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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

18. februarja 1981 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
18. februarja 1981 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 18. februarja 1981. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: - 

- osnutek družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985 (ESA 
647). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- osnutek odloka o določa- 
nju strukture sredstev, ki so 
osnova za valorizacijo sred- 
stev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je pri- 
zadel SR Črno goro v letu 1979 
(ESA 646); 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o financira- 

nju sanacije, povečanju zmog- 
ljivosti, vzdrževanju in gradnji 
visokogorskih planinskih po- 
stojank in nadelavi potov v ob- 
dobju 1981-1985 z družbenim 
dogovorom (ESA 644); 

- statut ter spremembe in 
dopolnitve statuta Pedagoške 
akademije Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani (ESA 660); 

- statut Fakultete za socio- 
logijo, politične vede in novi- 
narstvo Univerze Edvarda Kar- 
delja v Ljubljani (ESA 662). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- uresničevanje skupne 
emisijske in denarne politike 
in skupnih temeljev kreditne 
politike v obdobju od januarja 
do septembra 1980 (ESA 649). 

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

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo, 
18. februarja 1981, je razširjen 
z obravnavo: 

- osnutka družbenega do- 
govora o zagotavljanju sred- 
stev za delo Jugoslovanskega 
centra za teorijo in prakso sa- 
moupravljanja »Edvard Kar- 
delj« v Ljubljani v obdobju od 
1981-1985 (ESA 665); 

- predloga statuta Republi- 
ške skupnosti za cene (ESA 
661). 

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

- osnutka zakona o pogojih 
za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti organizacij združe- 
nega dela v prosti coni (ESA 
663). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. januarja 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na sejah 22. januarja 
1981 sprejeli: 

- predlog zakona o upravah 
za družbene prihodke; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah, zakona o financi- 
ranju federacije; 

- predlog programa dela 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
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Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
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je za leto 1981 s predlogom 
periodičnega delovnega načr- 
ta zborov za I. trimesečje 1981. 

Zbor združenega dela in 
, Zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o kom- 
i penzacijah; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti želez- 
niškega prometa; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju, z osnutkom 
zakona; 

- predlog odloka q načrtu 
statističnih raziskovanj SR 
Slovenije v letu 1981; 

- predlog odlokg o soglasju 
k statutom oziroma k spre- 
membam in dopolnitvam sta- 
tutov visokošolskih organiza- 
cij (Visoke šole za organizacijo 
dela v Kranju in Višje agro- 
nomske šole v Mariboru); 
- sklep ob ponovni obrav- 

navi osnutka zakona o obvez- 
nosti, ki jo prevzame federaci- 
ja za odplačilo zunanjega po- 
sojila, ki je bilo črpano za gra- 
ditev hidrosistema Ibar-Lepe- 
nac in poročila delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku usklaje- 
vanja osnutka zakona; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi druž- 

benega dogovora o načinu in 
oblikah sodelovanja pri dolo- 
čanju splošne politike standar- 
dizacije in zboljševanju kako- 
vosti proizvodov, del in stori- 
tev; 

- amandma Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 114. 
členu predloga zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 

- sklepe in stališča ob 
obravnavi informacije o nači- 
nu uporabe in vračanju kredita 
Narodne banke Jugoslavije v 
tujini s predlogi sklepov. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- odlok o razrešitvi in ime- 
novanju namestnika predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano; dolžnosti namestni- 
ka predsednika tega komiteja 
je bil razrešen Karmelo Budi- 
hna, na to mesto pa je bil ime- 
novan Stanko Renčelj. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta odložila obrav- 
navo predlogov zakonov o 
prispevkih: 

- za usmerjeno izobraževa- 
nje in skupne naloge vzgoje in 
izobraževanja; 

- za raziskovalno dejavnost 
- za kulturo 
- za telesno kulturo 
- za otroško varstvo 
- za pokojninsko in invalid- 

sko zavarovanje 
- za solidarnostno udelež- 

sklad skupnih rezerv za leto 
1980 za zavezance, ki niso 
sprejeli samoupravnega spo- 
razuma. 

Obravnavo zakonskih pred- 
logov sta zbora odložila na 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 

Dušan Šinigoj, Anton Slapernik, Aleksander Furlan, Fra- 
njo Lunder, Pero Todorovič, Vinko Mastnak, Slobodan 
Srdoč, Ivo Ponikvar, Marjan Gašparič, Andrej Miklavčič, 
Francka Ovsenik, dr. Lojze Ude; 

Zbor občin: 
Milivoj Samar, Slavko Polanič, Radovan Vrabec, Martin 

Lebar, dr. Lojze Ude, Andrej Grahor, Avgust Vernik, Karel 
Andrenšek, Valentin Dvojmoč, Slavica Robida, Milan Ga- 
spari, Tone Kranjc, Anton Slapernik, Jože Slatinšek, Janez 
Zibelnik, Andrej Lipušček, Ivan Videnič, Milojka Virant, 
Bruno Ciglič, Andrej Miklavčič, Jure Tomašič; 

Družbenopolitični zbor: 
Franc Škufca, Jože Globačnik, Zoran Polič, Marko Bule, 

Tina Tomlje, Jože Božič, Ludvik Golob, Angelca Vrbnjak, 
Emil Šuštar, Miro Gošnik, Peter Toš, Lojzka Čotar. 

bo v pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov 

V letu 1981, ki jih plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma 
in 

- predloga zakona o določi- 
tvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški 

predlog Izvršnega sveta. Sa- 
moupravni sporazumi o teme- 
ljih pianov družbenih dejavno- 
sti so bili sprejeti v večini te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v skoraj vseh sloven- 
skih občinah, akcija sprejema- 
nja teh sporazumov pa se še 
nadaljuje. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Omejevanje porabe mazuta 

S predloženim zekonom se nadal|uje politika prepovedi graditve teh objekov in 
zmanjšanje porabe tekočih goriv 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
Predlog za izdajo zakona o za- 
časni prepovedi uporabe druž- 
benih sredstev za financiranje 
graditve termoelektrarn, to- 
plarn in energetskih objektov 
na kurilno olje - mazut, s pred- 
logom, da se sprejme po hi- 
trem postopku. Vendar se na 
zadnji lanski seji Zveznega 
zbora delegati niso strinjali s 
takšnim postopkom. Tako bo 
ta zakonski akt v obravnavi po 
rednem skupščinskem po- 
stopku. 

NADALJEVANJE 
PREJŠNJEGA ZAKONA 

S predloženim zakonom je 
začasno prepovedana upora- 
ba družbenih sredstev za fi- 
nanciranje graditve termoelek- 
trarn, toplarn in energetskih 
objektov na kurilno olje - ma- 
zut. S tem se nadaljuje politika 
prepovedi graditve teh objek- 
tov, kakor tudi zagotavlja var- 
čevanje z naftnimi derivati, po- 
sebej z mazutom za energet- 

ske namene, kar je v skladu z 
Resolucijo o glavnih smereh in 
okvirih politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
v letu 1981. 

Ta zakon je zelo podoben 
dosedanjemu Zakonu o zača- 
sni prepovedi uporabe družbe- 
nih sredstev za financiranje 
graditve novih elektrarn, to- 
plarn in energetskih objektov, 
ki je veljal v letih, 1979 in 1980. 
Njegova veljavnost pa je bila 
omejena do konca leta 1980 
oziroma do veljavnosti Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980. 

Predloženi zakon se razliku- 
je od prejšnjega po tem, ker se 
prepoved razpolaganja z druž- 
benimi sredstvi nanaša na ter- 
moelektrarne, toplarne in 
energetske objekte na kurilno 
olje - mazut, medtem ko se je 
po dosedanjem zakonu prepo- 
ved nanašala na objekte, ki 
uporabljajo vsa tekoča olja. 
Ker prejšnji zakon ni vseboval 
definicije termoelektrarne, to- 
plarne in energarne, niti izraz 
kurilno olje ni bil določno defi- 

niran, je prihajalo v praksi do 
nesporazumov. Da bi se temu 
izognili so v besedilu Predloga 
novega zakona točno določeni 
vsi ti pojmi, podrobneje pa so 
določeni obstoječi objekti kjer 
poteka rekonstrukcija in ki jih 
zadeva prepoved razpolaganja 
s sredstvi. 

Zaradi uresničevanja začetih 
razvojnih programov graditve 
energetskih objektov je v 
Predlogu zakona predvidena 
možnost razpolaganja s sred- 
stvi za graditev teh objektov 
med veljavnostjo Družbenega 
plana Jugoslavije od leta 1981 
do 1985. To pa velja samo za 

objekte, ki so bili izvzeti v do- 
sedanjem zakonu, če so se 
takšni objekti že začeli graditi 
in če je bilo do uveljavitve tega 
zakona vanje vloženih 20 od- 
stotkov sredstev. 

V Predlogu zakona je tudi 
predvideno, da se začasna 
prepoved nanaša tudi na ob- 
stoječe objekte, ki se rekon- 
struirajo. S tem naj bi prepre- 
čili, da bi z rekonstrukcijo ali 
adaptacijo obstoječih objektov 
le-te preusmerili s trdega gori- 
va na kurilno olje. Iz tehničnih 
razlogov naj bi se predložene 
prepovedi ne nanašale na 
energetske objekte v rafineri- 
jah nafte. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZAČASNI 
PREPOVEDI UPORABE DRUŽBENIH SREDSTEV 
ZA FINANCIRANJE GRADITEV NOVIH 
TERMOELEKTRARN, TOPLARN IN ENERGETSKIH 
OBJEKTOV NA KURILNO OUE - MAZUT 

>oaooeeooaooo«eeo>soooe«o»9cce« 

Obvezna določitev roka dobave blaga in 

spoštovanje pogodbene cene ________ 

• Z dopolnitvami veljavnega Zakona bodo odpravljeni nekateri negativni pojavi na 
trgu in bolje zavarovani interesi porabnikov 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo Predlog za 
izdajo zakona o dopolnitvi Za- 
kona o temeljih poslovanja or- 
ganizacij združenega dela na 
področju prometa blaga in 
storitev in o sistemu ukrepov, 
ki preprečujejo kršitev enotne- 

ga jugoslovanskega tržiča na 
tem področju, z Osnutkom za- 
kona (AS 367). Kakor poudarja 
obrazložitev tega zakonskega 
predpisa, bodo dopolnitve ce- 
loviteje zavarovale interese 
potrošnikov. 

Dosedanja praksa je doka- 

zala, da rešitve v Zakonu niso 
preprečile oziroma odpravile 
nekaterih negativnih pojavov 
na tržišču. To velja predvsem 
za nespoštovanje pogodbenih 
rokov dobave za določene 
vrste blaga. Proizvajalci, ko 
pričakujejo povečanje cen nji- 

hovih proizvodov, namreč ne 
dobavljajo blaga in na ta na- 
čin, brez vloženega dela in do- 
datnih . materialnih stroškov, 
pridobivajo ekonomsko neu- 
pravičen dohodek na račun 
potrošnikov. 

poročevalec 
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OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
TEMELJIH POSLOVANJA ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA NA„PODROČJU 
BLAGOVNEGA PROMETA IN STORITEV V 
BLAGOVNEM PROMETU TER O SISTEMU 
UKREPOV, S KATERIMI SE PREPREČUJE 
SPODKOPAVANJE ENOTNOSTI v 
JUGOSLOVANSKEGA TRGA NA TEM PODROČJU S 
- AS 367 » 

coocoeoeoaoooooocoooooosoocooosooaoocoei 

DOBAVA BLAGA PO 
POGODBENI CENI 

Najpomembnejša novost, ki 
jo prinaša Osnutek omenjene- 
ga zakona, je vsekakor določ- 
ba, da bo moral dobavitelj bla- 
ga spoštovati tako dobavni rok 
kot pogodbeno ceno. V Osnut- 

ku je posebej zapisano, da de- 
lovna organizacija špekulira,- 
če v pogodbi ne določi dobav- 
nega roka ali če dostavi blago 
po dogovorjenem času po ce- 
ni, ki je višja od pogodbene 
oziroma višja od cene, ki je 
veljala na pogodbeno določen 
dan dobave blaga. 

S to dopolnitvijo, poudarja 

obrazložitev zakonskega 
osnutka, so zavarovani interesi 
potrošnikov. Prodajalec se bo 
moral v prihodnje zavezati za 
rok dobave_ blaga in ga tudi 
spoštovati. Če bo zaradi upra- 
vičenih razlogov presegel po- 
godbeni rok, bo moral blago 
dobaviti po pogodbeni ceni 
oziroma po ceni, veljavni na 
dan izteka pogodbenega roka. 
Na ta način se bodo dokaj 
ustalili in uredili odnosi v pro- 
metu posameznega blaga. 

