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I. SPLOŠNO K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA O IZVRŠITVI PRORAČUNA SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1S80 

Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980 je sprejela 
Skupščina SR Slovenije dne 26. decembra 1979. 

Obseg splošne porabe je bil v letu 1980 opredeljen z resolu- 
cijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1980, po kateri so se sredstva za 
zadovoljevanje splošnih potreb v republiki lahko povečala 
največ za 16% glede na leto 1979 z izjemo novih obveznosti iz 
naslova kompenzacij, reorganizacije pravosodnega sistema, 
zaostalih nalog na področju spiošne ljudske obrambe ter 
blagovnih rezerv. Rast sredstev za splošno porabo na nivoju 
republike je v primerjavi z letom 1979. znašala 21,0%, ob 
upoštevanju navedenih izjemnih obveznosti, ki so po resolu- 
ciji izvzete pa le 13,2%, kar pomeni, da so bila določila 
resolucije v celoti upoštevana. 

Z vključitvijo obveznosti SR Slovenije do prispevka prora- 
čunu federacije je rast sredstev za splošno poiabo znašala 
28,0% in je bila višja od nominalne rasti družbenega proi- 
zvoda zaradi povečane obveznosti SR Slovenije do prispevka 
proračunu federacije, ki je bila v letu 1980 za 37,4% višja v 
primerjavi za letom 1979. 

ii. PRiHODK! PRORAČUNA SR SLOVENIJE V 
LETU 1380 
PRIHODKI Skupni prihodki Prihodki na ravni Temeljni davek 

republike od prometa 
proizvodv 

1 Predvideni 
prihodki 13 881.914.000,35 7 511 314 000.35 6 370.600.000,00 
2 Realizirani 
prihodki 14.027.978 600,75 7.657 378.600,75 6 370 600.000,00 
3 Odstotek 
realizacije 101.05% 101,94% 100% 
~\Tobdobju od 1. januarja do 31. decembra 1980 so bili 
prihodki proračuna SR Slovenije (brez vplačil temeljnega 
davka od prometa proizvodov) doseženi z 7.657.378.600,75 
din ali 101,94% od predvidenih prihodkov, kar pomeni, daje 
dosežena realizacija prihodkov na ravni SR Slovenije za 
146.064.600,40 din ali za 1,94% presegla sprejeti plan prihod- 
kov za leto 1980. Skupni doseženi prihodki proračuna SR 
Slovenije, to je prihodki na ravni SR Slovenije in priliv temelj- 
nega davka od prometa proizvodov pa so znašali skupaj 
14.027.978.600,75 din ali 101,5% od sprejetega piana za leto 
1980. 

PRILOGA: 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

poslovnika Skupščine SR Slovenije 



1. Davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 je bil 
davek iz dohodka TOZD, predviden v višini 1.782.000.000 din, 
ter realiziran z 1.824.928.708,30 din ali 102,41% predvidenih 
sredstev. 

Planirana sredstva davka iz dohodka TOZD pa so v letu 
1980 vključevala tudi prenos prihodkov iz tega naslova v višini 
62.054.907,40 din ali 3,48% po zakonu o zaključnem računu 
proračuna SR Slovenije za leto 1979, tako da je znašala 
skupno dosežena realizacija davka iz dohodka TOZD v letu 
1980 102,41% in je presegla planirana sredstva za 
42.928.706,30 din. 

2. Republiški davek iz osebnega dohodka 
Republiški davek iz osebnega dohodka je bil za leto 1980 

predviden v višini 1.152.000.000 din in dosežen s 101,99% ali 
samo za 22.909.523,80 din več kot je bilo predvideno. 

Ker je ta prihodek v neposredni odvisnosti do gibanja oseb- 
nih dohodkov je bila predvidena višina republiškega davka iz 
osebnega dohodka določena ob upoštevanju, da se zadrži 1 % 
stopnja tudi v letu 1980, ob približno 18% naraščanju osebnih 
dohodkov ter 2 do 3% naraščanju zaposlenosti. 

3. Davek iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki 
se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja 
je bil v letu 1980 predviden v višini 84O.OO0.OOO din. 

Do 31. decembra 1980 je bil realiziran s 781.722.850,75 din 
ali s 93,06%, kar je za 58.277.149,25 din manj kot je bilo 
predvideno in je posledica izvajanja sprememb zakona o 
delovnih razmerjih ter zakona o pokojninskem zavarovanju 
delavcev. 

4. Davek iz skupnega dohodka občanov 
Davek iz skupnega dohodka občanov v strukturi prihodkov 

neto republiškega proračuna SR Slovenije ni predstavljal po- 
membnejšega vira (strukturni odstotek tega davka je znašal le 
0,13), zato njegova visoka realizacija v letu 1980 v višini 
230,67% ni bistveno vpliyala na skupno realizacijo neto repu- 
bliškega proračuna za leto 1980. Ta vir neto republiškega 
proračuna je bil predviden v višini 10.000.000 din in realiziran 
s 13.067.301 din več kot je bilo predvideno, ker del vplačil tega 
davka odpade na akontacije za leto 1980, ki bodo poračunane 
šele z zaključno odmero v letu 1981 za leto 1980. 

5. Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od pSačil za vse storitve 

V vsoti prihodkov republiškega proračuna za leto 1980 je bil 
posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil 
za storitve predviden v višini 3.120.000.000 din in dosežen s 
105,33%, kar predstavlja za' 166.319.175,45 din več od predvi- 
denih sredstev. 

V strukturi prihodkov neto proračuna SR Slovenije za leto 
1580 je ta vir predstavljal največji delež to je 41,54%, v struk- 
turi skupnih prihodkov proračuna SR Slovenije pa 22,48%. 

6. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje 
osebe 

Davek na dobiček tujih oseb od vlaganja sredstev tujih v 
domači organizacijo združenega dela za skupno poslovanje, 
je bil za leto 1980 predviden v višini 36.000.000 din in realizi- 
ran z 31.704.172,35 din ali 88,07%. 

7. Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 
V letu 1980 so bili predvideni v višini 571.314.000,35 din in 

realizirani v višini 534.726.871,10 din ali 99,72%. 

8. Temeljni davek od prometa proizvodov 
Temeljni davek od prometa proizvodov (50% vplačil), je v 

načelu razporejen za plačilo obveznosti SR Slovenije do pri- 
spevka proračunu federacije. 

Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije 
za leto 1980 je znašala na podlagi zakona o skupnem obsegu 
proračunskih dohodkov federacije za leto 1980 in po spre- 
membah in dopolnitvah tega zakona 6.370.600.000 din. Ugo- 
den priliv temeljnega davka od prometa proizvodov je omogo- 
čil pravočasno plačilo celotne obveznosti do prispevka prora- 
čunu federacije za leto 1980, ki je v skupni vsoti prispevkov 
republik in AP proračunu federacije znašala 16,56%. 

III. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE V 
LETU1980 

ODHODKI Skupni odhodki Odhodki na Obveznosti do 
ravni republike prispevka 

federaciji 
1. Predvideni odhod. 13.881,914.000,357.511,314.000,35 6.370.600.000,00 
2. Izvršeni odhodki 13.880.083.967,607.509.483.967,60 6.370.600.000,00 

Odhodki proračuna SR Slovenije so bili v letu 1980 izvršeni 
v višini 13.880.083.967,60 din ali 99,99% sprejetega plana. Od 
tega so bili odhodki na ravni SR Slovenije izvršeni v višini 
7.509.483.967,60 din ali 99,98%, obveznosti do prispevka pro- 
računu federacije pa v višini 6.370.600.000 din ali 100%. Iz 
podatkov o izvršenih odhodkih proračuna SR Slovenije v letu 
1980 je razvidno, da so bili izvršeni odhodki'; na ravni SR 
Slovenije za 0,02% ali za 1.830.032,75 din nižje realizirani od 
predvidenih. 

Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1980 so 
bili po zakonu o proračunu SR Slovenije ter po sklepih Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije razporejeni za naslednje 
namene: 

1. Dejavnost organov družbenopolitičnih 
skupnosti in sicer za: 

a) sredstva za delo upravnega organa družbenopolitičnih 
skupnosti: 

- Za osebne dohodke so bila v letu 1980 porabljena sred- 
stva v višini 2.303.281.560 din. Pri dodeljevanju sredstev so 
bile upoštevane spremembe v zasedbi odobrenih delovnih 
mest. 

Pripravnikom so se zagotavljala sredstva za bruto osebne 
dohodke po kriterijih, ki jih je potrdil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na svoji seji dne 20. 3. 1980. 

Osebni dohodki delavcev in funkcionarjev republiških orga- 
nov so bili v letu 1980 usklajeni z gibanjem osebnih dohodkov 
delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežene rezultate pri 
delu. S skjepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
dne 18. 12. 1979 so se osebni dohodki povečali za 6% od 1. 
decembra 1979, s sklepom z dne 25. 7.1980 za 10% od 1. julija 
1980 dalje na osnovo iz junija 1980 in s sklepom z dne 13. 11. 
1980 za 8% od 1. julija 1980 na osnovo iz oktobra 1980. 

Za materialne stroške so bila z zakonom o proračunu za 
leto 1980 odobrena za 15% višja sredstva kot v letu 1979 z 
izjemo Republiškega sekretariata za notranje zadeve in orga- 
nov, pri katerih so bile v letu 1980 predvidene preselitve v 
nove poslovne prostore. V obdobju od 1. januarja do 31. 
decembra so bila za materialne izdatke porabljena sredstva v 
višini 343.291.631 din. 

- Za sklad skupne porabe so bila zagotovljena organom 
sredstva v višini 125.458.565 din in to za regres za prehrano, 
regres za letni dopust, za izobraževanje in za skupne potrebe. 

- Odpravnine so bile v letu 1980 izplačane 150 delavcem, 
za kar so bila porabljena sredstva v višini 9.622.398 din. 

- Sredstva za jubilejne nagrade so bila izplačana 771 de- 
lavcem in sicer 390 delavcem za 10 let, 250 delavcem za 20 let 
in 131 delavcem za 30 let delovne dobe v skupnem znesku 
4.299.742 din. 

- Sredstva opreme so bila v letu 1980 oblikovana v višini 
2.666 din na redno zaposlenega delavca, in porabljena v višini 
23.103.918,15 din. 
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b) Sredstva za posebne namene organov družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Za posebne namene so bila v letu 1980 zagotovljena za 
30,7% višja sredstva kot v letu 1979, kar je posledica vključitve 
novih obveznosti republiških organov v letu 1980, ter porab- 
ljena v višini 676.591.612.85 din. Indeks rasti sredstev za 
posebne namene zvišujejo stroški Zavoda SRS za statistiko v 
zvezi s pripravljalnimi deli za popis prebivalstva v letu 1981, 
realizacijo zakona o enotni matični številki občanov in zagon- 
ski stroški v zvezi z nakupom računalnika in obveznosti Repu- 
bliškega štaba za teritorialno obrambo za odplačilo anuitet in 
obresti iz posojila za gradnjo skladišč ter izplačevanje premij 
za pospeševanje konjereje v SR Sloveniji. V skladu z novim 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih je bilo 
potrebno v letu 1980 republiškim organom zagotoviti sredstva 
za opravljanje nalog s področja ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 

Na posameznih postavkah sredstev za delo organov so ob 
koncu leta ostala sredstva, ki jih organom nismo nakazali, ker 
do njih niso bili upravičeni. S posebno odločbo so bila ta 
sredstva prenešena na postavko »spremembe med letom«. 

Po zaključnem računu ostajajo neporabljena sredstva na 
postavki »spremembe med letom« v višini 5.308.847,75 din. 

2. Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 
društev 

V proračunu SR Slovenije za leto 1980 so bila za dejavnost 
družbenopolitičnih organizacij in društev odobrena sredstva 
v višini 311.171.853 din. S temi sredstvi, ki so bila v celoti 
porabljena, je SR Slovenija financirala naslednje obveznosti: 

- ustavne obveznosti republike v zamejstvu v višini 
194.900.000 din. 

- proslave republiškega pomena v višini 5.000.000 din. 
- sofinanciranje dejavnosti institucij (založniško podjetja 

»Edit«, italijanske drame in italijanske Unije), ki delujejo za 
potrebe italijanske narodnosti na območju SR Slovenije in SR 
Hrvatske v višini 6.048.161 din na podlagi dogovorjenih načel 
sofinanciranja in spremljanja programa teh institucij med SR 
Slovenijo in SR Hrvatsko. 

- sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije v 
višini 3.376.420 din in sofinanciranje izdaje Enciklopedije 
Slovenije v višini 1.000.000 din. 

- mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru v vi- 
šini 9.000.000 din. 

- dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev v 
skupni višini 91.847.272 din, v okviru katerih so bile financi- 
rane naslednje družbenopolitične organizacije in društva. 

- Republiška konferenca SZDL Slovenije v višini 
44.756.400 din, 

- Republiška konferenca zveze Socialistične mladine Slo- 
venije v višini 15.300.000 din,' 

- Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SR Slove- 
nije v višini 9.430.326 din, 

- Republiška konferenca zveze rezervnih vojaških starešin 
SR Slovenije v višini 2.670.000 din, 

- Slovenska izseljenska matica v višini 5.100.000 din, 
- Centralni komite zveze komunistov Slovenije v višini 

3.120.000 din, 
- Skupnost slovenskih občin v višini 940.296 din, 
- Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v višini 

3.050.000 din, 
- Društvo za združene narode za SR Slovenijo v višini 

471.000 din, 
- Republiška vodstva družbenih organizacij in društev po 

družbenem dogovoru skupaj z Republiško konferenco SZDL 
Slovenije v višini 7.009.250 din. 

3. Negospodarske investicije 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 je bilo 

zagotovljeno za financiranje negospodarskih investicij 
676.265.689 din. 

S poznejšimi spremembami so bila sredstva povečana na 
796.781.660 din in realizirana v višini 796.161.883.40 din ali 
99,92% za: 

- Sredstva za obveznosti po odlokih in zakonih so bila z 
zakonom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1979 povečana za 47.922.046 din, v pristojnosti 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa znižana za 
31.000.000 din. Tako so znašala skupno razpoložljiva sredstva 
na tej postavki 476.107.975 din, porabljena so bila v višini 
475.488.200,85 din ali 99,87%. 

Za realizacijo Zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do. 1982 
je bilo v letu 1980 porabljeno 256.518.046 din ali 100% od 
zagotovljenih sredstev s proračunom SR Slovenije. 

- Na postavki »Sredstva za odplačevanje anuitet za kredite, 
ki jih je najela republika«, je bilo z zakonom o proračunu SR 
Slovenije za leto 1980 zagotovljeno 68.245.254 din, v pristoj- 
nosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so se sredstva 
na tej postavki zvišala za 1.072.978 din in bila porabljena v 
višini 69.318.231,45 din. 

- Sredstva na postavki »Že sprejete obveznosti po pogod- 
bah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije« so bila odobrena v višini 96.015.686 din in 
so se z zakonom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1979 zvišala na 123.415.686 din. Med 
letom je bilo v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije na to postavko razporejeno še 23.993.750 din, tako 
da so znašala skupno razpoložljiva sredstva na tej postavki 
147.409.436 din in so bila v celoti porabljena. 

- »Sredstva za nove odločitve o investicijskih vlaganjih v 
negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije« so bila odobrena v višini 40.000.000 din, z zakonom 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1979 so bila sredstva na tej postavki zvišana za 48.574.307 
din, v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa 
so bila znižana na 86.179.639,70 din in bila realizirana v višini 
86.179.637,80 din ali 100%. 

- Investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov. Z zakonom o proračunu SR Slovenije 
za leto 1980 so bila sredstva za te namene predvidena v višini 
12.818.820 din in s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z dne 25. 9. 1980 zvišana na 17.766.377,30 din in 
porabljena v isti višini za investicijsko vzdrževanje zgradb na 
jsodlagi izdelanih programov. 

4. Znanstvena dejavnost 
Za financiranje znanstvene dejavnosti so bila v letu 1980 

predvidena sredstva v višini 45.960.640 din, porabljena pa v 
višini 45.895.363,25 din ali 99,86% za naslednje,namene: 

- dejavnost zavodov v višini 22.201.000 din, v okviru katerih 
so se sredstva zagotavljala Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti za financiranje njene redne dejavnosti in za na- 
grade članom SAZU na podlagi zakona ter Mednarodnemu 
centru za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju za sofinanciranje delovnega programa centra na pod- 
lagi dolgoročne pogodbe, 

- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in njegovih organov v višini 5.697.140 
din na podlagi verificiranih pogodb s strani Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, 

- sofinanciranje posebnih priprav srednjeročnega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 v višini 4.997.223,25 din 
na podlagi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985 in 

- zagotovitev dela sredstev za potrebe priprav dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije v višini 13.000.000 din na podlagi 
odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1986 do leta 1955 oziroma za določena 
področja tudi do leta 2000. 

5. Kulturno prosvetna dejavnost 
V okviru kulturno prosvetne dejavnosti so bila za naloge, ki jih 
republiški organi in organizacije opravljajo na podlagi medre- 
publiških in mednarodnih pogodb ter za naloge določene z 
zakonskimi predpisi, odobrena sredstva v višini 32.237.547,35 
din, porabljena pa v višini 31.946.541,55 din ali 99,10% za 
izpolnjevanje naslednjih obveznosti: 

- pokrivanje stroškov za Srednjo penološko šolo v višini 
807.918 din, 
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štipendiranje študentov za potrebe pravosodnih organov 
v višini 2.068.969,40 din in mladih iz zamejstva ter otrok 
slovenskih izseljencev v višini 3.077.451,60 din, 

- izdelavo študij in analiz na podlagi pogodb z zavodi na 
ravni republike v višini 149.919,15 din, 

- stike s tujino v višini 300.354,85 din, 
sofinanciranje nalog, ki so jih opravili nekdanji zvezni 

zavodi za potrebe SR Slovenije v višini 822.250 din, 
- Prešernov sklad SR Slovenije v višini 840.000 din, 

obveznosti do šolstva narodnosti v SR Sloveniji v višini 
148.312,15 din, 

- izdelavo učnih načrtov in pripravo učne tehnologije v 
višini 1.420.000 din, 

- financiranje redne dejavnosti matične službe pri Narodni 
in univerzitetni knjižnici v višini 1.587.700 din ter 

- izpolnitev obveznosti na podlagi družbenega dogovora o 
regresih in popustih za skupinska potovanja otrok in mladine 
za leto 1980 v višini 18.500.000 din 

6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 
SR Slovenija je v letu 1980 za izpolnitev svojih ustavnih 

obveznosti iz naslova varstva borcev NOV, ki jih določa zakon 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih republi- 
ški predpisi ter za izpolnitev obveznosti iz naslova socialnega 
varstva nekaterih kategorij občanov, zagotovila sredstva v 
skupni višini 1.057.770.899 din. Odobrena sredstva so bila 
porabljena v višini 1.055.163.894,60 din ali 99,75% za. 

a) varstvo borcev NOV v višini 
- Pokojnine in varstveni 
dodatek kmetov - borcev NOV 
zavarovanih v sarostnem 
zavarovanju kmetov v višini 
- Razlika v pokojninah borcev 
NOV in delavcev organov za 
notranje zadeve v višini* 
- Dodatek zaposlenim 
udeležencem NOV v višini 
- Zdravstveno varstvo borcev 
NOV v višini 
- Dopolnilno varstvo vojaških 
invalidov v višini 
- Varstvo civilnih invalidov 
vojne v višini 
- Varstvo borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev v višini 
- Komisija po 82 členuZPIZv 
višini 
- Vzdrževanje pokopališč in 
grobov pripadnikov 
zavezniških in drugih tujih 
armad v SR Sloveniji v višini 
- Republiške priznavalnine v 
višini 
b) Socialno varstvo nekaterih 
kategorij občanov v višini 
- Preživnine babicam in 
odškodnina za prevzeta 
premoženja v višini 

din 1 047 899 929,50 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

din 

83.900.000,00 

581 179.000,00 

11 000.000,00 

278.749,30 

286.719.817,00 

62.548.282,00 

3.266.081,20 

198.000,00 

5.750.000,00 

13.060.000,00 

7 263.965,10 

356.104,70 

*V proračunu SR Slovenije za leto 1980 so bila v okviru 
varstva borcev NOV za pokrivanje razlik v pokojninah borcev 
NOV zagotovljena sredstva v višini 581.179.000 din, to je v 
višini, ki naj bi na podlagi prvotne ocene Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji zadoščala za 
pokritje dokončnega obračuna teh obveznosti za leto 1979 ter 
za pokritje tekočih obveznosti v letu 1980. Ta sredstva so bila 
tudi v celoti realizirana. 

Konec leta 1980 j"e Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji ob upoštevanju gibanja življenjskih 
stroškov in osebnih dohodkov ponovno ocenila višino teh 
obveznosti, ki je presegla prvotno ocenjeno višino za cca 
205,5 mio din, kar pa v proračunu SR Slovenije za leto 1980 ni 
bilo mogoče zagotoviti. Glede na omejeno rast neto republi- 
škega proračuna v letu 1981 pa tega tudi v letošnjem letu ne 
bo mogoče pokriti. 

- Odškodnine po sodnih 
sklepih v višini din 703.337,95 

Socialno zavarovanje 
samostojnih umetnikov v višini din 5.341.522,45 

Povrnitev stroškov za t 
pravico do znižane vožnje- 
slepim in njihovim 
spremljevalcem v potniškem 
prometu v višini din 863.000,00 

7. Dopolnilna sredstva občinam 
Na podlagi določb zakona o proračunu SR Slovenije za leto 

1980 §o se občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagoto- 
viti izvajanje nalog na področju splošnih družbenih potreb v 
obsegu, določenem na podlagi navedenega zakona, zagotav- 
ljanja dopolnilna sredstva. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 je bilo za 
dopolnilna sredstva občinam predvideno 347.316.000 din. Ob 
upoštevanju ugibanja prihodkov v dopolnjevanih občinah v 
letu 1980 so bila ta sredstva znižana za 85.000.000 din. 

Tako so znašala zagotovljena sredstva 262.316.000 din in so 
bila v celoti porabljena za naslednje namene 

- akontacije dopolnilnih sredstev za mesece februar de- 
cember v skupni višini 205.375.000 din ali 78,36 % od zago- 
tovljenih sredstev, 

- oblikovanje občinskih blagovnih rezerv in plačilo kom- 
penzacij v dopolnjevanih občinah v skupni višini 56.299.000 
din ali 21,46 % od zagotovljenih sredstev ter 

- nakazilo dopolnilnih sredstev občinam še za leto 1979 v 
skupni višini 642.000 din ali 0,24 % od zagotovljenih sredstev, 
na podlagi končnega izračuna dopolnilnih sredstev občinam 
za. leto 1979, ki ga je v mesecu avgustu izdelal Republiški 
sekretariat za finance 

8. Intervencije v gospodarstvo 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 so bila za 

»Intervencije v gospodarstvo« predvidena sredstva v višini 
992.030.241 din, ki so bila po sprejetju zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 zvišana 
na 1.156.098.941,35 din, ker je bilo 164.068.700,35 din pre- 
sežka po zaključnem računu uporabljeno za financiranje »In- 
tervencij v gospodarstvo«. Med letom so bila celotna razpo- 
ložljiva sredstva v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije zvišana za 1.235.429 din. V obdobju od 1. januarja 
do 31. decembra 1980 so bila planirana sredstva skoraj v 
celoti porabljena oziroma v višini 1 157.311.659,10 din za 
financiranje- 

a) Intervencij v proizvodnji hrane v višini 459.811.822,85 din 
V proračunu SR Slovenije za leto 1980 so bila sredstva za 

»Intervencije v proizvodnji hrane« predvidena v skupni višini 
485.053.576 din, po sprejetju zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 je bilo na to 
postavko prenešenih še 12.269.228 din, tako, da so skupno 
razpoložljiva sredstva znašala 497.322.804 din. Glede na to, 
da sredstva za posamezne namene v okviru te postavke niso 
bila porabljena v planirani višini, je bilo mogoče del sredstev v 
višini 37.502.884,25 din angažirati za druge namene. 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1980 so bila 
sredstva za »Intervencije v proizvodnji hrane« porabljena v 
višini 459.811.822,85 din in sicer za sofinanciranje- 

- premiranje mleka v višini 115.475.571,10 din ter za mo- 
dernizacijo mlečne proizvodnje (namenski prispevek) v višini 
83.329.908 din, 

- nadomestila dela obresti hranilno-kreditnim službam za 
investicije v zasebno kmetijstvo v višini 42.284.377,45 din, 
- živinorejskega pospeševalnega sklada v višini 47.669.228 

din, 
- kmetijskih pospeševalnih služb v višini 23.100.000 din, 
- udeležbe republike pri financiranju gozdarskih dejavno- 

sti posebnega družbenega pomena na kraškem gozdnogo- 
spodarskem območju v višini 5.350.000 din, 

kurznega rizika pri kreditih Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj v višini 2 757.315,45 din, 

- pospeševanja uvajanja proizvodnje sladkorne pese v se- 
verovzhodni Sloveniji v višini 19.300.000 din, 
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- premij za ulov rib v skladu z družbenim planom razvoja 
morskega ribištva v višini 3.970 000 din, 

premij za privezovanje telet v višini 80.880.000 din, 
regresa za mineralna gnojila v višini 35.695 422,85 din, 

b) Intervencij v porabi hrane v višini 267.066.854.60 din 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 do bila za 

»Kompenzacije« predvidena sredstva v višini 191.900.000 din 
Po sprejetju zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1979 so bila sredstva za »kompen- 
zacije« zvišana za 43.172.695 din, poleg tega so bila na to 
postavko prenešena tudi sredstva v višini 32 002.884,25 din za 
izplačilo nadomestil v proizvodnji mesa Skupno razpoložljiva 
sredstva v višini 267.075.579,25 din so bila skoraj v celoti 
porabljena za izplačilo kompenzacij in premij in sicer 

- proračuna za leto 1979 za kompenzacije za meso, kruh in 
mleko v višini 35.197.600,-30 -din, 

- kompenzacij za meso v višini 39.194.044,65 din, 
kompenzacij za^mleko v višini 115.447.710,35 din, 

- kompenzacij proizvajalcem kruha v višini 32.274.023,25 
din, 

premij za mlado pitano govedo v vršim 11.353.476,05 din, 
- nadomestil v proizvodnji mesa v višini 33.600.000 din 

c) Druge intervencije na področju kmetijstva v višini 
8.350.000 din 

Sredstva za te namene so bila v letu 1980 dodeljena. 
- Konjerejskemu zavodu Lipica v višini 1 673.000din 
- Zavodu za ribištvo v višini 403.000 din 

Arboretemu Volčji potok v višini 456.000 din 
- Triglavskemu narodnemu parku Bled v 
višini 2.429.000 din 
- Zavodu za gojitev divjadi »Kozorog« 
Kamnik v višini 1 560.000 din 
- Gojitvenemu lovišču »Medved« Kočevje v 
višini • 1 529.000 din 
- Gojitvenemu lovišču »Jelen« Snežnik v 

višini 300.000 din 

d) Blagovnih rezerv v višini 210 640 689,70 din 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 je bilo za 

blagovne rezerve predvideno 170.000.000 din, po sprejetju 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979 pa so bila zvišana na 210.640.689,70 din in v 
celoti porabljena za nakup blagovnih rezerv v skladu z letnim 
programom Zavoda SRS za rezerve 

e) Druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR Slovenije v 
višini 211.442.291,95 din 

Sredstva za »druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR 
Slovenije« so bila v republiškem proračunu za leto 1980 
predvidena v višini 137.226.665 din, po sprejetju zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1979 so bila zvišana na 211.448.181,35 din in porabljena za 
sofinanciranje. 
- pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v 
višini 69.994.110,60 din 
- razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom v višini 
89.448.181,35 din 

Sredstva za financiranje razlik v ceni trem slovenskim dnev- 
nikom so bila v proračunu SR Slovenije za leto 1981 predvi- 
dena v višini 45.226.665 din, po sprejetju zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 so bila 
zvišana na 89.448.181,35 din in v celoti porabljena. 

