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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. in 27. maja 1981 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o carinski tarifi (ESA 727). 

Zbor občin bo obravnava! 
še: 

- predlog zakoni o Triglav- 
skem narodnem parku (ESA 
1101); 

- predlog zakona o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah (ESA 
473); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o orožju (ESA 154); 

- predlog za izdajo zakona 
o varnosti, cestnega prometa 
(ESA 711). 

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

SKUPNO ZASEDANJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
4. maja 1981 

Zbor združenega deia 
Skupščine SR Slovenije bo na 
seji, ki je sklicana za 20. maja 
1981, obravnaval: 

- predlog zakona o Triglav- 
skem narodnem parku (ESA 
1101); 

- predlog zakona o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah (ESA 
473); 

- predlog za izdajo zakona 
o varnosti cestnega prometa 
(ESA 711); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o orožju (ESA 154); 

- zaključni račun Narodne 
banke Slovenije za leto 1980 
(ESA 714); 

- finančni načrt prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1981 (ESA 
715); 

- zaključni račun Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1980 
(ESA 712); 

- finančni načrt Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1981 
(ESA 713); 

- osnutek sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (ESA 717). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu seje še voli- 
tve in imenovanja ter predlo- 
ge in vprašanja delegatov. 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Siovenije so sklicane še 
za sredo, 27. maja 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- osnutek zakona o javnih 
cestah (ESA 619). 

Zbor združenega deia in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o knjižni- 
čarstvu (ESA 112); 

- predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1980 (ESA 
716); 

- predlog družbenega do- 
govora o izgradnji in financira- 
nju nove stavbe Muzeja ljud- 
ske revolucije Slovenije (ESA 
719); 

- statut Akademije za gle- 
dališče, radio, film in televizijo 
Univerze Edvarda Kardelja v 
Ljubljani (ESA 692); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za financiranje 
programa graditve jugoslo- 
vanskega dela Železniške pro- 
ge Titograd-Skadar v obdobju 
od leta 1981 do leta 1983 (ESA 
726). 

Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor bosta obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osebnem imenu z 
osnutkom zakona (ESA 706); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o matičnih knjigah z 
osnutkom zakona (ESA 705); 

- osnutek sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (ESA 717). 

Zbor združenega dela bo 
obravnavaj še: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah carin- 
skega zakona (nadaljevanje 
obravnave) (ESA 674); 

- predlog za. izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev (ESA 722); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o revalorizaciji osnov- 
nih sredstev in sredstev skup- 
ne porabe uporabnikov druž- 
benih sredstev (ESA 721); 

Ob prvi obletnici smrti Josi- 
pa Broza Tita je bilo v Skupšči- 
ni SR Slovenije skupno zase- 
danje vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije, Predsedstva So- 
cialistične republike Slovenije, 
Predsedstva Centralnega ko- 
miteja Zveza komunistov Slo- 
venije in delegacij družbeno- 
političnih organizacij, članov 

Sveta federacije iz SR Sloveni- 
je in Sveta republike. 

Komemorativne seje vseh 
zborov republiške skupščine 
so se udeležili tudi drugi pred- 
stavniki družbenega, politič- 
nega, kulturnega in znanstve- 
nega življenja v republiki. 

O delu in življenju tovariša 
Tita je govoril predsednik CK 
ZKS France Popit. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
29. aprila 1981 

Zbor združenega dela, Zbor zbor so na sejah 29. aprila 
občin in Družbenopolitični 1S81 sprejeli: 

PRILOGA: 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA-361) 
OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ESA-584) 



- sklep ob obravnavi poro- 
čila O delu delegatov iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ za leto 1980; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka sprememb in dopolnitev re- 
solucije o glavnih smernicah 
in okvirih politike družbenoe- 
konomskega razvoja ter o 
izvedbi sklenjenih dogovorov 
o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 
1981-1935 v letu 1981. 
Zbcr združenega de!a |n Zbor 
občin sta sprejeta: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o zmanjšanju sred- 
stev glede obveznosti republik 
in avtonomnih pokrajin za SR 
Črno goro za leto 1981; 

- predlog odloka o soglasju 
In pristopu k sklenitvi dogovo- 
ra o zagotovitvi dela sredstev 
za financiranje izdelave študij 
za projekte modrega plana in 
programa prednostnih akcij 
sredozemskega akcijskega 
plana programa Združenih na- 
rodov za človekovo okolje 
(UNEP). 
Zbor združenega defa in Druž- 
benopolitični zbor sta spreje- 
la sklep® ob obravnavi prod- 

in delovanju posebnih razisko- 
valnih skupnosti ne obravna- 
vajo na sejah zborov in da se 
njihova obravnava odloži, do- 
kier ne bo predložen ustanovi- 
tveni sporazum Raziskovalne 
skupnosti Slovenije ter vsi sta- 
tuti. Iz istih razlogov sta zbora 
na predlog skupine delegatov 
odložila tudi obravnavo sa- 
moupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Skupnosti otroške- 
ga varstva Slovenije in statuta 
omenjene skupnosti ter sa- 
moupravnega sporazuma o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
valne skupnosti za pedagoško 
usmeritev ter sprememb in do- 
polnitev samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi posebne 
Izobraževalne skupnosti za 
gozdarstvo. 

Zbcr združenega dela, Zbor 
občin in DružbsnopoESčnl 
zbor so sprsjeft: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
ter o razrešitvi in imenovanju 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo; dolžnosti člana 
Izvršnega sveta in dolžnosti 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo je bil razrešen 
Marjan Simlč, Patar Tcš pa je 
bil izvoljen za člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
In imenovan za predsednika 
Republiškega komiteja za 
delo; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi namestnika republiškega 
sekretarja za ljudsko obrambo 

in o Imenovanju namestnika 
Republiškega komiteja za bor- 
ce In vojaške Invalide in na- 
mestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za energeti- 
ko, industrijo in gradbeništvo; 
Stena Kotnik je bil razrešen 
dolžnosti namestnika republi- 
škega sekretarja za ljudsko 
obrambo ter imenovan za na- 
mestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za borce in 
vojaške invalide; Andrej Mi- 
Edavčič je bil ponovno imeno- 
van za namestnika predsedni- 
ka Republiškega komiteja za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju namestnika 
republiškega sekretarja in na- 
mestnikov predsednikov repu- 
bliških komitejev; Dore Dove- 
čar je bil razrešen dolžnosti 
namestnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve in 
imenovan za namestnika repu- 
bliškega sekretarja za ljudsko 
obrambo; Edo Gaspari je bil 
razrešen dolžnosti namestnika 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo; mr.g. Ana Po- 
povič je bila imenovana za na- 
mestnico predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo, Erik 
Vrento pa za namestnika 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo in znanost; 

predlog odloka o razreši- 
tvi namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v 
Ljubljani; dolžnosti namestni- 
ka javnega tožilca je bil razre- 
šen V'ado Potrč. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbcr združenega dela: 

Bogdan Osolnik, Ivan Kastrevc, Edo Gaspari, Franci 
Po.lak, Stanko Jaki, Ladislav Palfi, Ivan Košenina, Jože Krk, 
Neda Delorenzi, Jernej Jerman, Miran Vidic, Ivan Zelen- 
šek, Andrej Miklavčič, Franc Cvetko, Leopold Benedik, 
Jože Kužnik, Jože Turk, Franc Urbas, Francka Ovsenik, 
Franc Mali, Emil Tomašič,. Marija Petkovšek, Anton Sla- 
pernik, Ciril Habe, Miroslav Brečko, Jernej Jan, Janez 
Bedina. 

Zbor občin: 
Rado Roter, Tomo Kipa, Miloš Veršec, Ciril Habe, Marko 

Vraničar, Fedor Špacapan, Rudi Mlakar, Miro Vidic, Jože 
Oven, Jože Siatinšek, Janko Pučnik, Alojz Pucelj, Slavko 
POianič, Ivica Žnidaršič, Silvo Tratnik, Alenka Bonajo, Da- 
vorin Škarabot, Marjan Markovič, Silvo Gorenc. 

Družbenopolitični zbor: 
Drago Seliger, Miloš Prosenc, Jože Božič, Jože Marolt, 

Milivoj Samar, Marko Bule, Marjan Simič, Dušan Najdič, 
Tilka Blaha, Emil Šuštar, Tina Tomlje. 

predlog za izdajo zakona 
o dodatnem prispevku solidar- 
nosti v ietih 1982 do 1985; 

- predlog zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o sa- 
moupravnem sporazumevanju 
In družbenem dogovarjanju o 
merilih za razporejanje dohod- 
ka in za delitev sredstev za 
osebne dohodke; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR • Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o uporabi 
sredstev hranilnih vlog in dru- 
gih sredstev občanov pri Pošt- 
ni hranilnici v srednjeročnem 
obdobju od leta 1981 do 1985; 

- prediog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ureditvi 
obveznosti za vračanje anuitet 
za zunanje kredite, odobrene 
organizacijam združenega de- 
la ter drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim 
na območju SR Črne gore, ki 
ga je prizadel potres v letu 
1979; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o razporeditvi sred- 
stev po republikah in avtono- 
mnih pokrajinah za leto 1981; 

loga za izdajo z&kcna o spre- 
membah In dopolnitvah zako- 
na o delovnih razmerjih. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o urejanju kredita, 
ki ga je leta 1974 dala Narodna 
banka Jugoslavije za dopolnil- 
no kreditiranje izvoza opreme 
in ladij ter za izvajanje investi- 
cijskih del v tujini na kredit; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o 
pripravi akta, ki bo določal na- 
čin uporabe in vračanja kredi- 
tov, najetih na podlagi zakona 
o zadolžitvi Narodne banke Ju- 
goslavije v tujini za zagotavlja- 
nje likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela pred- 
log skupine delegatov za prou- 
čitev samoupravnih sporazu- 
mov in statutov samoupravnih 
interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti za ob- 
močje republike, da se samou- 
pravni sporazumi o ustanovitvi 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor »o sprejeli skiep o imenovanju skupin delegatov za 
proučitev statutov visokošolskih organizacij, h katerim 
daje soglasje Skupščina SR Slovenije na podlagi določb 
zakona o usmerjansro izobraževanju. 
V skupine se imenujejo: 

1. V skupino delegatov za proučitev statutov visokošol- 
skih organizacij za področje biotehniških ved so bili 
imenovani: 
za vodjo: Viado Kralj, delegat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, podpredsednik Odbora za 
agrarno politiko tega zbora; 
za čiane: Dušan Jug, delegat v Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije: Franc NeSec, delegat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije; Anica Wov3k, delegat v Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije; Albina škapin, delegat v 
Zboru občin Skupščine SR Slovenije. 
2. V skupino deiegstov za proučitev statutov visokošol- 
skih organi2Eclj za področja naravoslovja, tehnologije, 
elektrotehnik® in strojništva so blii imenovani: 
za vodjo: Tomaž Kavčič, delegat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, član Komisije Skupščine SRS za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve; 
za člane: Ivo Bernard, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Luka Golič, delegat v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije; Viljem Pahor, delegat v 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, predse- 
dnik Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora; 
Fanči Spes, delegat v Zboru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

poročevalec 
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3. V skupino delegatov za proučitev statutov visokošol- 
skih organizacij za področje arhitekture, gradbeništva in 
geodezije ter statuta Visoke tehniške šole v Mariboru in 
njenih VTOZD so biii imenovani: 
za vodjo: Rok Pavšič, delegat v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, član Odbora za družbenopolitični 
sistem tega zbora; 
za člane: Miran Blsha, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Ivo Miklavčič, delegat v Zboru občin Skup- 
ščine SR Slovenije, član Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem tega zbora; Janko Muraus, delegat v 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije; Matija 
Pajnkihar, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije. 
4. V skupino delegatov za proučitev statutov visokošol- 
skih organizacij za področje družboslovnih ved so bili 
imenovani: 
za vodjo: Marija Wsber, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; 
za člane: Peter Hedžet, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije; Mitja Horvat, delegat v Zboru občin Skup- 
ščine SR Slovenije, predsednik Odbora za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem tega zbora; Marija Masnec, 
delegat v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
članica Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora; 
Vladimir Petravič, delegat v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 
5. V skupino delegatov za proučitev statutov pedagoških 

akademij in statuta Visoke šole za telesno kulturo v 
Ljubljani so bili imenovani: 
za vodjo: Jolanda Slokar, delegat v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, članica Odbora za družbe- 
nopolitični sistem tega zbora; 
za člane: Filip Dollnar, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije, član Komisije Skupščine SRS za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve; Niko Lukež, dele- 
gat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije; Marija Rafolt, 
delegat v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
članica Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora; 
Romana Trpin, delegat v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 
6. V skupino delegatov za proučitev statutov visokošol- 
skih organizacij za področje medicinskih ved in statutov 
umetnostnih akademij so biii imenovani: 
za vodjo: Miroslav Samardžija, delegat v Zboru občin 
Skupščine SR Slovenije, podpredsednik Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SRS; 
za člane: Anton Benecilk, delegat v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije; Miklavž Kušej, delegat v 
Zboru občin Skupščine SR Slovenije; Alenka Sakslda, 
delegat v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije; 
Milena štifter, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slove- 
nije, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine ob- 
čine Celje. 
Za koordinatorja dela je bil imenovan Miro Gošnik, dele- 
gat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije. 

TELESIH SKUPSCINE-SR S 

SKLEP! 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ za leto 1880 

Zbor združe nega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 56. seji dne 29. 
aprila 1981 obravnaval poročilo o delu 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ za leto 1980 In na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sprejema poročilo o delu dele- 

gatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1980. 

2. Zbor podpira sklepne ocene in ugo- 
tovitve v poročilu, pri čemer poudarja, da 
je v prihodnje potrebno še dosledneje 
ustvarjati takšne pogoje za uresničevanje 
delegatskega sistema in da bo lahko še 
močneje uveljavljen interes celotnega 
združenega dela, zlasti njegov vpliv na 
zakonodajno politiko Skupščine SFR Ju- 
goslavije. Pri tem bo potrebna v prihod- 
nje večja angažiranost vseh družbenih 
subjektov ter še tesnejše sodelovanje 
sindikatov In gospodarskih zbornic v po- 
stopku oblikovanja družbenih odločitev. 

3. Zbor priporoča zborom združenega 
dela občinskih skupščin, da obravnavajo 
pomembnejše zadeve iz pristojnosti 
Zveznega zbora, ki so zajete tudi v pro- 
gramu Skupščine SR Slovenije za leto 
1981, zlasti kadar gre za vprašanja, ki se 
nanašajo na položaj delavcev v združe- 
nem delu. 

4. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru naj pri nadaljnjem delu upoštevajo 
in uveljavljajo tudi stališča in predloge 
Odbora za družbenopolitični sistem zbo- 
ra ter stališča, ki so bila posredovana v 
razpravi na seji zbora. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 54. seji dne 29. aprila 1981 obravna- 
val poročilo o delu delsgatov Iz SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ za leto 1380 in sprejel naslednji 

sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
jemlje na znanje poročilo o delu delega- 

tov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ za leto 1980. 

