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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
11. julija 1980
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
petek, dne 11. julija 1980.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- naloge Socialistične republike Slovenije pri oblikovanju
in uresničevanju ciljev zunanje
politike in mednarodnega sodelovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije
(ESA 516);
- osnutek zakona o notranjih zadevah (ESA 389);
- predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja,
organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene
prihodne (ESA 490).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij

združenega dela in delovnih
skupnosti (ESA 287);
- redlog o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem
računu Loterijskega zavoda
Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (ESA 513);
- predlog o razdelitvi dela
prihodkov Loterijskega zavoda
Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (ESA 515);
- predlog zakona o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za
izvajanje evropske akcije v
zvezi z izdelavo projekta o
uporabi elektronske opreme
na magistralnih cestah (ESA
518).
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- predloge in vprašanja delegatov.

sredo, dne 16. julija 1980.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju
kulturnih dejavnosti (ESA
245);
- osnutek zakona o naravni
in kulturni dediščini (ESA 188);
- osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti (ESA 365).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala
tudi:

- osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku (ESA
1101);
- osnutek zakona o spo^
minskem parku Trebče (ESA
187);
- spremembe in dopolnitve
statuta Prešernovega sklada. .
(ESA 524).
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- predloge in vprašanja delegatov.

Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini

Zakon ureja sistem družbene skrbi za naravno in kulturno
dediščino, določa pravice in
dolžnosti fizičnih in pravnih
oseb v zvezi s to dediščino ter
zagotavljanje posebnega družbenega interesa pri varstvu naravne in kulturne dediščine.
Naravna in kulturna dediščina so nepremičnine, premičnine in njihove skupine, ombočja in posamezni deli narave, ki
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
imajo za Slovenijo ali za njeno
ožje območje kulturno, zgodoSLOVENIJE
vinsko ali estetsko vrednost.
16. julija 1980
Osnutek zakona nato podrobneje opredeljuje posamezne
vrste kulturne in naravne dediSeje Zbora združenega de- političnega zbora Skupščine ščine.
la, Zbora občin in Družbeno- SR Slovenije so sklicane za
Naravna in kulturna dedišči-

(ESA-188)

na je namenjena vsem delovnim ljudem in občanom, njeno
varstvo je skrb vsakega občana in celotne družbene skupnosti.
Osnutek zakona podrobneje
ureja tisti del naravne in kulturne dediščine, ki ima posebno kulturno, zgodovinsko ali
estetsko vrednost in uživa zato
kot kulturni in zgodovinski
spomenik ali naravna znamenitost posebno družbeno varstvo. Osnutek zakona določa
postopek za razglasitev takega
spomenika oziroma znamenitosti ter dolžnost, pravice in
odgovornosti imetnikov spomenikov ali znamenitosti. Nepremične dele naravne in kul-

/
PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični
republiki Sloveniji z osnutkom zakona,(ESA-521)

turne dediščine, ki imajo po- opravljajo strokovne organizasebno kulturno, zgodovinsko cije. To so organizacije za varali estetsko vrednost, razglasi stvo naravne in kulturne dediza kulturni aH zgodovinski ščine, muzeji in arhivi, Dejavspomenik skupščina občine, nost teh organizacij je kulturpremične dele pa občinski na dejavnost in je posebnega
upravni organ za kulturo, ra- družbenega pomena. Osnutek
zen če je ta že v upravljanju zakona ureja ustanavljanje teh
muzeja. Imetnik spomenika ali organizacij, določa njihovo
znamenitosti mora z njim dejavnost, način pridobivanja
upravljati in gospodariti s dohodka in upravljanje. Poseskrbnostjo dobrega gospodar- bej opredeljuje tudi način in
ja in upoštevati njegov družbe- oblike zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri
ni pomen.
Strokovne naloge varstva upravljanju strokovnih organinaravne in kulturne dediščine zacij.

V osnutku zakona so opredeljene naloge organizacije za
varstvo in pravičfe in dolžnosti
Sveta organizacije za varstvo.
Opredeljeni so tudi viri za
nemoteno opravljanje nalog.
IV.
Nadzorstvo nad izvajanjem
določil tega zakona je poverjeno občinskim in republiškim
inšpekcijskim službam.
Da bi zagotovili spoštovanje
prepovedi, ki jih določa ta zakon, se ustanovi naravovarstvena nadzorna služba, ki jo
opravljajo delavci, ki so v re-

dnem delovnem razmerju pri
organizaciji za varstvo, poleg
njih pa še prostovoljni naravovarstveni nadzorniki.
Da se zagotovi uresničevanje skupnega programa razvoja narodnega parka se z Osnutkom zakona določa, da se
hkrati s sprejetjem zakona o
Triglavskem narodnem parku
uveljavi tudi splošna prepoved
prometa z zemljišči, spreminjanje vrste rabe prostora in
prepoved graditve na območju
Triglavskega narodnega parka, do sprejema planskih aktov. Vendar ta prepoved ne
more veljati več kot štiri leta od
sprejetja zakona.

Osnutek zakona o Triglavskem
narodnem
parku
(ESA-1101)
Osnutek zakona o spominskem parku Trebče
Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku je pripravljen na osnovi predloga za
izdajo zakona o Triglavskem
narodnem parku, ki ga je
Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah zborov dne 27. 3.
1978.

ne prepovedi za naravne rezervate, naravne spomenike in
spomenike oblikovane narave.
II.
Osnutek zakona določa temeljna načela za uveljavljanje
družbenoekonomskih
odnosov na tem območju, zlasti
še medsebojne odnose tistih
nosilcev planiranja, ki so nosilci temeljnih gospodarskih dejavnosti, potrebnih za ohranitev kulturne krajine.

Osnutek zakona opredeljuje
cilje zavarovanja lega območja
in njegov poseben družbeni
pomen.
Osnutek zakona določa meje celotnega zavarovanega območja, meje osrednjega bolj Za opravljanje upravnih in
zavarovanega območja ter na- strokovnih nalog na območju
števa naravne rezervate, na- narodnega parka se ustanovi
ravne spomenike in spomeni- organizacija za varstvo Trike oblikovane narave, ki so do- glavski narodni park; upravlja
slej definirani na območju na- jo svet, ki ga tvorijo delegati
rodnega parka.
organizacije za varstvo in
predstavniki Izvršnih svetov
Sledijo prepovedi in omejitve, Skupščin občin Jesenice, Tolki urejajo oonašanje in razvoj min in Radovljica ter predstavdejavnosti v celotnem naro- niki Skupščine SR Slovenije in
dnem parku in dodatne prepo- predstavniki zainteresiranih
vedi v osrednjem območju samoupravnih organizacij in
parka. Posebej so izpostavlje- skupnosti.

Organizacije združenega dela in delovne skupnosti obveščamo, da je ČZ »Uradni list SRS« izdal publikacijo
DRUŽBENO PLANIRANJE
V publikaciji so objavljeni: zakon o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 1/80) ter združeno besedilo odloka o obvezni
enotni metodologiji in minimumu obveznih enotnih kazalcev (uradni list SFRJ, št. 27/79) in odloka o obvezni enotni
metodologiji in obveznih enotnih kazalcih (Uradni list
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S tem zakonom se razglaša
Spominski park Trebče kot zavarovano območje pod posebnim družbenim varstvom.
Posebno družbeno varstvo
je zagotovljeno tako, da se v
njem pospeši družbeni razvoj,
ki naj hkrati omogoči pogoje
za varstvo, ohranitev in popularizacijo zgodovinskega in
kulturnega izročila ter varstvo
in ohranitev naravnega okolja,
vezanega na življenje in delo
Josipa Broza Tita z narodnoosvobodilno vojno in ohranitvijo zgodovinskih spomenikov iz
časov kmečkih uporov v 16.
stoletju.
Varstvo in razvoj spominskega parka je mogoče izvajati
le pod določenimi pogoji, ki jih
določa ta zakon, zato so določeni režimi varstva na celotnem in pa posebej ožjem območju parka; določene pa so
tudi dejavnosti, ki jih je mogoče vključevati v to območje.
Varstvo in razvoj spominskega parka urejajo občine,

(ESA-189)

samoupravne organizacije in
skupnosti iz tega območja in
druge zainteresirane organizacije in skupnosti v svojih planskih aktih in s skupnim programom varstva in razvoja Spominskega parka Trebče.
Za opravljanje strokovnc-tehničnih nalog in izvajanje drugih nalog, ki so potrebne za
zagotovitev varstva in razvoja
spominskega parka se ustanovi organizacija za varstvo
Spominskega parka Trebče, ki
jo ustanovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Celotni prihodek ustvarja organizacija za varstvo z neposredno, na temelju samoupravnih sporazumov ali pogodb
z družbeno pravnimi osebami,
v skladu s sprejetimi obveznostmi pri izpeljavi njihovih
programov in planov in v samoupravnih interesnih skupnostih za katere opravlja naloge, ki so sestavina programov
in planov teh skupnosti.

SRS, št. 27/79) ter združen tekst navodila za uporabo
minimuma obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SFRJ,
št. 52/79) in navodila za uporabo obveznih enotnih kazalcev (Uradni list SRS, št. 3/79).
TA PUBLIKACIJA JE POMEMBEN STROKOVNI PRIPOMOČEK ZA VSE NOSILCE DRUŽBENEGA PLANIRANJA
PRI PRIPRA VLJANJU, SPREJEMANJU IN URESNIČEVANJU PLANOV!

poročevalec

POROČILO
delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru

republik in

pokrajin

Skupščine

SFRJ
O poteku usklajevanja osnutka zakona o spremebah zakona o skupnem obsegu proračunskih
odhodkov federacije za leto 1980 in osnutka
odloka o spremebah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v
letu 1980 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino
Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora združenega dela
in zbora občin dne 28. 5. 1980 ob obravnavi osnutka zakona o
spremebah zakon o skupnem obsegu proračuna odhodkov
federacije za leto 1980 in osnutka odloka o spremembah
odloka o določitvi prihodkov od carin .in drugih uvoznih
davščin, ki se v letu 1980 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dala soglasje k osnutkoma obeh aktov ter pooblastilo delegaciji, da glasuje za oba
akta ko bosta le-ta usklajena.
Ob razpravi o obeh aktih v odboru za finance Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ so predstavniki delegacij
skupščin republik in avtonomnih pokrajin dali sledeče pripombe oziroma sugestije:
- da Zvezni izvršni svet ne more sprejemati obveznosti
federacije ne, da bi se pred tem zagotovila finančna sredstva,
- da se odloži rebalans proračuna do konca leta glede na
nekatere nejasnosti v zvezi s tem, kako se bodo razvijali
ekonomski odnosi s tujino v preostalem delu leta,

- da je potrebno pred sprejetjem obeh aktov rešiti vprašanje financiranja izvoznih spodbud za tobak ter
- da naj se izvede rebalans proračuna do višine sredstev, ki
so zagotovljena z usklajenimi stopnjami temeljnega davka na
promet proizvodov, pri tem pa naj se ne upoštevajo predvidena sredstva iz naslova povečanega temeljnega davka na
promet proizvodov na dizel gorivo na katerega Izvršni svet
Skuščine SAP Vojvodine ni dal soglasja.
Na podlagi teh pripomb je Zvezni izvršni svet izdelal nov
osnutek obeh obravnavanih aktov v katera je vnesel spemembe, ki so posledica nepovečanega temeljnega davka na
promet dizel goriva za 1850 milijonov dinarjev in iz istega
razloga nepovečanega prispevka SR in SAP proračunu federacije za 1850 milijonov dinarjev, kar je skupaj 3700 milijonov
dinarjev. Tako je bila tudi določena stopnja izločanja sredstev
iz prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu
1980 odtopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino v višin 57,14 in ne 62,91% kot je bilo predlagano v prvotnem osnutku o spremembi odloka.
Po daljši razpravi o novem predlogu Zveznega izvršnega
sveta v kateri smo poudarjali, da je potrebno zagotoviti celotna predvidena sredstva za vzpodbujanje izvoza - ZIS pa dal
zagotovila- v tej smeri, se je delegacija na koncu pridružila
stališčem ostalih delegacij, da je v danem trenutku možno
sprejeti le spremembe kot jih je predlagal Zvezni izvršni svet.

OD ZAVODA SRS ZA affliftiiii<«aflnl3žl3]

POPIS 1981
Po priporočilih Organizacije združenih narodov naj bi države izvajale popise prebivalstva vsakih 10 let in sicer v letih,
ki se končujejo na 0 ali 1. .Teh priporočil se drži večina držav,
med njimi tudi naša. Popisi se izvajajo v tistem letnem času,
ko je preseljevanje prebivalstva najmanjše; v evropskih državah v obdobju od oktobra do aprila. Večina evropskih držav
izvaja ob popisih prebivalstva tudi popise stanovanj.
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo v SFRJ
izveden po stanju ob polnoči 31. marca 1981, bo peti popis te
vrste po drugi svetovni vojni (pred drugo svetovno vojno sta
bila izvedena dva popisa in sicer v letih 1921 in 1931). To je
doslej tretji popis, ki je potekal z redno desetletno periodiko.
Prva dva popisa po drugi svetovni vojni sta bila izvedena v
razmaku 5 let (1948 in 1953), popis leta 1961 pa je bil izveden 8
let po predhodnem popisu. Neenakomerno periodiko teh popisov je pogojevala potreba, da se bolj pogosto registrirajo
dinamične in. kvalitativne spremembe v teritorialnem razporedu in strukturah prebivalstva, ki so nastale v zvezi s splošnim in še posebej gospodarskim razvojem države, pa tudi
spremembe v številu in strukturah gospodinjstev, družin in
stanovanj.
Istočasno s popisom prebivalstva je bil v letu 1971 izvršen v
vsej državi tudi popis stanovanj. V Jugoslaviji sta bila pred
tem izvedena dva popisa stanovanj, vendar samo v mestnih
naseljih. Prvi popis je bil izveden kot samostojna statistična
raziskava v času od novembra 1949 do oktobra 1950, drugi pa
poročevalec

