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PROGRAM AKTIVNOSTI
ZSMS v letu 1980 pri uresničevanju politike ekonomske
stabilizacije

Na osnovi sklepov skupne seje predsedstev SFRJ in predsedstva CKZKJ, ter na osnovi stališč in opredelitev 1. seje RK
SZDL, ki terjajo potrebo po odločnem preseganju sedanjih
gospodarskih težav in zagotavljanju pogojev za stabilen in
vsestranski - družbeni in ekonomski razvoj, sprejemamo v
Zvezi socialistične mladine Slovenije naslednje usmeritve in
program za uresničevanje politike ekonomske stabilizacije v
letu 1980.
Za ZSMS kot del fronte organiziranih socialističnih sil pomenijo aktivnosti v nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov osrednje vprašanje. V
okviru naših aktivnosti se bomo dosledno zavzemali in vključevali v izvajanje politike ekonomske stabilizacije. Naloge, ki
so pred nami, zahtevajo popolno mobilizacijo vseh članov,
organov na vseh ravneh organiziranosti in delovanja ZSMS,
ustrezno akcijsko in programsko usmeritev.
V naših aktivnostih si bomo prizadevali za krepitev materialne baze združenega dela za večjo reproduktivno in akumulativno sposobnost gospodarstva, za boljše koriščenje
proizvodnih kapacitet in družbenih sredstev in se zavzemali
za hitrejši razvoj množične inventivne dejavnosti in za večjo
produktivnost dela.
Ob tem pa bo v središču pozornosti neposredna aktivnost
članov Zveze socialistične mladine in mladih v celoti, dosledno upoštevanje Zakona o združenem delu ter drugih sistemskih opredelitev in še posebej nadaljnji razvoj dohodkovnih
odnosov, združevanje dela in sredstev, uveljavljanje načel
delitve po delu. V okviru konkretnih akcij, ki se v naši organizaciji že vodijo, bomo tudi v prihodnje nadaljevali zlasti z
akcijami delovno tekmovalnega značaja, akcijami varčevanja
in zbiranja sekundarnih surovin ter nadalje organizacijsko in
vsebinsko krepili mladinsko prostovoljno delo.
Izhajajoč iz družbene potrebe za realizacijo politike ekonomske stabilizacije se moramo vsi člani ZSMS angažirati po
naslednjih vprašanjih:
- vse osnovne organizacije ZSMS morajo svoje naloge v
tem letu programsko usmeriti v funkcijo uresničevanja razvojne politike in politike ekonomske stabilizacije
- bolj kot do sedaj moramo uresničevati vlogo delegatov v
samoupravnih organih v OZD in koordinirati aktivnosti z
vsemi ostalimi subjekti
- pravočasno in redno moramo analizirati rezultate gospodarjenja v TOZD, uspehe v učenju in študiju in se dogovoriti
za konkretne oblike aktivnosti Zveze socialistične mladine.
V uresničevanju teh nalog je še posebno pomembna vloga
občinske konference ZSMS, ki mora mobilizacijsko vplivati na
vse osnovne organizacije, da bomo lahko uspešno izvršili te
naloge. Posebno pozornost moramo posvetiti aktivnostim pri
sprejemanju srednjeročnih planov razvoja 1981-85. V vseh
občinskih konferencah moramo v prihodnje spodbujati te
aktivnosti, povezovati rezultate razprave, pomagati delegatom in delegacijam, da izražajo usklajena stališča ZSMS v
Skupščinah DPS in SIS. Samo z nenehnim prizadevanjem, s

stalnim vključevanjem mladih delavcev, učencev in študentov, mladih kmetijskih proizvajalcev, mladih v KS in mladih v
družbenih organizacijah in društvih v proces planiranja, lahko
zagotovimo, da bodo plani izraz trajnih in neposrednih interesov mlade generacije. Ob tem je še posebno pomembno, da
bomo realno predvideli kadrovske potrebe OZD, ustrezno
nakazali razreševanje izobraževanja mladih in razreševanje
stanovanjskih vprašanj mladih.
S široko zastavljeno politično akcijo med mladimi moramo
okrepiti zavest o družbeni vsebini dohodka, kot motiva za
doseganje boljših rezultatov v proizvodnji. Zveza socialistične
mladine si mora prizadevati, da še bolj okrepi začeto družbeno aktivnost za povečanje produktivnosti dela na vseh
nivojih organiziranja združenega dela in družbi kot celoti.
Borba za večjo osebno in družbeno produktivnost dela mora
dobiti konkretne oblike v vsaki OZD in vsaki delovni skupnosti.
V vsaki sredini se moramo boriti proti potrošniški miselnosti mladih, miselnosti, ki temelji na neusklajenosti potrošnje z
razpoložljivim dohodkom.
Usklajevanje oziroma omejevanje vseh oblik porabe
(skupne, splošne, osebne in investicijske), kot smo opredelili
že v resoluciji leta 1980, mora potekati po samoupravni poti
na osnovi samoupravnega sporazumevanja in družbenega
dogovarjanja. Vse pravice, obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo
iz tega, pa je potrebno opredeliti v letnih planskih dokumentih
OZD in skupnostih in ne kot poseben program. Pri razreševanju teh vprašanj moramo vedno izhajati iz položaja, vloge
delavca v združenem delu.
Težak položaj na področju investicijske politike zahteva
restriktiven pristop pri obravnavanju vseh predvidenih investicijskih naložb v TOZD in drugih oblikah združevanja. Kritično
se moramo opredeljevati oziroma presoditi vse investicijske
prekoračitve, in v primeru, ko ni zagotovitve sredstev za
realizacijo investicije, le-te programirati v naslednje srednjeročno obdobje.
Ena izmed osrednjih nalog, ki se jim moramo v tem letu v
celoti posvetiti, so aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino. V okviru mednarodne delitve dela moramo še
posebej pospeševati izvoz. V posameznih sredinah se bomo
zavzemali, da se bodo izdelali in uresničevali izvozni programi
in ob tem tudi vztrajati, da se ta problematika vključi v srednjeročne plane.
V Zvezi socialistične mladine se bomo zavzemali, da bodo
lahko delavci kot odgovorni gospodarji svojega dela in temeljni nosilci ustvarjanja, pridobivanja in razporejanja dohodka, celovito odločali o pogojih in rezultatih dela. Skupaj z
drugimi družbenopolitičnimi organizacijami bomo sodelovali
pri pripravi in izvedbi akcije »zaključni računi«, ter spodbujali
zlasti mlade delavce k odgovorni razpravi in odločanju o
gospodarjenju in oblikovanju usmeritev ter ukrepov za nadaljnje gospodarjenje.
Akcija varčevanja se mora odražati v racionalnem obnaša-

nju v vseh sferah družbenega življenja, predvsem pa se mora
izraziti na osnovi kvalitetnega, racionalnega gospodarjenja,
racionalne proizvodnje in porabe energije, na osnovi boljšega
koriščenja proizvodnih sredstev, na osnovi zmanjševanja
Stroškov poslovanja in trošenja v mejah razpoložljivih sredstev. Ta prizadevanja se morajo razumeti kot trajna potreba in
usmeritev in ne kot kampanja, s katero bi se dosegali le
kratkoročni cilji. Zveza socialistične mladine se mora angažirati tako, da bo varčevanje preraslo v trajno obliko obnašanja
vseh družbenih subjektov v gospodarjenju in razpolaganju z
družbenim dohodkom.
V smislu izvajanja ukrepov varčevanja in realizacije družbene akcije varčevanja se mora ZSMS zavzemati:
- ža boljše koriščenje delovnega časa.
- za zmanjševanje nepotrebnih izdatkov v vseh OZD, D PO in
skupnostih; za zmanjševanje dopolnilnega in honorarnega
dela ter pogodbenega dela, za omejevanje službenih potovanj
v domovini in inozemstvu, za zmanjševanje raznih proslav,
zborov, manifestacij, za čim bolj racionalno koriščenje privatnih in službenih avtomobilov za službena potovanja in še
posebej za zmanjševanje stroškov za reprezentanco,
- za zagotavljanje popolne samoupravne kontrole in odločanja delavcev o materialnih in drugih izdatkih v poslovanju
ob polni odgovornosti in obveznosti mladih,
- s svojim osebnim odnosom - vzorom se moramo člani
ZSMS boriti proti vsem oblikam razslpništva in neracionalnega koriščenja sredstev, nepotrebnega trošenja električne
energije, vode, naftnih derivatov, opozarjati in preprečevati
propadanje velikih količin prehrambenih artiklov, s katerimi
se neracionalno postopa, vplivati na ustrezen odnos do družbene lastnine, osnovnih sredstev, delovnih sredstev (strojev,
orodja), šolskega in študentskega inventarja, družbenih objektov, skratka vseh ostalih družbenih dobrin,
- organiziranje strokovnih in ostalih ekskurzij v domovini še
posebej pa v inozemstvu, je nujno potrebno omejiti na ustrezen nivo oziroma ugotoviti njihovo potrebno vsebino, kajti
samo v tem okviru se trošijo velika družbena in osebna sredstva. Razne manifestacije, proslave, športna srečanja, »iade«
je potrebno zreducirati glede na njihovo smotrnost, namembnost in družbeno upravičenost organiziranja takšnih oblik
oziroma Jih organizirati s Čim manjšimi sredstvi.
Osnovne organizacije mladih v kmetijstvu in aktivi mladih
zadružnikov morajo v svoji aktivnosti upoštevati naslednje
naloge:
- se zavzemati za obdelavo vseh neobdelanih ali slabo
obdelanih zemljišč oz. jih sami v okviru aktiva prevzemati in
na njih zastaviti Intenzivno proizvodnjo,
- da si najamejo preko zemljiške skupnosti ali družbenih
posestev (katere dajejo zemljo v najem) površine za skupno
obdelavo in pridelovanje, Na osnovi tega si lahko zagotavljajo
sredstva za osnovne potrebe delovanja aktiva. Proizvodnja
mora biti ob sodelovanju z zadružno organizacijo na visoki
Intenzivni ravni,
- ob raznih vremenskih neprillkah morajo z združevanjem
mehanlzacljsklh kapacitet pristopiti k pospravljanju pridelkov. Pri tem mora vladati solidarnost, katero je potrebno
izkazati zlasti ostarelim in slabo mehaniziranim kmetom,
- ob velikem številu proizvodnih In strojnih skupnosti moramo mladi vzpodbujati izkoriščanje vseh danih kapacitet v
omenjeni skupnosti. Na osnovi tega bomo dvignili proizvodnjo in zagotavljali uspešno delovanje skupnosti.
Organi In organizacije Zveze socialistične mladine in družbenih organizacij in društev morajo v vseh sredinah posvetiti
vso pozornost porabi sredstev, ki so jim dodeljena za delo in
aktivnost. V duhu izvajanja programov ekonomske stabilizacije morajo vse osnovne organizacijo, občinske konference,
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republiška konferenca, kakor tudi družbene organizacije In
društva, sprejeti konkretne programe in jih pričeti takoj izvajati. Vso pozornost je pottebno posvetiti nadaljnjemu uresničevanju načel delitve po delu in rezultatih dela tudi v naši
organizaciji, varčevanju režijskega materiala in drugim vprašanjem, ki neposredno prispevajo k varčevanju in smotrnemu
koriščenju razpoložljivih finančnih sredstev.
Z medsebojnim povezovanjem osnovnih organizacij in OK
ZSMS moramo zagotoviti uspešnejše izvajanje delovnih tekmovalnih akcij:
- akcijo za »izbor najboljšega mladega delavca samoupravIjalca« in »Najboljše osnovne organizacije v združenem delu«,
ki vsekakor neposredno prispeva k večanju količine in kvalitete proizvodnje, pozitivnemu odnosu do dela, spodbujanju
Inventivne dejavnosti, večanju produktivnosti dela, delovnemu in samoupravnemu afirmiranju mladega človeka, moramo organizirati v vseh TOZD in doseči večjo množičnost,
- v šolah in fakultetah se moramo zavzemati za izboljšanje
pogojev in kvalitetnega programa, ki bo omogočal pridobitev
ustreznega In kakovostnega znanja v ustreznem časovnem
obdobju,
- zbiranje odpadnih materialov, ki jih lahko uporabimo kot
sekundarne surovine je akcija, s katero lahko osnovne organizacije ZSMS, družbene organizacije in društva veliko prispevajo k splošnemu varčevanju. Zato moramo organizirati akcije
za zbiranje starega papirja, tekstila, stekla, gume, železa itd.
Spodbujali bomo še zlasti dejavnosti tistih družbenih organizacij in društev, ki se bodo organizirano ukvarjale s pridobivanjem nove energije (vodna, vetrna in sončna energija),
- v ZSMS se bomo odločno zavzemali za zmanjševanje
izostankov z dela, in se zavzemali za intenzivnejše koriščenje
delovnega časa. Na osnovi idejnopolitičnega dela moramo
vzgojno delovati na nosilce negativnih pojavov v tem smislu,
vplivati, da bodo mladi nosilci takšnih pojavov menjali odnos
do dela. Odločno se moramo zavzemati, da bodo stabilizacijska prizadevanja prešla v zavest vsakega posameznika. S
stalno akcijo bomo v 00 ZSM z ostalimi subjekti v združenem
delu mesečno analizirali prihode mladih na delo oziroma
izostanke ter tako prispevali k izboljšanju sedanjega stanja.
- v prihodnje moramo v ZSMS razvijati vse oblike mladinskega prostovoljnega dela. V večji meri kot do sedaj moramo
organizirati razne oblike prostovoljnega dela v OZD, v KS
izven delovnega časa oz. ob nedelovnih dneh. Spodbujali
bomo formiranje stalnih brigad v okviru OZD in KS. Tak
pristop lahko prispeva k vsebinski krepitvi mladinskega prostovoljnega dela in k realizaciji politike ekonomske stabilizacije.
Osnovna naloga v realizaciji politike ekonomske stabilizacije je množično sodelovanje vseh delov mlade generacije v
skupni akciji v okviru fronte organiziranih socialističnih sil, na
čelu z Zvezo komunistov Jugoslavije. Osnovne organizacije
ZSM morajo motivirati svoje člane za ustvarjanje čim večjega
dohodka na kvalitetnih osnovah, za krepitev družbenoekonomskega in samoupravnega položaja mlade generacije. Ob
teh prizadevanjih moramo tesno sodelovati In koordinirati
aktivnosti z organizacijami Zveze komunistov, Zveze sindikatov, kakor tudi samoupravnih in poslovodnih organov.
Občinske konference Zveze socialistične mladine Slovenije
morajo takoj pristopiti k programski realizaciji teh nalog.
Preko koordinacije v socialistični zvezi delovnih ljudi na občinskem in republiškem nivoju moramo zagotoviti spremljanje In usmerjanje aktivnosti.
Prek mladinskega tiska je potrebno stalno In objektivno
informirati mlade o doseženih rezultatih ter težavah y gospodarstvu in razvijati v njih odgovoren In samoiniciativen pristop
k realizaciji ciljev ekonomske stabilizacije.
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
2. aprila 1980
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 2. aprila 1980. Zbor
združenega dela, Zbor občin
in Družbenopolitični zbor bo«
do obravnavali:
- poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih
usklajevanja razvoja v SR Sloveniji (ESA 452);
*- informacijo o uresničevanju nalog In usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plaha SR Slovenije v
letu 1980 (ESA 457);