9. Tekoča proračunska rezerva 
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slo- 

venije za leto 1980 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma koordinacijske 
komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije porabljena v 
višini 26.609.216 din ali 98,83%. S temi sredstvi so se financi- 
rali odhodki, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Porabljena sredstva so bila dodeljena: 
- organom družbenopolitičnih skupnosti za njihove redne in 
izredne izdatke, 
- republiškim družbenopolitičnim organizacijam ter drugim 
družbenopolitičnim organizacijam in društvom za razne 
oblike pomoči. 

10. Sredstva rezerve SR Slovenije 
V letu 1980 se je vršil na podlagi 3 člena zakona o prora- 

čunu SR Slovenije za leto 1980 odvod 1% sredstev, obraču- 
nan od vsote priliva prihodkov neto proračuna SR Slovenije 

11. Sredstva za financiranje obveznosti SR 
Slovenije iz prejšnjih let 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 so bila za 
»financiranje obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let« predvi- 
dena sredstva v višini 257.327 585 din Po sprejetju zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1979 so bila zvišana za 15.498.947 din, s sklepom Izvršnega 
sveta z dne 26 12 1980 pa so bila zvišana za nadaljnjih 
3.051 538,40 din V obdobju od 1 januarja do 31. decembra so 
bila zagotovljena sredstva v celoti porabljena oziroma v višini 
275.878.070,40 din za financiranje 

odplačil inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije v 
višini 59.887.000 din, 
- odplačil inozemskih dolgov Jugoslovanski investicijski 
banki v višini 20.919.000 din, kar je za 8 875.000 din več kot je 
bilo s planom zagotovljenih sredstev za te namene. V letu 
1980 je bilo mogoče izvršiti obveznosti le s prenosom sred- 
stev iz drugih postavk v okviru sredstev za »financiranje 
obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let« ter s sklepom Izvrš- 
nega sveta iz drugih postavk v okviru proračuna, 

odplačilo VI obroka kredita Narodni banki Jugoslavije v 
višini 6.017.940 din ter pripadajoče obresti v višini 
5.664.007,40 din, 
- provizije Narodni banki Jugoslavije za sredstva, odstop- 

ljena SR Sloveniji v trajno last v višini 4 536.970 din, ki so bila 
v celoti porabljena, 

- prispevka skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju v višini 158.849.081 din, 

- obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu 
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela. Glede na to, da prenos sredstev na podlagi 18. člena 
citiranega zakona v letu 1980 ni bil izvršen, je bilo mogoče 
sredstva v višini 19.668.000 din v celoti uporabiti zadruge 
namene in sicer' v višini 458.385,40 din za plačilo višjih 
stroškov obresti za kredit, ki ga je SR Slovenija najela za 
izpolnitev obveznosti, ki so bile nanjo prenešene na podlagi 
zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za 
gospodarske investicije na republike in AP v višini 
3.653.542,60 din za izpolnitev obveznosti za inozemske dol- 
gove preko »INVESTBANKE« Beograd, v višini 15.556.072 din 
za pokritje obveznosti SR Slovenije na podlagi Dogovora o 
načinu razdelitve temeljnega prometnega davka od proizvo- 
dov, plačanega pri uvozu proizvodov in temeljnega promet- 
nega davka od proizvodov, plačanega za proizvode, ki jih 
nabavlja JLA za svoje potrebe, 

- obveznost SR Slovenije v višini 4.448.000 din, ki je izha- 
jala iz Dogovora o zagotovitvi sredstev za uresničevanje pro- 
grama proslavljanja 125-obletnice rojstva Mihajla Pupina. 
Sredstva za te namene so bila zagotovljena šele po sprejetju 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979 

IV. SKLEP 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 ter 

zaključnim računom o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1979 so bili skupni prihodki in odhodki določeni v višini 
13.881.914.000,35 din. 

Predvideni prihodki so bili realizirani 
v višini din 14.027.978.600,75 
od tega: 
- na ravni SR Slovenije v višini 7 657.378.600,75 

din ali 101,9% 
- temeljni davek od prometa proizvodov 
za poravnavo obveznosti do prispevka 
proračunu federacije v višini 6.370.600.000,00 

din ali 100% 

SKUPAJ 14.027:978.600,75 
din ali 101,0% 
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Od predvidene vsote republiškega proračuna so bili od- 
hodki proračuna SR Slovenije realizirani v skupni višini 
13.880.083.967,60 din in sicer za: 

- obveznosti na ravni SR Slovenije 
v višini 7.509.483.967,60 din ali 98,1 % 
- obveznosti do prispevka proračunu . 
federacije v višini 6.370.600.000,00 din ali 100% 
SKUPAJ 13.880.083.967,60 din 

Razlika med doseženimi prihodki na ravni SR Slovenije v 
višini 7.657.378.600,75 din in izvršenimi odhodki za obvezno- 
sti neto republiškega proračuna v višini 7.509.483.967,60 din 

znaša 147.894,633,15 din, ki se v skladu s predlaganim zako- 
nom razporedi: 

1. 42.928.706.30 din presežka davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela za leto 1980 se prenese in dodeli 
samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane za kompenziranje cen kruha, olja, moke, sladkorja ter 
mesa in 

2. 104.965.926.85 din presežka drugih prihodkov prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1980 se po zakonu o proračunu SR 
Slovenije za leto 1981 prenese na postavko »prenos več 
doseženih prihodkov po zaključnem računu proračuna SR 
Slovenije za leto 1980« za pokritje obveznosti neto republi- 
škega proračuna. 

a. PRiHona 

BILANCA PRIHOEKOV IN SPLOŠNEGA RAZPOREDA PRDCtKOV PFORAČUNfi SR SLOVENIJE 
ZA LEID 1980 

Klasifikacijska številka 
oblika .podobi Ika 
prihodka prihodka 

11 

12 

26 

120 

121 

PRIHODKI Plan po proračunu 
in poznejših spre- 
marifcah 

Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dotodka 

Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega Ma 

Republiški davek iz osebnega dohodka 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 

Davek iz skupnega dohodka cbčanov 

Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz oseb- 
nega dohodka 

1.782.000.000 

1.152.000.000 

840.000.000. 

10.000.000 

Realizacija 

1.824.928.706,30 

1.174.909.523,80 

781.722.850,75 

23.067.301, 

3.784.000.000 3.804.628.381,85 

21 

22 

27 

Vrsta 2 - Davki 

Temeljni davek od prometa proizvodov 

Posebni republiški davek od premeta proizvodov 
in cd plačil za storitve 

Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 

Skupaj vrsta 2 - Davki 

6.405.700.000 

3.120.000.000 

36.000.000 

6.370.600.000 

3.286.319.175,45 

31.704.172,35 

9.561.700.000 9.688.623.347,80 

61 

Vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in drugi 
prihodki 

Ostali prihodki 

Izvirni prihodki ukinjenega računa za izravnavanja v 
gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodars- 
kih dejavnosti 

Prihodki od predaje tiskovin republiškega sekretaria- 
ta za notranje zadeve 

Prenos več doseženih prihodkov po zaključnan računu pro- 
računa za leto 1979 

Skupaj vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in drugi 
prihodki 

4.000.000 

35.000.000 

5.000.000 

175.800.000 

219.800.000 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-3) 13.565.500.000 

Prihodki preneseni po zaključnem računu proračuna SRS 
za leto 1979 in razporejeni na ustrezne postavke od- 
hcdlrav proračuna SR Slovenije za leto 1980 316.414.000,35 

11.558.619,65 

26.823.071,10 

4.131.180, 

175.800.000. 

218.312.870,75 

13.711.564.600,4 0 

316.414.000,35 

SKUPAJ PRIHOEKt ZA RAZPOREDITEV 13.881.914.000,35 14.027.978.600,75 
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3. SPLOŠNI RAZPORED PRIHOCKOV 

Klasifikacijska številka Plan pa proračunu 
  SPLOŠNI RAZPORED' PRIHOCKOV In poznejših spre- Realižaci3a Vzporedna Razporedna menfoah 
skupina podskupina              -      

01 Glavni namen 01 - Dejavnost organov družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Ol-l Sredstva za delo upravnega organa 2.800.416.521,80 2.795.107.674,05 
01-2 Sredstva za posebne namene 676.591.612,85 676.591.612,85 

Skupaj glavni namen 01 - Dejavnost organov družbeno- 
političnih skupnosti 3.477.008.134.65 3.471.699.286,90 

06 

07 

14 

17 

18 

20 

03 Glavni naraen 03 - Dejavnost družbenopolitičnih organi- 
zacij in društev 311.171.853 311.171.853 

 * o    
04 Glavni namen 04 - Negospodarske investicije, 

04-i Sredstva za obveznosti po odlokih in zakonih 476.107.975 475.488.200,85 
04-2 Sredstva za odplačevanje anuitet za kredite, 

ki jih je najela republika 69.318.232 69.318.231,45 
04-3 Sredstva za sprejete obveznosti po pogodbah, družbenih 

dogovorih in po sklepih I2vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije 147.409.436 147.409.436 

04-4 Sredstva za nove cdločitve investicijskih vlaganj v 
negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 86.179.639,70 86.179.637,80 

04-5 Sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb 
republiških upravnih organov 

Skupaj glavni namen 04 - Negospodarske investicije 

17.766.377,30 17.766.377,30 

796.781.600 796.161.883,40 

Glavni namen 06 - Znanstvena dejavnost 45.960.640 45.895.363,25 

Glavni nairen 07 - Kulturno prosvetna dejavnost 32.237.547,35 31.946.541,55 

08 Glavni namen 08 - Varstvo borcev NOV in socialno 
varstvo 

08-1 Varstvo borcev NDV 1.048.312.099 1.047.899.929,50 
08-2 Socialno varstvo nekaterih katecprij občanov 9.458.800 7.263.965,10 

Skupaj glavni namen 08 - Varstvo borcev NOV in 
socialno varstvo 1.057.770.899. 1.055.163.894,60 

Glavni namen 14 - Dopolnina sredstva cbčinaip 262.316.000 262.316.000 

16 Glavni naiten 16 - Intervencije v gospodarstvo » 
16-1 Intervercije v proizvodnji hrane 459.819.919,75 459.811.822,8j 

Intervencije v porabi hrane 267.075.579,25 267.066.854,60 16-2 
16-3 Druge intervencije na področju kmetijstva 8.350.000 8.350.000 
16-4 Blagovne rezerve 210.640.690 210.640.689,70 
16"5 " gCeE°3arStV0 m raVnl SR 211.448.181.35 2H.422.291,95 

Skupaj glavni namen 16 - Intervencije v gos- 
podarstvo 1.157.334.370,35 1.157.311.659,10 

Glavni namen 17 - Tekoča proračunska rezerva 26.925.475 26.609.216 

Glavni namen 18 - Src.istva rezerve SR Slovenije 67.929.350 75.330.199,40 

19 Glavni nanren 19 - Sredstva za financiranje obveznosti 
SR Slovenije iz prejšnjih let 275.878.071 275.878.070,40 

Glavni namen 20 - Obveznost SR Slovenije do prispevka   
proračunu federacije za leto 1980 6.370.600.000 6.370.600.000 

SKUPAJ 13.881.914.000,35 13.880.083,967,60 

poročevalec 
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Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o 
osebnem imenu, z 
osnutkom zakona (ESA-706) 

Skupščina SR Slovenije ure- 
ja z zakonom v okviru pravic in 
dolžnosti republike tudi vpra- 
šanje osebnega imena (21. 
točka 321. člena Ustave SR 
Slovenije). 

To področje ureja sedaj Za- 
kon o osebnem imenu (Uradni 
list SRS, št. 16/74), Iji ga je 
potrebno dopolniti v skladu s 
predlogom Komisije za naro- 
dnosti Skupščine SR Sloveni- 

je. Zato. je v predloženem 
osnutku določeno, da so mati- 
čarji občinskih upravnih orga- 
nov za notranje zadeve dolžni 
pripadniku italijanske in mad- 
žarske narodnosti vpisati 
osebno ime v italijanskem ozi- 
roma madžarskem pravopisu 
in obliki, če se tako opredeli. V 
praksi so občinski upravni or- 
gani to že izvajali, z dopolnitvi- 
jo zakona pa bo to vprašanje 
tudi normativno urejeno. 

meni, da določil 29. člena 
osnutka ni potrebno spremi- 
njati ker že v predlagani dikciji 
ne povzročajo težav na katere 
opozarja skupina delegatov za 
Zbor združenega dela iz obči- 
ne Kamnik. Medobčinski inš- 
pekcijski organi predstavljajo 
le organizacijsko obliko in de- 
lujejo v obsegu stvarne pristoj- 
nosti občinske inšpekcije. 

Pri pripravi predloga zakona 
je predlagatelj v največji možni 
meri upošteval splošno pri- 
pombo Zakonodajno pravne 
komisije, da naj zakon ureja le 
temeljna vprašanja varnosti na 
žičnicah in vlečnicah, vsa 
ostala vprašanja pa naj uredijo 
podzakonski akti. Predlagatelj 
je v predlogu zakona smiselno 
zadržal le določbe v zvezi z 22. 
in 23. členom (23. in 24. člen 
osnutka) in deloma določbe v 
zvezi s 5. in 17. členom, ker 
meni, da gre za določanje 
"plošnih obveznosti, neposre- 
dno pomembnih za vprašanja 
varnosti na žičnicah in vlečni- 
cah, ki se lahko predpišejo le z 
zakonom. 

V predlogu Zakona o varno- 
sti na žičnicah in vlečnicah so, 

ob upoštevanju opozorila Za- 
konodajno-pravne komisije 
glede potrebnosti uskladitve 
zakona s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, izločene do- 
ločbe, ki so vezane na gradnjo 
žičniških naprav. Predlagatelj 
je preučil in pri pripravi pred- 
loga zakona v celoti upošteval 
tudi vse konkretne pripombe 
in predloge zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Z izvedbo o varnosti na žič- 
nicah in vlečnicah ne bodo na- 
stale obveznosti za proračune 
družbenopolitičnih skupnosti 
ali za občane. Nove oziroma 
dodatne materialne obvezno- 
sti, ki bodo potrebne in izključ- 
no namenjene za zagotovitev 
večje varnosti na žičnicah in 
vlečnicah, pa bodo nastale za 
upravljalce žičniških naprav 
zaradi večjih stroškov pri izva- 
janju vzdrževalnih del ter stro- 
kovno-tehničnih pregledih, v 
zvezi z izobraževanjem delav- 
cev oziroma zaostrenimi po- 
goji varnosti, ki jih zahteva da- 
našnja situacija v žičničarstvu 
v SR Sloveniji. 

Predlog zakona o varno- 
sti na žičnicah in vlečni- 
cah (ESA-473) 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o orožju (ESA-154) 

Skupščina SR Slovenije je 
22. 10. 1980 na zasedanju Zbo- 
ra združenega dela in Zbora 
občin sprejela osnutek Zakona 
o varnosti na žičnicah in vleč- 
nicah. 

Predlagatelju je bila nalože- 
na obveznost, da preuči pri- 
pombe, predloge in mnenja 
delovnih teles zborov in skup- 
ščine, ter predloge in pripom- 
be dane v razpravi na seji zbo- 
rov in jih ustrezno upošteva. 

Preučitev pripomb, predlo- 
gov in mnenj je izpostavila 
ugotovitev, da se le-te v bistvu 
nanašajo na dve področji: na 
načelno vprašanje v zvezi z 
izvajanjem stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju resolucije o teme- 
ljih zakonodajne politike repu- 
blike ter na konkretne pripom- 
be in dopolnila, ki naj pripo- 
morejo pogojem in zahtevam 
za dosego višje stopnje varno- 
sti na žičniških napravah v SR 
Sloveniji. Predlagatelj je upo- 
števal večino pripomb, predlo- 
gov in mnenj in jih ustrezno 
vgradil v predlog zakona. 

Predlagatelj je sprejel načel- 
no pripombo Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni si- 
stem Zbora občin in predvidel, 
da določbe tehnične narave 
praviloma uredi v podzakon- 
skih predpisih, vprašanja veza- 
na na lociranje in gradnjo ob- 
jektov žičniških naprav pa ure- 
jajo oziroma bodo urejali drugi 
predpisi (Zakon o urejanju 

prostora, Zakon o graditvi ob- 
jektov), zato jih predlog zako- 
na ne ureja. 

V določbe zakona je sprejet 
i,n vnesen predlog k 25. členu 
osnutka (24. člen predloga), ki 
sta ga predložili skupini dele- 
gatov za Zbor združenega dela 
in za Zbor občin iz SO Kamnik, 
ki predlagata, da bi se, z name- 
nom zagotovitve večje stopnje 
varnosti, nihalne žičnice pre- 
gledovale letno in ne na dve^ 
leti, kot je to predvideval osnu- 
tek zakona. Prediagatelj je, ob 
upoštevanju relatvno slabega 
stanja žičniških naprav v SR 
Sloveniji, v 24. členu predloga 
predvidel za žičnice obvezni 
letni pregled, za vlečnice pa 
pregled na vsake tri leta. 

Ob pripravi predloga zakona 
je predlagatelj preučil in spre- 
jel mnenje odbora za družbe- 
nopolitični sistem Zbora zdru- 
ženega dela k 11. členu osnut- 
ka. Razširitev obveznosti 
upravljalca žičniške naprave, 
da, z opozorilnimi napisi glede 
vedenja potnikov, svarilnimi in 
drugimi opozorilnimi napisi 
opremi tudi vplivno območje 
žičniške naprave, nedvomno 
doprinaša k varnosti ljudi in 
premoženja. Smiselna spre- 
memba oziroma dopolnitev je 
vnešena tudi v določbo druge 
alinee 41. člena osnutka (40. 
člen predloga). 

Predlagatelj je preučil tudi 
pripombe k 29. členu 06nutka 
(28. člen predloga), vendar 

I. Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zbora Združenega de- 
la in zbora občin 22. januarja 
1981 sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o orožju z 
osnutkom zakona. Zbora 
skupščine sta naložila Izvršne- 
mu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva 
pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles zborov in skup- 
ščine, pripombe skupin dele- 
gatov ter pripombe in mnenja 
iz razprave delegatov na sejah 
zborov; za tiste, ki jih ni upo- 
števal pa v obrazložitvi navede 
zakaj jih ni mogoče sprejeti. 

II. Pri pripravi predloga za- 
kona je predlagatelj upošteval 
večino vsebinskih pripomb in 
mnenj, sprejetih v delovnih te- 
lesih zborov in skupščine ter 
predlogov in mnenj iz razprave 
na sejah zborov. 

V skladu s predlogom zako- 
nodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije, da ob 
pripravi predloga zakona pri- 
pravi in predloži skupščini pre- 
čiščeno besedilo zakona, je 
predlagatelj pripravil predlog 
zakona o orožju v prečišče- 
nem besedilu. 

V primerjavi z osnutkom te- 
ga zakona vsebuje predlog 
sledeče spremembe in dopol- 
nitve: 

10. člen tega zakona je do- 
polnjen z določilom, da sme 
na strelišču ali tako zavarova- 
nem kraju, da se ne ogroža 
ljudi in premoženja, uporablja- 
ti zračno orožje in orožje s teti- 
vo pod nadzorstvom polnolet- 
ne osebe tudi mladoletnik. 

11. člen tega zakona je do- ■ 
polnjen s tem, da je v njem 
določeno, da strelske organi- 
zacije zveze rezervnih vojaških 
starešin ter lovske družine lah- 
ko nabavljajo strelivo za lov- 
sko in športno orožje na pod- 
lagi dovoljenja za posest orož- 
ja. V skladu s to dopolnitvijo se 
dopolni tudi 47. člena tega za- 
kona. 

Drugi odstavek 23. člena te- 
ga zakona (drugi odstavek 20. 
člena sedaj veljavnega zakona 
oziroma drugi odstavek 14. 
člena osnutka zakona) se do- 
polni s tem, da se predvidi 
možnost, da se na podlagi ute- 
meljene potrebe lahko izda 
dovoljenje za nabavo orožja 
tudi organizacijam, če jim je 
orožje potrebno za opravljanje 
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njihove dejavnosti. S tem so 
mišljene veterinarske organi- 
zacije, živalski vrtovi in druge 
organizacije, ki naj bi orožje 
uporabile za odstrel na primer 
steklih lisic ali drugih živali 
oziroma v drugih primerih,če 
se za to pokaže upravičena po- 
treba. V skladu s to dopolnitvi- 
jo se dopolni tudi 24. in 53. 
člen tega zakona. 

Izraz »vojaško orožje« upo- 
rabljen v 17. členu osnutka za- 
kona (27. člen tega zakona) je 
nadomeščen z bolj določnim 
izrazom »vojaške puške, po- 
lavtomatske in avtomatske pu- 
ške«. 

Besedilo 30. člena tega za- 
kona (26. člen sedaj veljavne- 
ga zakona oziroma 20. člen 
osnutka zakona) je dopolnjeno 
tako, da celotno določilo tega 
člena velja za člane lovskih 
družin in strelskih organizacij. 

38. člen tega zakona (34. 
člen sedaj veljavnega zakona) 
je spremenjen oziroma dopol- 
njen s tem, da je v njem jasno 
opredeljeno, kateri deli orožja 
se smejo zamenjati in kateri ne 
ter dolžnost imetnika orožja 
ob predelavi orožja, s katero 
se spremeni vrsta ali kaliber 
orožja. 

V predloženem predlogu za- 
kona je določeno, da so staro 
orožje dolge in kratke puške, 
samokresi, revolverji, sablje, 
meči in drugo orožje, ki je se- 
stavni del narodne noše, ali 
ima zgodovinsko oziroma 
umetniško vrednost in se na 
podlagi znanih dejstev da ugo- 
toviti, da se več ne izdeluje in 
tudi ne uporablja. To je mogo- 
če ugotoviti na podlagi litera- 
ture ali ob pomoči strokovnja- 
kov za te predmete. V sedaj 
veljavnem zakonu je definicija 
starega orožja širša oziroma 
manj določna. Zato je prihaja- 
lo do tega, da so občani prigla- 
šali za »staro orožje« tudi 
orožje, ki tudi po dosedanji de- 
finiciji ne ustreza izrazu »staro 
orožje«, kot na primer orožje iz 
prve in druge svetovne vojne, 
ki je še uporabno in se lahko 
celo izdeluje. Poleg jasnejših 
definicij »starega orožja« in 
tudi »trofejnega orožja« novi 
zakon predlaga uzakonitev 
pojma »spominsko orožje«. 

Na podlagi novosti zakona v 
zvezi z uzakonitvijo in jasnejšo 
opredelitvijo definicij navede- 
nih treh vrst orožja, bi bilo po- 
trebno urediti sedanje stanje. 
Zato predlagatelj predlaga, da 
se v zakonu določi, da pristojni 
organi imenujejo posebne 
strokovne komisije, ki bodo v 
dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona pregledale vsa orožja, 
evidentirano kot »staro orož- 
je« in za vsako posamezno 
orožje v skladu z določbo 3. 

člena tega zakona, ugotovile 
vrsto orožja. Na podlagi tega 
pa bodo pristojni upravni or- 
gani lastniku izdali bodisi 
orožni list, bodisi dovoljenje za 
posest za trofejno ali spomin- 
sko orožje, bodisi potrdilo za 
staro orožje. 

III. Predlagatelj ni mogel 
sprejeti naslednjih pripomb, 
predlogov in mnenj iz javne 
razprave: 

1. Pripombe, da se zadrži 
sedaj veljavna ureditev glede 
nabavljanja in nošenja zračne- 
ga orožja, predlagatelj ni mo- 
gel upoštevati, ker je v praksi 
težko ugotoviti, pri katerem 
zračnem orožju je hitrost iz- 
strelka nad 160 m v sekundi. 
Občinski upravni organi za no- 
tranje zadeve so imeli pri dolo- 
čanju, za katero zračno orožje 
je potrebno oziroma ni potreb- 
no dovoljenje za nabavo in 
orožni list velike težave in so 
večkrat opozarjali na to, da do- 
ločila 10. člena ni mogoče 
izvajati. Ali ima.zrno zračnega 
orožja hitrost do ali nad 160 
metrov v sekundi, je namreč 
mogoče ugotoviti le na podla- 
gi prospekta, ki ga večkrat ni 
mogoče dobiti ali na podlagi 
laboratorijskega pregleda ozi- 
roma meritev, ki jih v Jugosla- 
viji opravljajo le v Kragujevcu, 
kar predstavlja znatne stroške 
za občana. Ugotovljeno je tudi, 
da se zračno orožje zelo hitro 
izrabi in že po 1000 izstrelih 
izgubi na pritisku in zračni hi- 
trosti izstrelka. Za večino zrač- 
nih pušk, ki se prodajajo v SR 
Sloveniji že doslej po določ- 
bah veljavnega zakona ni bilo 
potrebno izdajati dovoljenj za 
nabavo. S predlagano rešitvijo 
je želja racionalizirati posto- 
pek za nabavo takega orožja, 
istočasno pa doseči, da se lah- 
ko uporablja le na mestih, kjer 
z uporabo tega orožja ni mo- 
goče ogrožati ljudi in družbe- 
nega premoženja. Zato predla- 
gatelj meni, da je v predlogu 
zakona predlagana ureditev 
upravičena. 

