščini SFRJ, kakor tudi
glede pomembnosti za delovanje delegatskega sistema je
Uredniški odbor Glasila sklenil, da je treba rezultate te ankete in sklepe objaviti v Glasilu.
REZULTATI ANKETE O
IZDAJANJU GLASILA
SKUPŠČINE SFRJ
Izhajajoč iz potrebe stalnega
izpopolnjevanja
sprejetega
koncepta Glasila in izboljševa-

nja njegove vsebine ter načina
obdelave gradiva, kakor tudi
obveznosti delegatov v Skupščini SFRJ glede obveščanja
delegatske baze je prevladovalo mnenje, da bi bilo prav, če bi
z anketo zbrali mnenja o temeljnih nalogah in namenu
Glasila SFRJ. V anketi je sodelovalo 148 delegatov (48 odstotkov vseh delegatov v
Skupščini SFRJ), od tega 101
delegat v Zveznem zboru in 47
delegatov v Zboru repubik in
pokrajin.
21

V odgovoru na postavljeno
vprašanje v anketi - katera je
temeljna naloga Glasila Skupščine SFRJ namenjena obveščanju samoupravne baze je
117 delegatov, oziroma 79 odstotkov anketiranih odgovorilo, da mora Glasilo objavljati
gradiva o vprašanjih o katerih
bodo tekle odločitve v Skupščini SFRJ to je informacije v
funkciji odločanja.
Za odgovor, da mora Glasilo
vsebovati informacije o celotnem poteku dela Skupščine
SFRJ, zborov in delovnih teles,
se je odločilo 29 delegatov ali
19,6 odstotka anketiranih,
medtem ko dva delegata nista
odgovorila na to vprašanje.
Velika večina anketiranih
delegatov je na ta način potrdila temeljni koncept in dosedanjo opredelitev, da je v Glasilu treba objavljati informacije
o tistem o čemer bodo odločali
v Skupščini SFRJ, da bi se delegatska baza lahko vključila v
proces odločanja. Širjenje informacij na celotno tekoče delo Skupščine SFRJ pa bi bilo
očitno preveliko obremenjevanje delegatske baze.
GRADIVA ZA RAZPRAVO V DELEGACIJAH
Delegatom je bilo postavljeno tudi vprašanje če menijo,
da so gradiva objavljena v Glasilu Skupščine SFRJ dovoli za
razpravo v delegacijah. Da je
to dovolj je bilo mnenja 60 delegatov, deloma pa je bilo zadovoljnih 76 delegatov. Le 10
delegatov meni, da je to gradivo premalo za razpravo. Iz tega
izhaja, da delegacije v bazi,
primerno svoji zainteresiranosti za posamezna vprašanja,
lahko v Glasilu najdejo dovolj
gradiva za lastne razprave,
sprejemanje stališč in določanje smernic.
Delegatom je bilo prav tako
postavljeno vprašanje če so
gradiva v Glasilu po načinu
obdelave, jasnosti in jedrnatosti razumljiva delegatskim
strukturam v bazi. Izkazalo se
je, da imajo delegati zadovolji-
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vo mnenje o tem, ker je 77 od
njih ali 52 odstotkov odgovorilo, da so gradiva v veliki meri
razumljiva, 60 delegatov ali
40,6 odstotka pa meni, da so
deloma razumljiva. Samo 7 delegatov ali 4,7 je bilo mnenja,
da so gradiva malo razumljiva.
Takšne odgovore je mogoče
razumeti kot ugodno oceno
dosedanjih naporov, da so v
Glasilu čim krajše, jasnejše in
razumljivejše inforamcije (nobeno gradivo ni objavljeno v
integralnem besedilu), vendar
pa tudi kot obveznost, da je
treba izboljšati kakovost Glasila in še naprej delati na tem, da
se še bolj približa vsem strukturam delegatske baze.
V anketi je bilo prav tako postavljeno vprašanje, če imajo
delegati pregled nad tem, da
delegacije v bazi s katerimi
imajo stike uporabljajo gradiva
iz Glasila Skupščine SFRJ za
razpravo in sprejemanje stališč. Največje število anketiranih — 84 ali 57,9 odstotka je
bilo mnenja, da delegacije občasno uporabljajo gradiva iz
Glasila, 10 delegatov oziroma
6,9 odstotka pa je odgovorilo,
da ga redno uporabljajo, medtem ko je 8 delegatov obkrožilo odgovor, da delegacije
sploh ne uporabljajo gradiva iz
Glasila.
Precej delegatov - 37 oziroma 25,5 odstotka je odgovorilo, da jim ni znano, 6 delegatov
ni odgovorilo na to vprašanje,
3 delegati pa se niso odločili
odgovoriti na nobeno varianto.
PERIODIČNOST IZHAJANJA GLASILA
Da bi nudili delegatom možnost, da se odločijo za morebitno drugačno fiziognomijo
in temeljno vsebino Glasila kot
je dosedanja so bili anketirani
naprošeni, da od obstoječih
osem stalnih rubrik zaokrožijo
štiri za katere menijo, da so
najpomembnejše za obveščanje in delo delegacij v bazi.
Po mnenju delegatov so najpomembnejše rubrike: Razvojna politika (109 glasov), Novi