V skaldu s tem se tudi druga 
dopolnitev Zakona nanaša na 
zagotovitev večjih garancij 
kupcu. Pomeni izrecno obvez- 
nost za prodajalca. Osnutek 
zakona namreč določa, da bo 
v primeru, ko organizacija 
združenega dela ne bo določi- 
la roka za dobavo blaga, imel 
kupec pravico takoj terjati do- 
bavo blaga in to po pogodbeni 

ceni; če pa cena ni bila pogod- 
beno določena, pa po ceni, ve- 
ljavni na dan sklenitve pogod- 
be. Kadar pa bo blago dobav- 
ljeno po pogodbeno določe- 
nem roku po ceni, višji od po- 
godbene oziroma po ceni, ki 
bo višja od tiste, ki je veljala na 
pogodbeno določen dan do- 
bave blaga, bo imel kupec pra- 
vico do vrnitve razlike med po- 
godbeno ceno oziroma ceno, 
veljavno na pogodbeno dolo- 
čen dan dobave blaga, in ce- 
no, ki jo je za blago dejansko 
plačal. 

To bo, kakor je zapisano v 
obrazložitvi zakonskega 
osnutka, prispevalo k temu, da. 
bo rok dobave pogodbeno do- 
ločen in spoštovan. Prav tako 
pa bo spoštovana tudi pogod- 
bena cena oziroma tista cena, 
ki je veljala na pogodbeno do- 
ločen dan izročitve blaga. 

Ali so ustavni temelji za sprejetje 

zveznega zakona o javnem obveščanju? 

9 Zakonodajno-pravna komisija Zveznega zbora je spodbijala ustavno podlago za 
izdajo zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, ker sodi, da je treba to 
gradivo urediti z družbenimi dogovori med republikami in pokrajinama 

• Komisija za informiranje meni, da osnutek zakona lahko služi kot podlaga za 
konkretnejšo obdelavo in definiranje enotnih temeljev sistema javnega obvešča- 
nja 

• Treba je jasneje določiti razlike med sistemom javnega obveščanja in družbenim 
sistemom informiranja 

• Mnenje delegatov je, da ni nujno, da Socialtsična zveza obravnava vse pobude za 
ustanovitev javnih glasil 

V delovnih telesih Skupšči- 
ne SFRJ se je pričela obravna- 
va Predloga za izdajo zakona o 
temeljih sistema javnega infor- 
miranja z Osnutkom zakona 
(AS 334). Ta zakonski projekt 
sta doslej obravnavali Komisija 
Skupščine SFRJ za informira- 
nje in Zakonodajno-pravna ko- 
misija Zveznega zbora. 

Temeljno vprašanje, o kate- 
rem je tekla razprava v obeh 
skupščinskih telesih, je bilo, 
ali je podana ustavna podlaga 
za sprejem zakona. 

Komisija za informiranje se 
ni mogla opredeliti in sprejeti 
dokončnega stališča in je za- 
radi tega od Zakonodajno- 
pravne komisije terjala, naj 
preuči vprašanje in pove, če je 
ustavna podlaga za sprejetje 
zakona. 

Pri obravnavi besedila 
Osnutka zakona o javnem in- 
formiranju člani Zakonodajno- 
pravne komisije niso opredeli- 

li ustavne podlage za njegov 
sprejem. Menili so namreč, da 
bi bilo primerneje urediti vpra- 
šanja na tem področju z druž- 
benim dogovarjanjem med re- 
publikami in pokrajinama. 

Po predlogu Zveznega izvrš- 
nega sveta je ustavna podlaga 
za sprejem zakona tista določ- 
ba v Ustavi, kjer je med drugim 
rečeno, da federacija prek svo- 
jih organov zagotavlja sistem 
socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih od- 
nosov in enotne temelje poli- 
tičnega sistema. Vendar pa je 
Zakonodajno-pravna komisija 
večkrat in tudi v tem konkret- 
nem primeru opozorila, da 
skoraj ni nobenega vprašanja 
s področja političnega sistema 
in družbenoekonomskih od- 
nosov, za katero ne bi mogli 
poiskati ustavne podlage v 
omenjeni določbi. 

Po mnenju Komisije bi kaza- 
lo ustavno določbo uporabiti 

samo v izjemnih primerih kot 
ustavno podlago za zvezne za- 
kone. S široko razlago in upo- 
rabo omenjene določbe bi na- 
mreč lahko postala vprašljiva 
tudi pristojnost republik in po- 
krajin, da bi s svojimi zakoni 
uredile to problematiko. 

Kakor so sodiJi člani Komisi-. 
je, bi morali rešiti vsa skupna 
vprašanja s področja uresniče- 
vanja funkcij v javnem informi- 
ranju s samoupravnim spora- 
zumevanjem in družbenim do- 
govarjanjem med republikami 
in pokrajinama. 

Sklenili so, da bo v primeru, 
če se bo Zvezni izvršni svet 
vendar odločil predlagati ta 
zakon, Komisija še enkrat 

preučila vsa njegova konkret- 
na vprašanja. 

STALIŠČA KOMISIJE 
ZA INFORMIRANJE 

Ko so člani Komisije za in- 
formiranje razpravljali o kon- 
kretnih rešitvah Zakona o te- 
meljih sistema javnega infor- 
miranja, so predlagano bese- 
dilo navzlic nekaterim po- 
manjkljivostim, nedorečenosti 
in nenatančnosti pri definira- 
nju posameznih vprašanj, oce- 
nili kot ustrezno podlago za 
konkretno razdelavo enotnih 
temeljev sistema javnega in- 
formiranja. 

jjpoooooooaseceeooaoooaoooooeoooeieoeooeo« 
S STALIŠČA SKUPŠČINSKIH DELOVNIH TELES O 8 
8 OSNUTKU ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA 8 
j JAVNEGA OBVEŠČANJA - AS 334 | 
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Največ pozornosti je bilo v 
Kdmisiji deležno vprašanje na- 
tančnejšega definiranja, kaj je 
mogoče razumeti s temelji si- 
stema javnega informiranja. 

Zadržali pa so se tudi pri do- 
ločbah o uresničevanju druž- 
benega interesa na tem po- 
dročju, o ustanavljanju poseb- 
nih družbenih teles, o dajanju 
pobud za ustanavljanje javnih 
glasil, postopku izbire in ime- 
novanju poslovodnih organov 
oziroma glavnega urednika 
javnega glasila. 

V Komisiji so poudarili, da je 
v zakonu treba jasneje oprede- 
liti razlike med sistemom jav- 
nega informiranja in družbe- 
nim sistemom informiranja. Še 
zlasti, ker je v sedanjem tekstu 
materija pomešana. Prav tako 
je potrebno obdelati pravico 
delovnih ljudi v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela in družbenopolitič- 
nih skupnostih, kot tudi pravi- 
co skupine občanov, da usta- 
nove javno glasilo. 

Po mnenju Komisije ni nuj- 
no, da bi Socialistična zveza 
obravnavala vse pobude za 
ustanovitev javnih glasil (tako 
določa zakonski osnutek). Po- 
goj pa je, da bi vsak usta- 
novitelj spoštoval določbe Za- 
kona o združenem delu in dru- 
gih zakonov. Vendar pa bo po- 
trebno razlikovati, če bodo to 
pobudo dali delovni ljudje v 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah po eni strani, ter skupine 
občanov po drugi strani. Če bi 
sprožila pobudo prva omenje- 
na skupina, te pobude ne bi 
bilo potrebno verificirati v So- 
cialistični zvezi. Zadostovalo 
bi, če bi organizacije same 
preučile in ocenile potrebnost 
ustanovitve javnega glasila. 
Pobudo skupine občanov pa 
bi bilo potrebno verificirati. 

Javna glasila, meni Komisija, 
ki jih ustanavljajo skupine ob- 
čanov, morajo biti registrirana 
in morajo delovati na temelju 
Zakona o združenem delu. 

VEČJI VPLIV 
UPORABNIKOV 
NA POLITIKO 
SREDSTEV JAVNEGA 
INFORMIRANJA 

Predlog, da bi oblikovali po- 
sebna družbena telesa, ki bi 
ugotavljala, če je v posamez- 
nih primerih v javnem informi- 
ranju prizadet osebni ali druž- 
beni interes, ni dobil podpore. 
Razlog za tako stališče je bil, 
da že imamo številna telesa, ki 
se ukvarjajo s problematiko 
javnih glasil - v Socialistični 
zvezi, Zvezi komunistov Jugo- 
slavije, izdajateljske svete in 
druga. Namesto tega je Komi- 
sija predlagala, da bi preučili 
smotrnost oblikovanja sveta 
potrošnikov oziroma uporab- 
nikov storitev javnih glasil kot 
tudi poiskali možnosti za nji- 
hov večji vpliv na politiko sred- 
stev javnega informiranja. 

Člani komisije so poudarili 
nujnost jasnejšega definiranja 
pravic in dolžnosti vseh nosil- 
cev sistema javnega informira- 
nja, kar velja tako za organiza- 

cije, ki se ukvarjajo s to dejav- 
nostjo, kot za vire informira- 
nja. Posebej pa so se zavzeli, 
naj bi zakon opredelil osebno 
odgovornost. 

Po predlogu naj bi časopi- 
sne agencije uvrstili med javna 
glasila, Jugoslovanska radio 
televizija pa naj bi bila v zako- 
nu posebej omenjena. Mimo. 
tega so tudi predlagali, da bi 
zakon opredelil kazenske do- 
ločbe. 

Kar zadeva obveščanje na- 
ših delavcev, ki so na zača- 
snem delu v tujini, se Komisija 
zavzema, da tega področja ne 
bi urejali skupaj z informira- 
njem izseljencev, to je tujih dr- 
žavljanov. Prav tako je informi- 
ranje tuje javnosti potrebno 
obdelati v posebnem členu. 

Na koncu je Komisija oceni- 
la, da bo javna razprava o tem 
zakonu izrazila avtentične in- 
terese združenega dela in de- 
lovnih ljudi ter občanov in po- 
nudila najprimernejše rešitve 
vprašanj, ki naj bodo predmet 
zakona o temeljih sistema jav- 

• nega informiranja. 

Točnejše določanje bilanc skupnih 

sredstev in obveznosti federacije 

• Negospodarske investicije federacije bodo financirane samo po posebnem sred- 
njeročnem programu 

• Nove rešitve za zagotavljanje sredstev za spodbujanje izvoza 
• Prispevki republik in pokrajin zveznemu proračunu na podlagi rebalansa bodo 

odvisni od njihovega deleža v družbenem proizvodu Jugoslavije 
• Sredstva za delo zveznih organov bodo odvisna od pomena, obsega in zahtevno 

sti nalog in od delovnih uspehov 
• Skrajšujejo se roki za izdajo predloga zaključnega računa federacije Skupščine 

SFRJ 

Zvezni izvršni svet je sprejel 
in poslal Skupščini SFRJ v raz- 
pravo in sprejetje Osnutek za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o financiranju 
federacije (AS - 343). Za nje- 
govo sprejemanje je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

S tem dokumentom niso 
predlagli nobenih sprememb 
pri temeljnih določilih veljav- 
nega sistema financiranja 
funkcij federacije; ta sistem 
namreč omogoča stabilne vire 
financiranja najpomembnejših 
splošnih družbenih funkcij in 
skupnih potreb ter interesov 
republik in avtonomnih pokra- 
jin, ki se uresničujejo v federa- 
ciji. 

Spremembe in dopolnitve 
Zakona o financiranju federa- 

cije zadevajo predvsem: izbolj- 
šanje določanja obveznosti, ki 
avtomatično nastajajo za pro- 
račun federacije, izpopolnje- 
vanje financiranja blagovnih 
rezerv, popolnejše urejanje si- 
stema izdvajanja sredstev za 
spodbujanje izvoza, pa še fi- 
nanciranje negospodarskih in- 
vesticij federacije itd. 

BILANCA SREDSTEV 
IN PRORAČUNSKE 
OBVEZNOSTI 
FEDERACIJE 

Osnutek zakona med dru- 
gim določa, da je hkrati s pro- 
računom federacije, potrebno 
dostaviti Skupščini SFRJ tudi 
pregled skupnih sredstev in 
obveznosti federacije s po- 

trebno dokumentacijo. To bo v 
prihodnje potrebno zaradi te- 
ga, da bi lahko spremljali ure- 
sničevanje politike, določene z 
družbenim planom Jugoslavije 
in z aktom o skupni politiki 
ekonomskega in socialnega 
razvoja, pa tudi zaradi pregle- 
da nad izvajanjem funkcij in 
skupnih potreb v federaciji. 