2. Predloga, da bi se tudi 
posest .zračnega orožja evi- 
dentiralq, predlagatelj ni upo- 
števal. Evidenca zračnega 
orožja je namreč urejena v 
podzakonskem aktu in sicer v 
pravilniku o izvajanju zakona o 
orožju. 13. člen tega pravilnika 
določa, da so organizacije 
združenega dela, ki so registri- 
rane za promet orožja ter or- 
ganizacije združenega dela in 
obrtne delavnice; ki so regi- 
strirane za izdelavo, predelavo 
in popravilo orožja dolžne en- 
krat mesečno sporočati repu- 
bliškemu sekretariatu za no- 
tranje zadeve podatke o pro- 
danem oziroma izdelanem 
orožju. Pri tem je pomemben 

tudi podatek, da je od 4262 
registriranih zračnih pušk' na 
območju SR Slovenije, v pose- 
sti občanov le 459, ostale take 
puške pa so v posesti strelskih 
in drugih organizacij. Po po- 
datkih za leto 1980 je bilo z 
zračnimi puškami storjenih le 
75 prekrškov. Zaradi navede- 
nih dejstev predlagatelj meni, 
da ni potrebna dodatna evi- 
denca za to vrsto orožja pri 
občinskih upravnih organih. 

3. Predloga, da naj bo s tem 
zakonom urejeno vprašanje 
strelišč, predlagatelj ni mogel 
upoštevati. Urejanje strelišč 
namreč po svoji vsebini ne so- 
di v zakon o orožju. Glede na 
to, da je strelišče objekt, zanj 
veljajo predpisi, ki urejajo pro- 
stor in graditev objektov. Za- 
kon o orožju pa dovolj podrob- 
no določa obveznosti in dolž- 
nosti občanov in pravnih oseb 
pri ravnanju z orožjem tako, da 
je na ta način dovolj zagotov- 
ljena varnost ljudi in premože- 
nja. 

4. Predloga, da naj bo v za- 
konu točneje opredeljen izraz 
»družbeno premoženje, ki ima 
poseben pomen za ljudsko 
obrambo in varnost«, ni bilo 
mogoče upoštevati. Tako kot 
že doslej bo to, katero družbe- 
no premoženje je posebnega 
pomena za ljudsko obrambo in 
varnost, določeno z varnostni- 
mi in obrambnimi načrti. Pri 
določanju, katere organizacije 
so takega pomena, bodo sode- 
lovali vsi zainteresirani dejav- 
niki s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

5. Predloga, da naj bo 27. 
člen tega zakona (17. člen 
osnutka zakona) dopolnjen s 
tem, da bo v njem uporabljen 
izraz »drugo , orožje« jasneje 
opredeljen, predlagatelj ni mo- 
gel upoštevati. Nemogoče je 
namreč z zakonom določiti vse 
vrste orožja, ki ga ali ga še 
bodo strelske organizacije in 
organizacije zveze rezervnih 
vojaških starešin potrebovale 
pri svoji dejavnosti. Aktivnost 
na tem področju se namreč 
dokaj hitro razvija, tako da lah- 
ko v kratkem pride do potrebe 
po novi vrsti orožja, ki je doslej 
pri svoji dejavnosti te organi- 
zacije niso uporabljale. V pri- 
meru, če bi taksativno našteli 
vse vrste orožja, ki ga te orga- 
nizacije smejo uporabljati, bi 
prišlo do tega, da te organiza- 
cije ne bi mogle uporabljati 
novih vrst orožja. Poleg tega 
taksativno naštevanje vrst 
orožja v tem primeru ni po- 
trebno tudi zaradi tega, ker je v 
zakonu jasno določeno, kaj 
sodi po tem zakonu pod izraz 
»orožje«, tako da vsa druga 
orožja, ki ne izpolnjujejo po- 

gojev iz te definicije, organiza- 
cije ne morejo uporabljati. Po- 
leg tega pa je v zakonu tudi 
določeno, da se izda dovolje- 
nje za posest na podlagi izka- 
zane potrebe. 

6. Predloga, da naj bo ome- 
njena možnost za pridobitev 
dovoljenja za nabavo orožja 
oziroma orožnega lista za 
športno orožje s tem, da se v 
zakonu določi, da ima mož- 
nost pridobiti dovoljenje oziro- 
ma orožni list le aktiven član 
strelske organizacije oziroma 
tekmovanja, predlagatelj ni 
mogel sprejeti. Aktivnosti po- 
sameznih članov strelske or- 
ganizacije občinskim uprav- 
nim organom ni mogoče ugo- 
tavljati, saj se mora predpo- 
stavljati, da je vsak, ki je član 
strelske organizacije v njej tudi 
aktiven. Poleg tega pa ima 
strelska organizacija vso mož- 
nost, da neaktivnega člana 
oziroma tistega, ki ne ravna v 
skladu s pravili strelske orga- 
nizacije izključi iz strelske or- 
ganizacije. V tem primeru pa 
taki osebi občinski upravni or- 
gan odvzame orožni list po 30. 
členu tega zakona zaradi pre- 
nehanja članstva. 

T. Pripombe, da naj bo ure- 
jena v tem zakonu tudi oboro- 
žitev narodne zaščite, ni mo- 
goče upoštevati. Zakon o 
orožju ni pristojen za urejanje 
vprašanj v zvezi z oborožitvijo 
narodne zaščite. Doslej je to 
vprašanje urejal zakona o 
družbeni samozaščiti, varnosti 
in notranjih zadevah in na nje- 
govi podlagi sprejet pravilnik o 
oznaka in ravnanju z orožjem v 
narodni zaščiti, odslej pa bo za 
ureditev tega vprašanja pristo- 
jen zakon o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti in na njegovi osnovi spre- 
jeti podzakonski akti. 

8. Predlog, da naj se v zako- 
nu določi, da orožja ne more 
dobiti oseba, ki je nagnjena k 
prekomernemu uživanju alko- 
hola, je predlagatelj še enkrat 
preučil in pri tem ugotovil, da 
že dosedanje določilo zakona 
omogoča upoštevanje takega 
stanja. Na osnovi zakona so v 
dosedanji praksi v primerih, ko 
je zdravstvena služba ugotovi- 
la, da gre za osebo, ki je nag- 
njena k prekomernemu uživa- 
nju alkohola, občinski upravni 
organi za notranje zadeve od- 
klanjali izdajo dovoljenja ozi- 
roma takim osebam odvzemali 
orožni list in orožje. Zato pred- 
lagatelj meni, da ni potrebe, da 
se zakon dopolnjuje s takim 
pogojem. 

9. Pripombo, da naj bo za- 
kon dopolnjen z določbami, ki 
naj bi urejale pogoje in način 
za zamenjavo vojaškega orož- 
nega lista za civilnega, je pred- 
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lagatelj še enkrat preučil, ven- 
dar ne predlaga nobenih do- 
oolnitev zakona. V praksi na 
podlagi dogovora med organi 
JLA in republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve se vo- 
jaškim osebam, ki se upokoje 
in ki to žele, zamenjujejo voja- 
ški orožni listi za civilne. Pri 
teh žamenjavah doslej ni prišlo 
do spornih vprašanj. Ureditev 
tega vprašanja bi bila mogoča 
le tako, da bi z zakonom ustva- 
rili posebno kategorijo obča- 
nov, to je vojaških oseb v po- 
koju, kar pa po mnenju predla- 
gatelja ni sprejemljivo. Predla- 
gatelj meni, da je prav, da se to 
vprašanje rešuje tako kot do- 
slej. 

10. Pripombo, da naj bo z 
novim zakonom o orožju po- 
novno dana možnost obča- 
nom, ki še niso uredili svoje 
obveznosti po 58. členu sedaj 

veljavnega zakona, da to ob- 
veznost urede v določenem 
času po sprejetju novega za- 
kona, ni sprejemljiva. Veljavni 
zakon je leta 1973 rešil sedanje 
stanje s tem, da je 58. členu 
določil, da morajo občani v 
treh mesecih po uveljavitvi za- 
kona prijaviti pristojnim orga- 
nom zaradi evidentiranja staro 
strelno orožje. S tem je bila 
občanom dana možnost, da 
brez sankcije v določenem ča- 
su urede nezakonito stanje. Po 
preteku teh treh mesecev so 
bili proti nekaterim občanom, 
ki se niso ravnali po zakonu, 
sprejeti z zakonom določeni 
ukrepi. Osem let po uveljavitvi 
zakona pa ne moremo govoriti 
o sedanjem stanju, ampak Iq o 
kršitvah zakona. Poleg tega bi 
kakršna koli dopolnitev zako- 
na v predlaganem smislu pred- 
stavljala krivico za tiste, ki so 

bili v zvezi s tem vprašanjem 
obravnavani kot kršilci tega 
zakona. 

11. Predloga, da se v zakonu 
opredeli, kdo je zbiralec orož- 
ja, predlagatelj ni mogel upo- 
števati. Glede na to, da zakon 
ne določa, da je za zbirko šteti 
dvoje ali več orožij, je jasno, da 
je pod izrazom »zbiralec« miš- 
ljen že tisti, ki poseduje en kos 
starega orožja. 

12. Predloga, da se v tem 
zakonu opredelijo tudi takoi- 
menovane »delovne naprave 
za zabijanje žebljev in ubijanje 
živine«, ni mogoče upoštevati. 
Pri opredeljevanju orožja je 
predlagatelj izhajal s stališča, 
da so orožje predmeti, ki so 
namenjeni obrambi, napadu, 
lovu ali športu. Namen delov- 
nih naprav pa je, da se določe- 

no delovno opravilo lažje 
opravi in so zato tudi tako iz- 
delane. To velja tudi za napra- 
vo za ubijanje živine oziroma 
napravo za zabijanje žebljev. 
Poleg teh dveh naprav se pri 
raznih opravilih uporablja še 
cela vrsta drugih naprav (vrtal- 
ni stroji), ki so lahko pri nepra- 
vilni uporabi zelo nevarne. Pri - 
pomba iz javne razprave, da se 
te delovne naprave lahko pre- 
delajo v orožje, ni razlog za 
opredelitev teh naprav za 
orožje. Poleg teh naprav se 
lahko predela v orožje še cela 
vrsta drugih predmetov na pri- 
mer razne cevi, plašilne pištole 
in drugo. Vprašanje predelo- 
vanja in izdelovanja orožja pa 
zakon jasno ureja. 

Za izvajanje predloženega 
zakona niso potrebna nova 
oziroma dodatna finančna 
sredstva. 

RAZŠIRITEV ĐMEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

29. aprila 1981 

Dnevni red sej© Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenijo in seje Zbora 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je, ki sta sklicani za sredo, 
29. aprila 1381, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o sa- 

moupravnem prorazumevanju 
in družbenem dogovarjanju o 
merilih za razporejanje dohod- 
ka in za delitev sredstev za 
osebne dohodke (ESA 702); 

- osnutka odloka o zmanj- 
šanju sredstev glede obvezno- 
sti republik in avtonomnih po- 
krajin za SR Črno goro za leto 
1981 (ESA 704). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
7. aprl!a 1981 

Zbor združenega deia, Zbor 
občin in Druženopolitični zbor 
so na skupnem zasedanju 7. 
aprila 1981 poslušali uvodno 
besedo k informaciji o gospo- 
darskih gibanjih v SR Sloveni- 

ji v prvih dveh mesecih leta 
1981 in k predlogu ukrepov za 
uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 
1981, ki jo je podal Jože Flor- 

jančič, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in" Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o gospodarskih giba- 
njih v SR Sloveniji v prvih dveh 
mesecih leta 1981 in predloga 
ukrepov za uresničevanje re- 
solucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije 
v letu 1981. 
Zbor združenega deia in Zbor 
občin pa sta sprejela tudi: 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja SR Slove- 
nije o problematiki oskrbe 
kmetijskih organizacij in kme- 
tov z mineralnimi gnojili; 

- sklep ob obravnavi ocene 
priprav za spomladansko setev 
v letu 1981 v SR Sloveniji. 

NA SEJAH ZBOROV SO 
RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 

Franc Vičar, Lojze Fortuna, 
Jože Gabrovšek, Ivo Ponikvar, 

Janko Maraus, Avgust Pun- 
čuh, Ivan Zelenšek, Danilo 
Bratina, Drago Sila, Ludvik 
Merklin, Jure Mlinar, Ciril Grilj, 
Imre Varju, Stanko Jaki, Slo- 
bodan Srdoč, Francka Herga, 
Jože Florjančič, Jernej Jan, 
Silva Bauman, Ivo Marenk, 
Franc Steiner, Vlado Kralj, 
Franc Nelec, Martin Žuran, 
Franc Krabonja, Boris Kralj, 
Jože Maljevič. 

Zbor občin: 
Uroš Dular, Mirjam Jan-Bla- 

žič, Franc Vrviščar, Leopold 
Rihtaršič, Mira Jančer, Janez 
Arsenjuk, Slavica Robida, Tat- 
jana Stirn, Zvonko Perlič, Nada 
Mihajlovič, Josip Logar, Andri- 
ja Vlahovič, Ciril Varga, Igor 
Božič, Davorin Škarabot, An- 
ton Prus, Jože Kapus, Stane 
Renčelj, Vlado Klemenčič, 

Družbenopolitični zbor: 
» 

Jože Globačnik, Srečko Mli- 
naric, Miloš Prosenc, Tone 
Krašovec, Zoran Polič, Rudi 
Kropivnik, Angelca Vrbnjak, 
Milivoj Samar, Tilka Blaha. 
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IZ RAZRRAV VJTELESIH SKUPŠGINE ŠR SL^EISTIJE ■ 

SKLEP! 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih 
dveh mesecih 1981. leta in predloga ukrepov za uresničevanje resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 55. seji dne 7. aprila 
1981 obravnaval informacijo o gospo- 
darskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih 
dveh mesecih 1981. leta in predlog 
ukrepov za uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije sprejema informacijo o go- 
spodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih 
dveh mesecih leta 1981 s predlogi ukre- 
pov za uresničevanje resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 skupaj z uvodno 
besedo predstavnika Izvršnega sveta. 
Zbor ugotavlja, da je Izvršni svet pravo- 
časno pripravil večino aktov, ki so po- 
trebni za izvajanje letošnje resolucije, ne- 
kateri drugi nosilci pomembnih planskih 
nalog pa s svojimi obveznostmi kasnijo. 

2. Zbor ugotavlja, da v informaciji 
predlagane aktivnosti in ukrepi omogo- 
čajo skladen in stabilen gospodarski in 
družbeni razvoj v naslednjem obdobju 
pod pogojem, da bodo vsi nosilci druž- 

benega planiranja dosledneje uresniče- 
vali naloge in obveznosti, ki so jih prev- 
zeli s planskimi akti. 

Ob tem Zbor združenega dela poudar- 
ja, da morajo delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih 
v neposrednem povezovanju predvsem 
sami obvladovati probleme v procesu 
družbene reprodukcije in odpravljati 
ugotovljene motnje in slabosti, in sicer z 
ustrezno samoupravno organiziranostjo 
in z vzpostavljanjem medsebojnih do- 
hodkovnih odnosov in povezav. 

3. Zbor združenega dela poziva vse or- 
ganizacije združenega dela, samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, zbore zdru- 
ženega dela občinskih skupščin, samou- 
pravne interesne skupnosti, Samouprav- 
no interesno skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, skupnosti za cene, go- 
spodarske zbornice in banke, da izvajajo 
in spremljajo vsak v okviru svojih pravic 
in dolžnosti uresničevanje sprejete politi- 
ke družbenoekonomskega razvoja in v 
primeru odstopanj od zastavljenih ciljev 
sproti in učinkovito ukrepajo. 

4. Zbor združenega dela posebej pod- 
pira stališče Izvršnega sveta, da je po- 
membno izvajanje usmeritev resolucije 

glede krepitve akumulativne in reproduk- 
tivne sposobnosti organizacij združene- 
ga dela. Zato podpira tudi predloge za 
usklajevanje splošne in skupne porabe 
na vseh ravneh z rastjo družbenega proi- 
zvoda oziroma dohodka. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj oceni predloge, pripombe in stališča 
delegatov, izražene v razpravi na seji 
zbora in jih vključi v program svojih ak- 
tivnosti za izvajanje resolucije o družbe- 
noekonomskem razvoju in politiki SR 
Slovenije v letu 1981. Na posamezna 
konkretna vprašanja in predloge naj pri- 
pravi odgovore do prihodnje seje zbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v Poročilu o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v le- 
tu 1981 poroča tudi o izvajanju v informa- 
ciji predlaganih nalog in ukrepov. 

6. Zbor združenega dela bo v prihod- 
nje v okviru svojih ustavnih pooblastil in 
odgovornosti sproti spremljal uresniče- 
vanje z resolucijo o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981 sprejete politike, izvajanje tega 
sklepa in uresničevanje v informaciji o 
gospodarskih gibanjih določenih ukre- 
pov Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in drugih organov in organizacij. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 53. seji dne 7. aprila 1981 obravnaval 
informacijo o gospodarskih gibanjih v 
SR Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 
1981 in predlog ukrepov za uresničeva- 
nje resolucije o družbenoekonomski po- 
litiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 
in sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin sprejema informacijo o 

gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 
prvih dveh mesecih leta 1981 in soglaša z 
ugotovitvijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da v tem času ni potrebno 
spreminjati določil letošnje resolucije niti 
dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 
1981. 

2. Zbor na podlagi dvomesečnih gi- 
banj in uvodne besede Izvršnega sveta 

ter glede na nujnost uskladitve rezultatov 
gospodarjenja s cilji, opredeljenimi v le- 
tošnji resoluciji, podpira predložene 
ukrepe Izvršnega sveta, ki naj zagotovijo 
odgovornejše obnašanje vseh nosilcev 
planiranja, zlasti udeležencev dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981-1985. V ta namen 
morajo nosilci planiranja v okviru spreje- 
tih obveznosti pravočasno ukrepati in s 
tem zagotoviti pogoje za učinkovito sa- 
moupravno razreševanje razvojnih na- 
log, saj brez organizirane in usklajene 
aktivnosti vseh delavcev, delovnih ljudi in 
občanov ne bo moč odpraviti iz informa- 
cije razvidnih težav v gospodarjenju. 

Ob tem pa zbor poudarja, da je za to 
potrebno čimprej sprejeti operativni pro- 
gram delovanja in ukrepanja na vseh rav- 
neh, ki bodo na dolgoročnejših osnovah 
zagotovili uresničitev ciljev, opredeljenih 
v družbenem planu SR Slovenije za ob- 

dobje 1981-1985 in v letošnji resoluciji. 
Prav tako je potrebno pospešiti aktivnost 
za sprejem planskih dokumentov, kjer to 
še ni bilo storjeno, da bi zastavljene nalo- 
ge začeli pravočasno uresničevati. 

3. Zbor poziva občinske skupščine in 
samoupravne interesne skupnosti, da 
glede na sedanja gospodarska gibanja 
nemudoma sprejmejo ukrepe iz svoje 
pristojnosti za uresničitev letošnje reso- 
lucije, zlasti glede uskladitve načrtovane 
gospodarske rasti in vseh oblik porabe, 
vključno z naložbami, z okviri, določeni- 
mi v družbenem planu SR Slovenije in 
letošnji resoluciji ter z realnimi material- 
nimi možnostmi. Prav tako naj ocenijo 
uresničevanje usmeritev glede krepitve 
akumulativne in reproduktivne sposob- 
nosti združenega dela, naloge za zagoto- 
vitev socialno-ekonomske varnosti de- 
lovnih ljudi in občanov, naloge za izvaja- 
nje sprejete politike cen in izboljšanje 
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preskrbe ob povečani odgovornosti ob- 
činskih skupnosti za cene in organov 
tržne inšpekcije ter naloge glede ustano- 
vitve samoupravnih skladov za interven- 
cije v kmetijstvu in porabi hrane. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v nadaljnjih aktivnostih prouči in 
upoštva tudi stališča, mnenja, pripombe 
in predloge delovnih teles, skupin dele- 
gatov in pripombe iz razprave delegatov 
na seji zbora predvsem glede: 

- načina zagotovitve sredstev za kom- 
penzacije in njihov namen, saj je potreb- 
no z dolgoročnimi ukrepi in stabilnimi 

viri zagotoviti povečanje proizvodnje 
hrane, ne pa spodbujati njeno porabo, 
pri čemer je predlog za kompenziranje v 
letu 1981 le začasnega značaja, ki ga je 
potrebno takoj uveljaviti; 

- nadaljnjega omejevanja naložb 
izven gospodarstva; 

- nujnosti zagotovitve enotnosti jugo- 
slovanskega trga; 
- učinkovitejšega in selektivhejšega 
spodbujanja izvoza, zagotavljanja nemo- 
tene oskrbe s surovinami in repromate- 
rialom in nujnosti omejevanja izvoza do- 
ma nujno potrebnih surovin; 

- selektivne uporabe presežkov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti iz leta 
1980 in presežkov proračunov družbeno- 
političnih skupnosti iz leta 1980 in 1981 
in 

- problemov pri zaposlovanju mla- 
dine. 

5. Izvršni svet naj ob polletju poroča o 
uresničevanju predloženih ukrepov, 
h krati,pa naj pripravi tudi analizo o vplivu 
obveznosti za skupno in splošno porabo 
na dohodek TOZD. 

Predsednica 
Silva Jereb 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na 50. seji, dne 7. 4. 1981 
obravnaval informacijo o gospodarskih 
gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh me- 
secih leta 1981 in predlog ukrepov za 
uresničevanje resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981 in na podlagi prvega od- 
stavka 244.čiena ter v zvezi z 242. čle- 
nom poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

Sklep 
1. Družbenopolitični zbor sprejema in- 

formacijo o gospodarskih gibanjih v SR 
Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981 

in soglaša z ugotovitvijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da v tem času ni 
potrebno spreminjati letošnje resolucije 
niti dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 
1981., 

2. Zbor na podlagi dvomesečnih gibanj 
ter glede na nujnost uskladitve rezultatov 
gospodarjenja s cilji, opredeljenimi v le- 
tošnji resoluciji, podpira predložene 
ukrepe Izvršnega sveta, ki naj zagotovijo 
odgovornejše ravnanje vseh nosilcev 
planiranja, zlasti udeležencev dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981-1985. V ta namen naj 
nosilci planiranja v okviru sprejetih ob- 
veznosti pravočasno ukrepajo in s tem 

zagotove pogoje za učinkovito samou- 
pravno razreševanje razvojnih nalog, saj 
brez organizirane in usklajene aktivnosti 
ne bo moč odpraviti težav v gospodarje- 
nju. 

Ob tem pa zbor poudarja, da je za to 
potrebno čimprej sprejeti operativni pro- 
gram delovanja in ukrepanja na vseh rav- 
neh, ki bo na trajnejših osnovah zagotovil 
uresničitev ciljev, opredeljenih v družbe- 
nem planu SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in v letošnji resoluciji. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v nadaljnjih aktivnostih upošteva tudi 
vsebino razprave na sejah delovnih teles 
in razpravo delegatov na seji zbora. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga Družbenega pravobranilca samoupravljanja o problematiki oskrbe kmetijskih 
organizacij in kmetov z mineralnimi gnojili 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ja na svoji 55. seji dne 7. aprila 
1981 obravnaval predlog Družbenega 
pravobranilca samoupravljanja SR Slo- 
venije, da Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije obravnava proble- 
matiko oskrbe kmetijskih organizacij in 
kmetov z mineralnimi gnojili in na pod- 
lagi 244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije ocenjuje pobudo Družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja SR 
Slovenije za obravnavo problematike 
oskrbe kmetijskih organizacij in kmetov z 
mineralnimi gnojili kot ustrezen način ra- 

Zbor občin 

zreševanja aktualnih problemov po dele- 
gatski poti. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
izhaja iz stališč Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije ugotovitev, da je pro- 
blem oskrbe z mineralnimi gnojili v letoš- 
njem letu za proizvajalce gnojil in proi- 
zvajalce hrane rešen. Pri tem Zbor zdru- 
ženega dela podpra rešitev, da se to ra- 
zrešuje tudi v okviru sistema kompenza- 
cij. 

3. Zbor združenega dela poudarja, da 
je za preprečevanje motenj pri proizvod- 
nji in oskrbi mineralnih gnojil potrebno v 
prvi vrsti tesnejše in dolgoročnejše pove- 
zovanje med proizvajalci in uporabniki 
teh gnojil v reprodukcijski verigi in prev- 
zemanje skupnih obveznosti pri reševa- 

nju proizvodnje in oskrbe mineralnih 
gnojil. Pri tem Zbor združenega dela 
podpira samoupravno sporazumevanje o 
združevanju deviz članic SISEOT za naj- 
nujnejši uvoz surovin za proizvodnjo mi- 
neralnih gnojil in zaščitnih sredstev za 
obdobje 1981 - 1985. Prav tako pa Zbor 
združenega dela podpira dogovor, da se 
nameravana dograditev kapacitet tovar- 
ne dušika Ruše izvede od 80 do 100 tisoč 
ton že v letu 1981, na osnovi dogovora 
vseh temeljnih bank v SR Sloveniji. Zbor 
združenega dela podpira usmeritev, da 
se v sodelovanju med Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Raziskovalno skup- 
nostjo Slovenije, SOZD Kema izdela ra- 
zvojni program za povečanje kapacitet za 
proizvodnjo mineralnih gnojil. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 53. seji dne 7. aprila 1981 obravnaval 
predlog Družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije o proble- 
matiki oskrbe kmetijskih organizacij in 

kmetov z mineralnimi gnojili in sprejel 
naslednji 

Sklep 

1. Zbor občin jemlje na znanje predlog 
in ugotovitve Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije. 

2. Zbor soglaša s stališči in ugotovi- 
tvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
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venije k predlogu Družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja SR Slovenije 

3. Izvršni svet naj glede na predlog 
Družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja SR Slovenije z ukrepi tekoče eko- 
nomske politike zagotavlja nemoteno 

preskrbo z mineralnimi gnojili, zaščitnimi 
sredstvi in rezervnimi deli in s tem omo- 
goči uresničitev planskih nalog glede 
spomladanske setve, pri čemer naj upo- 
števa tudi stališča, mnenja, pripombe in 
predloge skupin delegatov in razpravo 
delegatov na seji zbora k informaciji o 
gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 

prvih dveh mesecih leta 1981 in predlogu 
ukrepov za uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 in k predlogu 
Družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja SR Slovenije o problematiki oskrbe 
kmetijskih organizacij in kmetov z mine- 
ralnimi gnojili. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ocene 
priprav rs a spomladansko setev v letu 1981 v SR Sloveniji  _     

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 55. seji dne 7. aprila 
1981 obravnaval oceno priprav na spo- 
mladansko setev v letu 1981 v SR Slove- 
niji in na podiagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

Sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije podpira usmeritve Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
nadaljnjo aktivnostjo pri realizaciji spo- 
mladanske setve. 