2. Zbor ugotavlja, da so temeljne sa- 
moupravne organizacije in skupnosti in 
občinske skupščine še vedno premalo 
vključene v oblikovanje odločitev v Zvez- 
nem zboru in da se v postopku oblikova- 
nja teh odločitev, od pobud do sklepanja, 
še premalo upoštevajo načela delegat- 
skega sistema. Zato zbor ponovno pou- 
darja pomen oblikovanja in uresničeva- 
nja programa dela Zveznega zbora, ki bi 

moral predstavljati osnovo za najširšo 
enotno družbeno aktivnost v SR Sloveni- 
ji. Aktivnosti pri uresničevanju programa 
Zveznega zbora pa bi morale, bolj kot 
doslej, potekati znotraj konferenc dele- 
gacij na ravni občine in republike, v de- 
lovnih telesih skupščin in zborov, v ad 
hoc delovnih skupinah in drugih intere- 
snih oblikah ter ob intenzivnejšem vklju- 
čevanju družbenopolitičnih organizacij 
in delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 
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Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 29. aprila 1981 
obravnaval Poročilo o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupšči- 
ne SFRJ za leto 1980 in na podlagi prve- 
ga odstavka 244. člena v zvezi z 242. 
členom poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel ta-le 

SKLEP 

1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 
ročilo delegatov iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ za leto 1980. 
Poročilo skupaj z Informacijo o izvršitvi 

delovnega programa Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za leto 1980 in uvodno 
obrazložitvijo ustrezno in dovolj popolno 
prikazuje delo Zveznega zbora in delega- 
tov iz SR Slovenije v njem, prav tako pa je 
ustrezno prikazana problematika s kate- 
ro se srečujejo delegati pri svojem delu. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
se ob primerni aktivnosti in prizadevanjih 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru in njegovih delovnih telesih še ve- 
dno ne uresničujejo dovolj delegatski 
odnosi, niti niso dane vse možnosti za 
njihovo učinkovito delovanje. Zato bo 
potrebno z večjo aktivnostjo odgovornih 
družbenih subjektov in delegatov samih 
aktivirati delovne ljudi in občane v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih 
organizacijah, samoupravnih interesnih 

skupnostih in drugih organizacijah in 
skupnostih, da bi prišla bolj do izraza 
njihova mnenja in temeljna stališča v de- 
lu Zveznega zbora. Pri tem bo morala biti 
dana posebna pozornost vprašanju uve- 
ljavitve občinskih skupščin kot konfe- 
renc delegacij, v katerih bi delegati nepo- 
sredno usklajevali interese ter oblikovali 
predloge in smernice za delo delegatov v 
Zveznem zboru, kot tudi konferencam 
delegacij v republiki za obravnavo najpo- 
membnejših vprašanj iz programa Zvez- 
nega zbora Skupščine SFFU. Družbeno- 
politični zbor ocenjuje, da bi morale raz- 
prave o Poročilu delegatov iz SR Sloveni- 
je v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v 
republiki in v občinah v večji meri spod- 
buditi vse dejavnike na temeljni in drugih 
ravneh, da se organizirajo širše razprave 
o možnostih za takšno obliko dela. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 56. seji 29. aprila 
1981 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o graditvi objektov in na podlagi dru- 
gega odstavka 281. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 

1. Predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gradi- 
tvi objektov se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Ob osnutku naj 
predlagatelj priloži celovito analizo ure- 
sničevanja zakona o graditvi objektov ter 
na tej osnovi prilagodi in uskladi ta zakon 
tudi z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije ter s pripravljajočim se zakonom o 
urejanju prostora. Posebno pozornost 
naj posveti temu, da bo vsebina novega 
zakona o graditvi objektov glede poeno- 
stavitve postopkov in številnosti soglasij 
za pridobitev dovoljenj za posege v pro- 
stor, posebno lokacijskega in gradbene- 
ga dovoljenja, usklajena z rešitvami no- 
vega zakona o urejanju prostora. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva načela, ki izhajajo 
iz osnutka zakona o razširjeni reproduk- 
ciji in minulem delu, ki zadevajo predv- 

sem urejanje odnosov na področju inve- 
sticij, hkrati naj prouči možnost združitve 
zakona o investicijski dokumentaciji z 
zakonom o graditvi objektov. Skladnost 
pravnega sistema in medsebojna uskla- 
jenost zakonov, ki je začrtana tudi v re- 
publiški resoluciji o temeljih zakonodaj- 
ne politike pa zahtevata, da se k spre- 
membam in dopolnitvam zakona o gradi- 
tvi objektov pristopi le kompleksno. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 
ge, mnenja dana v poročilih delovnih te- 
les zbora in skupščine in pripombe iz 
razprave na seji zbora. 

4. Zakon o graditvi objektov naj se v 
fazi osnutka obravnava skupaj z osnut- 
kom zakona o urejanju prostora, zaradi 
vsebinske povezanosti kot vsebinski 
sklop. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 54. seji dne 29. aprila 1981 obravna- 
val predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gradi- 
tvi objektov in na podlagi 2. odstavka 
261. člena V zvezi z 244., 242. in 237. 
členom poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednji 

sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gradi- 
tvi objektov se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 
ge in mnenja, dane v poročilih delovnih 
teles zbora in skupščine, pripombe sku- 
pin delegatov in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Hkrati z osnutkom zakona naj predla- 
gatelj predloži celovito analizo uresniče- 
vanja zakona o graditvi objektov ter na 
tej osnovi prilagodi in uskladi ta zakon 
tudi z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije ter s pripravljajočim se zakonom o 
urejanju prostora. Posebno pozornost 
naj posveti temu, da bo vsebina novega 
zakona o graditvi objektov glede poeno- 
stavitve postopkov in številnosti soglasij 
za pridobitev dovoljenj za posege v pro- 
stor, posebno lokacijskega in gradbene- 
ga dovoljenja, usklajena z rešitvami no- 
vega zakona o urejanju prostora. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj upošteva načela, ki izhajajo iz 
osnutka zakona o razširjeni reprodukciji 
in minulem delu, ki zadevajo predvsem 
urejanje odnosov na področju investicij, 
hkrati naj prouči možnost združitve za- 
kona o investicijski dokumentaciji z za- 
konom o graditvi objektov. Skladnost 
pravnega sistema in medsebojna uskla- 
jenost zakonov, ki je začrtana tudi v re- 
publiški resoluciji o temeljih zakonodaj- 
ne politike, pa zahtevata, da se k spre- 
membam in dopolnitvam zakona o gradi- 
tvi objektov pristopi le kompleksno. 

4. Osnutek zakona naj Izvršni svet 
predloži skupaj z osnutkom zakona o 
urejanju prostora zaradi njune vsebinske 
povezanosti. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah fn dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 56. seji dne 29. 
aprila 1981 obravnaval predlog zs izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih in na pod- 
lagi drugega odstavka 261. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 

1. Sklepanje o predlogu za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o delovnih razmerjih se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v skladu s sklepom Družbenopolitič- 
nega zbora, predlogi, mnenji in stališči 
delovnih teles skupščine in zbora in raz- 
prave na seji zbora, predloži celovito 
analizo o uresničevanju zakona o delov- 
nih razmerjih, iz katere bo razvidno ali je 
potrebno spreminjati zakon o delovnih 

razmerjih, in kakšne so te spremembe." 
3. Pri pripravljanju sprememb in do- 

polnitev zakona je potrebno zagotoviti, 
da bodo delavci v skladu z njihovimi pra- 
vicami, obveznostmi in odgovornostmi 
vse več vprašanj s področja delovnih ra- 
zmerij urejali s samoupravnimi splošnimi 
akti. Zato je pred sprejemom predloga za 
izdajo zakona potrebno zagotoviti široko 
razpravo v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih o urejanju delov- 
nih razmerij. 

POROČILO 

k analizi uresničevanja resolucije o načrtovanju družine 

in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost in 

zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice 

do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ter k 

informaciji o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih 

Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja resolucije 
o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen 
nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju 
pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je na seji 
dne 30. marca 1981 obravnavala analizo uresničevanja reso- 
lucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za 
njen nastanek in varnost in zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok ter informacijo o uresničevanju zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih, ki ju je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Na seji medzborovske skupine delegatov je bilo uvodoma 
ugotovljeno, da je bila analiza uresničevanja resolucije o 
načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nasta- 
nek in varnost in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresniče- 
vanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok pred- 
ložena Skupščini SR Slovenije že decembra 1979, informacija 
o uresničevanju zakcna o zakonski zvezi in družinskih ra- 
zmerjih pa septembra 1980. Analiza uresničevanja resolucije 
je bila v povzetku objavljena tudi v Poročevalcu Skupščine SR 
Slovenije z namenom, da bi se o njej lahko izrekle tudi 
družbenopolitične in strokovne organizacije. 

Razprava o analizi o uresničevanju resolucije je delno ste- 
kla v svetih Republiške konference SZDL Slovenije. Hkrati pa 
je Skupščina SR Slovenije dala pobudo, naj Izvršni svet čim- 
prej izdela tudi poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, da bi delegati lahko celovito 
obravnavali uresničevanje politike na tem področju kot temat- 
sko zaokroženo celoto, ki se nanaša na status in pogoje za 
razvoj družine, zlasti pa na družbeno skrb za otroke. Resolu- 
cija o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen 
nastanek in varnost, sprejeta v Skupščini SR Slovenije aprila 
1974, je namreč pomemben družbeni dokument, ki izhaja iz 
družbenih sprememb in je nujno potreben za uresničitev 
načel in določb nove ustave o pravici človeka, da sam odloča 
o rojstvu otrok. Hkrati pa predstavlja tudi spodbudo za ustvar- 

janje pogojev za nemoten nastanek in razvoj družine v novih 
družbenoekonomskih pogojih. Zakon o zakonski zvezi in dru- 
žinskih razmerjih, sprejet leta 1976, pa predstavlja konkretiza- 
cijo ustavnih določb o družini in njeni vlogi v socialistični 
samoupravni skupnosti. Pri oblikovanju pravnih norm izhaja 
iz novega ustavnega položaja človeka, saj sta družbenoeko- 
nomski položaj človeka in njegov položaj v zakonski zvezi in 
družini medsebojno pogojena. 

Glede na aktualnost, družbeno razsežnost in pomembnost 
materije so zbori Skupščine SR Slovenije za oceno obeh 
predloženih gradiv - analize in informacije - imenovali sku- 
pino delegatov. Cilj prve seje omenjene skupine je bil torej 
oceniti obe gradivi, se opredeliti do staiišč, l<i jih vsebujeta, 
opozoriti na pomanjkljivosti ter se opredeliti glede oblikova- 
nja nadaljnje politike na tem področju. Poleg tega naj bi 
skupina delegatov ocenila tudi, ali je predloženo gradivo že 
primerno za razpravo v zborih skupščine ali pa ga kaže 
dopolniti in šele nato predložiti v postopek v Skupščini SR 
Slovenije. 

V razpravi je bilo soglasno ocenjeno, da gradivo še ni zrelo 
za skupščinsko razpravo, saj je preobsežno ter ne daje celo- 
vite ocene uresničevanja dokumentov na tem področju, kajti 
nekateri pojavi in instituti so premalo obdelani, podatki v 
njem pa zastareli. Poleg tega resorsko obravnavanje proble- 
matike po poglavjih in institucijah ni ustrezno, temveč je treba 
pristop spremeniti in obravnavati to problematiko komplek- 
sno po področjih. Zaradi tesne medsebojne vsebinske pove- 
zanosti, ki jo obravnavajo dokumenti s področja načrtovanja 
družine in družinske zakonodaje, je bilo predlagano, naj pred- 
lagatelj pripravi o njihovem uresničevanju enotno informa- 
cijo. Dopolnjeno gradivo naj bo kratko in jedrnato z ažurnimi 
podatki ter naj v večji meri sloni na multidisciplinarnem 
obravnavanju problemov. Pri tem naj izhaja predvsem iz druž- 
benega varstva interesov otrok in njegovih potreb ter temu 
institutu podredi ocenjevanje doseženega in vsa odprta vpra- 
šanja. 
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Gradivo naj vsebuje oceno stanja, nakaže odprte probleme 
ter usmeritve za nadaljnje oblikovanje politike na tem po- 
dročju v novih, zaostrenih gospodarskih pogojih. Pri tem je 
treba upoštevati usmeritve, vsebovane v srednjeročnih plan- 
skih dokumentih ter usmeritve Zveze sindikatov Slovenije in 
Zveze socialistične mladine Slovenije s področij, ki se nana- 
šajo na načrtovanje družine in družinsko zakonodajo. V gra- 
divu je treba bolj poudariti novo kakovost medsebojnih odno- 
sov oziroma opredeliti vse, kar vpliva na boljše in kakovost- 
nejše medčloveške odnose v smislu njihove čim večje huma- 
nizacije. 

V razprav! je bilo poudarjeno, da je izhodišče In platforma 
za razlago zakonov in vso našo aktivnost na obravnavanem 
področju otrok iziroma družbeno varstvo njegovih interesov, 
vendar v predloženem gradivu ta interes ni dovolj razdelan. 
Zato je treba poleg ostafega kompleksneje obdelati vprašanje 
družbenega varstva otrok, funkcijo otroškega dodatka, števila 
odsotnosti žensk z dela v času nosečnosti ter skrb organizacij 
združenega dela za ustrezno zaposlitev nosečnic in oceniti 
učinke podaljšanega porodniškega dopusta. Na podlagi 
takšne ocene naj bi potem oblikovali politiko porodniških 
dopustov v prihodnje oziroma varstvo otrok v najzgodnejšem 
obdobju življenja, saj ob spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih obstajajo možnosti za bolj življenjsko 
urejanje tega vprašanja, tako glede na potrebe otroka kot tudi 
organizacij združenega dela. Razčleniti pa je treba tudi funk- 
cijo socialnih korektivov ter preučiti politiko družbene inter- 
vencije za otroka nasploh. 

Pri obravnavi vzgoje in varstva otrok pa se ne kaže omeje- 
vati le na otroke v vzgojnovarstvenih organizacijah, temveč je 
treba zajeti, vse otroke. Vzgojnovarstvene organizacije na- 
mreč morajo postati središče vzgoje in izobraževanja vseh 
otrok; to skrb morajo prevzeti za celotno populacijo otrok ob 
pomoči zdravstvene službe in krajevnih skupnosti. 

Razvijati pa je treba tudi vse druge oblike družbenega 
varstva otrok pod vodstvom vzgojnovarstvenih organizacij, 
med njimi zlasti družinsko varstvo otrok ter organizirati v 
vzgojnovarstvenih organizacijah tudi več dislociranih enot. 

Na seji je bilo poudarjeno, da mora dopolnjeno gradivo 
vsebovati tudi ocene sodnih in skrbstvenih postopkov pri 
izvajanju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 
Analizirati je treba, kako so se obnesli v praksi novi instituti, ki 
jih je uvedel omenjeni zakon, kot so zlasti zakonske svetoval- 
nice, spravni poskus, razveza, preživninski režim, popolna 
posvojitev in ugotoviti ali se le-ti uresničujejo v skladu z 
intencijami zakona. 

V razpravi je bilo namreč izraženo, da v praksi ni dosežen 
njihov namen, da niso dovolj učinkoviti, saj ostajajo marsikdaj 
številni problemi ob razvezah nerešeni, zlasti vprašanje dode- 
litve otrok, preživnine, stanovanja. 

Pri ocenjevanju posameznih institutov bi kazalo zakonske 
svetovalnice obdelati krajše, ne glede na to, da gre za po- 
membno novost, podatke o njih pa ažurirati. Poleg tega je 
treba bolj poudariti tudi pomen zakonskega svetovanja, ne le 
predzakonskega. Problemi, ki se pojavljajo v zvezi z delova- 
njem svetovalnic, ne nastajajo toliko zaradi kadrov in prosto- 
rov, temveč bolj zato, ker so ponekod začeli prepozno organi- 
zirati to službo, kajti tam, kjer so bile priprave pravočasne, se 
težave niso pojavljale. Za uspešnost svetovanja je gotovo 
pomemben tudi način obveščanja o njem, ki je v občinah 
dokaj različen. Zato bi kazalo v komisiji za spremljanje dela v 
predzakonskih in zakonskih svetovalnicah, ki je bila ustanov- 
ljena pri Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo, opredeliti nekatere usmeritve glede teh vprašanj, saj 
v svetovalnicah ne gre le za golo svetovanje, temveč za vzgojo 
in humanizacijo medčloveških odnosov nasploh. Razmišljati 
pa bi kazalo o njegovi vključitvi v programe usmerjenega 
izobraževanja, s čimer bi nastopno postajalo tudi to področje 
sestavina celovitega vzgojno-lzobraževalnega sistema. Se- 
veda pa je pri tem potrebno zlasti več sodelovanja med 
skupnostmi socialnega skrbstva in izobraževalnimi skup- 
nostmi. Nadvse je pomembna tudi izbira in usposabljanje 
kadrov za to delo, saj ugotavljamo, da ponekod le-ti ne ustre- 
zajo ali pa niso v celoti kos tako odgovornim nalogam - ne le 
svetovanju, temveč tudi nekaterim drugim nalogam, ki Jih 
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih nalaga služ- 
bam socialnega skrbstva. 

Pri ocenjevanju spravnega poskusa je treba definirati, kaj 

naj bo njegovo bistvo in kaj želimo z njim doseči.. Njegov cilj 
naj bi bil urejanje odnosov v zvezi z otroki ob razvezi in ne 
sprava sama. Tak poskus sprave v primerih sporazumne ra- 
zveze ni potreben, prav tako pa tudi takrat ne, ko zakonca 
nimata otrok. Pri spravi si je treba prizadevati da bi se za- 
konca sporazumela glede otrok, saj mora družba varovati 
predvsem interese otrok in njihove potrebe. Zato bi morda 
kazalo razmisliti tudi o ustreznejšem poimenovanju tega insti- 
tuta; bolj kot poimenovanje spravni poskus bi verjetno ustre- 
zalo svetovanje ob razvezi. 