- predlog za izdajo zakona
o dopolnitvi obrtnega zakona
(ESA 454);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA 447).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- informacijo o uresničevanju srednjeročnega načrta in o
nekaterih problemih slovenskega turizma (ESA 327);
- predlog za izdajo zakona

o turistični dejavnosti (ESA
306);
- predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti
iz vlaganj v energetske objekte
(ESA 239);
- predlog za izdajo zakona
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v
SR Sloveniji v letu 1981 (ESA
453);
- soglasje k spremembam
in dopolnitvam statuta Visokošolske temeljne organizacije
združenega dela za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (ESA 456);
- soglasje k spremembam
in dopolnitvam statuta Visokošolske delovne organizacije
Visoke tehniške šole Univerze
v Mariboru in statutom njenih

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20. 2. 1980
- Zakon o osnovni šoli?
Na 33. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 20. februarja 19B0 je
bilo ob obravnavi predloga
zakona o osnovni šoli postavljenih več vprašanj.
Tako je delegatka skupine
delegatov za področje prosvete in kulture 7. okoliša Maribor Romana Krevh postavila naslednja vprašanja:
Skupina delegatov za kulturo 1n prosveto je ob predlogu
zakona o osnovni šoli ugotovila, da so bile upoštevane
številne pripombe, ki so bile
dane k osnutku v javni razpravi. Sedanji predlog zakona o
osnovni šoli pa ni upošteval
pripomb, ki so bile podane k
108. členu. Drugi odstavek tega člena normira celo do 25 ur
neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela v okviru
42-urnega delovnega tedna.
Zahteva iz tega odstavka
postavlja vrsto vprašanj v pedagoški praksi:
- V veljavni šolski zakonodaji je učiteljeva delovna obveznost izenačena z obveznostjo vseh drugih delavcev
po zakonu o združenem delu,
torej 42 delovnih ur tedensko.
To delovno obveznost doseže
z 20 urami neposrednega
vzgojnoizobraževalnega dela
po enotnem programu osnovne šole in z uro izvajanja dopolnilnega programa. Ostali
čas porabi za priprave na učnovzgojni proces, za delo z
oddelčno skupnostjo, za stike
s starši in z okoljem.
poročevalec

Višanje zahteve za izvajanje neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela bo povečalo obseg podagoškega
dela daleč prek uzakonjenega delovnega tednika.
- Učni predmetniki normirajo za posamezne razrede
število ur na teden. Na razredni stopnji ni na voljo toliko ur
za pedagoškega delavca. Bo
poučeval tudi v drugem oddelku ali razredu?
- Zaradi pomanjkanja šolskega prostora in finančnih
sredstev ni mogoče širiti
vzgojnoizobraževalnega programa in s tem dati osnove za
prevzem dodatnih del in nalog v osnovni šoli (na primer:
podaljšano bivanje, varstvo,
interesne dejavnosti).
- Pedagoški delavci opravljajo dela in naloge vselej v
deljenem delovnem času in
različnem delovnem mestu,
namreč doma in v šoli.
- Pedagoški delavci so ak*
tivni družbenopolitični delavci
in mnogo svojega časa namenijo življenju v krajevni sredini, delovanju društev in organizacij.
- Mnogo časa porabijo pedagoški delavci za svoje
sprotno dopolnilno izobraževanje, širjenje in poglabljanje
znanj. Izvajanje te dolžnosti je
trajna naloga in sestavina rednega dela pedagoškega delavca.
Prosimo za pojasnila na navedena vprašanja.
Predlagamo upoštevanje

temeljnih organizacij ter k samoupravnemu sporazumu o
Združitvi v Visoko tehniško šolo v Mariboru (ESA 395).
Zbor združenega dela in
Družbenopolitični zbor bosta
obravnavala:
- informacijo o nekaterih
negativnih pojavih na področju zaposlovanja (ESA 455);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti pri delu (ESA
343).
Vsi trije zbori bodo obravnavali še periodični delovni
načrt zbora za II. trimesečje
1980.
Na dnevnem redu sej pa so
tudi:
- volitve in imenovanja,
- predlogi in vprašanja delegatov.

IN DELEGATOV

navedene problematike pri osnovni šoli, kjer so razmerja
pripravi standardov in norma- med obsegom teh različnih
tivov za pedagoške delavce v oblik dela pri posameznem
učitelju lahko precej drugačna
osnovni šoli.
od klasične oblike dela osnovNa zastavljena vprašanja je ne Šole, kjer je prevladovalo
na seji zbora odgovoril Leo- delo v obliki pouka s celim odpold Kejžar, namestnik pred- delkom. Upoštevaje vse okolisednice Republiškega komite- ščine, zakon določa 25 ur neja za vzgojo in izobraževanje posrednega dela z učenci na
ter telesno kulturo.
teden kot zgornjo mejo, ki je ni
Učna obveznost učiteljev v dopustno preseči zaradi zaščiokviru njihove celotne delovne te kvalitete vzgojnoizobražeobveznosti je vsekakor eno od valnega dela, pa tudi zaradi zapomembnejših vprašanj, ki je ščite učitelja kot delavca. Konbilo deležno velike pozornosti kretne obveznosti posamezneves čas priprave zakona. Pred- ga učitelja bodo opredeljene v
lagatelj je pri pripravi zakona samoupravnih aktih, letnih deupošteval določbe zakona o lovnih načrtih in z razporejaskupnih osnovah svobodne njem dela v šolah. O povprečni
menjave dela in zakona o svo- obveznosti, kot sestavini vrebodni menjavi dela na področ- dnotenja dela in elementu ceju vzgoje in izobraževanja. Po ne storitev, pa se bodo šole
teh zakonih se namreč o nor- dogovarjale s samoupravnim
mativih za opravljanje dejav- sporazumevanjem v izobraženosti sporazumevajo uporab- valnih skupnostih. Za primer,
niki in izvajalci v okviru dogo- ko ne bi prišlo do sporazuma,
varjanja o svobodni menjavi in bi bila potrebna intervencija
dela in o pogojih te menjave. družbenopolitične skupnosti v
Naloga zakona pa je, da določi skladu z zakonom za uresničeminimalne normative, na pod- vanje zagotovljenega progralagi katerih se še sme oprav- ma, pa je tako povprečje izrecljati dejavnost, da se s tem za- no navedeno v 14. členu tega
gotovi varnost otrok in kvalite- zakona. Menimo, da taka ureta dela. Zato je v vseh zakonih ditev omogoča razvoj samos področja vzgoje in izobraže- upravnega sporazumevanja o
vanja sprejeto načelo, da za- pogojih svobodne menjave dekon določa take normative kot la. Zakon ne daje podlage za
zgornjo ali spodnjo mejo. Ob bojazen, da bi se iz tega izrodidoločanju zgornje meje za ne- lo apriorno povečevanje učne
posredno vzgojnoizobraževal- obveznosti učitelja in s tem pano delo učitelja z učenci je bilo dec kvalitete vzgojnoizobražepotrebno upoštevati tudi, da valnega dela. Seveda pa bodo
delo osnovnih šol in s tem tudi morali v procesu samoupravdelo učiteljev v osnovni šoli nega sporazumevanja tudi depostaja vse bolj raznovrstno, lavci šol taka stališča na ustreda vključuje tudi delo v oddel- zen način uveljavljati, saj jim
kih podaljšanega bivanja, da zakon zagotavlja v tem sporavključuje številne, zelo razve- zumevanju enakopraven polojane oblike dela v celodnevni žaj.
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POROČILO
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju:
Zakona o kompenzacijah
Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela
dne 10. X. 1979. obravnavala osnutek zakona o kompenzacijah in sprejela sklep o soglasju o izdaji zakona
Na besedilo osnutka zakona je Skupščina SR Slovenije na
seji Zbora dala konkretne pripombe, ki naj jih Delegacija
Skupščine SRS v ZRP Skupščine SFRJ v postopku usklajevanja poskuša uveljaviti, ter pooblastila delegacijo, da po opravljenem usklajevanju da v imenu Skupščine SRS soglasje k
predlogu zakona o kompenzacijah.
Na osnutek zakona o kompenzacijah sta bili dani dve pripombi in sicer:
- 2. člen, prvi odstavek, se naj preoblikuje tako, da je z
aktom federacije kršena enakopravnost organizacij združenega dela v smislu prvega člena zakona, če se s temi akti
ustvarjajo za posamezne dejavnosti in s tem za OZD takšni
pogoji poslovanja in ustvarjanja dohodka, oz. če se na osnovi
teh aktov nujno ustvarjajo takšni odnosi v razporejanju in
razdelitvi dohodka, ali v razpolaganju z družbenimi sredstvi
na splošno, ki jim onemogočajo uresničevanje bistvenih
skupnih interesov in ciljev sprejetih z dogovorom o osnovah
Družbenega plana Jugoslavije, oziroma s tem planom ali
drugim aktom federacije, s katerim se sprejema ali izvaja
skupna ekonomska politika.
- V členu 7. je pripomba vsebinsko vezana na pripombo
oziroma preoblikovanje 1. odstavka člena 2.