Takšna bilanca zajema ce- 
lotna proračunska sredstva fe- 
deracije, zveznih direkcij za 
blagovne rezerve, Interesne 

skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, Skla- 
da federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo ter Solidarnost- 
nega sklada za neuvrščene dr- 
žave in države v razvoju. Siste- 
mizirani so tudi viri in razpore- 
ditev sredstev za posamezne 
namene. 

Osnutek zakona nadalje do- 
loča, da bi proračunska sred- 
stva v prihodnje valorizirali sa- 
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mo v primeru, če bo dosežena 
rast narodnega dohodka po 
tekočih cenah za nad pet in- 
deksnih točk večja od planira- 
ne. Izjema bodo le sredstva, 
namenjena za uresničevanje 
srednjeročnega plana razvoja 
Jugoslovanske ljudske arma- 
de, in sicer le del za nabavo 
vojaške opreme in orožja. 

NEGOSPODARSKE 
INVESTICIJE PO 
PROGRAMU 

Tista sredstva, ki bodo iz 
proračuna federacije 'name- 
njena za negospodarske inve- 
sticije organov federacije, bo 
treba po Osnutku zakona v pri- 
hodnje določati s posebnim 
programom . Program naj bi 
sprejemali ob družbenem pla- 
nu razvoja Jugoslavije, bo pa 
podlaga za določanje posa- 
mičnih obveznosti federacije 
pri financiranju negospodar- 
skih investicij njenih organov. 

Glede financiranja blagov- 
nih rezerv federacije je v 
Osnutku zakona predlagano, 
da se s proračunom federacije 
zagotovijo sredstva za njihovo 
ohranitev in obnavljanje. To 
mora biti skladno s progra- 
mom blagovnih rezerv federa- 
cije, ki temelji na srednjeroč- 
nem planu razvoja Jugoslavije. 

Vire sredstev za oblikovanje 
blagovnih rezerv po omenje- 
nem programu pa bi določali s 
posebnim zveznim zakonom. 

SREDSTVA ZA 
SPODBUJANJE 
IZVOZA 

Pr;i sredstvih, ki jih proračun 
odstopa Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino (le ta jih uporab- 
lja za vračanje carin in drugih 
dajatev v korist organizacij 
združenega dela - uvoznic), 
predlaga zakonski osnutek 
dve alternativni rešitvi. 

Po temeljni rešitvi bi višino 
carin in drugih uvoznih daja- 
tev, namenjenih Interesni 
skupnosti, določili z absolut- 
nim zneskom, tako da bi opre- 
delili odstotek prihodkov od 
carin in drugih uvoznih daja- 

tev, Odstotni delež bi šel v ko- 
rist Interesne skupnosti in ga 
ne bi vključevali v proračun, 

Če pa bi na ta način ne dose- 
gli dogovorjene višine sred- 
stev za spodbujanje izvoza, bi 
federacija za izkazano razliko 
izdala menice, njihovo pokritje 
pa zagotovila s sredstvi prora- 
čuna za prihodnje leto. 

Alternativna rešitev je v 
Osnutku določena za primer, 
če bi na omenjeni način že 
pred .koncem leta, za katero je 
bil določen odstotek izdvojitve 
sredstev za spodbujanje izvo- 
za, zbrali dogovorjeno višino 
sredstev. V tem primeru bi se 
avtomatično ustavilo nadaljnje 
usmerjanje sredstev od carin 
In drugih uvoznih dajatev v do- 
bro Interesne skupnosti. Na- 
daljnja sredstva bi se stekala v 
proračun federacije. 

PRISPEVKI REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

Tudi v delu, ki zadeva pri- 
spevke republik in pokrajin v 
proračun federacije, so pred- 
lagane v Zakonu o financiranju 
federacije dopolnitve. Osnutek 
tega zakona določa način za 
ugotavljanje višine teh pri- 
spevkov v primeru, ko se z re- 
balansom povečajo ali pa 
zmanjšajo obveznosti republik 
in pokrajin. Znesek nastale ra- 
zlike bi razporedili na posa- 
mezne republike in pokrajini 
na podlagi podatkov o njihovi 
udeležbi v družbenem proiz- 
vodu jugoslovanskega gospo- 
darstva za minulo leto. More- 
bitno zmanjšanje prispevka pa 
bi tudi obračunali na podlagi 
podatkov o udeležbi v družbe- 
nem proizvodu. 

Osnutek zakona prinaša no- 
vost, da bi v prihodnje, ob pri- 
pravi proračuna za naslednje 
leto, odpadla faza predloga te- 
meljev proračuna federacije. 

Predlagatelj se zavzema tudi 
za točnejše zakonsko oprede- 
ljevanje vsebine prihodnjih za- 
konov o določanju skupnega 
obsega odhodkov proračuna 
federacije. 

Skupen obseg proračunskih 
odhodkov federacije bo Skup- 
ščina SFRJ določala z zako- 

nom, skladno s skupno politi- 
ko ekonomskega in socialne- 
ga razvoja Jugoslavije, z napo- 
vedmi in proporci družbenega 
plana Jugoslavije in v skladu z 
določbami zveznih zakonov, 

Z-^kon bodo delegati tudi v 
prihodnje sprejemali vsako le- 
to, vsebovati pa bo moral 
skupno višino odhodkov 
(vključujoč tudi stalno prora- 
čunsko rezervo), skupno viši- 
no izvirnih prihodkov federaci- 
je, razliko med skupno višino 
odhodkov in izvirnih prihod- 
kov, pa tudi vire sredstev iz 
katerih bo ta razlika pokrita. 
Zakon o obšegu odhodkov fe- 
deracije bo moral vsebovati tu- 

Idi višino izvirnih prihodkov fe- 
deracije, ki ne bodo uporablje- 
ni v proračunu. 

Osnutek proračuna federa- 
cije naj bi tudi v prihodnje obli- 
kovali skladno s smernicami 
Skupščine SFRJ in na podlagi 
predloga organov federacije 
ter drugih uporabnikov prora- 
čunskih sredstev za zagotovi- 
tev sredstev, potrebnih za izva- 
janje njihovih nalog. 

V predlaganih spremembah 
zakona o financiranju federa- 
cije so podrobneje opredeljeni 
tisti elementi, ki jih bodo upo- 
rabili ob ocenjevanjih, kolikš- 
na sredstva so za delo organov 
federacije in drugih uporabni- 
kov proračunskih sredstev po- 
trebna. 

V prihodnje pa bodo sred- 
stva odvisna še od pomena, 
obsega, vrste in sestavljenosti 
nalog, kot so določene z de- 
lovnimi programi zveznih or- 
ganov, prav tako pa tudi od 
delovnih pogojev ter od rezul- 
tatov, kot jih bodo dosegali s 
svojo vlogo pri razvoju družbe- 
ne produktivnosti dela in so- 
cialističnih družbenih od- 
nosov. 

PREDLAGANJE 
ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA PRORAČUNA 

S spremembami zakona je 
predlagano skrajšanje rokov 
za dostavo zaključnega računa 
proračuna federacije Skupšči- 
ni SFRJ. V skladu s tem so tudi 
skrajšani roki, v katerih mora 
Zvezni izvršni svet dostaviti ta 

dokument Službi družbenega 
knjigovodstva v pregled. 

Predlog zaključnega računa 
proračuna fedpraclje bo moral 
tudi v prihodnje določiti Zvezni 
izvršni svet in ga do 15. aprila 
tekočega leta poslati Službi 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije in republiškim ter po- 
krajinskima Izvršnima sve- 
toma. 

Na ta način bi Zveznemu 
izvršnemu svetu omogočili, da 
dostavi predlog zaključnega 
računa proračuna federacije 
Skupščini SFRJ, skupno s po- 
ročilom Službe družbenega 
knjigovodstva, do 25. maja-to 
je več kot mesec dni prej kot 
sedaj. 

Hkrati z zaključnim računom 
proračuna federacije bi ZIS 
dostavil tudi svoja poročila o 
izvedbi proračuna in o uresni- 
čitvi programa modernizacije 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij. V ta na- 
men so namreč zagotovljena s 
posebnim zakonom proračun- 
ska sredstva federacije. 

Istočasno bi ZIS Skupščini 
SFRJ dostavljal tudi bilanco 
dospelih, vendar neporavna- 
nih proračunskih obveznosti, 
poročilo Proračunske inšpek- 
cije o pregledu zaključnih ra- 
čunov posameznih uporabni- 
kov proračuna, poročilo o po- 
trošenih deviznih sredstvih, ki 
so bila odobrena zveznim or- 
ganom in organizacijam in tu- 
di letna poročila zveznih orga- 
nov in organizacij. 

Poleg tega pa bi dostavljali 
Skupščini SFRJ letno poročilo 
o izvršitvi proračuna federaci- 
je. V njem bi podrobneje obra- 
zložili posamezne elemente 
zaključnega računa proračuna 
federacije. Poročilo pa bi vse- 
bovalo še oceno izvajanja pro- 
računske politike v minulem 
letu in globalno oceno o izva- 
janju programa in nalog, za 
katere so bila s proračunom 
določena ustrezna sredstva. 

Na enak način bi Skupščini 
SFRJ dostavljali tudi zaključne 
račune skladov federacije, 
zveznih direkcij za blagovne 
rezerve in drugih organov in 
organizacij federacije, ki imajo 
zagotovljena sredstva za po- 
sebne namene, čeprav se ne 
financirajo neposredno iz pro- 
računa federacije. 
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Usklajevanje dela organa, ki opravlja 

zadeve državne varnosti  

• Svet se oblikuje kot delovno telo Predsedstva SFRJ namesto sedanjega Zvez- 
nega sveta za varstvo ustavne ureditve u; 

• Svet bo uresničeval vpogled v zakonitost dela zveznih upravnih organov, ki 
opravljajo zadeve državne varnosti 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
Predlog za izdajo zakona o 
Svetu Predsedstva SFRJ za 
varstvo ustavne ureditve SFRJ, 
z Osnutkom zakona (AS 359). 
Osnutek ureja oblikovanje 
Sveta kot delovnega telesa 
Predsedstva SFRJ, ki bo s svo- 
jo dejavnostjo prispeval k 
učinkovitejšemu uresničeva- 
nju ustavne vloge Predsedstva 
SFRJ v varstvu z Ustavo dolo- 
čene ureditve. 

SPREMEMBA 
STATUTA 
IN ZNAČAJA SVETA 

Ko je bil leta 1979 sprejet 
Zakon o temeljih družbenih 
svetov in o zveznih družbenih 
svetih, so nehale veljati določ- 
be Zakona o zveznih svetih, ra- 
zen določb, ki se nanašajo na 
Zvezni svet za varstvo ustavne 
ureditve. Ob tej priložnosti je 
bilo sklenjeno, naj se še naprej 
preučujeta status in narava 
Zveznega sveta in predlagajo 
ustrezne rešitve. Na podlagi 
tega je bilo predloženo, da se 
oblikuje Svet Predsedstva 
SFRJ za varstvo ustavne uredi- 

tve, kot delovno telo Predsed- 
stva SFRJ in v tem smislu je bil 
pripravljen tudi Osnutek. 

PRISTOJNOSTI SVETA 
V Osnutku zakona je predvi- 

deno, da Svet obravnava vpra- 
šanja s področja varstva z 
Ustavo SFRJ zagotovljene ure- 
ditve (državna varnost), v okvi- 
ru pravic in dolžnosti Predsed- 
stva SFRJ, ki se nanašajo na 
stanje, temelje sistema in poli- 
tiko na tem področju vpraša- 
nja, ki so pomembna za 
usmerjanje in usklajevanje or- 
ganov, ki opravljajo zadeve dr- 
žavne varnosti, družbeno kon- 
trolo nad tem delom, kakor tu- 
di druga vprašanja, ki so po- 
membna za varnost države. V 
zvezi s tem daje Svet Predsed- 
stvu mnenja in predloge o 
vprašanjih, ki jih je obravnaval. 

Predsedstvo SFRJ lahko 
Svetu poveri, da opravlja iz 
njegove pristojnosti določene 
zadeve, ki se nanašajo na us- 
klajevanje dela organov, ki 
opravljajo zadeve državne var- 
nosti Zvezni izvršni svet lahko 
v okviru določenih pravic in 

dolžnosti glede usklajevanja 
dela zveznih upravnih orga- 
nov, ki opravljajo zadeve dr- 
žavne varnosti, predlaga, naj 
Svet obravnava določena 
vprašanja s tega področja. Na 
ta način uresničuje Svet vpo- 
gled v zakonitost dela teh or- 
ganov, posebej s stališča spo- 
štovanja z Ustavo in zakonom 
določenih pravic in svoboščin 
človeka in občana, pravic or- 
ganizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kot tu- 
di giede metod in sredstev, ki 
jih uporabljajo službe državne 
varnosti pri opravljanju svojih 
zadev. 