Premajhna uspešnost spravnega poskusa se najbolj odraža 
v vrsti neurejenih in nerešenih vprašanj ob razvezi.Po mnenju 
nekaterih razpravljalcev js postal postopek razveze v praksi 
zgolj formalnost brez globljega pristopa, zato se je pojavilo 
vprašanje, ali je res dosežen namen tega instituta ob tem, ko 
praviloma ostajajo nerešena vsa vprašanja v odnosih razveza- 
nih zakoncev. Zaradi poenostavljenega postopka pri razvezi 
po 65. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
je namreč razvez na podlag! sporazuma zakoncev po 64. 
členu omenjenega zakona zelo malo. 

Med pomembne probleme sodi tudi dodelitev otrok. Sodi- 
šča bi morala Izhajati iz interesa otroka in zlasti ugotavljati, pri 
katerem reditelju mu bo bolje. V razpravi je bilo izraženo, da 
sodišča v praksi še vedno izhajajo iz stereotipne delitve vloge 
med očetom in materjo, ne glede na stukturalne spremembe v 
družini, ker menijo, da je za otroke najprimerneje, če so v 
zgodnji mladosti v varstvu pri materi. Pri tem je treba pove- 
dati, da smo preveč zanemarili očeta, čeprav smo pri načrto- 
vanju družine In družinski zakonodaji hoteli dati moškemu 
drugačno vlogo, in sicer enakopravno pravico in odgovornost 
pri reševanju skupnega vprašanja - otroka. Tudi to vprašanje 
zahteva podrobnejšo razčlenitev. 

V okviru tega pa bi bilo treba preučiti tudi odnos staršev do 
otrok. V razpravi je bilo namreč opozorjeno, da starši zlorab- 
ljajo roditeljske pravice in prihaja čedalje pogosteje do nasilja 
nad otroki. 

Tudi na izvenzakonsko skupnost ter otroke, ki so rojeni v 
izvenzakonski skupnosti, so v praksi različni pogledi; prihaja 
do drugačnega tretiranja teh otrok, čeprav jih je zakon v celoti 
Izenačil z zakonskimi. Tudi v predloženem gradivu omenjeno 
vprašanje ni pravilno opredeljeno. 

V razpravi je bilo prav tako opozorjeno na izkoriščanje 
položaja mater samohranilk zaradi večjih materialnih ugo- 
dnosti ter na vrsto probiemov v zvezi z ugotavljanjem očetov- 
stva. Pot za rešitev tega vprašanja je v tem, naj bi imelo 
ugotavljanje očetovstva v socialno-skrbstveni in sodni praksi 
čedalje manjši pomen. Težiti je trebe k temu, naj bi pravice iz 
dela in vse ostale pravice, ki jih človek ima v našem sociali- 
stičnem samoupravnem sistemu, dale možnost za nemoteno 
preskrbo otroka, k! se rodi izven zakonske skupnosti. Družba 
pa naj bi priskočila ha pomoč takšnemu otroku z vsemi 
možnimi socialnimi ukrepi, pri čemer pa je seveda potrebno v 
največji možni meri upoštevati otrokovo potrebo po obeh 
starših. Zato bi kazalo skrb za družino čimprej decentralizirati 
in demokratizirati ter prenesti odločanje o teh vprašanjih v 
krajevno skupnost. Tako bi strokovni delavci pri razreševanju 
teh konfliktnih situacij lahko pobliže spoznali razmere posa- 
meznikov ter preprečevali tovrstno izkoriščanje. Takšne de- 
viaclje je treba namreč preprečiti, ne pa na njih graditi trdnejši 
pravni sistem. 

Pereč problem so tudi preživnine, saj ostaja to vprašanje ob 
razpravi največkrat neurejeno. Sodna praksa v tem pogledu 
niha in so marsikdaj le-te zgolj simbolične. Precej problemov 
je tudi z izterjavo preživnin od oseb, ki so zaposiene v tujini; ta 
vprašanja naši organi urejajo preko diplomatsko-konzularnih 
predstavništev. Kljub določenim premikom pa je splošna ugo- 
tovitev bila, da se doiočbe o preživninah v praksi še vedno ne 
izvajajo ustrezno. Ob tem je bilo sproženo v razpravi tudi 
vprašanje ustreznosti določb o preživninah in ali jih ne bi bilo 
treba morda doreči. Dogovoriti pa bi se bilo treba tudi o 
valorizaciji preživnin; zdaj &e valorizirajo z rastjo življenjskih 
stroškov, kazalo pa bi jih valorizirati enako kot socialne daja- 
tve. Tudi mnenja o umestnosti oblikovanja posebnega sklada 
za preživnine, ki ga omenja Informacija o uresničevanju za- 
kona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, so bila deljena. 

Po mnenju udeležencev seje je prav tako premalo obdelano 
vprapšanje odvzema roditeljskih pravic. Sodišča 3e odločajo za 
takšen ukrep zelo redko, čeprav ga strokovne službe social- 
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nega skrbstva predlagajo, kar seveda ni v skladu z varovanjem 
interesov otroka. Omenjeno vprašanje je treba podrobneje 
preučiti, prav tako pa tudi institut popolne posvojitve. V praksi 
se namreč še vedno srečujemo z nekaterimi dilemami glede 
anonimnosti posvojitve ter odnosa oziroma pravic naravnih 
staršev do posvojenih otrok. Poleg tega naša zakonodaja ne 
vsebuje določbe, po kateri bi bilo možno posvojiti tudi otroka, 
čigar staršem so bile odvzete roditeljske pravice, čeprav je pri 
nas odvzem te pravice redek in je odveč previdnost, da bi jih 
takim staršem vrnili. , 

Pravzaprav se je dotaknila tudi nekaterih odprtih vprašanj 
pri izvajanju ukrepa oddaje otroka v zdvod na predlog staršev 
ali organov socialnega skrbstva zaradi njegove osebnostne ali 
vedenjske motenosti. Tu se pojavlja zlasti vprašanje, kdo 
lahko odloča o nujnosti oddaje v zavod, koliko časa naj traja 
ukrep in kdo naj o tem odloči. Ukrep včasih traja tudi po 
izpolnjeni polnoletnosti, čeprav ne bi smel. Ker gre za odvzem 
prostosti otroku in ker tudi starši lahko ta institut zlorabljajo, 
je treba prakso na tem področju analizirati in po potrebi 
ukrepati. 

Dalje je treba oceniti tudi rejništvo in preučiti vprašanja, ki 
se pojavljajo ob polnoletnosti otrok v reji, kot so: nadaljnje 
šolanje in pridobitev poklica, urejanje stanovanjskega in ne- 
katerih drugih vprašanj. 

Razprava je poudarila tudi pomen znanstveno-raziskoval- 
nega dela na področju načrtovanja družine in družinski+i 
razmerij. Ob analizi stanja je treba izluščiti vprašanja, ki jih je 
treba raziskati, k temu delu pa pritegniti raziskovalne organi- 
zacije, ki v določeni meri že zdaj zasledujejo to problematiko. 

Glede na številna odprta vprašanja, ki so bila nanizana v 
razpravi, je moč povzeti, da se intencije zakona v celoti ne 
uresničujejo tako, kot je bilo zamišljeno. Osnovna dilema, 
izražena v razpravi, je, ali so za učinkovitejše reševanje teh 
problemov potrebne spremembe posameznih določil zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali pa kaže iskati 
možnosti in rešitve v podzakonskih aktih, navodilih o izvaja- 
nju posameznih določil zakona ter v strokovnih institucijah. 
To vprašanje ostaja odprto, zato je treba pri nadaljnjem preu- 
čevanju te problematike iskati argumente tako za prvo kot 
drugo možno rešitev. Pri tem pa je treba kritično presojati 
postopke in načine delovanja vseh institucij, zlasti skupnosti 
socialnega skrbstva ter sodišč z vidika, kako uresničujejo 
intencije zakona. Zaradi interdisciplinarnosti problematike pa 
je zelo pomembno tudi povezovanje in sodelovanje vseh 
nosilcev nalog s tega kompleksnega področja. 

Omenjena seja skupine delegatov pomeni prvo razpravo o 
predloženem gradivu. Skupina bo ponovno razpravljala o tej 
problematiki, ko bo Republiški komite za zdravstvo in so- 
cialno varstvo na podlagi te razprave gradivo dopolnil in ji ga 
posredoval v predhodno obravnavano še pred predložitvijo 
Izvršnemu svetu. 

Pri izdelavi gradiva naj predlagatelj upošteva razpravo na 
seji skupine delegatov, še ziasti pa naslednje ugotovitve: 

1. Predloženo gradivo je preobsežno ter ne daje celovite 
ocene uresničevanja dokumentov s tega področja, saj so 
nekateri pojavi in instituti premalo obdelani, podatki, na kate- 
rih temeljijo, pa- deloma zastareli. Tudi izrazito resorsko 
obravnavanje problematike ne ustreza, temveč je potreben 
multidisciplinaren pristop. 

Zaradi medsebojne vsebinske prepletenosti problematike 
naj predlagatelj pripravi o uresničevanju dokumentov s tega 
področja enotno gradivo. Le-to naj vsebuje oceno stanja, 
nakaže odprte probleme, pa tudi usmeritve za nadaljnje obli- 
kovanje politike na tem področju. Gradivo naj bo kratko, 
jedrnato, dopolnjeno z novejšimi podatki o obravnavani pro- 
blematiki. 

2. Pri razčlenjevanju glavnih nalog :n ciljev resolucije o 
načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nasta- 
nek in varnost je treba dosledno upoštevati cilje, opredeljene 
v uvodu resolucije o načrtovanju družine in družbenih priza- 
devanjih za njen nastanek in varnost, kakor tudi cilje, ki 
izhajajo iz njenega II. dela. 

3. Vprašljivo je tudi, ali je v predloženem gradivu primemo 
tako poudarjati pomanjkanje ocen in ocenjevanje vrednostnih 
odnosov, saj gre zlasti za objektivno merljive spremembe v 
združenem delu, ki so pogoj za spreminjanje zavesti in ravna- 
nje ljudi. 

Pri obravnavi te problematike je treba izhajati iz drugačnih 
izhodišč kot so opredeljena sedaj. Izhajati je treba iz tega, da 
se zaradi spreminjanja položaja delovnih ljudi in občanov v 
združenem delu in v samoupravno organizirani družbeni 
skupnosti spreminja tudi položaj družine, pri čemer je bistve- 
nega pomena prenašanje določenih funkcij in opravil iz dru- 
žine na družbene institucije. Ta proces pa je dolgoročen in 
neenakomeren, kajti očitno je zaostajanje za možnostmi, ki jih 
pogojuje razvoj in preobrazba materialne osnove družbe. 

4. Obravnavanje družinske skupnosti, odnosov med spo- 
loma, položaja delavke in matere naj prikaže napredek pri 
uveljavljanju ženske v združenem deiu. Nočnega dela žensk v 
tem gradivu ne bi bilo treba obravnavati, ker Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije obvešča o tem Skupščino SR Slove- 
nije v posebnih informacijah. 

5. Gradivo o uresničevanju resolucije o načrtovanju dru- 
žine je usmerjeno zlasti v prikaz dejavnosti na vzgojno-izobra- 
ževalnem in zdravstvenem področju, ter ju razčlenjuje preveč 
podrobno, medtem, ko so ostala področja, ki so zelo po- 
membna za ustvarjanje pogojev za nastanek in razvoj družine, 
kot je področje socialnega varstva, stanovanjska problema- 
tika, otroško varstvo, manj obdelana. 

Tako je treba gradivo, ki govori o vzgojno-izobraževalnem 
področju, skrajšati in spregovoriti v njem o vključevanju te 
vsebine v programe usmerjenega izobraževanja ter o predza- 
konskem in zakonskem svetovanju kot sestavini vzgojnoizo- 
braževalnega sistema. 

6. Predloženo gradivo prav tako ne daje celovitega vpo- 
gleda v situacijo, ki je nastala po sprejetju zakona o zdravstve- 
nih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odloča- 
nja o rojstvu otrok, zato ga je treba ustrezno dopolniti z oceno 
učinkov omenjenega zakona (s prikazom gibanja rojstev ter s 
podatki o kontracepciji, prekinitvi nosečnosti, paialoških no- 
sečnostih) ter z novimi problemi, ki se pri tem porajajo, kot so: 
odnos organizacije združenega deia do nosečnic in zagotav- 
ljanje ustreznih delovnih pogojev za nosečnice, sodelovanje 
med službo za zdravstveno varstvo matere in otroka ter medi- 
cino dela, visoko število hospitalizacij po prekinitvi nosečno- 
sti, spoznanja in ugotovitve o uporabi kontracepcijskih sred- 
stev. 

Pri obravnavanju načrtovanja družine je treba izhajati iz 
usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije, ki opredeljuje 
nezaželeno nosečnost kot bolezen, kontracepcijo kot preven- 
tivo, prekinitev nosečnosti pa kot kurativo. 

7. Stanovanjsko problematiko kaže osvetliti v smislu novih 
razmer na stanovanjskem področju, kajti stanovanje je opre- 
deljeno v resoluciji o načrtovanju družine kot pomemben 
materialni pogoj za njen nastanek. Prikazati bi bilo treba 
učinke dosedanjega obravnavanja mladih družin in družin z 
nizkimi osebnimi dohodki ter možnosti reševanja tega vpraša- 
nja s sprejetjem novega zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu in družbenega dogovora o skupnih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. Prav tako ni 
analiziran položaj družin, ki bivajo v podnajemniških stanova- 
njih. 

Glede na zaostrene družbenoekonomske odnose bi kazalo 
obdelati in razčleniti funkcijo socialnih korektivov nasploh. 

8. Izhajajoč iz dejstva, da je vsa naša aktivnost na obravna- 
vanem področju namenjena varstvu otroka, je treba v gradivu 
kompleksneje obdelati učinke podaljšanega porodniškega 
dopusta v smislu izboljšanja položaja zaposlenih mater. 

V okviru te problematike je treba preučiti tudi politiko 
družbene intervencije za otroka, vključno z otroškim dodat- 
kom, pri čemer se pojavlja vprašanje nadaljnje politike na tem 
področju: ali več prispevati neposredno v obliki denarnih 
dajatev ali posredno prek družbenega varstva otrok in šolske 
prehrane. Poleg tega tudi prikaz otroškega dodatka ne zado- 
voljuje, kajti manjka opredelitev njegove funkcije. 

Dalje je treba ustvarjati pogoje za razvijanje vseh oblik 
družbenega varstva otrok, zlasti cenejših in v okviru tega 
razčleniti tudi možnosti hitrejšega razvijanja družinskega var- 
stva otrok (vloga in naloge krajevne skupnosti pri tefri). Oce- 
niti kaže tudi dosedanje razvijanje celodnevne šole, njen 
pomen ter možnosti nadaljnjega razvijanja. 

Vzgojno-varstvene organizacije pa je potrebno opredeliti 
kot središča vzgoje in izobraževanja za celotno populacijo 
otrok, ne le tistih, ki obiskujejo varstvene ustanove. 
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Na področju otroškega varstva se soočamo z novim proble- 
mom, ko zaradi višjih cen v vzgojnovarstvenih organizacijah 
in povečanih življenjskih stroškov otroci zapuščajo varstvene 
organizacije. Zato je treba oceniti razsežnost tega pojava ter 
ugotoviti tudi, v kolikšni meri vplivajo na ceno standardi za 
delo vzgojnovarstvenih organizacij. 

Na področju davčne politike pa se odpira aktualno vpraša- 
nje olajšav pri obdavčevanju izdelkov za otroke. To vprašanje 
narekuje čimprejšnjo preučitev. 

9. O uresničevanju zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih ni podana celovita pravno-sistemska ocena, saj ta 
zakon kompleksno ureja pravna razmerja v zakonski zvezi in 
družini, ki jih je prej urejalo več zveznih in republiških predpi- 
sov ter prinaša več zelo pomembnih novosti v smislu humani- 
zacije odnosov. Gradivo je pomanjkljivo predvsem v tem, da 
se omejuje v glavnem na obravnavo socialnih vprašanj s 
področja družinske zakonodaje. Zato ga je treba dopolniti z 
oceno vseh novih institutov zakona o zakonski zvezi in dru- 
žinskih razmerjih, zlasti spravnega poskusa, razveze, preživ- 
ninskega režima med zakonci ter med starši in otroki ter 
popolne pdsvojitve, ki tudi sicer v predloženem gradivu ni 
ustrezno tretirana. Ugotoviti je treba, ali se novi instituti ure- 
sničujejo v skladu z intencijami zakona v smislu varovanja 
interesov otroka in večje humanizacije medčloveških odno- 
sov, ob tem pa analizirati, ali obstajajo razlogi za morebitne 
spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
zaradi neustreznega izvajanja naštetih institutov. 