4

V členu 2. osnutka zakona je točneje določeno, da je kršena
enakopravnost OZD, kadar pogoji za pridobivanje dohodka in
odnosi v razpolaganju z rezultati dela ne omogočajo uresničitve dohodka v višini, ugotovljeni z uporabo meril iz zveznega
zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. To
pomeni, da samo v primeru, kadar je z akti federacije onemogočena uporaba meril iz zakona o temeljih sistema cen in
družbeni kontroli cen in uresničevanje ciljev razvoja, lahko
pride do uveljavljanja zahtevka za kompenzacijo.
Delegacije drugih republik in pokrajin so zaradi tega menile, da pomeni pripomba Skupščine SR Slovenije na člen 2.
razširitev možnosti uveljavljanja kompenzacije, zaradi česar
nismo dobili podpore in smo v postopku usklajevanja od
pripomb odstopili.
Predlog zakona o kompenzacijah zagotavlja kompenzacije
za posamezne OZD, kot ustavno pravico glede enakopravnosti pri pridobivanju dohodka in razpolaganje z rezultati dela.
Zakon določa, kdaj je potrebno zagotoviti kompenzacijo, ne
daje pa avtomatično pravice do nje.
Sklep o tem, kdaj so zagotovljeni pogoji za kompenzacijo,
sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami republik in pokrajin.
Tudi v primerih, kadar ZIS sprejme kakšen ukrep v svoji
pristojnosti, katerega posledica bi bila pravica do uveljavljanja kompenzacije, je dolžan najprej obvestiti skupščino o
namenu in vzrokih za uvedbo takšnega ukrepa in predložiti
morebitne ukrepe za zagotovitev kompenzacije. Skupščina pa
preverja ali je kompenzacija utemeljena ali ne.

poročevalec

V »Poročevalcu« štev. 5 so na drugi strani v tabeli »Osnovni okviri razvoja v letu 1978 in začetku leta 1980« v
tretji koloni »Tendence rasti v naslednjih mesecih« zaradi tehničnih razlogov odpadle puščice, ki te tendence
ponazarjajo. Zato tokrat objavljamo dopolnjeno tabelo.

OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA V LETU 1979 IN ZAČETKU LETA 1980

stopnje rasti v %
1980
1979

1979
1978
realizacija

jan. 80
jan. 79

Industrijska proizvodnja
- skupaj
- sredstva za delo
- reproduk. material
- blago za široko potrošnjo

7,0
11,8
4,2
9,4

6.5
6.6
5,4
9,6

3-4

Zaloge gotovih proizvodov
v industriji - skupaj
- sredstva za delo
- reprodukcijski material
- blago za široko potro.

- 5,5
5,3
10,4
-4,0
znatno po
časnejša
rast kot
v I. 1979

Zaposleni v združenem delu skupaj
- gospodarstvo
- negospodarske dejavnosti

3.2
3.3
2,8

2,8'
2,9'
2,4'

Izvoz blaga
- nominalno
- realno

23
9

30

Uvoz blaga
- nominalno
- realno

29
9
60,7

55,0

Investicije v osnovna sredstva
- nominalno
- realno

33,1'

25,02

Masa osebnih dohodkov skupaj

28,5'

35,82

25,2
1,0

Priliv sredstev za skupno porabo
Priliv sredstev za splošno porabo
- občinski in republiški proračun
- kotizacija federacij
Cene proizvajalcev ind. pr;.
Cene na drobno
Življenjski stroški

24.8

1)ocena
2) predhodni podatek
poročevalec

29,2
30.9
14.7
24.8
24,0

najmanj 6

*

nižji kot
v I. 1979
večje kot
v I. 1979

25% počasneje od
rasti dohodka
TI

27,9

resolucija

5,0

*

Pokritje uvoza blaga z izvozom v %

Poprečni OD na zaposlenega
Realni OD na zaposlenega

Tendence
rasti v
naslednjih
mesecih

nižji kot
v I. 1979
16,0
16.0

15,6
24,2
22,2

najmanj za
20 % nižja
rast kot
v I. 1979

Iz

Skupščine

IZ DELA ZVEZNIH

Prispevek

ORGANOV

k vsestranskemu

stabilnemu

mednarodnemu

razvoju

in

položaju

d ržave
• Financiranje federacije obremenjujejo nezaželena gibanja v porabi in delitvi
• Počasnejša rast življenjskega standarda in visoka rast življenjskih stroškov
prizadevata prebivalce z nižjimi dohodki
• Dosežena je bila visoka stopnja zdravstvenega varstva prebivalstva, naraščajo
pa mnoge vrste kroničnih obolenj
• Uspešno delovanje sistema splošne ljudske obrambe je povečalo
pripravljenost za obrambo države
• S podružbljanjem varnostnih zadev je bilo doseženo najučinkovitejše
preprečevanje sovražnih dejavnosti in popolnejša varnost ustavnega reda
• Zelo pomembna vloga predsednika Tita v uresničevanju naše zunanje politike
• Uspešen prodor resnice v svet o samoupravni in neuvrščeni Jugoslaviji
V prejšnjih dveh številkah
»Poročevalca« smo prikazali
dele Poročila o delu Zveznega
izvršnega sveta v času od maja
1978 do konca leta 1979, ki se
nanašajo na uresničevanje
njegove ustavne vloge in aktivnosti pri uresničevanju ekonomske politike in razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova.
Na koncu tega dokumenta
so zajete aktivnosti, ki se nanašajo na financiranje federacije, uresničevanje socialne
politike, varstvo borcev in in-

validov,
splošno
ljudsko krajin, v skladu z možnostmi federacije in sredstev za poobrambo, stanje varnosti, zu- gospodarstva in materialnega speševanje zunanjetrgovinske
nanjepolitično dejavnost, pra- družbenega razvoja. Financi- menjave v družbenem proizvosodje in obveščanje, o če- ranje federacije je potekalo vodu zmanjšan od 12,66 odmer pa nekaj več v tej številki. pod vplivom mnogih negativ- stotka v letu 1976 na 11,22 odnih dejavnikov, kot so zamuja- stotka v letu 1979, bodo obveznje pri sprejemanju elementov nosti federacije v letu 1980
FINANCIRANJE
Družbenega plana, dopolnilno večje kot v prejšnjem letu zato,
FEDERACIJE
povečanje deležev posamez- ker so med tem zapadli roki za
V tem delu so najprej pou- nih uporabnikov proračuna, odplačila, ki so bila odložena v
darjene zakonske določbe, visoke razlike med planiranimi prejšnjih letih.
podčrtano pa je tudi, da je in uresničenimi osnovami za
Po ugotovitvah v Poročilu se
Zvezni izvršni svet reševal vse proračun, visoka stopnja infla- funkcije federacije na področprobleme financiranja federa- cije in rast zunanjetrgovinske- ju socialne politike v pretežni
cije v sodelovanju ali z udelež- ga deficita.
meri nanašajo na določanje tebo republik in avtonomnih poČeprav je delež proračuna meljnih pravic delavcev v zdru-

Iz Skupščine SFRJ:

NOVI PREDPISI
(Predlog zakona o ratifika- Učinkovito izvajanje var- ciji Sporazuma med Zveznostnih ukrepov v zrač- nim izvršnim svetom SFRJ.
nem prometu (Osnutek za- in vlado Kanade o zavarokona o Jugoslovanskem re- vanju investicij)
gistru zračne plovbe - AS
249)
MEDNARODNE POGODBE ANALIZE IN OCENE
- Zavarovanje in spodbu> - Razširitev reprodukcije
janje vlaganja kanadske- gospodarstva,
temeljna
ga kapitala v naše organi- funkcija primarne emisije
zacije združenega dela
(Informacija Narodne ban-

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV
- Prispevek k vsestranskemu razvoju in stabilnemu mednarodnemu položaju države (Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta v času od maja 1978 do
konca leta 1979 - III)
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ke Jugoslavije o obsegu in
usmerjanju primarne emisije v letu 1980)
IZVAJANJE ZAKONOV
- Večina uporabnikov
družbenih sredstev upošteva določbe zakona o
knjigovodstvu (Informacija
o uporabi Zakona o knjigovodstvu)
poročevalec
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POROČILO O DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA V S
ČASU OD MAJA 1978 DO KONCA LETA 1979 (III)
CooooGOGOGGoooooocoeooooooooooeiooooGooaeo
ženem delu. Doseženi so biti
na primer, pomembni uspehi
pri razvoju zaposlenosti in. zaposlovanja. Tako je dobilo v
letu 1978 delo 230.000 oseb, v
prvih šestih mesecih leta 1979
pa je bilo doseženo naraščanje
zaposlenosti po stopnji 4,3 odstotka. V družbenem sektorju
je bilo lani zaposlenih skupaj
5,433.000 oseb. Zahvaljujoč temu je bilo zagotovljeno zapo*
slovanje skupnega naravnega
prirastka aktivnega prebival'
stva.
Kljub temu pa je skupno število oseb, ki so iskale zaposlitev znašalo v letu 1978 735 ti'
soč leta 1979 pa že nad 760
tisoč. Vendar pa je treba upoštevati, je rečeno v Poročilu,
da je bilo med njimi precej
dozdevno nezaposlenih, kot
so na primer družinski člani,
tisti, ki bi želeti spremeniti dejavnost ali podobno. Prav tako
se je v zadnjih letih zmanjšalo
število naših državljanov, ki
odhajajo na delo v tujino, medtem ko so se povratni tokovi
večkratno povečali. Zvezni
izvršni svet je tudi sprejel več
samoupravnih aktov, da bi pospešili hitrejše zaposlovanje.
DELITEV DOHODKA
Pri razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za
osebne dohodke so bili doseženi pomembni začetni uspehi, vendar z več uspeha v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje kot v
družbenih dejavnostih. Delež
sredstev za akumulacijo in rezerve se je povečal od 14,6 na
16,7 odstotka, medtem ko se je
delež osebne in skupne porabe zmanjšal od 85,4 na 83,3
odstotka. Osebni dohodki in
skupna poraba so se v času
januar-september 1979 v gospodarstvu povečali za 26 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta, med«
tem ko je znašal porast ustvarjenega dohodka 28 odstotkov,
porast čistega dohodka pa 30
odstotkov.
Izločanja iz čistega dohodka
za financiranje stanovanjske
graditve v gospodarstvu so se
povečala za 34 odstotkov, za
prehrano delavcev za 93 odstotkov, za regres za letni dopust za 232 odstotkov in za
druge namene za 21 odstotkov
v primerjavi z istim obdobjem
preteklega leta. Zaradi tega
bodo morali delavci in samoupravni organi uskladiti osebne dohodke in skupno porabo
poročevalec

dostopnost zdravstvenega varstva prebivalstvu, kakor tudi
pospešitev sicer počasnega
samoupravnega organiziranja
in vzpostavljanja družbenoekonomskih odnosov na načelih svobodne menjave dela na
tem področju.
V poglavju o stanovanjski
politiki sta poudarjena dva
večja problema: stanovanjska
graditev zaostaja v primerjavi z
letom 1977, ni zagotovljen odločujoč vpliv združenega dela
in delovnih ljudi na vsa bistvena vprašanja uresničevanja
stanovanjske politike. Zaradi
tega je Zvezni izvršni svet dvakrat obravnaval stanje na tem
področju ter sprejel več konkretnih sklepov in priporočil.

