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Predlog za izdajo
zakona o svetu SR
Slovenije za varstvo
ustavne ureditve, z
osnutkom zakona

Zakon o Svetu SR Slovenije
za varstvo ustavne ureditve na
novo ureja položaj in naloge
Republiškega sveta za varstvo
ustavne ureditve, ki je bil ustanovljen z zakonom o republiških svetih (Uradni list SRS, št.
3/75, 8/78 in 17/78). Svet SR
Slovenije za varstvo ustavne
ureditve je predviden kot poseben republiški organ, ki se
po svojih nalogah, pooblastilih
in sestavi razlikuje od družbenih svetov, zato zanj ne velja
sistemska zakonska ureditev
družbenih svetov. Naloge sveta vsebinsko izhajajo iz funkcij
in odgovornosti Predsedstva
SRS, Skupščine SRS in Izvršnega sveta Skupščine SRS, pa
tudi iz ustavne vloge družbenopolitičnih organizacij. Svet
torej uresničuje z ustavo določene pravice, dolžnosti in odgovornosti teh organov in organizacij na področju varstva
ustavne ureditve. Predsedstvo
SR Slovenije iz Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pa
lahko v okviru smernic in stališč, ki jih določita, še posebej
zaupata svetu opravljanje določenih zadev iz svoje pristoj-
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nosti v zvezi z usklajevanjem
dela organov, ki opravljajo zadeve državne varnosti.
Naloge sveta so torej, da
obravnava stanje, sistem in
politiko na področju varstva
ustavne ureditve, obravnava
vprašanja, ki so pomembna za
politično usmerjanje in usklajevanje dela organov, ki opravljajo zadeve varstva ustavne
ureditve, in za družbeno! kontrolo nad tem delom, ka kor tudi druga vprašanja, ki so pomembna za varnost države.
Svet izvaja družbeno kontrolo
nad delom republiških upravnih organov, ki opravljajo zadeve državne varnosti, zlasti s
stališča spoštovanja pravic in
svoboščin človeka in občana,
pravic samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, kakor
tudi glede metod in sredstev,
ki jih služba državne varnosti
uporablja pri izvrševanju svojih pristojnosti. Pri svojem delu
svet sprejema ustrezna mnenja in stališča in daje pobude
ter predloge.
Svet sestavljajo predsednik
in določeno število članov, ki

jih imenuje Predsedstvo SR
Slovenije v sporazumu z republiškimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij, Skupščino
SR Slovenije in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije.
Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine SR-Slovenije ter republiški sekretar za notranje
zadeve sta člana sveta po svojem položaju. Svet je za svoje
delo odgovoren Predsedstvu
SR Slovenije in dolžan temu
poročati o svojem delu. Svet je
tudi dolžan o svojem delu obveščati Skupščino SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in republiška vod-

stva družbenopolitičnih organizacija Predstojniki republiških upravnih organov, ki
opravljajo zadeve varstva
ustavne ureditve so dolžni poročati svetu o vseh pomembnih vprašanjih na tem področju in so dolžni pri svojem delu
upoštevati stališča, ki jih sprejema svet.
Zakon vsebuje tudi nekatere
osnovne določbe o načinu dela sveta, kar je potrebno zaradi
specifičnosti dela sveta. Podrobneje pa naj bi bila ta vprašanja urejena s poslovnikom,
ki ga bo sprejel svet.

Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih je bil
obravnavan na 41. seji Zbora
občin Skupščine SR Slovenije
dne 30. 9. 1980 in 42. seji Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije dne 30. 9. 1980.
Osnutek zakona so predhodno
obravnavali Odbor za agrarno
politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije ter
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Zakonodajno-pravna komisija
Skupščine SR Slovenije.
Pristojna zbora Skupščine
SR Slovenije sta na podlagi
razprave in poročil svojih odborov in zakonodajno-pravne
komisije sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih in naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih.

PRILOGA:
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji

II.

škega zakona o sistemu druž- skih zemljiščih le eden od ele- ditvene operacije, zlasti meliobenega planiranja, ki določa, mentov za zagotavljanje sred- racije, ki pa se sofinancirajo
Predlagatelj je proučil stali- da sO planski akti temeljni do- stev.
Glede na odločitve v došče, predloge in pripombe, ki govori o razvoju. Takšna spre- govoru o temeljih družbenega tudi iz sredstev odškodnin. Ta
so bile k osnutku zakona dane memba zakona pa ima podla- plana ŠR Slovenije za obdobje sredstva naj še nadalje prispev skupščinski razpravi. Neka- go v 102. in 103. členu Ustave od leta 1981 do leta 1985 pa vajo tisti uporabniki kmetijskih
ki jim spremenijo natere pripombe so bile upošte- SR Slovenije, po katerih so bodo vsi delovni ljudje prispe- zemljišč,
membnost, saj na ta način
vane in vnesene v predlog za- zemljišča dobrina splošnega vali sredstva za razvoj kmetij- ustvarjajo
materialno podlago
kona kot so bile predlagane, družbenega pomena in se jih stva. V skladu z resolucijo o
nekatere pripombe pa so srrii- mora uporabljati v skladu z za- družbenoekonomski politiki in za ohranjevanje obsega kme• selno vnesene v ustrezne konom. Na podlagi tega se do- razvoju SR Slovenije v letu tijskih zemljišč v SR Sloveniji
in izboljševanje obstoječih
člene.
ločbi zakona, ki urejata pogoje 1981 pripravlja predlagatelj zemljišč ter pridobivanje novih
Tako so se v skupščinski za uvedbo komasacij oziroma več
na podlagi ka- kmetijskih zemljišč. Pri jem zarazpravi mnogi razpravljalci melioracij dopolnita še z no- terihpredpisov,
bodo vsi porabniki hrane kon izhaja iz principa, da se
zavzemali za poenotenje višin vim odstavkom, v katerem je prispevali sredstva za vlaganje
preko odškodnine ohranja roodškodnin zaradi spremembe določeno, da se šteje, da je in interventne posege v kmetij- dovitni
potencial Slovenije s
namembnosti kmetijskih zem- soglasje kmetov k uvedbi teh stvo. Ne glede na to pa bo odpridobivanjem novih kmetijljišč oziroma gozda, bodisi da operacij dano tudi v primeru, škodnina zaradi spremembe skih
obdelovalnih zemljišč na
bi bile enotne odškodnine do- ko je zadevna operacija pre- namembnosti zemljišč ostala
ločene kar z zakonom; bodisi, dvidena ? dogovorom o teme- še naprej kot temeljni vir za podlagi melioracij manj kvalida bi se poenotile na podlagi ljih _ družbenega plana in z pridobivanje novih obdelova- tetnih obdelovalnih ali neobdelovalnih kmetijskih zemljišč.
posebnega dogovora:
družbenim planom občine.
nih zemljišč v SR Sloveniji.
Zato je nujno, da vsakdo, ki
Predlagatelj meni, da je poPri
opredeljevanju
do
3. Da naj se vsa sredstva od spremeni namembnost kmetijtrebno poiskusiti rešiti vpraša- osnovnega besedila oziroma prometa
s kmetijskimi zemlji- skega zemljišča prispeva prenje večje enotnosti kriterijev in variante v 3. členu osnutka za- šči uporabljajo
za vlaganja v ko odškodnine ustrezen del
meril pri določanju odškodni- kona, pri katerem je bilo pred- kmetijska zemljišča.
sredstev za usposobitev nadone zaradi spremembe na- lagano, da se komasacije ob pridobljena iz davkovSredstva,
od pro- mestnega zemljišča za proimembnosti z dogovarjanjem, velikih melioracijah uvedejo z meta z zemljišči, so v skladu
z
zato se je odločil za pot, po istim odlokom kot melioracije zakonom o financiranju druž- zvodnjo hrane. Predlagatelj pa
kateri naj bi občinske skupšči- oziroma variantno, da se uve- benopolitičnih skupnosti do- se zaveda, da odškodnina zaradi spremembe namembnosti
ne na pobudo Zveze kmetij- dejo z odločbo občinske skupproračuna družbenopo- kmetijskega zemljišča ne varuskih zemljiških skupnosti Slo- ščine, se je predlagatelj v skla- hodek
litične skupnosti. Kupnina pri- je dovolj učinkovito kmetijskih
venije sklenile dogovor o enot- du s predlogom zakonodajno- pada
zemljišč, če je zemljišč in da se še bolj učinnih merilih in kriterijih za dolo- pravne komisije odločil za va- lastniklastniku
zemljišča posameznik, kovito varstvo lahko zagotovi
čitev višine odškodnine.
riantno besedilo, torej za od- in zato razpolaganje z njo ne le z dobrimi prostorskimi deli
Zato bi bilo potrebno že se- ločbo, saj je tako omogočeno more biti omejeno; če pa je družbenih planov.
daj pričeti z dogovarjanjem o varstvo pravic občanov.
zemljišče družbena lastnina,
6. Da naj se podaljša rok za
Predlagatelj pa v predlogu sme kmetijska organizacija
tem, da bo dogovor lahko skleuveljavitev zakona, da bi se v
zakona
ni
mogel
upoštevati
njen v čim krajšem času. Koliporabiti kupnino le za namene, občinah lahko na to pripravili.
kor pa do dogovora ne bi priš- naslednjih predlogov in pri- določene z zakonom o kmetij- Podaljšanje roka za uveljavitev
pomb:
lo, če bi ga sklenilo manj kot
skih zemljiščih, in sicer le za zakona ni potrebno, saj pred40 Občin oziroma ga ne bi
1. Da naj bi se sredstva, ki nakup drugega kmetijskega log zakona že vsebuje ustrezsklenile vse občine v SR Slove- od odškodnine zaradi spre- zemljišča oziroma za izboljša- ne neposredne rešitve v 12.
niji, pa zakon predvideva, da bi membe namembnosti zemljišč nje ali ureditev kmetijskih členu. Priprave za sklenitev
v tem primeru Skupščina SR pripadajo Zvezi vodnih skup- zemljišč,, torej za iste namene. dogovora o enotnih osnovah
Slovenije predpisala osnove in nosti Slovenije, nakazovala di- Sicer pa zakon že v osnovi in merilih za določitev enotne
merila, za. določitev odškodni- rektno tej skupnosti; pripombe izhaja iz principa zajemanja odškodnine pa že tečejo, saj je
ne za vse občine oziroma le za ni bilo močtupoštevati. Odško- dela zemljiške rente.
Zveza kmetijskih zemljiških
tiste, ki dogovora ne bi skleni- dnino zaradi spremembe na4. Da naj bi zakon omogočil skupnosti Slovenije na svoji
le. Zakon izhaja iz rešitve, da membnosti odmerja v lokacij- zainteresiranim trajno kontro- skupščini
že prevzela pobudo
•odškodnina zaradi spremem- skem postopku občinski lo nad zbiranjem, združeva- za ta dogovor in jo tudi poslala
be namembnosti v nobenem upravni organ, pristojen za lo- njem in trošenjem sredstev vsem občinam. Ob sprejemaprimeru ne smo biti manjša od kacijske zadeve, ki z odločbo kmetijskih zemljiških skupno- nju dogovora pa naj bi občine
20 dinarjev po kvadratnem me- naloži stranki plačilo te odško- sti.
Po mnenju predlagatelja že tudi pripravile predloge odtru. Izvršni svet Skupščine SR dnine. Če bi morala stranka tega ni potrebno ponovno po- lokov o višini odškodnine, tako
Slovenije je pooblaščen valori- plačevati odškodnino dvema sebej določati v tem zakonu. S da bodo tudi ti usklajeni čimzirati to najmanjšo odškodni- različnima upravičencema bi sredstvi razpolagajo samou- preje.
no v skladu s splošnim giba- to prav gotovo pomenilo več pravni organi kmetijskih zem7. Zakonodajno-pravna konjem cen. Zakon torej predvi- administriranja za stranko in ljiških skupnosti, nad uporabo misija
je dala predlagatelju v
deva spretno prilagajanje (va- seveda tudi za občinski uprav- sredstev pa sta že dolžni izva- razmislek,
da bi se v poglavju o
loriziranje) najmanjšega zne- ni organ, pristojen za gradbe- jati kontrolo kmetijska inšpekska odškodnin in njegovo ne- ne zadeve, ki ne sme izdati cija in Službadružbenega knji- prostorsko-ureditvenih operaposredno uporabo od'dneva gradbenega dovoljenja brez govodstva v skladu s svojimi cijah v zakonu vneslo novo
uveljavitve valorizacije; glede potrdila o plačani odškodnini. predpisi, upoštevajoč določbe podpoglavje, s katerim bi se
posebej uredil postopek pri
valorizacije odškodnin zaradi Prav tako bi s plačevanjem od- zakona o kmetijskih zemlji- komasaciji,
če se le-ta uvede
škodnine
dvema
upravičencespremembe namembnosti, doščih. In končno, ves prihodek
ločenih z odloki občinskih ma izgubili pregled nad temi od odškodnin zaradi spre- skupaj z melioracijo oziroma,
skupščin, pa naj bi se občine sredstvi, o katerih morajo membe namembnosti je zajet v da naj bi bila to posebna prodogovorile same in sicer v ok- kmetijske zemljiške skupnosti planskih aktih, to je tako v do- storsko-ureditvena operacija.
Tega predloga pa ni bilo moč
viru dogovora o skupnih osno- voditi posebno evidenco, otein samoupravnih spo- upoštevati, saj ne gre za povah-in merilih za določitev od- žen pa bi bil tudi nadzor kme- govorih
razumih o temeljih planov kot sebno prostorsko-ureditveno
tijske inšpekcije nad plačeva- tudi v planih.
škodnine.
operacijo, temveč za dve po
- Predlagatelj je delno sledil njem te odškodnine.
5. Da naj bi zakon veljal le ciljih, metodah in izvedbi povpobudi delegatov, da naj bi se
2. Da naj bi za vlaganja v za predhodno obdobje, potem
kmetijske prostorske ureditve- kmetijska zemljišča prispevali pa naj bi zemljišča varovali z sem različni operaciji, ki tečeta
ne operacije lahko uvedle brez sredstva vsi delovni ljudje in družbenimi plani. Predlagatelj po predpisanem postopku
soglasja kmetov. Pri tem je občani. Predlagatelj pri tem pripominja, da bo potrebno še Problem v praksi je predstavljala le uvedba komasacijskepredlagatelj izhajal iz-republi- opozarja, da je zakon o kmetij- naprej izvajati prostorske-ure- ga
postopka ob melioraciji po
2