skupaj s popisom prebivalstva leta 1961. O stanovanjih na
podeželju, ki niso bila popisana, je bilo nekaj informacij
zbranih v okviru popisa kmetijstva v januarju 1950 in maju
1960. Povojni popisi prebivalstva so poskušali osvetliti takrat
aktualne demografske situacije, povezane z bistvenimi vprašanji družbeno-ekonomskega razvoja Jugoslavije. Vsak popis
prebivalsva je razen klasičnih osnovnih demografskih značilnosti skušal ugotoviti .tudi določene specifične značilnosti
prebivalstvenih struktur.
Vsak popis je zato pomenil korak dlje v zbiranju informacij
za proučevanje prebivalstva kot aktivnega činitelja vseh ekonomskih procesov. S svojim obsegom, socialnoekonomsko
strukturo in nivojem izobraževanja prebivalstva najneposredneje vpliva na intenzivnost in pogoje družbene reprodukcije.
Osnovni cilj prvega povojnega popisa prebivalstva leta 1948
je bil ugotavljanje številčnega stanja, teritorialnega razporeda
in.sprememb struktur prebivalstva, ki so jih povzročile velike
vojne izgube. Čeprav je bil zamišljen kot »kratek popis prebivalstva« je vendarle vseboval dvanajst klasičnih vprašanj, med
katerimi je bil tudi poklic. Podatek o poklicu je služil predvsem ugotavljanju deleža kmečkega prebivalstva.
Popis leta 1953 je predstavljal že popolnejši, po sodobnih
načelih organiziran popis prebivalstva z razmeroma bogato
vsebino. Vključena so bila aktualna vprašanja o ekonomski
strukturi prebivalstva, rodnosti ter o strukturah gospodinjstev
in družin. V Sloveniji je- popis vseboval tudi poseben obrazec
za osebe, ki je služil nastavitvi registra stalnega prebivalstva
na matičnih uradih in v občinah.
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Osnovna značilnost popisa prebivalstva leta 1961 je vključitev ostalih ekonomskih znakov prebivalstva. Za proučevanje
značilnosti in smeri gibanja prebivalstva v okviru Jugoslavije,
so osebe, ki niso živele neprestano v svojem rojstnem kraju,
odgovarjale tudi na vprašanje o predhodnem stalnem prebivališču in letu priselitve. Odgovori na vprašanje o kraju dela
so omogočili proučevanje dnevnih migracij in določanje kontingenta zaposlenih glede na sedež delovne organizacije oz.
delovno mesto. Skupina vprašanj o izobrazbi je bila razširjena
z vprašanji o trajanju šolanja, kvalifikaciji zaposlenih in načinu pridobitve kvalifikacije. Gospodinjstva in družine so tudi
v tem popisu dobile svoje posebno mesto kot osnovne skupnosti prebivalstva.
Rezultati popisa leta 1971 naj bi prikazali spremembe nastale po letu 1961. Tako zastavljen cilj je določal osnovno
vsebino popisa kot »proučevanje socio-ekonomskih struktur
prebivalstva in značilnosti delovne sile »v pogojih delovanja
mer gospodarske in družbene reforme, ko so se v večji meri
pokazala nasprotja med dejanskimi demografskimi osnovami
(priliv številčno močnih povojnih generacij) in potrebami po
intenziviranju gospodarstva.
Mere, ki naj bi reševale oz. ublažile omenjena neskladja
(povečani pomen osebnega dela, nagel razvoj turizma in
drugih terciarnih dejavnosti, spremenjen položaj kmetijstva,
migracije delovne sile in še posebej odhajanje na začasno
delo v tujino itd.) so imele določene posledice na obseg in
sestavo določenih kategorij prebivalstva, rezultati popisa naj
bi te sprmembe registrirali. Naš zadnji popis prebivalstva je
vseboval tudi druge, klasične znake (spol, starost, zakonski
stan, šolska izobrazba, število živorojenih otrok itd.) popisa
prebivalstva, kakor tudi znake za gospodinjstva in družine.
Zaradi pomanjkanja podatkov o zasebnih kmečkih gosodarstvih (zadnji popoln popis je bil izveden leta 1960, leta
1969 pa le po vzorcu, tako da so bili podaki reprezentativni le
za republike in zvezo) so bila v popis leta 1971 vključena tudi
vprašanja o številu osnovnih vrst živine (konj, govedo, ovce,
svinje). V SR Sloveniji je bil popisnici za prebivalca dodan
poseben obrazec, ki je vseboval osebno matično številko in je
služil nastavitvi centralnega registra prebivalstva v republiki.
Prvi povojni popis stanovanj (od novembra 1949 do oktobra
1950) je bil izveden z namenom, da se zberejo podatki o
velikosti in kakovosti stanovanjskega fonda, ki je bil znatno
zmanjšan zaradi vojnih pustošenj in drugih posledic vojne
(slabo ali nikakršno vzdrževanje, pomanjkljiva izgradnja novih
stanovanj itd.). Rezultati popisa naj bi ugotovili možnost za
nastanitev prebivalstva, ki se je zaradi industrializacije in
splošnega gospodarskega razvoja povečalo predvsem v mestih. Rezultati popisa naj bi služili tudi kot realna osnova za
planiranje stanovanjske izgradnje in vzdrževanje obstoječega
fonda. Poleg stanovanj in zgradb so bili s popisom zajeti tudi
poslovni prostori.
Popis je bil izveden v glavnih mestih in večjih industrijskih
centrih teh je bilo 44 po popolnem programu, v ostalih mestnih naseljih teh je bilo 302 pa po znatno zoženem programu. V
mestih, v katerih je bil izveden popoln popis, je bila ob tej
priliki nastavljena kartotečna evidenca, ki je lokalnim organom služila za upravljanje s stanovanjskimi zgradbami.
Popis stanovanj leta 1961 je bil izveden skupaj s popisom
prebivalstva in sicer po programu, ki je bil ožji od takozvanega popolnega popisa leta 1949, a znatno širši od kratkega
popisa. Namen tega popisa je bil, da se ugotovijo spremembe
v velikosti in kakovosti stanovanjskega fonda ter stanovanjski
pogoji prebivalstva v primerjavi s predhodnim popisom. Stanovanjska gradnja je bila namreč v obdobju med popisoma
zelo intenzivna. Popis je poleg mestnih naselij zajel tudi
naselja s pretežno mestnim značajem in tista, ki so v medpopisnem obdobju prerasla iz vaških v mestna.
Poleg podatkov o stanovanjih je popis posredno zbral tudi
nekatere podake o zgradbah, medtem ko poslovni prostori
niso bili popisani.
Intenzivna stanovanjska izgradnja, ki se je nadaljevala tudi
po popisu leta 1961, je znatno spremenila velikost stanovanjskega fonda in vplivala na spremembe v stanovanjskem standardu prebivalstva. Naloga popisa stanovanj leta 1971 je bila,
da registrira te spremembe v mestnih naseljih, ter da zagotovi
podatke o stanju stanovanjskega fonda za tista naselja, katerih popisi do takrat niso zajeli in to po enotni statistični
metodologiji in z istim programom.
4

Popis leta 1981 je bil prvotno predviden kot popis prebivalstva, stanovanj in zasebnih kmetijskih gospodarstev. V teku
razprav o zakonu o popisu je bil naslov popisa spremenjen,
tako da bo leta 1981 izveden popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Ta sprememba pomeni, da se zasebna
kmečka gospodinjstva ne bi popisala kot posebna enota popisa, temveč bi gospodinjstva odgovarjala na nekatera vprašanja, preko katerih bi se v teku obdelave ugotovilo ali gospodinjstvo ima kmetijsko gospodarstvo. Tak pristop bo omogočil povezovanje podatkov o gospodinjstvih, ki imajo kmečko
gospodarstvo, s podatki o ekonomskih in demografskih značilnostih njegovih članov. Popis prebivalstva 1981 bo vseboval vrsto vprašanj, ki naj bi osvetlila obseg in značilnosti
migracijskih gibanj v državi (pri tem gre za spremembo stalnega prebivališča, dnevno migracijo zaradi dela ali šolanja
itd.) in izven nje. Prvič bomo skušali ugotoviti koliko tistih
oseb, ki so po letu 1965 odšle na začasno delo v tujino, se je
že vrnilo.
Popis stanovanja bo zajel vsa stanovanja in zasilno nastanjene prostore v vseh naseljih in to v približno enakem obsegu kot leta 1971.
Popis gospodinjstev bo vseboval vrsto vprašanj o zasebnih
kmečkih gospodarstvih (ki se med drugim nanašajo na velikost skupne in velikost obdelovalne površine, število živine po
vrstah, število perutnine, čebćljih panjev, število traktorjev).
Zbrani podatki bodo osvetili tudi nekatere procese, ki bistveno spreminjajo odnose v gospodarstvu in še posebej v
kmetijstvu: zmanjševanje velikosti zasebnih kmečkih gospodarstev, prehajanje obdelovalne zemlje v neobdelovalno, povečevanje števila kmetov, ki postajajo blagovni proizvajalci,
izboljševanje kmetijske proizvodnje preko raznih oblik združevanja kmetov z delovnimi organizacijami ali zadrugami itd.
V SR Sloveniji bo popis leta 1981 obsežnejši kot v drugih
republikah. Glavno razširitev predstavlja popis stavb, ki bo
prvič omogočil pregled rlad celotnim stavbnim fondom v SR
Sloveniji in sicer glede števila, prostorske razporeditve in
nekaterih karakteristik teh stavb (nadstropnost, starost, površina itd.) Tako bo imel popis 1981 v SR Sloveniji štiri popisne
enote: prebivalstvo, gospodinjstva, stanovanja in stavbe; to
bo doslej najobsežnejši popis.
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Založili smo publikacijo
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN
VALORIZIRANE VREDNOSTI
STANOVANJSKE HIŠE OZIROMA
STANOVANJA
V publikaciji je pravilnik o enotni metodologiji za izračun
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma
stanovanja ter navodilo o načinu ugotavljanja porasta
cene stanovanj pri določanju davčnih osnov od prodaje
stanovanjskih hiš in stanovanj. ■
Sprejemamo naroči/a
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Nujne spremembe v ekonomski politiki

za letošnje leto

'

• Realna rast družbenega proizvoda skupnega gospodarstva je ocenjena na 4
namesto na 5 odstotkov, kot je bilo predvideno
O Še bolj se omejuje rast osebnih dohodkov v negospodarskih dejavnostih
• Z energičnimi ukrepi družbenopolitičnih skupnosti bo preprečena nadaljnja rast
cen na drobno in v proizvodnji
Nezadovoljiva gospodarska
gibanja v začtku letošnjega leta, posebej pa na področju
ekonomskih odnosov s tujino,
so pokazala, da razvoj družbenoekonomskih odnosov v letošnjem letu ne teče v skladu s
predvidevanji v Resoluciji. Dosedanja gospodarska gibanja
in sprememba tečaja dinarja
so povzročile spremembe v
ekonomski politiki za letošnje
leto. Zaradi tega je, na podlagi
soglasja republiških in pokrajinskih skupščin, Zvezni izvršni
svet pripravil Osnutek sprememb in dopolnitev Resolucije o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od leta 1976 do
1980 v letu 1980 (AS 286).
BOU UMIRJENA RAST
DRUŽBENEGA
PROIZVODA
Prva sprememba v Resoluciji se po Osnutku tega dokumenta nanaša na realno rast
družbenega proizvoda skupnega gospodarstva. Namesto 5
odstotkov, kakor je bilo predvideno, je v Osnutku določe-

no, da bo znašala samo 4 odstotke.
V skladu s tem se pomembna sprememba v Osnutku nanaša na gibanje industrijske
proizvodnje. Prvotno planirana rast 5 odstotkov je zamenjana z novim odstotkom 4,5
odstotka. Rast kmetijske proizvodnje za 3 odstotke pa bo
ostala nespremenjena, kakor
je bilo predvideno v Resoluciji.
Povečanje produktivnosti
dela je bilo v Resoluciji predvideno po stopnji 2,5 odstotka,
zdaj pa je s temi spremembami
zmanjšana v realne okvire 1,3
odstotka. Kljub temu pa ni
spremenjena sprememba dela
besedila Resolucije v katerem
je poudarjeno, da bo produktivnost dela povečala svoj delež v porastu družbenega proizvoda, kakor tudi v porastu
zaposlenosti za 3 odstotke, s
tem, da bo hitreje naraščala
zaposlenost v gospodarstvu
kot v negospodarskih dejavnostih.
Z ustreznimi ukrepi družbenopolitičnih skupnosti v republikah in pokrajinah bo zagotovljeno, da bodo osebni do-

hodki v bankah, samoupravnih skupnosti ne bo večji kot 16
interesnih s.kupnostih, trgov- odstotkov od mase prihodkov,
skih in podobnih organizaci- ki so bili ustvarjeni v letu
jah lahko naraščali v masi do 1979«.
Osebni dohodki v masi v or10 odstotnih točk pod rastjo
mase dohodka v gospodar- ganizacijah združenega dela
stvu, prej pa je bilo predvideno družbenih dejavnosti prav tako
lahko naraščajo v okviru, ki je
8 odstotnih točk.
Poleg te spremembe se v predviden za rast sredstev za
točki 15 Resolucija dopolnjuje skupne potrebe, vendar največ
z besedilom: »Razen tega bo- do 9 odstotnih točk pod maso
do pristojni organi upravljanja dohodka v gospodarstvu. Do
bank in drugih finančnih orga- zdaj je bilo predvidenih 7 odnizacij, samoupravnih intere- stotnih točk. K temu je dodana
snih skupnosti, poslovnih nova formulacija, po kateri se
skupnosti, združenj, kakor tudi bo: »v okviru globalno določedrugih organizacij in skupno- nih možnosti rasti mase osebsti, ki na podoben način nih dohodkov z dogovori,
ustvarjajo sredstva za osebne družbenimi dogovori in samodohodke in druge potrebe, upravnimi sporazumi vodila
sprejeli ukrepe za zmanjšanje selektivna politika gibanja
dohodka delovnih skupnosti osebnih dohodkov, upoštevateh organizacij in skupnosti, joč delavce z nižjimi osebnimi
tako da bo zagotovljeno, da dohodki in dejavnosti, ki se
skupni prihodek naštetih odvijajo pod težkimi delovnimi
MOSC0O0SCI9!«OSOSOSeO90OSOCC©SOOBW
OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV RESOLUCIJE
O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1975 DO 1980 V LETU
1980 - AS 286
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IZ SKUPSCINE SFRJ:
RAZVOJNA POLITIKA
- Nujna sprememba v ekonomski politiki za letošnje leto
NOVI PREDPISI
poročevalec