s planskimi predvidevanji, da
bi bila zagotovljena nadaljnja
krepitev materialne osnove in
stabilizacija gospodarstva.
K temu je treba dodati, da so
se kot rezultat ukrepov stabilizacijske politike, sredstva za
življenjski standard v letu 1979
povečala za 8,8 odstotka. Bila
so celo nižja kot je bilo predvideno v srednjeročnem planu,
kljub temu pa ocene kažejo, da
bo plan na koncu uresničen.
Zaradi visoke rasti življenjskih
stroškov v letu 1979 se je
zmanjšala kupna moč prebivalcev, predvsem tistih z nižjiVARSTVO BORCEV 01
mi prejemki,
INVALIDOV
SOCIALNO IN
Eno poglavje v tem Poročilu
ZDRAVSTVENO
je posvečeno varstvu borcev in
invalidov, ki ga sicer ureja deVARSTVO
zakonov. To varstvo uživa
Določeni uspehi so bili do- vet
800 tisoč borcev, vojaških
seženi tudi na področju pokoj- nad
invalidov in družin padlih borninskega in invalidskega zava- cev. V proračunu federacije pa
rovanja. Porast števila pokojnin je bil v zadnjih letih bolj je vsako leto namenjeno v ta
namen približno 14 odstotkov
umirjen (3,6 odstotka), v letih vsega
proračuna. Varstvo ure1978 in 1979 pa je prišlo do ja tudi več
nekoliko večjega porasta (4,4 predpisov. kot 20 spremljajočih
odstotka). V tem obdobju smo
tem času so bili pripravljese lotili priprav za izdajo zako- ni Vpredlogi
za spremembe in
na o temeljnih pravicah iz po- dopolnitve zakonov
na temelju
kojninskega in invalidskega dokumentacijskih gradiv
o pozavarovanja, ki naj omogoči ložaju blizu 400 tisoč upokojebistveno uskladitev z Ustavo in nih borcev in drugih uživalcev
Zakonom o združenem delu.
varstva.
Uresničeno je bilo popolnej- tega
V okviru teh aktivnosti skrbi
še varstvo pravic iz socialnega federacija
za zaznamovanje,
zavarovanja naših državljanov, urejanje, vzdrževanje
in vodeki so na delu v tujini.
nje evidence o pokopališčih,
Dokaj počasi pa potekajo grobovih
drugih spominskih
procesi samoupravne preo- znamenjihinnaših
borcev, interbrazbe otroškega varstva.
in ujetnikov, ki so
V poročevalskem obdobju nirancev
umrli med I. in II. svese je izboljšalo zdravstveno padli invojno
in sicer v več kot
varstvo prebivalstva. Razširje- tovno
na je mreža in zmogljivosti 30 državah sveta.
zdravstvenih
organizacij.
Izboljšuje se higijensko-epide- MOČNA IN
miološki položaj, čeprav se v UČINKOVITA
nekaterih krajih še vedno jav- SPLOŠNA LJUDSKA
ljajo nalezljive bolezni (griža, OBRAMBA
nalezljiva zlatenica in druge).
Porast kažejo množična kroUresničene so bile vse planinična obolenja prebivalstva, rane naloge v zvezi z organizipredvsem srca, ledvic, malig- ranjem in pripravami za
nih obolenj in druga.
obrambo države v obdobju
Imamo pa tudi probleme 1978/1979. V poglavju o tem je
druge vrste kot so počasno rečeno, da je sistem splošne
zmanjševanje razlik po posa- ljudske obrambe bolj operatimeznih republikah in pokraji- ven in nasploh učinkovitejši
nah glede zagotavljanja zdrav- kar zadeva borbenost. Oborostvenega varstva. Pri reševanju žene sile so tehnično in nasteh problemov so bili doseženi ploh znatno bolj moderniziradoločeni uspehi v proizvodnji ne. Povečala se je bojevna priin prometu zdravil, kakor tudi pravljenost JLA, ki je ogrodje
pri opravljanju inšpekcije v dr- našega obrambnega sistema
žavi in na državni meji.
in šola za usposabljanje stroZaradi vsega tega je v pri- kovnih in borbenih kadrov za
hodnjem obdobju predvidena potrebe teritorialne obrambe.
povečana učinkovitost in večja
Visoka moralno-polltična

enotnost in bojna pripravljenost oboroženih sil sta se zlasti pokazali v času, ko so bili
ukazani ukrepi povečane bojne pripravljenosti enot. Kljub
temu pa bo temu posvečena v
naslednjem obdobju še večja
pozornost. Razen tega pa razvoju, organiziranju in izvajanju samozaščite ter angažiranju vseh subjektov armadne
organizacije pri postavljanju v
bran sovražni dejavnosti ter
drugim negativnim pojavom,
ki lahko ogrozijo varnost ljudske obrambe.
Ob tej priložnosti je poudarjeno, da je v pripravi izdelava
smernic srednjeročnega plana
razvoja teritorialne obrambe
za obdobje od teta 1961 do
1985.
Izdelan je celovit sistem za
vodenje kadrovske politike v
oboroženih eiiah Stalno je .prisotna skrb m zagotovitev čim
ugodnejše zastopanosti narodov in narodnosti v aktivnem
sestavu JLA. Šolanje kadrov
teče po planu in uspešno.
Pomembni uspehi so bili
zlasti doseženi glede zagotavljanja materialnih potreb oboroženih sil. Pripravljen je program za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi, nato ca
spremembe in dopolnitve Zekona o vojaški obveznosti. Zakona o sredstvih financiranja
JLA in okrog 140 podzakonskih predpisov.
Doseženi so bili zadovoljivi
uspehi na področju razvoja,
proizvodnje in prometa sredstev oborožitve in vojaške
opreme, kakor tudi pri razvoju
znanstvenoraziskovalnega
dela na področju tehnike bojne veščine. Vojaško-ekonomsko sodelovanje je bilo uresničeno s 60 državami. S 40 državami imamo različna gospodarska razmerja, od katerih je
20 neuvrščenih in držav v razvoju.
V Poročilu je poudarjeno, da
se JLA financira iz proračuna
federacije s sredstvi v višini
6,17 odstotka narodnega dohodka. Obenem pa je podčrtano, da se pri uporabi teh sredstev vse ostreje postavlja vprašanje racionalnega in ekonomskega razpolaganja s
sredstvi. Izdelan je bil program
varčevalnih akcij na osnovi izkušenj iz leta 1978, ko je bil
učinek varčevanja več kot 800
milijonov dinarjev.
Čeprav so bili doseženi vidni
rezultati pri razvoju in usposabljanju civilne zaščite, ta še
vedno ni na ravni potreb in zahtev. Zaradi tega je bila posebna pozornost posvečena usposabljanju kadrov v Centru visokih vojaških šol in Centru za
civilno zaščito ZSLO7

Doseženi so bili dobri rezultati pri izobraževanju in usposabljanju za opazovanje, javljanje in alarmiranje.
ZADOVOLJIVO
STANJE NA
PODROČJU VARNOSTI
Stanje na področju varnosti
je po Poročilu ZIS že dalj časa
zelo zadovoljivo. V mejah svoje pristojnosti je ZIS sprejel
oceno, da so z družbeno samozaščito odprti širši procesi
stalne krepitve splošne varnosti družbe in zaščite vseh njenih vrednot.
Upravni organi, pristojni za
zadeve varnosti so v preteklem
obdobju znatno zboljšali učinkovitost, organizacijo in metodologijo svojega dela in
uspešno uresničevali svoje
funkcije in naloge. Z vse širšim
podružbljanjem varnostnih zadev so ustvarjeni pogoji v katerih je lahko delo organov za
notranje zadeve ter drugih organov in služb varnosti kot
strokovnega dela družbene samozaščite usmerjeno predvsem k tistim ukrepom in akcijam, ki zagotavljajo najučinkovitejše zatiranje sovražne in
druge kriminalne dejavnosti.
V Poročilu je poudarjeno, da
se uspešno uresničuje varstvo
ustavnega reda. Delež politične kriminalitete je znašal v
skupni masi le 0,2 odstotka.
Najštevilnejša dela te vrste so
t. i. verbalni delikti. Toda njihove družbene nevarnosti po podatkih v Poročilu, ni mogoče
ocenjevati ločeno od aktivnosti zunanjega in notranjega sovražnika, ki je usmerjena k rušenju z Ustavo SFRJ določenega reda.
Notranji sovražnik deluje v
sedanjih razmerah v različnih
oblikah. Prizadeva si, da bi prilagodil taktiko trenutnim možnostim, ki pa so z akcijo Zveze
komunistov in drugih organiziranih sil družbe znatno omejene. V njihovih vrstah so anarholiberalisti,
reakcionarno
usmerjeni klerikalci, pripadniki birokratsko-etatističnih skupin, nacionalisti vseh vrst in
drugi. Vsi pričakujejo, da bodo
možnosti za večje kontrarevolucionarne akcije ugodnejše v
prihodnosti, pri čemer računajo z obsežnejšo pomočjo določenih sil iz tujine.
PREPREČEVANJE
SOVRAŽNE
DEJAVNOSTI
V preteklem obdobju je bilo
odkritih osem takšnih ilegalnih
skupin, med katerimi so bile
nekatere direktno povezane s
fašistično emigracijo. Sodelo6

valo je 128 oseb. Do zdaj je
bilo obsojenih 81, zoper 67
oseb pa se vodi kazenski postopek.
Ker nima možnosti, da bi se
lotila hujših terorističnih akcij
na ozemlju Jugoslavije, je fašistična emigracija v obravnavanem obdobju izvršila 43 protijugoslovanskih akcij v tujini. V
teh akcijah so izgubili življenje
3 naši delavci na začasnem delu v tujini, medtem ko so bili 3
poškodovani, hkrati pa je povzročena precejšnja materialna
škoda.
V zadnjem času se je precej
spremenil odnos do fašistične
organizacije v nekaterih državah. Tako sedaj v tujini teče
kazenski postopek zoper 41
teroristov. Pred nedavnim jih
je bilo 12 obsojenih na daljše
časovne kazni. Zaradi povezanosti in ugotovljenega sodelovanja s fašistično emigracijo je
bilo obsojeno 30 oseb na
ustrezne časovne kazni, kazenski postopek pa teče še zoper 14 naših državljanov.
Opaženo je bilo tudi delovanje informbirojevske emigracije. Tuje obveščevalne službe
izvajajo zoper Jugoslavijo svojo nenehno obveščevalno aktivnost, ki je navdihnjena predvsem z interesi blokovske politike ali neposrednimi cilji svojih držav.
V tem obdobju sta bili za
kazniva dejanja vohunstva in
sovražne propagande obsojeni dve osebi. V teku pa je postopek zoper 6 oseb zaradi
kaznivega dejanja sovražne
propagande. Zaradi prekrškov
politične narave so bili proti 80
tujim državljanom uporabljeni
zakonski ukrepi izgona in prepovedi prihoda v SFRJ.
ZMANJŠEVANJE
KRIMINALITETE
Tudi na področju javne varnosti so bili, zahvaljujoč velikim prizadevanjem družbe,
doseženi pomembni uspehi,
predvsem na področju zatiranja vseh oblik kriminalitete in
drugih družbi nevarnih dejavnosti. Tendenca zmanjševanja
celotne kriminalitete se nadaljuje, obenem pa se povečuje
učinkovitost pristojnih organov pri odkrivanju neznanih
storilcev kaznivih dejanj.
Ob tej priložnosti je poudarjena široka družbena akcija, ki
poteka z namenom, da se krepi zakonitost poslovanja v gospodarstvu in ki je ustvarila zadovoljivo družbeno klimo za
učinkovito odkrivanje in preprečevanje gospodarske kriminalitete.
Ustvarjeno je bilo uspešno
sodelovanje s tujimi varnostni-

mi organi. Doma in v tujini je
bilo zaplenjeno okrog 11 milijonov dinarjev ponarejenega
denarja, v glavnem bankovcev
v vrednosti 500 dinarjev. Zaplenjenega je bilo tudi precej
tujega ponarejenega denarja
in sicer v vrednosti 270 tisoč
dolarjev. Zaplenjeno je bilo tudi 30 tisoč kg mamil, v 18 primerih je bilo zaplenjeno 92 kg
heroina.
Med hujšimi prekrški so bili
najpogostejši pretepi in predrzno obnašanje na javnem
mestu. Registrirano je bilo
1.100 fizičnih napadov na pooblaščene uradne osebe, med
katerimi jih je bilo 22 izvršeno
s strelnim orožjem. Med temi
napadi so izgubili življenje 3
pripadniki organov za notranje
zadeve, 6 pa jih je bilo ranjenih.
Bilo je tudi 11 tisoč požarov
in 136 eksplozij. Naša družbena skupnost je utrpela gmotno
škodo, ki je znašala 2 milijardi
dinarjev. Najpogostejši vzroki
požarov, eksplozij in havarij so
malomarnost in skrajno neodgovoren odnos, kakor tudi nespoštovanje predpisov.
Pri varstvu državne meje je
prišlo do izraza sodelovanje
pristojnih organov in organizacij ter angažiranje občanov v
okviru sistema družbene samozaščite.
PREMAJHNA
PROMETNA VARNOST
Prometna varnost posebej v
cestnem in železniškem prometu je še naprej nezadovoljiva. Od julija 1978 do septembra 1979 se je na naših cestah
zgodilo 64.455 prometnih nesreč, v katerih je izgubilo življenje 7.248, poškodovanih pa
je bilo 88.865 oseb.
V 425 železniških nesrečah
je izgubilo življenje 158, težje
pa je bilo ranjenih 378 potnikov in železniških delavcev. V
695 nesrečah je zaradi nepazljivega gibanja na cestnih prehodih in na območju železnice
izgubilo življenje 445, težje pa
je bilo poškodovanih 357 oseb.
V zračnem prometu smo
imeli 131 nesreč z 21 umrlimi
in 40 poškodovanimi osebami.
Analiza nesreč, zlasti tistih z
najhujšimi posledicami, opozarja, da so njihovi glasni vzroki subjektivne narave ter da so
zvečine odvisne od človeka in
njegovega obnašanja v prometu.
Na koncu je podrobno analiziran proces pospeševanja dela varnostnih organov in služb.
V Poročilu je podčrtano stalno
prizadevanje za sprejemanje
kadrov ob zagotovitvi ustrezne
republiške in pokrajinske za-