poročevalec

dobivanja nadomestnih zem103. členu zakona. V primeru radi spremembe namembnosti 1/80) je bilo potrebno termino- ljišč oziroma za izboljšanje rološko
uskladiti
zakon
o
kmetijkmetijskih
zemljišč
in
gozda,
teh melioracij se ne ugotavlja
dovitnosti slabih kmetijskih
soglasje lastnikov in uporabni- določenih v občinskih odlokih, skih zemljiščih s tem zako- zemljišč.
nom.
Tako
je
bilo
potrebno
pokov zemljišč; brez posebne pa bodo povsem odpadli, ko
Po oceni predlagatelja, ki je
določbe o komasaciji v takšnih bodo odškodnine zaradi spre- jem »prostorski plan« nado- upošteval tudi že obravnavane
primerih pa bi morali pridobiti memb namembnosti kmetij- mestiti s pojmom »prostorski in sprejete planske akte, bo
za komasacijo po izvedeni me- skih zemljišč in gozda na pod- del družbenega plana družbe- pridobljeno letno za ključne
lioraciji tudi soglasje večine lagi enotnih osnov in meril nopolitične skupnosti«
planske naloge v SR Sloveniji
kmetov. Z novo določbo v pe- skladnejše v vsej republiki. ,
s področja urejanja zemljišč
tem odstavku pa je težava odIV
približno 120 do 150 milionov
pravljena.
dinarjev. Sorazmerno visoka
Predlagatelj
ugotavlja,
da
na
dokazuje opravičenost
Saj se v tem primeru uvede
Poleg sprememb na podlagi podlagi zakona ne bodo nasta- številka
opozoril, da trajno spreminjakomasacija, če je potrebno, predlogov teles skupščine pa
brez izpolnitve posebnih po- je predlagatelj vnesel v pred- le dodatne oziroma nikakršne mo v SR Sloveniji namembobveznosti za druž- nost še vedno preveliki površigojev po 79. členu zakona o log zakona še tri dopolnitve . . finančne
beno-politične skupnosti.
ni kmetijskih zemljišč. Sredkmetijskih zemljiščih. To pa je
1. Po ponovnih proučitvah
Fizične in družbeno pravne stva bodo večja kot doslej,
bilo potrebno zagotoviti, saj z izvajanja veljavnega zakona o
izvajanjem melioracije nasto- kmetijskih zemljiščih, zlasti osebe, ki spremenijo namemb- vendar še vedno komaj zapijo takšne zemljiške spre- glede na določanje višine od- nost kmetijskega zemljišča ali dostna za pokrivanje 50% vremembe, ki zaradi obdelovanja škodnine zaradi spremembe gozda, bodo zavezane prispe- dnosti predvidenih vlaganj v
in rešitve parcelne sestave namembnosti zemljišč in na vati določena višja sredstva melioracije po cenah v letu
neodložno zahtevajo tudi ko- ugotovitve analize o prihodkih kot doslej za zagotovitev pri- 1980.
masacijo, kar pa je vsebovano in uporabi finančnih sredstev
tudi že v 100. členu veljavnega kmetijskih zemljiških skupnozakona.
sti, je bilo potrebno ob upošte8. Predlagatelj tudi ni mogel vanju zahtev delegatov dopolPredlog zakona o
upoštevati predloga, da naj bi niti določbo 11. člena predloobjavljanju
zakonov,
odškodnino zaradi spremem- ga zakona, ki določa minimaldrugih predpisov in
be namembnosti plačali tudi no odškodnino za najkvalitettisti, ki so spremenili namemb- nejša zemljišča in sicer za čas,
aktov ter časopisni
nost zemljišč še pred uvedbo dokler občine ne bodo usklaorganizaciji Časopisni
tega instituta v zakonodajo: dile višino odškodnin po svojih
pripombe ni bilo mogoče upo- odlokih z dogovorom oziroma
zavod
Uradni list
števati, saj se v pravnem siste- aktom Skupščine SR SloveniSocialistične republike
mu retroaktivnost (veljavnost je. Dopolnitev je v tem, da se
določb za nazaj - za razmerja, za njive I., II. in III. katastrskega
(ESA-504)
Slovenije
ki so nastala pred njihovo dru- razreda začasno uporablja vigačno ureditvijo) lahko upo- šina odškodnine 60 dinarjev
rablja le izjemoma, nikakor pa po kvadratenm metru do usne v primeru, ko nastane z no- kladitve občinskih odlokov s
SR Slovenije je Določba drugega odstavka 11
vimi predpisi kakšna nova ob- predloženim zakonom. Ob us- naSkupščina
zasedanju pristojnih zbo- člena je z upoštevanjem
veznost.
ustrezne pripombe redakcijklajevanju občinskih odlokov z
9. V razpravi se je manjši del zakonom o kmetijskih zemlji- rov, to je Zbora združenega sko dodelana in izboljšana tain Zbora občin, dne 15.
delegatov zavzemal proti zdru- ščih iz leta 1979, se je v neka- dela
ko, da je sedaj tudi vsebinsko
ževanju sredstev kmetijskih terih občinah sprejemanje na- decembra 1980, obravnavala jasnejša. Pri določbi 13. člena
in
sprejela
osnutek
zakona
o
zemljiških skupnosti pri njiho- vedenih odlokov zavleklo tudi
zakonov, predpi- se predlagatelj pridružuje vevi zvezi za izvajanje kmetijsko- po 15 mesecev po predpisa- objavljanju
sov
in
aktov
ter o časopisni činskemu mnenju, po katerem
prostorsko ureditvenih opera- nem roku. To pa je imelo za organizaciji »Časopisni
besedilo variantnega dodatka
cij, določenih v družbenem posledico veliko bolj nesmotr- Uradni list Socialistične zavod
repu- ni potrebno, tako da ni sprejel
planu SR Slovenije. Predlaga- no izkoriščanje najkvalitetnejSlovenije«. Sklepa zbo- pripombe, po kateri naj bi se
telj je pripombo le delno upo- ših kmetijskih zemljiščih, kot blike
rov
predlagatelju
tudi nalaga- upoštevala tudi varianta. Predšteval. Analiza sredstev kmetij- dodatno posledico pa tudi ta, da pripravi predlog
tega za- lagatelj meni, da vsebino oziskih zemljiških skupnosti je zmanjševanje sredstev za izvakona,
pri
tem
pa
upošteva
pri- roma elemente statuta zadosti
pokazala, da razpolagajo kme- janje melioracij.
pombe,
predloge
in
mnenja,
ki jasno in popolno določa že
tijske zemljiške skupnosti v
337. člen zakona o združenem
2.
Pri
izvajanju
zakona
o
so
dana
v
poročilih
delovnih
občinah, kjer ni pogojev za pridelu, ta del dejavnosti uradnedobivanje novih zemljišč z bi- kmetijskih zemljiščih je bilo teles Skupščine in obeh zbo- ga lista pa tudi ne predstavlja
stveno višjimi sredstvi kot v ugotovljeno tudi, da je potreb- rov, ki so obravnavali osnutek njegove temeljne, temveč le
zakona.
občinah, kjer obstajajo mož- no na novo koncipirati in ure- tega
Predlagatelj je pri pripravi dodatno dejavnost, kar pa senosti za hitrejše povečanje diti kazenske določbe v skladu predloga
zakona, razen ene, veda ni nobena ovira, da ne bi
proizvodnje hrane. Spremem- z zakonom o gospodarskih
prestopkih
in
zakonom
o
preupošteval
vse dane pripombe, statut organizacije opredelil
ba v predlogu zakona glede na
predloge
in
stališča delovnih tudi ta del dejavnosti organizakrških.
Skladno
s
takšno
ureosnutek pa je dejansko v tem,
skupščine in pristojnih cije. Glede 18. člena je predlada se v skladu s sistemom pla- ditvijo sta v predlogu zakona teles
gatelj sprejel in upošteval
niranja združevanje sredstev na novo opredeljena prekrška zborov. Tako je ob upošteva- enotno stališče vseh skupščindanih pripomb sedaj douredi v skupnih planskih aktih za organizacije združenega nju
skih teles, ki so obravnavala
kmetijskih zemljiških skupno- dela in druge družbenopravne ločba 8. člena dopolnjena s osnutek zakona, po katerem
tem,
da
lahko
o
tem,
da
se
poosebe,
ki
začnejo
graditi
obsti v SR Sloveniji. Če pa do
naj se sprejme osnovno besesporazumnega združevanja jekte na podlagi priglasitve, ne datki iz posameznih predpisov dilo tega člena (ki tudi na
oziroma
drugih
aktov
pred
obda
bi
plačale
odškodnino
zarasredstev ne bi prišlo, bi se obnačin upošteva
obravnavajo in hranijo kot ustrezen
seg sredstev za združevanje di spremembe namembnosti, javo
ustavno določbo o načinu zavendar le za naloge, ki so in ki ne prijavijo količin izko- uradna tajnost, odloči tisti, ki gotavljanja posebnega družneodložne za uresničitev druž- panih materialov po 15. členu tak predpis ali drug akt sprej- benega interesa pri opravljame, ohranjena pa je, v skladu z
benega plana SR Slovenije, veljavnega zakona.
dejavnosti, ki so posebne3. Glede na sprejeti zakon o večinskimi pripombami k nju
določil s posebnim zakonom.
ga družbenega pomena), hkraosnutku,
tudi
možnost
ozirosistemu
družbenega
planiraPomisleki glede združevanja
ti pa naj se iz variantnega besredstev, ki izvirajo iz sedanjih nja in o družbenem planu SR ma pristojnost, da o tem odloči sedila za ta člen povzame in
tisti,
ki
tak
akt
pošilja
v
objavo.
Slovenije
(Uradni
list
SRS,
št
različnih višin odškodnine zaporočevalec
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upošteva določba o odgovornosti za pravilno in pravočasno izdajanje Uradnega lista
SRS. Prav tako so v predlogu
upoštevana tudi mnenja, da je
treba črtati variantno besedilo
za 16. člen, katerega sprejem
je bil neposredno odvisen od
ureditve imenovanja in razrešitve direktorja organizacije v
18. členu.
Poleg navedenih vsebinskih
sprememb in dopolnitev predlog zakona vsebuje tudi nekatere redakcijske izboljšave, na
katere je bil predlagatelj opo-

zorjen v razpravah k osnutku
zakona, ki pa ne spreminjajo
same vsebine zakona. Omeniti
velja zlasti, da ima predlog zaradi boljše sistematike sedaj
novo I. poglavje, dopolnjen in
z naslovom zakona usklajen
pa je tudi naslov sedanjega II
(prej I.) poglavja zakona. Redakcijsko izboljšane dikcije s o
še v 2., 9. in 13. členu ter v
prvem odstavku 11. člena.
Za izvajanje predloženega
zakona niso potrebna nova
oziroma dodatna finančna
sredstva.

Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
ureditvi določenih
vprašanj s področja
varnosti železniškega
prometa

Skupščina SR Slovenije je
na zasedanju obeh zborov dne
22.1.1981 sprejela osnutek
Zakona o ureditvi določenih
vprašanj s področja železniškega prometa in naložila
predlagatelju, da prouči in
ustrezno upošteva pripombe
in predloge podane na sejah
skupščinskih teles in na sejah
obeh zborov.
Predlagatelj je proučil vse
podane predloge in pripombe
ter ugotovH, da so v velikem
številu redakcijskega značaja.
Podane pa so bile tudi pripombe in predlogi, ki se nanašajo
na vsebinske rešitve. Predlagatelj je proučil vse predlagane pripombe in predloge in jih
v veliki večini tudi upošteval
ter v tem smislu izdelal predfog zakona.
V predlogu zakona so v celoti vnešene pripombe in predlogi zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije.
Pri tem naj predvsem opozorimo na ustreznejšo in popolnejšo ureditev vprašanj v zvezi
z zmanjševanjem števila železniško cestnih prehodov v tem
smislu, da tudi za to železniška
transportna organizacija in
upravljalec ceste sprejemata
in izdelata program, ki ga letno
dopolnjujeta (25. člen predloga - 37. b člen).
Nadalje je predlagatelj proučil in v celoti upošteval pripombe odbora za družbeno
politični sistem zbora združenega dela.
Pri proučitvi pripomb odbora za družbenopolitični in komunalni sistem zbora občin pa
4
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je predlagatelj menil, da ne
more upoštevati pripomb k 14.
(18. b) in 25. členu (37. c). V
drugem odstavku 18. b člena
naj bi besedilo ostalo nespremenjeno in se ne bi črtala beseda »takega«. Gre namreč zato, da je možno prepovedati
uporabo obstoječega železniško cestenga prehoda le tedaj,
če je v bližini zagotovljena
možnost takega (enakovrednega) prehoda, kar pomeni,
da se po prepovedi uporabe
posameznega prehoda in
usmeritev na drug prehod ne
sme zmanjšati predvsem varnost in kakovost prehoda. V
prvem odstavku 37. c člena pa
je glede na samoupravno formiranje in odločanje priložnostne arbitražne komisije
ustrezno, da njeni člani predsednika izvolijo in ne določijo.
Ne seji obeh zborov je bil
podan predlog (Šmarje pri Jelšah), da naj se prvi odstavek
13. člena precizira v tem smislu, da bo vsako izvennivojsko
križanje zavarovano s svetlobnimi napravami in izključi
možnost, da bi zadostovalo le
zavarovanje.z zvočnimi napravami. To pripombo smo upoštevali tako, da bo potrebno
križanje v istem nivoju zavarovati s svetlobnimi in zvočnimi
napravami hkrati. Zavarovanje
z zapornicami ali polzapornicami pa že po svoji konstrukciji vsebuje tudi svetlobno zavarovanje.
Na predlog delegatov obeh
zborov (predlagatelj Slovenska Bistrica) smo dodali določilo v zvezi z zakonsko uredi-

tvijo podhodov in nadhodov nja urejalo med upravljalci ženad oziroma pod železniško leznice in upravljalci konkretprogo. Zakon daje možnost iz- ne ceste. Glede na zakonsko
gradnje takih prehodov za določilo 17. člena, bo dejanpešce s tem, da vsa vprašanja sko potrebno izvennivojsko
v zvezi s to gradnjo urejata pri- urejati tudi križanja z lokalnimi
stojni upravljalec lokalnih cest cestami, s katerimi upravlja
in železniška organizacija, na pristojna samoupravna intereobmočju katere se gradnja sna skupnost. Zakon, ki ureja
predvideva. Gre namreč za varnost železniškega prometa,
vprašanje javnega podhoda kakršen značaj ima predloženi
oziroma nadhoda, ki bi ga zakon, določa norme, ki jih je
uporabljali izključno pešci, v potrebno izpolnjevati, da se
tem primeru pa je interes zagotovi varen železniški ozipredvsem na strani uporabni- roma cestni promet. Financikov in s tem upravljalcev lokal- ranje izvennivojskih križanj, je
nih cest (16. člen).
v skladu z našo ureditvijo,
V zvezi z izgradnjo nadvoza možno le v njihovem medseoziroma podvoza na območju bojnem sporazumevanju in
železniških postaj, kjer so de- dogovarjanju. Predložena zalegati Slovenske Bistrice pred- konska rešitev ne izključuje
lagali pospešeno reševanje te- nadaljnje dogovarjanje izven
ga problema v Pragerskem in občinskih ali regionalnih intekjer delegacija Krajevne skup- resnih skupnosti v zvezi z zanosti predlaga zakonsko ure- gotavljanjem sredstev. Ravno
ditev je potrebno podati poja- v postopku sporazumevanja se
snilo. Zakon določa v 17. členu lahko ugotovi kdo je večji upo- tretja točka, da mora biti kri- rabnik in čigavi interesi bodo z
žanje proge s cesto izvedeno izgradnjo izvennivojskega kriizvennivoja: »če se proga na žanja v večji meri zagotovljeni.
postajnem prostoru med uvozV pojasnilo delegaciji Sevninimi kretnicami križaš katero- ce naj navedemo, da bo glede
koli javno cesto ali drugo ce- na zakonske zahteve in trenutsto oziroma potjo, ki ni javna no prometno situacijo potrebcesta.« To določilo ne bo de- no izvennivojsko urediti na njiležno spremembe in ostaja še hovem območju dva križanja
naprej v veljavi. Torej gre v pri- in sicer: križanje Savske ceste
meru Pragerskega za konkret- z glavno progo v km 485.215 in
no realizacijo zakonske za- Zasavske ceste s progo Sevnihteve.
ca-Trebnje. Oba križanja sta v
Predlagatelj je proučil tudi naselju in hkrati v postajnem
pripombo, ki je bila dana v območju.
Zborih v zvezi z načinom fiFinančna sredstva za realinanciranja uredbe železniško zacijo predloženega zakona
cestnih križanj (predlagatelj bremenijo samoupravne inteSevnica).
resne skupnosti za železniški
Uvodoma velja poudariti, da in luški promet in samoupravsta ob obravnavi predloga za ne interesne skupnosti za ceizdajo zakona (s priloženimi ste. V okviru teh skupnosti bo
tezami), zbora sprejela predlo- potrebno na podlagi izdelanih
ženi način financiranja želez- in sprejetih planov zagotoviti
niško cestnih križanj. S tem potrebna sredstva.
določilom bo uzakonjena doGlede na število predlaganih
sedanja praksa, ki je bila sprememb in dopolnitev in v
uspešna. Vprašanje delitve skladu s stališčem Zakonodajsredstev za izgradnjo izvenni- no-pravne komisije je predlog
vojskih križanj se bo na podla- zakona izdelan v obliki prečigi samoupravnega dogovarja- ščenega besedila.
Organizacijam združenega dela in vsem uporabnikom
družbenih sredstev CZ »Uradni list SRS« priporoča publikacijo
Marija Grčar:
SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
V publikaciji so podrobno obravnavane funkcije služb in
organizacija družbenega knjigovodstva kot službe združenega dela. Razen tega so podrobno komentirani vsi členi
republiškega zakona, objavljena pa sta tudi zvezni zakon o
službi družbenega knjigovodstva ter uredba o načinu in
pogojih, ob katerih lahko uporabniki družbenih sredstev
odpirajo in odpravljajo račune pri službi družbenega knjigovodstva.

poročevalec

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
18. februarja 1981
Delegati zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so naskupnem zasedanju poslušali
poročilo o stanju in nalogah
na področju cen, ki ga je podal Vladimir Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije. Na
skupnem zasedanju so delegati poslušali tudi obrazložitev k statutu Republiške
skupnosti za cene, ki jo je podal Jože Strle, predsednik te
skupnosti.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklep k osnutku družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta
1985.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta na sejah sprejela:
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o določitvi strukture
sredstev, ki so osnova za varolizacijo sredstev za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje
SR Črne gore v letu 1979;
- sklep ob obravnavi osnutka družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za delo
Jugoslovanskega centra za
teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani za obdobje od 1981. do
1985. leta;
- predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene

družbeni dogovor o financiranju sanacije, povečanju zmogljivosti, vzdrževanju in gradnji
visokogorskih planinskih postojank in nadelavi potov v obdobju 1981-1985 z družbenim
dogovorom;
- predlog odloka o soglasju
k statutu Republiške skupnosti
za cene;
- predlog odloka o soglasju
k statutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov visokošolskih organizacij - statutu Pedagoške akademije Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in statutu Fakultete za sociologijo, politične
vede in novinarstvo Univerze
Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Zbor združenega dela pa je
sprejel še:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o pogojih za opravljanje gospodarskih dejavnosti
organizacij združenega dela v
prosti coni;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o kritju tečajnih razlik, nastalih pri bankah v letu
1980 na podlagi tekočega deviznega poslovanja bank.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
predlog odloka o imenovanju Vinka Trinkausa za namestnika predsednika Republiškega komiteja za informiranje;
- predlog odloka o imenovanju skupine delegatov za
spremljanje uresničevanja resolucije o načrtovanju družine

VPRAŠANJA
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Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za
njen nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih in zakona o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok
Vodja: Tina Tomlje, delegat v Družbenopolitičnem
zboru Skupščine SR Slovenije
Člani: Tilka Blaha, delegat v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine SR Slovenije
Branko But, delegat v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije
Jožica Jarc, delegat v Zboru občin Skupščine SR SloveTone Kranjc, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije
.
Zofka Stojanovič, delegat Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Maks Vezovnik, delegat Skupščine Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije
Marjan Žilic, delegat v Zboru združenega dela Skupščin SR Slovenije
Živa Beltram, predsednica Koordinacijskega odbora za
načrtovanje družine pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije
Robert Černe, sekretar republiške konference Zveze
socialistične mladine Slovenije
Slavko Rupel, sodnik Višjega sodišča v Ljubljani za
področje družinske zakonodaje
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Franc Vičar, Ciril Habe, Emest Noč, Roman Novelli,
Franc Kovačič, Rudi Veselko, Janko Muraus, Ana Bole, Ivo
Klemenčič, Tomaž Banovec, Engelbert Gantar, Francka
Herga, Marjan Markovič, Franci Kočar, Franc Maček.
Zbor občin:
Zdravko Praznik, Alojz Ceglar, Silvo Gorenc, Vinko
Brdnik, Dora Rihar, Janez Zaplatnik, Stojan Makovec,
Marjan Markovič, Tomaž Banovec, dr. Miha Potočnik.
Družbenopolitični zbor:
Milivoj Samar, Jože Globačnik, Emil Šuštar, Marko Bule,
Majda Naglost, Franc Škufca.

FftAP.I.I

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 2. 1981
- Ali se bo zmanjšalo število zaposlenih
v samoupravnih interesnih skupnostih?
Delegacija z gospodarske- hodke v občinah odmerjale in
ga področja 31. okoliša - pobirale prispevke občanov
Domžale za Zbor združenega za samoupravne interesne
dela Skupščine SR Slovenije skupnosti s področja družbeje na svoji seji dne 19.1.1981 ne dejavnosti ter jih s tem raob razpravi o predlogu zako- zbremenile. Ob tem delegacina o upravah za družbene pri- jo zanima:
Za koliko se bo zmanjšalo
hodke sklenila postaviti naslednje delegatsko vpraša- število zaposlenih v samoupravnih interesnih skupnostih
nje:
Na podlagi zakona o upra- s področja družbenih dejavvah za družbene prihodke, nosti ter kaj bo s tem kadrom,
bodo uprave za družbene pri- ko bodo pričele uprave za
poročevalec

in družbenih prizadevanjih za zdravstvenih ukrepih pri urenjen nastanek in varnost, za- sničevanju pravice do svobokona o zakonski zvezi in dru- dnega odločanja o rojstvu
žinskih razmerjih in zakona o otrok.