10. Gradivno daje prevelik poudarek zakonskim svetovalni- 
cam. Ta institut pomeni realizacijo ustavnega določila o pra- 
vici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, pri čemer 
predstavlja zakonska svetovalnica prvi stik družbe z nastaja- 
jočo družino, v katerem občani uresničujejo pravico do infor- 
miranja o vprašanjih, ki so pomembna za nemoten razvoj 
družine. Besedilo o svetovalnicah bi kazalo dopolniti z novej- 
šimi podatki, med drugim tudi s sklepom Republiškega komi- 
teja za zdravstveno in socialno varstvo o ustanovitvi komisije 
za spremljanje dela v predzakonskih in zakonskih svetovalni- 
cah. Za bodočo usmeritev pa kaže ugotoviti, da je bilo v prvi 
etapi - tudi iz objektivnih razlogov - premalo sodelovanja 
med skupnostmi socialnega skrbstva in izobraževalnimi 
skupnostmi, kajti zakonske svetovalnice so sestavni del celo- 
vitega vzgojnoizobraževalnega sistema, kar je premalo pou- 
darjeno. 

11. V okviru ocene uresničevanja novih institutov je treba 
razčleniti pomen sporazumne razveze, neuspehe s pravnega 
poskusa zaradi izvajanja te oblike pomoči družini v prihodnje 
ter poudariti njegov cilj, in sicer urejanje odnosov ob razvezi 
•zakoncev v zvezi z otrokom. 

12. Ob obravnavi razmerja med starši in otroki je treba o 
problemu dodelitve otrok ob razvezi primerjati izkušnje in 
oceno skupnosti socialnega skrbstva s sodnimi. Tudi stike z 
otroki je treba podrobneje razčleniti. Problematika, ki zadeva 
razvezo, je ocenjena zgolj z vidika skupnosti socialnega 
skrbstva, manjkajo pa ocene in izkušnje sodne prakse, zlasti o 
tem, kako se uresničuje enakopravna odgovornost očeta pri 

reševanju tega vprašanja. Preučiti pa je treba tudi razsežnost 
pojava zlorabljanja roditeljskih pravic nad otroki. 

13. Enako je treba revidirati stališča o izvenzakonski skup- 
nosti ter o otrocih, ki so rojeni izven zakonske skupnosti, saj 
so vsebinsko napačno opredeljena. Gradivo se namreč ome- 
juje zgolj na neurejene pravne posledice izvenzakonske skup- 
nosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
zdravstvenega zavarovanja in na stanovanjskem področju ter 
na posebno tretiranje otrok, rojenih izven zakona, čeprav jih 
je zakon povsem izenačil z zakonskimi otroci, medtem pa 
dejanska vsebina in bistvo omenjenih institutov nista oce- 
njena. 

Preučiti pa kaže tudi nekatere negativne pojave, povezane s 
statusom mater samohranilk ter vprašanja v zvezi z ugotavlja- 
njem očetovstva, kajti to vprašanje v predloženem gradivu ni 
ustrezno opredeljeno. 

Prav tako je treba širše oceniti določanje preživnin otrokom 
in postopke pri tem, saj se določbe zakona v praksi še vedno 
ne izvajajo ustrezno. Preučiti pa je treba tudi njihovo višino in 
valorizacijo. 

14. Popolno posvojitev, kot nov institut, je treba bolj pouda- 
riti in jo ustrezno opredeliti; kot kaže, v praksi še vedno niso v 
celoti odpravljeni dvomi o pravici bioloških staršev do posvo- 
jenih otrok. Če takšni dvomi obstajajo tudi v pravni teoriji, je 
treba opozoriti na omenjeno vprašanje in ga razčistiti; enako 
pa tudi vprašanje anonimne posvojitve. 

V okviru tega vprašanja bi bilo treba preučiti še izvajanje 
ukrepa odvzema roditeljskih pravic v smislu posebnega druž- 
benega varstva otrok. Dalje je treba oceniti tudi pozitivne 
premike pri rejništvu, hkrati pa razčleniti problematiko, ki se 
pojavlja s polnoletnostjo rejencev. 

15. Zaradi kopice odprtih vprašanj je treba analizirati tudi 
izvajanje ukrepa oddaje otrok v zavod zaradi njihove oseb- 
nostne in vedenjske motenosti. 

16. Izrednega pomena za uspešno izvajanje nalog s tega 
področja je ustrezna izbira kadrov in njihovo usposabljanje. 
Zato gradivo mora spregovoriti o tem vprašanju, kakor tudi o 
pomenu znanstveno-raziskovalnega dela ter o opredelitvi 
programa raziskav. 

17. V zaključnem delu gradiva je treba poudariti ugotovitev, 
da je slabo razvita aktivna vloga uporabnikov v samoupravnih 
interesnih skupnostih eden izmed vzrokov zaostajanja ter 
premalo življenjskih in racionalnih rešitev na področjih, ki jih 
obravnavajo dokumenti o načrtovanju družine in družinski 
zakonodaji. 

Ustrezno je treba poudariti tudi našo skupno nalogo, in 
sicer spodbujanje delavcev in občanov k večji aktivnosti pri 
reševanju odprtih vprašanj s tega kompleksnega področja. 

18. Problematika, ki obravnava predloženo gradivo, je inter- 
disciplinarna, zato naj Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo pritegne k dodelavi gradiva tudi vse druge 
nosilce nalog, s tega področja, zlasti pravosodne organe, 
samoupravne interesne skupnosti ter po potrebi še druge 
dejavnike. Pa tudi sicer je potrebno pri uresničevanju vseh 
nalog s tega področja čim tesnejše sodelovanje vseh naštetih 
dejavnikov. 

'£[1^ , - 
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ANALIZA 

vprašaof obdavčevanja dohodkov iz 

kmetijskih dejavnosti in predlogi možnih 

rešitev za prehod na odmerjanje davka 

od dohodkov iz kmetijstva od 

katastrskega dohodka na dejanski 

dohodek 

I. UVOD 

Po veljavnem zakonu o davkih občanov (Uradni list 
SRS, št. 21/74 z dopolnitvami) se dohodki iz kmetijskih 
dejavnosti obdavčujejo praviloma na podlagi katastr- 
skega dohodka. Občinske skupščine pa lahko določijo, 
da se posameznim zavezancem davka iz kmetijstva da- 
vek odmerja po dejanskem dohodku. Predlog novega 
zakona o davkih občanov, ki ga je pripravil v letu 1980 na 
podlagi osnutka zakona in stališč in predlogov k osnutku 
zakona Republiški sekretariat za finance, je v osnovi 
ohranil veljavni sistem obdavčitve dohodkov iz kmetij- 
stva. Uvedba obdavčevanja po dejanskem dohodku bi 
po mnenju predlagatelja zaradi kompleksnosti proble- 
matike in vrste nerešenih vprašanj družbenega, eko- 
nomskega in socialnega značaja, nujno povzročil odloži- 
tev sprejema zakona. Zato je bilo ocenjeno, da je primer- 
neje kasneje dopolniti zakon. 

K predlogu zakona o davkih občanov je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prejel pripombe, ki se nanašajo 
tudi na vprašanje načina obdavčevanja dohodkov iz 

kmetijstva oziroma na zahtevo za prehod od obdavčeva- 
nja kmetijstva po katastrskem dohodku na obdavčitev 
po dejanskem dohodku. Zato je koordinacijska komisija 
Izvršnega sveta imenovala delovno skupino iz predstav- 
nikov Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Republiškega komiteja za delo, Republi- 
škega sekretariata za finance, Republiške uprave za 
družbene prihodke, Republiške konference SZDL, Go- 
spodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slove- 
nije, Kmetijskega inštituta Slovenije in Geodetske 
uprave Slovenije z nalogo, da evidentira in prouči odprta 
vprašanja ter izoblikuje predloge možnih rešitev za pre- 
hod od odmerjanja davka iz kmetijstva po katastrskem 
dohodku na odmerjanje davka po dejanskem dohodku. 

V analizi, ki jo je pripravila delovna skupina, najprej 
prikazujemo sedanje družbenoekonomsko stanje na po- 
dročju zasebnega kmetijstva in sedanji način obdavče- 
vanja dohodkov iz kmetijstva, temeljni cilji nadaljnjega 
razvoja na področju zasebnega kmetijstva, temeljna 
izhodišča za obdavčevanje dohodka iz kmetijstva ter 
predlog možnih rešitev za postopen prehod na obdavče- 
vanje po dejanskem dohodku. 

II. PRIKAZ SEDANJEGA STANJA ZASEBNEGA 
KMETIJSTVA IN VELJAVNI NAČIN 
OBDAVČEVANJA DOHODKOV IZ KMETIJSTVA 

1. Prikaz sedanjega stanja zasebnega 
kmetijstva 

1.1. Število kmetijskega prebivalstva se je v obdobju 
1961-1971 zmanjševalo po 3,3% letni stopnji. Istočasno se je 
delež kmetijskega prebivalstva v skupnem številu prebivalstva 
zmanjšal od 30,9% v letu 1961 na 20,4% v letu 1971. 
Število in delež kmetijskega prebivalstva 
Leto Skupno število prebivalstva število kmetijskega prebivalstva 

število stop. število delež % stop. 
rasti rasti 

1961 1.591.123 - 492.503 30,9 - 
1971 1.727.137 0,8 353.031 20,4 -3,3 
1975' 1.800.022 1,0 310.000 17,2 -3,1 
1980' 1.900.000 1,1 261.000 13,8 -3,4 
1 ocena, drugi podatki - popis prebivalstva 

Po ocenah cejevobdobju 1971-1980 proces deagrarizacije 
še povečal, tako da smo imeli v letu 1980 le še 13,8% oziroma 
261.000 kmetijskega prebivalstva. V omenjenem obdobju je 
skupno število prebivalstva naraščalo po okoli 1% povprečni 
letni stopnji. 

Še hitreje od zmanjševanja kmetijskega prebivalstva v 
skupnem prebivalstvu se je zmanjševal delež aktivnega kme- 

tijskega prebivalstva v skupnem aktivnem prebivalstvu. Ta 
delež je upadel od 36,6% v letu 1961 na 24,5% v letu 1971 ter 
na 14,8% v letu 1979 (ocena Zavoda SRS za družbeno planira- 
nj e). 

Ze iz primerjave obeh podatkov lahko ugotovimo, da se 
kmetijsko prebivalstvo hitreje stara kot skupno prebivalstvo v 
Sloveniji. To nam dokazujejo tudi podatki iz popisov prebival- 
stva, ko se je delež starega kmetijskega prebivalstva nad 65 let 
povečal iz leta 1961 do 1971 od 9,7% na 14,1%, zmanjšal pa 
se je delež mladih do 14 let od 27,5% na 23,5%. Starostno 
strukturo kmetov - nosilcev kmečkih gospodarstev pa nam 
kažejo tudi podatki o starostni strukturi kmetov, ki so sta- 
rostno zavarovani. Po teh podatkih je delež kmetov starih do 
40 let le 5,4%, starih do 60 let 38,6%, medtem ko je starih nad 
60 let kar 61,4%. 

Število kmetov, ki so bili starostno zavarovani v letu 1979 
Starost Število Delež 

v skupnem 
številu 

do 30 let ~ iT374 2\0% 
od 30 let do 40 let 2.361 3,4% 
od 40 let do 50 let 8.837 12,8% 
od 50 let do 60 let 14.057 20,4% 
od 60 let do 65 let 6.760 9,8% 
od 65 let do 70 let 12 062 17,5% 
od 70 do 75 let 11.060 16,1% 
nad 75 let 12.429 18,0% 
SKUPAJ 68.940 100,0% 
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1.2. V zasebni lasti je bilo v Sloveniji leta 1979 90,2% vseh 
njiv in vrtov, 89,9% vseh obdelovalnih oziroma 85,1% vseh 
kmetijskih površin. Po podatkih Geodetske uprave Slovenije 
je v Sloveniji v zasebnem lastništvu 4.585.800 zemljiških par- 
cel, razdeljenih med 355.556 lastnikov oziroma ustrezno več, 
kolikor posamezno gospodarstvo združuje več tastnikov ali 
solastnikov (po oceni 405.000 gospodinjstev). Na eno gospo- 
dinjstvo odpade poprečno 11 kmetijskih in gozdnih parcel, ki 
imajo skupno površino 3,3 ha. Poprečna velikost parcele 
obdelovalnih površin znaša 25,4 arov. 

Na veliko razdrobljenost kažejo tudi podatki o posestni 
strukturi gospodinjstev. Od 232.815 gospodinjstev, ki so last- 
niki zemljišč, odpade na gospodinjstva (vir: Statistični letopis 
Slovenije 1980) z: 
0,1 -2,0 ha 118.844 gospodinjstev ali 51% 
2,1 - 5,0 ha 46.756 gospodinjstev ali 20% 
5,1 - 10,0 ha 34.918 gospodinjstev ali 15% 
nad 10,0 ha 32.297 gospodinjstev ali 14% 

1.3. Na razdrobljenost kmetijskih posesti opozarjajo tudi 
podatki o številu nosilcev katastrskega dohodka negozdnih 
površin in višini katastrskega dohodka po posameznih kate- 
gorijah (vir: odmerna statistika Republiške uprave za druž- 
bene prihodke za leto 1979). Od skupnega števila 355.556 
nosilcev katastrskega dohodka negozdnih površin odpade: 
- 131.132 ali 36,9% na zavezance (s katastrskim dohodkom 
do 470 din), ki so iz odmerno tehničnih razlogov oproščeni 
davka iz kmetijstva; 
- 32.768 ali 9,2% na zavezance iz višinskih krajev, ki izpolnju- 
jejo pogoje za oprostitev po občinskih predpisih na podlagi 
pooblastil iz davčnega zakona; 
- 191.656 ali 53,9% zavezancem pa se odmerja davek iz 
kmetijstva. 

Podatki za preteklo obdobje kažejo, da se vzporedno s 
porastom števila nosilcev katastrskega dohodka (v letu 1975 
jih je bilo 315.751) povečuje število zavezancev, ki so iz 
odmerno tehničnih razlogov oproščeni davka iz kmetijstva (v 
letu 1975 je bilo takih 96.057 ali 30,4%), medtem ko se zmanj- 
šuje število obdavčenih zavezancev (v letu 1975 je bilo 
186.833 ali 59,2%). Ti podatki nas opozarjajo, da proces 
nadaljnjega drobljenja kmetijskih posesti še ni zaustavljen. 

Iz podatkov o številu zavezancev po občinah je razvidno, da 
so zavezanci, ki so iz odmerng tehničnih razlogov oproščeni 
davka iz kmetijstva, močno udeleženi v večjih mestnih obči- 
nah (Celje, Ljubljana, Maribor, Kranj, Domžale), kjer je takih 
zavezancev nad polovico. Po naši oceni so to lastniki, katerih 
zemljišča neznatno presegajo funkcionalno zemljišče ob sta- 
novanjskih stavbah (vrtičkarji). Zavezanci iz višinskih "krajev, 
ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev po občinskih predpisih 
prevladujejo v odročnih, hribovitih predelih občin (Cerknica, 
Tolmin, Idrija, Kočevje), kjer taki zavezanci predstavljajo 
okrog polovico vseh zavezancev v občini. 

Od skupnega zneska katastrskega dohodka zasebnih kme- 
tovalcev v višini 1.486 mio din odpade (odmerna statistika 
Republiške uprave za družbene prihodke za leto 1979): 
24 mio din KD ali 2% na zavezance, ki so iz odmerno tehnič- 
nih razlogov {s KD do 470 din) oproščeni davka; 
151 mio din KD ali 10% na zavezance iz višinskih krajev, ki so 
oproščeni davka iz kmetijstva in 
1.311 mio din KD ali 88% na zavezance, katerim se odmerja 
davek iz kmetijstva. 

Zavezanci, katerim se odmerja davek iz kmetijstva (191.056 
zavezancev s skupnim katastrskim dohodkom 1.311 mlo din), 
so glede na višino katastrskega dohodka za odmero davka iz 
kmetijstva takole razporejeni: 
do 10:000 din KD 
od 10.000 do 15.000 din KD 
od 15.000 do 20.000 din KD 
od 20.000 do 25.000 din KD 
nad 25.000 din KD 

114.247 ali 75,3% zavezancev 
22.317 ali 11,6% zavezancev 
12.665 ali 6,6% zavezancev 
6.418 ali 3,4% zavezancev 
6.0'i 2 ali 3,1% zavezancev 

SKUPAJ 191.656 ali 100% zavezancev 
Iz gornjih podatkov je razvidno, da skupina zavezancev z 

najnižjim katastrskim dohodkom predstavlja tri četrtine vseh 
zavezancev. Iz primerjave podatkov za preteklo obdobje ugo- 
tavljamo precejšen porast te skupine zavezancev. V letu 1975 
je bilo teh 130.272 ali 69% vseh zavezancev. Hkrati pa opa- 
žamo počasnejše upadanje števila zavezancev z višjim kata- 
strskim dohodkom, vendar ocenjujemo, da na ta pojav ne 

vpliva zgolj drobljenje kmetijskih posesti, temveč tudi spre- 
memba strukture kmetijske proizvodnje (npr. prehod iz njiv- 
skih kultur na travniške v zvezi s preusmerjanjem kmetij). 