stopanosti. Obnovljeno je bilo
več kot 20 odstotkov kadrovske sestave za notranje zadeve. Več kot 65 odstotkov te sestave so delavci do 35 let, nad
tri četrtine na novo sprejetih
delavcev pa je iz delavskih in
kmečkih družin. Velika pozornost je posvečena tudi strokovnemu izpopolnjevanju.
Vse
družbenopolitične
skupnosti so si zelo prizadevale, da bi rešile stanovanjska,
gmotna in druga vprašanja pripadnikov organov za notranje
zadeve, uspešno pa se nadaljuje program za modernizacijo Zveznega sekretariata in
vseh drugih organov za notranje zadeve.
STALEN PRISPEVEK H
KREPITVI
NEUVRŠČENOSTI
V podlavju Poročila o zunanjepolitični aktivnosti je posebej podčrtano, da so imeli izjemno velik pomen in vlogo pri
uresničevanju naše zunanje
politike osebna udeležba in
angažiranje predsednika Tita.
Prispeval je h krepitvi ugleda
naše države v mednarodnih
odnosih, s čemer so odprte
nove možnosti za razvoj in sodelovanje z mnogimi državami
v svetu.
VI. konferenca na vrhu neuvrščenih držav v Havani ima
velik pomen za vso mednarodno skupnost. Jugoslavija je
kot član koordinacijskega biroja, nenehno in aktivno prispevala k zagotavljanju in razvoju dosledne usmeritve politike neuvrščenosti, obenem pa
je bila neposredno pritegnjena
k vsem pomembnim konkretnim akcijam neuvrščenih
držav. Posebno vlogo v takem
prispevku je imel predsednik
Tito, zlasti s svojim osebnim
prispevkom na VI. konferenci
na vrhu v Havani, kjer je tudi
dobil priznanje s posebno resolucijo. Na tej konferenci je
bila Jugoslavija ponovno izvoljena za članico koordinacijskega biroja.
V Poročilu je poudarjeno, da
se je mednarodno gospodarsko in ekonomsko sodelovanje
Jugoslavije s tujino nadaljevalo v neugodnih pogojih. To je
prizadelo tudi druge države v
razvoju, katerih položaj se čedalje bolj slabša. Prepad med
razvitimi državami in državami
v razvoju se poglablja ob počasnem spreminjanju obstoječega sistema mednarodnih
ekonomskih odnosov.
Analiziran je tudi razvoj naših ekonomskih odnosov z državami Evropske ekonomske
skupnosti in potek pogovorov
za sklenitev novega sporazuporočevalec

ma o sodelovanju, ki je bil med
tem že parafiran. Poudarjeno
je, da je bila Jugoslavija zelo
aktivna pri obravnavanju globalnih mednarodnih ekonomskih problemov na raznih sestankih v okviru sistema ZN in
na srečanjih neuvrščenih
držav, kjer je dala svoj viden
prispevek. Poleg tega je naša
država aktivna z vrsto držav in
v okviru mednarodnih organizacij na področju znanstvenotehničnega, prosvetno-kulturnega in informativnega sodelovanja.
UGODEN RAZVOJ
ODNOSOV Z MNOGIMI
DRŽAVAMI
V Poročilu je rečeno, da je
Jugoslavija posvečala posebno pozornost razvijanju vsestranskega sodelovanja in odnosov s sosednjimi državami.
Bistven pomen za krepitev politike dobrega sosedstva naše
države so imeli sklepi skupne
seje Predsedstva SFRJ in
Predsedstva CK ZKJ, kakor tudi govor tovariša Tita v Skopju.
Tudi odnosi z državami Zahodne Evrope so se v tem obdobju razvijali ugodno. Poseben prispevek v tem smislu so
bila srečanja predsednika republike z državniki in visokimi
funkcionarji teh držav.
Jugoslovansko-ameriški odnosi so po obisku predsednika
Tita v ZDA marca 1978 zabeležili ugoden razvoj na mnogih
področjih.
S Kanado se odnosi razvijajo
na znanih načelnih podlagah,
nadaljuje pa se tudi ugoden
razvoj odnosov z Avstralijo.
Naši odnosi s temi državami
so še vedno obremenjeni z
vprašanjem sovražne emigracije, čeprav so bili sprejeti nekateri konkretni ukrepi za preprečevanje takšne aktivnosti,
zlasti v ZDA.
Ugodno se razvijajo tudi odnosi s socialističnimi državami
Evrope. Odnosi s Sovjetsko
zvezo so dobri, kar velja zlasti
za ekonomsko, znanstveno-tehnično in kulturno področje.
Posebnega pomena za nadaljnji razvoj odnosov je bilo srečanje predsednika Tita z generalnim sekretarjem CK KPSZ in
s predsednikom Prezidija Vrhovnega sovjeta Leonidom lličem Brežnjevom leta 1979.
Skupna menjava z ZSSR je v
letu 1978 presegla 4 milijarde
dolarjev.
Tudi s LR Poljsko, NDR in
CSSR se odnosi razvijajo
uspešno z obojestranskim koristnim sodelovanjem.
Odnosom z državami Bližnjega vzhoda iz Sredozemlja
smo vedno posvečali izjemno
poročevalec

pozornost je rečeno v Poroči- uskladila veljavne zakone s te- BOLJŠA
lu. Znatno je bilo razširjeno ga področja. To so naredile tuekonomsko in finančno sode- di republike in pokrajini za OBVEŠČENOST
lovanje, zlasti z Irakom, Libijo, svoje delovno področje.
DOMAČE IN TUJE
Alžirom in Kuvajtom.
Na osnovi tega je v federaciji JAVNOSTI
Z nadaljevanjem prijatelj- Zvezno sodišče, ki nima poloV zadnjem poglavju Poročila
skega in uspešnega sodelova- žaja vrhovne sodne instance.
nja z afriškimi državami južno Takšno funkcijo opravlja le iz- ZIS so prikazani uspehi s pood Sahare se je Jugoslavija tu- jemoma. Novost v delu tega dročja informiranja. Ob tej pridi v preteklem obdobju vztraj- sodišča je ustanovitev skupne ložnosti je poudarjeno, da so
no in dosledno zavzemala za seje delegatov Zveznega sodi- Zvezni izvršni svet in pristojni
osvoboditey afriških narodov šča, republiških in pokrajin- zvezni organi sodelovali pri
iz vseh oblik dominacije, hege- skih vrhovnih sodišč in Vrhov- nadaljnjem razvijanju družbemonizma in izkoriščanja. Isto- nega vojaškega sodišča zaradi nega sistema informiranja in
časno smo osvobodilnim giba- zavzemanja načelnih stališč o sistema javnega informiranja.
njem pomagali vsestransko in vprašanjih, ki so pomembna za Poleg tega je v teku nujno usklajevanje organizacije in dela
konkretno na vojaškem, poli- uporabo zveznih predpisov.
tičnem, diplomatskem in huRepublike in avtonomni po- Zveznega sekretariata za informanitarnem področju v skladu krajini so zadržale vrhovna so- macije, da bi zagotovili učins svojimi možnostmi. Med vse- dišča kot najvišje pravosodne kovito opravljanje zadev in nami srečanji in stiki pa je bilo instance z izjemo v SR Slove- log, ki se nanašajo na razvoj in
ugotovljeno, da naši ekonom- niji. So še nekatere druge spe- delovanje družbenega sistema
ski odnosi in sodelovanje še cifičnosti v posameznih repu- informiranja.
vedno znatno zaostajajo za blikah in pokrajinah.
Pripravlja se tudi izdaja zapolitičnimi.
Sicer imamo v Jugoslaviji kona o temeljih sistema javneV odnosih z državami južne
ga obveščanja in drugih predin jugovzhodne Azije je bila 357 občinskih (temeljnih) so- pisov s tega področja.
potrjena kontinuiteta dobrega dišč, 50 okrožnih (višjih), 35
V Poročilu je zatem podčrtasodelovanja, ekonomski od- okrožnih gospodarskih sodišč,
nosi pa prav tako niso v skladu 5 višjih gospodarskih sodišč, 2 no, da se je v zadnjih dveh letih
republiški
upravni
sodišči,
6
s političnimi.
izboljšalo obveščanje domače
Z obiskom predsednika Tita republiških in 2 pokrajinski vr- javnosti, posebej pa o dogodhovni
sodišči
in
zvezno
sodina Kitajskem leta 1977 in predkih, ki so najpomembnejši za
sednika Hua Guofenga v Jugo- šče.
našo državo in delovne ljudi. K
Temeljno izhodišče je, da se temu so med drugim prispevali
slaviji leta 1978 je prišlo do nove etape v odnosih med obema morajo sodni postopki, razen širši in sistematični stiki z dodržavama. Podpisanih je bilo nekaterih izjem, končati v re- mačimi sredstvi za informiraosem pomembnih bilateralnih publiki oziroma avtonomni po- nje, kot so tiskovne konferensporazumov, toda na področju krajini. To je pripeljalo do ce, informativni razgovori, obiekonomskega sodelovanja pa znatne razširjene pristojnosti ski članov ZIS v redakcijah,
je prišlo do določenega za- občinskih oziroma temeljnih študijsko-tematski obiski novisodišč tudi v kazenskih in civil- narjev in drugo. Kljub temu pa
stoja..
V odnosih z državami Dalj- nih stvareh.
so uradna obvestila s sej ZvezK uresničevanju varstva sa- nega izvršnega sveta še naprej
njega vzhoda, zlasti z Japonmoupravnih
pravic
delovnih
sko in Filipini, so prisotna pripretežna oblika obveščanja
zadevanja za spoznavanja ljudi in družbene lastnine so javnosti o delu in je prav zato
prispevale
aktivnosti
družberealnih in dolgoročnih možnopredvideno, da se sredstvom
sti za sodelovanje. Prišlo je tu- nih pravobranilcev samou- za obveščanje zagotovi popoldi do vzpona našega sodelova- pravljanja. V preteklem obdob- nejše možnosti, da bodo na tenja z latinskoameriškimi in ka- ju so posredovali v okrog 70 kočem o pripravah in kreiranju
tisoč primerih letno. S tem so politike.
ribskimi državami.
Na koncu je podčrtano, da pozitivno vplivali, z ene strani
Nato so podrobno prikazani
so bila uspešno rešena vsa na odpravljanje nepravilnosti,
obveščanja tujine o povprašanja varstva interesov z druge pa na zmanjšanje šte- uspehi
SFRJ v tujini, njenih državlja- vila sporov pred sodišči zdru- litiki SFRJ. Poudarjeno je, da
nov in pravnih oseb v tujini in ženega dela. S spremembami so bila prizadevanja usmerjeda se uresničuje naša politika v pristojnosti Zveznega sodi- na k prodoru resnice o samov zvezi z izseljenci in prepreču- šča so bile spremenjene tudi upravni socialistični neuvrščeje protijugoslovanske aktivno- pristojnosti Zveznega javnega ni Jugoslaviji v tujo javnost in k
tožilstva, ki ima neposredno izboljšanju obveščenosti drsti fašistične emigracije.
Obenem je dodano, da je ingerenco glede na izvajanje žavljanov SFRJ v tujini, zlasti
dosedanje sodelovanje s pri- kazenskega zakona SFRJ in pa delavcev na začasnem delu
stojnimi organi republik in po- gospodarske prestopke, dolo- in izseljencev.
krajin pri izbiri in pripravljanju čene z zveznimi zakoni, za kaInformacije o dogajanjih v
kadrov za delo v službi za zu- terih izvršitev so odgovorni SFRJ in njeni zunanjepolitični
zvezni
organi.
Zvezni
javni
tonanje zadeve pokazalo pravo
aktivnosti vsak dan segajo v
pot za reševanje problema in žilec ima po zakonu tudi širša vse kraje sveta prek Tanjuga,
pooblastila,
ki
pa
do
danes
nida se na tej osnovi nadaljuje
ki uspešno sodeluje z več k<}t
realizacija programa moderni- so bila uporabljena.
Pozitivno so ocenjene tudi 80 tujimi časopisnimi agencizacije in usposabljanja.
aktivnosti vojaških sodišč, pri jami.
nadaljnji ustavni preobrazbi pa
Okrepljeno je delo s približUSTAVNA
je pričakovati še učinkovitejše no 100 stalnimi akreditiranimi
delovanje pravosodnega siste- dopisniki v naši državi. OrganiTRANSFORMACIJA
ma, zagotavljanje še večje rav- ziranih je bilo okrog 800 posaPRAVOSODJA
ni ustavnosti in zakonitosti v mičnih razgovorov z našimi
V posebnem poglavju o pra- družbi in še učinkovitejše var- funkcionarji.in gospodarstvevosodju je poudarjeno, da je stvo pravic delovnih ljudi in niki, 24 tiskovnih konferenc, 7
federacija sprejela vse nove in občanov.
študijskih potovanj in izdanih
9

je bilo 12 številk posebnega
biltena.
Za državljane SFRJ v tujini in
izseljence izvažamo okrog 25
milijonov izvodov listov na le-