- Izboljšanje materialnega
in socialnega položaja borcev
- Federacija mora obvezno
izpolniti le temeljne pravice
vojaških invalidov in družin
padlih borcev
- Deli človeškega telesa se

lahko jemljejo in uporabljajo
za presajanje in zdravljenje
ANALIZE IN OCENE
- Zagotavljanje pogojev za
krepitev ekonomske motiviranosti gospodarjenja
- Opravljene obveznosti do

gospodarsko manj razvitih področij
- Učinkovito varstvo samoupravnih pravic delavcev in
družbene lastnine
- Prilagajanje Službe družbenega knjigovodstva potrebam združenega dela

pogoji.
Istočasno je točneje določeno, da izplačila pokojnin in pokojninskega in invalidskega
zavarovanja lahko v letu 1980
naraščajo v okvirih naraščanja
življenjskih stroškpv, največ pa
do stopnje povprečnih nominalnih osebnih dohodkov.
Z Osnutkom sprememb in
dopolnitev je v Resolucijo vnešeno tudi novo stališče, da bodo republike in pokrajini v katerih bo ustvarjena večja rast
prihodka za splošne družbene
in skupne potrebe, v primerjavi
z določenimi stopnjami, s svojimi zakoni v najkrajšem roku
določile ukrepe za zmanjšanje

te porabe v predvidene okvire
in zmanjšale ustrezne obveznosti organizacijam združenega dela in občanom.
GIBANJE INVESTICIJ
IN CEN
Realna rast predvidenih investicij v osnovna sredstva se
bo gibala po Osnutku zakona
po stopnji 3,5 odstotka, namesto 6 odstotkov, kakor je bilo
predvideno.
Predvidena je rast izvoza
blaga in storitev za 8 odstotkov, namesto 6 odstotkov.
Z določenimi ukrepi v zdru-

ženem delu in v vseh družbenopolitičnih skupnostih, kakor
je podčrtano v dokumentu, bo
treba zaustaviti nadaljnjo rast
cen. V zvezi s tem je v Resoluciji nova opredelitev, da je treba v čimkrajšem času določiti
kriterije in merila za spremembo cen zaradi spremembe tečaja dinarja. S tem bo treba
zagotoviti uresničevanje politike zadrževanja rasti cen in
ekonomske stabilizacije v celoti. Takšni kriteriji in merila se
bodo uporabljali za proizvode
in storitev v vsej državi, ne glede na to, v čigavi pristojnosti je
oblikovanje teh cen.
Omenem bo zagotovljeno.
.'J >, .?• i,i
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da bo rast cen proizvajalcev v
okvirih, ki ne ogrožajo konkurenčne sposobnosti gopodarstva in uresničevanja stabilizacijske politike.
Rast cen na drobno po tem
dokumentu ne bi smela preseči okvirov s katerimi je ogroženo uresničevanje življenjskega
standarda.
V skladu stem bo prišlo do
sprememb in dopolnitev v
ustreznih dogovorih republik
in pokrajin o izvajanju politike
cen v letu 1980, s čimer bi zagotovili uresničevanje politike,
sprejete z Resolucijo za letošnje ieto.

■

Izboljšanje materialnega in socialnega

položaja borcev
© Osrednji namen predlaganih sprememb in dopolnitev v Osnutku zakonov, s
katerimi se urejajo pravice uporabnikov borčevskega varstva, je enotno za vso
državo, izboljšanje njihovega materialnega in socialnega položaja
© Najpomembnejše spremembe so povečevanje osnov za določanje prejemkov
uporabnikov borčevskega varstva za 40 odstotkov namesto za 6 odstotkov kot je
bilo doslej predpisano
© Izredna valorizacija borčevskih prejemkov bo izvedena, če bodo v prvem polletju
življenjski stroški narasli za 6 odstotkov namesto za 8 odstotkov kot je sedaj
določeno
© Pri pravicah do zdravstvenega varstva so borci izenačeni z vojaškimi vojnimi
invalidi, kot posebna oblika varstva pa je predvideno zdravljenje v toplicah in
klimatskih zdraviliščih
© Višina letnega denarja borčevskega prejemka ne bo fiksna kot doslej, temveč se
bo vsako leto usklajevala z življenjskimi stroški
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ več osnutkov
predpisov o spremembah in
dopolnitvah zakonov na področju varstva borcev. Ore za
predloge za izdajo zakonov o
spremebah in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah nosilcev partizanske spomenice
1941, o temeljnih pravicah
oseb, odlikovanih z Redom narodnega heroja, o temeljnih
pravicah borcev španske narodnoosvodbodilne in revolucionarne vojne od 1936. do 1939.
leta in o temeljnih pravicah
oseb, odlikovanih z Redom
Karadjordjeve zvezde z mečem, Redom Belega orla z meči in z Zlato medaljo Obilica.
Temeljni namen predlaganih
sprememb in dopolnitev teh
6

zakonov je izboljšanje materialnega in socialnega položaja uporabnikov borčevskega
varstva, in sicer enotno za vso
državo.

dek v SFRJ iz prejšnjega leta, povečevanj življenjskih stropovečan za 6 odstotkov. Na- škov prihajalo v drugi polovici
mesto tega odstotka se sedaj leta, tako da se ta določba
enotno uvaja povečanje za 40 sploh ni uporabljala.
odstotkov.
Omenjeni zakonski osnutki
Osnutki zakonov prav tako tudi predvidevajo, da bodo
določajo,
da
bo
izpeljana
izreuporabniki borčevskega varPOVEČANJE
dna valorizacija teh prejem- stva na področju zdravstvenePREJEMKOV
kov, če bodo življenjski stroški ga varstva izenačeni z vojaškiUPORABNIKOV
v prvem polletju narasli za 6 mi invalidi, člani njihovih druodstotkov namesto za 8 od- žin pa s člani družin invalidov.
BORČEVSKEGA
stotkov kot je sedaj določeno. V tem okviru se zdravljenje v
VARSTVA
Ti pogoji doslej nikoii niso bili toplicah in klimatskih zdraviliNajpomembnejša spremem- izpolnjeni, saj je do največjih ščih določa kot posebna obliba v vseh štirih omenjenih zakonih je povečevanje osnov za
določanje prejemkov uporab- ^5Cl0®5®6oooeoocoe«e«c«o«ooooio«
nikov borčevskega varstva
(dodatka k pokojnini in stalne- b OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA NA PODROČJU VARSTVA
ga mesečnega denarnega pre- 8 B<
BORCEV - AS 275, 276, 278 IN 279
jemka). Sedaj je osnova povprečni mesečni osebni doho- t:
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mesečnega
ka zdravstvenega varstva v ob- povprečnega
segu in na način, predpisanem osebnega dohodka v SFRJ iz
prejšnjega leta in ne več v fikza vojaške invalide.
Po predlaganih spremebah snem znesku kot doslej.
imajo nosilci Spomenice, narodni heroji in španski borci, ki USKLAJEVANJE
imajo pravico do stalnih me- DENARNIH
sečnih prejemkov, tudi pravico NADOMESTIL
do dodatka za nego in pomoč
Po predlaganih sprememtuje osebe pod pogoji in po
postopku, predpisanem za vo- bah in dopolnitvah prav tako
jaške invalide. To pomeni, da ne bo več fiksna višina denarimajo pravico do 50 odstotkov nega letnega prejemka za

—

okrevanje. Vsako leto se bo
usklajevala z rastjo življenjskih
stroškov. Pri teh prejemkih, ki
jih izplačuje Zvezni komite za
vprašanja borcev in vojaških
invalidov, je alternativno predlagano, da bi te naloge prevzeli pristojni republiški in pokrajinski organi.
Spremembe v osnutkih zakonov še določajo, da bi družina umrlega uporabnika borčevskega varstva dobila de-

narno nadomestilo za pogrebne stroške v višini treh povprečnih mesečnih osebnih dohodkov v SFRJ v preteklem
letu.
Za realizacijo predlaganih
sprememb in dopolnitev bi
morali v Proračunu federacije
zagotoviti 195 milijonov dinarjev dodatnih sredstev. Če tega
ne bo mogoče uresničiti/naj bi
spremembe zakonov začele
veljati 1. januarja 1981. leta.

Federacija mora obvezno izpolniti le

temeljne pravice vojaških invalidov in
družin padlih borcev
• Obveznosti federacije se v celoti obračunavajo le pri pokojninah borcev NOV pred
9. septembrom 1943, uveljavljenih s 30 oziroma 35 in več leti pokojninske dobe, in
sicer do izpolnitve starostne meje 55 oziroma 60 let
• V primeru družinskih pokojnin in pokojnin iz zakonske z veze se obveznosti
federacije zmanjšajo za znesek osebne pokojnine, ki so si jo pridobili uporabniki
po splošnih predpisih, vendar te pokojnine ne prejemajo
• Natančnejše urejanje obveznosti skupnosti, da po službeni dolžnosti določajo vse
dodatne prejemke, ki bi pripadali borcem k pokojnini po splošnih predpisih, pri
čemer je posebej poudarjen varstveni dodatek
Zvezni izvršni svet je poslal primerih starostnih pokojnin
Skupščini SFRJ Predlog za iz- borcev pred 9. septembrom
dajo Zakona o spremembah in 1943, pridobljenih s 30 ozirodopolnitvah Zakona o obvez- ma 35 in več leti pokojninske
nostih federacije za pokojnine dobe, in sicer vse do izpolnitve
borcev, z Osnutkom zakona starostne meje 55 oziroma 60
(AS 280). Osnutek izhaja iz te- let. Pogoj pa je, da so izpolnjemeljnega načela, da federacija ni predpogoji za predčasno
ureja in zagotavlja osnovne starostno pokojnino.
Obveznosti federacije v pripravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev. merih družinskih pokojnin in
Pri tem zagotavlja tudi določe- pokojnin iz zakonske zveze se
na sredstva za financiranje teh zmanjšujejo za znesek osebne
pokojnine, ki si jo pridobijo
obveznosti.
Zakonski osnutek dosledno uporabniki po splošnih predupošteva načelo, da so obvez- pisih, vendar je ne dobivajo zanosti federacije le razlika med radi večjega zneska družinske
pokojnino borca, ki mu pripa- pokojnine.
Natančneje so urejene tudi
da po Zakonu o obveznostih
federacije za pokojnine borcev obveznosti, ki jih doslej skupin pokojnine, ki bi mu pripada- nosti niso izpolnjevale, in sicer, da morajo po službeni
la po splošnih predpisih.
dolžnosti ugotavljati vse dodatne prejemke, ki bi pripadli
OBVEZNOST
borcu k pokojnini po splošnih
SKUPNOSTI
predpisih, kar še posebej velja
POKOJNINSKEGA
za varstveni dodatek.
ZAVAROVANJA
Osnutek zakona predvideva
V dosedanji praksi skupno- tudi črtanje 4. člena veljavnega
sti za pokojninsko zavarovanje Zakona, ki predpisuje, da obniso ocenjevale pogojev za iz- veznost federacije sestavlja
polnjevanje pravic do predča- sorazmerni del prispevkov in
sne starostne pokojnine. Zara- drugih dajatev, ki se izplačujedi tega Osnutek zakona pou- jo k pokojnini in sorazmerni
darja, da se obveznosti federa- del stroškov za izvajanje pocije v celoti obračunavajo v kojninskega in invalidskega
poročevalec

za pokojnine borcev zmanjšale
za približno 25 odstotkov.
Omogočeno pa bi tudi bilo, da
bi te potrebe neposredno uresničevali v medsebojnih razmerjih združenega dela in
skupnosti.
Predlagana je tudi sprememba načina in roka obračunavanja obveznosti federacije.
V bodoče bo zahtevo za izplačilo obveznosti federacije prizadeta skupnost predložila
pristojnemu zveznemu upravnemu organu do 20. v mesecu
za predhodni mesec, izplačevala pa se bo do 25. v mesecu.
Predvideno je tudi, da mora
skupnost Vrniti federaciji zneske, prejete po mesečnih obveznostih federacije, če bo
prek nadzorstva ugotovljeno,
da ji ne pripadajo. Rok za to je
30 dni od dneva sprejetja ugotovitve inšpekcije zveznega
ZMANJŠEVANJE
upravnega organa, pristojnega
OBVEZNOSTI
za finančne zadeve. Doslej je
FEDERACIJE
bil končen obračun določen in
S predlaganimi sprememba- izvršen šele po sprejetju zakmi bi se obveznosti federacije ljučnih računov skupnosti.
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zavarovanja. Predlog izhaja iz
mnenja, da ta določba ni v
skladu z določbami Ustave
SFRJ, z Zakonom o financiranju federacije in Zakonom o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Obveznost federacije
dejansko izvira le iz urejanja
pokojnine kot temeljne pravice, ne pa tudi iz drugih oblik
varstva, ki se priznavajo uživalcem pokojnin (prispevki za
zdravstveno in neposredno
otroško varstvo, drobno gospodarstvo in podobno, kakor
tudi stroški za uresničevanje
pravic in stroški izplačil). Zaradi tega se obveznosti federacije ne sme povečevati za znesek prispevkov in drugih stroškov.
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Deli človeškega telesa se lahko jemljejo