SESTAVA IN NAČIN 
DELA 

Osnutek zakona določa, da 
predsednika in določeno števi- 
lo članov imenuje Predsedstvo 

SFRJ iz svojih vrst, določeno 
število Članov pa imenujejo v 
dogovoru z vodilnimi organi 
družbenopolitičnih organizacij 
v federaciji. Predsednik Zvez- 
nega izvršnega sveta ter zvezni 
sekretarji za notranje zadeve, 
ljudsko obrambo in za zunanje 
zadeve so po svojem položaju 
člani Sveta. Svet za svoje delo 
odgovarja Predsedstvu SFRJ. 

Svet lahko oblikuje komisije 
zaradi opravljanja določenih 
zadev in nalog. Določena vpra- 
šanja z delovnega področja 
Sveta se lahko obravnavajo na 
sejah Sveta z udeležbo pred- 
stavnikov ustreznih zveznih, 
republiških in pokrajinskih or- 
ganov državne varnosti, odvi- 
sno od vprašanj, ki jih obrav- 
navajo. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da z imenovanjem pred- 
sednika in članov Sveta prene- 
ha delo sedanjega Zveznega 
sveta za varstvo ustavne uredi- 
tve. 
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OSNUTEK ZAKONA O SVETU PREDSEDSTVA 
SFRJ ZA VARSTVO USTAVNE UREDITVE - AS 359 

Neplačana taksa ne zadrži izpeljave 

sodnega postopka _____  

• Z novim zakonskim predpisom o sodnih taksah je predvldeno da se plačalo takse 
v kazenskem postopku v civilni tožbi pred vojaškim sodiščem 

Zakonsko ureja zvezne so- 
dne takse Zakon o zveznih so- 
dnih taksah iz leta 1972, ki do- 
slej ni bil spremenjen, čeprav 
je bila medtem spremenjena 
pristojnost sodišč v federaciji. 
Drugače pa se financirajo tudi 
družbenopolitične skupnosti. 
Zaradi tega je potrebno spreje- 
ti nove predpise, ki bi uredili 
odprta vprašanja na tem po- 
dročju. 

Predlog za izdajo zakona o 
zveznih sodnih taksah, ki ga je, 
skupaj z Osnutkom zakona 
(AS 358), Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo in sprejetje 
Skupščini SFRJ, glede plače- 
vanja taks ne vsebuje drugač- 
nih načel kot sedaj veljavni za- 
kon. Po teh načelih je potreb- 
no plačevati takso za sodišča 
federacije v pravdnem postop- 
ku, kazenskem postopku, ki se 

začne na zasebno tožbo in v 
upravnem postopku. Takso 
mora pri tem plačati oseba, ki 
predlaga začetek postopka art 
pa je zainteresirana za njegovo 

izpeljavo, te takse pa ni po- 
trebno plačevati za postopke, 
opravljene po uradni dolžno- 
sti. 

| OSNUTEK ZAKONA O ZVEZNIH SODNIH TAKSAH ^ 

eoeoa 
-AS 358 
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PLAČEVANJE TAKSE V 
KAZENSKEM 
POSTOPKU 

V primerjavi s sedanjimi za- 
konskimi rešitvami prinaša 
Osnutek zakona tudi nekatere 
novosti. Tako je predvideno, 
da bo potrebno plačevati so- 
dno takso za kazenski posto- 
pek pred vojaškim sodiščem, 
če se bo začel na zasebno tož- 
bo. V taksno tarifo, ki je se- 
stavni del! tega predpisa, je 
vključena tudi posebna tarifna 
številka, ki ureja plačevanja te 
takse. 

Za vse sodne spore in druge 

zadeve, ki sodijo v pristojnost 
sodišč federacije in se mora 
zanje plačevati sodna taksa, je 
predvideno, da se plačuje v 
kolkih. Ti so enotni za vso dr- 
žavo in sodijo med prihodke 
tiste občine, kjer so bili kuplje- 
ni. Izjema so le primeri, ko tak- 
sa preseže 200 dinarjev. Takse, 
višje od te vsote, je namreč 
potrebno plačati v gotovini in 
pripadajo proračunu federa- 
cije. 

Osnutek zakona predvideva, 
da neplačana taksa ali prema- 
lo plačana taksa ne zadrži po- 
teka sodnega postopka. Za- 
htevek za plačilo takse zastara 
v dveh letih po izteku leta, v 

katerem je bilo potrebno pla- 
čati to takso. 

Osnutek zakona nadalje tudi 
določa, da lahko stranka, ki 
uspe v upravnem sporu, zahte- 
va povrnitev plačane takse. 
Novost je, da imajo to pravico 
tudi stranke v upravno-račun- 
skem sporu ter uporabniki 
družbenih sredstev. 

Novi predpis tudi razširja 
krog oseb, ki so oproščene 
plačevanja taks. Razlogi za 
oprostitev pa so lahko social- 
ni, družbenopolitični ali pa 
splošno družbeni. 

TAKSNA TARIFA 
Taksna tarifa, ki je sestavni 

del tega predpisa, vsebuje dve 
novi tarifni številki, ki določata 
plačilo takse za zasebno tožbo 
v kazenskih zadevah pred vo- 
jaškimi sodišči prve stopnje in 
plačilo takse v postopku za so- 
dno varstvo pred Zveznim so- 
diščem. 

Taksna tarifa tudi povečuje 
zneske sodnih taks za postop- 
ke pred sodišči federacije, in 
sicer tako, da je sćdaj veljavna 
taksna tarifa valorizirana za 
300 odstotkov. Ker gre pri tem 
za majhne zneske, to poveča- 
nje, kakor poudarja obrazloži- 
tev omenjenega predpisa, ne 
bo pomenila večje finančne 
obremenitve občanov. 

ANALIZE IN OCENE 

Kljub povečanemu vlaganju neizpolnjeno 

pričakovanje v stanovanjski graditvi 

• V preteklem srednjeročnem obdobju od leta 1976 do 1980 je bilo zgrajeno 722.000 
ali 88 odstotkov od 820.000 načrtovanih stanovanj 

• Zmanjšan obseg graditve je posledica pomanjkanja gradbenega materiala in 
opreme, slabe organizacije in učinkovitosti dela, pomanjkanje načrtov, projektov 
in lokacij 

• Stanovanjske samoupravne interesne skupnosti še niso postale mesto za re- 
snično odločanje o bistvenih vprašanjih stanovanjske politike 

• Zelo nizke stanarine ne zadoščajo niti za vzdrževanje enostavne reprodukcije 
stanovanjskega sklada, cene stanovanj pa neprestano naraščajo (od leta 1975 do 
1979 so se povečale za 100 odstotkov) 

• Slab razvoj komunalne infrastrukture postaja omejujoč dejavnik stanovanjske 
graditve 

• Politične opredelitve pri angažiranju osebnih sredstev pri graditvi in uporabi 
stanovanj še niso uresničene v celoti 

Z družbenim razvojnim pla- 
nom države od leta 1976 do 
1980 je bila predvidena gradi- 
tev okrog 820.000 stanovanj, s 
povprečnim realnim vlaga- 
njem 8 odstotkov letno, stana- 
rine pa naj bi se povzpele na 
raven s katero bi zagotavljali 
sredstva za vzdrževanje in za- 
menjavo stanovanjskega skla- 
da. Po dosedanjih podatkih pa 
bo plan uresničen z okrog 88 
odstotki. V preteklem petlet- 
nem obdobju je bilo grajeno 
720.00 stanovanj, od tega 
272.000 v družbenem in 
445.000 v individualnem sek- 
torju lastnine. V preteklem letu 
je bilo zgrajeno 147.000 stano- 
vanj. Planirano število stano- 
vanj ni bilo zgrajeno, preseže- 

na pa je bila povprečna veli- 
kost stanovanja. To pomeni, 
da so bila grajena večja stano- 
vanja. 

Te podatke in ugotovitve 
vsebuje Analiza o uresničeva- 
nju stanovanjske politike v 
SFRJ, ki jo je Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo dele- 
gatom v Skupščini SFRJ. Pri 
analizi so sodelovali ustrezni 
republiški in pokrajinski orga- 
ni, predvidena pa je bila tudi v 
Resoluciji o politiki uresniče- 
vanja Družbenega plana Jugo- 
slavije v letu 1980. 

V Analizi je ugotovljeno, da 
se je delež vlaganja v stano- 
vanjsko graditev v tem obdob- 
ju v skupnem družbenem pro- 
izvodu in narodnem dohodku 

postopno povečeval (z manjši- 
mi odstopanji v letu 1977). V 
letu 1980 je znašal 9 oziroma 
10 odstotkov. Če pa upošteva- 
mo samo družbeni sektor, so 
bila ta vlaganja precej manjša 
in so znašala 5,3 oziroma 6 od- 
stotkov. 

Kljub temu pa število zgraje- 
nih stanovanj še vedno pada. 
Stanovanjska situacija je neza- 
dovoljiva in se še naprej po- 
slabšuje, posebej v mestnih 
naseljih. Precej delavcev je, ki 

ANALIZA URESNIČEVANJA STANOVANJSKE 
POLITIKE V SFRJ 

Kaosooacooocosoooeeooooeooccoei! 

čakajo na rešitev stanovanj- 
skega vprašanja. Število delav- 
cev, ki so vložili prošnjo za sta- 
novanje se je povečalo z okrog 
440.000 v letu 1975 na 522.000 
v letu 1978. To je povečanje za 
18 odstotkov. 

Takšno povečanje, je pou- 
darjeno v Analizi, je lahko po- 
jasniti tudi s povečanjem pov- 
prečne površine zgrajenih sta4 
novanj, kakor tudi vse večjel 
število nedograjenih stanovanj 
na eno zgrajeno stanovanje. 

SOGCO& 
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Obseg vlaganj v stanovanjsko 
graditev v celoti ni odvisen od 
razpoložljivih denarnih sred- 
stev ampak predvsem od orga- 
nizacijskih in materialno-bi- 
lančnih možnosti, da bi sred- 
stva porabili. 

Konec leta 1978 je na raču- 
nih organizacij iz gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti 
ostalo neporabljenih približno 
15 milijard, konec leta 1979 pa 
okrog 20 milijard dinarjev. Ra- 
zen tega naraščajo tudi zdru- 
žena sredstva na računih sta- 
novanjskih SIS (v letu 1978 je 
bilo 11 milijard dinarjev nepo- 
rabljenih sredstev) in hranilne 
vloge občanov. Izjema so ne- 
katera velika mesta, kjer pa je 
sredstev za te namene celo 
zmanjkalo. Sredstva za stano- 
vanjsko graditev, čeprav niso 
bila vsa porabljena, so bila pri- 
tegnjena z aktivnostjo bank, ki 
so jih plasirale na druga po- 
dročja. 

VZROKI 
NEIZPOLNJENIH 
PRIČAKOVANJ V 
STANOVANJSKI 
GRADITVI 

Vzroki za neizpolnjena pri- 
čakovanja izvrševanja plana so 
objektivne kakor tudi subjek- 
tivne narave, je poudarjeno v 
Analizi. Predvsem plan stano- 
vanjske graditve ni dovolj te- 
meljil na planih in programih 
organizacij združenega dela, 
prišlo pa je tudi do počasnih in 
strukturno neusklajenih go- 
spodarskih gibanj. 

Neustrezna razporeditev 
(koncentracija v velikih me- 
stih) in pomanjkanje določe- 
nih zmogljivosti za stanovanj- 
sko graditev, zlasti v končni fa- 
zi ter občasno pomanjkanje 
nekaterih osnovnih gradbenih 
materialov in opreme ter nee- 
nakomernost pri oskrbovanju 
posameznih regij je pomemb- 
no vplivala na stanovanjsko 
graditev. Če bi gradili enako- 
merneje skozi vse leto - naj- 
večje število dokončanih sta- 
novanj je v decembru, bi bila 
odstranjena ozka grla pri gra- 
ditvi stanovanj, je poudarjeno 
v Analizi. 