NOVI

to, na sporedu so posebne oddaje na radiu, pošiljajo pa se
tudi druga reprodukcijska in
tiskana sredstva informiranja.
Na koncu je podčrtano, da

bodo Zvezni izvršni svet in pristojni zvezni upravni organi v
sodelovanju z vsemi nosilci informativnih dejavnosti posvetili posebno pozornost nadalj-

nji krepitvi, razširitvi in napredku mednarodnega sodelovanja naše države na področju informacij in telekomunikacij.

PREDPISI

Učinkovito
zračnem

izvajanje varnostnih

ukrepov v

prometu

• Oblikovana bo nova ustanova, ki bo vpisovala zrakoplove v register civilnih
zrakoplovov SFRJ in izdajala potrdilo o registraciji
• Jugoslovanski register zrakoplovov opravlja redni in izredni tehnični pregled
civilnih zrakoplovov zaradi ugotavljanja njihove sposobnosti za varno zračno
plovbo
• Z oblikovanjem nove specializirane ustanove bodo zadeve s tega področja, ki
jih je doslej opravljal Zvezni komite za promet in zveze, prenesene v njeno
pristojnost
Ustanovitev Jugoslovanskega letalskega registra kot strokovne in specializirane ustanove za določene upravne in
strokovne naloge, naj bi prispevala k večji varnosti zračnega prometa Zato je Zvezni
izvršni svet poslal Skupščini
SFRJ Predlog za izdajo zakona
o jugoslovanskem letalskem
registru z Osnutkom zakona
(AS 249), ki predlaga ustanovitev te ustanove kot družbene pravne osebe. Za sprejem tega predpisa je pristojen
Zvezni zbor.
Osnutek zakona določa naloge in dela Jugoslovanskega
letalskega registra, ki jih bo
opravljal v skladu z določbami
Zakona o zračrfi plovbi in Zakona o obligacijskih ter temeljnih materialno-pravnih razmerjih v zračnem prometu.
Na ta način bodo naloge, ki jih
je doslej opravljal Zvezni komite za promet in zveze, prenošene v pristojnost te nove specializirane ustanove.
NADZOR TEHNIČNE
BREZHIBNOSTI LETAL
Po Osnutku zakona bo Jugoslovanski letalski register
vpisoval letala v register civilnih letal SFRJ in v register civilnih letal SFRJ v gradnji. Prav
tako pa bo črtal letala iz omenjenih registrov. Pri vpisu bo
register izdajal potrdilo o registraciji oziroma, ob črtanju iz
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Registra, razveljavljal ta potrdila.
Jugoslovanski letalski regi*
ster bo, po preučitvah, pregledih projektne dokumentacije
in pregledovanju prototipov
letal, ugotavljal, če posamezno
letalo ustreza tehničnim pogojem za kategorijo letal, ki ji pripada. To bo tudi pogoj za izdajanje homologizacijske listine
za ta tip letala.
Omenjena specializirana institucija bo opravljala tudi vse
tiste naloge, ki so povezane s
priznavanjem potrdila o plovbi
tujega letala, izdanega v državi
registracije letala. Prav tako pa
bo Register opravljal tudi redne in posebne tehnične preglede civilnih letal ter pri tem
ugotavljal njihovo brezhibnost
za varno zračno plovbo, bo
Register izdal odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja za plovbo letala.
DOVOLJENJE ZA
POLET
Jugoslovanski letalski register bo tudi pregledoval letala
ter dokumentacijo in izdajal
ustrezna dovoljenja za polete.
Izdajal bo tudi dovoljenja za
prelet, če pride na letalu do
okvare, ali če niso izpolnjeni
pogoji za izdajo potrdila o
plovnosti, letalo pa je sposobno za varen polet z določenimi
omejitvami, in sicer od letali-

šča, kjer je, do letališča, kamor
je namenjeno.
Na zahtevo organizacij, ki se
ukvarjajo 6 projektiranjem in
izdelava letal, motorjev, elis in
opreme, bo Jugoslovanski letalski register preverjal, če so
izpolnjeni predpisani pogoji
glede opremljenosti s tehničnimi delovnimi sredstvi in če
imajo predpisano število strokovnega osebja. V skladu s
tem bo izdajal ali pa zavračal
ustrezna potrdila.
Omenjena institucija bp
nadzorovala tudi izdelavo letal
in posredovala ustrezne pripombe, če gradnja ne bo
ustrezala predpisanim tehnič*
nim pogojem. Tehnično nadzorstvo bo zajemalo tudi vzdrževanje, popravila, obnavljanje
in različne spremembe na letalih.
Jugoslovanski letalski register bo izdajal še dovoljenja za
prevoz potnikov med rednim
pregledovanjem letal med poleti.
Ker zakonski osnutek predvideva razmeroma velike pristojnosti Jugoslovanskega letalskega registra, ga posebne
zakonske določbe pooblašča-

jo, da lahko opravljanje ozko
strokovnih nalog zaupa specializirani organizaciji v tujini,
če je jugoslovansko civilno letalo zunaj jugoslovanskega
ozemlja. Obratno pa je ponujena možnost, da bo Jugoslovanski letalski register oprav*
Ijal posamezne ozko strokovne
naloge pri pregledu tujih letal,
če je o tem sklenjen sporazum
z letalsko ustanovo oziroma
organom, ki opravlja to delo v
državi registracije letala.
Delo Jugoslovanskega letalskega registra bo, kakor predvideva Osnutek zakona, neposredno nadzoroval Zvezni
komite za promet in zveze. Direktorja nove ustanove pa bp
imenoval in razreševal pristojni organ upravljanja s soglasjem Zveznega izvršnega svetaOsnutek tudi predvideva, da
se bodo sredstva za delo te
nove ustanove zagotovila v
proračunu federacije v okviru
sredstev Zveznega komiteja za
promet in zveze. S sporazumom z Jugoslovanskim letalskim registrom bo Komite določal obseg in rokovnik dela
ter višino nadomestil za oprav^
Ijeno delo.
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OSNUTEK ZAKONA O JUGOSLOVANSKEM LETALSKEM
PROMETU - AS 249

poročevalec

MEDNARODNE

Zavarovanje

POGODBE

in spodbujanje vlaganja

kanadskega kapitala v naše organizacije
združenega dela
• S sporazumom bodo zavarovane investicije pred škodami nastalimi zaradi
vojne ali oboroženega spopada, nacionalizacije, razlastitve ali podobnih ukrepov
državnih organov ,
Z namenom spodbujanja
skupnih vlaganj med domači*
mi organizacijami združenega
dela in tujini proizvodnimi organizacijami je na uradni
predlog posameznih vlad Jugoslavija pristopila k sklenitvi
sporazuma o medsebojnem
zavarovanju investicij pred nekomercialnimi (političnimi) riziki. Doslej je Skupščina SFRJ
ratificirala takšne sporazume,
podpisane z ZDA, Francijo, Nizozemsko in Švedsko, potekajo pa pogajanja z ZR Nemčijo,
Avstrijo in Veliko Britanijo,
Decembra 1979 je Zvezni
izvršni svet sklenil z vlado Kanade sporazum o zavarovanju
investicij. Predlog zakona o ratifikaciji tega Sporazuma je
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo in
sprejem.
Omenjeni Sporazum ureja

ANALIZE

materialno zavarovanje vlaganja kanadskega kapitala v jugoslovanske
organizacije
združenega dela pred nekomercialnimi (političnimi) riziki.
Po Sporazumu se dajejo garancije pred nekomercialnimi
riziki za zavarovanje investicij
pred škodami, ki jih nadomesti
kanadska Korporacija za razvoj izvoza.

v Jugoslaviji, ki jih je mogoče sene s kanadskega vlagatelja,
izenačiti z nacionalizacijo ali v skladu z zakoni v Jugoslaviji.
razlastitvijo. Pod pojmom nekomercialni rizik je mogoče
Vsak spor glede razlage in
razumeti tudi ukrepe Zveznega uporabe tega Sporazuma se
izvršnega sveta ali nekega dru- rešuje po možnosti s pogajanji
gega organa, ki prepoveduje med vladama obeh držav. V
ali omejuje transfer sredstev nasprotnem primeru spor reali odnašanje premoženja iz šuje arbitražno sodišče, odloSFRJ, če ti ukrepi niso v skla- čitev katerega je dokončna in
du s predpisi, ki so veljali na obvezna za obe državi. Vsaka
dan sklenitve pogodbe o vla- vlada imenuje v arbitražno soganju sredstev kanadskih dr- dišče po enega razsodnika, taPOJEM
žavljanov v organizacije zdru- ko imenovana dva razsodnika
NEKOMERCIALNEGA
ženega dela v Jugoslaviji.
pa skupaj imenujeta tretjega
RIZIKA
Po tem sporazumu ne sme razsodnika kot svojega predV Sporazumu je določeno, imeti kanadska Korporacija za sednika. Pri tem pa predseduda se pod nekomercialnimi ri- razvoj izvoza večjih pravie od joči ne sme biti državljan noziki razumejo škode, ki nasta- pravic, ki so bile nanjo prene- bene pogodbenice.
nejo zaradi vojne, oboroženega spopada ali drugega političnega dogodka, nacionalizaPREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MEO
cije, razlastitve ali drugih ukreZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SFRJ IN VLADO
pov Zveznega izvršnega sveta
KANADE O ZAVAROVANJU INVESTICIJ
ali drugega državnega organa