in uporabljajo za presajanje in zdravljenje
Osnutek zakona predvideva, da se deli človeškega telesa lahko jemljejo od umrlih
oseb, le izjemoma pa tudi od živih, ki ne smejo biti mlajše od 18 let
Pogoj za jemanje delov telesa živim osebam je njihov prostovoljni pristanek in
zagotovilo, da ne bo pomembnejše ogroženo njihovo zdravje oziroma da dajalci
ne bodo postali invalidi
Za dele človeškega telesa, vzete za transplantacijo, ni mogoče dati denarnega
nadomestila in niso tudi osnova nuđenja kakršnihkoli drugih storitev in ugodnosti
dajalcu ter njihovim sorodnikom
Presajanje delov človeškega
telesa za zdravljenje (transplantacijo) je postalo priznan
način zdravljenja bolnikov.
Vse pogosteje se ta način
zdravljenja uporablja v primerih, za katere prej ni bilo učinkovitega načina zdravljenja.
Vendar to vprašanje jemanja in
presajanja delov človeškega
telesa doslej ni bilo zakonsko
urejeno in tudi nismo imeli nobenih normativov o tem.
Zato je nujno potrebno, da z
zveznim zakonom uredimo nekatera temeljna vprašanja jemanja, menjave in uporabe delov človeškega telesa za presajanje in zdravljenje.
To poudarja obrazložitev
Predloga za izdajo zakona o
jemanju in presajanju delov
človeškega telesa, z Osnutkom
zakona (AS 281), ki ga je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo Skupščini SFRJ.
Osnutek zakona ureja le tista vprašanja, pri katerih gre
za enake pravice občanov na
enotnem jugoslovanskem območju ali pa izhajajo iz mednarodnih obveznosti in sodelovanja, ker so pomembna za zagotavljanje socialne varnosti
in solidarnosti občanov.
Vsa druga vprašanja, ki zadevajo medicinsko, pravno,
socialno in etično problematiko ter tudi organiziranje in
izvajanje zdravstvenega varstva občanov z uporabo te metode zdravljenja, se urejajo z
republiškimi in pokrajinskimi
predpisi. Njihovi osnutki so
pripravljeni vzporedno in skladno s tem Osnutkom.
JEMANJE DELOV
TELESA S
SOGLASJEM DAJALCA
Osnutek zakona predvideva,
da se deli človeškega telesa za
zdravljenje lahko jemljejo od
umrlih oseb, le izjemoma pa
jih lahko dajo živi ljudje. Tako
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stališče so zavzele številne države, ki v svojih predpisih urejajo vprašanje transplantacije.
Osnutek zakona pa posebej
omejuje možnost jemanja delov telesa živim ljudem, saj ne
dovoli, da bi lahko odvzeli kakšen organ osebam, mlajšim od
18 let. Po splošnem mnenju bi
namreč s tem ogrozili zdravje
mladih, kar pa bi bilo škodljiveje kot korist, dosežena s presajanjem.
Jemanje delov telesa umrlim
ljudem je po Osnutku zakona
mogoče, če umrla oseba med
življenjem temu ni nasprotovala oziroma, če temu ne nasprotujejo njeni starši, zakonec ali
polnoletni otroci. Na ta način,
poudarja Obrazložitev, je izključena možnost jemanja delov telesa proti dajalčevi volji.
Ker pa je mnoge transplantacije potrebno opraviti hitro, saj
je takojšen odvzem posameznih organov ali tkiv pogoj za
njihovo uspešno presajanje, bi
lahko formalnosti pri iskanju
dovoljenja za jemanje onemogočile pravočasen odvzem in
uporabo teh organov. Zaradi
tega se po zakonskem osnutku
dovoljenje predpostavlja.
Temeljni pogoji za jemanje
delov telesa živim osebam so
njihov prostovoljni pristanek,
dan v pisani obliki, in preprečitev pomembnejšega ogrožanja
zdravja oziroma invalidnosti
dajalca.

možnost različnih zlorab, ki bi
lahko nastale, če bi dovolili kupoprodajo delov človeškega
telesa.
Dosedanje izkušnje v državah, kjer so že uredili vprašanja transplantacije, pa tudi jugoslovanske izkušnje, opožarjajo na nujno sodelovanje med
državami kot tudi na mednarodno sodelovanje med zdravstvenimi institucijami, ki se ukvarjajo z jemanjem ali presajanjem delov človeškega telesa.
Zaradi tega je predvidena
možnost ustreznega sodelovanja in carinskih ter drugih olajšav v mednarodnem prometu z
deli človeškega telesa. Pri tem
pa predlagano gradivo predvideva, da sklenjene mednarodne pogodbe na tem področju
ne smejo biti predpogoj za to
vrsto sodelovanja, saj je potrebno upoštevati pomen in
namen tega sodelovanja.
Za uspešno izvajanje omenjenega zakona ter za smotrno
in strokovno organiziranje jemanja, zbiranja in preskrbovanja z deli človeškega telesa,
kakor tudi za uporabo metod
zdravljenja s transplantacijo,
je nujno potrebno določiti pogoje in način, kako bo to delo
potekalo. Po zahtevi Osnutka
zakona, naj bi to določili v republiških in pokrajinskih predpisih.
S sodelovanjem pristojnih
zveznih in republiških ter pokrajinskih organov naj bi zagotovili urejanje določenih vprašanj, ki so skupnega pomena
za opravljanje, razvoj in pospeševanje transplantacije kot
specifičnega, v nekaterih primerih pa tudi edinega načina
zdravljenja določenih bolezni.
Za kršitev posameznih do-

ločb Zakona je predvidena kazenska odgovornost. To velja
za jemanje delov človeškega
telesa v primerih, ko dajalec
temu izrečno nasprotuje, in v
primerih dajanja in jemanja
delov človeškega telesa za
presajanje za denarno nadomestilo ali druge ugodnosti.
DOLOČANJE SMRTI
ZA
TRANSPLANTACIJSKE
NAMENE
Obrazložitev Osnutka zakona poudarja, da je najbolj občutljiv medicinsko-pravni problem pri jemanju delov človeškega telesa za presajanje, določanje trenutka smrti osebe,
ki bi ji odvzeli posamezne dele
njenega telesa. Tuja zakonodaja različno ureja to vprašanje in doslej ni enotnih meril
za določanje trenutka smrti.
Po mnenju sestavljalcev tega zakonskega osnutka naj bi
ta vprašanja uredili s podzakonskim aktom. Zaradi tega je
v Osnutku zakona napisano,
da bo definicija pojma smrti in
trenutka smrti določena na temelju meril, ki jih bo predpisal
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo ter
zvezni upravni organ, pristojen
za zdravstvene zadeve.
Skladno s tem je pripravljen
tudi Predlog načinov in kriterijev za določanje smrti za transplantacijske namene, ki vsebuje 10 točk. Priložen je zakonskemu besedilu, namenjen pa
naj bi bil kot izhodišče za pripravo ustreznega zakonskega
predpisa.
Po predlogu naj bi kot smrt

PREPOVEDAN NAKUP
IN PRODAJA DELOV
ČLOVEŠKEGA TELESA
Po osnutku zakona se za dele človeškega telesa, vzete za
presajanje, ne more dati denarno nadomestilo. Prav tako
ta poseg ne sme biti nobena
osnova za nuđenje kakršnih»eeecosoooseoeoooscoscocoscosososo
koli drugih storitev ali ugodnoS
OSNUTEK
ZAKONA O JEMANJU IN PRESAJANJU
n
sti dajalcu ali njegovim soro1
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dnikom oziroma dedičem. Ta- S DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA (AS 281 ^
ka rešitev naj bi preprečila
poročevalec

upoštevali tisti trenutek, ko je
tudi komisijsko ugotovljena.
Smrt se lahko ugotovi po definitivnem ireparabilnem prene-
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hanju delovanja srca ali mož- reanimacijskih ukrepih, ki jih
gan. Prav tako pa lahko kot spremljamo z EKG, in sicer, ko
smrt smatramo prenehanje de- srce več ne deluje pet minut.
Na koncu je poudarjeno, da
lovanja srca po opravljenih

je po odvzetju organa iz človeškega telesa, namenjenega za
presajanje, obvezna obdukcija.

IN OCENE

Zagotavljanje pogojev za krepitev

ekonomske motiviranosti gospodarjenja
• V minulih letih družbenoekonomski razvoj ni potekal po planskih predvidevanjih,
politika ekonomske stabilizacije pa se ne uresničuje
• Poprečna rast industrijske proizvodnje je nekoliko nižja od predvidene
• Investicije so večje kot bi smele biti po planskih predvidevanjih, pri čemer se
negospodarske investicije povečujejo hitreje kot pa gospodarske
• Prihodki za zadovoljevanje splošnih in skupnih družbenih potreb so naraščali po
približno 25 odstotni stopnji, kar ni v skladu z resolucijskimi zahtevami
• Stopnja rasti izvoza blaga in storitev je v zadnjih štirih letih letno narasla za okoli
1,4 odstotka, predvidevali pa smo, da se bo izvoz vsako leto povečal za 8
odstotkov
9 Razvoj gospodarsko manj razvitih krajev, posebej SAP Kosovo, precej zaostaja za
planskimi predvidevanji
• Osrednja letošnja naloga je odločno izvajanje ekonomske stabilizacije
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Poročilo o
uresničevanju
Družbenega
plana Jugoslavije v obdobju
od 1976. do 1979. leta, o izvajanju politike, določene z Resolucijo za leto 1980 in o možnostih razvoja v letu 1981. Poročilo vsebuje tudi predlog
ukrepov, ki naj bi jih po mnenju ZIS sprejeli letos.
Poročilo poudarja, da kljub
velikim uspehom pri razvijanju
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, vključno z
razvojem delegatskega in političnega sistema, razvojni proces na nekaterih področjih ni
potekal tako kot je bilo predvideno. Med drugim niso bili povsem v skladu s sistemskimi
rešitvami in stabilizacijsko politiko nekateri instrumenti gospodarskega sistema in ukrepi
ekonomske politike na področju družbene reprodukcije
in ekonomskih odnosov s tujino.
RAST PROIZVODNJE
V letu 1976 je rast družbenega proizvoda dosegla 3,9 odstotka, v letu 1977 je znašala
7,7, leto poizneje, 6,6 lani pa 7
odstotkov. Dinamična rast industrijske proizvodnje je v letu
1977 znašala 9,4 odstotka, v
letu 1978 pa 8,7, medtem ko je
lani ta rast dosegla 7,9 odstotka. Te stopnje rasti so bile nad
poročevalec

predvidenimi, vendar pa je nizka stopnja rasti v letu 1976, ko
je znašala 3,4 odstotka, vplivala na povprečno rast industrijske proizvodnje, ki je bila za
približno 0,6 točk nižja od predvidevanj.
V okviru industrije so hitrejšo rast dosegle predelovalne
panoge, tako da se je vse bolj
povečevala odvisnost našega
gospodarstva od uvoza. Razvoj dejavnosti posebnega
družbenega pomena v industriji je bil počasnejši kot je
predvideval plan. Posebej zaostaja proizvodnja bazičnih kovin in kemična industrija ter
proizvodnja črnega premoga.
Nadalje Poročilo ZIS ugotavlja, da je povprečna letna rast
kmetijske proizvodnje dosegla
2,5 odstotka ali za 1,5 odstotka
manj kot je bilo predvideno,
saj je Resolucija načrtovala 4
odstotno rast. Zaradi tega je
prišlo do večjega uvoza kmetijskih pridelkov in premajhnega izvoza, kar je zelo neugodno vplivalo na-plačilno bilanco države.

mesto načrtovanih 175.000 ljudi se jih je letno povprečno
zaposlilo 210.000. Kljub temu
je nezaposlenost hitreje naraščala od predvidevanj, saj je
znašala 9 odstotkov namesto
načrtovanih 5,8 odstotka. Z začasnega dela v tujini se tudi
vrača več delavcev kot pa jih
odhaja v tujino.
Razvoj drobnega gospodarstva in proizvajanje z osebnim
delom s sredstvi v lasti občanov le počasi napreduje. To
zelo negativno vpliva na zaposlovanje delavcev, ki se vračajo iz tujine.
V obdobju od 1976. do 1979.
leta je povprečna rast produktivnosti dela v družbenem sektorju gospodarstva znašala 2,7
odstotka namesto planiranih
3,9 odstotka. Delež rasti produkvitnosti dela znaša v porastu družbenega proizvoda 39
odstotkov, po sprejetih načrtih
pa bi moral doseči 53 odstotkov.
Nadaljujejo se težnje zmanjševanja učinkovitosti osnovnih
in obratnih skladov. Osnovna

sredstva so naraščala hitreje
kot družbeni proizvod, vendar
so bile zmogljivosti premalo
izkoriščene. Pri tem pa tudi
koeficient obračanja obratnih
sredstev nenehno upada.
Tudi delovni čas je slabo izkoriščen, saj se od 7,5 delovnih ur v delovnem dnevu, dejansko dela le 5 do 5,5 ur
POLITIKA CEN NI
USTREZNA
Rezultati pri izvajanju stabilizacijske politike na področju
tržišča in cen prav tako niso
zadovoljivi. Povprečna letna
rast cen je v obdobju od 1976.
do 1979. leta dosegla pri cenah proizvajalcev industrijskih
proizvodov 9,3 odstotka, za
kmetijske pridelke so se cene
letno povečale za približno
15,7 odstotka, cene na drobno
za 14,4 in življenjski stroški za
15,3 odstotka. V prvih treh
planskih letih je bila umirjena
stopnja Inflacije, lani pa se je
povečala. Če jo merimo s stopnjo rasti cen na drobno, znaša