IN

DELEGATOV

družbene prihodke v občinah moupravne interesne skupnosti od občanov, želimo doseči
izvajati določbe zakona?
Na vprašanje je odgovoril ustreznejšo organizacijo dela
Stanko Debeljak, namestnik in kadrov pri odmeri in pobirarepubliškega sekretarja za fi- nju družbenih prihodkov, kakor tudi osnovne pogoje za
nance:
modernizacijo dela in večjo
Zakon o upravah za družbe- učinkovitost te službe. Hkrati
ne prihodke (Uradni list SRS, pa bomo s tem dosegli, da bošt. 3/81) določa, da uprave za do občani družbene obveznodružbene prihodke ugotavlja- sti poravnavali na enem mestu.
Prenos nalog odmere in pojo, odmerjajo in pobirajo davčne obveznosti občanov, poleg biranja prispevkov od samoutega pa tudi odmerjajo in pobi- pravnih interesnih skupnosti
rajo prispevke za samouprav- na uprave za družbene prihodne interesne skupnosti na po- ke bo izveden na podlagi spodročju družbenih dejavnosti. S razuma med samoupravnimi
tem, da uprave za družbene interesnimi skupnostmi na poprihodke odmerjajo in pobira- dročju družbenih dejavnosti in
jo davke in prispevke za sa- upravami za družbene prihod5

ke. K temu sporazumu bo dal spevkov za samoupravne intesoglasje Izvršni svet skupščine resne skupnosti bo določeno proizvajalcev surovin do proi- prostoru, bomo uspeli domače
občine. Ta sporazum bo tudi tudi glede zaposlitve delavcev, zvajalcev končnih produktov. surovine in polizdelke čimbolj
določil način prenosa nalog ki sedaj delajo na delih in nalo- Le na podlagi samoupravnega predelati doma in plasirati v
ter druga vprašanja v zvezi z gah odmere in pobiranja pri- sporazumevanja in dogovarja- izvoz proizvode, ki bodo vseorganizacij združenega de- bovali večjo stopnjo domačezagotovitvijo kadrov in tehnič- spevkov za samoupravne inte- nja
nih pogojev za izvajanje teh resne skupnosti oziroma de- la v celotnem jugoslovanskem ga dela in znanja.
nalog.
lavcev, ki bodo prišli v uprave
Nova organizacija odmere in za družbene prihodke.
ZBOR OBČIN - 18. 2. 19fl1
pobiranja družbenih prihodKoliko delavcev od samoukov bo imela in mora imeti za pravnih
interesnih skupnosti
posledico zmanjšanje števila bo prešlo v uprave za družbe- - Kaj opredeljuje status kmeta?
delavcev, če izhajamo iz ob- ne prihodke bo odvisno od obDelegati Zbora občin Skup- dušičnih mineralnih gnojilih
stoječe kvalitete in učinkovito- sega dela uprave v posamezni
sti dela. Vsekakor pa bi morali občini. Prav take pa bo to tudi ščine občine Zagorje so na bistveno večje kot v ostalih obtudi z boljšo organizacijo dela odvisno od načina organizaci- Zbor občin Skupščine SR Slo- dobjih leta in upoštevajoč, da
doseči večjo učinkovitost. Gle- je dela, to je ali bodo uprave za venije naslovili naslednje domači proizvajalci ne pokride na to, da bo prenos nalog družbene prihodke opravljale vpraša nje:
potreb po dušičnih gnojiKakšni so obeti za normal- vajo
odmere in pobiranja prispev- svoje naloge z uporabo naprav
lih je zato predvsem nujen
kov izveden na osnovi spora- za mehanografsko obdelavo no oskrbo kmetijstva z mine- uvoz 20.000 ton dušičnih gnoralnimi gnojili? V sedanji si- jil. Preostali manjkajoči del
zumov na občinski ravni, ni podatkov ali pa brez njih.
tuaciji ni nobenih zagotovil,
mogoče dati natančne ocene o
Natančne podatke o zmanj- da bodo potrebne planske ko- gnojil, ki znaša 32.000 ton, se
zmanjšanju števila delavcev, ki šanju števila zaposlenih v sabo zagotovil pri ostalih jugosedaj delajo na odmeri in pobi- moupravnih interesnih skup- ličine v letu 1981 zagotov- slovanskih proizvajalcih.
ljene.
ranju prispevkov za samou- nostih in kako bo rešeno vpraIzpolnitev obveznosti proiNa vprašanje je odgovoril zvajalcev
pravne interesne skupnosti šanje zaposlitve delavcev, ki
mineralnih gnojil bo
Prav gotovo pa lahko ugotovi- sedaj delajo na odmerjanju in Srečko Perko, pomočnik odvisna od pravočasnega zamo, da se bo v samoupravnih pobiranju prispevkov za sa- predsednika Republiškega ko- gotavljanja deviznih sredstev
interesnih skupnostih zmanj- moupravne interesne skupno- miteja za kmetijstvo, gozdar- za uvoz reprodukcijskega mašalo število zaposlenih za de- sti, pa bo možno dati šele po stvo in prehrano:
za proizvodnjo mineralKot je znano je SR Slovenija teriala
lavce, ki delajo na odmeri in organiziranju dela uprav za
nih gnojil kot od pravočasnega
v
resnih
težavah
v
oskrbi
s
popobiranju prispevkov.
družbene prihodke v skladu s trebnim repromaterialom za usklajevanja cen gnojil s poraOcenjujemo, da dela na od- sprejetim zakonom.
stom proizvodnih stroškov
kmetijstva, zato bo
meri in pobiranju prispevkov v
Stanje pri uresničevanju naNova organizacija ugotavlja- potrebe
strokovnih službah regional- nja, odmerjanja in pobiranja potrebna smotrna potrošnja vedene bilance pri oskrbljenonih zdravstvenih skupnosti od družbenih prihodkov pa je tudi mineralnih gnojil za potrebe sti z gnojili in izvajanju ukre85-90 delavcev (prispevki za v skladu z nalogo Izvršnega družbeno organizirane pro- pov, v zvezi s tem je naslednje:
zdravstvo, pokojninsko in in- sveta Skupščine SR Slovenije, izvodnje s ciljem povečevanja
- v teku je realizacija uvoza
validsko zavarovanje ter otro- ki jo določa resolucija o druž- domače proizvodnje hrane in 20.000 ton dušičnih mineralnih
zmanjševanja
odvisnosti
od
ški dodatek), v posebnih stro- benoekonomski politiki in ragnojil;
kovnih službah samoupravnih zvoju SR Slovenije v letu 1981 uvoza. V tem smislu bo potreb- poleg tega pa so do sedaj
no
z
vsemi
ukrepi
uvoz
hrane
interesnih skupnosti v 10 obči- (Uradni list SRS, št. 10/81), da
zagotovljena devizna sredstva
zmanjšati
na
tisti
minimum,
ki
nah pa okoli 20 delavcev.
bodo sprejeti ukrepi za raciouvoz surovin za proizvodnjo
S sporazumom o prenosu nalizacijo poslovanja upravnih ga doma ni mogoče proizvesti. za
- Bilančno potrebuje SR 50.000 ton mineralnih gnojil
nalog odmere in pobiranja pri- organov.
Slovenija v letu 1981 vsega pri INA Kutina; uvoz teh suro230.000 ton mineralnih gnojil. vin je v teku in bo omogočal
Zakaj izvažamo in hkrati uvažamo iste
Od tega v prvem polletju cca izpolnitev sprejete obveze INE
2/3, kar znaša 150.000 ton, Kutine do Slovenije v prvem
surovine in izdelke?
ostalih 80.000 ton pa je potreb- trimesečju letošnjega leta;
nih za jesensko gnojenje.
- za preostali del potrebnih
Skupina delegatov za gospo- šanje Skupščine občine Ljub- Od teh potrebnih količin deviznih sredstev za uvoz redarsko področje 38 okoliša - ljana - Bežigrad in dajemo gnojil v letu 1981 je s proizva- promateriala za proizvodnjo
Ljubljana - Šiška je postavila pobudo, da pristojni organi jalci dogovorjenih 178.000 ton. kompleksnih (NPK) mineralnih
naslednje delegatsko vpraša- čimprej odgovorijo na to dele- od česar bo INA - Kutina zago- gnojil, ki jih ni mogoče združiti
nje oziroma dala pobudo:
gatsko vprašanje, hkrati pa, tovila 93.000 ton, Tovarna du- v predvideni dinamiki, je v teku
Naša delegacija je ob da čimprej ukrepajo, da se le- šika Ruše 75.000 ton terZorka akcija za zagotavljanje potrebobravnavi gradiva za 51. in 52. ta problematika uredi.
Sabac 10.000 ton.
nih deviznih sredstev s takosejo Zbora združenega dela Na vprašanje je bil posredovan
V SR Sloveniji tako po nave- zvanim terminskim nakupom
Skupščine SR Slovenije ugo- pismeni odgovor:
deni bilanci za enkrat primanj- deviz
tovila, da ima sedanja politika
Kot smo delegate že po- kuje skupno 52.000 ton gnojil.
Na osnovi tega Izvršni svet
izvoza za vsako ceno, brez drobno informirali pri dajanju Domači proizvajalci, predvsem
ustrezne selektivnosti, več- odgovora na delegatsko vpra- pa INA Kutina, zaradi zmanjša- Skupščine SR Slovenije ocekrat tudi moteč vpliv na poslo- šanje Skupščine občine Ljub- ne proizvodnje ne bodo uspeli njuje, da bodo upoštevaje tudi
vanje drugih proizvajalcev - ljana - Bežigrad na seji Zbora pokriti celotnih potreb. Predv- večjo in racionalnejšo uporavelikokrat tudi izvoznikov go- združenega dela dne 29. 12. sem je neugodna predvidena bo razpoložljivih organskih
gnojil, pokrite potrebe po mitovih proizvodov.
1980, Izvršni svet Skupščine dinamika izdobave gnojil, ki ne
Morali bi regulirati izvoz su- SR Slovenije sodi, daje ukrepe zadostuje za spomladanske neralnih gnojilih v letu 1981 za
vso kmetijsko proizvodnjo, ki
rovin in polizdelkov tako, da
narave potreb- potrebe.
je oziroma bo s pogodbami
ne bi prihajalo zaradi pretira- administrativne
no v bodoče bistveno zmanjGlede na to, da so v spomlanega izvoza do velikih motenj šati. V zvezi s tem Izvršni svet danskem obdobju potrebe po dogovorjena in na tej podlagi
tudi oddana na tržišče.
v ostalih delovnih organizaci- Skupščine SR Slovenije v cejah.
loti sprejema pobudo delegaPredvsem bi morali prepre- tov 38. okoliša in se bo v okviru - Kakšni so obeti za normalno oskrbo
čiti prakso, ki je še prisotna, svojih možnosti in pristojnosti
da izvažamo in hkrati uvaža- zavzemal za čimhitrejše in kmetijstva z mineralnimi gnojili?
mo iste surovine ali izdelke.
čimuspešnejše neposredno
Skupina delegatov Skup- je postavila naslednje deleGlede na to delegati v celoti dohodkovno povezovanje or- ščine
občine Logatec za Zbor gatsko vprašanje!
podpiramo delegatsko vpra- ganizacij združenega dela od občin Skupščine
SR Slovenije
»4. člen Zakona o kmetij6

poročevalec

skih zemljiščih (Uradni list
SRS št. 1/79) določa, kateri
občan se šteje za kmeta. To
svojstvo je konkretneje opredeljeno v 5. točki omenjenega
člena in sicer tako, da opredeijuie vrednost proizvodnje
in storitve dosežene z osebnim delom v kmetijstvu kot
enega izmed pogojev, da se
občan lahko šteje za kmeta,
Glede na to, da v zakonu ni
točno določeno kaj je šteti v
vrednost proizvodnje in storitev dosežene z osebnim delom v kmetijstvu, sprašujemo,
ali se tudi delo na izkoriščanju gozdov in vrednost prodanega fesa upošteva v tej eno
tretinski vrednosti določeni v
5. točki 4. čiena zakona.
Katerikoli lastnik, ki iz gozda pridobiva (iahko celo v
obliki rente) več kot 1/3 letnega povprečnega osebnega
dohodka (za leto 1980 je to
cca 35.000,00 din), in, če se ta
dohodek iz gozda šteje v vrednost, doseženo z osebnim
delom kmetijske dejavnosti,
potem je pri povprečni lesni
zalogi gozda dovolj že lastništvo 7 ha, da se tak občan šteje
za kmeta.
Torej, če je tako tolmačiti
določbe o statusu kmeta, bodo s februarjem prešli v družbeno lastništvo le gozdovi
lastnikov z manj kot 7 ha goz-

da, vsi ostali pa bodo kot doslej koristili gozdno rento.«
Na vprašanje je odgovoril
Marjan Trebežnik, republiški
podsekretar Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Postavljeno vprašanje in odgovor nanj sta aktualna in pomembna zlasti zato, ker se 25.
februarja 1981 izteče v'143.
členu zakona o kmetijskih
zemljiščih predpisan rok za
prilagoditev obsega kmetijskih
zemljišč in gozda z določbami
tega zakona, ki se nanašajo na
maksimum kmetijskih zemljišč
in gozda za občane, ki po tem
zakonu niso kmetje,
Delegatsko vprašanje je
pravzaprav osredotočeno na
razlago o tem ali se tudi delo
na izkoriščanju gozdov in vrednost prodanega lesa upostev a v vrednosti proizvodnje in
storitev, dosežene z osebnim
delom v kmetijstvu, v smislu 5.
odstavka 4. člena zakona o
kmetijskih zemljiščih. Ta določa, da se kot glavna oziioma
dopolnilna dejavnost šteje v
območjih, kjer imamo najboljša kmetijska zemljišča, dejavnost, ki daje tako vrednost
proizvodnje in storitev, dosežene z osebnim delom v kmetijstvu, da je mogoče doseči
najmanj 1/3 povprečnega
osebnega dohodka v občini, v

drugih območjih pa po merilih,
ki jih določi občinska skupščina, upoštevajoč razvojno
usmeritev v posameznih območjih.
Uvodoma je treba povedati,
da zakon o kmetijskih zemljiščih ne opredeljuje status
kmeta le na osnovi lastnine,
temveč predvsem na osnovi
osebnega obdelovanja kmetijskega zemljišča, pri čemer je
kmetijsko zemljišče in kmetijska dejavnost posebej poudar;ena
Izhajajoč iz tega, je seveda
pri ocenjevanju vrednosti proizvodnje in storitev, dosežene z
osebnim delom v kmetijstvu,
nujno upoštevati ves dohodek
iz kmetijske dejavnosti, saj se
ta glede na kmetijo kot gospodarsko enoto ne more deliti:
Poleg dohodka iz lastne kmetijske proizvodnje je tako pri
vrednosti proizvodnih storitev,
doseže z osebnim delom v
kmetijstvu, upoštevati tudi dohodek, ki izvira iz združevanja
dela, zemljišč, delovnih in drugih sredstev med kmeti in
kmetov z delom delavcev ter z
družbenimi sredstvi v kmetijskih zadrugah, v drugih oblikah združevanja kmetov, ali z
delom delavcev in z družbenimi sredstvi v drugih organizacijah združenega dela.
. Pri priznanju statusa kmeta

se upošteva torej tudi dohodek
od drugiti s kmetijsko proizvodnjo povezanih dejavnosti
in tako tudi vrednost gozdne
proizvodnje, če lastnik gozda z
osebnim delom opravlja gozdarsko dejavnost. Ne more pa
pridobiti statusa kmeta občan,:
ki je samo lastnik gozdov in z
osebnim delom ne opravlja
gozdarske dejavnosti, in tudi z
obdelovanjem
kmetijskega
zemljišča z osebnim delom, ne
glede na to, ali je lastnik kmetijskega zemljišča ali ne, ne
ustvarja predpisane vrednosti,
če pa je opravljanje gozdarske
dejavnosti povezano z obdelovanjem kmetijskih zemljišč in
tako s kmetijsko proizvodnjo,
se pa tudi vrednost, pridobljena z opravljanjem gozdarske
dejavnosti, upošteva kot vrednost proizvodnje in storitev,
doseženih z osebnim delom v
kmetijstvu, kadar gre za opredeljevanje statusa kmeta,
Takšen zaključek temelji na
dejstvu, da je tudi gozd pri
kmetiji, in delo v njem tisti dodatni vir dohodka, ki — poleg
drugih dejavnosti, vezanih na
kmetijsko proizvodnjo (npr
kmečki turizem, reja brojlerjev
ipd.) - odvisno od naravnih razmer, bolj ali manj dopolnjuje
dohodek kmetije in tako omogoča osnovno, torej kmetijsko
dejavnost.

ESM0
ODLOČBA
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije
je v postopku za oceno ustavnosti drugega in tretjega
odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju
kmetov na seji dne 27. 11. 1980
odločilo:
Ugotovi se, da drugi in tretji odstavek 17. člena zakona o
starostnem zavarovanju kmetov (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 30/79), kolikor izključujeta iz obveznega
starostnega zavarovanja kmeta, če ima član njegove družine ali njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega
in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova (besedilo
na koncu drugega odstavka: »in tudi ne njegovi družinski ali
gospodinjski člani« in tretji odstavek tega člena) nista v
skladu s ustavo SR Slovenije.
Obrazložitev
1. Postopek za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
kolikor izključujeta iz obveznega starostnega zavarovanja
kmeta, če ima član njegove družine ali njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova, je začelo ustavno sodišče s sklepom z
dne 16 7 1980 na pobudo prizadetih kmetov. Obenem je
ustavno sodišče po 41Ć. členu ustave SR Slovenije obvestilo
Skupščino SR Slovenije o vprašanjih ustavnosti drugih določb tega zakona oziroma sistema starostnega zavarovanja
kmetov, ki je vzpostavljen s tem zakonom.
2. Ustavno sodišče je ugotovilo, da navedeni zakonski doporočevalec

ločbi, kolikor izključujeta iz obveznega starostnega zavarovanja kmeta, če ima član njegove družine ali njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova, nista v skladu z določbami ustave SR
Slovenije, ki opredeljujejo družbenoekonomski položaj delovnega človeka - kmeta in pravico delovnega človeka do socialnega zavarovanja.
Ustava SR Slovenije določa v 76. členu, da imajo kmetje na
podlagi osebnega dela v načelu enak položaj in v osnovi
enake pravice kot delavci v združenem delu z družbenimi
sredstvi. Kmetu in članu njegovega gospodarstva, ki se ukvarja s kmetovanjem in dela s sredstvi, na katerih ima kdo
lastninsko pravico, je v 76. členu ustave zajamčena pravica,
da uresničuje z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih družbenoekonomskih odnosih, razpolaga z rezultati
svojega dela, zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in
si s svojim prispevkom po načelih vzajemnosti in solidarnosti
zagotavlja socialno varnost.
Po 205. členu ustave SR Slovenije se pravica delovnega
človeka do socialnega zavarovanja zagotavlja v samoupravnih interesnih skupnostih z obveznim zavarovanjem po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela in sicer na
podlagi prispevka iz osebnega dohodka in iz dohodka organizacij združenega dela oziroma iz sredstev drugih organizacij
ali skupnosti, v katerih dela. Po tem členu ustave si delovni
človek z obveznim socialnim zavarovanjem v skladu z zakonom zagotavlja med drugim pravice za starost in za primer
zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti, članom svoje družine pa pravico do družinske pokojnine.
Navedeni zakonski določbi, ki izključujeta iz obveznega
starostnega zavarovanja kmeta, če ima član njegove družine
ali njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova, z izjemo kmeta -

borca NOV ki /e socialno ogrožen sta v nasprotju s temi
določbami ustave SR Slovenije Ustavna podlaga za pravico
in obveznost delovnega človeka da s sociainim zavarovanjem
na temeljih vzajemnosti in solidarnosti z drugimi delovnimi
ljudmi zagotavlja sebi in članom svoje družine socialno var
dohodek ki a
• in9 obveznost
ustvarja. Po
navedenih
zakonskih določbah pa ta pravica
delovnega
človeka
kmeta nista odvisni od dela in dohodka ki ga ustvarja, ampak
od drugih okoliščin Zakon lahko omenjena kriterija natančneje opredeli in lahko postavi kot kriterij določen obseg dela
ah določen dohodek Ne more pa isključiti kmeta iz obvez
nega socialnega zavarovanja zato ker ima član njegove družine ah njegovega gospodinjstva pravico do socialnega zava
rovanja iz drugega naslova in kmet ni socialno ogrožen borec

SKLEP
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije
/e v postopku za oceno ustavnosti 3. člena zakona o
R"spevku za pokrivanje dela stroškov infrastrukture
3 v letih 1976
-80 (Uradni list SRS. št
16/77) na seji dne 22. 1 1981
sklenilo:
Postopek se ustavi.