V zdravstveno zavarovanje kmetov je po podatkih odmerne 
statistike vključenih 70.992 kmetijskih gospodarstev s 173.399 
družinskimi člani in v starostno zavarovanje kmetov 68.940 
kmetijskih gospodarstev. Vsem ostalim je torej kmetovanje le 
vzporedna, dopolnilna dejavnost ob zaposlitvi, pokojnini ali 
neki drugi dejavnosti, iz katere črpajo pretežni del sredstev za 
preživljanje. Deloma pa gre tudi za kmetovalce, ki so iz na- 
slova raznih oblik združevanja kmetov pridobili pravice do 
delavskega zavarovanja. 

1.4. S sprejemom novega zakona o združevanju kmetov se 
je število združenih organizacij povečalo. Zmanjšalo pa seje 
število enovitih zadrug, ki so v večini primerov imele prvelik 
obseg. Sedaj deluje 20 enovitih kmetijskih zadrug, v katerih 
sestavu je 65 temeljnih zadružnih organizacij in 28 temeljnih 
organizacij združenega dela, 22 temeljnih organizacij koope- 
rantov v kmetijstvu, 41 temeljnih organizacij kooperantov v 
gozdarstvu in 1 delovna organizacija kooperantov. V okviru 
organizacij deluje še 288 zadružnih in 246 delovnih enot. Vse 
kmetijske zadruge so vključene v agrosisteme - sestavljene 
organizacije združenega dela-4. Skladno s porastom organi- 
zacij in njihovega približevanja kmetom se je povečalo tudi 
število članov, katerih je sedaj že 52,050. Občasno pa z za- 
družnimi organizacijami sodeluje okrog 35.000 kmetov, ki 
občasno proizvodno sodelujejo. Pomembna oblika poveza- 
nosti kmetov so razne oblike skupnosti (proizvodne, strojne, 
pašne Itd)., teh je že 3.596, ki vključujejo 29.246 kmetov. 
Skladno z organiziranostjo kmetov je naraščala tudi tržna 
proizvodnja; npr. mleko-1975 - 169.066.231 I, leta 1979 pa že 
242.231.000 I. Ob tem, da ima 77% kmetov, ki so vključeni v 
organizirano pridelavo mleka le do 3 krave; kaže na veliko 
razdrobljenost posesti in proizvodnje. 

Zaradi navedenega je tudi razumljivo, da je zajeto v pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje le 5.644 združenih kmetov, 
od katerih jih je upokojenih 2.714 - od tega 2.085 borcev NOV. 
V zavarovanje je vključenih malo mladih kmetov. Vzrok je v 
majhni ekonomski moči kmetije, kar je rezultat obstoječe 
agrarne strukture. 

1.5. Med pomembnejšimi proizvodi, je v letu 1979 zasebno 
kmetijstvo udeleženo pri skupni proizvodnji z naslednjim od- 
stotkom: pšenice 87,1%, koruze 83,5%, krompirja 99,1%, 
govejem mesu 81,8%, svinjskem mesu 68,2% in mesu perut- 
nine 10,8%, mleku 91,2%, sadju 61,6% in grozdju 80,9%. 

Delež odkupa zasebnega kmetijstva v skupnem odkupu v 
Sloveniji je v letu 1979 pri pomembnejših proizvodih znašal: 
pšenice in rži 7,6%, koruze 7,0%, goveda 84,0%, prašičev 
40,0%, perutnine 2,4%, mleka 77,4%, jabolkah 3,6% in groz- 
dju 70,3%. 

Iz navedene primerjave izhaja, da zasebno kmetijstvo 
ustvarja glavne viške kmetijskih proizvodov predvsem pri živi- 
norejski proizvodnji in v predelavi grozdja. 

2. Veljavni sistem obdavčevanja dohodkov iz 
kmetijstva 

2.1. Veljavni sistem obdavčevanja kmetijstva temelji na ka- 
tastrskem dohodku kot osnovi za odmero davka iz kmetijstva, 
ki je tudi osnova za odmero dela obveznosti za zdravstveno In 
starostno zavarovanje kmetov ter še za nekatere druge obvez- 
nosti (vodni prispevek, samoprispevek, prispevek solidarnosti 
itd.). Ker je katastrski dohodek ugotovljen na podlagi objek- 
tivnih kriterijev (poprečni pridelki po posameznih razredih 
vsake katastrske kulture, poprečni stroški glede na običajen 
način gospodarjenja, poprečna cena pridelkov), tako obliko- 
vana davčna osnova ne upošteva višjih dohodkov, ki jih posa- 
mezniki dosegajo z intenzivnejšo obdelavo, predvsem pa ne 
upošteva različnih pogojev za prodajo kmetijskih pridelkov, 
bližine tržišča in podobno. Zato se različna možnost dosega- 
nja dohodkov upošteva z uvedenimi diferenciranimi davči- 
nami stopnjami, ki so višje za predele z ugodnejšimi ekonom- 
skimi, predvsem pa tržnimi pogoji in nižje za višinske predele, 
v kolikor je za ta davek sploh uveden. 

Glede na kriterije, ki so opredeljeni z davčnim zakonom, so 
katastrske občine v Sloveniji razvrščene v štiri skupine in v 
okviru teh z medobčinskim dogovorom o usklajevanju davčne 
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politike v Sloveniji določeni naslednji razponi davčnih sto- 
penj: 
I. skupina od 9% do 11% 
II. skupina od 6% do 8% 
III. skupina od 3% do 5% 
IV. skupna od 1% do 1,5% 

Zavezancem, ki so jim ne odmerja prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov, ker jim kmetijstvo ni osnovni vir (razen 
kmetov - kooperantov), se zaradi približnega izenačevanja 
skupnih obveznosti od dohodkov iz kmetijske dejavnosti, 
odmerja še dodatni davek iz kmetij3tv3 v vjšinl najmanj 5% 
oziroma 10% za leto 1880 po predlogu dogovora o usklajeva- 
nju davčne politike v občinah. 

Različna davčna sposobnost posameznega zavezanca se 
ob ureditvi, ko se obdavčuje poprečni možni in ne dejanski 
dohodek, upošteva tudi v obliki raznih oprostitev in vrste 
socialnih in ekonomskih olajšav. 

Na podlagi davčnega zakona občinske skupščine prizna- 
vajo razne oprostitve za zemljišča zasajena z novimi nasadi 
(do časa polne rodnosti), za zemljišča v višinskih krajih, ko je 
možnost doseganja dohodkov znatno omejena; uvedene so 
olajšave zaradi prizadetosti ob elementarnih nezgodah, izdat- 
kov za zdravljenja ali pogreb družinskih članov. Med ekonom- 
skimi olajšavami so zlasti pomembne olajšave v zvezi z vlaga- 
njem sredstev v preusmerjanje kmetij, ko se davek za dolo- 
čeno dobo znižuje od 25% do 100%. V zvezi s socialno 
političnimi olajšavami velja omeniti olajšava za družine z 
mladoletnimi otroki ter drugimi delanazmožnimi družinskimi 
člani, za katere se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega 
takega člana; za borce NOV se odmerjeni davek zniža od 10% 
do 50%. 

Pri obdavčevanju dohodkov iz gozda se za davčno osnovo 
uporablja vrednost za posek določenega lesa. Na ta način 
ugotovljena davčna osnova v večji meri odraža dejansko 
doseženi dohodek kot bi ga katastrski dohodek gozdnih zem- 
ljišč, izračunan glede na poprečni letni prirast lesne mase. 

V primerih, ko zavezanci davka iz kmetijstva dosegajo do- 
hodke od postranske kmetijske dejavnosti in od izkoriščanja 
zemljišč v nekmetijske namene, so tako doseženi dohodki 
obdavčeni z davkom iz obrtne dejavnosti. 

Že veljavni davčni zakon dopušča možnost, da občinske 
skupščine za pcsmezne vrste zavezancev namesto obdavče- 
nja po katastrskem, dohodku uvedejo obdavčenje po dejan- 
skem dohodku. Obdavčitev po dejanskem dohodku je za 
določene zavezance uvedlo 13 občin in to predvsem za zave- 
zance, ki dosegajo večje dohodke od vzreje piščancev, pitanja 
živine in prašičev. Po z'branih podatkih je obdavčitev po 
dejanskem dohodku izvajalo 5 občin in sicer: Ajdovščina, 
Gornja Radgona, Slovenske Konjice, ŽcJec in Tolmin. Med- 
tem, ko prve tri občine izvajajo tovrstno obdavčitev že nekaj 
let, pa je občina Žalec pričela z izvajanjem za leto 1979, 
Tolmin pa v letu 1981. 

V občini Ajdovščina je bilo za leto 1978 obdavčenih po 
dejanskem dohodku 15 zavezancev, ki so dosegli 5.,812.200 
din (povprečno na zavezane« 387.460 din) celotnega dohodka 
oziroma 1.885.544 din (povprečno na zavezanca 125.703 din) 
čistega dohodka (celotni dohodek, zmanjšan za stroške). Od 
navedenih 15 zavezancev so 4 zavezanci dosegli dohodek v 
višini bruto osebnega dohodka, katerim so bile odmerjene 
obveznosti le iz osebnega dohodka (davek iz osebnega do- 
hodka delavcev in prispevki), 11 zavezancem pa tudi davek iz 
dejavnosti in prispevki iz dohodka. Od »kupnih obveznosti 
414.167 din (povprečno na zavezanca 37.651 din) znaša davek 
iz osebnega dohodka delavcev 19.624 (povprečno na zave- 
zanca 1.784 din) aii 6% skupnih obveznosti, davek iz dejavno- 
sti 163.596 din (povprečno na zavezanca 14.872 din) aii 39%, 
prispevki iz oeeonega dohodka pa 230 947 din (povprečno na 
zavezanca 20.995 din) aii 55% skupnih obveznosti. Po dejan- 
skem dohodku so obdavčeni le zavezanci, ki se ukvarjajo z 
rejo perutnine in sicer 10 čistih kmetov, 4 kmatje delavci in 1 
delavec, ki se ne šteje za kmetar 

V občini Slovenske Konjice je za leto 1979 zajetih v obdavči- 
tev po dejanskem dohodku &4 zavezancev, ki se ukvarjajo z 
rejo perutnine in sicsr 36 čistih kmetov in 19 kmetov - delav- 
cev. Navedeni zavezanci so dosegli 7.330.687 din (povprečno 
na zavezanca 135.753 din) celotnega dohodka oziroma 
1.327.872 din (povprečno na zavezanca 24.535 din) čistega 
dohodka. Od skupnih obveznosti 328.351 din je bil odmerjen 

davek iz osebnega dohodka delavcev v višini 53.402 din ali 
17% skupnih obveznosti, davek iz dejavnosti v višini 234.481 
din ali 71% in prispevki iz osebnega dohodka v višini 40.468 
ali 12% skupnih obveznosti. 

V občini Gornja Radgona je bil za leto 1979 obdavčen po 
dejanskem dohodku en zavezanec. Zavezanec - čisti kmet se 
ukvarja z rejo perutnine in je dosegel 250.210 din celotnega 
dohodka oziroma 32.814 din čistega dohodka. Ker zavezan- 
čev čisti osebni dohodek ni presegel bruto osebnega do- 
hodka, je bil odmerjen le davek iz osebnega dohodka delav- 
cev v višini 574 din ali 11% skupnih obveznosti in prispevki iz 
osebnega dohodka v višini 4.741 din aii 89%. 

V občini Žalec so na osebni poziv za vložitev davčnih 
napovedi v te vložili le 3 zavezanci in sicer 2, ki se ukvarjata z 
rejo piščancev in 1 zavezanec, ki se ukvarja s sadjarstvom. 
Celotni dohodek, ki so ga napovedali omenjeni zavezanci 
znaša 398.535 din oziroma čisti dohodek 178.719 din. Po 
informaciji davčne uprave skupščine občine Žalec odmera 
davka po dejanskem dohodku ni bila izvršena, zaradi neenot- 
nega pristopa obdavčevanja kmetijstva po dejanskem do- 
hodku v okviru regije, prdvidene spremembe v davčnem za- 
konu ter še drugih okoliščin. 

Iz gornjih podatkov izhaja, da je čisti dohodek zavezanca v 
povprečju obremenjen z davki in prispevki v občini Ajdov- 
ščina z 22%, Slovenskih Konjicah s 25% in v Gornji Radgoni s 
16%. 

Ugotavljamo torej, da sprejete odloke o uvedbi obdavčenja 
po dejanskem dohodku izvaja le 5 občin, v ostalih 8 pa 
ugotavljajo', da zavezanci ne izpolnjujejo z odloki določenih 
pogojev za preuvrstitev na obdavčitev po dejanskem do- 
hodku. 

Zakon o davkih občanov pod enakimi pogoji kot za ostale 
občane tudi za kmetijske proizvajalce določa še obdavčenje z 
davkom iz 3kupnega dohodka občanov, če njihov skupni čisti 
dohodek presega za vsako leto posebej določeno višino do- 
hodka (za leto 1978 je bilo v SR Sloveniji 6 takih zavezancev, 
katerim je bil odmerjen davek v skupnem znesku 8.393 din - 
povprečno na zavezanca 1.399 din). 

2.2. Po podatkih o odmeri davka iz kmetijstva za leto 1979 
*je bit davek odmerjen 191.656 ali 54% zavezancem, ostalih 
163.900 ali 46% pa je bilo oproščenih (zavezanci s katastrskim 
dohodkom do 470 din in zavezanci iz višinskih krajev). Eno- 
letna odmera davka iz kmetijstva, ob upoštevanju davčnih 
olajšav, ki predstavljajo okrog 20% od odmerjenega davka, 
znaša nekaj nad 109 milijonov din in se na taki višini zadržuje 
že vrsto let. V okviru skupnih obremenitev 484,8 mio din 
predstavlja davek iz kmetijstva le še 22,5%, prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kmetov (ki se v dveh tretjinah določa 
v odvisnosti od katastrskega dohodka) 43,1%, prispevek za 
starostno zavarovanje kmetov (ki se v eni četrtini določa v 
odvisnosti od katastrskega dohodka) 26,8%, medtem ko 
ostale obveznosti (vodni prispevek, samoprispevek, prispevek 
solidarnosti) predstavljajo manjši delež v skupni obremenitvi 
-7,6%. 