predpisi (99) in Analize in ocene (92). Te rubrike predstavljajo tudi zdaj temeljno vsebino
Glasila. Precej za temi pa so
naštete naslednje rubrike:
Izvajanje zakonov (50), Delegatska vprašanja (47) in Iz dela
skupščinskih teles. Na koncu
pa so Sprejeti zakoni (29) in
Mednarodne pogodbe (24). Ti
rubriki tudi sicer v najkrajši in
najjedrnatejši obliki prinašata
informacije s tega področja.
Ker so o izdajanju skupnega
glasila skupščin republik in
pokrajin in Skupščine SFRJ
redne konsultacije in dogovori
je bilo najbrž smotrno, da tudi
delegati povedo kaj o tem, kateri bi bil najboljši način izdajanja Glasila Skupščine SFRJ.
Največje število delegatov - 76
ali 51,3 odstotka meni, da bi
moralo Glasilo Skupščine
SFRJ še naprej izhajati vsakih
14 dni kot doslej. Za izhajanje
enkrat mesečno se je opredelilo 24, za enkrat tedensko pa 15
delegatov. Da bi glasilo moralo
izhajati po potrebi meni 29 delegatov.
Delegati v Skupščini SFRJ
menijo torej, da se Glasilo dostavlja delegatski bazi dvakrat
na mesec in da drugačen način izhajanja ne bi bil smotrn.
To je tudi potrditev mnenja, da
je treba zmanjšati na minimu
količino gradiv, ki se pošiljajo
delegatski bazi.
NAČIN DISTRIBUCIJE
GLASILA
Delegatom je postavljeno tudi vprašanje koliko izvodov
Glasila Skupščine SFRJ je treba za vsako delegacijo temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnosti. Za varianto, da
mora dobiti Glasilo vsak član
delegacije se je opredelilo 50
delegatov - 33,8 odstotka,
medtem ko jih 44 ali 29,7 odstotka misli, da je dovolj če
delegacije dobijo po en izvod.
Po mnenju 33 delegatov oziroma 22,3 odstotka bi morali
delegacijam pošiljati po 3 izvode Glasila, 10 delegatov ali 6,8
odstotka pa meni, da je treba
pošiljati po 4 izvode (kakor v