IN OCENE

Razširitev reprodukcije gospodarstva temeljna funkcija primarne emisije
• Glavna naloga kredltno-monetarne politike je zagotavljanje nemotenega
plačevanja, brez inflacije ali deflacije, njen temeljni instrument pa je primarna
emisija
9 Obseg emisije v letu 1980 je usklajen s stabilizacijsko funkcijo monetarne
politike in ne vsebuje rezerve za dodatno angažiranje emisije
• Povečanje emisije glede na planiran obseg bi bilo v nasprotju s stabilizacijskimi
cilji ekonomske In monetarne politike, vodilo pa bi k povečanju inflacije
i Letna rast denarne mase v letu 1980 je 86 milijard dinarjev ali 22 odstotkov v
primerjavi z decembrom leta 1979
» Skupen obseg primarne emisije v letu 1980 je 34,2 milijarde dinarjev, od česar
bo 24,3 milijarde porabljeno za monetarizacljo in selektivne namene
soročevalec
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Keeceecoeooooso9osco3oecoco9eecoecococoq meja njihove rasti. Kakor je
predvideno bo letos primarna
S INFORMACIJE NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE O
§ emisija
uporabljala za name0 OBSEGU IN USMERJANJU PRIMARNE EMISIJE V
0
ne, določene v veljanih sistemskih rešitvah ter za tiste namene, ki jih določijo posebni
zvezni zakoni.
Za zakonske obveznosti bo v
Zaradi zahtev za dodatno se skoraj vedno pojavljali prouporabo denarne emisije in tu- blemi z obsegom primarne letošnjem letu iz primarne
di za njeno povečevanje v pri- emisije. Obseg emisije za le- emisije izločenih 9,9 milijarde
merjavi z načrtovanim obse- tošnje leto pa je usklajen s sta- dinarjev, od tega za pokritje
gom, je Narodna banka Jugo- bilizacijskimi funkcijami kre- deficita proračuna federacije
slavije pripravila podrobnejšo ditno-monetarne politike v letu 9,2 milijarde. Preostala vsota
Informacijo o obsegu in 1980 in v celoti razporejen po bo porabljena za kreditiranje
usmerjanju primarne emisije v namenih in nosilcih. Ne vsebu- gospodarstva na območju SAP
letu 1980. Osrednji del Infor- je nobenih rezerv za dodatno Kosovo, za odpravljanje poslemacije obravnava možnosti angažiranje emisije. Predvsem dic elementarnih nesreč, kaangažiranje emisije za odprav- bo uporabljena za namene, s kor tudi za odplačila za neizljanje posledic potresa v SR katerimi se ureja količina de- koriščene kredite iz dinarske
Crni gori. Opozarja pa tudi na narja v obtoku oziroma omo- protivrednosti tujih kreditov.
probleme pri zahtevah za do- gočajo nemoteni tokovi tekoče Za monetizacijo vrednostnih
papirjev in kreditiranje selekdatno angažiranje emisije v le- reprodukcije.
tošnjem in prihodnjih letih.
Ta funkcija mora biti izvaja- tivnih namenov, primarna emiNarodna banka je Informacijo na v skladu s potrebami zdru- sija v letošnjem letu angažira
poslala v obravnavo delega- ženega dela v gospodarstvu, le 24,3 milijarde dinarjev.
Analize kažejo, da bo v letu
tom Odbora Zbora republik in izjemno pa bo mogoče emisijo
pokrajin za kreditnomonetarni uporabiti za dajanje kreditov 1980 zelo težko obdržati prefederaciji oziroma za potrebe dvideni okvir primarne emisije,
sistem.
proračuna. Vsako odstopanje ob istočasnem izpolnjevanju
od teh načel povzroča motnje vseh predvidenih obveznosti.
DOLOČANJE
v
politiki, Vse obveznosti niti ne bodo izKOLIČINE DENARJA V sajkreditno-monetarni
onemogoča Narodni banki polnjene, če se poslabšajo poOBTOKU
urejanje količine denarja v ob- goji, pod katerimi se uporablja
V kvantitativnem pogledu je toku in zagotavljanje likvidno- primarna emisija za monetizaprimarna emisija temeljni in- sti plačevanja. Prav tako pa or- cijo vrednostnih papirjev in
strument kreditno-monetarne ganizacijam združenega dela v kreditiranje selektivnih namepolitike. V jugoslovanskem gospodarstvu zmanjšuje mož- nov. Kljub temu pa Narodna
večbančnem sistemu so po- nosti za preskrbovanje z de- banka Jugoslavije ni zaostrila
slovne banke temeljne institu- narjem in povzroča nenehno pogojev za monetizacijo in secije kreiranja denarja, Narodna rast izločenih sredstev obvez- lektivno kreditiranje, temveč
je, na temelju spremljanja krebanka Jugoslavije pa mora, ne rezerve.
Vse to vodi do nelikvidnosti ditno-monetarnih gibanj, spreprek primarne emisije in monetarne multiplikacije, urejati na nekaterih gospodarskih po- jela ustrezne ukrepe za zagokreditni potencial poslovnih dročjih, v nekaterih panogah tavljanje rasti primarne emibank in politiko povečevanja in dejavnostih. Emisija dodat- sije.
Zato je Svet guvernerjev
nih količin denarja povzroča
denarne mase.
Kreditno-monetarna politika nesorazmerja v blagovno de- sprejel Odlok, ki določa, da od
mora predvsem zagotavljati ta- narnih odnosih ter direktno 31. januarja do 31. marca letos
ko gibanje denarne mase, ki vpliva na prerazporejanje real- rast plasmajev pri posamezni
omogoča nemoteno oprav- ne akumulacije in dohodka narodni banki ne sme preseči
ljanje plačil, brez inflacije ali med subjekti, panogami ter 6 odstotkov glede na njihovo
deflacije. Zato je zelo po- območji. Nadalje pa povzroča stanje 31. decembra 1979. S
membno, da okviri primarne tudi neracionalnost v celotni, tem je zagotovljena dinamična
rast obsega primarne emisije,
emisije niso prekoračeni ozi- splošni in skupni porabi.
ne poslabšujejo pa se pogoji
roma, da je zagotovljena politimonetizacije in kreditiranja, ki
ka monetarnega ravnotežja, ANGAŽIRANJE
so veljali leta 1979. Poleg tega
saj vsak neustrezen znesek te EMISIJE V LETU 1980
pa je bil sprejet tudi Odlok o
emisije povzroča kreditno-moZa uresničevanje ekonom- zmanjšanju stopnje obvezne
netarno ekspanzijo in širše
motnje v gospodarstvu. Po- ske politike v letu 1980 je pre- rezerve za 0,6 odstotka zaradi
sebna pozornost mora biti na- dvidena rast denarne mase v podpore bankam za sklenitev
menjena čimbolj natančnemu višini 86 milijard dinarjev ali 22 sporazumov o zagotavljanju
planiranju obsega dodatne odstotkov več kot decembra sredstev za kreditiranje gospoleta 1979. Banke so svoje pla- darstva SAP Kosovo
primarne emisije.
Če se z zakonsko določeni- smaje povečale za okoli 263
mi obveznostmi vnaprej pre- milijard ali za 22 odstotkov. Na ZAHTEVE ZA VEČJE
dvidi angažiranje primarne ta način je stabilizacijska funk- ANGAŽIRANJE
emisije, nastanejo velike teža- cija kreditno-monetarne politi- PRIMARNE EMISIJE
ve monetarne politike. Posle- ke usmerjena predvsem na priPri usmerjanju primarne
dica pa so prebiti monetarni lagajanje domačega povprašeokviri z inflacijskim vplivom ali vanja okvirom, ki ustrezajo emisije je še naprej prisotno
omejevanje rasti bančnih pla- uravnoteženim blagovno de- njeno visoko angažiranje za
smajev in zoževanje tistih emi- narnim odnosom. Skupen ob- potrebe proračuna federacije
sijskih tokov, ki so najpo- seg primarne emisije za leto in druge investicijske in sanamembnejši med sprejetimi na- 1980 znaša 34,2 milijarde di- cijske namene, kar zmanjšuje
narjev. Predvidena rast denar- možnosti za njeno usmerjanje
čeli bančnih sistemov.
V minulem obdobju tekoče- ne mase, bančnih plasmajev in k potrebam gospodarstva. Odga srednjeročnega obdobja so primarne emisije je zgornja nos med dolgoročnimi krediti
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in monetizacijo je bil koncem
1979 leta 60 : 40. V strukturi
usmerjanja primarne emisije
za potrebe gospodarstva se
monetizacijski delež postopno
povečuje, vendar je še vedno
pod optimalnimi potrebami in
sistemskimi
opredelitvami.
Obvezna rezerva se še naprej
uporablja kot instrument monetarnega urejanja oziroma je
še naprej na razmeroma visoki
ravni.
Med letom 1979 so nastale
obveznosti iz primarne emisije
predvsem pri kreditiranju bank
za dajanje potrošniških posojil
občanom in organizacijam
združenega dela, kj jih je prizadel potres v SR Črni gori (v
znesku 0,3 milijarde dinarjev),
nadalje bankam na območju
Črne gore (v znesku 1,2 milijarde dinarjev) in banki, ki jo
določi izvršni svet Črne gore (v
znesku milijarde dinarjev).
Prav tako je predvidena obveznost federacije za odplačilo
dospelih tujih kreditov organizacijam združenega dela, ki jih
je prizadel potres. V te namene
je bilo leta 1979 izplačanih 39
milijonov dinarjev, letos pa
mora biti izplačanih 1262 milijonov dinarjev.
Svet guvernerjev je odložil
plačilo dospelih kreditov bankam za selektivne namene, ki
so jih banke dale organizacijam združenega dela,_ ki jih je
prizadel potres v SR Črni gori.
Tako odloženi krediti dosegajo
1.540 milijonov dinarjev, kreditov je 11, plačilo pa je odloženo do 30. junija letos. Seveda
bo to vplivalo na uporabo kreditov za selektivne namene.
Odloženo je tudi plačilo prvega obroka kredita v višini
800 milijonov dinarjev, ki gaje
dobila SR Bosna in Hercegovina za obnovo objektov, ki jih je
prizadel potres oktobra leta
1969.
Zvezni izvršni svet, republike
in pokrajini, so predlagali, da
se za sanacijo stanovanjskih
objektov in premoženja občanov, ki jih je prizadel potres v
SR Črni gori; od skupne vsote
v višini okoli 22 milijard dinarjev, iz primarne emisije zagotovi 8,8 milijard dinarjev.
Za odpravljanje posledic poplav, ki so bile konec leta 1979
v večini republik in SAP Kosovo, pa so zahtevki, naj bi v te
namene iz primarne emisije
zagotovili milijardo dinarjev za
kreditiranje prebivalstva in gospodarstva.
Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s
tujino ne more poravnati vseh
obveznosti
organizacijam
združenega dela - izvoznicam,
za devizne stimulacije. Neporavnane obveznosti iz leta
poročevalec

1979 so bile začasno urejene z
izdajanjem menic, predvidena
pa je tudi možnost angažiranja
primarne emisije prek kreditov
bank za ohranjanje dnevne likvidnosti, in sicer do roka dospetja menic. Odprt pa ostaja
problem dificita v višini 6 do 7
milijard dinarjev, ki bi se zaradi
enakih razlogov in v približno
enaki višini lahko pojavil tudi v
letu 1980.
V pregled možnega angažiranja primarne emisije ni vključen učinek sredstev za odpravljanje posledic potresa v
SR Bosni in Hercegovini in SR
Hrvaški, nadalje podaljševanje
odplačilnih rokov, odobrenih
SR Črni gori za gradnjo železniške proge Beograd-Bar in
niti ne krediti iz primarne emi-

sije, odobreni organizacijam lji ekonomske in monetarne
združenega dela, ki jim je po- politike, saj bi nujno povzročitres v SR Črni gori povzročil lo inflacijske učinke.
škodo, čeprav jim po Zakonu,
Če bi se primarna emisija
ni treba poravnati teh kreditov.
angažirala v mejah monetarnih
okvirov (vendar ne le za planiPOSLEDICE VISOKEGA rane namene), bi se zožil obseg sredstev, predvidenih za
ANGAŽIRANJA
kreditiranje deficita proračuna
PRIMARNE EMISIJE
federacije ali pa bi se poslabče bi v letu 1980 angažirali šali pogoji za monetizacijo
primarno emisijo za te nove vrednostnih papirjev in za krenamene, poudarja Informacija, ditiranje selektivnih namenov.
bi prekoračili skupen obseg Poslabševanje pogojev za kreemisije, ki je določen skladno ditiranje selektivnih namenov
z nalogami iz Resolucije in Od- bi otežilo ali celo povsem oneloka o ciljih in nalogah emisij- mogočilo kreditiranje teh naske, denarne in kreditne politi- menov.
ke v letošnjem letu. PrekoračeKar zadeva angažiranje prinje emisijskih okvirov bi bilo v marne
emisije za sanacijo stanasprotju s stabilizacijskimi ci- novanjskih objektov in premo-

ženja v lasti občanov v SR Črni
gori po letu 1980, to ni, poudarja Informacija, v skladu s
funkcijo primarne emisije in sistemskimi predpisi, ki urejajo
njeno uporabo. Z večjim angažiranjem emisije za te in podobne namene, ki imajo značaj končne porabe, se namreč
zmanjšuje prostor za njeno
usmerjanje k reprodukcijskim
tokovom gospodarstva, kar je
temeljna funkcija primarne
emisije.
Vsak sklep za angažiranje
primarne emisije za nove namene bi terjal tudi sprejetje
sklepa, s katerim bi ukinili katerega drugih namenov oziroma poslabšali pogoje kreditiranja in monetizacije vrednostnih papirjev.