Skupen znesek po posameznih vrstah dajatev je razviden iz 
naslednjega pregleda: 

a) davki 
- iz kmetijstva (od katastrskega dohodka 

in dohodkov iz gozda) 109 mio din 
b) prispevki 

- za zdravstveno zavavoranje kmetov 209 mlo din 
- za starostno zavarovanje kmetov 130 mio din 

c) druge obveznosti 
- vodni prispevek 11 mio din 
- prispevek solidarnosti 1,7 mio din 
- samoprispevek 24 mio din 
SKUPAJ 484,7 mio din 

III. CILJI V NADALJNJEM RAZVOJU 
KMETIJSTVA 

Sistem obdavčenja v zasebnem kmetijstvu, kot del agrarne 
politike/mora dosledno upoštevati nekatere temeljne cilje, ki 
jih na področju razvoja kmetijstva dolgoročno zasledujemo 
ob upoštevanju pogojev za ta razvoj in doseženo stopnjo 
razvoja družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi: 
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- razdrobljena posestna in parcelna struktura, kot temeljne 
ovire za večjo produktivnost dela in doseganju dohodka na 
osnovi katerega bi si kmet lahko izenačil svoj družbenoeko- 
nomski položaj z delavcem, zahtevajo pospešitev procesa 
združevanja dela, sredstev in zemlje kmetov med seboj in z 
organizacijami združenega dela; 

- ukrepi ekonomske politike in tudi davčne politike morajo 
vzpodbujati stalno fizično in kvalitetno povečevanje kmetijske 
proizvodnje, intenzifikacijo in gospodarnost rabe kmetijskih 
zemljišč in drugih proizvodnih sredstev in na tej podlagi rast 
dohodka, ki bo vse bolj postajala temelj socialne varnosti 
tistih, ki jim je delo na kmetiji edini vir preživljanja; 

- zagotoviti je potrebno primerno izkoriščenost vseh raz- 
položljivih kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo z 
ukrepi kmetijske in davčne politike; 

- dejansko uresničevanje opredeljenega družbenoeko- 
nomskega položaja kmeta, to je, da mu je zajamčena pravica, 
da uresničuje.z ustavo določen samoupravni položaj v sociali- 
stičnih družbenoekonomskih odnosih, razpolaga z rezultati 
svojega dela, zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in 
si s svojim prispevkom po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
zagotavlja socialno varnost, poteka v smislu izenačevanja s 
položajem delavca zelo počasi. To predvsem zaradi majhnega 
dohodka, ki je značilen za večino kmečkih gospodarstev. Le 
nekatere kmetijske intenzivne dejavnosti dajejo dohodek, ki 
bi iahko bil podlaga izenačitvi. V teh primerih je potrebno 
omogočiti (sprememba posameznih zakonov o socialni var- 
nosti kmetov), da kmet, ki dosega takšen dohodek tudi dejan- 
sko uveljavlja enak družbenoekonomski položaj (v skladu z 
njegovim prispevkom). Davek od dohodkov iz kmetijstva na 
podlagi dejansko doseženega dohodka naj bi se plačeval od 
dohodka, ki presega višino osebnega dohodka po dogovoru o 
merilih in načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov občanov, 
ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali druge 
gospodarske dejavnosti (npr. poprečni osebni dohodek kme- 
tijskega delavca); 

- težiti je potrebno k uveljavitvi načela, da ima vsakdo, ki 
dela na kmetiji in mu je to edini oziroma glavni vir preživljanja, 
v načelu enak družbenoekonomski položaj kot delavec v 
združenem delu. Podlaga temu mora biti vse bolj ustvarjeni 
dohodek. Zato je potrebno vzpodbujati proces intenzifikacije 
proizvodnje in s tem večanje dohodka, hkrati pa zagotoviti 
možnost uveljavitve ustreznega družbenoekonomskega polo- 
žaja, ki bo rezultat dela in ustvarjenega dohodka tega delavca. 
Vztrajanje na lastništvu zemlje in proizvodnih sredstev kot 
podlaga za uveljavitev družbenoekonomskega položaja ne 
samo, da je v nasprotju z ustavo, temveč postaja vse po- 
membnejša ovira pri uveljavljanju procesa združevanja dela, 
sredstev in zemlje, kot temelja povečevanju produktivnosti 
dela v kmetijstvu, racionalnejše rabe zemljišč in ustvarjanje 
trajne perspektive tistim, ki delajo na kmetijah. 

iV. PREDLOG MOŽN8J+ REŠiTEV ZA 
USTREZNEJŠE OBDAVČEVANJE DOHODKOV 
!Z KMETIJSTVA iN PREHOD NA OBDAVČITEV 
PO DEJANSKEM DOHODKU PRI DOLOČENIH 
VRSTAH ZAVEZANCEV 

1. Možni način obdavčevanja dohodkov iz 
kmetijstva 

Na področju obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva sta 
možna dva temeljna načina in sicer: obdavčevanje na osnovi 
katastrskega dohodka in obdavčevanje na osnovi dejansko" 
doseženega dohodka. 

Obdavčevanje na podlagi katastrskega dohodka pomeni 
odmero davčnih obveznosti na temelju poprečnega možnega 
dohodka z upoštevanjem poprečnih materialnih stroškov 
glede na način gospodarjenja in poprečnih cen kmetijskih 
pridelkov. Davčni sistem, vezan na katastrski dohodek, zato 
stimulira gospodarstva k večji intenzivnosti proizvodnje in 
doseganju večjega dohodka, ker upošteva poprečno produk- 
tivnost dela in je neodvisen od dejansko doseženega do- 
hodka. S sistemom obdavčevanja po katastrskem dohodku, 
ko se iastnika obdavči po poprečnem dohodku, ki bi ga na 
zemljišču lahko dosegel, se pod obdavčitvijo zadrži tudi 
neobdelana zemljišča. Ugodnosti takšnega sistema obdavče- 

vanja osebnega dohodka doseženega iz kmetijskih dejavno- 
sti, so tudi v tem, da proizvajalcu ni treba voditi poslovnih 
knjig, da je enostaven v izvajanju in da je hkrati vezan na 
gospodarsko moč posesti. 

Pomanjkljivost v uporabi katastrskega dohodka za določa- 
nje osnove za odmero davkov od osebnega dohodka iz kme- 
tijske dejavnosti je v časovnem zaostajanju v prilagajanju 
doseženih razmerij v strukturi proizvodnje in v izpadu zajema- 
nja dohodka v dejavnostih, ki niso vezane na obdelavo zem- 
ljišč. 

Pogoj za doseganje teh pozitivnih lastnosti obdavčevanja 
na podlagi katastrskega dohodka je tekoče spremljanje odno- 
sov posameznih kmetijskih kultur, doseganje dohodkov in 
stroškov in nato tekoča valorizacija katastrskega dohodka. V 
naši praksi s tem kasnimo, zato je tudi primernost uporabe 
takšne davčne osnove temu ustrezno manjša, čeprav to po- 
manjkljivost lahko urejamo z ustreznim povečanjem davčnih 
stopenj. 

Obdavčitev po dejanskem dohodku pa pomeni odmero 
davčnih obveznosti od ugotovljenega dejanskega dohodka, 
to je celotni prihodek zmanjšan za stroške proizvodnje in 
osebne dohodke (po veljavnem sistemu le osebni dohodek 
zavezanca). Obdavčitev po tem načinu zahteva spremljanje 
vseh dejanskih prihodkov kmetijskega gospodarstva oziroma 
obsega kmetijske proizvodnje (glede na lastno porabo) in 
stroškov, ki so nastali pri kmetijski proizvodnji. To pa samo po 
sebi predpostavlja tudi vodenje ustreznih evidenc, na podlagi 
katerih se lahko izvede obdavčitev po dejanskem dohodku. 
Ob tem nastaja vprašanje načina obdavčitve tistih kmečkih 
gospodarstev, ki zaradi neobdelovanja zemlje, ne dosegajo 
nobenih oziroma minimalne dohodke iz kmetijstva. 

Glede na ekonomsko in socialno stanje na področju zaseb- 
nega kmetijstva,slabo izkoriščenost kmetijskih zemljišč in ci- 
lje ter naloge v tem srednjeročnem obdobju na področju 
pridelovanja hrane bi bilo primerno nadome'stiti sedanji način 
ugotavljanja katastrskega dohodka s tem, da bi se obdavčeva- 
nje dohodkov iž kmetijstva vezalo na ugotovljeno proizvodno 
sposobnost zemljišč in tekoče cene kmetijskih pridelkov. Tak- 
šen način obdavčevanja bi zlasti deloval v smislu vzpodbuja- 
nja izkoriščanja kmetijskih zemljišč in k povečevanju kmetij- 
ske proizvodnje. Ugotovljeni dohodek na osnovi ugotovljene 
proizvodne sposobnosti in tekočih cen kmetijskih pridelkov bi 
se bolj približal dejanskemu dohodku kot je to možno pri 
veljavnem načinu ugotavljanja katastrskega dohodka. Doho- 
dek bi se določal na osnovi možnega pridelka glede na 
rodovitnost tal in druge proizvodne pogoje za vsako kmetij- , 
sko zemljišče oziroma parcelo lahko neposredno, brez uvr- 
ščanja v razrede. 

2. Cilji davčne politike pri obdavčevanju 
dohodkov iz kmetijstva 

Davčna politika je pri obdavčevanju dohodkov iz kmetijskih 
dejavnosti v odnosu do lastnikov kmetijskih zemljišč izvedena 
politika. Cilji, ki jih mora zasledovati, izhajajo iz dolgoročnih 
plansko razvojnih usmeritev kmetijske politike, ko se planske 
usmeritve nanašajo na uporabo zemlje kot produkcijskega 
faktorja. Iz dolgoročnih plansko razvojnih usmeritev izhaja v 
tem času temeljna naloga davčne politike, da z ekonomskimi 
sredstvi - med te spada davčni sistem in davčni instrumentarij 
- usmerja lastnike kmetijskih zemljišč: 

- k intenzivni, visokoproduktivni, racionalni in tržno usmer- 
jeni kmetijski proizvodnji: 

- da v primerih, ko za to nimajo pogojev ali'interesa, 
začasno ali trajno prepustijo svoja kmetijska zemljišča tistim 
organizacijam (organizacijam združenega dela, organizaci- 
jam kooperantov, temeljnim zadružnim organizacijam), ki jih 
bodo v skladu s svojo dejavnostjo lahko ustrezno obdelovale. 

Druga naloga davčne politike je, da z obdavčitvijo kmetij- 
skih proizvajalcev poseže v ugotovljeni dohodek v skladu z 
družbeno usmeritvijo. 

Pri izvajanju obeh navedenih nalo^ davčne politike je po- 
trebno pri opredelitvi načina in metode upoštevati: 

- da davčna politika ne bo delovala destimulativno na rast 
kmetijske proizvodnje in na rast tržno usmerjene kmetijske 
proizvodnje, temveč pospeševalno; 

- da davčna politika deluje v smeri, da se kmetijskim proi- 
zvajalcem ob enakih pogojih in enakem dohodku iz dela 
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zagotavlja enak družbenoekonomski položaj kot drugim ob- 
čanom. 

Pri tem je naloga davčne politike, da ugotovi v pogojih 
pridobivanja dohodka iz kmetijskih dejavnosti tiste elemente, 
ki nekaterim proizvajalcem v kmetijstvu omogočajo večji do- 
hodek zaradi nadpovprečne kvalitete zemljišč (zaradi poeno- 
stavitve imenujemo to v nadaljnjem besedilu: zemljiška renta), 
ki jih imajo v lasti. Zboljšanje kvalitete zemljišč in s tem večji 
dohodek, ki je rezultat posebnih vlaganj lastnika (osuševanje 
zemljišč, namakanje itd.), pa je potrebno z davčno politiko 
stimulirati z določitvijo davčnih oprostitev za določeno dobo. 
Prav tako mora davčna politika upoštevati tudi dohodek, ki 
nastaja zaradi lokacije zemljišč, ki samo po sebi, brez poseb- 
nih vlaganj, omogoča prilaščanje večjega dohodka teh kme- 
tijskih proizvajalcev ob enakem vloženem delu (zaradi poeno- 
stavitve imenujemo to v nadaljnjem besedilu: lokacijska 
renta). 

V pogojih, ko na trgu primanjkuje posameznih kmetijskih 
proizvodov in to omogoča njihovim proizvajalcem doseganje 
takšnih tržnih cen, ki jim zagotavljajo nadpovprečni dohodek 
je potrebno z davčno politiko upoštevati (zajeti deloma) tudi 
tako doseženi - ugotovljeni večji dohodek (tržna renta). 

Vse te naloge lahko izpolni davčna politika, vendar pa 
morajo obstajati ustrezni predpogoji in biti proučene vse 
okoliščine in posledice, ki bi eventuelno nastale zaradi delo- 
vanja takšne davčne politike. 

3. Enotni temelji davčnega sistema v SFRJ 
Med republikami in avtonomnima pokrajinama je v veljavi 

dogovor o temeljih davčnega sistema, ki dopušča obdavčeva- 
nje dohodkov iz kmetijstva po vsakokratnem veljavnem kata- 
strskem dohodku ali po dejanskem dohodku. Pri tem je po- 
trebno ugotoviti, da ugotavljanje katastrskega dohodka, ki se 
opravlja po dogovorjenih načelih v okviru SFRJ, ne dohiteva 
niti tekoče rasti cen, niti doseženih stopenj intenzivnosti 
izrabe kmetijskih zemljišč. Zaradi tega obstajajo tudi prigo- 
vori, da je katastrski dohodek neprimerna osnova za obdavče- 
vanje dohodkov iz kmetijskih dejavnosti. 

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da za pretežno odklonilni 
odnos republik in avtonomnih pokrajin do pogostejšega ugo- 
tavljanja katastrskega dohodka ni iskati vzrokov v njihovi 
nepripravljenosti za enakopravnejše oziroma ustreznejše ob- 
davčevanje dohodkov kmetijskih proizvajalcev zasebnega 
sektorja, ker lahko vse svoje specifičnosti v odnosu do teh 
proizvajalcev urejajo z uporabo drugih instrumentov in ne le z 
uporabo oziroma določitvijo prenizke davčne osnove. Ti drugi 
davčni instrumenti so davčne olajšave, davčne oprostitve, 
davčne stopnje itd. Odpor proti pogostejšemu ugotavljanju ali 
letni valorizaciji katastrskega dohodka in še bolj odpor proti 
ugotavljanju dejanskega dohodka v kmetijstvu izvira tudi od 
tod, ker se eventuelno višji katastrski dohodek kot tudi ugo- 
tovljeni dejanski dohodek pojavljata pogosto kot osnova za 
izračun družbenega produkta republike oziroma avtonomne 
pokrajine. Družbeni produkt pa je uporabljen v mnogih zako- 
nih in družbenih dogovorih kot osnova za določitev obvezno- 
sti družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi pri določitvi raz- 
nih kriterijev, kot na primer razvitosti, skupne porabe itd. 

Dokler se bo torej tako ugotovljeni družbeni produkt upo- 
rabljal za take namene, bo prenizko vrednotenje katastrskega 
dohodka uporno zagovarjano tudi kot osnova za davčno 
politiko v kmetijstvu. 

Okoliščina, ko bi ena republika oziroma avtonomna pokra- 
jina zasledovala v davčni politiki drugačne cilje, za njihovo 
doseganje pa uporabljala drugačne načine in metode za ob- 
davčevanje dohodkov iz kmetijstva, bi to lahko imelo za po- 
sledico, da bo njen izračunan družbeni produkt ustvarjen v 
kmetijstvu, slonel na drugačnih temeljnih podatkih in s tem: 

- postal neprimerljiv med republikami in avtonomnima po- 
krajinama in 

- pomenil zanjo osnovo za višje obremenitve ali manjše 
prejemke. 

Te okoliščine torej terjajo, da se pri opredeljevanju davčne 
politike vnaprej predvidijo tudi možne posledice in odpravi 
njihovo eventuelno negativno delovanje. 

4. Opredelitev do načinov urejanja davčne 
politike v SR Sloveniji 

Ob predpostavki, da z ustreznimi organi in institucijami 
lahko zagotovimo na enakih osnovah in po enakih metodah 
medsebojno po republikah in avtonomnih pokrajinah primer- 
ljiv izračun družbenega produkta iz kmetijstva (da zaradi 
posodabljanja davčne politike v SRS ne bi prevzemali dodat- 
nih obveznosti), bi v SR Sloveniji bilo primerno sodobnim 
potrebam in ciljem družbenoekonomskega razvoja preurediti 
vrednotenje katastrskega dohodka, ki bi ga zaradi njegove 
enostavnejše možne uporabe lahko zadržali kot pretežno 
davčno osnovo. Taka preureditev katastrskega dohodka za 
potrebe obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva pa bi terjala: 

1. Ugotovitev dejanske proizvodne sposobnosti kmetijskih 
zemljišč na podlagi katere bi se letno ugotavljala višina prire- 
jenega katastrskega dohodka. 

2. Določitev normativov določenega pridelka na enoto po- 
vršine določene vrste kmetijskih zemljišč v določenem ob- 
močju, ki jih za določeno leto sprejme Kmetijska živilska 
razvojna skupnost Slovenije kot družbene zahtevane norma- 
tive doseganja pridelka. 

3. Letno ugotavljanje davčne osnove na podlagi doseženih 
povprečnih tržnih cen {pri večini proizvodov) oziroma po 
predpisanih proizvajalnih cenah za osnovne kmetijske proi- 
zvode iz leta na katero se obdavčitev nanaša. 

S tem bi odstopili od sedanjega načina ugotavljanja katastr- 
skega dohodka, ki se ugotavlja na podlagi povprečno dose- 
žene količine pridelkov v katastrskem okraju, ob upoštevanju 
poprečnih triletnih cen in ocehjenih stroškov predelovanja 

Pri izračunu prirejenega katastrskega dohodka bi upošte- 
vali proizvode, ki so na določenem zemljišču v določenem 
območju in ob upoštevanju racionalne izrabe zemljišč možni 
ali po agrokarti planirani, ne pa tisti, ki so bili dejansko na 
zemljišču proizvedeni. S tem kriterijem bi skušali zagotoviti, 
da bi se za njivsko proizvodnjo primerna zemljišča ne uporab- 
ljala za manj donosno ali ekstenzivno travniško ali drugo 
proizvodnjo. V primerih, ko lastnik zemljišča spremeni kul- 
turo, in taka sprememba ni v skladu z zahtevo po intenzivni 
izrabi zemljišč, bi na ta način z davčno politiko kmetijske 
proizvajalce odvračali od takšnih odločitev. 