Obrazložitev
PTT Pmmet Novo mest

° 'e začelo pred ustav
Pokope* za oceno ustavnosti 3 člena zgorai
avedenega zakona po katerem temeljne organizacije zdru
9
ni or
11?'
%uenastoritev
!
9anizaciji,
ki pri uporabi
blagovnih
železniških
na območju
Železniškega
gospodarstva
e

v

rec,

'° Pne glede
hodnem
letu voznino
000 din
in
več, dodatno plačajo,
na prispevek
iz 210člena
omenjenega zakona, samoupravni interesni skupnosti za železniški m lusk, promet prispevek za pokrivanje dela stroškov

Iz teh razlogov je ustavno sodišče po 412. členu ustave SR
Slovenije odločilo, kot je razvidno iz izreka.
Ustavno sodišče je odločilo na seji po drugi alinei tretjega
odstavka 25 člena zakona o postopku pred Ustavnim sodi
ščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76)
Po 42 členu ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije
dolžna v šestih mesecih od dneva prejema odločbe ustavnega
sodišča uskladiti zakon z ustavo Če tega ne bi storila, navedeni določbi prenehata veljati kar ugotovi ustavno sodišče s
oosebno odločbo
Ustavno sodišče SR Sloveni/e /e sprejelo to odločbo v
sestavi sodnica, ki nadomešča predsednika Olga Vrabič in
sodniki dr Viktor Damjan dr Josip Globevnik. Riko Kolenc
nne Remskar Franc Simonič m dr Majda Strobl
infrastrukture ŽTP Ljubljana v višini 1,3% od vsakoletne
osnove za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela Podjetje smatra da so prizadete pravice delavcev v
posameznih temeljnih organizacijah združenega dela zlasti
tiste iz 16. člena ustave ker sporna zakonska določba predpi
suje kot pogoj za obračun dodatnega prispevka višino voz
nme. ki jo dosežejo skupai vse temeljne organizacije v sestavi
delovne organizacije
Dne 31 12. 1980 /e izpodbijani zakon nehal veljati Novi
zakon o prispevku za pokrivanje deia stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva L/ubljana v letu 1981
(Uradni list SRS št 33/80) pa nima določbe ki bi bila po
vsebini enaka ali podobna izpodbijanemu 3 členu prejšnjega
zakona, marveč določa za vse temeljne organizacije združe
nega dela, ki so zavezanci davka iz dohodka temeljnih organi
zaci j, enoten prispevek v višini 6.2% od davčne osnove ugo
tovljene za leto 1980 Glede na to m upoštevajoč da je
predlagatelj med pripravljalnim postopkom svoj predlog uma
krni, je ustavno sodišče ob uporabi 25 čiena zakona o po
stopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list
SRS št 39/74 m 28/76) postopek ustavilo

l
ODLOČBA
o oceni zakonitosti tretjega odstavka
49 člena zakona o samoupravnih
sodiščih
,' Poravnalni
svet Krajevne
skupnosti
Hajdina
/e kot poo
blaščeni
predlagatelj
začel postopek
za oceno
nasprotja
tret
tega odstavka 49 člena zakona o samoupravnih sodiščih
(■'Uradni list SRS« st 10/77) z zakonom o kazenskem po
stopku (-Uradni list SFRJ., št 4/77 36/77 in 60/77) m zako
nom o pravdnem postopku ("Uradni list SFRJ., št 4/77 36/77
in 36/80). V svojem predlogu navaja, da je napadena določba
v nasprotju z omenjenima zveznima zakonoma, ker nalaga
strankam da morajo, preden sprožijo postopek v kazenskih
zadevah na zasebno tožbo zaradi kaznivih dejanj zoper čast in
ime in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, v civilnih
zadevah pa v spornih majhne vrednosti vložiti predlog za
posredovanje poravnalnega sveta, medtem ko zakon o kazen
skem postopku in zakon o pravdnem postopku določata, da
se sme stranka za enake spore neposredno obrniti za varstvo
pristojnemu sodišču ki potem ko spozna, da /e pristojno in
da ni razlogov da bi tožbo zavrglo odstopi tožbo pristojnemu
poravnalnemu svetu oziroma drugemu samoupravnemu sodi
scu za tri oziroma dva meseca, da poskusi poravnavo
2. Skupščina Socialistične republike Slovenije /e v odgo
voru na predlog opozorila, da pristojnost in postopek pred
Poravnalnim svetom določajo na podlagi 223 člena ustave
SFRJ republike in avtonomni pokrajini in da tretji odstavek 49
člena ni v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku in
zakonom o pravdnem postopku saj določa postopek preo
poravnalnim svetom in le razčlenjuje 445 člen zakona o
kazenskem postopku in 468 člen zakona o pravdnem po
stopku V odgovoru ie obenem opozorieno da obveznos'
8

glede začetka postoka pred poravnalnim svetom, ki naj posre
duje pred sprožitvijo kazenskega m pravnega postopka pred
rednim sodiščem nima škodljivih posledic za stranke kadai
posredovanje ni bilo uspešno saj so prekluzivni roki in roki
zastaranja v tem primeru zavarovani s tretjim odstavkom 52
člena zakona o kazenskem postopku in 388 členom zakona o
obligacijskih razmerjih
3 V 12 točki prvega odstavka 281 člena ustave SFRJ je
določeno da tederaci/a po zveznih organih ureja kazenski
postopek m druge sodne potrebe razen posebnih postopkom
na področjih na katerih ure/ajo družbene odnose republike
oziroma avtonomni pokrajini s svojimi predpisi
Po 4 točki prvega odstavka 281 člena ustave SFRj ureja
federacija temelje obligacijskih razmerij in temeljna lastnin°P™vna razmerja, kar pomeni da je federacija po mnenju
sodišča pristojna tudi za urejan/e pravdnega postopka pred
pristojnim sodiščem po Katerem se rešujejo spori iz teh
razmeri; 445 člen zakona o kazenskem postopku in 468 člen
zakona p pravdnem postopku določata da pristojno sodišče
po prejemu zasebne tožbe za kaznivo de/an/e zoper čast in
dobro ime ali za kaznivo dejan/e lahke telesne poškodbe ter v
sporih majhne vrednosti če spozna, da je pristojno in da m
razlogov da bi tožbo zavrglo odstopi zasebno tožbo poravnalnemu svetu oziroma drugemu samoupravnemu sodišču
da poskusi poravnavo Če poravnalni svet ali drugo samoupravno sodišče v treh oziroma dveh mesečin ne sporoči o
izidu posredovan/a razpiše sodišče glavno obravnavo ozi
roma narok za glavno obravnavo Po 557 členu zakona o
kazenskem postopku in 5 H členu zakona o pravdnem postopku opravi sodišče zgoraj omenjeno procesno dejanje le
ce republike m avtonomni pokrajini s svojim zakonom doto
cijo pristojnost poravnalnega sveta oziroma drugega samou
pravnega sodišča za posredovanje v takih sporih na pobudo
pristojnega sodišča Prvi odstavek 17 e/ena in prvi odstavek

določbami je izključena neposredna uporaba določb zakona
o kazenskem postopku in zakona o pravdnem postopku, po
kater/h se smejo stranke za varstvo svojih pravic obrniti neposredno in brez drugih pogojev naravnost na pristojno redno
sodišče, hkrati pa drugače urejajo postopek za reševanje teh
sporov, kar je po mnenju sodišča v nasprotju z določbami
zakona o kazenskem postopku in zakona o pravdnem postopku.
.. . 1-7
Ustavno sodišče je po javni obravnavi na seji dnef 17. decembra 1980. na podlagi 2. točke prvega odstavka 375. člena
in 384. člena ustave SFRJ in 32 člena poslovnika Ustavnega
sodišča Jugoslavije z večino glasov

53 člena zakona o kazenskem postopku in 185. člen zakona o
pravdnem postopku določata, da se postopek pri pristojnem
sodišču začne na zahtevo upravičenega tožilca.
Način ureditve navedenega dela kazenskega in pravdnega
postopka v zakonu o kazenskem postopku in zakonu o pravdnem postopku po mnenju sodišča ni neskladen z ustavo
SFRJ, tako da so izpolnjene ustavne predpostavke za oceno
nasprotja tretjega odstavka 49. člena izpodbijanega republiškega zakona z zakonom o kazenskem postopku m zakonom
o pravdnem postopku.
4. Tretji odstavek 49. člena izpodbijanega zakona določa,
da stranka vloži predlog za posredovanje poravnalnemu svetu
v zadevah zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime in
kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, za katera se storilec preganja za zasebno tožbo, kot tudi v sporih ma/jine
vrednosti, preden sproži postopek pred rednim sodiscem.
Izpodbijanje določbe torej nalagajo stranki (kot je tudi navedeno v odgovoru Skupščine SR Slovenije), da morajo v omenjenih sporih, preden začne kazenski in pravdni postopek
pred pristojnim sodiščem, začeti postopek s svojim predlogom pred poravnalnim svetom zaradi njegovega posredovanja V 50. členu istega zakona je določeno, da poravnalni svet
na predlagateljevo zahtevo pismeno ugotovi, da posredovanje ni uspelo. Iz izpodbijanih določb torej sledi obveznost
p oškodovanca, da začne postopek poravnave pred poravnalnim svetom tudi tedaj, kadar to ne želi, šele nato pa lahko
zahteva varstvo pred pristojnim sodiščem. Zakon o kazenskem postopku in zakon o pravdnem postopku določata, kot
je že rečeno, da lahko oškodovanec glede istih sporov zahteva varstvo pristojnega sodišča neposredno, t. j. ne da bi
poprej začel postopek za poskus poravnave. Z izpodbijanimi

odločilo
1. Tretji odstavek 49. člena zakona o samoupravnih sodiščih je v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku in
zakonom o pravdnem postopku.
2 Skupščina SR Slovenije mora po drugem odstavKu
384. člena ustave SFRJ v šestih mesecih od dneva vročitve
odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije odpraviti nasprotje
med tretjim odstavkom 49. člena zakona o samouprvavnih
sodiščih in zakonom o kazenskem postopku in zakonom o
pravdnem postopku.
.
3. Odločba se objavi v »Uradnem listu SFRJ« m »Uradnem
listu SR Slovenije<■.
4. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to odločbo v
sestavi: predsednik sodišča Nikola Sekulič in sodniki: dr. vasi/
Grivčev, Milorad Dostanič, dr. Stana Djukič-Delevič, Vladimir
Krivic Slavko Kuhar, Čedomil Miličević, Vojislav Rakič, dr.Josif Trajković, Ivan Franko, dr. Arpad Horvat in Mijuško Sibalic.
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na združevanje dela
in sredstev ki ie
za
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spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih pidročij
Delovna telesa Zbora repu- nosti. Hkrati pa je rečeno, daje
blik in pokrajin (razen Odbora treba realneje določiti obseg gospodarskih tokov, vendar so gracijo združenega dela. Maza finance) so v prvi polovici izvoza in uvoza. V planu bi mo- ugotovili, da so tako nizko terialna stran tega odnosa so
februarja opravila predhodno rali podrobneje in konkretneje stopnjo narekovale notranje pogoji reprodukcije, ki so v
razpravo o Osnutku družbenepogoje za uresničeva- gospodarske težave.in medna- Osnutku plana premalo dologa plana Jugoslavije za ob- obdelati
čeni.
nje nalog na področju energe- rodna ekonomska situacija.
dobje od leta 1981 do 1985. Ob tike, surovin in proizvodnje
Predložene strukturne spreNa področju- ekonomskih
membe so, kot je bilo poudar- odnosov s tujino je treba čim
tej priložnosti je bilo ocenjeno, hrane.
da je besedilo Osnutka plana v
temeljnih pomanjkljivo- jeno v razpravi, nujne. Težko prej sprejeti ukrepe ekonomosnovi dobro in da lahko služi sti Ena
predloženega plana je po- pa bo uresničiti vse tisto, kar je ske politike, da bi organizacije
za razpravo pri določanju ra- manjkanje pojasnila, kako bo- označeno kot prednost, ker je združenega dela vedele za
zvojne politike za prihodnjo do
uresničeni predvideni cilji tega veliko. Ta načrt bo težko možne učinke svojega poslopetletko.
in naloge razvojne politike v uresničiti, ker so negotovi viri vanja.
V razpravi so delegati pou- naslednjem planskem obdob- sredstev, ki so nujni za preObseg investicij je treba
darili, da predloženi Osnutek ju. Zato so predlagali, da se v strukturiranje.
zmanjšati, posebej pa je treba
izhaja iz politike ekonomske dokument vgradi več »garanPredloženi koncept eko- preučiti številne prednosti, ki
stabilizacije, ker je dobro. Tre- cije za uresničevanje postav- nomske politike ne odpira poti so na tem področju. Obenem
ba pa bo preveriti ponujeni ljenih ciljev«.
za svobodnejše delovanje eko- pa je treba vztrajati na večji
stabilizacijski model, kar je poDružbeni plan je treba po nomskih zakonov. Motivacijski izkoriščenosti
industrijskih
litika stabilizacije preveč mnenju vseh udeležencev v dejavniki proizvodnje so minida bi ustvarili
usmerjena k delitvi in restrikci- razpravi uskladiti s sprejetimi malni, dejanski prostor za indi- zmogljivosti,
večjo stopnjo rasti družbenega
jam,^ manj pa k proizvodnji. družbenimi dogovori. Hkrati je vidualno stimuliranje dela pa proizvoda.
Izražena je bila bojazen, da bi s treba v planu opredeliti smeri, izredno majhen.
Proračun federacije mora
stopnjo 4 odstotne gospodar- okvire in osnove za tiste družV Osnutku plana je o vpraša- biti tak, da bo deloval stabilizaske rasti lahko ustvarili politi- bene dogovore, ki jih bo treba nju združevanja dela govor kot cijsko, to pa bo mogoče, če je
ko stabilizacije, ker majhna še sprejeti.
o metodi in načinu koncentra- njegova rast llimitirana v okviproizvodnja zahteva velike recije sredstev, ni pa videti bi- rih rasti družbenega proistrikcije na katere jugoslovanstvenega družbenoekonom- zvoda.
ska družba, kot je bilo ugotov- STRUKTURNE
skega odnosa, ki naj namesto
Politika stabilizacije, ki je
ljeno v matičnem Odboru za
naključnega blagovnodenar- vgrajena v plan zahteva, da se
SPREMEMBE
družbeni plan in razvojno polinega odnosa vzpostavi inte- popolneje preučijo njeni posaGOSPODARSTVA
tiko, ni pripravljena.
Bilo je tudi predloženo, naj
Delegati v Odboru za družse preizkusijo predvidene beni plan in razvojno politiko
stopnje gospodarskega razvo- so izrazili bojazen, da bi s Q STALIŠČA DELOVNIH TELES ZBORA REPU3LIK IN
§
ja (posebej kmetijstva), obseg predloženo stopnjo gospodar- S ™K"AJ,N ° 0SNU™U DRUŽBENEGA PLANA
b
investicij in stopnja zaposle- ske rasti uresničili stabilizacijo
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1981 do 1985-K AS 366 S
l /:50c 0 c = OOOG =
X»ocoooogocoo:
"
' ' ''
' '®®'a'c'a®Gocc®oo5<oo©©cC'CC<o©©GOCi®ci!
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kratkoročen proces, ampak
politike morajo biti zato manjkajo predvidevanja giba- zahteva polno angažiranje.
usmerjeni k nevtralizaciji vpli- nja cen v naslednjem petletRečeno je bilo tudi, da je pova nezadovoljnih teženj na nem obdobju in usklajevanja novna vzpostavitev deviznega
svetovnem trgu, kot tudi na realne vrednosti domače va- trga eno temeljnih vprašanj pri
čim bolj pospešeno združeva- lute.
Po mnenju delegatov bi bila zagotavljanju zunanje likvinje dela in sredstev na notrav
novem planskem obdobju dnosti države.
njem trgu.
Opozorjeno je bilo, da je plaNujno je točneje določiti po- edino dosledna tista ekonom- nirana stopnja kmetijske proilitiko primarne emisije in prek ska politika, ki bi izhajala iz zvodnje ambiciozna, saj Osnukonkretnih ukrepov zagotoviti, spodbujanja izvoza in brzda- tek plana ne vsebuje ukrepcv
da bo usmerjena predvsem v nja inflacije. Prognoza inflacije ali konkretne akcije, ki bi zareproduktivni proces. Prav ta- je zelo optimistična, glede na gotovila njeno uresničevanje.
ko si je treba prizadevati za to, da je bila v prejšnjem plan- Kar zadeva turizem je rečeno,
transformacijo
denarnega, skem obdobju planirana inflaobstoječe možnostina tem
kreditnega in bančnega si- cija 10, dosežena pa 20 odstot- da
kov. Poudarjeno je bilo tudi, področju omogočajo še večji
stema.
Da pa bi uresničili 52
Rešitve, ki so predložene v da bi morali v planu posvetiti promet.
milijonov turističnih nočitev,
več
pozornosti
problemu
inflaplanu ne omogočajo, da bi bila
je predvideno v Osnutku
primarna emisija usmerjena v cije, predvsem odpravljanju kar
plana,
je nujno treba povečati
vzrokov,
ki
prispevajo
k
naratokove družbene reprodukcije
namestitvene zmogljivosti, poz monetarizacijo vrednostnih ščanju. V planu tudi ni ukre- sebej v kampih, saj na tem popapirjev kot temeljne opredeli- pov, ki bi zmanjševali inflacij- dročju Jugoslavija zaostaja za
tve,- ker je le-ta večinoma ska gibanja.
V delu plana, ki se nanaša na drugimi turističnimi državami.
usmerjena z zakonom. Tako ni
konkretnega programa glede tržišče, politiko cen in rezerve
finančnega deficita proračuna je predloženo, da bi bolj dosle- ZDRUŽEVANJE federacije in zmanjšanja upo- dno vgradili opredelitve iz Do- STRATEŠKI RAZVOJNI
rabe primarne emisije za te po- govora o temeljih Družbenega CILJ
plana Jugoslavije o usklajevatrebe.
Delegati v Odboru za vpraDoločbe, ki se nanašajo na nju tokov družbene reprodukzadolževanje v tujini niso dolo- cije, ki se nanašajo na določa- šanja združevanja v gospočene na ustrezen način oziro- nje in izvajaje politike cen, ka- darstvu so ugotovili, da je v
ma niso usklajene s sprejetimi kor tudi iz Dogovora o razvoju tem dokumentu na več mestih
opredelitvami, vključujoč tudi JLA, ki se nanašajo na obliko- govor o združevanju dela in
problematiko, ki je povezana z vanje rezerv ter graditev in sredstev, vendar pa to ni dodelom deviznega trga. Zaradi opremo skladiščnih prostorov. volj, niti konkretno, saj gre za
strateški opredelitvi razvoja.
tega bi bilo treba to problemaGlede na vlogo in pomen vetiko še enkrat v celoti preučiti
likih tehnično-tehnoloških siin predložiti konkretnejše reši- ZMANJŠATI IZVOZ
stemov (elektrogospodarstvo,
tve, ki bodo omogočile nadalj- SUROVIN
železnica in PTT) za uresničenjo transformacijo na tem poDelegati v Odboru za eko- vanje politike stabilizacije in
dročju. V Osnutku družbenega
plana ni podrobnega programa, nomske odnose s tujino so družbenoekonomskega razvoki bi se nanašal na delitev za- dali vrsto načelnih pripomb k ja države, bi morali dati v nodolževanja med Narodno ban- Osnutku družbenega plana Ju- vem srednjeročnem planu
ko Jugoslavije in pooblaščeni- goslavije, pa tudi več konkret- ustrezno mesto tem sistemom,
nih predlogov glede uvoza, da bi zagotovili pogoje za njimi bankami.
izvoza, zadolževanja v tujini in hovo optimalno delovanje.
V končni varianti družbene- podobno.
PRIMARNA EMISIJA
Del plana v katerem je govor
ga
plana
Jugoslavije
za
nasleZA REPRODUKCIJSKE
o
vprašanju
nadaljnjega razvoNa
področju
ekonomskih
nje srednjeročno obdobje bi
ja
socialističnih
samoupravnih
PROCESE
odnosov
s
tujino
je
treba
še
morali, po mnenju delegatov v
družbenoekonomskih odnoOsnutek družbenega plana tem Odboru, vse določbe, ki se bolj izdelati vprašanja pravic sov bi morali izdelati v smislu
uvoza, do zadolževanja v
ne predstavlja pomembnejše- nanašajo na kreditno-mone- do
tujini,
zaščitno politiko in delo- določb Ustave in Zakona o
tarno
politiko
poenotiti,
s
čega koraka naprej glede doslevanje
samoupravnega
mehani- združenem delu, da bi ustvarili
mer
bi
bilo
zagotovljeno,
da
bi
dne uporabe sistemskih rešizma
v
samoupravnih
intere- boljše pogoje za razvoj teh
bile
med
seboj
usklajene
ozitev in načelnih opredeliev,
odnosov.
snih
skupnostih
za
ekonomske
roma,
da
se
ne
bi
ponavljale.
predvsem v delu, ki se nanaša
Podčrtana je potreba po
odnose
s
tujino.
Danih
je
bilo
na definiranje kreditno-monevsestranskem in temeljitem
več
pripomb
in
predlogov,
ki
tarne politike v naslednjem OPTIMISTIČNA
nanašajo na določevanje preučevanju možnosti zapopetletnem obdobju - so ugoto- PROGNOZA INFLACIJE se
realnega
obsega izvoza, izde- slovanja, posebej kvalificiranih
vili člani Odbora za kreditnolavo
internih
pogojev poslova- kadrov, kot tudi sprejemanje
Del
Osnutka
družbenegaplana
monetarni sistem ob razpravi
nja,
izvajanje
politike stabiliza- ukrepov za zmanjšanje števila
Jugoslavije,
ki
se
nanaša
na
o tem dokumentu. Zaradi tega
cije,
večje
upoštevanje
neto nezaposlenih, posebej mladipodročje
cen
in
jugoslovanski
bo moralo biti pri usklajevanju
ne. Pri tem je treba upoštevati
deviznega
učinka,
zagotovitev
stališč republiških in pokrajin- trg, bi bilo treba točneje konci- kreditiranja izvoza opreme, la- možnosti, ki jih nudi malo goskih skupščin o planu tudi us- pira« -je bilo rečeno na Odbo- dij in izvajanje investicijskih spodarstvo, kateremu bi moraklajevanje ne samo s sprejeti- ru za trg in cene. V tem delu
v tujini na trajnejših in dol- li v naslednjem petletnem obmi družbenimi odgovori, am- plana je nedorečen pa bi ga del
dobju zagotoviti pogoje za higoročnih
osnovah.
bilo
treba
konkretizirati
in
kvapak tudi z določbami Ustave in
trejši razvoj.
Osnutek
plana
vsebuje
fiklitativno
opredeliti.
sistemskih zakonov.
Proces svobodne menjave
tivne,
nerealne
uvdzne
praviMorali
bi
bolj
poudariti
Pri zasnovi nalog kreditnodela
na dohodkovnih osnovah
ce,
za
katere
nihče
ne
ve
kako
monetarne politike je treba vzročno zvezo med vsemi deli
jih bilo mogoče uresničiti. ni določen tako, da zagotavlja
upoštevati, da za zagotavljanje razvoja in ekonomske politike bi
realizacijo družbenih opredeliskupnih sredstev za reproduk- in njihov odraz na trgu, upo- Obenem pa je bilo poudarjeno, tev na tem področju.
cijo ni mogoče računati s po- števajoč pri tem premajhno da je treba najti ustrezen naŠe bolj je treba poudariti
membnejšimi tujimi sredstvi plansko usmeritev in delova- čin, da bi zmanjšali izvoz pri- produktivnosti dela za uresnimarnih
surovin.
Proces
substinje
tržnih
zakonitosti.
(na podlagi zadolževanja).
V planskem dokumentu tucije uvoza ni enostaven in čevanje politike ekonomske
Ukrepi
kreditno-monetarne