SR Makedoniji).
Različna mnenja delegatov
pravzaprav kažejo, da je uporaba Glasila odvisna od dejavnosti, načina in metodologije
dela in organiziranosti delegacije. Številni so tudi primeri
delegacij, ki tudi z enim izvodom uspešno organizirajo
obravnavanje vprašanj iz Glasila, so pa tudi nasprotni primeri. Mnenje samih delegacij
o tem je seveda najpomembnejše.
Delegati so bili vprašani tudi
za mnenje ali naj bo delegatsko Glasilo zagotovljeno z naročnino in ne samo z brezplačnim pošiljanjem. Največ anketiranih delegatov v Skupščini
SFRJ - 78 oziroma 53,5 meni,
da naj se Glasilo Skupščine
SFRJ oziroma skupno Glasilo
še naprej pošilja delegacijam
brezplačno, na račun izdajatelja (skupščin republik in pokrajin). Za naročnino se je
opredelilo samo 26 delegatov
(18 odstotkov), da pa bi delegacijam pošiljali po en izvod
brezplačno, ostale izvode pa z
naročnino, se je odločilo 35
delegatov ali 24 odstotkov.
Odgovori delegatov kažejo,
da so vprašanja dostopnosti
Glasila vsem delegatskim
strukturam in način distribucije še naprej zelo aktualna. V
tem smislu je Uredniški odbor
Glasila sklenil, da mora biti temeljna smer dejavnosti ugotavljanje dejanskih učinkov
Glasila v bazi in zagotavljanje
popolne dostopnosti vsem delegacijam, izhajajoč iz tega, da
je zanje Glasilo sredstvo za delo in ga je tako tudi treba v
vseh razpravah obravnavati.
Ker je anketa med delegati v
Skupščini SFRJ sestavni del
širšega razmišljanja o mestu in
vlogi Glasila Skupščine SFRJ v
delegatskem informiranju, bo
Uredniški odbor nadaljeval z
začeto akcijo na tem področju.
V tej zvezi je Uredniški odbor
že začel tudi široko razpravo o
delegatskem obveščanju v okviru Sekcije Zvezne konference SZDLJ za javno mnenje in
obveščanje.
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• Finančni načrt Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih področij v letu 1978 je bil uresničen s 100,4 odstotka
• Manj razvitim področjem je Sklad lani odobril kredite v skupni vrednosti 13,8
milijarde dinarjev
• Največja vlaganja v razvojne programe z uresničenjem katerih se spodbuja
hitrejši razvoj manj razvitih občin in usklajujejo strukturne neusklajenosti v gospodarstvu
• Sklad je v letu 1978 preučeval izkušnje posameznih evropskih držav pri reševanju
problema hitrejšega razvoja manj razvitih področij
Finančni načrt Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin v letu 1978 je bil uresničen s 100,4
odstotka. Priliv sredstev v
Sklad je znašal 13 milijard in
781 milijonov dinarjev oziroma
za 51,9 milijona dinarjev več
kot je bilo planirano. Tako zadovoljiva realizacija vplačil obveznega posojila je omogočila,
da je Sklad v preteklem letu
popolnoma izpolnil vse obveznosti do gospodarsko manj razvitih področij.
Vplačilo obveznega posojila
se je odvijalo v dokaj zapletenih pogojih gospodarjenja,
vendar pa se nezadovoljiv učinek ni odrazil pri uresničevanju načrtovanega obsega stalnih sredstev Sklada. To je v
veliki meri rezultat že utečenega mehanizma institucije tega
posojila, pa tudi odgovornega
obnašanja republik in pokrajin
ter samih organizacij združenega dela pri izvrševanju te zakonske obveznosti.
To so samo nekatere od
ocen in ugotovitev; ki so naštete v Poslovnem poročilu o
delu Sklada v letu 1978, ki je
bil z Zaključnim računom
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin za leto
1978 poslan v potrditev Skupščini SFRJ.
ENAKOMERNO ODOBRAVANJE KREDITOV
Četrtletna dinamika vplačila
obveznega posojila v lanskem
letu je bila prav tako zadovoljiva, kar je omogčilo Skladu, da
je lahko enakomerno, prek
vsega leta, odobraval kredite
poročevalec