2. Zbor združenega dela poziva te- 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 53. seji dne 7. aprila 1981 obravnaval 
oceno Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o pripravah na spomladansko 
setev v letu 1981 v SR Sloveniji in spre- 
jel naslednji 

Sklep 

meljne kmetijske organizacije združene- 
ga dela, zadružne organizacije, kmetijske 
zemljiške skupnosti in individualne kme- 
tijske proizvajalce, da v okviru nalog, ki 
izhajajo iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in iz drugih planskih doku- 
mentov načrtno pristopijo k intenzivni 
izrabi za kmetijsko proizvodnjo primer- 
nih površin in k vključevanju vseh razpo- 
ložljivih zemljišč za kmetijsko proizvod- 
njo. Pri tem je potrebno, da občinske 
skupščine sprejmejo in izvajajo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev večje zaščite zem- 
lje in rabe kmetijskih površin že v letoš- 
njem letu. 

1. Zbor občin jemlje na znanje oceno 
Izvršnega sveta o pripravah na spomla- 
dansko setev v letu 1981 v SR Sloveniji. 

2. Zbor podpira predlog zaključkov 
Izvršnega sveta, s katerimi opredeljuje 
obveznosti samoupravnih organizacij in 
skupnosti Gospodarske zbornice Slove- 

3. Zaradi posebnega pomena spomla- 
danske setve za proizvodnjo hrane Zbor 
združenega dela priporoča vsem nosil- 
cem družbeno organizirane proizvodnje 
hrane ter zborom združenega dela ob- 
činskih skupščin, da vsak v okviru svojih 
odgovornosti in obveznosti obravnava 
uresničevanje nalog iz resolucije s po- 
dročja kmetijstva in v zvezi s tem sprejme 
ustrezne ukrepe. 

4. Zbor združenega dela priporoča, da 
se po zaključeni spomladanski setvi na- 
daljuje aktivnost za družbeno organizira- 
nje kmetijske proizvodnje in za zagotovi- 
tev odkupa letine 1981, da bi se na ta 
način izboljšala preskrba s hrano. 

nije, poslovnih skupnosti in Zadružne 
zveze Slovenije pri uresničevanju plan- 
skih nalog, še zlasti ob spomladanski se- 
tvi, ki je v teku. 

3. Občinske skupščine naj s svojimi 
ukrepi zagotovijo, da bodo vsi nosilci na- 
log izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz zak- 
ljučkov Izvršnega sveta. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

Z30R ZDRUŽENEGA DELA - 7. 4. 1981 

- Oddelek naravoslovne matematične 
usmeritve v Novi Gorici? 

Skupščina občine Nova Go- 
rica je dne 10. 3.1S81 v pismu 
Republiškemu komiteju za 
vzgojo in izobraževanje med 
drugim postaviia vprašanje, 
ali v smislu svobodne menja- 
ve dela lahko združeno deio v 
občini, glede na svoje potre- 
be, združi sredstva za financi- 
ranje matematično-naravo- 
slovnega oddelka v Novi Go- 

rici in ali bi lahko bil ustanov- 
ljen oddelek verificiran. 

Ker je pripravljen samou- 
pravni sporazum o združeva- 
nju sredstev za tak oddelek, 
vas prosimo, da nam Republi- 
ški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje na seji zborov repu- 
bliške skupščine dne 7. 4. 
1981, odgovori na naše vpra- 
šanje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo! 

Samoupravno združevanje 
sredstev za delovanje disloci- 
ranega oddelka naravoslovne 
matematične usmeritve v Novi 
Gorici je po določbah zakona 
o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževa- 
nja mogoče. Vendar pa je po- 
leg tega potrebno, glede na 
sprejet družbeni dogovor o ra- 
zmestitvi izvajanja vzgojnoizo- 
braževalnin programov in gle- 
de na določbe navedenega za- 

kona o usklajevanju planov 
izobraževalne skupnosti, tak 
predlog predložiti pristojni po- 
sebni izobraževalni skupnosti 
oziroma v tem primeru Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije, v 
kateri se za to usmeritev ure- 
sničuje svobodna menjava de- 
la. Ta skupnost pa bo morala 
izvesti tudi postopek za uskla- 
ditev plana oziroma mreže šol, 
ki je sestavni del vseh planov 
posebnih izobraževalnih skup- 
nosti. 

Verifikacija takega oddelka 
je mogoča, če so izpolnjeni 
pogoji iz 128. člena zakona o 
usmerjenem izobraževanju 
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oziroma pogoji za začetek 
izvajanja novih programov v 
šolskem letu 1981/82, ki jih 
določa tretji odstavek 220. čle- 
na tega zakona. Med temi po- 
goji je tudi uskladitev zmoglji- 
vosti in njihove razmestitve. 
Izobraževalna skupnost mora 
tako uskladitev opraviti v skla- 
du s 26. členom zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področ- 
ju vzgoje in izobraževanja in 
sicer po enakem postopku, kot 

je bila sprejeta sedanja razme- 
stitev. 

Glede na navedeno menimo, 
da morajo predlog uporabni- 
kov z območja Nove Gorice 
obravnavati pristojni organi 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije. Če bo v tej skupnosti 
uskladitev dosežena, bo ob iz- 
polnjenih drugih, z zakonom 
določenih pogojih, tak odde- 
lek mogoče tudi verificirati. 

ZBOR OBČIN - 7. 4. 1981 

- Oddelek naravoslovne matematične 
usmeritve v Novi Gorici? 

Enako vprašanje kot je bilo v 
zvezi z ustanovitvijo oddelka 
naravoslovne matematične 
usmeritve v Novi Gorici po- 
stavljeno na Zboru združenega 
dela, je postavila tudi skupina 

delegatov iz občine Nova Go- 
rica. 

Enak odgovor je posredoval 
Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo. 

- Obračunavanje in izplačevanje 
povračil uvoznih davščin in davčnih 
olajšav pri izvozu 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Sevnice je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Na vseh ravneh ugotavlja- 
mo, da je izvoz na konvertibil- 
no področje v prvih dveh me- 
secih pod ravnijo istega ob- 
dobja leta 1980, še bolj pa 
g'ede na sprejeti plan. Poleg 
drugih dejavnikov vplivajo na 
gibanje izvoza tudi povračila 
uvoznih dajatev in davčne 
olajšave pri izvozu. Če v tem 
trenutku zanemarimo samo 
višino, ki ni več stimulativna 
pa se tudi pri teh nizkih povra- 
čilih postavlja problem obra- 
čunavanja in izplačevanja 
izvoznikom oz. združenemu 
delu. 

Na osnovi Odloka o tečajih 
tujih valut za določanje osno- 
ve za obračunavanje carine in 
drugih uvoznih davščin ter 
davčnih olajšav pri izvozu in 
za izkazovanje pravic do uvo- 
za in plačevanje (UL SFRJ, št. 
69/80), je ZIS spremenil teča- 
je na osnovi katerih se izraču- 
navajo povračila in davčne 
olajšave pri izvozu. 

Kljub temu, da je ta Odlok 
začel veljati 27. 12. 1980, še 
danes ni jasno po kakšnih te- 
čajih naj bi dejansko obraču- 
navali v praksi ta povračila in 
davčne olajšave. Zaradi tega 
je izvozno gospodarstvo v 
težki situaciji glede na to, da 
ne dobi planiranih sredstev, 
niti jih ne more prikazati v 

skupnem prihodku, pri tem pa 
je prizadeta tudi njihova likvi- 
dnost. 

Zato postavljamo vpraša- 
nje: 

1. Kako je mogoče, da po 
treh mesecih od sprejema 
Odloka niso bila izdana po- 
trebna navodila za izvrševa- 
nje Odloka? 

2. Kdaj lahko pričakujemo, 
da bodo navodila dana? 

Glede na bližajoči se trome- 
sečni obračun menimo, da 
mora biti ta zadeva urejena v 
najhitrejšem času. 

Na delegatsko vprašanje de- 
legacije za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije in Skupšči- 
ne občine Sevnica je odgovoril 
Slavko Polanič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za fi- 
nance. 

Osnova in način obračuna- 
vanja vračil stimulacij in po- 
sebnih olajšav izvoznim orga- 
nizacijam združenega dela je 
urejeno v Samoupravnem spo- 
razumu za spodbujanje deviz- 
nega priliva na podlagi izvoza 
blaga in storitev, ki ga je. spre- 
jela Skupščina Interesne skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino. Sporazum 
je bil sprejet za leto 1980 in na 
Skupščini Interesne skupnosti 
Jugoslavije v decembru 1980 
podaljšan do 31. 12. 1981. 
Zvezni izvršni svet je sprejel 
odlok o dajanju soglasja za 
podaljšanje veljavnosti tega 

sporazuma za leto 1981 30. 12. 
1980. 

V 9. členu tega sporazuma je 
določeno, da je osnova za ure- 
sničevanje izvoznih olajšav di- 
narska protivrednost plačil v 
devizah za izvoženo blago ozi- 
roma storitev in da se ta dinar- 
ska protivrednost obračuna po 
tečaju določenem na podlagi 
50. člena zakona o deviznem 
poslovanju. 

V letu 1980 je Zvezni izvršni 
svet določil z Odlokom o teča- 
jih tujih valut za določanje 
osnove za obračunavanje cari- 
ne in drugih davščin in za 
obračunavanje davčnih olaj- 
šav pri izvozu (Uradni list 
SFRJ, štev. 32/80) tečajno lij 

sto, ki se je v skladu z 9. čle- 
nom sporazuma uporabljala za 
izračun dinarske protivredno- 
sti plačil v devizah za izvoženo 
blago in za obračun davčnih 
olajšav izvoznim organizaci- 
jam združenega dela. 

Zvezni izvršni svet je 12. de- 
cembra 1980 sprejel Odlok o 
tečajih tujih valut za določanje 
osnove za obračunavanje cari- 
ne in drugih uvoznih davščin 
ter davčnih olajšav pri izvozu 
(Uradni list SFRJ, št. 69/80), v 
katerem je v 1. točki med dru- 
gim določeno, da je osnova za 
izračun davčnih oJajšav pri 
izvozu blaga fakturna vrednost 
izvoženega blaga izražena v 
tuji valuti preračunana v dinar- 
je po prodajnem tečaju, dolo- 
čenem na zadnjem medbanč- 
nem sestanku deviznega trga v 
mesecu pred mesecem, v kate- 
rem je bil opravljen izvoz. 

Odlok o tečajih tujih valut za 
določanje osnove za obraču- 
navanje carin in drugih dav- 
ščin ter davčnih olajšav pri 
izvozu je bil sicer sprejet na 
podlagi 50. člena zakona o de- 
viznem poslovanju, vendar je v 
neskladju z določili 9. člena 
Samoupravnega sporazuma o 
spodbujanju deviznega priliva, 
ker se osnova za izračun davč- 
nih olajšav pri izvozu izračuna 
po prodajnem tečaju, določe- 
nem na zadnjem medbančnem 
sestanku deviznega trga v me- 
secu pred mesecem, v katerem 
je bil opravljen izvoz, to je po 
tečaju v času izvoza in ne po 
tečaju v času deviznega prili- 
va. Poleg tega odlok določa 
izračun dinarske protivredno- 
sti samo za izvoz blaga in ne 
tudi za izvoz storitev in ga je 
zato potrebno ustrezno dopol- 
niti. 

Republiški sekretariat za fi- 
nance je v mesecu februarju 
1981 ob obisku podpredsedni- 
ka Zveznega izvršnega sveta 
tov. Ubiparipa in zveznega se- 
kretarja za finance tov. Koštica 
v SR Sloveniji, opozoril na to 

neskladje in predlagal, da se 
za osnovo za izračun davčnih 
olajšav pri izvozu uporabi pro- 
dajni tečaj, določen na zad- 
njem medbančnem sestanku 
deviznega trga v mesecu pred 
mesecem, v katerem je bilo 
doseženo plačilo v devizah za 
izvoženo blago oziroma stori- 
tev. Na probleme v zvezi z 
obračunavanjem izvoznih sti- 
mulacij je opozarjala tudi Na- 
rodna banka Slovenije in med 
drugim o tem obvestila Naro- 
dno banko Jugoslavije. 

Republiški sekretariat za fi- 
nance je 4. 3. 1981 poslal Zvez- 
nemu sekretariatu za finance 
pobudo za spremembo Odloka 
o tečajih tujih valut za določa- 
nje osnove za obračunavanje 
carin in drugih davščin ter 
davčnih olajšav pri izvozu. 

Po informacijah, ki smo jih 
dobili iz Zveznega izvršnega 
sveta je Zvezni izvršni svet 26. 
3. 1981 sprejel avtentično tol- 
mačenje Odloka o tečajih tujih 
valut za določanje osnove za 
obračunavanje carin in drugih 
davščin ter davčnih olajšav pri 
izvozu (Uradni list SFRJ, štev. 
69/80). Po tem tolmačenju se 
določajo osnove za obračuna- 
vanje davčnih olajšav pri izvo- 
zu, če je vrednost blaga v fak- 
turi izražena v tuji konvertibilni 
valuti, tako, da se pod datu- 
mom izvoza razume datum de- 
viznega priliva. 

To pomeni, da se bo za 
obračunavanje davčnih olaj- 
šav pri izvozu, če je vrednost 
blaga v fakturi izražena v tuji 
konvertibilni valuti, ta valuta 
preračunala v dinarje po pro- 
dajnem tečaju določenem na 
zadnjem medbančnem sestan- 
ku deviznega trga v mesecu 
pred mesecem, v katerem je bil 
dosežen devizni priliv. 

Tolmačenje odloka še ni bilo 
objavljeno v Uradnem listu 
SFRJ. 

Poleg tega je zaradi spre- 
memb v načinu ugotavljanja 
dinarske protivrednosti deviz- 
nega priliva za obračunavanje 
izvoznih stimulacij potrebno 
spremeniti 18. člen Samou- 
pravnega sporazuma o spod- 
bujanju deviznega priliva na 
podlagi izvoza blaga in stori- 
tev. Odbor za pospeševanje 
izvoza pri Skupščini Interesne 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino je 2. 4. 
1981 potrdil predlog spre- 
memb 18.člena sporazuma. 
Skupščina Interesne skupnosti 
Jugoslavije, ki je sklicana za 
15. april 1981, bo predlog 
sprememb obravnavala in ver- 
jetno tudi sprejela. 

Do spremembe sporazuma 
izvozniki na osnovi že spreje- 
tega tolmačenja odloka lahko 
obračunajo izvozne stimulaci- 
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je, po sprejemu sprememb 
sporazuma pa bodo temu 
ustrezno poračunali nastale 
razlike. O tem je Narodna ban- 
ka Slovenije izvoznike že ob- 

vestila in lahko izvozniki izvoz- 
ne stimulacije obračunajo ter 
pošljejo Službi družbenega 
knjigovodstva naloge za izpla- 
čila. 

- Odkupne cene živine 

Delegacija krajevne skup- 
nosti Zavrč je na 34. seji Zbo- 
ra krajevnih skupnosti Skup- 
ščine občine Ptuj, dne 5. mar- 
ca 1981 sprožila pobudo za 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 
Krajani in člani delegacije 
krajevne skupnosti Zavrč 
sprašujemo glede odkupnih 
cen živine. Maša krajevna 
skupnost se nahaja na meji 
med SR Hrvatsko in SR Slove- 
nijo. Odkupne cene živine 
med republikama se zelo ra- 
zlikujejo in so razlike vedno 
večje. Krajani krajevne skup- 
nosti Zavrč menijo, da bi se 
morale cene med republikami 
uskladiti, ali vsaj med SR Hr- 
vatsko in SR Slovenijo. Od- 
kupne cene živine v SR Hrvat- 
ski so namreč boljše, torej je 
delo kmetov pri živini v SR 
Hrvatski bolje plačano. 

Zbor krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Ruj prosi 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije za odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Aleksander Škraban, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: 

Za zagotovitev stabilnih po- 
gojev za proizvodnjo tistih 
kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov, ki so posebnega družbe- 
nega pomena, in za prepreči- 
tev motenj na trgu se cene teh 
proizvodov, v skladu z zako- 
nom o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, določijo 
v obliki proizvajalskih prodaj- 
nih cen in zaščitnih cen. Med 
omenjene proizvode spada tu- 
di živina, za katero se na ravni 
federacije ob soglasju republik 
in pokrajin za posamezno leto 
določajo proizvajalske prodaj- 
ne in zaščitne cene. 

Pri tem pa je potrebno ugo- 
toviti, da so bile dosedaj od- 
kupne cene živine pogosto viš- 
je od predpisanih proizvajal- 
skih prodajnih cen za živino, 
razlika med predpisanimi proi- 
zvajalskimi cenami in odkup- 

nimi cenami pa je bila odvisna 
od ponudbe in povpraševanja, 
od stopnje organiziranosti trga 
z živino, trdnosti -sklenjenih 
pogodb in spoštovanja po- 
godb ter ne nazadnje tudi od 
materialnih možnosti posa- 
meznih organizacij združene- 
ga dela klavniške industrije. 
Glede na različen materialni 
položaj in druge pogoje te in- 
dustrije v SR Sloveniji in v SR 
Hrvaški, so se tudi odkupne 
cene živine večkrat razliko- 
vale. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se že ves čas, odkar 
prihaja do pomembnih razlik v 
odkupnih cenah živine, zavze- 
ma za čimvečjo stopnjo poe- 
notenja odkupnih cen živine. V 
zvezi s problematiko odkupnih 
cen živine in drobnoprodajnih 
cen mesa so se nedavno repu- 
blike in pokrajini tudi dogovo- 
rile, da bodo organizacije 
združenega dela klavniške in- 
dustrije v posameznih republi- 
kah in pokrajinah sklenile sa- 
moupravne sporazume, s kate- 
rimi se bodo med drugim zave- 
zale, da pri odkupu živine ne 
bodo prekoračevale dogovor- 
jenih proizvajalskih prodajnih 
cen živine. Pri tem je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
posebej zainteresiran, da to 
čimprej stori tudi klavniška in- 

dustrija SR Hrvaške, ker meni, 
da bodo omenjeni sporazumi 
pripomogli tako k odpravi po- 
gosto ekonomsko neupraviče- 
nih razlik med predpisanimi 
proizvajalskimi in odkupnimi 
cenami, kakor tudi neupravi- 
čenih razlik v odkupnih cenah 
med posameznimi območji. 
Pri izvajanju omenjenega spo- 
razuma pa ima pomembno od- 
govornost Živinorejska po- 
slovna skupnost, ki bos svoji- 
mi ukrepi morala zagotoviti, da 
bodo udeleženci sporazuma 
njegove določbe dosledno 
spoštovali. 

K večji trdnosti sprejetih ob- 
veznosti pa bodo imeli po- 
memben vpliv tudi planski akti 
in njihovi izvedbeni dokumenti 
v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih s področja kme- 
tijske proizvodnje, s katerimi 
bodo natančno opredeljene 
obveznosti posameznih sub- 
jektov in njihove odgovornosti 
v medsebojnih razmerjih. V 
tem okviru bodo sklenjene tudi 
pogodbe, s katerimi bo dana 
prednost organiziranim kme- 
tom,, ki se vključujejo v plan- 
sko proizvodnjo, in sicer na ta 
način, da bodo jasno oprede- 
ljene tako njihove pravice v tej 
proizvodnji kot tudi sankcije 
ob kršitvah obveznosti. 

SKLEP 
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije 

je na seji dne 9. 4. 1981 obravnavalo pobude ing. 
Franca Konečnika iz Prevalj, Antona Potočnika iz 
Mojstrane, Janeza Hudobivnika iz Kranja, Vilija 
Šantla iz Celja, Rudolfa Arha iz Blejske Dobrave ter 
Adolfa Urbanca, Vojina Goršiča in Majde Frankl-Šker- 
janec iz Ljubljane in 

sklenilo: 

Pobude se ne sprejmejo in se ne začne postopek 
za oceno ustavnosti zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje 
energetskih objektov (Uradni list SRS, št. 17/76 in 
30/78) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Tarif- 
nega sistema za prodajo električne energije (Uradni 
Ust SRS, št. 2/78), ki ga je dne 23. 12. 1977 sprejela 
skupščina Samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva Slovenije. 

Obrazložitev 

Več občanov je dalo ustavnemu sodišču pobudo: 
1. za oceno ustavnosti tistih določb zakona o prispevku 

odjemalcev električne energije za nizki napetosti za financira- 
nje energetskih objektov, ki določajo, da odjemalci v gospo- 

dinjstvu plačujejo v obdobju 1976-1980 za financiranje razšir- 
jene reprodukcije elektrogospodarstva prispevek v višini 60% 
od skupno obračunanega zneska za porabljeno električno 
energijo, in da se izjemoma, če v posameznem letu ne bi 
mogli s ceno električne energije pokriti v celoti amortizacije, 
lahko ta prispevek po sklepu skupščine Samoupravne intere- 
sne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije uporabi tudi za 
pokritje dela amortizacije, ter 

2. za oceno ustavnosti in zakonitosti tistih določb Tarifnega 
sistema za prodajo električne energije, ki med osnovne tarifne 
elemente za obračunavanje električne energije uvrščajo po- 
leg prevzete energije tudi tako imenovano »obračunsko moč« 
in določajo kriterije ter merila za njen obračun. 

K 1. Izpodbijani zakon o prispevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti je s potekom srednjeročnega plan- 
skega obdobja, za katerega je bil sprejet, dne 31. 12. 1980 
prenehal veljati. Po ureditvi, k[ velja od 1. 1. 1981 dalje, se 
omenjeni prispevek ne plačuje več, marveč je ustrezni del za 
investicijska vlaganja vsebovan v ceni električne energije in 
ga kot sestavni del cene upošteva tudi odlok Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o določitvi najvišjih ravni cen za 
električno energijo (Uradni list SRS. št. 33/80. 

Ker je s prenehanjem veljavnosti izpodbijanega zakona 
odpadel razlog, zaradi katerega so bile vložene pobude, je 
ustavno sodišče ob uporabi 15. člena zakona o postopku pred 
Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) 
sklenilo, da ne začne postopka za oceno ustavnosti zakona o 
prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti. 

K 2. Kar zadeva obračunsko moč kot sestavni element v 
strukturi cene električne energije, ugotavlja ustavno sodišče, 
da ima ta tarifna postavka svojo podlago v zakonu o elektro- 
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 42/73 in 26/74), ki ga je 
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sprejela Skupščina SR Slovenije v okviru pristojnosti, dolo- 
čene v 321. členu ustave. Po tem zakonu se cena električne 
energije oblikuje s tarifo oziroma s tarifnimi postavkami, le-te 
pa določajo delavci v elektrogospodarstvu in uporabniki, 
združeni v Samoupravni interesni skupnosti Elektrogospodar- 
stva Slovenije (17. in 33. člen). To pravico uresničujejo preko 
delegatskega sistema v skupščini te skupnosti, ki jo sestav- 
ljata zbor delegatov izvajalcev in zbor delegatov uporabnikov. 
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina v obeh zborih 
(15., 19. in 23. člen zakona, 11. in 36. člen samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije ter 2. člen statuta te skupno- 
sti). V skladu z navedenimi določbami zakona, samouprav- 
nega sporazuma in statuta je skupščina Samoupravne intere- 
sne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije sprejela na svo- 
jem zasedanju dne 23. 12. 1977 obravnavani tarifni sistem. Le- 
ta skladno s 33. členom zakona o elektrogospodarstvu vklju- 
čuje med obračunske elemente, po katerih plačujejo uporab- 
niki električno energijo: obračunsko moč, prevzeto delovno 
energijo in prekomerno prevzeto jalovo energijo. Kar zadeva 
obračunsko moč, gre za element cene, preko katerega se 
pokrivajo v elektrogospodarstvu tako imenovani stalni (fiksni) 
stroški obratovanja, ki niso odvisni od količin proizvedenih in 
distribuiranih kilovatnih ur. 

Obravnavani tarifni sistem ni uvedel nobenih novih elemen- 
tov, marveč je skladno z zakonom obdržal osnovno strukturo 
cene, kot je veljala v vsej Jugoslaviji že poprej, pač pa je 

namesto prejšnjega uvrščanja odjemalcev v dve tarifni stopnji 
in različnih kriterijih za eno in drugo stopnjo uvedel enotna 
merila za vse odmejalce. Odjemalec, ki meni, da ima priklju- 
čeno previsoko obračunsko moč in ugotovi, da bi mu ob 
ustrezni časovni prerazporeditvi njegovih porabnikov elek- 
trične energije zadoščala nižja nazivna jakost glavne varo- 
valke - s posledico nižje finančne obveznosti iz tega naslova - 
lahko zahteva zmanjšanje priključka na nižjo jakost. 

K tarifnim postavkam, ki temeljijo na omenjenem tarifnem 
sistemu je v skladu s tedaj veljavnim zakonom o ureditvi 
nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (Ura- 
dni list SRS, št. 32/72) in na njem temelječim odlokom o 
ukrepih družbene kontrole cen iz pristojnosti republike (Ura- 
dni list SRS. št.6/73, 21/73, 23/74 in 14/76) dal soglasje 
pristojni republiški organ za družbeno kontrolo cen. 

iz povedanega izhaja, da obravnavani tarifni sistem in na 
njem temelječe tarifne postavke niso bili sprejeti v neskladju z 
ustavo in zakonom. Ocena ekonomskopolitične primernosti 
zakonske vključitve obračunske moči v strukturo cene elek- 
trične energije, ocena obračunskotehnične primernosti v ta- 
rifnem sistemu določenega obračunavanja tega elementa 
cene in ocena primernosti konkretne višine zadevnih tarifnih 
postavk pa ne spada v pristojnost ustavnega sodišča. 

Glede na povedano je ustavno sodišče ob uporabi 15. člena 
že spredaj omenjenega zakona o postopku pred ustavnim 
sodiščem sklenilo, da ne začne postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti izpodbijanega tarifnega sistema. 

SKLEP 
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije 

je na seji dne 9. 4. 1981 obravnavalo pobudo Boga 
Šramla iz Ljubljane in 

sklenilo: 
Pobuda se ne sprejme in se ne začne postopek za oceno 

ustavnosti zakona o elektrogospodarstvu (Uradni list SRS, 
št. 42/73 in 26/74) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 
tarifnega sistema za prodajo električne energije (Uradni list 
SRS, št. 2/78), ki ga je dne 23. 12. 1977 sprejela skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
Slovenije. 