mezni aSpekti. To se nanaša
predvsem na vprašanje zaposlenosti in delovanje kvalitativnih faktorjev.
Predložena stopnja rasti
kmetijske proizvodnje 4,5 odstotka je ambiciozna vendar
nujna. Vendar so delegati ugotovili, da ni jasno kako bo uresničena ta naloga, če upoštevamo izkušnje iz prejšnjih let,
ko so bile ustvarjene precej
nižje stopnje rasti, kot so bile
planirane, čeprav je bilo v tem
času z družbeno intervencijo
spodbujano večje uresničevanje kmetijske proizvodnje.
Upoštevajoč nujnost učinkovitega povečanja proizvodnje
hrane, je treba v plan vgraditi
tiste rešitve, ki bodo na zanesljivih osnovah zboljšale položaj tega področja, saj sicer v
nasprotnem primeru ne bo
mogoče uresničiti planiranega.
Problem surovin, ki jih primanjkuje je treba konkretizirati na ta način, da bi zbrali tabelarični prikaz skupnih potreb,
domačih zmogljivosti in potreb iz uvoza.
Vprašanje razvoja gospodarsko manj razvitih področij,
ki je po prepričanju vseh delegatov, eden najpomembnejših
ciljev ekonomskega razvoja, je
treba reševati s polnim razumevanjem.
Sploh lahko rečemo, da je
plan preobširen, da ima precej
ponovljenih določb, včasih pa
je tudi protisloven. V končni
redakciji bi bilo treba ta dokument skrajšati in ga napraviti
jasnejšega ter konkretnejšega.
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stabilizacije. Obenem pa je treba podrobneje določiti pogoje
gospodarjenja, saj je to posebnega pomena za vse organizacije združenega dela.
Poudarjena je tudi potreba
po intenzivnejšem varstvu človekovega okolja v naslednjem
petletnem obdobju. Treba je
sprejeti ustrezne ukrepe za obvarovanje obdelovalne zemlje
2 ZDRUŽEVANJEM
SPODBUJATI RAZVOJ
NERAZVITIH
V Osnutku družbenega plana, je bilo ugotovljeno v Odboru za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, je treba konkretneje opredeliti smeri in okvire sistemskih rešitev, ki bodo

sprejete v prihodnjem srednjeročnem planu, kakor tudi smeri in okvire ukrepov ekonomske politike na podlagi teh sistemskih rešitev.
V razvojni strategiji v obdobju od leta 1981 do 1985 mora
imeti izvoz prednostno mesto.
Investicije so planirane nerealno, primarna delitev je tako zapletena, da lahko pripelje do
poglabljanja razlik na ravni razvitosti celo med republikami
in pokrajinama in ne samo
med gospodarskimi panogami
in grupacijami.
Pri pripravi Osnutka plana je
bil sistem planiranja uporabljen minimalno. Saj ta dokument, posplošen glede reševanja nekaterih ključnih vprašanj
nadaljnjega razvoja, ne nudi
več od tistega, kar vsebujejo

Stabilnejši

razvoj

večje opiranje

dogovori o temeljih družbenega plana.
Glede hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova bi morali v
plan vnesti še nekatera vprašanja, ki niso zajeta v Dogovoru.
Morali bi konkretizirati vprašanja, ki se nanašajo na združevanje dela in sredstev in možnosti, ki jih le-to nudi pri spodbujanju tega razvoja.
Poudarjeno je tudi, da nekatere določbe iz Dogovora o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in pokrajin v naslednjem srednjeročnem obdobju
niso
ustrezno prenešene v Osnutku
plana ali pa niso dovolj izdelane. To se posebno nanaša na
del o angažiranju tujih sred-

stev za spodbujanje hitrejšega
razvoja teh področij in na usklajevanje domačih in uvoznih
cen.
V delu Osnutka plana, ki se
nanaša na hitrejši razvoj manj
razvitih področij bi morali
vgraditi posebno podtočko, ki
se nanaša na najhitrejši razvoj
SAP Kosova. Poudarjeno je da
je treba zagotoviti zmanjševanje razlik na ravni razvitosti te
pokrajine.
Po mnenju članov Odbora bi
plan moral vsebovati več konkretnih programov za reševanje nesorazmerij, slabosti in
težav, ki so na področju energetike, primarne delitve, zamenjave uvoza in prehoda s cestnega na železniški promet.
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Delovna telesa Zveznega
zbora Skupščine SFRJ (odbori
za družbenoekonomske odnose, za delo, zdravstvo in socialno politiko, za proračun federacije, za ljudsko obrambo, kakor tudi Komisija Skupščine
SFRJ za informiranje kot skupno delovno telo zborov) so
obravnavala na ločenih sejah,
v obdobju od 22. januarja do
10. februarja, Osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985. leta.
Načelno so delegati podprli
predlagani koncept družbenoekonomskega razvoja in
skupne ekonomske politike za
omenjeno srednjeročno obdobje, ki mora zagotoviti skla
den in stabilen razvoj države,
izboljšanje položaja v mednarodni ekonomski menjavi in
okrepiti obrambno sposobnost vse družbe. Delegati menijo, da so koncept plana in
predvsem sklenjeni dogovori o

njegovih temeljih, sprejemljivi,
saj so temelji dokumenta stabilizacijsko naravnani.
Razprava na sejah omenjenih delovnih teles pa je opozorila tudi na nujnost doslednejšega izvajanja podpisanih dogovorov in na uspešnejše uresničevanje določenih temeljnih ciljev in nalog razvoja kot
se je to dogajalo z uresničevanjem dosedanjega srednjeročnega plana. Zaradi tega je potrebno še konkretizirati obveznosti, naloge in odgovornosti
vseh subjektov planiranja, saj
je to pogoj, da bodo predvidene naloge uresničene v dogovorjenem roku.
Mnenja in predloge so delovna telesa Zveznega zbora
posredovala Zboru republik in
pokrajin, ki je pristojen za
sprejetje Družbenega plana
Jugoslavije.

* —
VKLJUČEVANJE
V MEDNARODNO
DELITEV DELA
Delegati Odbora za družbenoekonomske odnose so
ugotovili, da bosta zapleten
položaj v mednarodnih ekanomskih odnosih in nerešena
vprašanja iz prejšnjega planskega obdobja, precej vplivala
na probleme, ki se lahko pojavijo v prihodnjem srednjeročnem obdobju.
Med obširno razpravo so na
seji posebej opozorili, da bo
prvenstvena naloga našega
gospodarstva
predvsem
uspešnejše in intenzivnejše
vključevanje v mednarodno

stopnje

delitev dela. To nalogo bo mogoče uspešno izpeljati samo s
stabilnejšim razvojem vsega
gospodarstva, z uvajanjem
proizvodnje tistih izdelkov in
reprodukcijskih materialov, ki
jih sedaj uvažamo, z relativnim
zmanjševanjem zadolženosti v
tujini in z večjim opiranjem na
lastne tehnično-tehnološke
dosežke. Prav tako je nujno
potrebno krepiti kvalitativne
dejavnike gospodarjenja in na
tej osnovi pridobivati večji dohodek ter učinkovitejše izkoriščati gospodarske rezerve, kadrovske možnosti in podobno.
Sprejeti bo nadalje potrebno
ukrepe tekoče ekonomske politike za hitrejši razvoj turistič-
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nega gospodarstva in proizvodnje gradbenega materiala
ob kar največjem varčevanju
vseh vrst energije. Osnutek
plana, so rekli delegati, ne prinaša rešitev na področju financiranja stanovanjske gradnje. Ni namreč jasno, na kakšen način se bodo namenjala
sredstva iz.čistega dohodka za
te namene.
Po mnenju razprave na tej
seji Osnutek plana ni dovolj
opredeljen v tistem delu, ki govori o politiki socialnega razvoja. Posebej to velja za razmerja med rastjo osebnega
dohodka in življenjskega standarda. Podobno pa tudi za
opredeljevanje nadaljnjega razvoja otroškega varstva. Delu
o agroindustrijskem kompleksu so delegati namenili še posebno pozornost. Ugotovili so.
da sedaj precej zaostaja investiranje v kmetijsko proizvodnjo in predelavo kmetijskih
pridelkov. Da bi premagali sedanje težave, je nujna organizirana akcija, ki bo spodbudila
samoupravno združevanje individualnih kmetijskih proizvajalcev in uveljavljanje novih
družbenoekonomskih odnosov, ki bodo omogočili samoupravno združevanje dela in
sredstev
Ukrepi ekonomske politike
in druge aktivnosti morajo
podpreti tudi trdnejše proizvodno in dohodkovno povezovanje med organizacijami kmetov in drugimi organizacijami
združenega dela na področju
proizvodnje in prometa, s katerimi so organizacije kmetov
povezane v reprodukcijskem
procesu. To velja tudi za materialno in kadrovsko usposabljanje in krepitev organiziranja
kmetov, razvijanje in pospeševanje dela strokovnih služb za
kmete in dvig njihovega strokovnega izobraževanja. Potrebno pa bo spodbujati tudi
razvoj drobnega gospodarstva
in infrastrukture na vasi.
Delegati tega Odbora so
opozorili, da Osnutek plana tudi ne poudarja pogojev, ki bi
realno omogočili žetev dvakrat
letno, in sicer niti na tistih območjih, kjer so naravni pogoji
za tako pridelavo hrane.
Zahtevali so nadalje, da
srednjeročni plan posebej
opredeli, kako bodo dogovori
in sporazumi v republikah in
pokrajinah, bankah in organizacijah združenega dela zagotovili nujna sredstva za vlaganja v kmečko gospodarstvo
kar bi omogočilo razvoj družbeno organizirane proizvodnje, S kreditno-monetarno politiko naj bi zagotovili pogoje
za ustrezno kreditiranje proizvodnje na teh kmetijah. Hitreporočevalec

je pa bo potrebno tudi reševati
vprašanja celovitega zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja kmetov, da bi na ta rlačin spodbu
jali mlade kmete na vasi in re
šili probleme ostarelih kmeč
kih gospodarjev.
STANOVANJSKA
IN KOMUNALNA
GRADNJA
Odbor za delo, zdravstvo in
socialno politiko je predlagal
da bi razširili in natančneje
oblikovali del plana, ki omenja
področje stanovanjske in komunalne, graditve. Z dopolnitvami naj bi predvsem predvideli povečanje učinkovitosti
dela in večjo odgovornost
vseh dejavnikov na tem področju. Podobno naj bi na ta
način zagotovili večjo racionalizacijo, skrajšanje gradbenih
rokov in zavrli rast stroškov.
Delegati so se zavzeli za nadaljnja prizadevanja ki bi
izboljšala delovanje stanovanjskih samoupravnih interesnih
skupnosti, saj bo le na ta način
mogoče zagotoviti odločilno
vlogo delovnih ljudi in občanov pri določanju in uresničevanju stanovanjske politike
Stanovalci, hišni sveti, krajev
ne skupnosti in stanodajalci
pa morajo čimbolj neposredno
sodelovati pri uporabi in
upravljanju
stanovanjskega
sklada.
Predlagano je še, da bi 2
ukrepi davčne in kreditne politike spodbujali različne oblike
angažiranja osebnih sredstev
občanov pri reševanju njihovih
stanovanjskih problemov, razvijali stanovanjsko zadružništvo, omogočili predplačila za
stanovanjsko pravico, razširili
namensko varčevanje za stanovanje in podobno.
Podobno je nujno, da bi
čimprej dobili urbanistične
plane za naselja, ki se šele razvijajo, sedanje pa naj bi prilagodili nacionalni graditvi in
smotrnemu urejanju prostora
pri čemer naj bi posebej upoštevali varčevanje energije in
varstvo človekovega okolja.
Do konca leta 1985 bo potrebno uvesti ekonomske stanarine, so menili delegati, v
skladu z dogovori v republikah
in pokrajinah. Hkrati s povečevanjem stanarin pa bo potrebno uvajati subvencionirane
stanarine za občane in gospodinjstva z nižjimi prejemki
Stroški gradnje komunalne in
frastrukture, ki spremljajo sta
novanjsko gradnjo, se morajo
sorazmerno razporediti med
vse njene uporabnike, kar bo
tudi vplivalo na stabilizacijo
cen stanovanj

Odbor je ugotovil, da bi bilo
potrebno še enkrat preučiti
stališče Osnutka plana o upadanju družbenega standarda v
prid osebne porabe. V prejšnjem planu je bil vrstni red
obrnjen, take pa so tudi težnje
v drugih državah, ki krepijo
družbeni standard. Delegati pa
so dvomili v možnosti uresničitve predvidene stopnje rasti
realnih osebnih dohodkov, saj
niso predvideni konkretni
ukrepi, ki bi hkrati zavirali rast
cen blaga in storitev
Predlagali pa so, da bi diferencirali stagnacijo negospodarskih investicij družbenih
dejavnosti in jo ločili od drugih
negospodarskih
investicij
(družbenopolitičnih skupnosti), saj bi se morale te še bolj
zmanjšati, v primerjavi z investicijami v družbene dejavnosti. Pojavlja se namreč vprašanje uresničevanja ciljev na področju socialnega razvoja, ki
jih sicer predvideva planski
dokument.
Poleg vsega tistega, kar
predlaga Osnutek plana, so
delegati priporočili, da bi dodali še odstavek, v katerem bi
bilo rečeno, da je mogoče naraščanje zaposlenosti zagotavljati tudi z doslednejšim
izvajanjem predpisov o upokojevanju, z vlaganjem osebnih
sredstev delavcev, ki se vračajo iz tujine (predvsem na po
dročju drobnega gospodar
stva) in z odpravo brezpravne
ga, pa tudi omejevanjem dopolnilnega ter nadurnega dela
Po mnenju delegatov bi moralo planiranje zaposlenosti in
zaposlovanja v srednjeročnem
obdobju izhajati iz podatkov o
dejansko nezaposlenih ljudeh
in ne vseh, ki so sedaj prijavljeni na skupnostih za zaposlovanje

stev za potrebe porabe od
stopnje rasti družbenega proizvoda. Usmeritev pri tem naj
bo, da bi se v prihodnjih letih
zmanjševala splošna in skupna poraba. V prejšnjem planskem obdobju in še v letih poprej je prišlo do velikih odstopanj stopenj rasti za posamezno porabo, saj se je povprečna
stopnja, v primerjavi s stopnjo
rasti družbenega proizvoda
precej povečevala. Po mnenju
Odbora bi vključitev teh instrumentov v družbeni plan zahte
vala preučitev splošne porabe
na vseh ravneh in tudi za vse
oblike To pa bi zagotovilo njeno usklajevanje s proporci plana in hkrati imelo tudi ugodne
materialne učinke
Glede financiranja funkcij
federacije so na seji predlagali, da bi jasno določili obveznosti federacije, sprejete po
dogovorih in natančneje opredelili način financiranja funkcij
federacije ter rast obsega proračunske porabe glede na rast
družbenega proizvoda. Med
razpravo je bilo še poudarjeno,
da bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju prišlo do sistemskih sprememb načinov
financiranja obveznosti proračuna federacije Zaradi tega
naj bi te obveznosti izpolnjevali glede na planirano in ne glede na ustvarjeno stopnjo rasti
družbenega proizvoda in naro
dnega dohodka
Odbor ni podprl predlagane
ravni sredstev za realizacijo
celotnega petletnega plana
programa negospodarskih investicij, ki naj bi znašala 2 odstotka od obsega sredstev pro
računa federacije za to obdobje (predlagano je, naj znaša 1,5
odstotka) V tem primeru pa je
treba skrajno restriktivno vlagati omenjena sredstva, saj niti
niso tako majhna.