Subjektivni razlogi so v naj- 
večjem delu v zvezi z neza- 
dostno organiziranostjo in 
učinkovitostjo v stanovanjski 
graditvi. Očitno je pomanjka- 
nje planov, projektov in loka- 
cij, so pa tudi pojavi takšnih 
zahtev, ki vodijo v neopraviče- 
no zaviranje in podražitev sta- 
novanjske graditve - na primer 
izrecne zahteve investitorjev 
za parketom in drugim decidi- 
ranim materialom, ki jih je mo- 
goče zamenjati z nekaterimi 
drugimi. 

Individualna stanovanjska 
graditev ni bila dovolj organi- 
zirana, čeprav obsega dve tret- 
jini skupne stanovanjske gra- 
ditve. V glavnem je bila prepu- 
ščena edinole pobudi gradite- 
ljev. 

SAMOUPRAVNO 
INTERESNO 
ORGANIZIRANJE 

Z oblikovanjem samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti so 
bili ustvarjeni pogoji za nepo- 
sredno odločanje delovnih lju- 
di o obsegu in strukturi gradi- 
tve ter o upravljanju družbene- 
ga stanovanjskega sklada. De- 
lovni ljudje pa še zmeraj zares 
in neposredno ne odločajo o 
veeh bistvenih vprašanjih sta- 
novanjske politike, stanovalci 
pa še vedno ne uporabljajo si- 
stema samoupravnega organi- 
ziranja in planiranja. Delegat- 
ski sistem v teh skupnostih še 
vedno ni zaživel, saj ni čutiti 
stališč delegatske baze, dele- 
gati pa ne prenašajo dovolj 
stanovanjske politike v svojo 
delegatsko bazo. V Analizi je 
tudi poudarjeno, da ni dovolj 
razmejeno delovno področje 
odločanja, preveč pa vloga 
skupščine SIS. 

Samoupravno organiziranje 
v stanovanjskih stavbah zao- 
staja za samoupravljanjem v 
združenem delu, predvsem za- 
radi nenehnega realnega 
zmanjševanja materialne pod- 
lage za vzdrževanje stanovanj- 
skega sklada in zaradi neu- 
streznega ravnanja številnih 
strokovnih služb na tem po- 
dročju. To ima za posledico 
manjšo aktivnost stanovalcev. 
Maloštevilni so primeri, kjer 
hišna samouprava dobro delu- 
je in kjer na prostovoljni dogo- 
vorjeni osnovi oblikujejo do- 
polnilna sredstva za vzdrževa- 
nje skupnih delov stanovanj- 
ske stavbe. Tudi stanovanjsko 
zadružništvo v sedanjem ra- 
zvoju še zmeraj nima ustrezne 
vloge. 

FINANCIRANJE 
GRADITVE IN CENA 
STANOVANJ 

Po veljavnem sistemu finan- 
ciranja stanovanjske graditve 
se izločajo sredstva v dogovor- 
jenem odstotku od bruto izpla- 
čanih osebnih dohodkov, kot 
tudi od čistega dohodka. Sred- 
stva so namenska in se upo- 
rabljajo za nakup družbenih 
stanovanj, za kredite delav- 
cem, ki žele zgraditi stanova- 
nje, za zboljšanje stanovanj- 
skih razmer, za uresničevanje 
solidarnosti in drugo. Poleg 
omenjenih sredstev v številnih 
organizacijah izločajo iz čiste- 

ga dohodka še dopolnilna 
sredstva. 

Cene stanovanj zelo pospe- 
šeno rastejo. Kvadratni meter 
stanovanjskega prostora je le- 
ta 1975 stal 5.600 dinarjev, leta 
1979 pa 11.000 dinarjev. V 
strukturi cen ostali stroški gi- 
treje naraščajo kot stroški gra- 
ditve. Njihov delež se je pose- 
bej povečal v velikih mestih 
(dražji objekti infrastrukture, 
razseljevanja, zajemanje v do- 
bro mestne rente in drugo). 

Na pospešeno rast cen sta- 
novanj so vplivali predvsem: 
občasno pomanjkanje in po- 
rast cen za gradbeni material, 
nizka produktivnost in dolgi 
roki graditve, nezadostna or- 
ganiziranost in koordinacija 
udeležencev, kot tudi zboljša- 
na opremljenost stanovanj in 
drugo. 

V gradivu je nadalje navede- 
no, da razvoj komunalne infra- 
strukture zaostaja za potreba- 
mi in zmeraj bolj postaja ome- 
jujoč dejavnik stanovanjske 
graditve. Iz razpoložljivih virov 
ni moč zagotoviti potrebnih 
sredstev za graditev in razvoj 
infrastrukture. Posebna težava 
je tudi dejstvo, da ni možnosti 
za kreditiranje komunalne gra- 
ditve pod pogoji, ki ustrezajo 
značaju gospodarjenja (nižje 
obresti in daljši odplačilni rok). 
V takšnem položaju se breme 
financiranja prenaša na inve- 
stitorje, kar negativno vpliva 
na ceno stanovanja. Da bi se 
temu izognili je treba iz na- 
menskih sredstev za stano- 
vanjsko graditev istočasno 
izločiti tudi poseben del za ko- 
munalno graditev. Odločanje o 
politiki cen komunalnih stori- 
tev in proizvodov bi moralo biti 
izvedeno v občini, ona pa bi 
morala določiti program gradi- 
tve te infrastrukture in vire fi- 
nanciranja. 

STANARINE 
IN VZDRŽEVANJE 
STANOVANJSKEGA 
SKLADA 

Kljub jasnim družbenim 
opredelitvam, da je treba s sta- 
narinami zagotoviti vzdrževa- 
nje in enostavno reprodukcijo 
stanovanjskega sklada, so le- 
te še vedno dokaj nizke. Da bi 
zavarovali standard delovnih 
ljudi so bile stanarine nizke, 
pri tem pa ni bilo upoštevano 
dejstvo, da članarino plačuje 
le ena petina vseh gospodinj- 
stev oziroma tretjina mestnih 
gospodinjstev v Jugoslaviji. 
Povprečne letne stanarine 
znašajo 1 odštotek cene sta- 
novanja, morale pa bi biti naj- 
manj 2 do 2,5 odstotka. 

Takšna politika destimula- 
tivno deluje na angažiranje 

osebnih sredstev in namensko 
varčevanje za stanovanje, ker 
so izdatki za odplačilo kreditov 
s katerimi je stanovanje kup- 
ljeno večkratno večji od stana- 
rine, ki se plača za uporabo 
družbenega stanovanja. Prav 
tako je ugodnejša za nosilca 
stanovanjske pravice glede na 
tiste, ki na drugačen način re- 
šujejo stanovanjsko vprašanje. 

Sredstva za upravljanje in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš 
se ustvarjajo v 70 odstotkih iz 
stanarin, 15 odstotkov iz za- 
kupnine za poslovne prostore 
ter iz nadomestila lastnikov 
etažnih stanovanj, kakor tudi 
iz dopolnilnih sredstev stano- 
valcev in tistih, ki oddajajo sta- 
novanja. 

Zaradi nizkih stanarin so vla- 
ganja v vzdrževanje družbene- 
ga stanovanjskega sklada pre- 
majhna, kar negativno vpliva 
na pogoje stanovanja. Razen 
tega so neracionalno izkori- 
ščena, v glavnem zaradi slabe 
organiziranosti strokovnih 
služb za vzdrževanje, premaj- 
hna pa so tudi za nujna popra- 
vila. 

OSEBNA SREDSTVA 
IN SOLIDARNOST 

Politične opredelitve o an- 
gažiranju osebnih sredstev pri 
graditvi in uporabi stanovanj 
so bile izražene v političnih in 
pravnih dokumentih, vendar 
se še vedno ne uresničujejo v 
zadostni meri. Angažiranje 
osebnih sredstev zahteva 
predvsem določitev ustrezne 
kreditne in zemljiške politike 
in poznavanje strukture dru- 
žinskih proračunov in osebne 
porabe v celoti. 

Na tem področju se uresni- 
čuje višja oblika solidarnosti. 
Dosedanje obvezno izločanje 
sredstev vseh zaposlenih, upo- 
kojencev in invalidov za stano- 
vanjsko graditev pomeni ure- 
sničevanje splošne solidarno- 
sti. Kreditiranje stanovanjske 
graditve pod zadovoljivejšimi 
pogoji - nižje obresti in daljši 
rok odplačevanja - prav tako 
predstavlja obliko solidarnosti, 
je poudarjeno v Analizi. 

Vendar je najpomembnejša 
oblika solidarnosti izločanje 
sredstev za stanovanja delav- 
cem nizko akumulativnih or- 
ganizacij, za subvencioniranje 
stanarin, financiranje infra- 
strukture in drugo. V celotnem 
stanovanjskem skladu je takš- 
nih stanovanj okrog 62.000. 

EKONOMIKA 
GRADITVE 
STANOVANJ 

Ob koncu leta 1978 je bil 
sklenjen Družbeni dogovor o 
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racionalizaciji stanovanjske 
gradnje z namenom, da se za- 
gotovijo pogoji za stabilizacijo 
cen in relativno znižanje stro- 
škov gradnje ter učinkovitejša 
realizacija programiranega 
obsega stanovanjske graditve. 
Dogovor pa se slabo izvaja in 
doslej na tem področju niso 
bili doseženi vidnejši uspehi. 

V Jugoslaviji imamo po- 
membno in dobro opremljeno 
gradbeno operativo, dober 
ineženirsko-tehnični kader in 
ustrezno število delavcev, ki bi 
se lahko bolj angažirali pri 
stavbnem gradbeništvu. 

Proizvajalci stanovanj lahko 
zboljšajo organizacijo poslo- 
vanja in proizvodnje predvsem 
z uresničevanjem doslednih 
samoupravnih in dohodkovnih 
odnosov med udeleženci pri 
graditvi. Prav tako lahko z 
ustreznimi samoupravnimi 
sporazumi usklajujemo razvoj 
zmogljivosti za graditev, uvaja- 
nje novih tehnoloških proce- 
sov in odpravijo nepotrebne 
nakupe tujih licenc. Imamo 
zmogljivosti za glavna gradbe- 
na dela, to pa ne velja za 
zmogljivosti za končna in in- 
stalacijska dela. Sami proizva- 
jalci največkrat zaradi proble- 
ma s cenami sprejemajo gradi- 
tev drugih v glavnem investi- 
cijskih objektov. 

Materialne bilance, je reče- 
no v Analizi so bile občutno 
motene in so predstavljale li- 
mitirajoči dejavnik stanovanj- 

ske graditve. Materiala ni bilo 
dovolj predvsem zaradi nelzvr- 
ševanja planirane proizvodnje 
In zaradi uvoza nekaterih ma- 
terialov, kot tudi zaradi nizkih 
cen na domačem trgu. Zaradi 
tega je občasno prihajalo do 
prekinitev del na stanovanj- 
skih in drugih objektih, podalj- 
ševali so se roki gradnje in 
dražile cene stanovanj. V gra- 
divu je posebej poudarjeno, da 
je pomembno, c!a se združene- 
mu delu omogoči zanesljivo 
določanje planskih stroškov 
graditve že v trenutku, ko so 
znani poglavitni elementi sta- 
novanjske graditve. V praksi se 
takšni odnosi še ne uresniču- 
jejo. 

STANOVANJSKA 
PRAVICA 

Praksa kaže, da ni več potre- 
be, da se stanovanjska pravica 
popolnoma ureja z zakonom, 
temveč da se vse bolj oblikuje 
v združenem delu na samou- 
pravni podlagi. Dosedanje iz- 
kušnje kažejo, da se v popolni 
stanovanjski zaščiti skriva ne- 
varnost, da jo vsak nosilec sta- 
novanjske pravice lahko zlo- 
rabi. 

Določanje meril za od- 
dajanje družbenih stanovanj v 
uporabo je samoupravna pra- 
vica vsake organizacije in tudi 
praksa zelo različna. Odločilno 
vlogo pri določanju teh kriteri- 

jev bi moralo imeti: stanovanj- 
ska situacija, delovni uspehi, 
kakor tudi skupni socialni po- 
goji in materialne možnosti 
družine, katere stanovanjski 
problem se rešuje. 

V Analizi je sugerirano spod- 
bujanje zamenjave stanovanj, 
kar bi med drugim prispevalo k 
temu, da se kraj stanovanja 
približa kraju dela. To bi pozi- 
tivno vplivalo na produktivnost 
dela, pridobitev časa pri pre- 
vozu, na zmanjšanje pritiska 
na prevozna sredstva in po- 
dobno. 

Treba bi bilo omogočiti tudi 
zamenjavo stanovanja v last- 
ninski pravici občana tako, da 
bi se z zamenjavo za družbeno 
stanovanje nadaljevalo solast- 
niško razmerje v tistem delu, ki 
ustreza vrednosti zamenjane- 
ga stanovanja. 