Obrazložitev 
Občan Bogo Šramel je dal ustavnemu sodišču pobudo za 

začetek postopka za oceno ustavnosti v izreku navedenega 
zakona in za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku navede- 
nega tarifnega sistema. Pobudnik trdi, da omenjeni zakon in 
na njem temelječi tarifni sistem določata, da odjemalci plaču- 
jejo ob ceni električne energije še poseben prispevek za tako 
imenovano priključno moč, kar po pobudnikovem mnenju ni i- 
skladu z ustavo. 

V postopku za preizkus pobude je ustavno sodišče ugoto- 
vilo: 

Zakon o elektrogospodarstvu določa v 33. členu, da se cena 
električne energije oblikuje s tarifo oziroma s tarifnimi postav- 
kami, ki morajo upoštevati stroške proizvodnje, nakupa in 
prenosa električne energije na predajnem mestu ter vpliv 
neposrednih porabnikov na obratovanje in ekonomičnost po- 
slovanja elektroenergetskega sistema, pri čemer se tarifne 
postavke lahko razlikujejo glede na različne stroške distribu- 
cije, glede na obračunske veličine (obračunska moč, prevzeta 
delovna energija, prekomerno prevzeta jalova energija) in 
glede na elemente tarifnega sistema (letni in dnevni čas, 
tarifna stopnja). Pri zaračunavanju tako imenovane priključne 
oziroma obračunske moči torej ne gre za nek prispevek ob 
ceni električne energije, marveč zakon izrecno opredeljuje 
obračunsko moč kot obračunsko veličino, ki se po tarifnem 
sistemu obračunava kot eden od sestavnih elementov v struk- 
turi cene električne energije. Gre za element cene, preko 
katerega se pokrivajo v elektrogospodarstvu tako imenovani 
stalni (fiksni) stroški obratovanja, ki niso odvisni od količin 
proizvedenih in distribuiranih kilovatnih ur. Zakonska določi- 
tev osnovnih tarifnih elementov za obračunavanje električne 

energije - vštevši med njimi tudi obračunsko moč - ni v 
neskladju z ustavo, ker spada po 321. členu ustave v okvir 
pravic in dolžnosti republike, ki jih ureja Skupščina SR Slove- 
nije z zakonom, vključujoč med drugim tudi razmerja, ki so 
skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju 
elektrogospodarstva, ter obligacijska razmerja in družbeno 
kontrolo cen proizvodov in storitev. 

Po 17. členu zakona o elektrogospodarstvu določajo tarifni 
sistem in tarifne postavke delavci v elektrogospodarstvu in 
uporabniki, združeni v Samoupravni interesni skupnosti elek- 
trogospodarstva Slovenije. To pravico uresničujejo preko de- 
legatskega sistema v skupščini te skupnosti, ki jo sestavljata 
zbor delegatov izvajalcev in zbor delegatov uporabnikov. Od- 
ločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina v obeh zborih (15., 
19. in 23. člen zakona, 11. in 36. člen samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva Slovenije ter 2. člen statuta te skupnosti). V 
skladu z navedenimi določbami zakona, samoupravnega spo- 
razuma in statuta je skupščina Samoupravne interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva Slovenije sprejela na svojem zase- 
danju dne 23. 12. 1977 obravnavani tarifni sistem. Le-ta skla- 
dno s 33. členom zakona o elektrogospodarstvu vključuje 
med obračunske elemente cene električne energije, obračun- 
sko moč, prevzeto delovno energijo in prekomerno prevzeto 
jalovo energijo ter odvisno od napetostnega nivoja določa 
kriterije in merila za obračunavanje električne energije, med 
njimi tudi kriterije za obračunavanje obračunske moči pri 
raznih oblikah odjema na nizki napetosti. Odjemalec, ki meni, 
da ima priključeno previsoko obračunsko moč in ugotovi, da 

■bi mu ob ustrezni časovni prerazporeditvi njegovih porabni- 
kov električne energije zadoščala nižja nazivna jakost glavne 
varovalke - s posledico nižje finančne obveznosti iz naslova 
obračunske moči - lahko zahteva zmanjšanje priključka na 
nižjo jakost. 

Iz povedanega izhaja, da 17. in 33. člen zakona o elektrogo- 
spodarstvu in na tem zakonu temelječi tarifni sistem za pro- 
dajo električne energije nista v neskladju z ustavo. Ocena 
ekonomskopolitične primernosti zakonske vključitve obra- 
čunske moči v strukturo cene električne energije, ocena obra- 
čunskotehnične' primernosti v tarifnem sistemu določenega 
obračunavanja tega elementa cene in ocena primernosti kon- 
kretne višine zadevnih tarifnih postavk pa ne spada v pristoj- 
nost ustavnega sodišča. 

Glede na povedano je ustavno sodišče ob uporabi 15. člena 
zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 39/74 in 23/76) odločilo, kot je razvidno iz 
izreka tega sklepa. 
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Iz Skupščine SFRJ 

  i  ' 

Delavski razred ter vsi delovni ljudje in 

občani plebiscitarno sprejeli pobudo 

tovariša Tita 

© V javni razpravi je bila dana polna podpora konceptu in temeljnim opredelitvam 
Osnutka amandmajev k Ustavi SFRJ 

® Delovni ljudje in občani se zavzemajo za dosledno uresničevanje bistva in 
vsebine pobude tovariša Tita temelječih na nadaljnji in vsestranski demokratiza- 
ciji družbenih odnosov in procesu političnega odločanja 

# Predložene ustavne spremembe bodo prispevale k večji menjavi kadrov na 
javnih in drugih družbenih funkcijah, s tem pa se bo tudi politični profesionalizem 
zmanjšal v nujne in družbeno opravičljive okvire 
• V javni razpravi je bila poudarjena potreba po jasnejšem izražanju ustavnega 
načela, da so delavski razred in vsi delovni ljudje nosilci oblasti in upravljanja 
družbenih zadev 

© Podpora načelu, da je treba določiti samo zgornjo mejo mandata (do štirih let) in 
omejiti ponovno izvolitev ali imenovanje funkcionarjev in drugih nosilcev samou- 
pravnih, javnih in drugih družbenih funkcij 

® Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne organe in drugi funkcionarji, ki jih 
imenuje Skupščina SFRJ, so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma na isto 
funkcijo 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bilo poslano Poročilo 
o rezultatih javne razprave o 
Osnutku amandmajev k Ustavi 
SFRJ, ki ga je pripravila Komi- 
sija Skupščine SFRJ za ustav- 
na vprašanja. V Poročilu je re- 
čeno, da je Komisija spremlja- 
la trimesečno javno razpravo o 
Osnutku amandmajev (dolo- 
čen 29. oktobra 1981 na seji 
Zveznega zbora) in da je 
obravnavala ter ocenila vse 
pripombe, sugestije in predlo- 
ge, ki so jih poslale samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti, družbenopolitične in 
druge družbene organizacije 
in združenja občanov, organi 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter delovni ljudje in občani - 
kot posamezniki. Prav tako so 
obravnavali rezultate razprav v 
okviru republiških in pokrajin- 
skih konferenc SZDL in v okvi- 
ru Zvezne konference SZDLJ, 

kot tudi mnenja skupščin re- 
publik in pokrajin. 

V Poročilu je širši pregled in 
ocena rezultatov javne razpra- 
ve o Osnutku amandmajev, na- 
kazane so opredelitve, stališča 
in mnenja, ki so v njej prišla do 
izraza. Pbsebej je poudarjeno, 
katere pomembnejše spre- 
membe so bile opravljene v 
primerjavi na Osnutek amand- 
majev, upoštevajoč pripombe 
in predloge iz javne razprave. 
Našteti so. tudi razlogi zaradi 
katerih nekatere pripombe in 
predlogi niso bili sprejeti. 

Omenjeno je tudi, da je 
hkrati z Javno razpravo o 
Osnutku amandmajev k Ustavi 
SFRJ potekala tudi javna raz- 
prava o osnutku amandmajev 
k ustavam republik in avtono- 
mnih pokrajin, kar je omogoči- 
lo, da so se delovni ljudje in 
občani čim bolj popolno spoz- 
nali z vsebino ustavnih spre- 

memb, ki so predložene ter da 
aktivno in ustvarjalno sodelu- 
jejo pri tem. 

PODPORA POBUD! 
TOVARIŠA TITA 

Ko je Komisija za ustavna 
vprašanja dala ocene, do kate- 
rih je prišla s sumiranjem re- 
zultatov javne razprave o 
Osnutku amandmajev, je v Po- 
ročilu poudarjeno, da je javna 
razprava še enkrat potrdila, da 
je bila pobuda tovariša Tita 
sprejeta plebiscitarno od de- 
lovnega razreda ter vseh de- 
lovnih ljudi in občanov in da je 
na tej podlagi prišlo do podpo- 
re Osnutku amandmajev in do 

splošne zahteve, da se samou- 
pravljanje, delegatski odnosi, 
kolektivno delo in osebna od- 
govornost še hitreje razvijajo 
in potrjujejo v praksi. 

Ocenjeno je, da je v javni 
razpravi sodelovalo veliko šte- 
vilo delovnih ljudi in občanov. 
Čeprav ni točnih podatkov za 
vso državo, kažejo podatki iz 
posameznih republik in pokra- 
jin o široki in množični udelež- 
bi v tej razpravi. Omenjen je 
primer, da je bilo na primer v 
SR Makedoniji 3.568 sestan- 
kov, na katerih je sodelovalo 
nad 400.000 delovnih ljudi in 
občanov, v posameznih obči- 
nah v SR Srbiji pa je na zborih 
v združenem delu prisostvova- 
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lo od 70 do 90 odstotkov de- 
lavcev. 

S svojo množično udeležbo 
v organizacijah in sekcijah So- 
cialistične zveze, na zborih ob- 
čanov v krajevnih skupnostih, 
zborih delavcev v organizaci- 
jah združenega dela, delavskih 
tribunah in delavskih univer- 
zah ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, 
na strokovnih in znanstvenih 
srečanjih in s svojim aktivnim 
sodelovanjem v razpravi o 
predloženih amandmajih,- so 
delovni ljudje in občani izražali 
pripravljenost in odločenost, 
da se dosledno uveljavlja po- 
buda tovariša Tita kot bistven 
dejavnik nadaljnjega razvoja 
socialističnega samoupravlja- 
nja. 

Poudarjeno je, da je treba 
upoštevati, da se je javna raz- 
prava o vsebini Osnutka ustav- 
nih amandmajev pravzaprav 
začela precej prej kot pa je bil 
dan v javno razpravo Osnutek 
amandmajev in da je razprava 
tekla od VIII. kongresa Zveze 
sindikatov Jugoslavije, na ka- 
terem je tovariš Tito sprožil 
pobudo o nadaljnji preobrazbi 
načela o kolektivnem delu, od- 
ločanju in odgovornosti v vseh 
organih in institucijah politič- 
nega sistema socialističnega 
samoupravljanja. 

VLOGA SZDL V 
ORGANIZIRANJU 
RAZPRAVE 

V Poročili! je ugotovljeno, 
da je pomembno vlogo pri or- 
ganizaciji in vodenju javne raz- 
prave o Osnutku amandmajev 
imela Socialistična zveza, kot 
fronta organiziranih sociali- 
stičnih sil. Prav tako so bili ak- 
tivno vključeni tisk, radio, tele- 
vizija in druga sredstva javne- 
ga obveščanja. Razen prikazo- 
vanja poteka javne razprave 
ter politike in družbene aktiv- 
nosti pri. njenem izvajanju so 
odigrali pomembno vlogo pri 
čim popolnejšem obveščanju 
delovnih ljudi in občanov ter 
javnosti sploh o vsebini javne 
razprave ter predstavljali javno 
tribuno za pripombe, predloge 
in mnenja o Osnutku amand- 
majev 

V javni razpravi kot najširši 
demokratični obliki neposre- 
dnega izjavljanja delovnih ljudi 
in občanov v našem družbeno- 
političnem sistemu, je bila da- 
na, kot je bilo poudarjeno, pol- 
na podpora konceptu in te- 
meljnim opredelitvam Osnutka 
amandmajev k Ustavi SFRJ. 
Delovni ljudje in občani se, kot 
kažejo rezultati, zavzemajo za 
dosledno uresničevanje bistva 
in vsebine pobude tovariša Ti- 
ta za nadaljnjo vsestransko de- 

mokratizacijo družbenih 
odnosov in procesov politič- 
nega odločanja in v zvezi s tem 
za večjo osebno in skupno od- 
govornost vseh nosilcev sa- 
moupravnih, javnih in drugih 
družbenih funkcij.. 

POSPEŠEVANJE 
KOLEKTIVNEGA DELA 
m ODGOVORNOSTI 

Poudarjeno je, da se javna 
razprava ni omejevala samo na 
obravnavo besedila predlože- 
nih amandmajev, ampak je za- 
jela vso problematiko razvija- 
nja kolektivnega dela in odgo- 
vornosti v političnem sistemu 
socialističnega samoupravlja- 
nja v delegatskih odnosih. V 
razpravi je bilo posebej pou- 
darjeno, da je lahko popolno 
uresničitev ustavnih spre- 
memb doseči samo, če se ne- 
prestano razvija delovanje sa- 
moupravljanja in delegatskega 
sistema v celoti in s širokim 
angažiranjem delovnih ljudi in 
občanov ter če vse institucije v 
družbenopolitičnem sistemu 
učinkovito in z največjo odgo- 
vornostjo uresničujejo svoje 
pravice in dolžnosti. 

V javni razpravi so bila 
obravnavana tudi vprašanja 
dela izvršnih organov in uprav- 
nih organov, posebej njihova 
učinkovitost pri izvajanju nji- 
hove odgovornosti do skup- 
ščin. Upoštevajoč probleme, ki 
so prišli do izraza pri iskanju 
rešitev za uresničevanje pobu- 
de tovariša Tita o kolektivnem 
delu in odgovornosti v teh or- 
ganih, je bilo ocenjeno, da je 
treba napraviti kompleksno 
analizo o mestu in vlogi izvrš- 
nih organov v delegatskem si- 
stemu. 

Glede na pomen kadrovske 
politike za uspešno uresniče- 
vanje načela o kolektivnem de- 
lu in odgovornosti in za upora- 
bo načela o enoletnem man- 
datu za nosilce posameznih 
funkcij v skupščinah in drugih 
organih, so bile v javni razpravi 
posebej obravnavane in oce- 
njene dosedanje izkušnje v 
izvajanju dogovora o kadrov- 
ski politiki. V zvezi s tem je bilo 
poudarjeno, da bodo predlo- 
žene ustavne spremembe pri- 
spevale k večji izmenjavi ka- 
drov na javnih in drugih druž- 
benih funkcijah. To naj zago- 
tovi, ne samo, da bodo te funk- 
cije dostopne delovnim ljudem 
in občanom, ampak da bodo 
ustvarjeni nujni pogoji v orga- 
nizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, da se bo 
po izteku mandata in funkcije 
lahko vsak nosilec teh funkcij 

vrnil v svojo organizacijo ozi- 
roma skupnost iz katere je bil 
delegiran. To bo vsekakor pri- 
pomoglo, da se politični profe- 
sionalizem omeji v nujne in 
družbeno utemeljene okvire. 

SPOŠTOVANJE 
NAČELA O TRAJANJU 
MANDATA SN 
OMEJEVANJU 
PONOVNE IZVOLITVE 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je nujno in dosledno treba 
spoštovati sprejeta načela v 
okviru teh ustavnih sprememb, 
ki se nanašajo na trajanje 
mandata, omejitev ponovne 
izvolitve oziroma imenovanja. 
V zvezi s tem je treba popolno- 
ma spoštovati in upoštevati 
ustavno kontinuiteto glede 
opravljanja javnih in drugih 
družbenih funkcij. Treba je tu- 
di onemogočiti oblikovanje 
odtujenih centrov moči, in od- 
ločanja ter na podlagi tega po- 
jave liderskih in drugih podob- 
nih uzurpacij in ravnanj, ki so 
nezdružljiva z naravo našega 
družbenopolitičnega sistema 
ter s položajem in vlogo delov- 
nega človeka v tem sistemu. 
Teh pojavov ni mogoče odpra- 
viti samo z ustavnimi spre- 
membami, ampak so nujni na- 
daljnja dograditev in razvoj si- 
stema socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
in političnih odnosov ter orga- 
nizirana politična akcija in no- 
va vsebina v načinu uresniče- 
vanja posameznih družbenih 
funkcij. 

Opozorjeno je bilo tudi na 
to, da je treba bolje razjasniti 
načelo enotnih temeljev druž- 
benopolitičnega sistema. Sli- 
šati je bilo tudi mnenja, da so v 
nekaterih izmed predlaganih 
rešitev v amandmajih k Ustavi 
SFRJ in ustavam republik in 
pokrajin tudi take razlike, ki ni- 
so ogledalo posebnosti posa- 
meznih družbenopolitičnih 
skupnost. To se nanaša zlasti 
na trajanje mandata za posa- 
mezne nosilce javnih in drugih 
družbenih funkcij na omejitev 
ponovne izvolitve ter način 
predlaganja predsednika in 
članov izvršnih organov skup- 
ščin družbenopolitičnih skup- 
nosti. Na tej oceni temeljijo na- 
potki in zahteve, da so potreb- 
ni dodatni napori za premaga- 
nje tistih razlik, ki niso nujne, 
kar bi pripomoglo k stabilnosti 
in učinkovitosti družbenopoli- 
tičnega sistema 

V Poročilu je tudi poudarje- 
no, da so bili v javni razpravi 
podani tudi številni predlogi in 
napotki za konkretne spre- 
membe in dopolnitve določe- 

nih določil posameznih 
amandmajev. Vse te predloge 
smo temeljito preučili in oce- 
nili, določeni so tudi sprejeti in 
uvrščeni v Predlog amandma- 
jev. Posamezne pripombe in 
predlogi pa so ponudili boljše 
in ustreznejše rešitve, nekate- 
re pripombe in predlogi pa ni- 
so bili v skladu s temeljnim 
konceptom predloženih ustav- 
nih amandmajev in jih zato ni 
bilo mogoče sprejeti. 

DELAVSKI RAZRED iN 
VS! DELOVNI LJUDJE 
- NOSILCI OBLASTI 

V posebnem delu Poročila 
so našteta konkretna mnenja, 
predlogi in sugestije iz javne 
razprave, ki se nanašajo na po- 
samezne amandmaje. Tako je 
za I. Amandma rečeno, da je 
bil v javni razpravi v celoti 
podprt. Pripombe in predlogi 
podani v javni razpravi k temu 
amandmaju, se v glavnem na- 
našajo na to, da je treba določ- 
neje, jasneje in ustrezneje izra- 
ziti ustavno načelo, da so de- 
lavski razred in vsi delovni lju- 
dje nosilci oblasti in upravlja- 
nja družbenih zadev, da ne bi 
prevladovalo mnenja, da to 
opravljajo v njihovem imenu 
oblastni organi in drugi nosilci 
družbenih funkcij. 

Izhajajoč iz teh pripomb je v 
Amandmaju posebej določena 
dolžnost vseh. nosilcev druž- 
benih funkcij, da v okviru svo- 
jih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti zagotavfjajo pogoje 
za uveljavljanje interesov de- 
lavskega razreda ter za uresni- 
čevanje pravic in dolžnosti de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Eile so tudi pripombe, je re- 
čeno v Poročilu, naj bo v tem 
Amandmaju izraženo tudi na- 
čelo, da nosilci družbenih 
funkcij, poleg tega, da zago- 
tavljajo interese delavskega 
razreda, poglabljajo bratstvo 
in enotnost ter enakopravnost 
in skupnost narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije, kot enega 
izmed temeljev našega siste- 
ma. Ocenjeno je, da to ni nuj- 
no ker to načelo že vsebuje 
Ustava SFRJ. 

Prav tako so bile dane pri- 
pombe, da je treba jasneje in 
določneje podati sam pojem 
odgovornosti, in sicer v tem 
duhu, da vsebuje tako osebno 
kot tudi kolektivno odgovor- 
nost članov organa oblasti in 
samoupravljanja. Vendar pa je 
treba povedati, da je v Amand- 
maju jasno podana osebna od- 
govornost vsakega člana ko- 
lektivnega organa za njegovo 
delo, ter skupaj z drugimi člani 
za delo in odločanje organa 
kot celote. 
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ODGOVORNOST 
ČLANOV ORGANOV 
OBLAST! 

Po določenih predlogih iz 
javne razprave bi morala biti v 
Amandmaju podana enaka od- 
govornost članov organa za 
delo in odločanje organa, ne 
da se delajo razlike, da je ta 
odgovornost »v skladu z njiho- 
vimi pravicami in dolžnostmi«. 
V zvezi s tem je treba poudari- 
ti, je rečeno v Poročilu, da je 
vsak član organa osebno od- 
govoren za svoje delo; glede 
njegove odgovornosti za delo 
in odločanje kolektivnega or- 
gana pa izhaja rešitev iz tega, 
da mora biti ta odgovornost 
dimenzionirana v skladu in v 
soPazmerju z njegovimi pravi- 
cami, dolžnostmi, naravo in 
delitvijo dela v okviru organa 
ter da morajo biti zato tudi do- 
ločene razlike v odgovornosti 
članov organa za opravljanje 
teh zadev. 

Pripomba, da naj se odgo- 
vornost članov organa natanč- 
neje opredeli, v duhu politične 
in kazenske odgovornosti, ni 
mogla biti sprejeta, je rečeno v 
Poročilu, ker je v ustavi dolo- 
čena odgovornost za opravlja- 
nje družbenih funkcij, vrste 
odgovornosti pa so urejene v 
zakonu in samoupravnih aktih. 

Glede uresničevanja druž- 
bene kontrole nad delom no- 
silcev družbenih funkcij so bili 
dani predlogi, da opravljajo to 
kontrolo tudi organi delavske 
kontrole v organizacijah zdru-- 
ženega dela in krajevnih skup- 
nostih. Tudi tega predloga ni 
bilo mogoče sprejeti, ker v 
amandmaju ne gre za uresni- 
čevanje kontrole znotraj sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti, pač pa za družbeno 
nadzorstvo, ki ga nad delom 
nosilcev družbenih funkcij 
opravljajo delovni ljudje in ob- 
čani, organizirani v Socialistič- 
ni zvezi. 

V javni razpravi so predložili, 
naj se v I. amandma uvrsti tudi 
nov odstavek, v katerem bi bila 
razčlenjena ideja, da imajo 
člani kolektivnega organa pra- 
vice in obveznosti, da javno 
podajo stališča in mnenja, za 
katera se zavzemajo pri delu 
organa, pa tudi tista, ki se ra- 
zlikujejo od stališč večine čla- 
nov organa. Toda kaj takega ni 
treba uvrstiti v besedilo tega 
amandmaja, ker so z drugimi 
ustavnimi normami in drugimi 
splošnimi akti, v skladu z usta- 
vo, urejena vprašanja o med- 
sebojnih odnosih ter pravice in 
dolžnosti članov kolektivnih 
organov. 

DOLOČANJE MEJE 
MANDATA 

Načela določena z II. 
Amandmajem, da se določi 
samo zgornja meja mandata 
(do štirih let) in omeji ponovna 
izvolitev oziroma imenovanje 
voljenih in imenovanih funk- 
cionarjev in drugih nosilcev 
samoupravnih, javnih in dru- 
gih družbenih funkcij, so dobi- 
la v javni razpravi polno pod- 
poro. V Poročilu pa je ugotov- 
ljeno, da so prišla tudi opozo- 
rila ih napotki, naj se ta vpra- 
šanja ponovno preučijo, ker 
po teh mnenjih predlagane re- 
šitve spodkopavajo enotne te- 
melje družbenopolitičnega si- 
stema in ker različne rešitve v 
amandmajih k ustavam repu- 
blik in pokrajin niso vedno 
ogledalo posebnosti posamez- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti, pač pa bolj konkretnih 
političnih opredelitev. 

Teh opozoril in napotkov ni 
bilo mogoče upoštevati zaradi 
ustavnega položaja republik in 
pokrajin, specifičnosti posa- 
meznih družbenopolitičnih 
skupnosti ter načel njihovega 
samoorganiziranja. Ob upo- 
števanju tega izvira ta amand- 
ma iz tega, da je treba določiti 
samo splošna načela, konkret- 
no trajanje mandata kot tudi 
omejitev njihove ponovne 
izvolitve pa urediti v republi- 
ških in pokrajinskih ustavah in 
v določilih Ustave SFRJ o or- 
ganizaciji federacije, pa tudi v 
statutih občin in drugih druž- 
benopolitičnih skupnosti ali v 
zakonu. 

Predlogi, ki zahtevajo, da se 
skladno z nekaterimi amand- 
maji k ustavam republik in po- 
krajin predvidi poseben posto- 
pek za ponovno izvolitev ozi- 
roma imenovanje posameznih 
funkcionarjev in nosilcev druž- 
benih funkcij niso mogli biti 
sprejeti, ker je v II. Amandmaju 
določeno načelo, da so lahko 
nosilci samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij 
izvoljeni oziroma imenovani 
največ dvakrat zaporedoma za 
isto funkcijo. Poleg tega je da- 
na možnost, da se za posa- 
mezne izmed teh funkcij z 
ustavo določi tudi drugačna 
rešitev, vključno tudi postopek 
za ponovno izvolitev, oziroma 
imenovanje. 

V javni razpravi je bila po- 
svečena posebna pozornost 
rešitvam, ki zadevajo ponovno 
izvolitev nosilcev pravosodnih 
funkcij. Največ pripomb in 
predlogov je bilo na to, da se 
rešitev o ponovni izvolitvi us- 
kladi z določilom Ustave SFRJ, 
da bi se tako izognili možnosti 
različnih razlag načela ponov- 
ne izvolitve, oziroma imenova- 

nja nosilcev pravobranilskih 
funkcij. Predloženo je bilo tu- 
di, naj se vprašanje trajanja 
mandata in omejitve ponovne- 
ga imenovanja družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja uredi v posebnem odstav- 
ku, ker gre za posebno druž- 
beno funkcijo. 

Upoštevajoč te predloge, je 
rečeno v Poročilu, je v II. 
Amandmaju točneje in določ- 
neje opredeljen pojem ponov- 
ne izvolitve oziroma imenova- 
nja nosilcev pravosodnih funk- 
cij. Rešitve o trajanju mandata 
in omejitvi ponovnega.imeno- 
vanja nosilcev funkcije druž- 
benega pravobranilca samou- 
pravljanja pa je ločeno v po- 
sebnem odstavku. 