IZVAJANJE ZAKONOV

Večina uporabnikov družbenih sredstev
upošteva določbe zakona o

knjigovodstvu

• Zakon o knjigovodstvu je bil v roku sprejet pri večini uporabnikov družbenih
tlSt h M katere e
knjigovodstva "
'
* PredPjsan<> najenostavnejše vodenje
• Vodenje knjigovodstva po enotnem načelu omogoča delovnim ljudem vpogled v
celotno reprodukcijo ter pridobivanje in delitev dohodka na vseh ravneh
O Četrtina uporabnikov družbenih sredstev ni poslala Službi družbenega
knjigovodstva zaključnih računov za leto 1978
•

J!h*njčna °Prem'lenost za vodenje knjigovodstva je slaba, saj 70 do 80
odstotkov organizacij ta dela opravlja ročno, ne da bi to zaupali specializiranim

Organizacije
združenega
dela in drugi uporabniki družbenih sredstev kot so banke,
zavarovalne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter družbenopolitične skupnosti, v glavnem
uporabljajo Zakon o knjigovodstvu in po njem sprejete
predpise, in sicer v predpisanih rokih. Med uporabniki, ki
do konca leta 1977 niso uskladili svoje knjigovodstvo z omenjenimi predpisi, pa je največ
krajevnih skupnosti in drugih
uporabnikov družbenih sredstev, za katere je predpisan
najenostavnejši način vodenja
knjigovodstva.
To poudarja Informacija
Zveznega sekretariata za finance o uporabi Zakona o
knjigovodstvu, ki jo je Zvezni
poročevalec

izvršni svet poslal v obravnavo
delegatom Skupščine SFRJ.
Informacija želi prikazati
uporabo omenjenega Zakona,
sprejetega koncem leta 1976.
V Informaciji je zapisano, kako
posamezna
knjigovodska
vprašanja urejajo predpisi, kako se ti predpisi uporabljajo v
praksi, opisani so tudi problemi, ki nastajajo in predlogi za
njihovo rešitev.

ce in statistike. Z Zakonom je rabnikih družbenih sredstev
zagotovljeno, da se pri vseh mora biti knjigovodstvo orgauporabnikih družbenih sred- nizirano tako, da je delavcem v
stev knjigovodstvo vodi po združenem delu zagotovljeno
enakem načelu, ob uporabi odločanje o celotnem reproenotnih sintetičnih kontov, ki dukcijskem procesu in o razso predpisani s posebnim porejanju ter delitvi dohodka
kontnim planom za posamez- na vseh ravneh, kjer se dohone skupine uporabnikov glede dek ustvarja, razporeja in deli.
na njihovo dejavnost.
Predpisano je nadalje, kateri
Zakon predvideva, da se vo- podatki se zagotavljajo v knjidi knjigovodstvo za vsako te- govodstvu. Knjigovodstvo momeljno organizacijo, da bi s ra zbirati podatke, ki omogotem zagotovili delavcem njiho- čajo redno obveščanje delavODLOČANJE O
vo prvico, da odločajo o celot- cev o delu in poslovanju, saDOHODKU
nem dohodku in o drugih moupravni organi in delavske
IN REPRODUKCIJI
vprašanjih, pomembnih za de- kontrole pa morajo imeti preZ Zakonom je vodenje knji- lo in poslovanje temeljne orga- gled nad razpolaganjem z
govodstva usklajeno s spre- nizacije. Tudi pri drugih upo- družbenimi sredstvi ter finančmembami v družbenoekonom3000S<
skemu sistemu, da bi na ta način uresničili začrtane cilje na
INFORMACIJA O UPORABI ZAKONA O
področju informiranja, družKNJIGOVODSTVU
benega knjigovodstva, eviden"POPSOaOCOOGOOOOOOOOGOOOOOOOOSOOOOSOS
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'dim in materialnim poslova- malo storjenega za tehnično ske, planske in podobne obdenjem uporabnikov družbenih opremljanje vodenja knjigo- lave.
Služba družbenega knjigovodstva. V 70 do 80 odstotkih
sredstev.
organizacij to delo opravljajo vodstva je leta 1978 opravila
ročno. Sedanja raven tehnične okoli 26.000 pregledov. Izdala
NEIZENAČENOST PRI
opremljenosti knjigovodstva in je okoli 2.000 sklepov zaradi
UPORABI ZAKONA
služb za finančne zadeve ne odpravljanja nezakonitosti pri
Vsi uporabniki družbenih ustreza potrebam. Premalo je delu, vročila okoli 15.000 zapisredstev, pravi Informacija, so bilo tudi storjenega za organi- snikov z ugotovljenimi nezamorali do konca leta 1977 pri- ziranje specializiranih organi- konitostmi in okoli 12.000 brez
lagoditi svoje knjigovodstvo zacij za vodenje knjigovod- njih.
določbam omenjenega Zako- stva. To delo organizacije ne
na. To obveznost pa so različ- prepuščajo delovnim skupno- IZBOLJŠANJE
no izpolnili. Medtem ko so or- sti specializiranih organizacij NEKATERIH DOLOČB
ganizacije združenega dela, čeprav se povečuje obseg knjidelovne skupnosti, banke in govodskega dela. Kljub temu, ZAKONA
druge finančne organizacije, da narašča število zaposlenih
Med dveletno uporabo Zazavarovalne skupnosti in druž- v knjigovodstvu, so še proble- kona o knjigovodstvu so potebenopolitične organizacije pri- mi ažurnosti, ki jih organizaci- kale razprave o vodenju knjilagodile vodenje knjigovod- je najpogostejše rešujejo z na- govodstva v krajevnih skupnostva novim predpisom v dolo- durnim delom.
stih in pri drugih uporabnikih
čenem roku, precejšen del
Še naprej je prisotna težnja, družbenih sredstev. Ob tej prikrajevnih skupnosti, družbe- omenja Informacija, da vsak ložnosti so bili posredovani
nopolitičnih organizacij in uporabnik družbenih sredstev predlogi za spremembo in dodrugih organizacij ter skupno- sam organizira ali vodi knjigo- polnitev posameznih določb.
sti, svoje knjigovodstvo ni us- vodstvo tudi tedaj, če je za to
Tako je bilo, kakor omenja
kladilo s temi predpisi.
delo potreben en sam delavec Informacija, predlagano, da se
Tako na primer Službi druž- in nepolni delovni čas. Ome- za krajevne skupnosti in druge
benega knjigovodstva ni po- njen pa je tudi pozitiven primer uporabnike družbenih sredslalo zaključnih računov za le- Leskovca, kjer za 70 krajevnih stev predpiše enoten kontni
to 1977 okoli 22 odstotkov teh skupnosti vodi knjigovodstvo plan ter da bi uporabniki družorganizacij in skupnosti. Tako specializirana organizacija S benih sredstev, ki razpolagajo
je bilo tudi stanje pri pošiljanju tremi zaposlenimi delavci.
le s članarino svojih članov in z
periodičnih obračunov v letih
V zadnjem času je namenje- drugimi manjšimi sredstvi, sa1978 in 1979 ter zaključnih ra- no več pozornosti tehnični mi določali knjigovodske mečunov za leto 1978.
opremljenosti služb, povečuje tode. To pomeni, da ne bi bili
Gledano v celoti, četrtina pa se tudi število centrov za obvezani voditi dvojno knjigovseh uporabnikov družbenih avtomatsko obdelavo podat- vodstvo.
sredstev v Jugoslaviji ni posla- kov. Organizacije združenega
Predlagano je bilo tudi, da bi
la zaključnih računov za leto dela gospodarskih dejavnosti uporabljali širši ali ožji kontni
1978. Najmanj zadovoljivo je imajo okoli 70 odstotkov takih plan ter da se sredstva stanostanje v SR Črni gori, SR Ma- centrov.
vanjskih zgradb in sredstva, s
kedoniji in SAP Kosovo, kjer je
Ob avtomatizaciji teh del pa katerimi razpolagajo hišni svesamo polovica uporabnikov se pojavljajo določene težave. ti, vodijo v knjigovodstvu sapredložila zaključne račune. Organizacije uporabljajo raču- moupravnih
stanovanjskih
Drugje je zaključne račune po- nalnike številnih proizvajalcev, skupnosti. Tako ne bi ti uposlala 75 odstotkov uporabni- kar povzroča težave pri njiho- rabniki družbenih sredstev sekov. Največ v SR Hrvaški, kjer vem vzdrževanju, medsebojni stavljali in dostavljali periodičje zaključne račune poslalo 90 kompatibilnosti pri povezova- ne obračune. Rok za sestavo
odstotkov uporabnikov.
nju v enotne sisteme, zaplete- zaključnega računa pa naj bi
Za slab položaj je v glavnem na je vzgoja kadrov in podob- se jim skrajšal na 30 dni. Prikrivo, da ni bila organizirana no. Majhna je tudi izkorišče- poročeno je bilo tudi, da predširša akcija in nudena ustrezna nost računalnikov. Po podat- pisana šolska izobrazba ne bi
pomoč tem uporabnikom. kih iz leta 1975 znaša popreč- veljala za osebe, ki vodijo knjiNeučinkoviti pa so bili tudi na letna izkoriščenost 463 ra- govodstvo pri teh uporabnikih
ukrepi Službe družbenega čunalnikov okoli 82,9 odstot- družbenih sredstev, kazenskih
knjigovodstva.
ka. Uporabljajo se izključno za določb omenjenega Zakona
potrebe delovnih organizacij, pa naj ne bi uporabljali za ljuki prostovoljno opravljajo
TEHNIČNA OBDELAVA ki so jih kupile (86 odstotkov) di,
in največ za rutinska dela ozi- to delo.
PODATKOV
roma obdelavo podatkov, zelo' Za večjo racionalizacijo pri
Informacija ugotavlja, da je redko pa za opravljanje za- vodenju knjigovodstva naj bi
bilo v minulem obdobju pre- htevnejših nalog kot so analit- uporabnikom družbenih sred-
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stev omogočili inventarizacijo
med vsem poslovnim letom in
ne samo koneč leta, opravljale
pa naj bi jo stalne komisije ali
posebne strokovne službe.
Predlagano je bilo nadalje,
da bi sestavljali periodični
obračun za Organizacije združenaga dela, banke, samoupravne interesne in druge
skupnosti vsake štiri mesece
namesto vsake tri mesece. Organizacijam združenega dela
pa naj bi podaljšali rok za sestavo zaključnega računa do
15. marca, medtem ko za periodični obračun za prvo četrtletje do 10. maja. Zmanjšali naj
bi prav tako število podatkov v
Obrazcih za periodični obračun ali zaključni račun. Obrazce pa naj bi Službi družbenega
knjigovodstva pošiljali v enem
Izvodu itd.
Gradivo omenja, da v praksi
podatki iz zbirne in konsolidirane bilance niso ustrezno
uporabljani. Izjema so organizacije združenega dela, pri odnosih s tujino.
Priporočeno je bilo, naj bi
preučili način zagotavljanja
dokumentacije za vodenje posebnega knjigovodstva za mešana podjetja, ustanovljena v
tujini. Vodenje knjigovodstva
pa naj bi po potrebi zaupali
delavcem na teh delovnih mestih, ki imajo končano srednjo
šolo, vendar pod pogojem, da
to delo opravljajo najmanj 10
let.
V praksi so tudi težave s
knjigovodskimi dokumenti, po
katerih se vodi knjigovodstvo
za mešana podjetja v tujini.
Vedno namreč ni mogoče zagotoviti verodostojno knjigovodsko potrdilo v originalu,
kopiji ali mikrofilmu, zato je
predlagano, naj bi se v izjemnih primerih podatki zagotavljali samo na specifikacijah.
Med razpravo O Zakonu je
bilo prav tako ocenjeno, da je
potrebno preučiti kazenske
določbe glede na to, da je večje število kršitev Zakona inkriminirano kot gospodarski prestopek, namesto kot prekršek.
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