ZAPOSLOVANJE
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PREKORAČILO
POROČILO ZIS O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA
DOGOVORJENE MEJE
PLANA JUGOSLAVIJE OD LETA 1976 DO 1979. LETA S
Povprečna letna rast zapoPRVO OCENO RAZVOJA V LETU 1980 IN MOŽNOSTMI
slovanja je dosegla 4,2 odstotRAZVOJA V LETU 1981
ka, medtem ko je dokument
določil 3,5 odstotno rast. Na- M»QOOS09COOQOCOSOSCCOGOSOS09SOSOOOSOOCC«
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22 odstotkov. To pa je za dva
do štirikrat več kot v državah
Zahoda.
Za take rezultate je mogoče
navesti številne vzroke, predvsem premajhno produktivnost dela in učinkovitost gospodarjenja ter neusklajenost
blagovno denarnih odnosov.
To je poglabljalo tudi neusklajenost v reprodukcijskih odnosih in povzročilo inflacijske
težnje.
Vse pogostejša je tudi praksa, da se s povečevanjem cen
namesto z racionalnejšim poslovanjem zagotavljajo sredstva za investicije in za osebno, splošno ter skupno porabo, kar povzroča visoko rast
cen in življenjskih stroškov. K
temu prispeva tudi premajhno
delovanje enotnega jugoslovanskega trga, medtem ko je
vpliv inflacijskih gibanj na tujem trgu v manjši meri prispeval k visoki rasti cen v Jugoslaviji.
Med najpomembnejšimi nalogami v tekočem planskem
obdobju je bila krepitev ekonomskega položaja gospodarstva in bistvenejše povečevanje materialnih temeljev združenega dela. Ta naloga pa se v
minulih štirih letih ni uresničila
v dovolj veliki meri. V okviru
čistega dohodka je pri sredstvih, namenjenih za razširitev
materialne osnove združenega
dela (razen v letu 1379), prišlo
do teženj stagnacije. Leta 1976
je delež v čistem dohodku znašal 13,3, leta 1979 pa 15,3 odstotka. Vendar pa so ti dosežki
devalvirani z visoko rastjo cen.
INVESTICIJSKA
PORABA
V obdobju od 1976. do 1979.
leta je povprečna rast naložb v
gospodarske investicije in v
osnovna sredstva znašala 10
odstotkov, medtem ko je bilo
predvideno 8,5 odstotka, in sicer pri večji stopnji rasti družbenega proizvoda.
Delež sredstev gospodarskih organizacij združenega
dela znaša pri financiranju investicij v osnovna sredstva
okoli tretjino, vendar v zadnjih
dveh letih upada, kar pomeni
zaostajanje za planskimi predvidevanji.
V strukturi investicij pa hitreje naraščajo negospodarske kot gospodarski. Zadnji
dve leti dosegajo počasnejšo
rast od povprečne industrijske
in kmetijske investicije.
Investicije v dejavnosti posebnega pomena za ves razvoj
države so povečale svoj delež
v gospodarskih investicijah,
čeprav so naraščale mnogo
počasneje od predvidevanj.
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Povečana je intenzivnost vlaganj v elektroenergijo, predelavo nafte in v nekatere grupacije strojegradnje, bazične kemije in prehrambene industrije.
Stopnja rasti osebne porabe
je znašala v povprečju 6 odstotkov, realni osebni dohodki
pa so se povečali po povprečni
3,2 odstotni stopnji. Mnoge organizacije združenega dela so
povečevale osebne dohodke
neodvisno od delovnih rezultatov, kar je veljalo tudi za tiste, ki stalno ali občasno poslujejo z izgubo.
Prihodki za zadovoljevanje
splošnih in skupnih potreb so
naraščali po približno 25 odstotni stopnji, kar ni v skladu s
planskimi zahtevami.
Zelo dinamičen je bil razvoj
družbenih dejavnosti, kar je
precej prispevalo k povečevanju družbenega standarda
prebivalstva in h krepitvi kadrovske osnove združenega
dela. Poročilo poudarja, da je
ta razvoj presegel materialne
možnosti in zato prihaja do reform v teh dejavnostih.
Izvajanje kreditno-monetarne politike ni bilo v dovolj veliki meri v funkciji uresničevanja
politike ekonomske stabilizacije.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Ekonomski odnosi naše države s tujino precej zaostajajo
za planskimi predvidevanji.
Vse bolj se slabi položaj naše
države v mednarodni menjavi.
Izvoz blaga in storitev je v obdobju od 1976, do 1979. leta
naraščal povprečno za 1,4, po
planu pa bi moral naraščati za
8 odstotkov. Uvoz blaga in storitev pa je realno naraščal za
3,4 namesto za 4 odstotke.
V letu 1979 se je pojavila
stagnacija neto neblagovnih
prihodkov in tako vse manj postajajo dejavniki pri pokrivanju
deficita blagovne menjave.
Temeljni razlogi premajhnega izvoza so v upadanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva, zelo počasnemu uvajanju sistema ekonomskih odnosov s tujino, v prekomerni
porabi na domačem trgu in V
pospešitvi stopnje inflacije v
našem gospodarstvu, kakor
tudi v nepravočasnem prilagajanju tečaja dinarja gibanjem
na notranjem in tujem trgu.
Uvozna odvisnost našega
gospodarstva se vse bolj povečuje. V trgovinskem deficitu
znaša delež nafte in njenih derivatov, strojegradnje, proizvodnje in predelave kmečkih
izdelkov ter kmetijstva in ribištva približno 70 odstotkov.

Na sedanji ravni razvoja, rajo celoten povečan devizni
pravi Poročilo, jugoslovansko priliv v letošnjem letu. Vse to
gospodarstvo ne more prene- pa otežuje preskrbovanje gosti sedanjega obsega uvoza spodarstva z uvoženimi reproenergije, opreme in tehnologi- dukcijskimi materiali in z blaje ter hrane. Od skupnega tr- gom za široko porabo. Letos
govinskega deficita v višini 7,2 mora biti realno zmanjšan
milijarde dolarjev v lanskem uvoz reprodukcijskega mateletu, je bilo za energijo, opre- riala, v primerjavi z letom 1979,
mo, tehnologijo in hrano po- za 4 odstotke, opreme za okoli
rabljenih 5,6 milijarde dolarjev. 50 odstotkov in blaga za široko
porabo za 20 odstotkov. Še
posebne težave povzročajo
RAZVOJ
zmanjševanje deviznih rezerv
GOSPODARSKO MANJ in problemi pri delovanju deRAZVITIH KRAJEV
viznih tržišč.
Pod vplivom omenjenih deDosežena stopnja rasti druž- javnikov
so industrijsko proizbenega proizvoda na gospospremljale mnoge težadarsko manj razvitih območjih vodnjo
V prvih štirih mesecih letos,
je bila nekaj pod povprečjem ve.
v primerjavi z enakim obdobdržave, čeprav plan predvide- jem
lani, je rast industrijske
va, da bi morala biti ta stopnja proizvodnje
znašala 5,7 odza 20 do 25 odstotkov višja od stotka.
Največje stopnje so dojugoslovanskega povprečja. segle panoge
grupacije, pri
Ustvarjena stopnja znaša 5,7 katerih je velikin uvozni
odstotka, za vso državo pa 6,3 medtem ko je premajhnadelež,
proodstotka.
nekaterih osnovnih
Poročilo ZIS opozarja, da ra- izvodnja
reprodukcijskih materialov in
zvoj SAP Kosovo precej zao- opreme.
Ker se zaloge surovin
staja za razvojem drugih go- zmanjšujejo,
lahko pričakujespodarsko manj razvitih repu- mo upočasnjevanje
rasti proizblik. Stopnja rasti družbenega vodnje v tistih panogah,
razvoja Pokrajine je bila na- precej odvisne od uvoza. ki so
mreč, kijub dodatnim ukreV letu 1980 je težišče ekopom, za okoli 50 odstotkov
pod povprečjem države. Zna- nomske politike na krepitvi pošati pa bi morala okoli 60 od- ložaja gospodarstva v mednarodni menjavi, krepitvi izvozne
stotkov nad tem povprečjem.
Prav tako Poročilo poudarja, sposobnosti in na zmanjševada je bil gospodarski razvoj SR nju uvozne odvisnosti ter defiČrne gore v prvih treh letih cita plačilne bilance. Vendar
uresničevanja plana hitrejši od Poročilo k temu dodaja, da so
povprečnega razvoja države, bili že v začetku leta poslabšain sicer za okoli 22 odstotkov. ni pogoji menjave v škodo naPotres v letu 1979 pa je pov- še države, saj je prišlo do nazročil bistven upad proizvod- daljnje rasti cen nafte in povenje (za okoli 16 odstotkov v čevanja zneskov obresti.
V prvih štirih mesecih letos
primerjavi z letom 1978).
Na področju splošne ljudske je rast izvoza blaga znašala 39
obrambe in družbene samoza- odstotkov, razmeroma visoka
ščite pa se planske naloge pa je tudi stopnja uvoza, saj je
dosegla 16 odstotkov. Pokrivauspešno uresničujejo.
nje uvoza z izvozom znaša 54
odstotkov. Položaj je boljši kot
razvoj v Letu 1980
lani, vendar še vedno neugoPoročilo ZIS nadalje opozar- den. Deficit blagovne menjave
ja, da se v letu 1980 še naprej je tak kot lani v enakem obzaostruje neusklajenost v go- dobju. Neblagovnih prihodkov
spodarski strukturi, v blagov- pa je bilo manj kot je bilo načrno-denajnih odnosih, dinami- tovano. Mimo tega pa se ne
ka rasti cen pa je največja v uresničuje projekcija plačilnozadnjih desetih letih. Mnogo bilančnih in deviznobilančnih
večji so problemi v ekonom- pozicij republik in pokrajin. V
skih odnosih s tujino in plačil- primerjavi z resolucijskimi zani bilanci države, k čemur je htevami je deficit blagovne
veliko prispevala visoka rast menjave za približno 480 miliJ
cen nafte.
jonov dolarjev večji kot bi smel
Izvoz je na začetku leta dina- biti.
mično naraščal, medtem ko
Kljub pozitivnim sprememuvoz še ni prilagojen plačilno- bam še ni vseh potrebnih pribilančnim možnostim. Poleg zadevanj za uravnoteženje metega uvoz ni dovolj selekcioni- njave z razvitimi državami in za
ran, kar tudi negativno vpliva hitrejši razvoj ekonomskih odna preskrbljenost gospodar- nosov z državami v razvoju.
stva z reprodukcijskimi matePod vplivom inflacije je v
riali. Posebej so se povečale prvih treh mesecih letos dohoobveznosti za obresti, ki ob dek naraščal po približno 34
povečanju cen nafte, absorbi- odstotni stopnji, medtem koso
poročevalec

, se v prvih štirih mesecih izplačila čistih osebnih dohodkov
zaposlenih v družbenem sektorju nominalno povečala za
23 odstotkov, kar dokazuje, da
se na področju osebnih dohodkov izvaja dogovorjena
globalna politika.
Postavke, ki so bile temelj za
določanje nominalne rasti
osebne, splošne in skupne porabe, so letos spremenjene. To
še posebej velja za rast dohodka. Rast cen v prvih štirih mesecih letos kot tudi predvidena
rast cen do konca leta kaže, da
bi bila lahko letos nominalna
rast dohodka precej večja kot
pa je bilo predvideno. S tem je
odprt tudi večji prostor za večjo nominalno rast vseh oblik
porabe, vendar bi to spodbudilo nadaljnjo rast inflacije.
V prvih štirih mesecih letos
so narasla sredstva za splošno
in skupno porabo za 25 odstotkov. Pri tem so se sredstva
za splošne družbene potrebe
povečala za 27 odstotkov, za
skupne pa za 24 odstotkov, kar
precej prekoračuje dogovorjene okvire. Med sredstvi za
splošne družbene potrebe
znaša stopnja rasti proračunskih sredstev 28 odstotkov,
medtem ko so odstopljena
sredstva skladom in drugim
uporabnikom povečana za 11
odstotkov.
Med sredstvi za zadovoljevanje skupnih potreb, so sredstva za invalidsko in pokojninsko zavarovanje naraščala po
26 odstotni stopnji, za druge
potrebe v okviru skupne porabe pa so naraščala po 23,6 odstotni stopnji.
Izplačila za investicije so od
januarja do konca aprila letos
povečana, v primerjavi z enakim obdobjem lani, za 30 odstotkov. Njihova intenzivnost
je še naprej velika.
TEMELJNE NALOGE
ZA LETO 1980
Temeljna naloga za letos je
zaviranje teženj, da bi naraščale cene in življenjski stroški. Z
dogovorom o izvajanju politike
cen v letu 1980 so se podpisniki obvezali, da se cene proizvajalcev v industriji in kmetijstvu lahko povečajo do 13 odstotkov, cene storitev do 12,
cene na drobno pa do 19 odstotkov. Kljub temu dogovoru
so bile aprila letos, v primerjavi
z decembrom lani, cene industrijskih proizvodov večje za
11 odstotkov, storitev za 9,8
odstotka in cene na drobno za
9 odstotkov. V zadnjih 15 letih
je bila tako zabeležena največja rast teh cen v prvih štirih
mesecih.
Poleg' tega se povečuje raporočevalec

zhajanje med nominalno in
realm5 rastjo dohodka, kar avtomatično povzroča nesorazmerno nominalno povečevanje vseh oblik porabe in
zmanjšuje že tako neustrezno
konkurenčnost našega gospodarstva.
Z ekonomsko politiko za leto
1980 je predvideno, da stopnja
rasti denarne mase in bančnih
kreditov ne sme prekoračiti 22
odstotkov, kolikor znaša predvidena stopnja rasti nominalnega družbenega proizvoda. V
prvem trimesečju letos je rast
denarne mase znašala 15 milijard dinarjev namesto načrtovanih 14,5, rast bančnih plasmajev 69 milijard, namesto
planiranih 53,5. Zaradi zmanjšane likvidnosti so konec prvega trimesečja dinarska sredstva na bančnih računih znašala le 9 milijard dinarjev,
medtem ko je ta vsota konec
lani dosegala 25 milijard dinarjev. Po letu 1976 je to najnižja
likvidnost,kar je posledica prevelikega namenjanja kratkoročnih sredstev za investicije
in sprejemanje obveznosti
brez upoštevanja razpoložljivih sredstev.
Vse te neugodne težnje se
nadaljujejo v drugem , trimesečju. Tako so se aprila plasmaji bank. povečali za 33,2
milijarde dinarjev oziroma za
13 odstotkov in nerealno bi bilo pričakovati, da bodo dogovorjeni limiti bančnih kreditov
za prvo polletje letos taki kot je
bilo predvideno.
CENE IN STALIŠČA
ZIS
Ob upoštevanju sedanjega
ekonomskega položaja v državi in vzrokov neugodnih teženj, se Zvezni izvršni svet zavzema za sprejetje celovitega
programa ukrepov, ki bi na
trajnejši osnovi zagotavljali
spremembe teženj v gospodarstvu, tako da bi ustrezale
določeni razvojni in ekonomski politiki. Zato je ZIS že Sprejel nekatere ukrepe, druge pa
še pripravlja.
S temi ukrepi naj bi zagotovili pogoje za krepitev ekonomske motiviranosti gospodarjenja, tako da bi bila bolj
poudarjena ekonomska merila
in delovanje ekonomskih zakonitosti gospodarjenja. To bi
bil tudi temeljni pogoj za večanje konkurenčne sposobnosti
našega gospodarstva na svetovnem trgu in za uresničevanje ciljev in nalog razvoja v prihodnjem planskem obdobju.
Nadalje naj bi zagotovili pogoje za skladnejše odnose v reprodukciji in blagovno-denarnih odnosih, predvsem s prila-