PREUČITI VSE OBLIKE
PORABE
Odbor za proračun federacije, je predlagal, da bi plan
vseboval tudi obveznosti glede
njegove realizacije v posameznih časovnih obdobjih. Tako
ga bo mogoče dosledneje
izvajati in popravljati postavke
in ocene, če bi prišlo do pomembnejših odstopanj in neugodnih gibanj Ta obveznost
naj bi veljala tudi za celotna
gibanja, posebej pa za splošno
in skupno porabo, financiranje
federacije, na področju politike negospodarskih investicij
na ravni federacije in podobno.
Delegati so se zavzeli tudi za
določitev globalne delitve
družbenega proizvoda v celoti
in zahtevali zapis instrumentov
glede nižje stopnje rasti sred-

NADALJNJI RAZVOJ
SPLOŠNE LJUDSKE
OBRAMBE
V predlaganem besedilu
Osnutka plana so na najbolj
optimalen način opredeljene
smeri nadaljnjega razvoja
splošne ljudske obrambe. Pri
tem so obrambne potrebe prikazane kot ravzojni element na
vseh področjih, so sodili delegati Odbora za ljudsko obrambo. Prepričani so, da bo s
sredstvi, namenjenimi za financiranje JLA in za razvoj
splošne ljudske obrambe ter
družbene samozaščite, mogo
če nadalje krepiti obrambno
sposobnost države
Posebej so opozorili, da bo
potrebno čimprej skleniti dogovore o strategiji tehnološke
ga razvoja in zagotoviti trajne
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in stabilne vire financiranja
blagovnih rezerv in graditve
skladiščnih prostorov, ki so
zelo pomembni za splošno
ljudsko obrambo
Celoviteje pa naj bi prikazali
obrambne potrebe družbe glede priprave gospodarstva in
družbenih dejavnosti na vojno
in vzgoje mladine ter prebivalstva, kar bi uspeli izpeljati tudi
s spreminjanjem učnih programov v šolah in drugih izobraževalnih institucijah.
V svojem poročilu pa je Odbor posebej opozoril, da
Osnutek ne namenja dovolj
pozornosti družbeni opredelitvi o nujnosti zagotavljanja pogojev, ki bodo ženskam omogočili, da bodo uresničevale

V

pravico do usposobljanja za
oborožen boj in sodelovanje'
pri obrambnih zadevah. ,
RAZVOJ
INFORMIRANJA
Komisija za informiranje je
pozitivno ocenila del Osnutka
plana, ki zadeva področje informiranja oziroma zagotavljanje pogojev za graditev, razvoj
in delovanje družbenega sistema informiranja ter sistema
javnega obveščanja. Delegati
so menili, da gradivo vsebuje
vse tisto, kar je potrebno in da
vsebuje projekcijo razvoja informiranja.
Ob tej ugotovitvi pa so predlagali, da bi zapisali tudi ukrepe za zagotavljanje material-

planskem

opredeljen

nih pogojev, ki bodo omogočili graditev in delovanje celovitega sistema informiranja na
samoupravnih temeljih, uspešno informativno propagandno
.dejavnost za tujino in izpolnjevanje obveznosti Jugoslavije
pri graditvi nove informacijske
ureditve v svetu, ter našega
prispevka pri razvoju sodelovanja z neuvrščenimi državami
na tem področju. V tem kontekstu naj bi, po mnenju Komisije, zapisali tudi določbo o
izvozu naše tehnologije v omenjene države.

Komisija je posredovala tudi
nekaj predlogov k drugim delom Osnutka plana, in sicer na
področju zagotavljanja redne
preskrbe občanov z vsemi prehrambenimi in drugimi artikli,
vključno z zdravili, glede licenc in tehnologije, varstva
socialno ogroženih delavcev,
upokojencev in podobno. Po
njenem mnenju bi morali tudi
poudariti pomen družbene samozaščite oziroma civilne zaDelegati so se zavzeli, da ščite v krajevnih skupnostih,
morata biti razvoj in delovanje kar morebiti zahteva tudi pospecializiranih informacijskih novno uvajanje poverjenika v
služb (statistika, SDK, Narodna vsaki stanovanjski zgradbi.

dokumentu

celovit

banka) čimbolj prilagojena potrebam združenega dela in delovnih ljudi ter občanov.

mora

biti

koncept socialne

politike
O Osnutek plana ne izhaja v dovolj veliki meri iz razvojnih planov temeljnih
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti
• Ni videti načina, kako bo zaustavljeno zmanjšanje realnih osebnih dohodkov, ki
močno vpliva na zmanjšanje standarda delovnih ljudi
• Zagotoviti je treba zaviranje in tudi zmanjševanje rasti zaposlovanja na
neproizvodnih delih
Osnutek družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od leta
1981 do 1985 (AS 366) v dovolj
veliki meri ne upošteva razvojnih planov temeljnih in drugih
organizacij združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Vsa delegatska struktura, kakor tudi
delavci v združenem delu, niso
v dovolj veliki meri sodelovali v
postopku priprave in usklajevanja planov.
Dohodek, njegovo pridobivanje in razporejanje nista bila
v dovolj veliki meri izhodišče
pri pripravi Osnutka plana. Zaradi tega tudi ni na vseh ravneh poudarjeno dosledno uresničevanje programa ekonomske stabilizacije.
To so osrednje ugotovitve
Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je svoja
stališča in predloge za spremembe in dopolnitve Osnutka
družbenega plana poslalo
Skupščini SFRJ.

namesto da ima restriktivno
vlogo. Smernice in okviri za
sprejemanje ukrepov ekonomske politike pa morajo med
drugim precej učinkovitejše
stimulirati združevanje dela in
sredstev ter povečanje proizvodnje.
Skupne interese in cilje
družbenoekonomskega razvoja bi bilo potrebno bolj dosledno in konkretno razčleniti z
določenimi ukrepi. Nadaljnja
med pripombami je še, da niso
dovolj opredeljene in konkretizirane neposredne obveznosti,
ki so jih z družbenimi dogovori
prevzele organizacije združenega dela in samoupravne organizacije ter skupnosti, kakor
tudi republike in pokrajini.
Predsedstvo Sveta ZSJ
predlaga, da bi pred sprejetjem Družbenega plana Jugoslavije na ravni 'federacije pripravili usklajeno bilanco oblikovanja in porabe družbenih
sredstev, ki bi postala temelj
preverjanja realnosti in usklaSpodbujevalni pomen
jenosti vseh planskih sestavin.
Predlagani sistem politike
plana
cen ne daje ustreznega odgoOmenjeni dokument mora, vora na vprašanje, po katerih
po
mnenju
Predsedstva, nominalnih gibanjih bo uresnipredvsem spodbujati razvoj, čena realna rast posameznih
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kategorij družbenega proizvoda, osebnih dohodkov kot tudi
sam družbeni proizvod. Nikjer
namreč ni opredeljeno razmerje do visoke stopnje inflacije.
Nedopustno je tudi, da bi
nadaljevali prakso, ko se o
uporabi investicijskih sredstev
odloča zunaj združenega dela
in brez neposrednega sodelovanja delavcev, čeprav prav
njih bremenijo posledice takega načina odločanja.
Krepitev
samoupravnega
položaja delavcev
Po mnenju Predsedstva,
Osnutek plana ne daje celovitega koncepta socialne politike. Predlagano besedilo namreč ne ponuja ocene, kako
bo mogoče premagati probleme znatnega upadanja realnih
osebnih dohodkov, ki v pre-

cejšnji meri vpliva na zniževanje življenjskega standarda
delovnih ljudi. Prav tako ni jasno, s katerimi ukrepi in dejavnostmi se bo v teh pogojih uresničevala proklamirana socialna varnost delavcev. Zaradi tega se Sindikat zavzema za
sprejetje celovitega kbncepta
socialne politike in ukrepov za
njeno uresničevanje v okvir
družbenega plana.
Socialni razvoj je potrebno
trdneje povezati in medsebojno pogojevati z materialnim
razvojem. Tudi življenjski in
delovni pogoji pa morajo sloneti na razvijanju produktivnosti in ekonomičnosti proizvodnje, rasti dohodka in na neposrednem odločanju delavcev o
njegovi delitvi.
Prav tako naj bi predvideli,
da bo posebna pozornost namenjena razvijanju vseh oblik
množične telesne kulture,
športno-rekreacijskim dejav-
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nostim mecj dnevnim, tedenskim in letnim počitkom, tam,
kjer je to nujno, pa tudi med
samim delovnim procesom.
\z Osnutka plana ne izhaja
dovolj možnosti za večje motiviranje in kreativno angažiranje subjektivnega dejavnika
razvoja na predlaganih temeljih. Zaradi tega še naprej ostaja odprto vprašanje, kako uresničevati planirani razvoj prek
krepitve samoupravnega položaja delavcev.
Predsedstvo Sveta ZSJ.prav
tako predlaga, naj planski dokument predvidi, da bodo zagotovljeni pogoji za smotrno
stanovanjsko gradnjo tšr za
neposredno odločanje delov-

Bistvena

nih ljudi in občanov o vseh bistvenih vprašanjih stanovanjske politike.
V delu Osnutka plana, ki
omenja trg, politiko cen in ršzerve, se Sindikat zavzema, da
bi zapisali, kako bodo temeljne
in druge samoupravne organizacije združenega dela s svojo
skupno politiko vplivale na
skladnejše odnose med ponudbo in povpraševanjem.
Nujno pa je. potrebno tudi
zavreti in zmanjšati rast zaposlovanja na neproizvodnih delih. Uresničevanje te naloge
mora prispevati k določanju
čimbolj konkretnih planov za
pripravo kadrov, izobraževa-

nje, dokvalifikacijo in prekvali- nje kvalifikacijske in starostne
strukture zaposlenih.
fikacijo delavcev.
Glede življenjskega in delovZagotoviti pa bi morali še hi- nega okolja pa se Sindikat zavtrejše spreminjanje pogojev zema za izvajanje učinkovitih
gospodarjenja in pridobivanja ukrepov za izboljšanje zdravja
dohodka v panogah in dejav- delavcev ter za krepitev delovnostih materialne proizvodnje, ne zmožnosti zaposlenih.
ki imajo možnosti za hitrejši
Prav tako predlaga, da bi v
gospodarski razvoj in rast do- dokumentu predvideli, ka1<o
hodka, vendar so kadrovsko bomo s posebnimi ukrepi predeficitarne. Med drugim je po- prečevali uvajanje nadurnega
trebno hitreje spreminjati in dela na delih in nalogah, kjer
izboljševati delovne pogoje in so posebni delovni pogoji,
varstvo pri delu ter učinkovite- uvajali delo v več izmenah in
je usmerjati učence, študente periodično zamenjavali delavin delavce, da se šolajo za ce. Hitreje pa bo potrebno reproizvodne poklice. Aktivna ševati tudi probleme delovnih
kadrovska politika pa naj bi invalidov in delavcev z zmanjomogočila hitrejše spreminja- šano delovno zmožnostjo.

preusmeritev

ekonomskih

na širitev

odnosov s tujino

# V uveljavljanju predloženih razvojnih stopenj bodo med drugim predstavljale
precejšnje težave neusklajenost v strukturi gospodarstva in odvisnost od uvoza
reprodukcijskega materiala
O Kredite iz primarne emisije za selektivne namene odstopiti v trajno uporabo
organizacijam združenega dela, predvsem za proizvodnjo in za zaloge osnovnih
kmetijskih in živilskih proizvodov
• Gospodarska zbornica predlaga razpis splošnega ljudskega posojila za razvoj
prednostnih panog v gospodarstvu kot so kmetijstvo, energetika, promet, kot
prispevek k splošni ekonomski stabilizaciji
Ob tem, ko je Gospodarska
zbornica Jugoslavije podprla
predvideno razvojno politiko v
Osnutku družbenega plana Jugoslavije od leta 1981 do 1985
(AS 366), svoje pripombe in
predloge za spremembo in dopolnitev tega dokumenta je
poslala Skupščini SFRJ, je
hkrati ocenila, da je v dokumentu še vedno precej kompromisnih določb. Te se nanašajo predvsem na usmeritev
pri uvozu opreme, ki je največkrat prevelik in nekontroliran
in zato zbornica meni, da bi
morali biti ti deli podrobneje
definirani v skladu z dogovorom o temeljih plana. Prav tako je namenjena velika pozornost posameznim stališčem in
opredelitvam, ki so iz dogovora prevzeti samo deloma in so
nekatera pomembna poglavja
izpuščena.
NEUSKLAJENOST V
STRUKTURI
GOSPODARSTVA
Gospodarska zbornica se
strinja s predvidenim planiranjem gospodarskega razvoja v
naslednjih petih letih/meni pa
poročevalec

da bodo pri uresničevanju predvidenih stopenj razvoja, ki so
sicer relativno nizke, predstavljale precejšnje težave predvsem obstoječa neusklajenost v
strukturi gospodarstva, odvisnost od uvoza surovin in reprodukcijskega
materiala,
zmanjšane možnosti za zadolževanje v tujini in rast porabe
nad realnimi možnostmi.
Gospodarska zbornica je
prav tako podčrtala nekatere
probleme na področju zaposlovanja, posebej v zvezi z
ustvarjanjem pogojev za prekvalifikacijo delavcev, kar bo
najprej postala potreba v tekstilni industriji. Težave bodo
tudi v zvezi z zagotavljanjem
dpi v gradbeništvu, predvsem
zaradi nekoordiniranega dela
pri dogovarjanju in realizaciji
stanovanjske graditve. Prav tako se kaže potreba, da se še
bolj poudari, da bo težišče v
razvoju črne metalurgije v
proizvodnji na podlagi specializacije. Razvoj te panoge je
zdaj v svetu takšen, da je bolj
usmerjen h končni predelavi,
množična predelava pa se seli
v države v razvoju. To kaže na
potrebo, da se proizvodna
usmeritev naše države usmerja

k spodbujanju povečane proizvodnje kakovostnega jekla.
To opozorilo se nanaša tudi na
proizvodnjo in predelavo v
ostalih baznih panogah. Zaradi tega bi morali v Osnutku
plana posebno pozornost posvetiti sodelovanju našega gospodarstva z državami v razvoju.
Zbornica prav tako predlaga, da bi s tem dokumentom
predvideli ustvarjanje pogojev
za hitrejšo rast proizvodnje usnja, ker je to zelo pomembno
za uresničevanje razvojne politike.

nice in zaradi zavarovanja integritete družbenih sredstev je
treba kot načelo delitve navesti obveznost realnega določanja vrednosti osnovnih sredstev. Saj je dolgotrajno zagotavljanje sredstev zelo pomemben dejavnik visoke inflacije in neustrezne delitve.
Zbornica prav tako predlaga, da bi pripravili novo metodologijo gospodarskih bilanc
in spremljanja investicij. V planu bi bilo treba navesti tudi, da
bomo z ukrepi ekonomske politike bolj vztrajali na zmanjšanju materialnih stroškov, posebej energije.
Poudarjeno je tudi, da v doEKONOMSKI ODNOSI
kumentu ni definirana kategoS TUJINO
rija trga in brez te raziskave ni
V Osnutku plana prav tako mogoče uresničiti temeljnih
manjka stališče o vključevanju opredelitev pri usmerjanju
energetskih zmogljivosti in družbenih sredstev.
sploh kompletnih zmogljivosti
Besedilo o monetarni politipri izvajanju investicijskih del v ki bi morali dopolniti s posebtujini.
nim odstavkom o varčevanju,
Po oceni Gospodarske zbor- kot zelo pomembnem dejavni■pooococoosooo
ooooocccooooeoccooeoocooocoooof
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ku skupnih denarnih sredstev
za razvoj proizvodnje in storitev.
Ocenjeno je, da bi moral naslednji srednjeročni plan predstavljati bistveno preusmeritev
v ekonomskih odnosih s tujino
glede njihove razširitve, pri
tem pa bi morali zagotoviti pomembno vlogo združenega
dela. Nosilec zadolževanja v
tujini mora biti le združeno delo, ne pa družbenopolitične
skupnosti, kot je v Osnutku
plana predloženo.
Treba je preprečevati različna regionalna omejevanja in
spreminjanje plačilnobilančnih pozicij republik in pokrajin
v, njihove plačilne bilance.
Zbornica prav tako opozarja,
da v delu Osnutka plana v katerem je govor o razširjeni re

Podpora

produkciji in smereh vlaganj ni
predvideno, da bo dana prednost proizvodnji za izvoz.
Prav tako ni jasno, kdo bo zagotovi! devizno likvidnost oziroma sprejel ukrepe za odpravljanje nelikvidnosti.