NADALJNJI UKREPI IN 
AKTIVNOSTI 

V Analizi je na koncu pou- 
darjeno, da bi morali pospešiti 
sprejetje republiških in pokra- 
jinskih predpisov o financira- 
nju stanovanjske graditve, da 
bi lahko od začetka letošnjega 
leta nemoteho uporabljali novi 
sistem izločanja sredstev iz či- 
stega dohodka za uresničeva- 
nje solidarnosti v graditvi in 
uporabi stanovanj. 

Še naprej je treba pospeše- 
vati in spodbujati resnično od- 

ločanje delovnih ljudi In obča- 
nov o Izvajanju družbeno do- 
govarjene stanovanjske politi- 
ke, krepiti delegatski sistem In 
razvijati sistem skupnega od- 
ločanja skupščin občine in sa- 
moupravne stanovanjske 
skupnosti. 

Prav tako je treba pospešiti 
sprejetje novih in revizijo ob- 
stoječih urbanističnih rešitev z 
izdelanimi conami stanovanj- 
ske graditve In spremljajočih 
objektov, kot tudi s programi 
urejanja gradbenih zemljišč. 
Posebno pozornost bi morali 
posvetiti uporabi prostora, 
varčevanju in racionalnejši 
uporabi energije, uporabi ma- 
teriala In opreme iz domače 
proizvodnje, 

Zaradi angažiranja osebnih 
sredstev bi morali v programih 
stanovanjske graditve predvi- 
deti in organizirati graditev 
stanovanj za trg oziroma za ti- 
ste občane, ki prek združene- 
ga dela ne morejo reševati 
svojega stanovanjskega pro- 
blema. Pri tem imajo lahko po- 
membno vlogo stanovanjske 
zadruge. 

Vsi udeleženci v graditvi bi 
morali razvijati dohodkovno 
povezovanje in poslovno zdru- 
ževanje zaradi krepitve eko- 
nomske motiviranosti in odgo- 
vornosti vseh udeležencev v 
stanovanjski gradnji, je pou- 
darjeno na koncu Analize o 
uresničevanju stanovanjske 
politike v SFRJ. 

Boljša preskrba z zdravili, vendar še 

vedno ni zadovoljiva 

Na trgu občasno prihaja do pomanjkanja okrog 200 zdravil s seznama 1.460 
registriranih zdravil za promet v državi 
V naši državi se ukvarja s proizvodnjo zdravi! 14 organizacij združenega dela, 
samo 7 proizvajalcev pa zagotavlja več kot 80 odstotkov celotne proizvodnje 
Domača farmacevtska industrija je v veliki meri odvisna od uvoza surovin, licenc 
in odnosov, ki so na mednarodnem trgu 
Med najvažnejše vzroke za pomanjkanje zdravil lahko štejemo neblagovno reše- 
vanje njihovih cen in počasnost pri realizaciji deviznih pravic na uvoz zdravil in 
surovin 

Oskrba z zdravili na doma- 
čem trgu ni zadovoljiva navzlic 
vloženim naporom in doseže- 
nim rezultatom. Mnoge akcije 
in ukrepi sploh niso bili ali pa 
niso bili do konca izvedeni. Se 
vedno ni zagotovljena popol- 
nejša in enakomernejša oskr- 
ba z zdravili, čeprav je čutiti 
določeno izboljšanje. Posebej 
zaskrbljujoče je to, da ni zago- 
tovljenih dovolj deviznih sred- 

stev za uvoz surovin za izdela- 
vo zdravil in da je prekinjena 
medsebojna oskrba s surovi- 
nami in reprodukcijskim mate- 
rialom v farmacevtski industri- 
ji. Če se sedanja razmerja med 
posameznimi udeleženci v 
oskrbi z zdravili ne bodo spre- 
menila, bodo razmere v tem 
letu še hujše. 

To je rečeno v Informaciji 
Zveznega komiteja za delo, 

zdravstvo in socialno varstvo o 
oskrbljenosti trga z zdravili in 
o ukrepih, ki so bili na tem 

področju storjeni za izboljša- 
nje razmer; s predlogom na- 
daljnjih ukrepov. Informacijo 

oooocc^ 

INFORMACIJA O PRESKRBLJENOSTI TRGA Z 
ZDRAVILI IN SPREJETIMI UKREPI ZA 0 

g POSPEŠEVANJE STANJA NA TEM PODROČJU, S 
0 PREDLOGOM NADALJNJIH UKREPOV 
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so poslali v razpravo delega- 
tom Skupščine SFRJ. Doku- 
ment so pripravili na podlagi 
sklepov Zveznega izvršnega 
sveta in na zahtevo matičnega 
odbora^skupščlne SFRJ zaradi 
znanega pomanjkanja zdravil 
na domačem trgu in proble-. 
mov pri oskrbi. S tem želi Ko- 
mite opozoriti na najpomemb- 
nejše težave, ki neugodno vpli- 
vajo na neredno oskrbo trga z 
zdravili, na aktivnost pristojnih 
organov in organizacij, na pro- 
bleme za izboljšanje stanja ter 
na nadaljnjo aktivnost in ukre- 
pe, ki bodo potrebni. 

DOMAČA 
FARMACEVTSKA 
INDUSTRIJA 

V informaciji je rečeno, da v 
državi izdeluje zdravila 14 or- 
ganizacij združenega dela. Na- 
tančno je navedena njihova 
udeležba pri preskrbovanju 
domačega trga z zdravili v mi- 
nulem letu. Podatki kažejo, da 
je v Sloveniji, na Hrvaškem in v 

' Srbiji 7 proizvajalcev, ki dajejo 
skupno 81 odstotkov proiz- 
vodnje zdravil. 

Vsi proizvajalci se v glavnem 
ukvarjajo s predelavo (le 5 od- 
stotkov jih namreč proizvaja 
tudi farmacevtske surovine). 
Zaradi takšnega stanja se okoli 
80 odstotkov domačih potreb 
pokriva z zdravili, narejenimi iz 
uvoznih surovin - nabavljenih 
pretežno na tržiščih s konverti- 
bilnimi valutami. Tako je naša 
farmacevtska industrija moč- 
no odvisna od uvoza in razmer 
na mednarodnem trgu. 

Poleg tega pa sta očitni tudi 
zaostalost bazične proizvod- 
nje in velika stopnja odvisnosti 
od tujih proizvajalcev ter li- 
cenc iz zahodnih držav. Neure- 
jena pa so tudi medsebojna ra- 
zmerja tako glede razvoja pa- 
noge kot glede odnosov s tu- 
jino. 

VZROKI 
POMANJKANJA 
ZDRAVIL 

Na trgu občasno primanjku- 
je okoli 200 zdravil s seznama 
1460 zdravil, ki so registrirana 
za promet v državi. Problema- 
tično je pomanjkdhje okoli 60 
zdravil, ki so življenjsko po- 
membna, pa tudi nekaterih 
drugih nujno potrebnih zdravil 
za zdravljenje srčnih obolenj 
in še zdravil za zdravljenje ast- 
me, epilepsije, zdravil. potreb- 
nih za kirurške intervencije; 
blažitev bolečin in podobno. 

Med registriranimi zdravili, 
katerih promet je dovoljen, je 
tudi 165 zdravil, ki jih pri nas 
ne izdelujemo in jih moramo 
uvažati. Vendar pa imajo ta 

zdravila samo 5 odstotni delež 
v skupni porabi zdravil In torej 
zaradi tega ni večjih proble- 
mov. 

Svoj vpliv na oskrbljenost so 
imele resne slabosti pri plani- 
ranju potreb, spremljanju po- 
rabe, odsotnosti materialnega 
bilanciranja letnih potreb po 
posameznih zdravilih, pa tudi 
zbeganost občanov zaradi po- 
manjkanja, ki je izzvala kopi- 
čenje hišnih zalog. 

Manj je pomanjkanje zdravil 
ižrazito v tistih republikah, je 
rečeno v informacijah, kjer je 
več proizvajalcev zdravil. To 
kaže na zapiranje trga. Razen 
tega pa so negativno vplivali 
na oskrbo prebivalstva odvi- 
snost od tujih partnerjev oziro- 
ma uvoz surovin, zviševanje 
cen in druge motnje na svetov- 
nem trgu. 

Pomemben vzrok za mote- 
nost oskrbe z zdravili je nepra- 
vočasno razreševanje proble- 
ma cen zdravil in odpravljanje 
neskladij med cenami surovin 
in končnih izdelkov, pa tudi 
omejitve pri uvozu surovin in 
končnih izdelkov v prvem če- 
trtletju leta 1980. Pomembna 
je bila vsekakor počafenost pri 
pridobivanju deviznih pravic 
za uvoz zdravil in surovin z 
vsemi težavami okrog uresni- 
čevanja teh pravic v pristojnih 
bankah republik in pokrajin. 
Zaradi tega je ZIS priporočil, 
naj izvršni sveti republik in po- 
krajin hitro ukrepajo, da bi do 
konca leta 1980 zagotovili nuj- 
na devizna sredstva v znesku 
43,5 milijona dolarjev za te na- 
mene; Ukrep pa, kot je rečeno 
v informaciji, ni mogel biti ure- 
sničen zaradi neustreznega 
odnosa izvršnih svetov, intere- 
snih skupnosti zdravstvenega 
varstva in nekaterih organiza- 
cij združenega dela. Zaradi 
istih vzrokov tudi nijailo mogo- 
če v celoti izkoristiti 10 milijo- 
nov dolarjev iz stalnih deviznih 
rezerv za intervencijski uvoz 
surovin in zdravil. 

• Tržno pomanjkanje pa je bi- 
lo izzvano tudi s pojmovanjem, 
da so zdravila blago široke po- 
rabe, saj zdravila niso-imela 
prednosti pri uvozu, z zapira- 
njem trga in s pogojevanjem 
uvoza zdravil z izvozom. Tako 
se je izvoz zdravil v prvih dese- 
tih mesecih lani, v primerjavi z 
istim obdobjem 1979. leta, po- 
večal za 77 odstotkov oziroma 
za 34 odstotkov v primerjavi z 
vsem letom 1979. 

PRIZADEVANJA 
ZA BOLJŠO 
OSKRBLJENOST 

Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
je, v sodelovanju z organi in 

organizacijami federacije in 
republik ter pokrajin, večkrat 
razglabljal o zadevah na tem 
področju in sprejemal določe- 
ne ukrepe. Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ in ZIS sta sprejela 
sklepe s temeljnimi smernica- 
mi o izvajanju in nadaljnjem 
dograjevanju politike pri proiz- 
vodnji in v prometu z zdravili. 
Te se tičejo sklenitve dogovora 
o dolgoročnem programu 
ukrepov in akcij na področju 
proizvodnje in oskrbljenosti z 
zdravili, opredeljevanja razvoj- 
ne politike, določanja cen, de- 
litve dela in specializacije, de- 
lovnega programa bazične 
proizvodnje surovin in zdravil 
In načinov njihovega zagotav- 
ljanja za farmacevtsko indu- 
strijo. 

Da bi uresničili sprejete cilje, 
ki jih narekujejo sklepi v zvezi 
s stanjem na trgu z zdravili, 
poudarja informacija, je spre- 
jet predlog, da v okviru dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije o usklajeva- 
nju in usmerjanju tokov druž- 
benih dogovorov od leta 198.1 
do 1985 sprejmemo priseben 
dogovor o proizvodnji, izvozu 
in uvozu bazičnih farmacevt- 
skih surovin in polproizvodov, 
in sicer že do konca prvega 
polletja leta 1981. Težišče bo 
moralo biti na proizvodnji, ki 
bo omogočila nadomestitev 
uvoza in vplivala na zmanjše- 
vanje tehnično-tehnološke 
odvisnosti farmacevtske indu- 
strije od tujine. 

H koncu gre tudi izdelava 
materialne bilance potreb po 
zdravilih, ki jih bo letos potre- 
boval naš trg. Sprejete so tudi 
odločitve o oblikovanju najviš- 
je ravni proizvodnih cen za do- 
ločena zdravila. Na tej podlagi 
so povečane cene za okrog 
900 zdravil in so tudi sprošče- 
ne cene nekaterih proizvodov, 
ki se uvrščajo med zdravila 
(kri, krvni derivati, sanitetni 
material in podobno). Zdravila 
in surovine za njihovo izdelavo 
pa so dobila tudi prednost pri 
financiranju uvoza. 