ŠTEViLO 
PODPREDSEDNIKOV 
SKUPŠČINE SFRJ 

Največ pripomb in predlo- 
gov iz javne razprave v zvezi s 
l!l. Amandmajem opozarja na 
to, da rešitve glede števila 
podpresednikov Skupščine 
SFRJ niso usklajene. Ker se 
namreč določilo 309. člena 
Ustave SFRJ, ki pedvideva, da 
ima Skupščina SFRJ enega ali 
več podpredsednikov, ne spre- 
meni, je predloženo, da se tudi 
III. Amandma uskladi s takšno 
rešitvijo, da bi se izognili mo- 
gočim dilemam o tem, če gre 
za ustavno možnost enega 
podpredsednika Skupščine 
SFRJ ali več podpredsednikov. 

Teh predlogov in napotkov 
ni bilo mogoče sprejeti, ker 
navajanje funkcije podpredse- 
dnika v ednini ne pomeni, da 
Skupščina SFRJ ne more v 
skladu z Ustavo odločiti, da bo 
tudi več podpredsednikov. 
Prav tako niso bili sprejeti 
predlogi, da se namesto funk- 
cije podpredsednika Skupšči- 
ne SFRJ uvede funkcija na- 
mestnika predsednika, ker na- 
ravi nosilcev volilnih funkcij 
bolj ustreza, da imajo funkcijo 
podpredsednika. 

Predlogi katerih namen je, 
da velja načelo omejitve po- 
novne izvolitve tako za predse-, 
dnika Skupščine SFRJ in pred- 
sednika zbora Skupščine 
SFRJ, kot tudi za podpredse- 
dnika Skupščine SFRJ, niso 
sprejeti glede na 309. člen 
Ustave SFRJ, kjer je predvide- 
na možnost več podpredse- 
dnikov Skupščine, ki se potem 
vsako leto izvolijo iz več repu- 
blik oziroma pokrajin. 

PREDSEDSTVO SFRJ 
V Poročilu je navedeno, da 

je bil v javni razpravi podprt 
tudi IV. Amandma, ker izvira iz 
stališča, da statut ZKJ določi 

organ, katerega predsednik je 
po položaju član predsedstva 
SFRJ. Ob upoštevanju, da se 
sestava Predsedstva SFRJ 
spremeni samo glede na to, da 
se v Ustavi SFRJ določi, da bo 
po položaju član Predsedstva 
SFRJ tudi predsednik Organa 
SZDLJ, ki je določen v statutu 
SZDLJ. Sedanja ustavna reši- 
tev O sestavi Predsedstva SFRJ 
ni bila zadeva dosedanjih 
ustavnih sprememb, niti ni bilo 
postavljeno vprašanje, da se 
vključijo v sestavo Predsed- 
stva po položaju tudi drugi čla- 
ni. Poleg tega je,biio ocenjeno, 
da bo poleg izvoljenih članov 
Predsedstva SFRJ član tega 
telesa po položaju samo pred- 
sednik ZKJ. 

Predlogi iz javne razprave, 
naj se ponovno preuči, če je 
treba zadržati funkcijo pod- 
predsednika Predsedstva 
SFRJ, da bi bila tako še bolj 
izražena enakopravnost čla- 
nov Predsedstva SFRJ, niso 
sprejeti, ker, kot je poudarje- 
no, tudi veljavne rešitve o 
Predsedstvu izvirajo iz popol- 
ne enakopravnosti vseh članov 
Predsedstva SFRJ. 

Ko se je upošteval predlog iz 
javne razprave, naj se za člana 
Sveta federacije ne omejuje 
ponovna izvolitev za to funkci- 
jo, glede na posebno naravo te 
funkcije ter glede na dejstvo, 
da gre za telo, ki nima opera 
tivnih nalog, je v IV. amandma 
uvrščena nova točka, ki pred- 
videva, da so člani Sveta fede- 
racije lahko ponovno izvoljeni. 

DELOVANJE IN 
SESTAVA Z?S 

V načelu so, je rečeno v Po- 
ročilu, podprli rešitev iz V. 
Amandmaja o Zveznem izvrš- 
nem svetu in v zvezi s tsm se- 
danji ustavni koncept o polo- 
žaju, naravi, funkcijah in sesta- 
vi Zveznega izvršnega sveta. 
Podali pa so tudi predloge in 
pripombe, naj se opustijo tako 
imenovane rnandatorske pra- 
vice kandidata za predsednika 
Zveznega izvršnega sveta in 
pravice, ki jih ima predsednik 
ZIS po Ustavi SFRJ pri oprav- 
ljanju svoje funkcije v primer- 
javi z drugimi člani ZIS. 

V zvezi s tsm so bili predlogi, 
naj predlaga sestavo ZIS Ko- 
misija skupščine SFRJ za voli- 
tve in imenovanja, Predsed- 
stvo SFRJ pa predsednika ZI3 
izmed teh članov. Bili so tudi 
predlogi, da naj traja, v primer- 
javi s člani ZIS, mandat pred- 
sednika ZIS dve leti, s tem, da 
je lahko izvoljen še za eno 
mandatno obdobje. Povezano 
s tem se opozarja, da ima pre- 
dvideno poročilo ZIS, ki se da- 
je dve leti po izvolitvi ZIS, svoj 
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ustavni in politini smisel samo 
ob dveletnem mandatu pred- 
sednika ZIS. Končno je bilo 
podano tudi mnenje, da je tre- 
ba natančno določiti, kateri 
vodje zveznih upravnih orga- 
nov so člani Zveznega izvršne- 
ga sveta, da bi se izognili poja- 
vom v praksi, da so številni 
funkcionarji, ki vodijo zvezne 
upravne organe, po zakonu 
čJani ZIS. 

Prevladuje mnenje, da takih 
predlogov in napotkov ni mo- 
goče sprejeti, ker bi to bistve- 
no vplivalo na ustavni položaj 
ZIS in odstopilo od splošnega 
stališča, naj se ne spremenijo v 
Ustavi določeni narava, funk- 
cije in položaj tega organa, niti 
drugih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ker to ni na- 
men pobude o kolektivnem 
delu, odločanju in odgovorno- 
sti 

Ko gre za predloge o sestavi 
ZIS in o številu funkcionarjev 
zveznih upravnih organov, ki- 
so člani ZIS, je v Poročilu opo- 
zorjeno, da razen zveznih se- 
kretariatov v Ustavi SFRJ niso 
določene druge vrste zveznih 

upravnih organov in tako ni ni- 
ti mogoče v ustavi določiti, ka- 
teri vodje posameznih zveznih 
upravnih organov bodo člani 
ZIS, ker je to snov zveznega 
zakona. 

V javni razpravi so predlaga- 
li, naj se ta amandma dopolni z 
določilom, ki bi opredelilo na- 
čelo, da Zvezni izvršni svet od- 
loča z večino glasov vseh čla- 
nov sveta. Prevladuje mnenje, 
da naj ne bi.opustili sedanjega 
načela, po katerem ZIS odloča 
z večino glasov članov, ki so 
na seji, ker bi predlagani način 
odločanja bistveno otežkočil 
delo tega organa, izgubljena 
pa bi bila tudi razlika med re- 
dnim odločanjem v ZIS in od- 
ločanjem ko gre za predpise o 
začasnih ukrepih. 

V javni razpravi so podali tu- 
di predloge in napotke, naj bi 
bila natančno določena vsebi- 
na poročila ZIS, za del, ki se 
nanaša na delo ZIS in zveznih 
upravnih organov in sicer v 
tem smislu, da je izpuščena 
obveznost, da v svojem poro- 
čilu zajame tudi delo zveznih 

upravnih organov. Mnenje je, 
da naj bi bil ta predlog sprejet. 

FUNKCiGNARJI, K! JIH 
iMEMUJE SKUPŠČINA 
SFRJ 

V javni razpravi so podprli 
tudi predlagano rešitev iz VI. 
Amandmaja v zvezi z načelom, 
da so lahko funkcionarji, ki vo- 
dijo zvezne upravne organe in 
drugi funkcionarji, ki jih ime- 
nuje skupščina SFRJ, največ 
dvakrat zaporedoma imenova- 
ni za isto funkcijo. Toda v 
predlogih in pripombah je tudi 
zahteva, da se ti funkcionarji 
lahko še enkrat zaporedoma 
imenujejo za isto funkcijo na 
podlagi posebnega postopka, 
da bi bila na podlagi opravlja- 
nja te funkcije v prejšnjem 
mandatnem obdobju in na 
podlagi drugih okoliščin vse- 
stransko ocenjeno, če je treba 
posameznega funkcionarja 
ponovno imenovati. 

Prevladuje mnenje, da tega 
predloga ne bi sprejeli, ker II. 
Amandma določa možnost za 
ponovno imenovanje teh in 
drugih funkcionarjev. 

V javni razpravi so podprli 
predlagane rešitve iz VII 
Amandmaja. Toda bila so tudi 
mnenja, da je osemletni man- 
dat za sodnike Ustavnega so- 
dišča Jugoslavije predlog ozi- 
roma, da naj bi bilo v skladu s 
splošnim načelom določeno, 
da njihov mandat traja štiri le- 
ta, da pa so za to funkcijo izvo- 
ljeni še enkrat zaporedoma. To 
mnenje ni bilo sprejeto, je re- 
čeno v Poročilu, ker je bilo to 
vprašanje vsestransko obrav- 
navano pri pripravi Ustave iz 
leta 1974 in ker je bilo tedaj 
sklenjeno, naj traja mandat so- 
dnika Ustavnega sodišča Ju- 
goslavije osem let, s tem da ne 
more biti ponovno izvoljen za 
to funkcijo. 

V javni razpravi so dali tudi 
določene predloge in napotke 
za konkretne spremembe* in 
dopolnitve ustavnih določil, ki 
niso zajete s predlaganimi 
ustavnimi spremembami. Vsi ti 
predlogi so preučeni, ocenje- 
no pa je, da so zunaj okvira 
vprašanj, na katera se nanaša 
pdlok Zveznega zbora, da se 
začne postopek za spremem- 
bo Ustave SFRJ. 

Predlog amandmajev k Ustavi SFRJ 

Ti amandmaji so sestavni ds! Ustave SFRJ in začnejo veljati z dnevom razgiasitve. 
I 

I. AMANDMA 

1. Vsi organi oblasti in samoupravljanja ter 
drugi nosilci samoupravnih, javnih in drugih druž- 
benih funkcij so dolžni, da v okviru svojih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti zagotavljajo pogoje za 
uresničevanje interesov delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi v družbenoekonomskih in poli- 
tičnih odnosih socialističnega samoupravljanja, 
zlasti pa v delegatskem sistemu, in za uresničeva- 
nje pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov v samoupravnih in drugih organi- 
zacijah in skupnostih in v družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Organizacija, sestava in način dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejajo 
tako, da se zagotavljajo kolektivno deio, odločanje 

in odgovornost ter enakopravnost članov teh or- 
ganov pri uresničevanju njihovih pravic, dolžnosti 
in odgovornosti, določenih z ustavo oziroma statu- 
tom in zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgo- 
voren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi za delo in odločanje tega organa. 

Vsak član kolektivnega organa, ki je določen, da 
sodeluje pri delu drugih organov in teles, je dolžan 
v soglasju z načeli delegatskega sistema ravnati v 
skladu s pooblastili, smernicami in stlaišči tega 
organa. 

Vsi organi oblasti in samoupravljanja ter drugi 
nosilci samouprvnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni izvrševati svoje prvice in dolžno- 
sti, tako da je omogočeno uresničevanje družbe- 
nega nadzora nad njihovim delom. 

2. S tem amandmajem se dopolnjujejo določila 
1. oddelka II. poglavja drugega dela Ustave SFRJ. 
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19. AMANDMA 

1. Voljeni in imenovani funkcionarji ter drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določa ustava, statut aii 
zakon, se volijo oziroma imenujejo za čas do štirih 
let, če ni za posamezne izmed njih z ustavo dru- 
gače določeno. 

Voljeni in imenovani funkcionarji ter drugi no- 
silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določa ustava, statut aii 
zakon, so lahko izvoljeni oziroma imenovani naj- 
več dvakrat zaporedoma za isto funkcijo, če ni za 
posamezne izmed njih z ustavo drugače določeno. 

Trajanje mandata in omejitev ponovne izvolitve 
oziroma imenovanja voljenih in imenovanih funk- 
cionarjev ter drugih nosilcev samoupravnih, jav- 

15!. AMANDMA 

1. Predsednik in podpredsednik Skupščine 
SFRJ in predsednik zbora Skupščine SFRJ se vo- 
lijo za eno leto. 

Predsednik Skupščine SFRJ in predsednik 

IV. AMANDMA 

1. Predsedstvo SFRJ sestavljajo po en član iz 
vsake republike in avtonomne pokrajine, ki ga voli 
skupščina republike oziroma skupščina avtono- 
mne pokrajine s tajnim glasovanjem rta skupni seji 
vseh svojih zborov, in po položaju presednik or- 

nih in drugih družbenih funkcij, za katere tako 
določa ustava, statut aii zakon, se urejajo z ustavo 
oziroma statutom ali zakonom v skladu z ustavo. 

Trajanje mandata in ponovna izvolitev oziroma 
imenovanje nosilcev pravosodnih funkcij se ure- 
jata z zakonom. 

Trajanje mandata in omejitev ponovnega ime- 
novanja družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja se urejata z zakonom. 

2. Če je bil voljeni ali imenovani funkcionar na 
isti funkciji več kot polovico določene mandatne 
dobe, se šteje, da je bil, glede možnosti za po- 
novno izvolitev oziroma imenovanje na tej funkciji 
vso mandatno dobo. 

3. S tem amandmajem se nadomešča 151. člen 
Ustave SFRJ. 1 

zbora Skupščine SFRJ se volita vsako leto iz 
druge republike oziroma avtonomne pokrajine. 

Podpredsednik Skupščine SFRJ ne more biti po- 
novno izvoljen za isto funkcijo med trajanjem men- 
data delegata v Skupščini SFRJ. 

2. S tem amandmajem se nadomešča 312. člen 
Ustave SFRJ. 

gana Zveze komunistov Jugoslavije, določenega s 
statutom Zveze komunistov Jugoslavije. 

2. Člani sveta federacije se volijo na predlog 
Predsedstva SFRJ izmed družbenopolitičnih in 
drugih javnih delavcev in so lahko ponovno izvo- 
ljeni. 

3. S tem amandmajem se nadomeščata 321. 
čien in tretji odstavek 332. člena Ustave SFRJ. 

V. AMANDMA 
1. Predhodni postopek predlaganja kandidatov 

za izvolitev predsednika in članov Zveznega izvrš- 
nega sveta se izvede v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Jugoslavije. 

Za predsednika Zveznega izvršnega sveta ne 
more biti izvoljena dvakrat zaporedoma ista 
oseba. 

Člani Zveznega izvršnega sveta so lahko največ 
dvakrat zaporedoma izvoljeni za isto funkcijo. 

2. Po poteku dveh let od izvolitve predsednika 
in članov Zveznega izvršnega sveta poda zvezni 
izvršni svet v okviru svojih pravic in dolžnosti zbo- 
roma Skupščine SFRJ poročilo o svojem delu, o 

stanju na vseh področjih družbenega življenja, o 
izvajanju politike in izvrševanju zveznih zakonov 
in drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine 
SFRJ ter o usmerjanju in usklajevanju dela zvez- 
nih upravnih organov. 

Zbora Skupščine SFRJ imata posebno razpravo 
o tem poročilu, ocenjujeta delo Zveznega izvrš- 
nega sveta in odločata, ali se bosta izrekla za 
zaupnico predsedniku in članom Zveznega izvrš- 
nega sveta. 

3. S tem amandmajem se dopolnuje drugi od- 
stavek 348. člena, naodmešča drugi in tretji odsta- 
vek 349. člena in dopolnjujeta 358. in 359. člen 
Ustave SFRJ. 

VI AMANDMA ki jih imenuje Skupščina SFRJ, so lahko imenovani 
največ dvakrat zaporedoma za isto funkcijo. 

1. Funkcionarji, ki vodijo zvezne upravne or- 2. S tem amandmajem se nadomešča drugi od- 
gane in zvezne organizacije in drugi funkcionarji, stavek 366. člena Ustave SFRJ. 

VSI. AMANDMA 

1. Sodniki Ustavnega sodišča Jugoslavije se 
volijo za osem let in ne morejo biti znova izvoljeni 
za sodnike tega sodišča. 

Predsednik Ustavnega sodišča Jugoslavije se 
voli izmed sodnikov tega sodišča za eno leto, 
vsako leto iz druge republike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

2. S tem amandmajem se nadomešča drugi od- 
stavek 381. člena Ustave SFRJ. 
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VIII. AMANDMA 

Za izvajanje amandmajev od I. do VII. k Ustavi 
SFRJ in zagotovitev prehoda na njihovo uporabo 
bo izdan ustavni zakon. 

Predlog ustavnega zakona je sprejet v Zveznem 

zboru Skupščine SFRJ, če zanj glasujeta dve tret- 
jini vseh delegatov v tem zboru. 

Ustavni zakon je sprejet, ko z besedilom, ki ga je 
sprejel Zvezni zbor, soglašajo skupščine vseh re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 

Ustavni zakon se razglasi in začne veljati istoča- 
sno s temi amandmaji. 

Določbe o volitvah funkcionarjev se bodo 

uporabljale od konstituiranja 

.novoizvoljene Skupščine SFRJ  

• 2 ustavnim zakonom za izvajanje amandmajev je določen čas začetka njihove 
uporabe 

Da bi izvedli amandmaje k 
Ustavi SFRJ in zagotovili nji- 
hovo uporabo, je potrebno 
sprejeti poseben ustavni za- 
kon, ki določa roke uporabe, 
posebej v organih federacije, 
kakor tudi roke za usklajevanje 
določb posameznih zveznih 
zakonov in drugih zveznih 
predpisov ter splošnih aktov s 
sprejetimi amandmaji. 

Komisija za ustavna vpraša- 
nja je zaradi tega, ko je določi- 
la Predlog amandmajev k 
Ustavi SFRJ, oblikovala tudi 
besedilo Predloga zakona za 
izvajanje amandmajev I do VII 
k Ustavi SFRJ (AS 390), ki ga je 
poslala Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ v obravnavo 
in sprejem. 

UPORABA 
POSAMEZNIH 
AMANDMAJEV 

Pri pripravi besedila Predlo- 
ga ustavnega zakona se je 
upoštevalo načelo, da se spre- 
jeti amandmaji uporabljajo od 
dneva, ko jih proglasi Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ, če upo- 
raba posameznih amandmajev 
oziroma njihovih določb ni 
drugače opredeljena s tem 
ustavnim zakonom. 

Po Predlogu zakona se do- 
ločbe Amandmaja III, ki govore 
o volitvah predsednika in pod- 
predsednika Skupščine SFRJ 
in predsednikov zborov Skup- 
ščine SFRJ uporabljajo od 
dneva, ko.je prva seja novoi- 
zvoljene Skupščine SFRJ. 

Določbe Amandmajev V in 
VI (volitev predsednika in čla- 
nov Zveznega izvršnega sveta 
ter funkcionarjev, ki vodijo 
zvezne upravne organe in 
zvezne organizacije ter drugih 
funkcionarjev, ki jih imenuje 
Skupščina SFRJ) se uporablja- 
jo od dneva konstituiranja no- 
voizvoljene Skupščine SFRJ. 

Določbe Amandmaja VII, ki 
omenjajo volitev predsednika 
Ustavnega sodišča Jugoslavi- 
je, se uporabljajo od dneva 
konstituiranja novoizvoljene 
skupščine SFRJ. 

Predlog zakona tudi določa, 
da je potrebno zvezne zakone 
in druge zvezne predpise te'r 
splošne akte, ki niso v skladu z 
amandmaji, uskladiti z njimi 
najkasneje leto dni od dneva 
njihove proglasitve. 

Pri uporabi določb amand- 
majev, ki zadevajo omejevanje 
ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja izvoljenih in ime- 
novanih funkcionarjev v orga- 
nih in organizacijah federacije, 
se računa čas opravljanja teh 
funkcij v mandatnih obdobjih, 
ki so tekla neposredno pred 
tem. 

jpacoscccoooooooosccooooKJOococosoooooosoa 
K PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVAJANJE § 
V AMANDMAJEV OD I. DO VII. K USTAVI SFRJ 0 
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Zagotavljanje realnejše vrednosti sredstev 

• Osnovna sredstva in sredstva skupne porabe morajo v knjigovodstvu voditi 
skladno s tržnimi cenami enakih ali podobnih sredstev 
• Revalorizacija sredstev je obvezna, ko razlika med tekočimi in prejšnjimi tržnimi 
cenami prekorači 5 odstotkov (namesto 10 odstotkov kot je sedaj predpisano) 
• Rezultate revalorizacije je potrebno prikazati v knjigovodstvu uporabnika druž- 
benih sredstev pod 1. januarjem leta, ki neposredno sledi letu, ko je bila konec 
decembra opravljena revalorizacija 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
revalorizaciji osnovnih sred- 

stev in sredstev skupne porabe 
uporabnikov družbenih sred- 
stev (AS 389), ki ga je Zvezni 

izvršni svet poslal Skupščini skov amortizacije in revalori- 
SFRJ, prinaša natančnejše do- zacijo sredstev. Poleg tega so 
ločbe za obračunavanje zne- predlagane posamezne spre- 
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membe pojma revalorizacije, 
opredeljen je izvršitelj, določe- 
ne so izjeme pri uporabi za- 
konskih določb, roki in pristoj- 
nosti za izvajanje itd. 

Osnutek drugič dopolnjuje 
in spreminja ta predpis, ki je 
bil sprejet junija leta 1975, z 
določbami Zakona o združe- 
nem delu pa usklajen leta 
1978. 

Namen predlaganih spre- 
memb in. dopolnitev veljavne- 
ga Zakona je nadaljnje izpo- 
polnjevanje sistema . revalori- 
zacije. Poleg pozitivnih rezul- 
tatov na tem področju so se 
namreč v zadnjih letih pokaza- 
le tudi določene slabosti pri 
gibanju amortizacije, obraču- 
nane po minimalnih, z Zako- 
nom predpisanih stopnjah. 
Amortizacija je naraščala po- 
časneje kot celotni prihodek, 
materialni stroški in dohodek. 
Zmanjšal se je delež amortiza- 
cije v strukturi celotnega pri- 
hodka v primerjavi z deležem 
materialnih stroškov in dohod- 
ka, zmanjšala pa se je tudi 
povprečna amortizacijska 
stopnja v posameznih dejav- 
nostih. 

K temu pojavu so prispevale 
tudi pomanjkljivosti posamez- 
nika zakonskih rešitev o siste- 
mu revalorizacije. Zaradi tega 
je bilo predlagano, da bi vzpo- 
redno s spremembami Zakona 
o amortizaciji (ki so že priprav- 
ljene), spremenili tudi določbe 
v omenjenem Zakonu, in sicer 
predvsem glede določanja ra- 
zlike pri ceni, ko je revaloriza- 
cija obvezna, in giede načina 
izvajanja revalorizacije ter po- 

šiljanja in obdelave podatkov o 
opravljeni revalorizaciji. 
POJEM 
REVALORIZACIJE 

Za revalorizacijo veljavni Za- 
kon pravi, da je to usklajevanje 
vrednosti stvari, ki jo sestavlja- 
jo osnovna sredstva, in stvari, 
ki jo sestavljajo sredstva skup- 
ne porabe s povprečnimi tržni- 
mi cenami teh stvari v letu, za 
katero se revalorizacija opravi. 

Osnutek zakona spreminja 
ta pojem in pravi, da z revalori- 
zacijo razumemo usklajevanje 
cen gradbenih objektov, opre- 
me, zemljišč, dolgoletnih na- 
sadov, gozdov, plantaž, lesa in 
delovne ter plemenske živine, 
izkazanih v knjigovodstvu z 
njihovimi povprečnimi tržnimi 
cenami v letu za katero se 
opravi revalorizacija. 

Cilj te spremembe je zagoto- 
viti knjiženje osnovnih sred- 
stev in sredstev skupne porabe 
uporabnikov po cenah, ki 
ustrezajo tržnim cenam enakih 
ali podobnih sredstev. 

Osnutek zakona določa tudi 
možnosti, da se iz obvezne re- 
valorizacije izvzamejo osnov- 
na sredstva in sredstva skupne 
porabe, katerih vrednost, ki 
sestavlja obračunsko osnovo, 
je z amrotizacijo v celoti nado- 
meščena, vendar pa se amorti- 
zacijska doba trajanja (računa 
po stopnjah, predpisanih z Za- 
konom) še ni iztekla. Na ta na- 
čin se poenostavlja postopek 
revalorizacije. 

Temelj te spremembe je 
ugotovitev, da se z uporabo 
istih koeficientov za ista sred- 
stva opravi revalorizacija tako 
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nabavnih kot odpisanih vre- 
dnosti. Za stvari, ki so v celoti 
amortizirane (zanje pa so po- 
polnoma usklajeni nabavni 
zneski in odpisane vrednosti) 
ne pridejo v poštev učinki re- 
valorizacije. Zaradi tega ni tudi 
iz formalnih razlogov potrebno 
ta sredstva podvreči obvezni 
revalorizaciji. 

OBVEZNA 
REVALORSZACU A 

Najpomembnejša spremem- 
ba, ki jo predlaga Osnutek za- 
kona je, da mora biti revalori- 
zacija obvezno Izpeljana, ko 
razlika med tekočimi in prejš- 
njimi tržnimi cenami osnovnih 
sredstev oziroma sredstev 
skupne porabe prekorači 5 od- 
stotkov. Doslej je bilo zahteva- 
no, da je to potrebno narediti 
šele, ko se cena poveča za 10 
odstotkov. 

S to spremembo naj bi zago- 
tovili, da bo revalorizacija 
sredstev bolj pril.agojena na- 
stalim spremembam cen ena- 
kih ali podobnih izdelkov na 
trgu. S tem naj bi najprej zavrli 
naugodne težnje, ki se pojav- 
ljajo pri gibanju višine amorti- 
zacije, obračunane po mini- 
malnih stopnjah, predpisanih z 
Zakonom. 

Osnutek zakona tudi predla-1 
ga skrajšanje roka začetka re- 

valorizacije novih investicij- 
skih vlaganj. Po veljavnem Za- 
konu se revalorizacija osnov- 
nih sredstev in sredstev skup- 
ne porabe, pri katerih je grad- 
nja oziroma dograditev ali re- 
konstrukcija trajala več kot 2 
leti, opravi po letu, ko so bila ta 
sredstva dana v uporabo. 
Osnutek zakona črta te določ- 
be, kar pomeni, da je potrebno 
revalorizirati investicijska vla- 
ganja v letu, ko se ti objekti 
začnejo uporabljati, čaprav je 
gradnja trajala več kot leto dni. 