POSPEŠEVANJE
PROIZVODNJE HRANE
Gospodarska zbornica je
prav tako predložila, da je treba v planu predvideti, da se
bodo ustvarjali pogoji za vzpostavitev enakomernega položaja ir ustreznih pogojev pridobivanja dohodka v proizvodnji hrane in sprejemati
ukrepe s katerimi bo zagotov-

politiki

ljeno uresničevanje dogovorjene politike.
Treba je omogočiti, da se
krediti iz primarne emisije za
selektivne namene odstopajo v
trajno uporabo organizacijam
združenega dela, predvsem za
proizvodnjo in zaloge osnovnih kmetijskih in živilskih proizvodov.
V Osnutku plana je treba, po
oceni zbornice, predvideti, da
bodo ustvarjeni pogoji in sprejeti ukrepe za uresničevanje
temeljnih nalog v razvoju vodnega gospodarstva.
Zaradi uresničevanja ambicioznega razvojnega plana turističnega gospodarstva je treba poleg sredstev za razširjeno
reprodukcijo predvideti tudi
druge ukrepe za njegov nadaljnji razvoj. To se nanaša

stabilne

rasti

predvsem na pravice turističnih delovnih organizacij, da
prosto razpolagajo z ustvarjenimi devizami in da jih lahko
združujejo z drugimi panogami gospodarstva zaradi razvijanja turistične dejavnosti v tujini.
V delu besedila plana, ki se
nanaša na razvoj PTT prometa
zbornica predlaga, da bi moralo biti težišče na graditvi magi:
stralnih, mednarodnih in drugih zmogljivosti.
Gospodarska zbornica predlaga, da se preuči možnost in
upravičenost razpisa splošnega ljudskega posojila za razvoj
prednostnih gospodarskih panog kot so kmetijstvo, energetika, promet in druge, kar bi
prispevalo k splošni ekonomski stabilizaciji.

osebnega

družbenega standarda delovnih

ljudi

in

in

občanov
# Pri pripravi razvojnih pianov ni bile nujne povezave med delavci v združenem
delu in delovnimi ljudmi ter občani v krajevnih skupnostih
€> Realno planiranje dohodka in zaviranje naraščanja vseh oblik porabe
© Zagotavljanje stabilne rasti družbenega standarda zajema tudi hitrejšo rast
produktivnosti dela in krepitev motivacijskih dejavnikov za produktivnejše
angažiranje delavcev v združenem delu
Zvezna konferenca SZDLJ je
poslala Skupščini SFRJ pripombe in predloge svoje sek
cije za družbenoekonomska
gibanja in Odbora za družbeno
planiranje k Osnutku družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985. leta
(AS 366). Omenjeni delovni telesi Zvezne konference podpi
rata temeljne cilje in naloge
predvidene v tem dokumentu
Hkrati pa opozarjata, kako morajo biti čimprej sprejete vse
tiste rešitve, ki so bistvene pri
uresničevanju načrtovane razvojne razvojne politike.
Med ključnimi pripombami
je vsekakor ugotovitev, da pri
pripravi planov razvoja za
omenjeno petletno obdobje ni
bilo nujne povezave med delavci v združenem delu in delovnimi ljudmi ter občani v krajevnih skupnostih.
Za uresničitev investicijske
in kreditno-monetarne politike bo pri uresničevanju srednjeročnega plana izredno pomembno spreminjanje materialnih odnosov v družbi. Še
bolj se mora namreč krepiti samoupravljanje in vloga združe16

nega dela v njem. Enako velja
Socialistična zveza se zavzeKar zadeva vprašanja dotudi za družbeno in razširjeno ma tudi za pravočasno spreje- hodka in porabe, sta delovni
reprodukcijo v celoti
manje ukrepov, ki bodo okre- telesi ocenili, da so bilance
pili vlogo združenega dela na preveč napete in da vsaka prepodročju ekonomskih odno- koračitev odhodkov lahko
REALNEJŠE
sov s tujino. Zavzema pa se povzroči odstopanja pri urePLANIRANJE
tudi za krepitev kvalitativnih sničevanju začrtane politike
DOHODKA
dejavnikov gospodarjenja, da ekonomske stabilizacije.
Pri nadaljnji pripravi plana in bi se s tem izboljšala konkuspremljajočih
dokumentov, renčnost domačih proizvajalpoudarjajo te pripombe, se je cev na tujih trgih.
Nujno bo potrebno poiskati STABILNA RAST
treba zavzemati za realno planiranje dohodka in na tem te- tudi ustrezne rešitve, da se bo DRUŽBENEGA
melju tudi za realno planiranje združeno delo bolj kot doslej STANDARDA
investicijske porabe in drugih angažiralo pri uresničevanju
Socialistična zveza je poseoblik porabe. Preprečiti je po- hitrejšega razvoja gospodartrebno vse možnosti deficitar- sko manj razvitih republik in bej zainteresirana za stanje na
področju gibanja osebnega in
nega financiranja in krepiti SAP Kosovo
Zaradi doslednejšega ure- družbenega standarda delovvpliv združenega dela pri prisničevanja halog na področju nih ljudi in občanov in podpira
pravi planov
krepitve materialnih temeljev politiko njune stabilne rasti. To
Prav tako je potrebno širše združenega dela pa se mora pa med drugim pomeni, da
odpirati procese združevanja tudi jasno opredeliti zahteva stabilna rast zajema tudi posredstev in premagati sedanjo za upočasnjevanje rasti sploš- dročje hitrejše rasti produktivprakso zapiranja v regionalne ne in skupne porabe.
nosti dela in krepitev različnih
okvire. Na tem področju se
mora pospešiti proces preobrazbe odnosov, da bi se čim- rSOOOOOOOGOOCOOOOCCiOOOCCOOOOOCCOOCOOOOOOSO
prej uskladili s temeljnimi
PRIPOMBE SEKCIJE ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ ZA
S
izhodišči Zakona o združenem - DRUŽBENOEKONOMSKA GIBANJA IN ODBORA ZA
h
delu in da bi delavci imeli več
RAZVOJNO POLITIKO K OSNUTKU SREDNJEROČNEGA S
možnosti vplivanja na dohodPLANA-K AS 366
q
kovne tokove.
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poročevalec

motivacijskih delavnikov za
produktivnejše
angažiranje
delavcev v združenem delu
Nujno pa je potrebno preu
čiti, kako poteka proces svo
bodne menjave dela. Analizira
ti je potrebno če lahko delavci

v združenem delu vplivajo na poudarili še povečevaje za skupnostih družbenopolitič
dohodkovne tokove in če |im poslenosti oredvsem mladih nih organizacijah kako' tudi
vse delovne ljudi ter občane
ie omogočeno dosledno ure delavcev in žensk
sničevanje ustavnih pravic in
Socialistična zveza poziva da se angažirajo pri sprejema
določb Zakona o združenem tudi vse samoupravne organe nju programov ukrepov ki bo
delegate in delegacije v druž do omogočili uresničevanj
delu
V Osnutku plana pa nai Oi benopolitičnih in interesnih planskih ciljev m nalog

Zagotovitev
smotrnejšo

pogojev za

hitrejšo

stanovanjsko

in

graditev

• V Osnutku srednjeročnega plana bi morali bolj uveljaviti sprejet koncept
enakomerne urbanizacije in prostorskega urejanja
• Družbenopolitične skupnosti, predvsem občinske in samoupravne interesne
skupnosti morajo sprejeti ukrepe za neposrednejše sodelovanje stanovalcev,
hišnih svetov in krajevnih skupnosti pri upravljanju in izkoriščanju stanovanjskih
skladov
• Bolj je potrebno poudariti obveznosti pri varstvu življenjskega standarda
delovnih ljudi z nizkimi prejemki
Stalna konferenca mest in
občin Jugoslavije je poslala
Skupščini SFRJ svoje pripom
be in predloge k Osnutku
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od 1981 do 1985
'AS 366)
Podprla re cilje razvo|a za
omenjeno petletno obdobje
Vendar pa bi moral po mnenju
Predsedstva Osnutek plana
več pozornosti nameniti uve
Ijavljanju koncepta enakomer
ne urbanizaciie in prostorske
mu razvoju
Glede stanovanjske m ko
munalne gradnje Predsedstvo
meni da bi moraii bolj pouda
riti nujnost zgotavljanja pogo
iev za hitrejšo m smotrnejšo
stanovanjsko graditev ter ure
tanje spremljajoče komunalne
infrastrukture Prt tem bi mo
rali omeniti tudi kontinuiteto
graditve, posebei gradnjo
kompletnih naselil
Boljše upravljanje s
stanovanjskim skladom
Predsedstvo se zavzema za
odločilnejšo vlogo združenega
dela na tem področju ki mora
ko odloča o čistem dohodku in
gospodarskem razvoju plani
rati tudi zadovoljevanje stano
vanjskih in drugih družbenih
DOtreb
V planski dokument bi mo
■-ali tudi nujno zapisati določbe
o povečevanju učinkovitosti
dela in večji odgovornosti ude
ležencev stanovanjske grad
nje Posebei oa omeniti še iz
ooročeualpr

polnievanie programov ter na
log da bi s tem zagotovili več
|0 smotrnost vplivali na skra)
ševaje gradbenih rokov in
upočasnievanie rasti cen sta
novani
Boi| bi morali poudariti tudi
sprejemanje ukrepov za na
daljnje razvijanje delovanja
stanovanjskih samoupravnih
interesnih skupnosti sa| je po
trebno 'zagotoviti odločilno
vlogo delovnih ljudi na tem po
dročju Osnutek plana naj bi
i/seboval tudi stališče o ukre
pih družbenopolitičnih skup
nosti posebej občin ter sa
moupravnih interesnih skup
nosti ki bi omogočili čimboli
neposredno sodelovanje ob
čanov hišnih svetov in krajev
nih skupnosti pri upravljanju s
stanovanjskim skladom
Predsedstvo Stalne Konte
renče mest in občin Jugoslavi
ie opozarja da za omenjeno
obdobje ni niti dovoli argu
mentov in ne kazalcev da bi v
tem
času lahko zgradil'
7
50 000 stanovani kolikor jih
načrtuie Osnutek plana Morali
bi namreč predvideti tudi sred
stva oziroma vire financiranja
komunalne infrastrukture in
nujnih spremljajočih objektov
še naprej je zelo pereča nalo
ga da se stroški opremljanja
mestnih naselil enakomerneje
porazdelijo med vse uporabni
ke in se na ta način zmanjša
cena stanovanj To pa je po
trebno povezati tudi z odvaja
njem sredstev za negospodar
ske investicije in družben'
standard

Prav tano ie potrebno čim
orei sprejeti urbanistične pla
ne za tista naselja ki se šele
razvijajo
V delu Osnutka plana ki
omenja gradbeništvo pa bi se
bilo potrebno bol| neposredno
zavzemati za večje angažiranje
proizvajalcev stanovani pri ra
zvijanju gradbene tehnologije
m organizacije gradnje
V planski dokument nai O'
zapisali še stališče da morajo
plačilnobilančne pozicije re
publik in pokrajin planirati
uvoz artiklov široke porabe Kot
so kava ol|e in pralni praški
kakor tudi predvideti ukrepe
za pravočasno <-eaiizaci|o po
rrebnega uvoza
Kar zadeva investicijska dela
« tujini pa bi morali po mnenju
Predsedstva (zaradi razvijanja
skupnega nastopanja domačih
proizvajalcev opreme in grad
benikov na tujem trgu) predvi
deti določene stimulativne
ukrepe kreditne m davčne po
litike kot tudi oblike delitve da
bi na ta način spodbuiali izvoz
Varstvo življenjskega
standarda
Osnutek plana mora boli
poudariti obveznost republik

pOKraiin in občin ter organiza
cij združenega dela da bodo
skrbele za varstvo življenjske
ga standarda delovnih i|udi ?
nizkimi prejemki
v delu Osnutka piana ki
omenia demografski razvoi pa
Oi morali natančneje opredelit
upočasnieno prehajanje aktiv
nega KmečKega prebivalstva v
nekmetijske dejavnosti Nujno
ie ne nazadnje treba poudariti
kako ie v mani razvitih okoljih
potrebno hitreje spodbujati ra
?vO| neagrarnih dejavnosti
brez prešel levanis prebival
stva
Pri planiranju uvoza pa je
potrebno predvideti tudi uvoz
ezervnih delov sai sicer neka
ten proizvajalci ne bodo mogli
ustvariti načrtovanega obsega
proizvodnje komunalne orga
nizacije pa ne bodo mogle no
diti svoiih storitev
Predsedstvo Stalne Konte
renče mest in občin Jugoslavi
ie se zavzema tudi za pripravo
programa Konkretnih ukrepov
ki bodo omogočili uresničeva
nje planirane rasti Kmetijske
proizvodnje Kar je posebej po
membno pri razvoiu živinoreje
ooooooooooooooc,
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Širjenje

mreže organizacij

združenih

kmetov
® Osnutek piana mora jasneje in točneje določiti cilje in naloge materialnega in
družbenega razvoja kmetijstva in vasi
9 Spodbujanje združevanja dela, sredstev in zemljišč kmetov ter razvijanje
kmetijske proizvodnje
9 Širše vključevanje kmetov v družbeno organizirano proizvodnjo
Zadružna zveza Jugoslavije
je poslala Skupščini SFRJ svoje predloge za spremembo in
dopolnitev dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1981 do 1985 o
nadaljnjem razvoju kmetijstva.
Omenjene spremembe predlagajo jasnejše in natančnejše
opredeljevanje ciljev in nalog
materialnega ter družbenega
razvoja v kmetijstvu in na vasi.
POSPEŠEVANJE
PROIZVODNJE
NA ZASEBNIH
GOSPODARSTVIH
V delu Osnutka plana, ki
omenja razvoj kmetijske proizvodnje na zasebnih gospodarstvih, bi bilo potrebno/kakor predlaga Zadružna zveza
Jugoslavije, zagotavljati pogoje za hitrejši razvoj te proizvodnje. Predvsem bo to omogočeno z večjim vključevanjem kmetov v družbeno organizirano proizvodnjo prek različnih oblik združevanja kmetov med seboj in z drugimi deli
združenega dela.
Z ukrepi ekonomske politike
in drugimi dejavnostmi, naj bi
predvsem podpirali širjenje
mreže organizacij združenih
kmetov in razvijali njihove samoupravne odnose. Posebne

podpore bi moralo biti deležno
tudi trdnejše dohodkovno in
proizvodno povezovanje med
organizacijami kmetov in drugimi organizacijami združenega dela na področju proizvodnje in prometa, s katerimi so
organizacije kmetov povezane
v reprodukcijskem procesu.
Prav tako pa bi morali krepiti
materialni razvoj in kadrovsko
usposabljanje ter organiziranje kmetov. Posebno pozornost pa bi morali nameniti tudi
razvijanju, posodabljanju dela
in organiziranju strokovnih
služb za kmete, kakor tudi dvigovanju ravni strokovnega izobraževanja' delavcev. Ne nazadnje pa bi morali posebej
skrbeti za razvoj drobnega gospodarstva in infrastrukture na
vasi.
Zadružna zveza nadalje
predlaga, da se z dogovori in
samoupravnimi sporazumi v
republikah in pokrajinah, bankah in organizacijah združenega dela, v okviru izvajanja investicijske politike, zagotovi
nujna raven sredstev za vlaganja v kmečka gospodarstva, ki
bi se na ta način preusmerila v
družbeno organizirano proizvodnjo, in za druga vlaganja,
povezana s tem razvojem. Določiti pa bo potrebno tudi
ukrepe za dajanje teh kreditov
pod ugodnejšimi pogoji.

Zveza se tudi zavzema, da bi ba tudi k reševanju problemov
planski dokument zagotovili ostarelih kmetov.
dajanje materialne podpore
Predlagano je, da bi zagotorazvoju kmečke proizvodnje vili tudi pogoje za širše vkljuprek regresov in premij za mi- čevanje kmetov v sistem doneralna gnojila in kakovostno polnilnega splošnega in stroseme, sadike ter drug repro- kovnega izobraževanja za delo
dukcijski material.
v kmetijstvu.
Posebno pozornost pa je
UGODNEJŠI POGOJI
treba
nameniti razvijanju deZA KREDITIRANJE
narnega varčevanja za vasi in
KMETIJSTVA
usmerjanju
teh
sredstev
Potrebno bo sprejeti tudi predvsem na področje razvijaukrepe za širše in učinkovitej- nja kmetijske proizvodnje.
še urejanje zemljišč, da bi bila
Zadružni svet še predlaga,
boljše izkoriščena (za meliora- naj bo v dokumentu zapisano,
cije, komasacije, grupiranja, kako bodo, da bi zagotovili
rajonizacijo proizvodnje, na- predvideno rast kmetijske
makanje in podobno).
proizvodnje, republike in poZ ukrepi davčne politike pa krajini z ukrepi iz svoje pristojje potrebno spodbujati združe- nosti omogočale hitrejšo rast
vanje dela, sredstev in zemlje investicij, namenjenih za proikmetov ter razvijanje družbeno zvodnjo osnovnih kmetijskih
organizirane proizvodnje. Po- pridelkov.
dobno bo potrebno hitreje reUgodnejše pogoje, je zapiševati vprašanja kompleksne- sano na koncu teh predlogov,
ga zdravstvenega, invalidske- je treba zagotoviti tudi za krega in pokojninskega zavarova- ditiranje širjenja obdelovalnih
nja kmetov, in sicer na tak na- površin v družbenem sektorju
čin, da bo stimulirano ostaja- kmetijstva in za urejanje zemnje predvsem mladih ljudi, v ljišč v družbenem in indivikmetijstvu. Prispevati pa je tre- dualnem sektorju.
ipsooeogoccococcccooccosoocooooosooocooooo;
S PREDLOGI ZADRUŽNE ZVEZE JUGOSLAVIJE ZA
j! SPREMEMBO IN DOPOLNITEV OSNUTKA
X DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 8
Q 1981-1985-K AS 366
S
»coeoocoososococooooeooeccoooosoooooooeoci
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NOVI