Razen tega je že določen 
seznam prednostnih zdravil, 
za katera je nujno potrebno 
zagotoviti pogoje za tako veli- 
ko proizvodnjo, ki bo zadovo- 
ljila domače potrebe. Priprav- 
ljajo že tudi program za obli- 
kovanje obveznih rezerv pre- 
dnostnih zdravil. Podobno že 
poteka sklepanje dogovora 
med proizvajalci zdravil in 
zainteresiranimi organi in or- 
ganizacijami. Dokument bo 
omogočil specializacijo proiz- 
vodnje, delitev dela, dohod- 
kovno povezovanja dela in 
sredstev, skupno tržno nasto- 
panje itd. Podoben dogovor 
med proizvajalci seruma in 

vakcin ter zainteresiranimi or- 
gani in organizacijami pa naj 
bi poskrbel za zadostne količi- 
ne teh proizvodov. 

Pri pristojnih organih in in- 
teresnih skupnostih za zdrav- 
stveno zavarovanje v republi- 
kah in pokrajinah sklepi terjajo 
odpravo spiskov zdravil, ki jih 
smejo predpisovati na določe- 
nih območjih. Tako bodo od- 
pravljene kršitve enotnosti ju- 
goslovanskega trga zdravil in 
doseženi enakopravni pogoji 
za uporabo vseh zdravil, ki jih 
je dovoljeno prodajati v državi. 

Pripravljena je tudi informa- 
cija o pravilnem predpisovanju 
in uporabi zdravil s stališča so- 
dobne medicine in farmakote- 
rapije, kar bo prispevalo k izo- 
brazbi zdravstvenih delavcev. 
Prav tako pa revizija pogojev 
za uporabo posameznih zdra- 
vil, da bi ustvarili enotno far- 
makoterapevtsko doktrino in 
zagotovili ustreznejšo upora- 
bo posameznih zdravil. 
PREDLOGI 
PRIHODNJIH 
UKREPOV 

Sedanja oskrba trga z zdra- 
vili opozarja na potrebo po na- 
daljnjih in dolgoročnih ukre- 
pih, da bi letos odpravili vzro- 
ke pomanjkanja. ZIS Zaradi te- 
ga priporoča izvršnim svetom 
republik in pokrajin, da se sku- 
paj z interesnimi skupnostmi 
za ekonomske odnose s tujino 
intenzivno lotijo iskanja deviz- 
nih sredstev za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala za 
proizvodnjo zdravil in tudi 
zdravil ter ustreznega medi- 
cinskega materiala 

Interesna skupnost Jugosla- 
vije za- ekonomske odnose s 
tujino bo skupaj z istovrstnimi 
republiškimi in pokrajinskimi 
skupnostmi ter z ustreznimi 
organizacijami zagotovila de- 
vizna sredstva za uvoz potreb- 
nih proizvodov v letu 1981, in 
sicer v okvirih plačilnih ter de- 
viznih bilanc republik in po- 
krajin. 

Potrebno je doseči tudi do- 
govore za ureditev vprašanj 
izoblikovanja pogojev za 
ustrezno organiziranost-proiz- 
vodnje in delitev dela, za do- 
hodkovno povezovanje proiz- 
vajalcev surovin in reproduk- 
cijskega materiala za proiz- 
vodnjo zdravil ter proizvajal- 
cev zdravil, za povezovanje z 
znanstveno-raziskovalnim de- 
lom, za skupne nastope na 
trgu in za povečanje bazične 
proizvodnje farmacevtskih su- 
rovin, vključno s serumi in vak- 
cinami. Dogovori naj bi bili 
sklenjeni do konca letošnjega 
prvega polletja. 

Priporočajo tudi, da bi za 
uvoz posebej pomembnih 
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zdravil začasno veljal režim 
uvoznih dovoljenj. Delovne or- 
ganizacije pa naj bi čimprej iz- 
koristile odobrenih 10 milijo- 
nov dolarjev iz deviznih rezerv 
za uvoz surovin in reprodukcij- 

skega.materiala. 
Pristojni organi bodo okre- 

pili nadzorstvo nad poslova- 
njem proizvajalcev in uvozni- 
kom zdravil, da bi bila odobre- 
na sredstva uporabljena na- 

mensko in da ne bi kršili enot- 
nosti jugoslovanskega trga. 
Proti kršilcem bodo ukrepali. 

Pospešena pa bodo tudi pri- 
prava in sklenitev družbenega 
dogovora, s katerim bo zago- 

tovljeno izvajanje Zakona o te- 
meljih sistema cen in družbe- 
nem nadzorstvu nad cenami 
zdravil in farmacevtskih suro- 
vin, je rečeno na koncu infor- 
macije. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Povečan pomen samoupravne delavske 

kontrole v pogojih ekonomske 

stabilizacije 

• S preventivnim delovanjem samoupravne delavske kontrole je mogoče odkloniti 
nezakonito razpolaganje z družbenimi sredstvi, spodkopavanje samoupravljanja 
in kršitev pravic delavcev 

• Vsak osmi zaposleni je član enega od organov samoupravne delavske kontrole 
• V večjem številu organizacij združenega dela je zanemarjeno neposredno uresni- 

čevanje samoupravne delavske kontrole s strani delavcev in prek organov uprav- 
ljanja 

• Redno, pravočasno in popolno obveščanje je eden osnovnih pogojev za uresniče- 
vanje samoupravne delavske kontrole 

Samoupravna delavska kon- 
trola je neodtujljiva pravica in 
dolžnost delavcev in.eden po- 
membnih instrumentov v ro- 
kah delavcev za uresničevanje 
njihovih samoupravnih pravic 
in položaja v združenem delu. 

Kljub dejstvu, da narašča 
pomen samoupravne delavske 
kontrole za nadaljnji razvoj sa- 
moupravljanja in da vse oblike 
njenega delovanja postajajo 
vse nujnejše, je v praksi precej 
zanemarjeno uresničevanje in 
vloga samoupravne delavske 
kontrole, zaostaja pa tudi 
družbena akcija pri razvijanju 
njene aktivnosti. Upoštevajoč 
to, zahteva krepitev in nadalj- 
nje razvijanje samoupravne 
delavske kontrole posebno 
pospeševanje samoupravnih 
odnosov, preventivno delova- 
nje zaradi preprečevanja ne- 
gativnih pojavov in obnašanja 
ter varstva družbene lastnine, 
pravic delavcev in samouprav- 
ljanja, kakor tudi uresničeva- 
nje stabilizacije. 

To so'samo nekatere ugoto- 
vitve in sklepi Komisije Skup- 
ščine SFRJ za spremljanje 
izvajanja Zakona o združenem 
delu, ki je gradivo o nekaterih 
vprašanjih in problemih ure- 
sničevanja določb Zakona o 
združenem delu o samouprav- 
ni delavski kontroli, skupaj s 
sklepi Komisije, poslala v 

obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. 

POMEN 
PREVENTIVNEGA 
DELOVANJA 

V pogojih ekonomske stabi- 
lizacije in nadaljnjega razvoja 
samoupravljanja ima samou- 
pravna delavska kontrola, kot 
sestavni del družbene kontrole 
in samozaščite, s tem pa tudi 
neločljiv del pravic dela in pra- 
vic samoupravljanja delavcev, 
vse večji pomen. 

V gradivu je poudarjena 
splošna ocena, da so v tistih 
organizacijah združenega de- 
la, v katerih je botj razvito sa- 
moupravljanje in izražena mo- 
bilizacijska vloga subjektivnih 
sil, dosegli pozitivne uspehe 
na področju preventivnega de- 
lovanja samoupravne delavske 
kontrole za varovanje samou- 
pravnih pravic delavcev, druž- 
bene lastnine in samoupravlja- 
nja. 

Temeljna naloga in vsebina 
samoupravne delavske kon- 
trole je, da deluje predvsem, 
preventivno, da bi se izognili 
kršenju samoupravnih pravic 
delavcev, nezakonitemu raz- 
polaganju z družbenimi sred- 
stvi in drugih nezaželenih po- 
sledic. Vendar, je rečeno v gra- 
divu, je stanje v večini organi- 

zacij nezadovoljivo glede ak- 
tivnosti in uspehov delovanja 
samoupravne delavske kon- 
trole in največkrat ne pride do 
izraza njena preventivna vloga. 

DELOVANJE 
ORGANOV DELAVSKE 
KONTROLE 

V obdobju po sprejemu Za- 
kona o združenem delu je bilo 
uresničevanje samoupravne 
delavske kontrole urejeno po- 
polneje in točneje, posebej v 
tistih sredinah, kjer je sistem 
normativnega urejanja samou- 
pravnih odnosov razvitejši. 

Kljub temu pa konstituiranje 
posebnih organov samouprav- 
ne delavske kontrole ni konča- 
no v vseh organizacijah zdru- 
ženega dela. Prav tako ne po- 
svečajo dovolj pozornosti ka- 
drovski sestavi tega organa v 
katerega so voljeni ali delavci, 
ki ne uživajo ugleda v svojem 
okolju, ali pa tisti, ki nimajo 
dovolj družbenopolitičnih iz- 
kušenj. 

Število članov samoupravne 
delavske kontrole je zelo ra- 
zlično. Odvisno je od velikosti 
organizacije in delovnega pro- 
cesa, število pa se giblje od 3 
do 15. Konec leta 1979 je bil 
vsak osmi delavec, zaposlen v 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, član 
enega izmed organov, ki 
opravljajo samoupravno de- 
lavsko kontrolo - posebnega 
organa ali delavskega sveta. 

Konec leta 1979 je bilo v 
29.831 organizacijah in skup- 
nostih 445.673 delegatov de- 
lavskih svetov, medtem ko v 
7.458 organizacijah in skupno- 
stih z manj kot 30 delavci niso 
izvolili delavskih svetov. 

Istega leta je bilo v 27.983 
organizacijah in skupnostih v 
katerih je bil ustanovljen de- 
lavski svet 137.617 članov po- 
sebnega organa delavske kon- 
trole, v 5276 organizacijah in 
skupnostih v katerih ni ust^ 
novljen delavski svet pa je bilo 
17.550 članov posebnega or* 

soeooeoocosoooocoosooocoeooooosccooocooM 

S NEKATERA VPRAŠANJA IN PROBLEMI PRI ® 
S URESNIČEVANJU DOLOČIL ZAKONA O 
h ZDRUŽENEM DELU O SAMOUPRAVNI DELAVSKI 
0 KONTROLI 
ececceoeeeeoeoooecoooeeisooeceeooeooosa« 
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gana kontrole. Podobni podat- 
ki so tudi za leto 1980. 

VZROKI 
NEUČINKOVITOSTI 
SAMOUPRAVNE 
DELAVSKE KONTROLE 

V gradivu so navedena tudi 
vprašanja, ki jih je najpogoste- 
je obravnavala samoupravna 
delavska kontrola. To so pred- 
vsem finančno-materialno po- 
slovanje organizacij, način 
uporabe skladov, reklamo in 
propagando, potovanja v drža- 
vi in tujini, delovno disciplino 
in odsotnost z dela, uporabo 
zakonskih predpisov in drugo. 

Organi upravljanja in poslo- 
vodni organi niso vedno nudili 
potrebne pomoči organom sa- 
moupravne delavske kontrole 
in omogočili, da bi čim bolj 
popolno in učinkovito opravili 
svojo funkcijo. Prav tako je ve- 
liko število organizacij, v kate- 
rih ni samoupravne delavske 
kontrole. To ima za posledico 
vrsto negativnih pojavov kot 
so: nespoštovanje zakonskih 
predpisov, pogosta spremem- 
ba splošnih aktov, izplačilo 
osebnih dohodkov kljub dolo- 
čenim proporcom, neracional- 
na poraba družbenih sredstev 
in podobno. Vzrokov za te po- 
jave ni mogoče odpraviti s pre- 
ventivno akcijo, temveč jih 
praviloma obravnavajo organi 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Poleg že omenjenih pojavov 
je opaziti, da delavci razen ust- 
nih in pismenih pripomb poši- 
ljajo tudi precej anonimnih pri- 
jav. To kaže, da nekateri delav- 
ci še vedno niso pripravljeni, 
da odkrito opozarjajo na nega- 
tivne pojave in to zaradi strahu 
pred posledicami. Množični 
pojav sporov pred sodišči 
združenega dela in izidi teh 
sporov prav tako opozarjajo, 
da delavci v mnogih organiza- 
cijah niso bili obrnjeni k pra- 
vim problemom, da so bili pre- 
puščeni sami sebi in da ni bilo 
strokovne pomoči. 