gospodarsko manj razvitim
področjem. S tem je bila tudi
olajšana situacija v teh področjih pri zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih objektov, kakor tudi pri reševanju drugih razvojnih problemov.
Toda čeprav je bil v letu 1978
popolnoma uresničen načrtovani obseg sredstev Sklada pa
vplačilo obveznega posojilo
po posameznih planiranih kategorijah ni bilo enakomerno.
Na osnovi akontacije posojila
za leto 1977 je bilo namreč
vplačano 1.731,7 milijona dinarjev več od planiranega obsega. Nasproti temu obveznosti republik in pokrajin na
osnovi 11 mesečnih akontacij
posojila niso bile v celoti izvršene z 31. decembrom 1978,
kakor tudi ne obveznosti na
posojilo iz prejšnjih let. Prav
tako tudi banke gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosova niso vplačale vseh
sredstev (okrog 3 milijone dinarjev) za kritje stroškov poslovanja Sklada.
Upoštevajoč določene principe in merila je Sklad v letu
1978 odobril kredite gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovu v skupnem
znesku 13 milijard in 796 milijonov dinarjev. Od tega SR Bosni in Hercegovini 34 odstotkov, SR Črni Gori 12, SR Makedoniji 24 in SAP Kosovu 30
odstotkov. Razen tega je bila v
letu 1978 opravljena tudi porazdelitev sredstev Sklada (3,9
milijona dinarjev) vplačanih na
račun poravnave zaostalih obveznosti po končanem obračunu posojila za leto 1975.
Kot dolžnik za obvezno posojilo je Sklad federacije dol-

žan, da pravočasno preskrbi
sredstva za vračanje posojila
temeljnim organizacijam združenega dela.
V Poslovnem poročilu o delu
Sklada je rečeno, da je v preteklih štirih letih Sklad uspešno
opravljal svojo nalogo. Pravočasno so bile določene letne
anuitetne obveznosti, o višini
pa so bili obveščeni pristojni
zvezni, republiški in pokrajinski organi.
V tem obdobju ni bilo zamujanja pri zagotavljanju sredstev za izvrševanje anuitetnih
obveznosti s strani gospbdarsko manj razvitih področij.
Pooblaščene banke teh področij so pravočasno vplačevale
sredstva na poseben račun pri
Narodni banki Jugoslavije iz
katerih so redno izplačevali za
prispele kupone vplačnikom
posojil, oziroma temeljnim organizacijam združenega dela.
Toda kljub temu, da so bila
sredstva za odplačilo anuitet
pravočasno preskrbljena so se
posamezne temeljne organizacije združenega dela oglašale
z zamudo za uresničevanje
svojih prgvic na tej osnovi oziroma z Zamudo predlagajo prispele kupone Narodni banki
Jugoslavije za izplačilo svojih
terjatev.
IZDATEK ODOBRENIH
KREDITOV V LETU 1978
Ponožno in regionalno
usmerjanje sredstev Sklada je
bilo v letu 1978 različno od po-