gajanjem vseh oblik porabe
ustvarjenemu
družbenemu
proizvodu in dohodku. Mimo
tega pa naj bi spremenili tudi
odnose v njihovem razporejanju, tako da bi se okrepila materialna osnova združenega
dela. Korenite spremembe so
potrebne tudi pri razvoju ekonomskih odnosov s tujino. Odpravili naj bi nekatere vzroke
in probleme delovanja enotnega jugoslovanskega trga in povečali produktivnost dela.
Poleg reševanja tekočih problemov naj bi s temi ukrepi
spremenili tudi nekatere instrumente gospodarskega sistema in skupne ekonomske
politike v okviru rešitev prihodnjega
srednjeročnega
plana.
Predvsem bi morali zagotoviti pogoje za uresničevanje
politike ekonomske stabilizacije in za spremembo razmer
na področju ekonomskih odnosov s tujino. S tem bi bili
zagotovljeni, ugodnejši pogoji
gospodarjenja na prehodu v
novo plansko obdobje.
Poročilo pravi, da bo Zvezni
izvršni svet pripravil ukrepe, ki
naj bi začeli veljati v drugi polovici letošnjega leta, kakor tudi tiste, ki naj bi jih uveljavili v
obdobju prihodnjega srednjeročnega plana.
Bistveno spreminjanje tečaja dinarja mora spremljati
sprememba funkcije sedanjih
izvozno-uvoznih instrumentov, ki so sedaj v veliki meri
delovali kot korekcije tečaja,
uvozni instrumentarij pa je tudi pod pritiskom fiskalnih potreb. Zato so se na izvozni strani zmanjšale izvozne stimulacije za 10,5 odstotka.
Po predvidevanjih naj bi bil
izvoz večji za okrog 700 milijonov dolarjev v primerjavi z
izvozom, ki je bil načrtovan po
dosedanjih tokovih. Nadalje
naj bi bili za okolico 380 milijonov dolarjev večji tudi devizni
prihodki, in sicer v primerjavi z
gibanji, ki so doslej potekala.
Če bi torej sinhronizirano in
energično izvedli vse predvidene ukrepe, je mogoče pričakovati bistveno povečanje celotnih deviznih prihodkov. S
tem pa bi bilo tudi zagotovljeno, da deficit plačilne bilance
ostane v predvidenih okvirih.
Za odpravljanje teženj zapiranja domačega gospodarstva
in avtarkičnega razvoja, Poročilo ZIS poudarja, da je potrebno vsebinsko spremeniti tudi
dosedanjo funkcijo blagovnega režima. Prav tako naj bi razvijali druge oblike zunajcarinske zaščite (standarde, ateste
in drugo), s čimer bi omogočili
ohranjanje tehnične, proizvodne in kakovostne ravni

uvoženih proizvodov. S tem bi
se izognili nelojalni konkurenci med domačimi proizvajalci
in uvozom cenenih proizvodov
slabe kakovosti.
Zagotavljanje enake dohodkovne motiviranosti za poslovanje na domačem in tujem
trgu mora biti, po mnenju ZIS,
glavno merilo v politiki tekočega poslovanja in v investicijski
politiki organizacij združenega
dela, kar je ena od temeljnih
nalog sprejetih ukrepov.
Ob upoštevanju, da bo dohodek, namesto po planirani
22,7 odstotni stopnji, naraščal
za okoli 28 do 29 odstotkov,
ZIS med drugim meni, da bi
bilo potrebno sprejeti določene spremembe v odnosih med
rastjo dohodka in osebnimi
dohodki, ki so bili predvideni v
Resoluciji.
MOŽNOSTI RAZVOJA
V LETU 1981
Med temeljnimi smermi,
družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem letu bo uresničevanje politike ekonomske
stabilizacije. Središče vseh
prizadevanj mora biti povečevanje produktivnosti dela in
drugih kvalitativnih dejavnikov
gospodarjenja, omogočanje
skladnejših odnosov pri delitvi, prilagajanje porabe realnim možnostim in zagotavljanje, da rast cen ne bo bistveno
odstopala od rasti cen v tistih
državah, s katerimi smo razvili
ekonomske odnose.
Glavne smeri razvoja v prihodnjem letu morajo biti tudi
odločna usmeritev h krepitvi
izvozne sposobnosti gospodarstva, h krepitvi materialne
osnove združenega dela, k stabilni rasti zaposlovanja in
izboljšanju življenjskega standarda prebivalstva. Pri tem pa
je potrebno upoštevati, da morajo osebni dohodki in druge
oblike osebne porabe naraščati počasneje od rasti dohodka.
Med temeljne cilje ekonomske politike sodi tudi hitrejši
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
in krepitev obrambne sposobnosti naše države.
Uresničevanje ekonomske
politike v letu 1981, pravi Poročilo ZIS, bo potekalo v zahtevnejših pogojih kot v letu poprej. Razlog za to so predvsem
izredno neugodne težnje v razvoju svetovnega gospodarstva.
IZVAJANJE
SISTEMSKIH REŠITEV
Posebna naloga v prihodnjem letu bo zagotavljanje do11

slednejšega izvajanja sistemskih rešitev na področju ekonomskih odnosov s tujino. Izpeljali naj bi jo s prevzemanjem obveznosti in odgovornosti organizacij združenega
dela, uresničevanjem funkcije
samoupravnih
interesnih
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in s hitrejšim razvijanjem združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela. Do konca leta 1980 naj
bi korigirali instrumente na
vseh področjih ekonomskih
odnosov s tujino, ki niso bila
prilagojena sistemskim rešitvam.
Kreditno-monetarna politika
mora zagotoviti, da bodo denarna masa in krediti naraščali
v skladu s predvideno rastjo
družbenega proizvoda in do-

-

hodka in da bodo stabilizacijsko delovali na gospodarske
tokove.
Gospodarska rast, ki naj bi
jo dosegli v letu 1981, naj bi
med drugim slonela na boljšem izkoriščanju obstoječih
zmogljivosti in na začetku
obratovanja novih zmogljivosti, posebej v dejavnostih posebnega pomena. Na uresničitev doseženih nalog mora vplivati tudi večja kmetijska proizvodnja. Predvsem pa naj bi
upoštevali, da bo potrebno zagotoviti blago in storitve za
večji izvoz.
Kot je predvideno, bi rast celotnega družbenega proizvoda
v letu 1981 znašala 3 do 4 odstotke, industrijska proizvodnja pa naj bi se povečala za
okoli 4 odstotke, kmetijska za

približno 3 in zaposlenost za
okoli 2 odstotka.
Rast gospodarske proizvodnje mora predvsem sloneti na
krepitvi izvoza in nadomeščanju uvoza. Nujno mora namreč
znašati rast izvoza okoli 9 odstotkov, uvoza pa 1 odstotek.
Deficit plačilne bilance v prihodnjem letu ne bi smel prekoračiti dveh milijard dolarjev,
pri čemer ne bi upoštevali nakazil delavcev, ki jih niso odkupile banke iz pravic na voz
organizacij združenega dela.
Prav tako pa morajo gospodarske investicije naraščati
počasneje od rasti družbenega
proizvoda.
Zvezni izvršni svet meni, da
bi morali pri nadaljnjem delu
konkretneje določiti politiko
družbenoekonomskega razvo-

ja v letu 1981, ob upoštevanju
stališč, ki bi jih sprejeli v prihodnjem
srednjeročnem
planu.
Sicer pa bo ZIS spremljal in
analiziral družbenoekonomski
razvoj v letu 1980, da bi oktobra, k Osnutku resolucije za
leto 1981, posredoval tudi celovitejše ocene. Po potrebi bo
tudi sprejel ukrepe iz svoje pristojnosti in spodbudil sprejetje
ustreznih ukrepov v republikah in pokrajinah.
V svojem Poročilu Zvezni
izvršni svet predlaga Skupščini SFRJ, da priporoči vsem nosilcem planiranja in samoupravnim strukturam, naj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ukrepe za uresničevanje dogovorjene ekonomske politike
v letu 1980.

Opravljene obveznosti do gospodarsko

manj razvitih področij
• V Sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in
pokrajin je bilo v letu 1979 vplačano 17,4 milijarde dinarjev
• Stalna sredstva Sklada 20 odstotkov, ki se uporabljajo za združevanje dela in
sredstev na dohodkovni podlagi, niso dala pričakovanih rezultatov
• Okrog 95 odstotkov odobrenih kreditov je bilo angažiranih za osnovna sredstva v
gospodarstvu, pretežno za graditev novih objektov
• Temeljnem organizacijam združenega dela je bilo lani izplačanih 2,8 milijarde
dinarjev na račun dospelih kuponov od obveznic posojila
jenja, čeprav le-ti niso vplivali dohodkovni podlagi je šele v
V letu 1979 je bilo v Sklad ZAPLETENI POGOJI
negativno na vplačevanje v začetku in si bo treba zelo prifederacije za kreditiranje hi- GOSPODARJENJA
Sklad, kar je rezultat vtečene- zadevati, da postane prevladutrejšega razvoja manj razvitih
republik in pokrajin vplačano
To zaradi česar je bila ob- ga mehanizma institucije ob- joča oblika v procesu razširje17,4 milijarde dinarjev ali 94,3 veznost na podlagi 11 meseč- veznega posojila in ustreznega ne reprodukcije.
odstotka od načrtovanega nih akontacij posojila nepo- obnašanja organizacij združeZaradi pomena, ki ga ima v
zneska sredstev za preteklo le- polna je pretežno posledica nega dela.
našem sistemu samoupravno
to. Izvrševanje obveznosti re- prizadevanj posmeznih repuzdruževanje dela in sredstev
publik in pokrajin je bilo različ- blik in pokrajin, da v letu 1979 ZDRUŽEVANJE DELA
pri uresničevanju pogojev za
no po posameznih kategorijah poravnajo svoje obveznosti do IN SREDSTEV BREZ
razvoj družbenoekonomskih
in področjih. Vplačilo obvez- Sklada iz prejšnjih let. Resno
odnosov, je Sklad poskušal v
POMEMBNEJŠIH
težavo
so
predstavljale
tudi
iznega posojila na osnovi 11 meletu 1979 ugotoviti vzroke, ki
sečne akontacije za leto 1979 gube v gospodarstvu. Prav ta- REZULTATOV
zavirajo uresničevanje tega
je manjše od načrtovanega ko niso bile dovolj usklajene
V Zaključnem računu je procesa. Sklad je imel tudi več
zneska za nekaj več kot mili- niti stopnje vpisa posojila in so ugotovljeno,
da sredstva Skla- sestankov s predstavniki gojardo dinarjev, oziroma za 6,6 bili v zvezi s tem sprejeti da, ki jih organizacije
združe- spodarstva SR Slovenije, SR
odstotka. Republike in pokraji- ustrezni ukrepi.
nega dela uporabljajo za zdru- Bosne in Hercegovine in SR
Tako je bila na primer v SR ževanje
ne so v preteklem letu popoldela in sredstev (le-te Hrvatske, da bi ugotovil, kaj
noma izvršile svoje obveznosti Srbiji opravljena pomembna
20 odstotkov), niso neposredni udeleženci v zdruv zvezi s posojilom iz prejšnjih sprememba zakonskih predpi- znašajo
dala
pričakovanih
rezultatov. ževanju dela in sredstev menilet.
sov sredi leta 1979, v začetku Proces tega združevanja
na jo, da bi morali ukreniti za naTi podatki so navedeni v leta 1980 pa je bil sprejet sklep
Zaključnem računu Sklada fe- o povečanju stopnje posojila
deracije za kreditiranje hitrej- za 33 odstotkov. Tako je mo- Ms0s0!»900ee000s«0c05«ccc00900s0<5ccc05i
šega razvoja gospodarsko goče pričakovati, da bo repu"1
manj razvitih republik in po- blika v celoti opravila svoje obZAKLJUČNI RAČUN SKLADA FEDERACIJE ZA
krajin za leto 1979, ki je bil veznosti do Sklada v letošnjem
KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
poslan Skupščini SFRJ v letu.
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN
Obveznosti na podlagi posoobravnavo. Potrditev tega doAVTONOMNIH POKRAJIN ZA LETO 1979
kumenta je v pristojnosti Zbo- jila so bile izpolnjene v zelo
saoacoeoooocoeooosBOBosoeeooocoeoJ)
zapletenih pogojih gospodar- toso
ra republik in pokrajin.
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daljnje pospeševanje tega procesa.
Sklad je bil tudi pobudnik
posvetovanja v Prištini na temo: »Pospeševanje samoupravnega združevanja dela in
sredstev in skupnih vlaganj v
razvojne programe manj razvitih republik in SAP Kosova«.
ENAKOMEREN DOTOK
SREDSTEV
Kot v preteklih letih srednjeročnega načrta, so imela sredstva tudi v letu 1979 pomembno vlogo pri pospeševanju hitrejšega gospodarskega razvoja v manj razvitih področjih. Po obsegu in kakovosti so
predstavljala najpomembnejši
dopolnilni vir akumulacije za
uresničevanje politike hitrejšega gospodarskega razvoja teh
področij. Njihov delež v predračunski vrednosti investicij
je znašal od 21,7 odstotka v SR
Bosni in Hercegovini do 62,7 v
SAP Kosovu. Skoraj ni nobenega objekta v manj razvitih
področjih pri financiranju katerega niso bila udeležena
stalna sredstva Sklada.
Enakomerna dinamika pritekanja sredstev je omogočila
gospodarsko manj razvitim
področjem, da so lažje premagovala investicijske probleme.
V letu 1979 je Sklad odobril
kredite gospodarsko manj razvitim področjem v skupni vrednosti 17,6 milijarde dinarjev
in to: SR Bosni in Hercegovini
5,4, SR Črni gori 1,9, SR Makedoniji 3,8 in SAP Kosovu 6,5
milijarde dinarjev (skupaj s
sredstvi, ki se tej pokrajini odstopajo za pospeševanje njenega najhitrejšega razvoja.
GRADITEV
INDUSTRIJSKIH
OBJEKTOV
V skladu z zakonsko obveznostjo je Sklad v letu 197*9
spremljal in ocenjeval porabo
odobrenih kreditov gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosova.