PREDPISI

Učinkovitejši

instrument ekonomsko

upravičenega varstva domače

proizvodnje

• Povratniki z dela v tujini bodo oproščeni plačila carine pri uvozu pohištva in
gospodinjskih predmetov le takrat, če so te predmete že uporabljali v svojih
gospodinjstvih v tujini
• Pravico do oprostitve plačila carine za predmete gospodarskega inventarja bo
mogoče izkoristiti tudi, če bo šlo za združevanje dela in sredstev z organizacijo
združenega dela ali za ustanovitev pogodbene organizacije
• Z novo metodo vrednotenja carinske osnove, bo carinski obveznik aktivneje
sodeloval pri carinskem postopku
Zvezni izvršni svet je poslal v
obravnavo in sprejem Skupščini SFRJ Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
Carinskega zakona (AS 375).
Za sprejem tega zakonskega
akta je pristojen Zbor republik
in pokrajin.
Med stabilizacijskimi ukrepi,
sprejetimi lani, je bila tudi naloga, pravi obrazložitev omenjenih sprememb, da je potrebno preučiti carinsko politiko, saj mora biti še naprej najučinkovitejši instrument ekonomsko upravičenega varstva
domače proizvodnje. Carinska
zaščita je eden od instrumentov, ki vplivajo na blagovne tokove s tujino. Zraven pa pravilni in primerni odnosi med vsemi instrumenti omogočajo
učinkovito delovanje carine
kot temeljnega zaščitnega instrumenta.
Skladno s tako opredelitvijo
so predlagane spremembe in
dopolnitve veljavnega Zakona.
Po eni strani ukinjajo oprostitev plačevanja carin pri nabavi
gospodinjskih predmetov iz
konsignacijskih skladišč v Jugoslaviji. Nadalje zadevajo carinske olajšave jugoslovanskih
državljanov, ki prihajajo iz tujine. Odpravljajo namreč privilegiran carinski tretman. Ukinjajo tudi carinske ugodnosti pri
uvozu za potrebe republiških,
pokrajinskih in občinskih organov za notranje zadeve ter
pravosodnih ustanov Revidirane so tudi vse druge oprostitve od plačevanja carin, ki po
svojem pomenu favorizirajo
uvoz ali omogočajo privilegije
posameznim
uporabnikom
uvoženega blaga. Spremembe
pa želijo po drugi strani spodbuditi razvoj drobnega gospodarstva v okviru sprejetih ukrepov za hitrejše vračanje naših
poročevalec

delavcev iz tujine. Predlagane
pa so tudi nekatere spremembe o carinski osnovi zaradi obveznosti, ki izvirajo iz članstva
Jugoslavije v GATT.
UVOZ
GOSPODINJSKIH
PREDMETOV
Glede olajšav pri uvozu gospodinjskih predmetov, ki jih
uvažajo naši delavci - povratniki z dela v tujini, veljavni Zakon razvršča uporabnike v dve
skupini. Različni sta glede na
to, koliko časa je posameznik
bival v tujini (dve ali štiri leta)
Osnutek zakona predlaga sedaj še novo skupino uporabnikov, ki bi veljala za ljudi, ki se
vračajo v Jugoslavijo po najmanj šestih letih bivanja v tujini.
Najpomembnejša novost pa
je vsekakor, da delavci povratniki ne bi plačevali carine
samo za tisto pohištvo ali gospodinjske predmete, ki so jih
že uporabljali v svojih gospodinjstvih v tujini (to ne velja za
motorna vozila). Veljavni Zakon ne vsebuje tako natančnega tolmačenja, saj le posplošeno govori o gospodinjskih
predmetih. Še napej bo torej
ZIS določal, kateri so gospodinjski predmeti in do kakšne
vrednosti ne bo treba plačati
carine vsem kategorijam omenjenih uporabnikov
Če ti ljudje prihajajo iz tujine
le na počitnice, obisk družine
in podobno, lahko enkrat letno
brez carine uvozijo predmete,
ki niso namenjeni preprodaji,
pri čemer skupno vrednost
predpiše ZIS.
Vendar pa je v Osnutku zakona določeno, da omenjenih
ugodnosti ne bo mogoče izkoristiti, če se vrnejo v tujino v

roku 90 dni od dne prihoda z
dela v tujini (po sedanjem Zakonu je predviden 30 dnevni
rok). V tem primeru bo veljalo
tudi vnaprej, da se za stvari, ki
so bile oproščene plačila carine plača to carina in druge
uvozne dajatve ali pa jih je potrebno vrniti v tujino. Pri tem
pa ni prekinjen rok za priznavanje pravic pri oprostitvi plačevanja carine.
Kategorija oprostitve plačevanja dajatev pri uvozu gospodinjskih predmetov v primeru
preseljevanja iz ene države v
drugo je del politike izogibanja
dvojnega obdavčevanja, saj se
predpostavlja, da so bili ti
predmeti kupljeni v normalnem notranjem prometu v posamezni državi (vključno je bil
plačan tudi prometni davek)
Zaradi tega bi ob preselitvi v
drugo državo plačilo carine in
dajatev pomenilo dodatno
(dvojno) obdavčevanje, poudarja obrazložitev predlaganih
sprememb
Glede ugodnosti, ki jih imajo
potniki za blago, ki ga nosijo s
seboj, je predvideno, da bo po
novem lahko ZIS določil, katere predmete je mogoče oprostiti plačila carine
OLAJŠAVE ZA UVOZ
GOSPODARSKEGA
INVENTARJA
Osnutek zakona predlaga
tudi dve novi rešitvi pri določbah o uvozu gospodarskega
inventarja povratnikov z dela v
tujini. Po predlaganem členu

naj bi delavci, ki so bili kakorkoli v tujini najmanj šest let, ne
plačali carine oziroma bi plačali carino le po 10 odstotni
stopnji na gospodarski inventar, ki ga ne proizvajamo v Jugoslaviji, če bodo s temi stroji
in drugimi predmeti opravljali
storitveno, obrtno ali kmetijsko dejavnost, zasnovano na
osebnem delu (to ne velja za
motorna vozila)
Po drugem predlaganem
členu, pa so ti ljudje prav tako
lahko oproščeni plačila carine
za predmete gospodarskega
inventarja tudi, ko združujejo
delo in sredstva z organizacijo
združenega dela ali pogodbeno organizaciji (oziroma če to
organizacijo ustanavljajo), ali
ko prenesejo svoje pravice
glede carinskih oprostitev na
organizacije, s katerimi združujejo svoje delo in sredstva.
Omogočeno je tudi, da združujejo svoje pravice glede
oprostitve plačila carine za navedene predmete do vrednosti, ki pomeni zbir vseh posameznih vrednosti, do katere je
oproščen plačila carine posamično vsak od uporabnikov te
ugodnosti. Nadalje spremembe zadevajo ugotavljanje pogojev za carinske olajšave osebam, ki so v tujini bivale dalj
kot 10 let. Sem sodijo jugoslovanski državljani, ki so se iz
Jugoslavije izselili pred 6. aprilom 1941 in tuji državljani, ki
so dobili naše državljanstvo ali
azil. Oproščeni bodo plačila
carine za predmete, ki so jih
uporabljali v svojem gospodinjstvu (razen motornih vozil)
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ter za predmete, ki sodijo med
nujni gospodarski inventar za
opravljanje dejavnosti z zasebnim delom. Novost je tudi, da
je ZIS omogočeno določanje,
kateri predmeti in v kakšni količini so lahko oproščeni plačila carine
DRUGE SPREMEMBE
Osnutek predlaga tudi spre
membe in dopolnitve, s kateri
. mi bi ukinili carinske olajšave
oziroma oprostitev plačila carine pri uvozu proizvodov, namenjenih za izobraževanje
prebivalstva za potrebe ljudske obrambe in predmetov za
civilno zaščito ter opremo, ki
je izključno namenjena za potrebe ljudske obrambe To bi
veljalo, če te predmete uvažajo
družbenopolitične skupnosti
organizacije združenega dela,
skupnosti in druge organizacije. V tem primeru ne gre za
zaščito določene proizvodnje,
temveč za financiranje' posameznih uporabnikov Ta vprašanja je zaradi tega potrebno
reševati prek ustreznih finančnih instrumentov (proračuna
družbenopolitične skupnosti)
poudarja obrazložitev Osnutka
zakona. S tem v zvezi pa je tudi
natančneje opredeljena vojaška oprema
Plačevanja carine so oproščene zdravstvene organizacije ko uvažajo izdelke name-

njene za opremljanje organizacij združenega dela v skladu
z razvojnimi programi zdravstva. če gre za uvoz specifične
opreme, ki se uporablja v posebnih delavnicah za rehabilitacijo, zaposlovanje in prekvalifikacijo invalidov, če omenjenih predmetov ne proizvajamo
v Jugoslaviji
Carino ne bodo plačevali niti
zvezni organi za notranje zadeve za predmete oborožitve
in druge opreme, ki se uvaža v
skladu s programi te službe.
Rešitve o tem pa bo sprejemal
ZIS na predlog zveznih sekretarjev za finance in notranje
zadeve.
CARINSKA OSNOVA
V veljavnem carinskem zakonu so določbe o carinski
osnovi in carinski vrednosti.
Vključene so na temelju Bruseljske konvencije o vrednosti,
ki jo je naša država podpisala
leta 1961. V okviru multilateralnih trgovinskih pogajanj
(GATT) so bila obravnavana
vprašanja določanja carinske
vrednosti s stališča omogočanja nadaljnjega razvoja in liberalizacije svetovne trgovine.
Sklenjen je bil tudi nov sporazum o tem vrednotenju,, ki
opušča dosedanjo ^efinicijo
vrednosti blaga in sprejema
dejansko doseženo ceno med
kupcem in prodajalcem. Sporazum vsebinsko izhaja iz te-

Zagotovitev
internih

ga, da uvoznik predlaga pogodbeno ceno, če pa carinski
organ ne sprejme dokumentacije uvoznika, mora sam dokazovati nasprotno. Tako so odpravljene mnoge nejasnosti
veljavnega sistema določanja
vrednosti na temelju normalne
cene, saj sporazum uvozniku
omogoča, da vedno sam izhaja
iz cene, ki jo pozna, torej od
cene, za katero se je dogovoril.
To so razlogi, za kaj' so predlagane spremembe določb o
carinski osnovi. Veljati bodo
začele po našem pristopu k
Sporazumu, in sicer po preteku leta dni od dneva odstopa
od Bruseljske konvencije. Po
predvidenem programu in proceduri se bo to zgodilo 1 marca 1981.
Veljavni Zakon predvideva
pet metod vrednotenja blaga
za carinske namene, ki so rangirane po pomenu in uporabi,'
kakor predvideva navedeni
vrstni red. Prva in temeljna
metoda je, ko se kot carinska
osnova upošteva pogodbena
cena, to je dejansko plačana
cena ali tista, ki jo je potrebno
plačati zaradi izvoza v državo,
v kateri se nahaja kupec. V primerjavi z Bruseljsko konvencijo o vrednosti ni pri tej določbi
nič spremenjenega.
Osrednja novost je definiranje vrednosti in upoštevanje
dejansko dosežene cene med
kupcem in prodajalcem.
Ce je pri uvozu več pogod-

uspešnega

benih cen, se carinska osnova
določa na temelju najnižje pogodbene cene. Kadar se ne
more določiti, se osnova določa po pogodbeni ceni istega
ali podobnega blaga, ki se prodaja pod pogoji svobodne
konkurence za izvoz v isto
uvozno državo. Če pa ni mogoče uporabiti nobene od teh
treh metod, se bo uvoznik odločil za četrto ali peto metodo.
Po četrti metodi se kot carinska osnova upoštevba cena,
po kateri se uvozni predmet
prodaja v državi uvoza. Peta
metoda pa je obračunavanje
vrednosti po stroških materiala, delovne sile in vseh drugih
stroških. Pomembno je, da te
nove določbe omogočajo carinskemu obvezniku aktivnejše
sodelovanje pri carinskem postopku.
Predlagane so tudi druge
dopolnitve in spremembe.
Med drugim dopolnitev Zakona o določbah, ki urejajo primere, ko se uvoženo blago, ki
se je izmaknilo carinskemu
nadzoru, lahko vrne v tujino.
Prav tako so določbe usklajene z rešitvami drugih zveznih
predpisov glede tega, da člane
komisije za prekrške določa
zvezni funkcionar. Na koncu
pa je tudi predlagano, da se
carinsko blago v vseh primerih
daje v javno prodajo, razen, če
gre za predmete, ki jih po posebnih predpisih ni mogoče
prosto prodajati.

poslovanja v

bankah

• Denarna sredstva z žiro računov lahko interne banke deponirajo pri več
temeljnih bankah
® Interna banka lahko v svojem imenu in na račun svojih članov izdaja
instrumente zavarovanja plačevanja
O Namen združevanja, dela in sredstev je kratkoročno financiranje in vzdrževanje
tekoče likvidnosti članic interne banke
O Sklad skupne porabe in rezerv je mogoče uporabiti v reprodukciji za plačevanje
obveznosti in vzdrževanja tekoče likvidnosti
V bančnem sistemu je velik
pomen posvečen internim
bankam ter njihovi vlogi v
združenem delu. Pri izvajanju
določb Zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema,
ki se nanašajo na interne banke so se pojavila vprašanja, ki
so pomembna za uspešno poslovanje teh bank in ki pri izdaji Zakona niso mogli biti do
konca preučena Zato je Zvezni izvršni svet pripravil novo
besedilo Predloga za izdajo
20

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih
kreditnega in bančnega sistema, z Osnutkom zakona (AS
373). Dokument je bil poslan v.
obravnavo delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ,
njegov namen pa je zagotovitev uspešnejšega poslovanja
internih bank

šanja dograjevanja tega siste- no financiranje in vzdrževanje
ma zaradi zagotovitve uspeš- tekoče likvidnosti članic internega dela in delovanje internih ne banke. Združevanje po
bank. Tako so urejena vpraša- Osnutku lahko poteka prek sanja združevanja dela in sred- moupravnih sporazumov, dostev za medsebojno kratkoroč- govorov članic interne banke

I
*
—
O OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMB! IN DOPOLNITVI
X ZAKONA O TEMELJIH KREDITNEGA IN BANČNEGA
ZDRUŽEVANJE DELA
^ SISTEMA-AS 373
IN SREDSTEV
Osnutek zakona ureja vpra- L

3
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ali na podlagi zakona. Z aktom
o združevanju dela in sredstev
so določena razmerja udeležencev v združevanju in uporabi sredstev.
Ker je bilo po dosedanjih
predpisih mogoče žiro račun
voditi samo pri eni temeljni
banki, so bila v njej zbrana
precejšnja sredstva. Da bi se
temu izognili je v osnutku zakona predvideno, da se sredstva žiro računov interne banke lahko deponirajo pri več temeljnih bankah, v soglasju z
zahtevami članic, ki so prenesle ali združile sredstva v interni banki. Banka pa bi morala
pravočasno obveščati Službo
družbenega knjigovodstva o
razdelitvi sredstev zaradi obdelave podatkov.
Precejšnja ovira je bila pri
poslovanju internih bank nemožnostih dajanja instrumentov za zavarovanje plačil. Zato
je v Zakonu urejeno, da lahko
interna banka v svojem imenu
in na račun svojih članic izdaja
instrumente za zavarovanje
plačil in da lahko eskontira
prejete menice na prehodni račun pri interni banki. Z omenjeno dopolnitvijo se usklajujejo predvidene rešitve v
Osnutku zakona s spremembami in dopolnitvami Zakona o
Narodni banki Jugoslavije in

enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik
in narodnih bank avtonomnih
pokrajin.
V Osnutku je natančneje
urejeno vprašanje združevanja
sredstev članic interne banke
oziroma prenašanje sredstev
na žiro račun interne banke.
Temeljne in druge organizacije združenega dela lahko dajejo sredstva s katerimi razpolagajo, s svojega žiro računa in
drugih računov pri Službi
družbenega knjigovodstva na
račun interne banke, zaradi
združevanja sredstev ali poravnave obveznosti, ki jih poravnava interna banka. To pa
se ne nanaša na sredstva za
poravnavo zapadlih obveznosti do drugih oseb, ki pa se ne
plačajo prek interne banke.
Če na računu članice interne
banke - dolžnika ni dovolj
sredstev za poravnavo obveznosti, mora interna banka na
zahtevo Službe družbenega
knjigovodstva prenesti potrebna sredstva s svojega žiro računa na žiro račun omenjene
članice za poravnavo njenih
zapadlih obveznosti.

interna banka opravljala tudi
posle iz terjatve terjatev iz naslova skupnega prihodka prek
računa in prenašala sredstva
na žiro račun temeljnih organizacij združenega dela, ki so
združevale ta sredstva na žiro
računu interne banke tako, da
je veliko število nalogov cirkuliralo skozi kanale plačilnega
prometa na relaciji interna
banka - Služba družbenega
knjigovodstva.

V spremembah zakona je ta
določba dopolnjena, da se
sredstva s prehodnega računa
iz naslova skupnega prihodka
lahko prenašajo neposredno
na žiro račun interne banke in
evidentirajo na internih računih te banke. S tem se zelo
zmanjšuje število nalogov in
stroški za obdelavo nalogov v
plačilnem prometu.
Podoben problem je tudi v
zvezi s krediti, ki jih v svojem
imenu in na račun svojih članic najame interna banka. Predvidena je rešitev, da bi se tudi
ta sredstva prenašala na žiro
račun interne banke in uporabljala za izvrševanje zapadlih obveznosti članic interne
banke. Članice lahko na podSREDSTVA INTERNE
lagi samoupravnega sporazuBANKE
ma ali pogodbe pooblasti inPo dosedanjih predpisih je terna banka, da prosta sred-
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stva kreditov, najeta zanjo prenesejo na žiro račun interne
banke in uporabljajo za izvrševanje obveznosti. S tem je zagotovljeno boljše cirkuliranje
sredstev od temeljnih bank do
temeljnih organizacij združenega dela, zmanjšajo pa se tudi stroški nadomestil iz naslova opravljenih zadev plačilnega prometa. V interni banki, po
določbah Osnutka zakona, ni
mogoče združevati sredstev
skupne porabe in sredstev rezerv, banka pa lahko opravlja
finančne posle v zvezi s sredstvi združenimi v skladu na
ravni sestavljene ali delovne
organizacije- Sredstva bi bila
porabljena za reprodukcijo
oziroma za plačevanje medsebojnih obveznosti članic interne banke in za ohranitev tekoče likvidnosti. Pogoj pa je, da
namensko uporabljanje teh
sredstev ni vprašljivo, dokler
niso v funkciji zaradi katere so
bila združena v sklade.
Vprašanje poravnave medsebojnih obveznosti članic interne banke je v Osnutku zakona urejeno z novim členom.
Poravnava teh obveznosti poteka prek internih računov,
brez uporabe žiralnega denarja, o čemer banka vsak dan
zagotavlja podatke.

POGODBE

Podpora Jugoslavije družbenemu
ekonomskemu

napredku

in

Afrike

• Sredstva na račun članske vloge v Afriški banki v znesku 188,7 milijona dinarjev
bodo zagotovljena v proračunu federacije v obdobju od leta 1981 do 1985
Sredstva na račun članske
vloge, ki se vplačujejo Afriški
banki za razvoj bodo zagotovljena v proračunu federacije v
znesku 188,7 milijonov dinarjev v konvertibilnih devizah.
Sredstva bodo zagotovljena
postopoma v proračunih federacije od leta 1981 do 1985.
To je temeljna določba, ki je
vsebuje Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije
na račun članske vloge SFRJ
Afriški banki za razvoj (AS
372), ki ga je Zvezni izvršni
svet poslal v obravnavo in
sprejem Skupščini SFRJ.
Predloženi zakonski predpis
poročevalec

zagotavlja sredstva na račun
članske vloge SFRJ v Afriški
banki za razvoj, v soglasju z
Zakonom o ratifikaciji spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Afriške banke za razvoj in
Splošnimi pravili, ki urejajo
sprejem neregionalnih držav v
članstvo banke. Afriška banka
je bila ustanovljena leta 1963
in je njen namen, da s financiranjem projektov in razvojnih
programov prispeva k ekonomskemu in družbenemu napredku afriških držav.

ske rezerve mogoče angažirati
v konvertibilnih devizah v maksimalni protivrednosti 14,9 milijona obračunskih enot banke
(obračunska enota znaša 37,8
dinarja). Sredstva so lahko angažirana samo pod določenimi
pogoji. Taka kategorija kapitala povečuje zmogljivost banke
za zadolževanje na mednarodnem trgu kapitala oziroma ra-

bi kot garancija. Banka do sedaj ni prišla v položaj, da bi se
za poravnavo svojih obveznosti obrnila na članice za vplačilo po tem naslovu.
Prisotnost naše države v
Afriškem skladu za razvoj in v
Afriški banki je opravičljiva zaradi razvitejših ekonomskih
odnosov z državami tega kontinenta (blagovna menjava, in-
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OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
FEDERACIJE NA RAČUN ČLANSKE VLOGE SFRJ
AFRIŠKI BANKI ZA RAZVOJ - AS 372
Osnutek zakona tudi določa,
da je sredstva stalne proračun- S*
oocooooooooooooocooooooseooocoosooooooooi.
.
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vesticijsko sodelovanje, meša- oblike pomoči in znanstveno- razvitih med državami v razvo- vanskih največjih partnerjev
na podjetja, kreditno-finančna tehnično sodelovanje). V tej ju, vendar tudi skupina držav- pri raznih oblikah ekonomskih
in bančna razmerja, razne regiji je največje število manj proizvajalk nafte in jugoslo- odnosov.
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