Prav tako je natančno dolo- 
čeno, da se rezultati revalori- 
zacije zabeležijo v knjigovod- 
stvu 1 januarja v letu, ki sledi, 
in od tega leta tečejo tudi vse 
pravice in obveznosti. Vse te 
podatke je potrebno poslati 
Službi družbenega knjigovod- 
stva najpozneje 30 dni po izte- 
ku roka za pošiljanje zaključ- 
nih računov na leto, v katerem 
je opravljena revalorizacija. 

Na koncu Osnutek zakona 
tudi določa, da mora Služba 
družbenega knjigovodstva ob- 
delati podatke v roku 45 dni po 
izteku roka za predložitev po- 
datkov, zvezni sekretar za fi- 
nance pa predpisuje način do- 
ločanja, izkazovanja in razpo- 
rejanja rezultatov in učinkov 
revalorizacije kot tudi način 
uporabe podatkov. 
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Samoupravno organiziranje kmetov - 

temelj hitrejšega razvoja kmetijstva in 

družbe sploh  

• Združevanje kmetov ima vse večji pomen za hitrejši razvoj kmetijske proizvod- 
nje, zboljšanje življenjskih pogojev in dela na vasi in za uresničevanje politike 
stabilizacije 
• Ocer.a je, da se je proces združevanja kmetov še?e zače! in da doseženi 
rezultati niso zadovoijivi, niti v skladu s potrebami družbe in interesov kmetov za 
združevanje 

Odbor Zveznega zbora za 
družbenoekonomske odnose 
je v začetku aprila določil be- 
sedilo Priporočila o samou- 
pravnem organiziranju kmetov 

in o njihovem vključevanju v 
sistem združenega dela, ki naj 
ga obravnava in sprejme Zvez- 
ni zbor Skupščine SFRJ. Bese- 
dilo tega Priporočila je bilo 

pripravljeno na podlagi raz- 
prav, ki so bile v Odboru in 
Zboru o rezultatih samouprav- 
nega organiziranja kmetov na 
podlagi Ustave SFRJ in Zako- 

nao združenem delu. Ugotovi- 
tev o nezadovoljivih rezultatih 
na tam področju, ki so bile 
izrečene v razpravah, so bile 
vzrok za pripravo Priporočila, 
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kot ene od oblik aktov, ki jih 
sprejema Skupščina SFRJ. 
Priporočilo nakazuje na dolo- 
čena vprašanja v zvezi z izvaja- 
njem zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov ali 
na razvoj samoupravljanja in 
samoupravnih odnosov na do- 
ločenem področju. V Priporo- 
čilu je prav tako izraženo mne- 
nje Skupščine SFRJ v zvezi z 
usklajevanjem samoupravnih 
odnosov in razvijanjem med- 
sebojnega sodelovanja orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter drugih organi- 
zacij, predloženi so tudi ukre- 
pi, ki naj bi jih te organizacije 
in državni organi sprejeli za re- 
ševanje naštetih vprašanj. Za 
pripravo tega Priporočila je bi- 
lo izhodišče vse večji pomen 
združevanja kmetov za hitrejši 
razvoj kmetijske proizvodnje, 
povečanje dohodka, nadaljnje 
pospeševanje življenjskih po- 
gojev in dela na vasi in za ure- 
sničevanje politike stabilizaci- 
je gospodarskih tokov države v 
celoti. 

Priporočilo vsebuje dva de- 
la. v prvem je povzetek prikaza 
in ocene stanja na področju 
združevanja kmetov, v drugem 
pa je priporočilo ukrepov, ki bi 
jih bilo treba sprejeti za pospe- 
ševanje samoupravnega orga- 
niziranja kmetov in njihovega 
vključevanja v sistem združe- 
nega dela. 

DOSEDANJI 
REZULTATI 
ZDRUŽEVANJA 
KMETOV 

V prvem delu Priporočila je 
ocena, da je organiziranje 
kmetov z združevanjem v kme- 
tijske zadruge in temeljne za- 
družne organizacije v njihovi 
sestavi, organizacije koope- 
rantov in druge oblike združe- 
vanja, kot tudi njihovo povezo- 
vanje v sistem samoupravnega 
združenega dela, pomemben 
dejavnik in pogoj za uresniče- 
vanje razvojne politike v proi- 
zvodnji hrane in za hitrejše 
spremembe položaja kmetov 

Ta proces kot izraz ekonom- 
ske in družbene nuje se je za- 
čel v vsej deželi. V republikah 
in pokrajinah so bili sprejeti 
zakoni in drugi predpisi v kate- 
rih so izdelane določbe Zako- 
na o združenem delu. Prav ta- 
ko se je zečela aktivnost v or- 
ganizacijah združenega dela 
in družbenopolitičnih skupno- 
sti za samoupravno organizi- 
ranje kmetov in njihovo vklju- 
čevanje v sistem združenega 
dela. 

Rezultati te aktivnosti kaže- 
jo, da je v okrog 2.000 kmetij- 
skih zadrugah in organizacijah 
kooperantov združeno okrog 

250.000 kmetov, okrog 
1,200.000 kmetov pa sodeluje 
v raznih oblikah družbeno or- 
ganizirane proizodnje z za- 
družnimi ali drugimi organiza- 
cijami združenega dela. 

Toda kot je ocenjeno v Pri- 
poročilu, doseženi rezultati ni- 
so zadovoljivi, ker niso v skla- 
du s potrebami družbe v celoti, 
niti z interesi in pripravljenost- 
jo kmetov za združevanje dela 
in sredstev in za vzpostavljanje 
raznih oblik povezanosti in so- 
delovanja z organizacijami 
združenega dela. 

Proces združevanja kmetov 
spremljajo, kot je poudarjeno, 
iskanja novih rešitev, odpori in 
omejitve, ki so izražene v po- 
sebnih pogojih za združevanje 
kmetov (višina dohodka kme- 
tov ali količina proizvoda kot 
pogoj za združevanje), kakor 
tudi vsiljevanje posameznih 
oblik združevanja brez prave- 
ga interesa kmetov, s čemer se 
zmanjšujejo možnosti za nji- 
hovo samoupravno združeva- 
nje. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, 
da združeni kmetje s samim 
združevanjem uresničujejo 
položaj delavca v združenem 
delu. K takšnim težnjam je pri- 
spevala, ali pa je bila njihova 
posledica tudi praksa krediti- 
ranja posameznih kmetov, 
brez obveznosti trdnega pove- 
zovanja z organizacijami zdru- 
ženega dela za predelavo in 
promet. 

Uresničevanje bistva sa- 
moupravnega organiziranja 
kmetov naleti na resne težave 
tudi zaradi tega, ker so odnosi 
med kmeti, njihovimi organi- 
zacijami, predelovalno indu- 
strijo in trgovino zasnovani 
pretežno na kratkoročnih in 
kupoprodajnih interesih. Takš- 
ni interesi neprestano ločujejo 
partnerje, vnašajo negotovost 
in nestabilnost in prispevajo k 
nezaupanju. 

So pa tudi težave pri nadalj- 
njem širjenju in poglabljanju 
samoupravnih vezi in odnosov 
s prometom in samoupravno 
organiziranimi potrošniki. Po- 
sebej zaostajamo v samou- 
pravnem organiziranju porabe 
in potrošnikov 

Dosedanji rezultati pomeni- 
jo v glavnem začetek, ki bistve- 
no ne spreminja slike stanja - 
dominacijo klasičnega tržišča, 
odkupa, kupoprodajnih odno- 
sov, špekulacijskih postopkov 
na obeh straneh in njihovih 
posledic za produktivnost dela 
in oscilacije v proizvodnji, po- 
rabi, cenah in podobno. 
UKREP! ZA HITREJŠE 
ZDRUŽEVANJE 

V drugem delu Priporočila 
pa so predloženi ukrepi za po- 

speševanje samoupravnega 
organiziranja kmetov Poudar- 
jeno je, da družbenopolitične 
skupnosti morajo s svojimi 
ukrepi odločneje doseči in po- 
spešiti ta proces in vplivati na 
odpravljanje raznih nedosle- 
dnosti na tem področju vsilje- 
vanje samo nekaterih oblik or- 
ganiziranja kmetov v posa- 
meznih sredinah, nezadostno 
angažiranje in odločanje sa- 
mih kmetov o tem, neenaka 
materialna in druga podpora 
samo posameznim oblikam 
njihovega samoupravnega or- 
ganiziranja. nepotrebno in 
ekonomsko škodljivo omeje- 
vanje aktivnosti v nekaterih 
oblikah organiziranja kmetov 
in podobno). 

S politiko razvoja in z eko- 
nomsko politiko je nujno treba 
pospeševati nadaljnji razvoj 
obstoječih in ustanavljanje no- 
vih kmetijskih zadrug, temelj- 
nih zadružnih organizacij v nji- 
hovi sestavi in organizacij koo- 
perantov, kot tudi vseh ostalih 
oblik združevanja in trajnega 
sodelovanja kmetov Pri tem je 
treba upoštevati, da je krepitev 
procesa samoupravnega orga- 
niziranja kmetov v kmetijske 
zadruge in druge oblike zdru- 
ževanja mogoče samo na pod- 
lagi njihovih dolgoročnih eko- 
nomskih interesov, dohodkov- 
ne motiviranosti, samouprav- 
nega položaja kmeta in proste 
izbire, tako stopnje intenzivno- 
sti medsebojnega združevanja 
in vključevanja v sistem zdru- 
ženega dela, kot tudi oblik sa- 
moupravnega organiziranja. 

V Priporočilu je poudarjeno, 
da je pri pospeševanju proce- 
sa združevanja kmetov velike- 
ga pomena, da živilska in pre- 
delovalna industrija odločneje 
in hitreje vzpostavita trdnejše 
odnose z organizacijami zdru- 
ženih kmetov, ki bodo zasno- 
vani na skupnem planiranju, 
obveznostih, riziku in vlaga- 
njih ter skupnem odločanju o 
ustvarjenem dohodku. To je 
podlaga, da se ustvari prostor 
za spremembo družbenega 
položaja kmeta in za zagotovi- 
tev interesov za njegovo pove- 
zovanje v sistem samouprav- 
nega združenega dela. 

Proces samoupravnega in 
dohodkovnega povezovanja 
primarne proizvodnje in pre- 
delave, to je združenih kmetov 
in delavcev v predelovalni in- 
dustriji, zahteva hitrejšo preo- 
brazbo prometa in razvoj sa- 
moupravnega organiziranja 

potrošnikov Zaradi tega mo- 
rajo družbenopolitične skup- 
nosti s svojimi ukrepi spodbu- 
jati prometne organizacije za 
dolgoročno angažiranje in do- 
hodkovne odnose s proizvajal- 
ci v pogojih delovanja eko- 
nomskih zakonitosti na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 
Prav tako je treba usmeriti 
družbeno akcijo v smeri obli- 
kovanja takšnih organizacij 
potrošnikov, ki bodo vzpostav- 
ljale direktne zveze s proizva- 
jalci in na podlagi samouprav- 
nega sporazumevanja in druž- 
benega dogovarjanja urejati z 
njimi vsa vprašanja, ki so 
skupnega pomena. 

Vsi pristojni organi v federa- 
ciji, republikah, pokrajinah, 
občinah in krajevnih skupno- 
stih, kakor tudi organizacije 
združenega dela, banke in za- 
družne zveze naj sprejmejo 
programe ukrepov za pospe- 
ševanje združevnia kmetov in 
za njihovo povezovanje z orga- 
nizacijami združenega dela na 
podlagi določil Ustave in Za- 
kona o Združenem deiu 

UKREPI KREDITNE 
POLITIKE 

Na področju kreditne politi- 
ke je treba sprejeti ukrepe s 
katerimi bo zagotovljeno, da 
bodo vlaganja sredstev v skla- 
du z opredelitvami in potreba- 
mi družbe pri uresničevanju 
planiranega povečanja proi- 
zvodnje in produktivnosti dela 
ter za usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu kmetij- 
skih proizvodov. Prednost naj 
imajo tista vlaganja, ki so za- 
snovana na usklajenih planih 
razvoja ter združenih sredstvih 
proizvajalcev primarne proi- 
zvodnje, predelovalcev, pro- 
meta in samoupravno organi- 
ziranih potrošnikov, kot tudi ti- 
sta, ki zagotavljajo trajno 
izvozno usmeritev. S kreditno 
politiko in pod zadovoljivimi 
pogoji je treba spodbujati 
združevanje kmetov, predv- 
sem tistih, katerih proizvodnja 
se na dohodkovni podlagi 
vključuje v tokove družbene 
reprodukcije. Prav tako je tre- 
ba s stimulativnimi ukrepi kre- 
ditno-monetarne politike 
spodbujati vlaganja v proi- 
zvodnjo združenih kmetov ter 
ustvarjati materialne in druge 
pogoje za združevanje dela in 
sredstev in na tej podlagi hi- 
trejše povezovanje individual- 
nih proizvajalcev z družbenim 
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sektorjem, prek kmetijskih za- 
drug in drugih oblik organizi- 
ranja. 

Poseben pomen ima krediti- 
ranje vlaganja, ki pospešuje 
proces medsebojnega združe- 
vanja kmetov To se nanaša 
predvsem na vlaganja v so- 
dobno mehanizacijo, proizvo- 
dne objekte večjih zmgoljivosti 
in podobno oziroma na kredi- 
tiranje tistih programov, ki 
predstavljajo bistven predpo- 
goj večje in produktivnejše 
proizvodnje in večjega združe- 
vanja kmetov - komasacije, 
agro in. hidro-melioracije, 
skupne obdelave zemljišč. Za- 
tem kreditiranje materialnega 
razvoja organizacij združenih 
kmetov, posebej za skupne na- 
mene v primarni proizvodnji in 
skupne potrebe za skladišči, 
dodelave, predelave, prevo- 
zom, vključujoč tudi kreditira- 
nje ustanavljanja novih zadrug 
in temeljnih zadružnih organi- 
zacij v njihovi sestavi, organi- 
zacij kooperantov in drugih 
oblik združevanja. 

DELOVANJE TRGA 
KMETIJSKiH 
PROIZVODOV 

Temeljna opredelitev na po- 
dročju cen izvira, kot je pou- 
darjeno v Priporočilu, od po- 
treb hitrejšega premagovanja 
sedanje vloge družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri oblikova- 
nju cen in omogočanju odlo- 
čilnega vpliva združenega dela 
in združenih kmetov na obliko- 
vanje cen lastnih proizvodov, 
skupaj s samoupravno organi- 
ziranimi potrošniki in v skladu 
s pogoji na tržišču z Zakonom 

o temeljih sistema cen in poli- 
tiko kompenzacije. 

Stabilno delovanje tržišča 
kmetijsko-živilskih proizvodov 
nujno vsiljuje potrebo po trajni 
vzpostavitvi odnosov na pod- 
lagi združevanja dela in sred- 
stev, skupnega poslovanja in 
ustvarjanja dohodka - med 
nosilci primarne proizvodnje, 
predelave, prometa in preskr- 
be, ker je to bistveni predpogoj 
za premagovanje raznih oblik 
zapiranja tržišča oziroma prost 
promet blaga in kroženja sred- 
stev 

Stabilnost in nadaljnji razvoj 
družbeno organizirane kmetij- 
ske proizvodnje so v veiiki me- 
ri odvisne tudi od medsebojnih 
odnosov združenih organizacij 
z ene in organizacij združene- 
ga dela industrije kmetijskih 
strojev in umetnih gnojil ter 
drugih kemičnih sredstev z 
druge strani, je poudarjeno v 
Priporočilu. Zaradi tega je za- 
nimanje zadružnih organizacij 
in organizacij združenega dela 
te industrije, da zasnuje te 
odnose na načelih dogovarja- 
nja in samoupravnega spora- 
zumevanja. 

OBDAVČEVANJE 
KMETOV 

Tudi davčna politika oziro- 
ma obdavčevanje kmetov mo- 
ra biti v večji meri instrument 
ekonomske politike v funkciji 
pospeševanja kmetijske proi- 
zvodnje, združevanja kmetov 
in njihove socialne stabilnosti 
in varnosti. Z davčno politiko 
je treba stimulirati večja vlaga- 
nja kmetov v proizvodnjo in 
njihovo združevanje in pove- 

zovanje z organizacijami zdru- 
ženega dela. V ta namen je tre- 
ba nujno preučiti vpliv sedanje 
davčne politike na proces sa- 
moupravnega organiziranja 
kmetov 

Treba je celovito oceniti 
učinke predpisov o obveznem 
izkoriščanju kmetijskih zem- 
ljišč, zaradi krepitve teh proce- 
sov in možnosti stimuliranja 
lastnikov in uporabo vseh ob- 
delovalnih površin, vključujoč 
tudi vprašanje dedovanja in 
posedovanja kmetijskih zem- 
ljišč. S tem v zvezi morajo 
družbenopolitične skupnosti, 
ob aktivnem sodelovanju kme- 
tov in njihovih organizacij, ka- 
kor tudi organizacij združene- 
ga dela, sprejeti ukrepe, da bo- 
do celoviteje realizirani pro- 
grami urejanja zemljišč (aron- 
dacija, komasacija, agro in hi- 
dro-melioracije zemljišč, rajo- 
nizacija in drugo). 

Dosedanji ukrepi stimulira- 
nja razvoja kmetijstva v hribov- 
sko-planinskih področjih so 
bili nezadovoljivi in s skromni- 
mi rezultati. Od tod tudi potre- 
ba za širjenje možnih stimula- 
cij, kot za povečanje proizvod- 
nje v celoti, tako tudi za njene 
posebne dele regresiranja 
ustrezne mehanizacije, semen 
in drugih repromaterialov, živi- 
norejske proizvodnje in po- 
dobno. 

Potrebno je zagotoviti in še 
naprej krepiti socialno varnost 
kmetov z njihovim združeva- 
njem, v skladu z rastjo produk- 
tivnosti dela in dohodka. Prav 
tako je treba z ukrepi ekonom- 
ske politike spodbujati razvoj 
nekmetijskih dejavnosti v okvi- 
ru zadružnih organizacij, kot 

so obrtne in storitvene dejav- 
nosti, promet blaga, varčeva- 
nje denarja, domača obrt, turi- 
zem in drugo, ker to lahko pri- 
speva k rasti zaposlenosti, do- 
hodka in standarda delovnih 
ljudi na vasi. 

Potrebno je zagotoviti tudi 
usposabljanje in širjenje stro- 
kovnih služb, kot tudi večje an- 
gažiranje znanosti pri nuđenju 
pomoči kmetom pri uporabi 
sodobne agrotehnike in pri 
doseganju večje proizvodnje 
in produktivnosti dela. Sodob- 
na tehnična sredstva in tehno- 
logija zahtevajo tudi izdelavo 
programa izobraževanja kme- 
tijskih proizvajalcev, kar zahte- 
va večjo potrebo za angažira- 
nje ustreznih institucij na tem 
področju. 

Na koncu Priporočila je pou- 
darjeno, da bodo našteti in 
drugi ukrepi ter aktivnosti 
družbenopolitičnih skupnosti 
in drugih organov in organiza- 
cij prispevali h krepitvi proce- 
sa samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v kmetij- 
stvu in na vasi, ki bodo prispe- 
vali k podružbljanju proizvod- 
nje kmetov in afirmaciji njiho- 
vega samoupravnega položaja 
kot edine realne podlage za hi- 
trejši materialni napredek, ra- 
zvoj kmetijstva in družbe 
sploh. Zaradi tega morajo re- 
publike in pokrajine med seboj 
sodelovati in sprejeti ukrepe 
za uporabo določb Ustave in 
Zakona o združenem delu, ker 
s tem ustvarjajo pogoje, da bo 
družbeno organizirana proi- 
zvodnja dala večji prispevek k 
stabilizaciji in normalnim to- 
kovom družbene reprodukcije 
in razvoju družbenoekonom- 
skih odnosov na tem področju 

ANALIZE IN OCENE 

Vloga kreditno-monetarne politike pri 

uresničevanju stabilizacijskih ciljev 

ekonomske politike  

• Denarna masa se je Seta 1980 povečala za 86,4 milijarde dinarjev, tako da je bila 
za 23 odstotkov večja kot konec leta 1979 
• Plasmaji bank so večji za 2S odstotkov, in sicer ob hitrejši rasti kratkoročnih in 
dolgoročnih kreditov 

Kreditno-monetarna politika 
je lani pomagala usmerjati 
uresničevanje stabilizacijskih 
ciljev ekonomske politike, po- 
sebej ciljev na področju plačil- 
ne bilance in cen. Njihovo ure- 

sničevanje je potekalo v zelo 
zahtevnih pogojih in je bilo 
obremenjeno z težnjami iz leta 
1979. To predvsem velja za do- 
mače povpraševanje, pospe- 
ševanje stopnje inflacije, neu- 

godna izvozna ter uvozna gi- 
banja ter posebej tudi za visok 
deficit plačilne bilance. 

Te ocene kreditno-monetar- 
ne politike prinaša Poročilo o 

uresničevanju skupne emisij- 
ske in denarne politike in 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1980. Poročilo je 
pripravila Narodna banka Ju- 
goslavije in ga poslala v obrav- 

poročevafec 25 



navo delegatom Skupščine 
SFRJ. 

GOSPODARSKA 
GIBANJA V LETU 1980 

Vzajemno delovanje gospo- 
darskih gibanj in kreditno-mo- 
netarne politike je bilo značil- 
no tudi za leto 1980. 

Pospešena stopnja rasti cen 
j$ povzročila, da na tem po- 
dročju ni mogoče ugotoviti 
učinkov restriktivnega gibanja 
plasmaja bank in denarne ma- 
se. Kljub upočasnjeni rasti do- 
mačega povpraševanja, so ce- 
ne naraščale po pre.cej višji 
stopnji kot v letu 1979. To ka- 
že, da so bili vzroki za pospe- 
šeno rast cen zunaj gibanj do- 
mačega povpraševanja, s tem 
pa tudi zunaj vpliva kreditno- 
monetarne politike. 

Izdatki za investicije opozar- 
jajo na precejšnje upočasnje- 
vanje rasti investicij družbene- 
ga gospodarstva v osnovna 
sredstva. Realna investicijska 
stopnja je bila nižja kot prejš- 
nja leta, podobna gibanja pa 
so bila tudi na drugih področ- 
jih porabe. Več administrativ- 
nim in drugim ukrepom za 
omejevanje vseh oblik porabe 
so pomagali tudi ukrepi kredit- 
no-monetarne politike, kar je 
prispevalo k precejšnjemu 
zmanjševanju domačega pov- 
praševanja. 

Izvoz se je lani, v primerjavi z 
letom 1979, nominalno pove- 
čal za 32 odstotkov, realno pa 
za 9 odstotkov, medtem ko se 
je uvoz nominalno povečal za 
7, realno pa zmanjšal za 11 od- 
stotkov, kar je prispevalo k 
zmanjšanju deficita plačilne 
bilance. 

Za lani je bila značilna ena 
največjih stopenj depresiacije 
dinarja, saj je v celoti znašala 
okoli 43 odstotkov in je vpliva- 
la na vsa nominalna gibanja. 

Zaradi takih odnosov v go- 
spodarstvu in s tem tudi na 
področju kreditno-monetarne 
politike, se je med ietom poka- 
zalo, kako je potrebno spre- 
meniti planirane predpostav- 
ke. To predvsem velja za pred- 
postavke o gibanjih družbene- 
ga proizvoda, monetarnih 
učinkov in deviznih transakcij 
bank v tujini, kakgr tudi za 
povpraševanje po denarju. Za- 
to je Svet guvernerjev sprejel 
nove letne naloge kreditno- 
monetarne politike na področ- 
ju gibanja denarne mase, pla- 
smaja bank in primarne emi- 
sije. 

PLASMAJI BANK 
IN RAST DENARNE 
MASE 

Uresničena kreditno-mone- 
tarna gibanja so bila leta 1980 

v skladu s cilji in nalogami te 
politike, pravi Poročilo. 

Plasmaji bank so se povečalf 
za 26 odstotkov, pri čemer je 
bila precej hitrejša rast kratko- 
ročnih kreditov, saj je znašala 
31 odstotkov, rast dolgoročnih 
kreditov pa je dosegla 24 od- 
stotkov. Ta rast je bila v skladu 
z planirano politiko. Največja 
stopnja rasti plasmajev bank je 
bila zabeležena pri kreditih, 
namenjenih prebivalstvu (34 
odstotna), krediti organizaci- 
jam združenega dela pa so bili 
udeleženi s 26 odstotnim dele- 
žem. Največja rast plasmajev 
bank (78 odstotna) je odpadla 
na organizacije združenega 
dela v gospodarstvu. 

Rast denarne mase je bila 
bolj umirjena. Leta 1980 se je 
povečala za 86,4 milijarde di- 
narjev in je bila tako za 23 od- 
stotkov večja kot decembra 
1979. Denarna sredstva orga- 
nizacij združenega dela so se 
povečala za 36,5 milijarde di- 
narjev ali za 27 odstotkov ozi- 
roma za precej več od stopnje 
rasti teh sredstev v letu 1979, 
ki je znašala 12 odstotkov. 

Prelivanje denarja v nemo- 
netarne depozite in druge ne- 
monetarne obveznosti bank se 
je leta 1980 povečalo za okoli 
101 milijarde dinarjev ali za 19 
odstotkov. Tako umirjeno rast 
je povzročilo upadanje rasti di- 
narskega varčevanja. 

V okviru deviznih transakcij 
so banke z tujimi komitenti do- 
segle visoke učinke umika de- 
narne mase. Do tega je prišlo v 
precej spremenjenih pogojih v 
plačilni in devizni bilanci in pri 
njihovem deficitu. Precejšnje 
spremembe v strukturi zadol- 
ževanja oziroma večje zadol- 
ževanje Narodne banke Jugo- 
slavije je povzročilo tudi večje 
monetarne učinke. Pri deviz- 
nih transakcijah bank z doma- 
čimi komitenti pa je bilo zabe- 
ležno zmanjšanje sredstev na 
teh računih. 

Največje razlike v primerjavi 
z letom 1979 so se pojavile pri 
gibanju denarnih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti. 
V federaciji so se ta sredstva 
povečala samo za 8 odstotkov, 
v drugih družbenopolitičnih 
skupnostih pa za 13 odstotkov. 
Tako je bila rast precej bolj 
umirjena kot leta 1979, ko je 
znašala 42 oziroma 28 odstot- 
kov. 

RAST PRIMARNE 
EMISIJE 

Za leto 1,980 je bila značilna 
restriktivna politika gibanja 
primarne emisije. Z plasmaji 
narodnih bank je znašala 46,5 
milijarde dinarjev. Umik pri- 
marnega denarja prek deviz- 
nih transakcij je bil večji od 

pričakovanega in je znašal 40 
namesto 21. milijard dinarjev. 
Zaradi tega je neto znesek pri- 
marne emisije bil precej manj- 
ši od predvidenega, kar je izčr- 
palo likvidnost bančnega si- 
stema. Stopnje obvezne rezer- 
ve bank pa so se zmanjšale od 
18,6 na 14,3 odstotka. 