poročevalec

V Zaključnem računu je rečeno, da je bilo okrog 95 odobrenih kreditov angažiranih za
osnovna sredstva gospodarstva in to pretežno za gradnjo
novih objektov (79 odstotkov).
V vseh gospodarsko manj razvitih področjih je bila poudarjena usmeritev sredstev Sklada v graditev industrijskih objektov (v povprečju 68,9 odstotka), medtem ko so bila
ostala področja precej manj
zastopana.
Panožno in regionalno
usmerjanje sredstev Sklada je
bilo v preteklem letu različno,
odvisno od razvojnih programov in od konkretne investicijske problematike s katero so
se srečevala ta področja.
Izhajajoč iz prednosti v
Družbenem planu razvoja za
tekoče petletno obdobje je SR
Bosna in Hercegovina angažirala okrog 93 odstotkov razpoložljivih sredstev Sklada za
osnovna sredstva gospodarstva in to pretežno za graditev
novih objektov. Gledano po
posameznih gospodarskih področjih je bil največji del razpoložljivih sredstev angažiran
za graditev, rekonstrukcijo in
razširitev industrijskih zmogljivosti.
Razpoložljiva sredstva Sklada v SR Crni gori so bila
usmerjena na osnovna sredstva v gospodarstvu (okrog 95
odstotkov), od tega pretežni
del za graditev novih objektov
(okrog 62 odstotkov). Razen
industrije, ki ima v tej republiki
prevladujočo vlogo glede angažiranja sredstev Sklada
(okrog 50 odstotkov) so bila
pomembna sredstva usmerjena tudi v razvoj prometa, gostinstva in turizma.
Kredite iz sredstev Sklada je
SR Makedonija v glavnem angažirala za osnovna sredstva v
gospod rstvu (okrog 96 odstotkov), od tega za graditev novih
objektov 70,1 odstotka, za rekonstrukcijo in modernizacijo
obstoječega gospodarstva pa
29,9 odstotka. Največji del
sredstev je bil namenjen za ra-

zvoj industrijskih zmogljivosti
(okrog 82 odstotkov), medtem
ko so v manjši meri porabili
sredstva Sklada za razvoj kmetijstva, vodnega gospodarstva
in gradbeništva.
V SAP Kosovu so razpoložljiva sredstva Sklada angažirali
na naslednji način: okrog 93
odstotkov za osnovna sredstva
v gospodarstvu od tega 91 odstotkov za graditev novih objektov, vsega 5,6 odstotka pa
za rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječega gospodarstva. V okviru industrijske proizvodnje je bilo največ vlaganj
v elektrogospodarstvo in v črni
metalurgiji.
PORAVNAVA
ANUITETNIH
OBVEZNOSTI
Kot dolžnik v zvezi z obveznim posojilom si je Sklad v letu
1979 prizadeval, da bi bile temeljnim organizacijam združenega dela pravočasno poslane obveznice v vrednosti
letnega vplačanega posojila in
da se zagotovijo potrebna
sredstva za izplačilo zapadlih
kuponov oziroma za vračanje
posojila vplačnikom.
Za poravnavo anuitetnih obveznosti v letu 1979 je bilo treba zagotoviti nekaj več kot tri
milijarde dinarjev. Največji del
teh sredstev (okrog 80 odstotkov) odpade na gospodarsko
manj razvita področja, medtem ko se ostala sredstva nanašajo na federacijo.
V lanskem letu je bilo temeljnim organizacijam združenega
dela izplačano na podlagi zapadlih kuponov obveznic posojila okrog 2,8 milijarde dinarjev. Ostalih 168 milijonov
dinarjev pa bo Narodna banka
Jugoslavije izplačala v letošnjem letu.

zvezi s posojilom za obdobje
od leta 1976 do 1980. Kljub prizadevanjem namreč, da bi bili
v tekočem srednjeročnem planu izenačeni pogoji vpisa posojila s pogoji odobritve kreditov gospodarsko manj razvitim
republikam in SAP Kosovu, so
se razlike pojavile zaradi netočno izvedenih računov pri
določanju teh pogojev
ODSTOPANJA OD
PLANSKEGA RAZVOJA
Ob analizi uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosova v preteklih štirih letih srednjeročnega plana,
je Sklad ugotovil, da se ne uresničuje sprejeta politika, posebej kadar gre za najhitrejši razvoj SAP Kosova. Kljub temu,
da so bili v preteklem obdobju
redno uporabljeni ukrepi družbene intervencije, ki so določene z dogovorom na ravni federacije - je ta področja v
glavnem spremlja trend razvoja vse države.

Največja odstopanja med
predvidevanji in uresničenimi
rezultati so bila zabeležena na
SAP Kosovu. Ta pokrajina bi
morala uresničiti stopnjo rasti
razvoja družbenega proizvoda
za 60 odstotkov večjo od povprečja v državi. V prvih treh
letih srednjeročnega plana je
SAP Kosovo ustvarila stopnjo
rasti, ki je za 50 odstotkov nižja
od povprečja v državi. Zaradi
tega je v letu 1978 prišlo do
pomembnega povečanja relativnih razlik v državi
Glede na to, da se ne uresničuje predvidena politika hitrejšega razvoja gospodarsko'
manj razvitih republik in SAP
Kosova, je v Zaključnem računu rečeno, da uresničevanja ni
mogoče uspešno zagotoviti
samo z dopolnilnimi sredstvi,
V Zaključnem računu je re- ampak je treba sprejeti tudi
čeno, da še ni rešeno vpraša- druge ukrepe in uporabiti iznje načina urejanja razlik v kušnje drugih držav
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Učinkovito varstvo samoupravnih pravic

delavcev in družbene lastnine
Zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja je dobil v letu 1979 452 vlog
Največje število vlog se je nanašalo na varstvo pravic s področja stanovanjskih in
delovnih razmerij
Najpogostejši primeri kršenja pravic s področja pridobivanja in razporejanja
dohodka izvirajo iz tega, ker se ne uporabljajo temelji in merila sprejetih
samoupravnih splošnih aktov
Zvezni družbeni pravobrani- le prav tako v zvezi z naštetimi način objektivizirane, zlasti pa da so še vedno samoupravni
lec samoupravljanja je dobil v področji.
še temelji in merila za ugotav- splošni akti, ki niso v zadostni
1979. letu 452 vlog. To število
Za odpravo kršitev samoup- ljanje vrstnega reda za delitev meri usklajeni z ustavo in zapa ne kaže pravega stanja o ravnih pravic in družbene last- stanovanj. Mnogi akti kot me- konom, zaradi česar nastaja v
spodkopavanju samoupravnih nine in njihovih vzrokov je rilo niti ne upoštevajo delovne- praksi vrsta problemov. Večji
pravic delovnih ljudi in druž- zvezni družbeni pravobranilec ga prispevka in delovnih rezul- problemi pa v praksi nastajajo
bene lastnine, ker so vlagatelji samoupravljanja na ustrezen tatov. V nekaterih primerih sa- zaradi odstopanja od dosledne
velikokrat, ob tem ko so zahte- način ukrepal. Predvsem je moupravnih splošnih aktov ni- uporabe usklajenih samoupvali varstvo samoupravne pra- poslal večje število opozoril so sprejeli na podlagi osebne- ravnih splošnih aktov.
vice iz enega področja, opo- oziroma predlogov, da se od- ga izjavljanja delavcev.
Zvezni družbeni pravobranizarjali tudi na kršenje drugih pravijo sklepi ali posamezni
V Poročilu je nadalje rečeno, lec samoupravljanja je menil,
samoupravnih pravic ali druž- akti, da bi se razrešili konkret- da so v nekaterih splošnih ak- da so problemi na tem področbene lastnine. Ko se je zvezni ni sporni odnosi. Dajal pa je tih dana vodilnemu, svetu, ozi- ju težki in zato se je nujno tredružbeni pravobranilec sa- tudi predloge, napotke in mne- roma komisiji pooblastila za ba lotiti usklajevanja stališč
moupravljanja ukvarjal s temi nja ter opozarjal na nepravil- delitev stanovanj mimo dolo- vseh družbenih subjektov
vlogami, je razčlenjeval vsa nosti oziroma na določena ne- čenih temeljev in meril, kar je (ustavnih sodišč, sodišč zdrusporna vprašanja, tako da je samoupravna ravnanja.
vzrok za mnoge kršitve na po- ženega dela, družbenih pravopogostokrat zaradi ene vloge
V minulem letu so vlagali za- dročju stanovanjskih razmerij. branilcev
samoupravljanja,
pregledal vse Samoupravne hteve za varstvo samoupravnih Tako imenovane »rangliste« sindikatov in drugih), da bi posplošne akte, se pogovarjal o pravic in družbene lastnine: so v posameznih primerih do- magali delavcem, da s svojimi
vseh spornih odnosih in na delavci-posamezniki
(106), ločali za dve ali več let, ne da samoupravnimi splošnimi akti
ustrezen način ukrepal.
skupine delavcev (7), delovne bi omogočili spremembe. Bile bolje in popolneje uredijo uveTo je ena temeljnih ugotovi- skupnosti zveznih organov in so tudi rang-liste, ki so veljale ljavitev te pravice.
tev, ki jih vsebuje Poročilo o organizacij in temeljne organi- do realizacije oziroma dokler
uresničevanju
družbenega zacije združenega dela (17). niso bila dodeljena stanovanja
varstva samoupravnih pravic Poslanih je bilo tudi nekaj vlog vsem delavcem, ki so bili na NEZAKONITO
delovnih ljudi in družbene last- inšpekcijskih služb in organov teh spiskih.
SKLEPANJE
nine prek funkcije zveznega samoupravnih delavskih konDogajalo se je, da so delavci
družbenega pravobranilca sa- trol. Anonimnih vlog je bilo de- dobivali odločbe za stanova- DELOVNEGA
moupravljanja v letu 1979, ki je set.
nja, ki so bile neizvršljive (ka- RAZMERJA
bilo poslano Skupščini SFRJ v
Na zveznega družbenega dar ni bilo soglasja lastnika za
Glede na uresničevanje varobravnavo in sprejem. Poroči- pravobranilca samoupravlja- nadaljnje razpolaganje, zaradi stva
delovnega razmerja je
lo konkretno obravnava poja- nja so se obračali tudi samo- tega pa so delavce prisilno iz- zvezniiz družbeni
ve, vrste, oblike in vzroke krši- upravni in upravni organi, or- seljevali). V teh primerih so samoupravljanja pravobranilec
najpogosteje
.tev samoupravnih pravic de- gani samoupravnih delavskih predlagali, da se preskrbi dru- posredoval v primerih,
ko niso
lovnih ljudi in družbene lastni- kontrol in sindikalne organiza- go ustrezno stanovanje, da bi pravočasno izdajali odločb
o
ne v zveznih organih in organi- cije in to za nasvete, mnenja in lahko izvršili odločbo.
izbranih kandidatih. Bili so prizacijah, organizacijah združe- pomoč, tako pri reševanju poIzdajali so tudi nezakonite meri, ko so nezakonito podaljnega dela in drugih samoup- sameznih spornih odnosov, odločbe o dodelitvi stanovanj, šali delovno razmerje delavravnih organizacijah in skup- kakor tudi pri sprejemanju in kot tudi odločbe o nakupu
ki so delali za določen
nostih, v zvezi s katerimi uporabi samoupravnih sploš- nevseljivih stanovanj pri za- cem,
čas, da bi bili, prav tako na
opravlja zvezni družbeni pra- nih aktov.
sebnikih. V nekaterih delovnih nazakonit način, sprejeti v devobranilec samoupravljanja
organizacijah so pogosto lovno razmerje za nedoločen
svojo funkcijo v okviru pravic SPORNA DELITEV
spreminjali in dopolnjevali sa- čas.
in dolžnosti federacije.
moupravne splošne akte in siSTANOVANJ
V posameznih zveznih
cer neposredno pred delitvijo upravnih organih in zveznih
Največje
število
zahtev
za
stanovanj.
Te
spremembe
in
ODPRAVLJANJE
varstvo (47), kot smo že ome- dopolnitve so prilagajali osno- organizacijah niso v postopku
KRŠITEV
nili, je s področja kršitve sta- vam in merilom ter interesom izpeljave razpisa pravočasno
novanjskih razmerij. Opaziti je in potrebam določenih kate- preverili kandidatov in se je
SAMOUPRAVNIH
dogajalo, da so potem ko je bil
namreč, je poudarjeno v PoroPRAVIC
kandidat že izbran in obvečilu, da je bilo stanje samoup- gorij delavcev.
V Poročilu je ugotovljeno, ščen, da je sprejet, ugotovili,
Po vrsti kršitev, je poudarje- ravnih splošnih aktov precej
no v Poročilu, se je največ vlog nezadovoljivo in da so akti
soeooc oeoco:
osoosoosoeoeoscososo
nanašalo na področje stano- vsebovali rešitve, ki niso bile v
I
vanjskih in delovnih razmerij, skladu z ustavo in veljavnimi rPOROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA
S VARSTVA SAMOUPRAVNIH PRAVIC DELOVNIH LJUDI
nekoliko manjše število pa je zakonskimi predpisi.
bilo s področja pridobivanja in
Ob razčlenjevanju zahtev je S IN DRUŽBENE LASTNINE PREK FUNKCIJE ZVEZNEGA
razporejanja dohodka. V letu bilo opaziti, da so v samoup- 0 DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA
1979 je bilo po evidenci tudi ravnih splošnih aktih rešitve, ki d V LETU 1979
238 ustnih intervencij, ki so bi- so na različen in neustrezen (Smccoscco«
]
5C05CCCOo:
scosoos*
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da ne more opravljati del in
nalog.
Posamezni delavci so bili
razporejeni na »neobstoječe«
naloge in dela oziroma naloge,
ki jih ni v splošnem aktu o organizaciji in sistemizaciji. Prav
tako so bili primeri, da so delavce začasno razporejali na
druge naloge in dela, vendar
ne zaradi izjemnih okoliščin,
marveč so jih razporedili zaradi neusklajene organizacije
dela z aktom o sistemizaciji.
V zvezi s prenahanjem delovnega razmerja je tudi več
delavcev prosilo za posredovanje zveznega družbenega
pravobranilca samoupravljanja glede najpogostejšega primera - disciplinskega urekpa
izključitve zaradi težkih kršitev
delovnih obveznosti. Večinoma so bili sklepi sprejeti v skladu z zakonom in samoupravnimi splošnimi akti. V posameznih primerih so ocenili, da
so izrečeni ukrepi izključitve
prestrogi.
V nekaterih primerih delovne organizacije niso izvajale
sklepov sodišč združenega dela, ker niso vrnile delavcev na
-

dela in naloge in so jih izvršile
Zvezni družbeni pravobranišele po opozorilih.
lec samoupravljanja je menil,
da je utemeljeno postavljeno
vprašanje, ali je ustavno in zaKRŠITVE PRAVIC NA
konito, da se funkcionarjem in
PODROČJU
delavcem zveznih upravnih organov in zveznih organizacij
PRIDOBIVANJA iN
vnaprej izplačujejo osebni doRAZPOREJANJA
hodki in je zato predlagal
DOHODKA
Zveznemu izvršnemu svetu,
Najpogostejši primeri kršitve naj v okviru svojih pristojnosti
pravic s področja pridobivanja intenzivneje ukrepa. V Poročiin razporejanja dohodka in či- lu je rečeno, da je Zvezni izvršstega dohodka in delitve sred- ni svet že leta 1978 sprejel
stev za osebne dohodke in sklep in določil dinamiko predruge osebne prejemke so bili hajanja na izplačevanje osebzaradi neizvajanja temeljev in nih dohodkov vnazaj. Vendar
meril, določenih v samouprav- se ta sklep še ni začel izvajati.
nih splošnih aktih.
Zvezni družbeni pravobrani- VARSTVO DRUŽBENE
lec samoupravljanja je zlasti LASTNINE *
ugotovili, da je večina delovnih
Število zahtev za varstvo saskupnosti v pričakovanju sklenitve družbenega dogovora moupravnih pravic s področja
samo formalno uskladila svoje samoupravnega organiziranja
samoupravne splošne akte z združenega dela, je rečeno v
Zakonom o temeljih sistema Poročilu, se zmanjšuje. Razlog
državne uprave. Praktično pa je v tem ker je potekel rok za
je zadržala številne stare reši- prilagojevanje obstoječe orgatve, s katerimi se ne zagotavlja, nizacije in za usklajevanje sada bodo delo in delovni rezul- moupravnih splošnih aktov z
tati podlaga za pridobivanje Zakonom o združenem delu.
V delu Poročila, kjer je govor
ustreznega osebnega doo varstvu družbene lastnine se
hodka.

lahko ugotovi, da je nujno, da
se z organizirano akcijo organov, ki se ukvarjajo s kontrolo
upravljanja, razpolaganja in
uporabljanja družbenih sredstev bolj in konkretneje pomaga samoupravnim delavskim
kontrolam, da bi učinkoviteje
opravljale ustavne in zakonske
pravice in še bolj vsestransko
preventivno delovale pri varstvu družbene lastnine.
Poleg ukrepanja na podlagi
zahtev in na lastno pobudo je
zvezni družbeni pravobranilec
samoupravljanja v letu 1979
opravljal še druge dejavnosti.
Predvsem je sodeloval pri delu
družbenopolitičnih organizacij
in organov. Zaradi učinkovitejšega varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine je aktivno sodeloval s predstavniki samoupravnih in upravnih organov in
družbenopolitičnih organizacij
na ravni federacije.
Zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja je v letu
1979 dosegel pomembne
uspehe v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi pravobranilci samoupravljanja.