Tako prirejeni katastrski dohodek bi bil istočasno tudi 
osnova za sorazmerno obdavčevanje neobdelanih ali sfabo 
obdelanih zemljišč. Pri tem pa bi bilo mogoče predvideti, da 
davčni zakon vsebuje tudi pooblastilo občinam, da se neob- 
delana zemljišča obdavči še posebej. 

Vendar bi moralo tako pooblastilo vsebovati tudi kriterije, 
kakor tudi pooblastila določenim kmetijskim strokovnim or- 
ganizacijam v občini, da dajo mnenje o objektivnih ali subjek- 
tivnih razlogih zaradi katerih ostajajo zemljišča neobdelana. 
Ta mnenja pa bi morali občinski davčni organ upoštevati pri 
odmeri davka iz kmetijskih dejavnosti. 

Dodatni znesek davka pa ne bi smel biti fiskalni vir, temveč 
bi bilo potrebno zavezati občine, da ga usmerjajo v financira- 
nje kmetijske pospeševalne službe. Tako dodatno določeni 
davek po svojem bistvu niti ne bi bil davek, temveč bi ga bilo 
mogoče opredeliti kot obvezen prispevek davčnih zavezancev 
v korist kmetijske pospeševalne službe ali za druge primerne 
kmetijsko razvojne namene. 

V primerih, ko se sprememba kmetijskih kultur izvaja zaradi 
objektivnih okoliščin (ostarelost, delovno nesposobnost itd.), 
pa naj bi imeli davčni organi tudi možnost oziroma dolžnost, 
da pri odmeri davka iz kmetijskih dejavnosti te okoliščine 
upoštevajo na podlagi pridobljenega mnenja kmetijske zem- 
ljiške skupnosti oziroma pospeševalne službe. V tem primeru 
naj bi se uporabljale davčne olajšave, ki pa ne bi smele biti 
avtomatične po določilih zakona, temveč individualne na 
podlagi ustreznih dokazil. 

Davčna politika, ki zasleduje planske usmeritve in cilje, pa 
bi morala imeti vgrajene, pri uporabi prirejenega katastrskega 
dohodka kot davčne osnove, tudi nekatere stimulativne in- 
strumente. Med temi instrumenti je posebno uporaben instru- 
ment davčnih olajšav oziroma oprostitev pri vlaganju denar- 
nih sredstev in vrednosti dela in materiala v kmetijsko infra- 
strukturno, za plačevanje prispevkov za zagotavljanje so- 
cialne varnosti kemetijskih proizvajalcev oziroma za druge 
namene, ki izhajajo iz razvojno planskih usmeritev. 

Tako spremenjene osnove pri izračunavanju prirejenega 
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katastrskega dohodka ne pomenijo tudi že absolutno rast 
obdavčitve dohodka iz kmetijstva glede na sedanjo višino 
davkov. Z ustreznimi korekcijami davčnih stopenj se lahko 
ustrezno določi v skladu z družbeno opredelitvijo tudi višina 
obdavčitve v kmetijstvu. Politiko obdavčevanja dohodkov v 
kmetijstvu vsako leto dogovarjajo občine med seboj z dogo- 
voorom o usklajevanju davčne politike, ki je že v veljavnem 
sistemu instrument, s katerim se zagotavlja v načelu enaka 
davčna politika do vseh davčnih zavezancev v SR Sloveniji. 

V tako prirejenem katastrskem dohodku bi bila vključena v 
davčno politiko posredno že zemljiška in deloma lokacijska 
renta (normativi različnih območij). Neposredno indentifici- 
rane zemljiške in lokacijske ren-te, še bolj pa tržne rente, pa je 
vezano na evidence in postopke, ki bi bili prezahtevni. Zato 
menimo, da bi se v tej fazi in ob obstoječih pogojlh«lahko 
zadovoljili z načinom posrednega zajemanja zemljiške in lo- 
kacijske rente. Višino dohodka, ki nastaja zaradi tržne rente, v 
tako prirejenem katastrskem dohodku ni pa mogoče indentifi- 
cirati. 

V posameznih preostalih primerih, kjer posreden način 
zajemanja lokacijske rente ter kjer se identificirana tržna 
renta dejansko pojavlja, pa imajo občine že v veljavni davčni 
ureditvi možnost, da takšnim vrstam davčnim zavezancem 
odmerjajo davek po dejanskem dohodku. V davčnem zakonu 
bi bilo zato potrebno dopustiti možnosti občinam, da posa- 
mezne davčne zavezance med letom prevedejo na obdavčitev 
po dejanskem dohodku, pri tem pa bi moral zakon takšne 
izjemne primere predvideti in tudi določiti okoliščine in krite- 
rije za tašno ravnanje. S tem bi bil davčni zavezanec vnaprej 
seznanjen, v katerih primerih se obdavčitev po dejanskem 
dohodku lahko izvede med letom, onemogočena pa bi bita 
tudi možnost zlorab. 

5. Obdavčevanje zasebnih kmetijskih 
proizvajalcev po dejanskem dohodku 

Obdavčevanje po dejanskem dohodku je cilj, ki ga bomo 
zaradi obstoječe posestne strukture, starostne strukture, re- 
liefnih in drugih naravnih pogojev dosegli postopoma in sicer 
v skladu s spreminjanjem teh struktur ter družbenoekonom- 
skih pogojev za pridobivanje dohodka iz kmetijskih dejavnosti 
in skladno s stopnjo uveljavljanja družbenoekonomskih 
odnosov v kmetijstvu, kot smo si jih zastavili med cilji dolgo- 
ročnega plana razvoja. 

Proučevanje sedanjega stanja na področju zasebnega kme- 
tijstva, družbenoekonomskih pogojev in doseženih družbe- 
noekonomskih odnosov v kmetijstvu kažejo, da obstajajo 
pogoji, da v nekaterih primerih občine, kot izvajalci davčne 
politike lahko uporabijo pooblastilo, ki ga imajo v zakonu o 
davkih občanov in pristopijo pri določenih vrstah davčnih 
zavezancev k obdavčevanju po dejanskem dohodku. Pri upo- 
rabi tega pooblastila pa bi morale občine predhodno nujno 
proučiti učinke spremembe načina obdavčevanja na ekonom- 
ski položaj davčnega zavezanca, ki ni le posledica spremenje- 
nega odnosa med davčnim zavezancem in družbenopolitično 
skupnostjo, ki se ureja z davkom, temveč se tudi spreminja 

dnos do samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
ružbenih dejavnosti v svobodni menjavi (prispevki). Zato je 

potrebno ponovno opozoriti^da je uporaba davčnih osnov v 
druge namene neprimerna. Pri opredeljevanju odnosa med 
davčnim zavezancem in družbenopolitično skupnostjo mora 
le-ta upoštevati vse druge ureditve, ki zadevajo davčnega 
zavezanca v svobodni menjavi dela, kar jo gotovo nujno ovira 
pri urejanju njenih odnosov z davčnim zavezancem. 

Ker se davčna osnova v mnogih primerih in kljub opozorilu 
še vodno uporablja kot osnova za druga razmerja, predvsem v 
odnosih svobodne menjave, je možno pristopiti k obdavčeva- 
nju dohodka iz kmetijskih dejavnosti po dejanskem dohodku, 
da se ?a: 

- opredelitev odnosov v svobodni menjavi še naprej upo- 
rablja davčna osnova oziroma osnova za prispevke samou- 
pravnim interesnim skupnostim po načinu, kriterijih In merilih 
kot veljajo ali da si 

- davčni zavezanci v odnosih svobodne menajve indivi- 
dualno posebej urejajo svoja razmerja po posebej dogovorje- 
nih osnovah in merilih. V tem primeru bi morale vse samou- 
pravne interesne skupnosti v svojih samoupravnih sporazu- 
mih o združevanju sredstev določiti nove osnove za plačeva- 

nje prispevkov in nove kriterije za določevanje pravic takšnih 
davčnih zavezancev. 

Pri odločitvah o uvajanju obdavčevanja po dejanskem do- 
hodku v kmetijstvu bi morale občine, kot izvajalke davčne 
politike, upoštevati tudi vse tisto, kar sicer mora upoštevati 
naša davčna politika, to je, da izvajanje ne sme učinkovati 
destimulativno na kmetijske proizvajalce, da mora biti narav- 
nana k temu, da jih navaja k intenzivnejši, racionalni in tržno 
usmerjeni proizvodnji. Obdavčitev po dejanskem dohodku v 
kmetijstvu mora biti izvajanja tudi tako, da tudi ob enakm 
vloženem delu zagotavlja enak družbenoekonomski položaj 
kmetijskim proizvajalcem. 

Z obdavčitvijo po dejanskem dohodku pa se lahko ob upo- 
števanju navedenih zahtev do davčne politike, izpolnjuje tudi 
ustavna določba po kateri so občani v pravicah pridobljenih 
na osnovi dela izenačeni, v odnosih do splošne in skupne 
porabe pa diferencirani glede na svoj ustvarjeni dohodek. 
Enotni temelji davčne politike v republiki, ki temeljijo na 
dogovoru občin o usklajevanju davčne politike v občinah ter 
na načelu enakega položaja občanov v pogojih pridobivanja 
dohodka, pa narekujejo, da občine v svojem dogovoru o 
usklajevanju davčne politike sprejemajo tudi odločitve o tem, 
katere vrste davčnih zavezancev in pod kakšnimi pogoji bodo 
obdavčevale po dejanskem dohodku. 

5.1. Preuvrščanje zavezancev na obdavčitev po dejan- 
skem dohodku - opredelitev kroga zavezancev 

Ob stališču, da se uvede sistem obdavčevanja dohodkov iz 
kmetijstva po ugotovljenem dejanskem dohodku menimo, da 
bi se določil tak sistem le ze zavezance, ki dosegajo večje 
dohodke, kateri niso vezani rta obdelavo zemljišč in jih zato 
katastrski dohodek sploh ne izkszuje oziroma dohodke, ki 
so v katastrskem dohodku le delno izkazani in to: 

1. dohodke, dosežene z rejo perutnine; 
2. dohodke, dosežene s pitanjem govedi in prašičev in to 

tako v primerih, ko gre za takoimenovano industrijsko pitanje, 
ki ni vezano na pridelano krmo na kmetiji, kot tudi v primerih, 
ko fond živine presega obseg, kakršnega bi bilo možno doseži 
glede na obseg lastnih površin; ob tem je treba upoštevati 
predpostavljena normative glede možnosti vzreje živinskega 
fonda na določeni površini: 

3. dohodke, dosežene s farmsko rejo drugih živali; 
4. dohodke, dosežene s specializirano proizvodnjo sadja, 

grozdja, jagodičevja, vrtnin, cvetja, določenih monokultur (na 
primer: hmelj); drevesničarstvom in trsničarstvom. 

V obdavčitev po dejanskem dohodku se preuvrstijo tudi 
zavezanci, ki presegajo določen obseg proizvodnje iz navede- 
nih vrst proizvodnje (od vsake posamezne vrste ali iz več vrst 
proizvodnje), iz katere si lahko zagotavlja enak družbenoeko- 
nomski položaj kot delavcem v združenem delu. 

Vključevanje dohodkov, doseženih s specializirano proi- 
zvodnjo je utemeljeno iz razlogov, ksr katastrski dohodek 
zemljišč, na katerih se tska proizvodnja odvija, te višje dose- 
žene dohodke ne zajema. Tako na prirner katastrska klasifika- 
cija, niti tarife katastrskega dohodka ne obravnavajo intenziv- 
nih plantažnih nasadov, temveč je katastrski dohodek ugotov- 
ljen glede na donosnost običajnih nasadov. Podobno velja za 
njive,1<o na primer ni posebej ugotovljen dohodek (npr. indu- 
strijske rastline), temveč je katastrski dohodek njiv pod temi 
kulturami ugotovljen na osnovi običajnega kolobarjenja, ki 
vključuje tudi inudstrijske rastline. 

5.2. Opredelitev zavezanca >. 
Tudi v sistemu obdavčevanja po dejanskem dohodku naj bi 

bil davčni zavezanec praviloma lastnik zemljišča ali predstav- 
nik gospodinjstva, če gre za skupno gospodinjstvo več lastni- 
kov ali solastnikov. Tako stališče je utemeljeno glede na 
veljavni sistem zdravstvenega in predvsem starostnega zava- 
rovanja kmetov. Zakonec oziroma drugi družinski član, ko 
sodeluje v pridobivanju dohodka in ni zavarovan iz drugega 
naslova, namreč koristi pravice zdravstvenega zavarovanja iz 
naslova zavezančevega zdravstvenega zavarovanja, tudi sta- 
rostna pokojnina se pod določenimi pogoji priznava le ena na 
gospodarstvo In deli na člane, če je več upravičencev. Ne bi 
bilo torej primerno ugotavljati dohodka za vsakega člana, ki 
dela na kmetiji posebej, in v okviru tega vsakemu od njih 
priznavati osebni dohodek, čemur logično sledi odmera dolo- 
čenih dajatev, ko pa po veljavni ureditvi iz tega ne bi mogli 
uveljavljati nikakršnih pravic. Zaradi tega je potrebno s spre- 
membo davčnega zakona spremeniti in dopolniti predpise, ki 
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> 
urejajo socialno varnost kmetov, še posebej pa predpise o 
starostnem zavarovanju kmetov. 

Vzporedno z gornjim stališčem pa predlagamo, naj bi bil ne 
glede na lastništvo davčni zavezanec tudi zakonec ali drug 
član gospodinjstva v primeru, ko nastopa kot samostojni 
nosilec določene vrste proizvodnje, za katero se uvaja obdav- 
čevanje po dejanskem dohodku. Kot tak namreč samostojno 
sprejema pravice in obveznosti iz takega gospodarjenja; v 
primerih, ko iz takega gospodarjenja dosega določeno višino 
dohodka, ki se lahko pod določenimi pogoji (kot kooperant) 
vključi v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje delavcev. V opisanih okoliščinah na bi bilo torej primerno, 
da kot zavezanec nastopa Is lastnik zemljišča. 

5.3, Način ugotsvfjanja d«ferMk»ga dohodka 
Zavezancu, ki js po predlaganih merilih preuvrščen na 

sistem obdavčenja po dejanskem dohodku, se dohodek, do- 
sežen od kmetijske proizvodnje ugotavlja v celoti, ne te od 
tiste vrste proizvodnje, zaradi katere je preuvrščen na tak 
sistem obdavčenja. Tak pristop jo primeren iz razloga, ker je 
potrebno celovito ugotoviti davčno sposobnost zavezanca 
zaradi izenačenja z delavci v združenem deiu, nato ugotoviti 
del čistega dohodka, ki se šteje za osebni dohodek, preostali 
del čistega dohodka pa predstavlja osnovo za odmero davka 
iz kmetijstva. 

Da bi se čimbolj poenostavil postopek spremljanja in ugo- 
tavljanja doseženega dohodka pa menimo, naj bi so: 

- dohodek gozdnih površin vključeval s skupno doseženi 
celotni dohodek po merilih kot se skladno z zakonom ugotav- 
lja za ostale zavezance davka iz kmetijstva (vrednost za posek 
določenega lesa); 

- dohodek negozdnih površin, ki ni udeležen v proizvodnji, 
za katero se ugotavlja dejanski dohodek pa naj bi se vključe- 
val v skupno doseženi dohodak ob uporabi podatkov o kata- 
strskem dohodku teh površin. Možno bi bilo, da se glede na 
stanje katastrskega dohodka !e-ta prevede z določenim fak- 
torjem (na primer faktor razmerja katastrski dohodek do naro- 
dnega dohodka iz zasebnega kmetijstva v merilu republike ali 
celo v merilu občine). Pri tem bi bilo seveda upoštevati ra- 
zmerje davčnih stopenj za katastrski dohodak in dejansko 
doseženi dohodek tako, da na bi prišlo do bistvenih odstopanj 
v ostrini obdavčenja. V skupni doseženi dohodek tudi ne bi 
bilo primerno vključevati katastrski dohodek povriin, ki so iz 
ekonomsko političnih in drugih razlogov oproščeni davka (na 
primer višinski kraji). 

Spremljal in ugotavljal naj bi se torej. le doseženi dohodek 
tiste vrste proizvodnje, glede katera je zavezanec na tak 
sistem obdavčenja preuvrščen. 