dročja do področja, odvisno
od sprejetih razvojnih programov v posameznih gospodarsko manj razvitifi republikah in
SAP Kosovu za tekoče petletno obdobje.Precejšen del sredstev, ki jih
je Sklad dodelil je bil v Bosni in
Hercegovini porabljen za dograditev druge faze Železarne
v okviru Rudarsko-metalurškega kombinata »Zenica«,
zatem za gradnjo Termoelektrarne »Gacko«, pogon hladno
valjanih trakov v Banja Luki, za
gradnjo Elektrolize v Mostarju
in za razširitev Tovarne termoaparatov v Lukavici, Tovarne kemičnih ploščic v Bratuncu, Tovarne orodje v Nevestnju, za gradnjo železniške proge Doboj-^Jelina, kakor tudi za
gradnjo še nekaterih pomembnih objektov.
V SR Črni Gori so precejšen
del sredstev dodelili: Rudniku
premoga,
Termoelektrarni
»Plevlja«, Železarni »Boris Kidrič« v Nikšiću za rekonstrukcijo in modernizacijo, Aluminijskemu kombinatu v Titogradu za gradnjo druge faze razvoja, E! »Obod« v Cetinju za
razširitev zmogljivosti in Tovarni celoloze v Ivangradu. Del
sredstev je bil porabljen tudi
za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih cest v tej
republiki.
Največji del sredstev Skladf
federacije v SR Makedoniji je
bil porabljen za gradnjo, rekonstrukcijo ali zaključek
gradnje pomembnih objektov:
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Termoelektrarna »Oslomej« z
rudnikom premoga, naprave
za prenos in distribucijo električne energije, Rafinerije nafte v okviru Organsko-kemijske
industrije »Naum-Borče«, za
gradnjo naprav za kontinuirano litje jekla v Železarni »Skople« in gradnjo Rudnika in topilnice »FENI« v Kavadarcih.
V SAP Kosovu so bila sredstva iz Sklada federacije porabljena za razširitev Rudnika
svinca in cinka in Tovarne akumulatorjev v okviru kombinata
Trepča, zatem za gradnjo Termoelektrarne »Kosovo-B«, Industrije sintetničnih vlaken
»Printeks« v Prizrenu. Del
sredstev je bil tudi vložen v
gradnjo Tovarne šivnih cevi v
Uroševcu, Tovarne elektroorodja ter Tovarno pocinkane in

emajlirane posode v Djakovici.
Precejšnja sredstva so bila vložena tudi v gradnjo hidrosistema Ibar-Lepenac in Metohija I
in še za druge gospodarske
objekte.
RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBČIN
Vse gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo
so v letu 1978 vložile velika prizadevanja, da bi porabile sredstva Sklada za enakomeren regionalni razvoj svojega teritorija. Pri odobravanju kreditov
so banke s teh področij upoštevale princip, da imajo prednost tisti razvojni programi z
uresničitvijo katerih bo dosežen hitrejši gospodarski razvoj
manj razvitih občin in odprav-

ljena s strukturna neskladja v
gospodarstvu.
Lani so bili prvi primeri združevanja dela in sredstev in
sredstev na osnovi stalnih
sredstev Sklada. Vendar ta
oblika zagotavljanja stalnih
sredstev Sklada precej zaostaja glede na zakonske možnosti, kar bo zahtevalo še nadaljnje napore vseh zainteresiranih dejavnikov pri ocenjevanje
vzokov in iskanju ustreznih
oblik ter metod delovanja pri
pospeševanju teh procesov.
V letu 1978 je Sklad priskrbel tudi podatke od pristojnih
organov manj razvitih republik
in SAP Kosova o potrebnih deviznih sredstvih za leto 1978, ki
se tem področjem zagotavljajo
za uvoz opreme in za gotovinska plačila. Razdelitev deviz-

nih sredstev lani v znesku 547
milijonov dinarjev je Sklad na
osnovi sprejetih meril opravil
na posamezno gospodarsko
manj razvita področja. SR Bosni in Hercegovini je bilo dodeljenih 34 odstotkov skupnih
deviznih sredstev, SR Črni Gori 12, SR Makedoniji 24 in SAP
Kosovu 30 odstotkov. Aktivnost Sklada je bila v preteklem
letu usmerjena tudi na preučevanje izkušenj v posameznih
evropskih državah pri reševanju problema hitrejšega razvoja manj razvitih področij.
Na koncu je v Poslovnem
poročilu rečeno, da je po oceni organov Sklada, delovna
skupnost Sklada v letu 1978
opravljala strokovne in administrativne zadeve pravočasno, uspešno in kakovostno.
'