SLABO DELOVANJE 
POSREDNE DELAVSKE 
KONTROLE 

V mnogih organizacijah 
združenega dela, je ugotovlje- 
no v gradivu, je zanemarjeno 
neposredno uresničevanje sa- 
moupravne delavske kontrole. 
Slabo delovanje organov sa- 
moupravne kontrole je značil- 
no za organizacije v negospo- 
darskih dejavnostih. 

Podobni problemi se pojav- 
ljajo tudi v delovnih organiza- 
cijah združenega dela, ki se 
nahajajo izven občine in repu- 
blike, v katerih je sedež orga- 
nizacije združenega dela. V 

teh dislociranih delih delavci, 
ki jih je okrog 300.000, pravilo- 
ma ne uresničujejo nobene 
oblike samoupravne delavske 
kontrole, najbolj pogosto pa 
tudi ne drugih svojih samou- 
pravnih pravic. 

O nedejavnosti organov sa- 
moupravne delavske kontrole 
lahko sodimo tudi na podlagi 
izvidov Službe družbenega 
knjigovodstva, iz zahtevkov 
delavcev po intervenciji druž- 
benega pravobranilca samou- 
pravljanja in iz zadev, ki so pri 
sodiščih združenega dela. Po- 
datki kažejo, da organi delav- 
ske kontrole niso bili dovolj 
učinkoviti pri premagovanju 
slabosti in varstvu pravic de- 
lavcev, samoupravljanja in 
družbene lastnine. 

SLABOSTI V DELU 
ORGANOV DELAVSKE 
KONTROLE 

V gradivu so poudarjene tu- 
di slabosti pri delu organov sa- 
moupravne delavske kontrole 
v posameznih organizacijah, ki 
so posledica nerazumevanja 
bistva samoupravne .delavske 
kontrole ali prizadevanja čla- 
nov organov, da delujejo, kot 
da imajo oblast. Dogaja se, da 
se organi samoupravne delav- 
ske kontrole obnašajo samo- 
voljno, da se skušajo povzdig- 
niti nad delavce in organe 
upravljanja ter sprejemajo ne- 
katere pristojnosti drugih or- 
ganov in služb v organizacijah 
združenega dela. 

Pojavlja se tudi pojmovanje, 
da pomeni delo organov sa- 
moupravne delavske kontrole 
vmešavanje v zadeve in pri- 
stojnosti poslovodnih orga- 
nov. Opaziti je tudi, da posa- 
mezniki hvalijo delo organov 
delavske kontrole vse do tre- 
nutka, dokler ta organ ne opo- 
zori na slabosti pri delu in ob- 
našanju najodgovornejših vo- 
dilnih delavcev. Ko pa pride do 
tega, ga ostro napadejo in 
poudarjajo, da deluje delavska 
kontrola proti interesom ko- 
lektiva. 

Pri uresničevanju samo- 
upravne delavske kontrole 
imajo orientacijski delovni 
programi velik pomen. Izkuš- 
nje nam govorijo, da je tam, 
kjer obstajajo delovni progra- 
mi, tudi dejavnost delavske 
kontrole večja. Toda večina 
teh organov nima niti orienta- 
cijskih programov, temveč po- 
teka njihova dejavnost od pri- 
mera do primera. 

Normativno urejanje samo- 
upravne delavske kontrole je v 
praksi različno. V nekaterih or- 
ganizacijah združenega dela 
so v samoupravnih aktih po- 
drobno urejeni.mesto, vloga in 

naloge delavske kontrole. Veli- 
ko pa je še organizacij kjer je 
to nezadostno razčlenjeno. To 
se posebej nanaša na uresni- 
čevanje kontrole neposredno 
po vseh delavcih, ter na ure- 
sničevanje samoupravne kon- 
trole prek organov upravljanja. 

SODELOVANJE Z 
DRUGIMI ORGANI 

V nekaterih organizacijah 
združenega dela odnosi med 
organi samoupravne delavske 
kontrole in zbori delavcev niso 
zadovoljivi. Prav tako tudi niso 
popolnoma dojeli odnosov z 
delavskimi sveti in prihaja do 
prepletanja pristojnosti teh or- 
ganov v prizadevanjih, da bi 
postali drug nad drugim. 
Prav tako ni zadovoljivo tudi 
sodelovanje organov delavske 
kontrole s poslovodnimi orga- 
ni. Značilni sta dve nesprejem- 
ljivi skrajnosti. Prva je, da se 
organ samoupravne delavske 
kontrole preveč veže na poslo- 
vodni organ, zlasti individual- 
ni, ki mu celo daje naloge, ka- 
ko naj dela. Druga skrajnost pa 
je, da se izogiba kakršnemu- 
koli sodelovanju s poslovo- 
dnim organom. 

Organi samoupravne delav- 
ske kontrole premalo izkori- 
ščajo pomoč strokovnih služb, 
kot tudi služb notranje kontro- 
le. Pomembno mesto ima tudi 
sodelovanje z družbenimi pra- 
vobranilci samoupravljanja, 
sodišči združenega dela, Služ- 
bo družbenega knjigovodstva 
in drugimi organi družbenega 
nadzorstva in kontrole družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Še ve- 
dno pa je malo primerov, da 
organi samoupravne delavske 
kontrole zahtevajo pomoč in 
posredovanje teh drugih orga- 
nov družbene kontrole. 

POLOŽAJ 
SAMOUPRAVNE 
DELAVSKE KONTROLE 
V SIS 

V gradivu je ocenjeno, da je 
bila dejavnost samoupravne 
delavske kontrole v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
precej slaba, kljub dejstvu, da 
je bilo precej pojavov, ki niso 
bili v skladu s splošnimi pred- 
pisi in njihovimi samoupravni- 
mi akti. Kot osnovni vzrok se 
navajajo: nezadostne izkušnje, 
pasiven odnos skupščin inte- 
resnih skupnosti, pomanjkanje 
pobude izbranih organov kon- 
trole in drugo. 

Posamične izkušnje opozar- 
jajo na pozitivno opredelitev, 
da se dejavnost teh organov 
usmeri v kontrolo izvajanja po- 
litike skupščine samoupravne 
interesne skupnosti, uresniče- 

vanje odnosov, določenih s sa- 
moupravnimi sporazumi o 
oblikovanju interesnih skup- 
nosti ter izvajanje sklepov 
skupščin interesnih skupnosti. 
Osnovni omejevalni dejavnik 
uveljavitve samoupravne kon- 
trole v samoupravnih intere- 
snih skupnostih je v tem, da 
same samoupravne interesne 
skupnosti še vedno ne uresni- 
čujejo svojih ustavnih funkcij 
proste menjave dela uporabni- 

kov in izvajalcev. 

POMEN OBVEŠČANJA 
Za uresničevanje samo- 

upravne delavske kontrole je 
pomembno tudi to, koliko je 
razvit sistem obveščanja de- 
lavcev o delu in poslovanju nji- 
hovih organizacij. Pravočasno, 
ustrezno in temeljito obvešča- 
nje, kar prispeva k bistvenemu 
uresničevanju vseh treh oblik 
kontrole: po neposredni delav- 
ski kontroli, po organih sa- 
moupravljanja in po poseb- 
nem organu kontrole. 

V večini organizacij združe- 
nega dela pa je stanje glede 
obveščanja nezadovoljivo, kar 
neposredno vpliva tudi na ure- 
sničevanje samoupravne de- 
lavske kontrole. Zaradi neza- 
dostnega, neustreznega in ne- 
pravočasnega obveščanja je 
vprašljivo preventivno delova- 
nje samoupravne delavske 
kontrole. 

Usposabljanju članov orga- 
nov samoupravne delavske 
kontrole za kontrolo je bila po- 
svečena posebna pozornost. 
Potekalo je po seminarjih, po- 
svetih, predavanjih, sestankih 
in podobno. V določenem šte- 
vilu organizacij ta aktivnost ni 
bila zadovoljiva in je v gradivu 
poudarjena potreba pa bolj or- 
ganiziranem in celovitem pri- 
stopu k tej akciji. 

SKLEPI KOMISIJE 
V sklepih, ki jih je Komisija 

Skupščine SFRJ za spremlja- 
nje zakona o združenem delu 
sprejela ob obravnavi vprašanj 
uresničevanja določb Zakona 
o združenem delu o samou- 
pravni delavski kontroli, je 
med drugim poudarjeno, da 
morajo biti nosilci samouprav- 
ne delavske kontrole sami de- 
lavci in njim odgovorni organi 
upravljanja. Uresničevanje de- 
lavske kontrole ne bi smelo biti 
samo delo posebnega organa, 
ampak bi morali to funkcijo 
uresničevati delavci neposre- 
dno, kakor tudi prek organov 
upravljanja. 

Delo samoupravne delavske 
kontrole mora biti odprto in 
dostopno vsem delavcem, da 
bi imeli vpogled v celotno delo 
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in poslovanje svoje organiza- 
cije. Prav tako je potrebno, da 
bi bila zagotovljena kontrola 
delavcev nad vsemi tokovi 
družbene reprodukcije, nujno 
zagotoviti popolnejše uresni- 
čevanje funkcije samoupravne 
delavske kontrole v SIS, ban- 
kah in drugih oblikah združe- 
vanja. 

Izhajajoč iz ocene, da so še 
mnoge slabosti pri uresničeva- 
nju samoupravne delavske 
kontrole, je v sklepih posebej 
poudarjeno neupoštevanje ne- 

posrednega uresničevanja 
kontrole od samih delavcev'in, 
prek organov upravljanja. Te 
slabosti so najpogostejše tam 
kjer so tudi sicer slabo razviti 
samoupravni in družbenoeko- 
nomski odnosi. 

Eden sklepov Komisije se 
nanaša tudi na potrebo po 
večjem sodelovanju, koordina- 
ciji, aktivnosti, skupnem po- 
svetovanju, strokovni in drugi 
pomoči organov samoupravne 
delavske kontrole z ene strani 

in organov upravljanja ter 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, kakor tudi organov družbe- 
ne kontrole in nadzorstva na 
drugi strani. 

V sklepih je prav ocena, da 
je nujno treba posvetiti večjo 
pozornost idejno-pblitičnemu 
in akcijskemu usposabljanju 
vseh delovnih ljudi, posebej 
članov organov samoupravne 
delavske kontrole za oprav- 
ljanje te funkcije. S tem v zvezi 
je treba začeti tudi pospešeno 

družbeno akcijo, da bi bili de- 
lovni ljudje seznanjeni z name- 
ni in načinom delovanja samo- 
upravne delavske kontrole. 

Na koncu pa je v enem od 
sklepov poudarjena potreba, 
da vse organizacije združene- 
ga dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti 
preizkusijo, spremenijo in do- 
polnijo samoupravne splošne 
akte, posebno v tistih organi- 
zacijah, kjer do zdaj vprašanje 
samoupravne delavske kon- 
trole ni bilo ustrezno urejeno. 
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časopisni zavod URADNI LIST SRS priporoča 

dr. Stojan Cigoj: OBLIGACIJSKA RAZMERJA (zakon s 
komentarjem) 
dr. Stojan Cigoj: TRANSPORT - sinteza 
dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 1. 
knjiga SPLOŠNI NAUKI, 2. knjigla POSAMEZNA PRAVNA 
RAZMERJA 
dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE 
Bavcon-Šeiih: KAZENSKO PRAVO - splošni del 
dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA 
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVNI POSTOPEK 
dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI 
SPOR 
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV SVOBODNO OD- 
LOČANJE O ROJSTVU OTROK USTAVO SR SLOVENIJE 
z ustavnim zakonom 
USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini 
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (zakon z obšir 
nim komentarjem) 

ZBIRKE PREDPISOV 
STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALID- 
SKEGA ZAVAROVANJA V SRS 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA 
DEDOVANJE 
O GRADITVI OBJEKTOV 
O GEODETSKI SLUŽBI 
O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
O LOVSTVU IN RIBIŠTVU 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

SODNE TAKSE IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVET- 
NIKOV STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti \ 
STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
(hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon o stano- 
vanjskih zadrugah 
ZDRUŽEVANJE KMETOV LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽ- 
BENA SAMOZAŠČITA ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s 
komentarjem in sodno prakso 
Marija Grčar: SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
SISTEM DRŽA VNE UPRA VE 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI: 
KAZENSKI ZA KON SFR JUGOSLA VIJE 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 
ZAKON O GOSPODARSKIH PRESTOPKIH 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REDNIH SODIŠČ V 
SFRJ 
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZA VAROVANJU 
PRAVNA POMOČ 
POSTOPEK ZA UVELJA VLJANJE PRA VIC IZ POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN O PRIPRAVNIŠTVU IN O 
STROKOVNIH IZPITIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV 
PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI DELAVCEV NA PO- 
DROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
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