Prilagajanje službe družbenega

knjigovodstva potrebam združenega dela
Služba družbenega knjigovodstva je v letu 1979 uspešno uresničila
najpomembnejše naloge iz svojega delovnega programa
Služba si prizadeva, da zmanjša in racionalizira obseg evidenc in nepotrebnih
podatkov
© Okrepljena aktivnost pri razvijanju sodelovanja na področju preventivne kontrole
med službo in organi upravljanja in samoupravno delavsko kontrolo v
organizacijah združenega dela
Služba družbenega knjigo- nepotrebnih podatkov zaradi posebno pozornost obvešča- delavske kontrole. To najbolj
komuniciranje
vodstva Jugoslavije je v letu večje operativnosti pri zbiranju nju delavcev v temeljnih orga- neposredno
1979 v glavnem uspešno opra- in obdelavi podatkov. Takšno nizacijah združenega dela z iz- med delavci SDK in delavci
vila najpomembnejše naloge iz prizadevanje je prispevalo k delavo primerjalnih kazalcev TOZD zato tudi ne daje pričasvojega delovnega programa. temu, da se obseg podatkov, ki dela delavcev in poslovanja te- kovanih rezultatov za zboljšaBila so le manjša odstopanja v jih zbirajo od uporabnikov meljnih organizacij združene- nje kakovosti odločanja.
Glede informativno-analitičkakovosti in dinamiki oprav- družbenih sredstev ne poveču- ga dela enake dejavnosti po
je, ne povečuje pa se tudi šte- zaključnih računih za leto 1978 ne funkcije so bila dela in naljanja posameznih nalog.
To je poudarjeno v Poročilu vilo tistih, ki jih vodijo v službi. in periodičnih obračunih za loge v letu 1979 usmerjene v
nadaljnje prilagojevanje inforSlužba je v letu 1979 prejela dobo januar-junij 1979.
o delu Službe družbenega
Čeprav je primerjalne kazal- macijskega sistema potrebam
knjigovodstva za leto 1979, ki in obdelala 140.000 zaključnih
je bilo poslano delegatom v račnov uporabnikov družbenih ce pravočasen in brez kakrš- združenega dela, je poudarjeSkupščini SFRJ v obravnavo. sredstev, kar je za 3 odstotke negakoli povračila pošiljala na no v Poročilu. Osredotočenje
V poročilu so našteti najpo- več kot v prjšnjem letu. Skup- naslove posameznih TOZD, le- na problematiko posameznih
membnejši uspehi, ki jih je no število uporabnikov z žiro ti niso prihajali v roke delavcev organizacij združenega dela je
Služba dosegla pri uresničeva- računi pri službi se je povečalo in niso bili obravnavani na po- omogočilo, da se popolneje
nju svojega programa, pred- za 4 odstotke. Pri tem je bila sebnih sejah organov upravlja- ocenijo vsi važnejši dejavniki,
vsem na področju evidenc in povečana večja ažurnost pri nja in orgahov samoupravne ki so pomembni za dosežene
statistike in preventivne kon- obdelavi podatkov iz zaključ- j<a©s«©o»S'®®»c««o®ooBOBOO<si©»s®s<®sose®oo«««
nih računov in periodičnih
trole.
S
Na področju evidence in sta- obračunov v glavnem za orga- Q8 POROČILO O DELU SLUŽBE
DRUŽBENEGA
tistike se je v letu 1979 začela nizacije združenega dela.
KNJIGOVODSTVA ZA LETO 1979
V letu 1979 je služba, je pouakcija za racionalizacijo in
zmanjšanje obsega evidenc in darjeno v Poročilu, posvetila ibsoeeooaeososooeaoscoooecosecose««
poročevalec
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finančne rezultate in za probleme, ki se kažejo pri teh organizacijah.
Posebno pozornost je služba posvečala problematiki izgub. Sestavljala je posebne
analize o stanju in gibanju izgub ter o načinu in kakovosti
kritja po zaključnih računih za
leto 1978, v katerih je podala
analitičen prikaz osnovnih dejavnikov, ki so povzročili negativen finančni rezultat oziroma
organizacij, ki so bile nosilke
izgub na področju republik in
pokrajin in občin.
V službi so bili storjeni prvi
koraki pri izpolnjevanju nalog
iz resolucije o temeljih družbenega sistema informiranja in
sicer v glavnem s pozvedovanjem pri uporabnikih informacij o tem,kateri podatki in informacije so jim potrebni, kateri pa ne. Hkrati je služba aktivno sodelovala pri pripravi
projekta zakona o temeljih
družbenega sistema informiranja.
Del Poročila je posvečen zadevam kontrole službe družbenega knjigovodstva. Rečeno
je, da je na področju preventivne kontrole služba nadaljevala
in krepila sodelovanje z organi
upravljanja in organi samoupravne delavske kontrole v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in drugih
samoupravnih organizacijah
in skupnostih. Tako je v letu
1979 poslala več kot 6000 informacij o opravljeni kontroli,
kar je za 26 odstotkov več kot
leta 1978.
O ugotovljenih nezakonitostih in nepravilnostih ter drugih ugotovitvah kontrole je
služba redno obveščala uporabnike družbenih sredstev.
Kljub temu, da je spodbujala
ustrezne aktivnosti samoupravne delavske kontrole in
drugih odgovornih samoupravnih organov, pri nekaterih
uporabnikih družbenih sredstev ta aktivnost še ni na
ustrezni ravni. Razen tega je
bilo opaziti, da se ugotovitve in
informacije službe ne obravnavajo na sejah organov
upravljanja ter da se ustrezno
ne ukrepa.
Okrepljena preventivna dejavnost službe, je poudarjeno v
Poročilu, ni zmanjšala intenzivnosti inšpekcijske aktivnosti pri uporabnikih družbenih
sredstev, ki se nanaša na uporabo sistemskih zakonov.
Služba je v letu 19/0 opravila
26.197 pregledov pri uporabni-

kih in ugotovila veliko nezakonitosti in nepravilnosti.
Ugotovljeno je, da je še naprej prisotna finančna nedisciplina, posebej pri uporabi zakona o zagotavljanju plačevanja, o knjigovodstvu in o določanju skupnega prihodka in
dohodka.
Služba je dolžna naznaniti
prijavo pristojnemu javnemu
tožilcu za vsa dejanja, za katera v kontrolnem postopku
ugotovi, da imajo znake gospodarskega prestopka, ne
giede na njihovo družbeno nevarnost ali škodljivost posledic. Posledica tega je, je rečeno v Poročilu, da javni tožilci,ocenjujoč družbeno nevarnost posmeznega gospodarskega postopka, zavračajo veliko število naznanitev službe.
Zato bi bilo po mnenju službe nujno, da se raziščejo kazenske določbe v posmeznih
zakonih ali je določene kršitve
pravil o gospodarskem in finančnem poslovanju treba še
naprej kvalificirati kot gospodarske prestopke ali kot prekrške.
Služba je v letu 1979 svojo
aktivnost usmerjala predvsem
k večji učinkovitosti in natančnosti izvajanja plačilnega prometa ter pravočasnega obveščanja uporabnikov družbenih
sredstev o stanju sredstev na
njihovem računu. Celotna plačila po opravljenih nalogih so
se povečala za 36 odstotkov v
primerjavi s prejšnjim letom.
Kljub temu povečanju pa se
je učinkovitost plačilnega prometa povečala. O tem govori
tudi dejstvo, da je delež sredstev v kanalih plačilnega prometa pri SDK v celotni denarni
masi zmanjšan od 3,20 odstotka v letu 1978 na 0,07 odstotka
v letu 1979. Celotna sredstva
plačilnega prometa so bila
izvršena prek računov dolžnikov in upnikov v povprečju za
1,4 dne.
V letu 1979 je služba nadaljevala intenzivno spremljati
uporabo sistema zagotavljanja
sredstev in plačil in storila
ukrep za njegovo dosledno
uporabo pri vseh udeležencih
pri plačevanju. Na podlagi
ugotovljenih problemov in pojavov so bili dani predlogi za
nadaljnje dograjevanje zakona.
Služba je prav tako spremljala razvoj plačilnega prometa
internih bank in njihovo vključevanje v plačilni sistem. Opozorila je na neusklajenost
predpisov, ki urejajo vpršanje

mesta in vloge internih bank v
plačilnem sistemu in podala
konkretne predloge za reševanje določenih vprašanj.
V Poročilu je navedeno, da
je bil lani zaključen projekt o
uvajanju verižnega načina plačevanja, z osnutkom določbe
za eksperimentalno uporabo
projekta, nabavljena so tudi
najnujnejša sredstva za avtomatizacijo in izvajanje.
V nadaljevanju Poročila so
obdelana vprašanja avtomatske obdelave podatkov, usposobljenost službe za opravljanje zastavljenih nalog in še
nekateri problemi na katere je
naletela služba pri svojem
delu.
Ugotovljeno je, da so planske naloge s področja avtomatske obdelave podatkov
uspešno realizirane. Opravljene so določene obdelave in
poskusna preverjanja za projektiranje telekomunikacijskega prenosa podatkov v službi,
kot enega bistvenih pogojev za
pospešeno kroženje sredstev v
plačilnem prometu, učinkoviteje obveščanje uporbnikov z
informacijami in odpravljanje
določenih dvojnosti v procesu
obdelave podatkov.
PROBLEMI PRI DELU
SDK
Glede problemovn določenih pomanjkljivosti pri delu
Službe družbenega knjigovodstva, je rečeno, da nekatere
njene temeljne funkcije (predvsem informativno-analitična
in kontrolna) še vedno niso
dovolj prilagojene konkretnim
potrebam delavcev v organizacijah združenega dela. Potrebno je, in tudi možno, doseči
večjo ažurnost in boljšo kakovost poročilne službe SDK in
učinkovitejši plačilni promet.
Služba razpolaga danes s
pomembnim skladom tehničnih sredstev za avtomatsko
obdelavo podatkov, vendar ta
sredstva še premalo uporabljamo zaradi neprimerne tehnologije dela, še nevtečenega telekomunikacijskega prenosa podtkov, nezadostne
uporabe računalniške tehnike
pri delu blagajne in likvidature
in podobno.
Problemi s katerimi se je
služba srečevala v letu 1979
so, kot je rečeno v Poročilu,
povezani s predpisi, katerih
uporabo spremlja in kontrolira, kakor tudi na obseg predpisanih evidenc, ki jih služba vodi, zbira in obdeluje. Nekateri
zakonski predpisi, posebej si-

stemski, niso dovolj jasni in je
bilo precej pojavov, da se niso
uporabljali dosledno.
Prav tako še niso nehali poskusi vplivati na službo naj bo
tolerantnejša pri uporabi posameznih predpisov, posebej s
področja investicij, nato pri
pokrivanju izgub, pri izplačilu
osebnih dohodkov brez osnove v predpisih in podobno.
VEČJA AKTIVNOST
PRI PREPREČEVANJU
NEZAKONITIH
POJAVOV
Služba meni, da pri preprečevanju nezakonitih pojavov
ne sprejemamo v zadostni meri uporabo gospodarskih ukrepov in drugih družbenih sankcij, ki so predvidene z zakonom o združenem delu. Manjka pa, kot smo že rekli, ustrezno reagiranje organov upravljanja in samoupravne delavske kontrole. V letu 1979 je bilo več primerov finančne nediscipline, je rečeno dalje,
vendar ne toliko v številu odkritih nepravilnosti v razpolaganju z družbenimi sredstvi,
kolikor v njihovem vrednostnem izkazovanju. Število zavrnjenih neizvršenih nalogov
uporabnikov je bilo manjše za
6 odstotkov kot v letu prej,
vendar se je njihova vrednost
povečala za 37 odstotkov.
Finančna nedisciplina v letu
1979 je bila ugotovljena zlasti
pri zagotavljanju sredstev in
plačil na področju investicij:
število takih primerov se je povečalo za 66 odstotkov, vrednost nezagotovljenih sredstev in plačil pa za 107 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom.
V letu so bili tudi problemi in
dileme v zvezi z delovnim področjem SDK pri spremljanju
in izvajanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Nepripravljenost podpisnikov družbenih dogovorov
in samupravnih sporazumov
na dosledno uporabo teh samoupravnih aktov je imela za
posledico njihovo prizadevanje, da službi pripišejo obveznost, da z administrativnimi
ukrepi zagotovi izvajanje posameznih dogovorov in sporazumov. Služba takih zahtev ni
mogla sprejeti, vendar se je
vsestransko angažirala, da bi
redno pravočasno in popolnoma obveščala o rezultatih uporabe in nedoslednstih posameznih udeležencev dogovorov.
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