Od celotne rasti primarne 
emisije je bilo 7,2 milijarde di- 
narjev uporabljenih za moneti- 
zacijo vrednostnih papirjev or- 
ganizacij združenega dela v 
gospodarstvu, 33,8 milijarde 
za selektivno kreditiranje, 8,4 
milijarde za zakonske obvez- 
nosti, medtem ko je kredit za 
likvidnost zmanjšan za 3 mili- 
jarde dinarjev. Ta gibanja ka- 
žejo, kako so bila leta 1980 po- 
zitivna gibanja pri kreiranju 
primarnega denarja, saj pri po- 
večanju primarne emisije so- 
delujejo organizacije združe- 
nega dela v gospodarstvu s 
88,4, zakonske obveznosti pa z 
11,6 odstotka. 

Z ustvarjeno rastjo leta 1980 
je skupen obseg primarne 
emisije dosegel 251,2 milijarde 
dinarjev, kar je za 22,6 odstot- 
ka več kot je znašal leta 1979. 

Neto kreiranje primarnega 
denarja je bilo leta 1980 pove- 
čano za 21,3 milijarde dinarjev. 
Ustvarjeno je bilo z monetiza- 
cijo in krediti narodnih bank 
bankam in komitentom v višini 
46,5 milijarde dinarjev. Temelj- 
ni razlog manjšega kreiranja 
primarnega denarja od predvi- 
denega je bil precej večji uči- 
nek deviznih transakcij in umik 
tega denarja, kar je povzročilo 
večje zadolževanje Narodne 
banke Jugoslavije v tujini in vi- 
soke stopnje depresiacije de- 
viznega tečaja dinarja. 

Zaradi vsega tega ni bilo do- 
volj denarja, za zagotavljanje 
ustrezne ravni likvidnosti te- 
meljnih in združenih bank. Za- 
to je bilo lani nujno potrebno 
sprostiti primarni denar prek 
zmanjšanja stopnje obvezne 
rezerve. Na ta način je bilo v 
neto znesku odlitih 20,5 mili- 
jarde dinarjev, celoten odliv pa 
je dosegel 50 milijard dinarjev 
ali enkrat več kot leto poprej, 
ko je znašal 23 milijard dinar- 
jev. 

Uporaba primarne emisije za 
monetizacijo vrednostnih pa- 
pirjev se je lani povečala za 7,2 
milijarde dinarjev in je bila za 
polovico večja kot konec leta 
1979, medtem ko je povečanje 
selektivnih kreditov doseglo 
33,8 milijard dinarjev in je bilo 

za 57 odstotkov večje kot ko- 
nec leta 1979. Največja rast se- 
lektivnih kreditov je bila name- 
njena za kreditiranje izvoza 
blaga in storitev (56 odstot- 
kov), na drugem mestu pa je 
bilo kreditiranje kmetijstva (32 
odstotkov). 

Leta 1980 se je uporaba pri- 
marne emisije za financiranje 
proračunske in drugih oblik 
končne porabe povečala za 8,4 
milijarde dinarjev in je bilo ta- 
ko povečanje manjše kot v 
prejšnjih letih srednjeročnega 
plana. 

Krediti federacije za pokriva- 
nje deficita lanskega proraču- 
na so se povečali za 9,2 milijar- 
de dinarjev, posojila za porav- 
navo sprejetih obveznosti fe- 
deracije pri vračanju anuitet za 
tuje kredite organizacijam 
združenega dela, ki jih je leta 
1979 prizadel potres, pa so 
znašali 1,3 milijarde dinarjev. 

LIKVIDNOST BANK 
Intenzivna uporaba kreditov 

za ohranjanje tekoče likvidno- 
sti bank se je nadaljevala tudi 
leta 1980. V povprečju je zna- 
šala 5,1 milijarde dinarjev, 
medtem ko je leta 1979 dose- 
gla 3,4 milijarde. 

Politika zmanjševanja stop- 
nje obvezne rezerve pri Naro- 
dni banki Jugoslavije se je na- 
daljevala tudi ieta 1980. Pri de- 
pozitih na vpogled se je stop- 
nja obvezne rezerve zmanjšala 
z 18,6 na 14,3 odstotka, ukinje- 
na pa je bila na depozite za 
stanovanjsko gradnjo. Skupen 
učinek zmanjšanja stopnje ob- 
vezne rezerve je znašal okoli 
15 milijard dinarjev. 

Likvidnost bank, gledamo v 
celoti, je bila leta 1980 zadovo- 
ljiva. Izjema je bilo le prvo tri- 
mesečje. Ocenjevano po ban- 
kah, pa Poročilo ugotavlja, da 
je imelo določeno število bank 
težave z zagotavljanjem likvi- 
dnosti. V posameznih republi- 
kah v nekaterih obdobjih tudi 
okoli 90 odstotkov bank ni 
imelo na žiro računih razpo- 
ložljivih sredstev. Po drugi 
strani pa je bil velik del likvi- 
dnih sredstev skoncentriran v 
majhnem številu bank. 

Na likvidnost bank je predv- 
sem vplival način financiranja 
deficita plačilne bilance oziro- 
ma umik primarnega denarja v 
višini 40,4 milijarde dinarjev. 
To je vplivalo na poslabšanje 
likvidnosti bank tako v državi 
kot tudi do tujine. 
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Usklajevanje sodne prakse za enotno 

uporabo zveznih predpisov 

0 Zvezno sodišče je Sani največ pozornosti namenjalo nalogam, ki so posebej 
pomembne za delovanje sodišča kot sodišča federacije in našega celotnega 
pravosodja 

9 Poleg opravljanja funkcije oblasti postajajo pravosodni organi, s tem pa tudi 
redna sodišča vse bolj integralni del delegatskega sistema, sistema samouprav- 
ljanja in združenega dela 

Zvezno sodišče je poslalo 
Skupšči SFRJ Poročilo o svo- 
jem delu v letu 1980, ki ga bo 
obravnaval Zvezni zbor. Poro- 
čilo v več poglavjih podrobno 
opisuje delo Zveznega sodi- 
šča, in sicer na skupnih sejah, 
njegovo sodelovanje s sodišči 
republik in pokrajin, reševanje 
posameznih zadev ter vso dru- 
go njegovo dejavnost. 

Kakor pravi Poročiio, je lani 
sodišče največ pozornosti na- 
menjalo tistim nalogam, ki so 
posebej pomembne za delo 
sodišča kot sodišča federacije 
in našega celotnega pravoso- 
dja. Tako so sodniki posebej 
skrbno spremljali izvajanje no- 
vih procesnih in drugih zvez- 
nih predpisov, poenotenje so- 
dne prakse poenoteno in pra- 
vilno uporabo zakonov ter po- 
bude za preučitev posameznih 
določb. Vso pozornost pa so 
namenili tudi prizadevanjem 
za večjo ažurnost in izboljša- 
nje učinkovitosti in kakovosti 
dela sodišč. 

SKUPNA SEJA 
IN SODELOVANJE 
SODIŠČ 

Skupne seje so bile podob- 
no kot leta poprej, učinkovite. 
Med vsemi obravnavanimi 
vprašanji so jih 61 odstotkov 
rešili s sprejetjem ustreznega 
načelnega stališča ali sklepa. 

Uporaba novih procesnih in 
drugih zveznih zakonov, pose- 
bej Zakona o obligacijskih ra- 
zmerjih in izvršilnem postopku 
kot tudi Kazenskega zakona 
SFRJ, je soočila skupno sejo z 
večjim številom vprašanj, za 
katera je bilo potrebno najti 
skupna stališča in poenotiti 
sodno prakso. Leta 19,80 so 
sodniki na skupnih sejah spre- 
govorili o 46 teh vprašanj, za 
leto 1981 pa jih je predlaganih 
60 z vseh področij sodnega 
dela. 

Kolektivno delo, odločanje 
in odgovornost na sodiščih in 
v drugih pravosodnih organih 
je bilo predmet razprave na 
več skupnih sestankih sodišč 

federacije in vrhovnih sodišč 
republik in pokrajin, kjer so bi- 
la sprejeta tudi priporočila za 
čimširše uresničevanje tega 
načela. 

UČINKOVITOST DELA 
IN TRAJANJE 
SODNEGA POSTOPKA 

Sistematično in kontinuira- 
no delo pri spremljanju in 
preučevanju sodne prakse gle- 
de uporabe zveznih zakonov in 
drugih zveznih predpisov, 
omenja Poročilo, seje nadalje- 
valo tudi lani, in sicer s pove- 
čano intenzivnostjo. 

Poleg opravljanja funkcije 
oblasti postajajo pravosodni 
organi, med njimi pa tudi re- 
dna sodišča, vse bolj sestavni 
del delegatskega sistema, si- 
stema samoupravljanja in 
združenega dela ter aktiven 
dejavnik v boju za zagotavlja- 
nje in nadaljnje razvijanje takih 
odnosov. 

Skupna poročila sodišč o 
posameznih pojavih In proble- 
mih, ki so jih obravnavala 
ustrezna delovna telesa in 
zbora Skupščine SFRJ, so ja- 
sneje razčlenila posamezne 
pojave, njihove nosilce ter 
predlagala tudi ukrepe in sme- 
ri družbene akcije za njihovo 
preprečevanje in odpravljanje. 

Zvezno sodišče in vrhovna 
sodišča.vseh republik in po- 
krajin so, v sodelovanju z dru- 
gimi rednimi sodišči, preučila 
svoje delo in o tem pripravila 
tudi analizo. O tem je potekala 
razprava, med Katero je bilo 
ugotovljeno, da vsa sodišča še 
ne delajo tako kot bi morala. 
Zaradi tega, poudarja Poročilo 
Zveznega sodišča, potekajo 
različne dejavnosti in ukrepi, 
kot na primer stalno in siste- 
matično spremljanje ažurnosti 
dela sodišč, sprejemanje orga- 
nizacijskih in kadrovskih reši- 
tev in podobno. 

Poročilo nadalje pravi, da bo 
več pozornosti kot doslej na- 
menjeno tudi razvijanju infor- 

miranja javnosti o delu pravo- 
sodnih organov. 

Podobno naj bi v prihodnje 
več storili za zmanjševanje ra- 
zlik v kazenski politiki sodišč v 
posameznih republikah in po- 
krajinah. 

GIBANJE 
KRIMINALITETE 

Posebna analiza je pokaza- 
la, da smo lahko zadovoljni z 
omejevanjem kriminalitete v 
obdobju od leta 1970 do 1979, 
vsaj glede na število pravno- 
močno obsojenih oseb. Število 
obsojenih polnoletnih oseb in 
mladoletnikov, ki so jim bili le- 
ta 1979 izrečene kazni ali pa 
vzgojni ukrepi, je bilo namreč 
manjše kot leta 1970. 

Pozitivna gibanja so bila za- 
beležena tudi glede strukture 
kaznivih dejanj. Pri polnolet- 
nih osebah seje delež kaznivih 
dejanj zoper življenje in telo 
zmanjšal od 25,3 odstotka v le- 
tu 1970 na 16,6 odstotka leta 
1979. Vendar pa narašča števi- 
lo prometnih deliktov, kakor 
tudi število drugih kaznivih de- 
janj zoper splošno varnost lju- 
di in premoženja, saj so ti de- 
likti v obravnavanem obdobju 
porasli od 13,2 odstotka na 
25,7 odstotka. 

Politična kazniva dejanja se 
gibljejo na zanemarljivem od- 
stotku. 

V omenjenem obdobju pa je 
naraslo število pravnomočno 
obsojenih pravnih oseb ter od- 
govornih oseb zaradi storitve 
gospodarskega prestopka. 

Posebna analiza je obravna- 
vala težja kazniva dejanja, ki 
sO vsebovala elemente nasilja. 
Omenjeno gradivo ugotavlja, 
da ti delikti, niti po značaju niti 
po deležu storilcev ne zavze- 
majo takega obsega kot v šte- 

vilnih drugih državah, ki so iz- 
postavljene terorističnim na- 
padom, nasilnemu obnašanju 
posameznih skupin, posamez- 
nikov in podobno. 

Pravosodni organi so se tudi 
veliko ukvarjali s stabilizacij- 
skimi ukrepi. Tako so med dru- 
gim sklenili, da bodo pre- 
dnostno obravnavali zadeve 
na področju izvajanja predpi- 
sov in ukrepov politike eko- 
nomske stabilizacije. Pri tem 
so se zavzeli za izvajanje in 
ustrezno poostritev kazenske 
politike na tem področju. 

Sodišča so zagotovila zelo 
hitro reševanje teh zadev, saj 
so jih obravnavala že v tednu 
dni ali v 14 dneh po sprejetju 
predloga, zraven pa so izreka- 
la tudi ustrezne kazenske in 
druge sankcije. Ugotovljeno 
pa je bilo, da so zadeve, ki so 
jih do konca leta 1980 dobila 
sodišča, obrobnega pomena. 
Zato sodišča menijo, da ni bilo 
dovolj storjenega na področju 
odkrivanja in preganjanja ti- 
stih dejanj oziroma ravnanj in 
obnašanja, ki označujejo bolj 
izraženo družbeno nevarnost 
in jih spremljajo tudi težje po- 
sledice. Gre tako za primere na 
področju zunanjetrgovinskega 
in deviznega poslovanja kot na 
področjih investicij, cen in po- 
dobno. Zaradi tega je bil v za- 
četku leta 1980 sklenjen novi 
dogovor Zveznega sodišča in 
vseh vrhovnih sodišč republik 
in pokrajin, da se bodo, skupaj 
z drugimi družbenimi dejavni- 
ki, še bolj prizadevali okrepiti 
zakonitost v gospodarstvu, po- 
sebej na področju cen. O tem 
bo Zvezno sodišče pripravilo 
posebno analizo in jo poslalo 
Skupščini SFRJ. 

Zvezno sodišče si bo priza- 
devalo tudi tesneje povezati 
pravosodne organe z izobra- 
ževalnimi in znanstvenimi 
ustanovami. 

K POROČILO O DELU ZVEZNEGA SODIŠČA V LETU 1980 o 
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V zadnjih letih je, ob manjših 
odstopa.njih, število zadev, ki 
jih dobiva Zvezno sodišče, 
precej izenačeno. Lani na pri- 
mer je dobilo sodišče 3.927 
primerov, rešilo pa jih je 3.271. 
Te številke so podobne tistim 
iz leta poprej. Konec leta 1980 
je ostalo nerešenih 656 zadev 
ali 18,2 odstotka, kar v glav- 
nem ustreza prilivu novih za- 
dev v zadnjih dveh mesecih la- 
ni, tako da ti primeri objektiv- 
no hiso mogii biti rešeni do 
konca leta. 

Dosežena stopnja ažurnosti 
pri reševanju posameznih 
predmetov se. je gibala med 
8 dnevi in 4,5 meseci, samo v 
izjemnih primerih pa je bil rok 
reševanja daljši. Ta podatek je 
še toliko pomembnejši, če 
upoštevamo, da v zadnjih dveh 
letih dobiva sodišče vse več 
primerov z zapleteno pravno in 
vsebinsko problematiko. 

Lani je imelo Zvezno sodišče 
11 splošnih sej, na katerih je, * 
poleg strokovnih, obravnavalo 
še vprašanja, pomembna za 
delo sodišča in drugih pravo- 
sodnih organov. Na njih pa so 
govorili tudi o spremljanju in 
preučevanju družbenih odno- 
sov in pojavov, izvajanju zvez- 
nih zakonov in podobno. 

V manjšem številu primerov 
je splošna seja odločala tudi o 
zahtevah za varstvo zakonito- 
sti, ki jih je vložil zvezni javni 
tožilec proti odločbam trojnih 
senatov Zveznega sodišča. La- 
ni je bilo samo 9 takih zahtev 
med katerimi je bilo eni ugo- 
deno, v enem primeru je bil 
postopek ustavljen, medtem 
ko so bile druge zahteve zavr- 
njene. 
ZAHTEVE ZA VARSTVO 
ZAKONITOST! 

V primerjavi z letom 1979, se 
je število zadev s kazenskega 
in gospodrsko kazenskega po- 
dročja pred Zveznim sodiščem 
povečalo za okoli 30 odstot- 
kov. Vse skupaj je sodišče do- 
bilo 752 takih primerov. 

Lani pa je bilo razmeroma 
majhno število zahtev za var- 
stvo zakonitosti. Vse skupaj jih 
je bilo 17, in sicer največ proti 
odločbam republiških in po- 
krajinskih vrhovnih sodišč. 
Vendar pa razmeroma majhno 
število teh zahtev odpira vpra- 
šanje popolnega pregleda nad 
izvajanjem zvezne kazenske 
zakonodaje. 

Značilno je, pravi Poročilo, 
da je bila večina vloženih za- 
htev za varstvo zakonitosti vlo- 
žena v prid obsojenih, v dveh 
primerih pa v korist prizadetih. 

Zahteve so bile predvsem na' 
področju tako imenovane 
splošne kriminalitete - ogro- 
žanja javnega prometa, zaradi 
kaznivih dejanj zoper premo- 
ženje, življenje in telo in po- 
dobno. Na področju gospo- 
darskega kriminala je sodišče 
dobilo eno tako zahtevo, med- 
tem ko zaradi političnih kazni- 
vih dejanj ni bila sprožena no- 
bena. Med vsemi rešenimi za- 
htevami, je bilo 80 odstotkom 
vseh ugodeno. 

Glede vlog za preskus prav- 
nomočne sodne odločbe, je 
sodišče zabeležilo porast teh 
primerov. Leta 1979 jih je bilo 
25, lani pa 43 ali za 72 odstot- 
kov več. To Poročilo razlaga z 
večjimi zakonskimi možnostmi 
za uporabo tega izrednega 
pravnega sredstva. Sicer pa je 
bilo med vsemi rešenimi za- 
htevki 8 odstotkov upošteva- 
nih, 22 odstotkov zavrnjenih, 
65 odstotkov pa jih je Zvezno 
sodišče poslalo prvostopnim 
sodiščem, da bi preverila, če 
so zahtevki upravičeni in pra- 
vočasno vloženi. 

Kar zadeva zahteve za var- 
stvo zakonitosti v gospodar- 
sko kazenskih zadevah, je 
Zvezno sodišče dobilo lani 
skoraj enako število zahtev kot. 
predlani. Med 31 sta bili dve 
tretjini vloženih v korist obso- 
jenih pravnih in odgovornih 
oseb, le tretjina pa v njihovo 
škodo. Med omenjenimi zahte- 
vami je sodišče 70 odstotkom 
vseh ugodilo, 20 zavrnilo, vse 
druge pa so bile umaknjene. 

Spori glede pristojnosti se 
najbolj pogosto pojavljajo med 
sodišči splošne pristojnosti in 
gospodrskimi sodišči, samo v 
enem primeru pa je bilo po- 
trebno odločiti, če je pristojno 
splošno sodišče ali pa vojaško 
sodišče. 

Zadeve, ki so zahtevale od- 
ločitev v prenosu pristojnosti, 
so lani porasle v primerjavi z 
letom poprej za več kot 40 od- 
stotkov (leta 1980 je sodišče 
dobilo 572 takih predlogov), 
njihova struktura pa se ni spre- 
menila. Najpogosteje so spisi 
omenjali kazniva dejanja tatvi- 
ne, ponarejanje potnega lista 
in ogrožanje javnega prometa. 
V približno 90 odstotkih prime- 
rov so bili predlogi upoštevani. 

CSViL.NO IN 
GOSPODARSKO 
PODROČJE 

Na civilnem in gospodar- 
skem področju se število pre- 
jetih in rešenih zadev giblje v 
okvirih leta 1979. Lani je sodi- 

šče dobilo 484 teh zadev ali 2,7 
odstotka manj kot leta 1979, 
rešilo pa jih je 96 odstotkov 
vseh. 

Za izreden preskus odločbe 
v upravno računskem sporu je 
bilo 44 zahtev. Njihovo število 
je bilo lani nekoliko manjše kot 
predlani, vendar se bistveno 
ne razlikuje od povprečnega 
priliva v zadnjih treh letih. Naj- 
večkrat so izreden preskus za- 
htevale organizacije zdužene- 
ga dela, Služba družbenega 
knjigovodstva pa je vložila 10 
takih zahtevkov, med katerimi 
jih je bilo 5 sprejetih, 5 pa zavr- 
njenih. Vsebina teh primerov 
je zelo različna, vendar prevla- 
dujejo zadeve glede promet- 
nega davka kot tudi splošne 
zadeve na področju material- 
no-finančnega poslovanja. 

Ko gre za zahtevke strank za 
izreden preskus pravnomoč- 
nih odločb, sodišče ugotavlja 
nadaljnje naraščanje teh pri- 
merov. Leta 1979 jih je bilo 
218, lani pa 248. V najštevilnej- 
ših primerih so bile zavrnjene, 
ker po zakonih niso dovoljene. 

Poročilo Zveznega sodišča 
opozarja na zanimivo značil- 
nost, da ni obravnavalo prime- 
ra neposrednega spora zaradi 
kršitve enotnega jugoslovan- 
skega tržišča, čeprav so neka- 
tere zadeve nakazovale take 
spore. 

Za preskus odločb sodišč 
združenega dela je Zvezno so- 
dišče dobilo 18 vlog oziroma 
nekaj več kot leta 1979. Zvezno 
sodišče pa nima pooblastil, da 
bi obravnavalo te odločbe, za- 
to je zahtevke tudi zavrnilo. 

Glede kolizije pristojnosti v 
drugih primerih je bilo 168 pri- 
merov ali nekaj manj kot leta 
1979. Prvič pa je sodišče ugo- 
tovilo, da prihaja do zaplete- 
nejših problemov. Sodišče na- 
mreč različno tolmačijo posa- 
mezne določbe Zakona o izvr- 
šilnem postopku glede krajev- 
ne pristojnosti. 
UPRAVNI SPORI iN 
PREKRŠKI 

V okviru pristojnosti Zvezne- 
ga sodišča glede upravnih 
sporov in prekrškov, je sodišče 
obravnavalo 2.669 zadev, med- 
tem ko jih je leta 1979 dobilo 
2.924. Pri tem je lani rešilo 
2.057 primerov ali 77 odstot- 
kov vseh. Nerešene zadeve je 
sodišče v glavnem dobilo no- 
vembra in decembra lani. Med 
.njimi prevladujejo upravni 
spori, sproženi proti končnim 
upravnim aktom zveznih orga- 
nov, najštevilnejše pa so carin- 
ske zadeve in devizni spori. 

Odstotek ugodenih pritožb v 
upravnih sporih zaradi kršitve 
pravil postopka ali napačnega 
tolmačenja zveznega predpisa 
je bil lani v primerjavi s prejš- 
njimi leti, spremenjen. Leta 
1980 je znašal 8,1 odstotka, le- 
ta 1979 pa 19 odstotkov. To 
velja posebej upoštevati ob če- 
stih spremembah in dopolni- 
tvah carinskih in deviznih in 
podzakonskih predpisov. 

Pri odločanju o izrednih 
pravnih sredstvih v upravnem 
sporu je najpogosteje šlo za 
spore, sprožene zaradi ugo- 
tavljanja delovne dobe, zaradi 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja oziroma za upora- 
bo predpisov o vojaških zava- 
rovancih in statusnih pravicah 
vojaških in civilnih oseb v JLA. 
Zvezno sodišče je leta 1980 
ugodilo 5,6 odstotka takim za- 
htevam, in sicer v primerih, ko 
so se vrhovna, republiška in 
pokrajinska sodišča razhajala 
v mnenjih glede tolmačenja 
predpisov. 

Poleg predlogov strank je 
Zvezno sodišče odločalo tudi 
o zahtevah za varstvo zakoni- 
tosti zveznega javnega tožilca. 
Med 16 jih je ugodilo štirim, 
kar pomeni, da je bil položaj 
ugodnejši kot leta 1979. 

Glede uporabe pravnih sred- 
stev za varstvo enakopravnosti 
na enotnem jugoslovanskem 
sodišču ni sodišče dobilo no- 
bene vloge. Odprto pa je vpra- 
šanje, če je za uresničevanje 
ustavnih določb o enotnem ju- 
goslovanskem tržišču in o pri- 
stojnosti Zveznega sodišča 
ustrezno, da se tako pravno 
sredstvo omeji samo na uprav- 
ne akte kot je to sedaj, čeprav 
je znano, da na področju pro- 
meta blaga in storitev prevla- 
duje odločanje s posamičnimi 
akti, ki pa nimajo značaja 
upravnih aktov. 

Število zahtev zaradi prekr- 
škov se je z 255 leta 1979 lani 
povečalo na 282. Predlani je 
znašal odstotek ugodenih za- 
htevkov 4,5, iani pa se je 
zmanjšal na 3,2 odstotka. 

Glede teh prekrškov lahko 
vloži zvezni javni tožilec zahte- 
vo za varstvo zakonitosti. Lani 
je vložil 11 takih* zahtev, sodi- 
šče pa jih je upoštevalo 10. 

Poročilo omenja tudi po- 
membnejša stališča Zveznega 
sodišča glede pojavov in pro- 
blemov na področju carin, gle- 
de deviznega poslovanja, de- 
viznih in carinskih prekrškov, 
tržišča in cen, prometnega 
davka kot tudi na področju po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

izdajata Skupščina 3R Slovenije in Skupščina 3FHJ © Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Anton -Jerovšek, Gojmir 
Komar, dr. Franc« Petrič, Franjo Turk, brugo Vresnik, Erika Vrhunac, Janez Zaje In Marijan Gogala — Gdgovorni uređnll-:: Marijan Gugaitt — Maslov uredništva: Skupščina 
SR Slovenije, Ljubljana, Subifiava 4, telefon (061) 22-741 © Uredniški odbor glasilu Skupščine SFRJ: Vukašln MliSunović (predsednik), Msrija Bakaiovska, Ilija Balentovič, 
Rudi 0r®s*t, Fasii Ktfjtail HldJet R&rrvadani, Edina RsJIcjvIć, Marija Homič-Skenderovič, Milka šćepanovlć, Krste ČalOvskl, dr. Peiar Vajeivlć, Aleksandar P»tKovlč In 
Teodor Oiič — Gie^nc In okovom! urednik: Teodor Olio — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Mlarksa I Er>®te!sa 13, telefon (011) 334-148 * Tisk ČGP Delo — 
Cerea posameznega izvoda 5 din — Letna naročnina 120 din — 2lro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-345-50204 — Naročnlnske zadeve: telefon (061) 20-596 