SPREJETI ZAKONI
Na seji Zveznega zbora 27. rok veljavnosti viz jugoslovanjunija so delegati sprejeli na- skih državljanov z dveh na pet
let. Poenostavljen je tudi poslednje akte:
stopek izdajanja ali podaljšeResolucijo o svobodni me- vanja potne listine vojaškim
njavi dela v družbenih dejav- obveznikom, ki jim ni potrebno
nostih (AS 627), ki spodbuja več k vlogi prilagati dovoljenja
razvoj svobodne menjave dela vojaških organov. Osebi, ki ni
oziroma razvoj samoupravnih poravnala obveznosti do orgadružbenoekonomskih
od- nizacije združenega dela ali
nosov med delavci v družbenih druge organizacije, bodo pridejavnostih in delavci z drugih stojni organi lahko zavrnili zapodročij združenega dela. Do- htevo za izdajo potnega lista in
hodek in osebni dohodek de- vize.
Zakon o proizvodnji oborolavcev v družbenih dejavnostih
mora ustrezati delu in rezulta- žitvene in vojaške opreme
tom dela ter prispevku delav- (AS 602 pravno in ekonomsko
cev k povečanju proizvodnosti ureja položaj proizvajalcev
dela in dohodka. Uresničeva- oborožitvene in vojaške oprenje in nadaljnje razvijanje do- me. Omenjena proizvodnja je
hodkovnih odnosov v družbe- posebnega družbenega pomenih dejavnostih terja nadaljnjo na in zahteva plansko disciplirazčlenitev in večje objektivizi- no, kar največje preprečevanje
rale osnov in meril svobodne stihije in celovito družbeno
menjave dela, kar omenjeni nadzorstvo. Zato ne more biti
prepuščena zakonitostim trga.
dokument posebej poudarja.
Zakon določa, da bo Zvezni
Zakon o potnih listih držav- izvršni svet določil organizaciljanov SFRJ (AS 96) podaljšuje je združenega dela, ki lahko
rok veljavnosti potnega lista ali proizvajajo oborožitveno in
potnega dovoljenja kot tudi vojaško opremo, z družbenim

Bi
dogovorom pa bodo določeni
enotni temelji za pridobivanje
in delitev dohodka v teh organizacijah.
Po hitrem postopku so delegati sprejeli:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejitvi
uporabe in vožnje potniških in
drugih vozil (AS 157) uvaja tudi omejitev hitrosti gibanja
vseh motoronih vozil in ne samo omejitev vožnje v določenih dneh. Od dosedanje prepovedi vožnje tovornih motornih vozil v lasti občanov na
razdaljah, daljših od 200 kilometrov, so izvzeta vozila, ki
prevažajo lahko pokvarljivo
blago lastne proizvodnje.
Zvezni izvršni svet bo lahko od
te splošne prepovedi izvzel tudi druge prevoze, če jih ni mogoče opravljati na drug način.
Zakon predvideva, da lahko
Zvezni komite za promet in
zveze odobri novo avtobusno
linijo v mednarodnem in notranjem prometu na daljši relaciji
od 200 kilometrov, kar je bilo
doslej prepovedano. Zakona

uvaja tudi posebne nalepke za
vsa vozila, ki so izvzeta od prepovedi vožnje zaradi učinkovitega nadzorstva uporabe določb Zakona. Izenačena pa je
višina mandatnih kazni za voznike vseh motornih vozil, ki ne
upoštevajo določb o omejitvi
hitrosti vožnje.
Zakon o proglasitvi leta
1979 za leto Mihajla Pupina
(AS 154), naj obeleži 125. letnico rojstva enega naših največjih znanstvenikov in izumiteljev, publicista, patriota in humanista. Zakon želi spodbuditi
razvoj znanstvene, tehnične in
kulturne ustvarjalnosti ter raziskovanja, posebej med mladimi ljudmi, kar naj prispeva k
večji produktivnosti dela.
Zakon o uporabi sredstev
stalne proračunske rezerve
federacije za financiranje letne skupščine Mednarodne
banke in Mednarodnega monetarnega sklada 1979. leta v
Beogradu (AS 130), za izvedbo
skupščine namenja znesek v
višini 108 milijonov dinarjev.
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