Izhodišče naj bi bil celotni prihodek iz take dejavnosti, 
zmanjšan za stroške, ki so bili potrebni za dosego dohodka. 
Za celotni prihodek je Stati prihodek dosežen z blagovno 
proizvodnjo, vključno predelavo in vrednost lastne porabe 
zavezanca in njegovih družinskih članov (v nekaterih vrstah 
proizvodnje bo vrednost lastne porabe zavezanca zanemar- 
ljiva, v drugih pa jo ni možno prezreti). v 

Kot strošek naj bi se priznavali vsi za dosego dohodka 
potrebni stroški; specifično pa bi bilo potrebno obravnavati 
glede na način gospodarjenja določene stroške kot: 

- ob priznavanju amortizacije bi bilo potrebno upoštevati 
dejstvo, da se ista osnovna sredstva, v istem gospodarstvu 
uporabljajo za dosego dohodka, ki ga ugotavljamo in tudi za 
tisti del dejavnosti gospodarstva, katere dohodek je izražen v 
obliki katastrske-ga dohodka. V postopku ugotavljanja kata- 
strskega dohodka so vsi stroški vključno z amortizaoijo 

osnovnih sredstev že upoštevani, to pomeni, da bomo amorti- 
zacijo osnovnega sredstva priznavali le v obsegu, kolikor so ta 
sredstva uporabljena v proizvodnji, katere dohodke ugotav- 
ljamo. 

Na podoben način bo glede na obseg uporabe osnovnih 
sredstev treba urediti način priznavanja amortizacije v prime- 
rih, ko iste stroje uporablja na kmetiji več davčnih zavezancev 
(lastnik in družinski član - kooperant). 

- upoštevanje dela zakonca. Za razliko od ureditve na 
področju samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti, ko 
skladno s 126. členom obrtnega zakona, zakonec lahko 
sklene pismeno pogodbo o zaposlitvi z zakoncem - nosilcem 
dejavnosti, če mu je to edina in glavna zaposlitev in je na tej 
podlagi tudi zavarovanec zdravstvenega ter pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, veljavna zakonodaja na področju 
kmetijstva take možnosti ne predvideva. Ker mu giede na 
zgoraj , navedeno ni možno priznati osebnega dohodka, šte- 
jemo za primerno, da bi se v postopku obdavčitve vrednost 
tega dela po določenih merilih in pod določenimi pogoji 
(obseg proizvodnje, vrsta opravil) v okviru stroškov vendarle 
priznavala; 

- podobno bi bilo glede na specifičnost poslovanja prizna- 
vati v okviru stroškov tudi izdatke za priložnostno zaposlova- 
nje delavcev, predvsem v primerih, ko gre za dela, vezana na 
določen krajši čas (transportiranje piščancev); 

- in drugo. 
Ob ureditvi, ko bi bilo v okviru istega kmečkega gospodar- 

stva lahko del zavezancev - lastnik, ki je obdavčen po katastr- 
skem dohodku; družinski član - nosilec samostojne dejavno- 
sti, ki delno uporablja proizvodnjo zemljišč tega gospodarstva 
za doseganje dohodka od . katerega je obdavčen po dejan- 
skem dohodku oziroma ob ureditvi, ko je dohodek istega 
zavezanca lahko sestavljen delno iz ugotovljenega dohodka 
od določene dejavnosti, delno iz katastrskega dohodka je 
treba zagotoviti, da ne bi prišlo do dvojnega obdavčenja. 

V tej zvezi je potrebno zagotoviti, da katastrski dohodek 
površin, ki so udeležene v proizvodnji, katere dohodek je 
obdavčen po sistemu dejanskega dohodka pri lastniku ne bo 
vključen v davčno osnovo. 

5.4. Tehnična izvedba obdavčenja 
Sistem obdavčenja po ugotovljenem dejanskem dohodku, 

ki temelji na davčni napovedi zavezanca, si ni možno zamisliti 
brez vsaj najneobhodnejših evidenc, na osnovi katerih zave- 
zanec to napoved sestavi. Okoliščina, da se del proizvodnje, 
za katero naj bi se obdavčenje po dejanskem dohodku 
uvedlo, odvija preko organizacij, s katerimi zavezanci proi- 
zvodno sodelujejo, lahko samo prispeva k poenostavitvi evi- 
denc in zmanjšanju zahtev po dokumentaciji, ne more pa 
nadomestiti zavezančevih evidenc. Nujnost vodenja določe- 
nih evidenc velja tako za dejavnosti, ko zavezanec dosega 
dohodek pri organizaciji, s katero sodeluje kot tudi v prosti 
prodaji, pa tudi za primere, ko gre izključno za relacije zave- 
zanec - organizacija. Celo v primerih, ko gre v celoti za 
enovrstno proizvodnjo (na primer reja piščancev), se ni 
možno v celoti zadovoljiti z kalkulativno opredelitvijo posa- 
meznih elementov stroškov kot izhajajo iz obračunov med 
zavezancem in organizacijo, saj so na primer stroški amorti- 
zacije lahko individualno zelo različni, zavezanec, ki je vložil 
večjo vrednost v zadevna osnovna sredstva pa bo razumljivo - 
da uveljavljal konkretni obračun amortizacije, morebitne olaj- 
šave in podobno in se ne bo zadovoljil z normiranjem stro- 
škov. Podobno velja tudi za druge postavke v postopku ugo- 
tavljanja doseženega dohodka. 
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MNENJA IH PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 

ekonomsko politiko © odprtih vprašanjih iz analize 

obdavčevanja dohodkov iz kmetijskih dejavnosti s 

predlogi možnih rešitev za prehod na odmerjanje 

davka od dohodkov iz kmetijstva od katastrskega 

dohodka na dejanski dohodek 

Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko je decembra 1980 obravnaval odprta vprašanja v 
zvezi s pripravljanimi spremembami v obdavčevanju občanov 
in sprejel v odnosu na ta vprašanja svoja mnenja in stališča. 

Delovna skupina Izvršnega sveta SRS pa je med tem pripra- 
vila nove predloge možnih rešitev ža ustreznejše obdavčeva- 
nje dohodkov iz kmetijstva in za prehod na obdavčevanje po 
dejanskem dohodku pri določenih zavezancih, ki jih je pod- 
krepila z izčrpno analizo načinov in učinkov obstoječega 
veljavnega obdavčevanja dohodka iz kmetijske dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oboje predložil v 
razpravo Svetu, da bi njegovo mnenje lahko upošteval pri 
pripravi predloga zakona o davkih občanov, preden ga posre- 
duje Skupščini SR Slovenije v obravnavo in sprejem. 

Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko je o predloženih možnih rešitvah v obdavčevanju 
dohodka iz kmetijstva razpravljal in o njih sprejel svoja mne- 
nja in stališč.a. 

Mnenja in stališča Sveta 
Predloženi možni način v obdavčevanju dohodka iz kmetij- 

stva, ki izhaja iz korigiranoga ugotavljanja katastrskega do- 
hodka kot davčne osnove za pretežni del davčnih zavezancev 
po tej davčni vrsti so na doseženi stopnji razvoja materialne 
osnove in družbenoekonomskih odnosov sprejemljiva rešitev, 
pri čemer obdavčevanje doseženega dejanskega dohodka Iz 
kmetijstva ostaja še vedno cilj v urejanju davčnega sistema. 
Predlogom priložena anaiiza potrjuje, da tako posestna struk- 
tura, kot populacijska struktura, dosežena stopnja družbene 
organiziranosti kmetov in dosežen obseg usmerjene tržne 
proizvodnje kmetov, članov TZO in TOK še ne dajejo osnove 
za pripravo učinkovitega davčnega sistema, ki bi pretežno 
slone! na ugotovljenem in zadostnem dohodku kmetov - 
davčnih zavezancev - kot osnovi za obdavčevanje po dejan- 
skem doseženem dohodku. 

V srednjeročnem družbenem planu razvoja SRS oprede- 
ljeni cilji v razvoju kmetijstva v SRS (večja lastna proizvodnja 
hrane, intenzivna proizvodna izkoriščenost vseh razpoložlji- 
vih kmetijskih zemljišč, postopno večje podružbljanje kmetij- 
ske proizvodnje z ustvarjanjem pogojev, da «i kmetje na 
podlagi-svojega ustvarjenega dohodka v vedno večji meri 
zagotavljajo enak družbenoekonomski položaj kot delavci v 
združenem delu) pa narekujejo tudi davčni politiki, da v svojih 
ukrepih siedi tem ciljem, torej deluje vzpodbudno na rast 
kmetijske proizvodnje, predvsem na rast organizirane, tržno 
usmerjene proizvodnje, da deluje - tudi z represivnimi ukrepi 
- na večjo proizvodno izkoriščenost razpoložljivih kmetijskih 
zemljišč. 

Davek kot fiskalni dohodek, je pri pripravi tega dela davč- 
nega sistema v tem delu manj pomemben. 

Obenem z upoštevanjem in zasledovanjem ciljev v razvoju 
kmetijstva, opredeljenih v družbenem planu razvoja pa mora 
davčni sistem zasledovati še druge cilje - predvsem mora biti 
pripravljen tako, da bodo strukture občanov, ki jih posamezna 
davčna vrsta zadeva ter davčne službe usposobljene izvajati 
sprejeto davčno ureditev. Pri tem se je potrebno - po mnenju 
Sveta - izogibati takim rešitvam, ki bi terjale preveliko do- 
datno administrativno delo. 

Svet meni, da tem temeljnim zahtevam do ureditve davč- 
nega sistema v delu, kjer obravnava obdavčevanje dohodka iz 
kmetijstva, predložene rešitve lahko ponudijo zadovoljiv od- 
govor. 

Korigirani katastrski dohodek kot davčna osnova za odmer- 
janje davka od dohodka iz kmetijstva pa bo kijub vsemu terjal 
priprave - predvsem v usposodobitvi služb, ki jih predlog 
vključuje v ugotavljanje davčne osnove, to je predvsem kme- 
tijske pospeševalne službe v občinah. Svet meni, da pa bo 
poverjanje določenih funkcij v davčni ureditvi tudi tej službi 
ponudilo možnost za njeno večjo lastno strokovno afirmacijo, 
neglede na to pa vključevanje te službe v davčno urejanje 
pomeni sočasno tudi večjo stopnjo podružbljanja odnosov, ki 
so se doslej urejali le med davčnim zavezancem in davčnimi 
odmernimi organi. 

V razpravi v Svetu pa je bilo izraženih nekaj pomislekov 
glede predlagane ureditve v delu, kjer ta zadeva načine ugo- 
tavljanja, to je predlagano valorizacijo katastrskega dohodka. 
Pri tem pa je bilo poudarjeno predvsem, da je predlagano 
valoriziranje katastrskega dohodka potrebno podrediti speci- 
fičnim razmeram v posameznih občinah. Ni mogoče pričako- 
vati v vsej republiki povsem poenotenih pristopov. Ne le 
kvaliteta, relief in klima ter kakovost zemljišč, temveč tudi 
njihova različna razdrobljenost in lokacija bo vplivala na odlo- 
čanje o tej pplitiki v posameznih občinah. 

V razpravi so bili izraženi tudi nekateri pomisleki glede 
učinkovitosti predvidenih možnih represivnih davčnih ukre- 
panj v primerih, ko je zemlja preslabo oz. sploh ni obdelana. 
TI pomisleki izhajajo iz ugotovitve, daje pretežno neobdelana 
zemlja na majhnih parcelah, zemlja, ki je v lasti nekmetov in 
zemlja, za katero ni moč najti interesentov, ki bi jo obdelovali. 

Ugotovljeno je bilo, da v takih primerih ne bodo možni 
represivni davčni ukrepi mogli vplivati na željene spremembe. 
Zato pa bodo v občinah - obenem s sprejemanjem prostor- 
skih planov in v njih agrokart - dobili sočasno tudi s pomočjo 
davčne ureditve vpogled v izkoriščenost kmetijskih zemljišč 
in v vso kompleksnost problemov, ki so vzrok za slabšo 
izkoriščenost kmetijskih zemljišč, s tem pa tudi osnovo za 
sprejemanje svojih, realnejših razvojnih planov na tem po- 
dročju. Ker pa je odločanje o uporabi represivnih davčnih 
ukrepov v pristojnosti občin, bodo te v odvisnosti od svojih 
lastnih proučenih situacij ugotavljale, ali je njihova uporaba v 
določenih primerih smotrna in v skladu z zastavljeno razvojno 
politiko na njihovem področju. Pri razdelavi tega dela davčne 
ureditve je zato potrebno občinam dopustiti širše možnosti za 
lastno odločanje, seveda poskrbeti tudi, da se tovrstna dolo- 
čila ne bodo mogla pristransko zlorabljati. 

V razpravi v Svetu je bil izražen pomislek, da-korigirani 
katastrski dohodek kot davčna osnova v obdavčevanju do- 
hodka iz kmetijstva po vsebini pomeni kombinacijo dveh 
davčnih vrst, to je obdavčevanja lastnine-zemlje in obdavče- 
vanja dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti in da bi 
bilo v bodoče smotrno proučevati možne vidike razločevanja 
obeh vrst obdavčevanja. Večje postopno vključevanje kmetov 
v družbeno organizirano tržno kmetijsko proizvodnjo bo sča- 
soma dalo osnovo za ugotavljanje dejansko doseženega do- 
hodka od opravljanja kmetijske dejavnosti in s tem bodo 
postopoma ustvarjani pogoji za izenačevanje družbenoeko- 
nomskega položaja kmeta z družbenoekonomskim položajem 
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delavca, ki ustvarja svoj dohodek na sredstvih v družbern lasti 
po vseh vidikih ustvarjanja in delitve dohodka. Zemljišča v 
lasti gbčanov, ki pa v ta proces podružbljanja pridobivanja 
dohodka z opravljanjem kmetijske dejavnosti na njih ne bi bila 
vključena, pa bi postala v davčnem sistemu predmet obdavče- 
vanja po načelih, ki veljajo za obdavčevanje določenih vrst 
lastnine. Ugotovljeno pa je bilo, da sedanja posestna struk- 
tura, populacijski problemi in dosežena stopnja vključevanja 
kmetov v družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, za 
tako ureditev še ne dajejo osnove. 

Glede predlogov, ki se v gradivu nanašajo na primere, kjer 
pa že sedaj obstojajo pogoji za obdavčevanje dejansko dose- 

Osnutek zakona 
o knjižničarstvu 

(ESA-112) 

i. 
Zbor združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije in Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije sta 
na sejah dne 9. aprila 1979, 
skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije pa na seji dne 5. 
aprila 1979, sprejeli osnutek 
zakona o knjižničarstvu. Na- 
daljnji zakonodajni postopek 
je bil nato prekinjen zaradi 
predvidevanj, da bomo celot- 
no področje kulturnih dejav- 
nosti lahko uredili z enovitim 
zakonom, kar se je izkazalo za 
težko uresničljivo. Medtem so 
bili sprejeti zakoni, ki urejajo 
osnove svobodne menjave de- 
la, na novo pa je bilo zakono- 
dajno urejeno tudi celotno po- 
dročje izobraževanja, razisko- 
valne dejavnosti in deloma 
kulturnih dejavnosti. To nare- 
kuje v nekaterih sestavinah 
drugačno zasnovo zakona o 
knjižničarstvu, kot je bila pre- 
dvidena z že sprejetim osnut- 
kom. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zato predlaga, da 
se ponovi druga faza zakono- 
dajnega postopka in da ustrez- 
ni zbori Skupščine SR Sloveni- 
je ponovno obravnavo osnutek 
zakona o knjižničarstvu. 

II. 
V »Splošnih določbah« 

opredeljuje osnutek zakona 
knjižničarsko dejavnost, knjiž- 
nično gradivo in način zago- 
tavljanja posebnega družbe- 
nega interesa v tej dejavnosti. 
Osnutek zakona obravnava in 
ureja knjižničarsko dejavnost v 
njenem sodobnem in napre- 
dnem konceptu, ki se ne ome- 
juje le na tradicionalno ureja- 
nje knjižnega gradiva, temveč 
zajema vse publikacije, vklju- 
čuje tudi delo s podatki in in- 
formacijami in je obrnjeno k 
delovnim ljudem in občanom. 

III. 
V poglavju o »Knjižničarski 

dejavnosti in knjižnicah« opre- 

ženega dohodka iz opravljanja kmetijske dejavnosti - pa Svet 
meni, da so primerni in jih je potrebno sprejeti v pripravljeno 
zakonsko ureditev obdavčevanja občanov ter pripraviti 
davčne službe v občinah na njihovo takojšnje izvajanje. 

Svet pa je še ocenil, da bo izvajanje predlagane davčne 
ureditve potrebno primerno pripraviti. Zato meni, da bi ob- 
enem s sprejemanjem zakona, ki bo urejal davčni sistem v 
odnosu do občanov bilo potrebno razdelati program nalog za 
vse službe, ki dobivajo s tem zakonom bodisi nova pooblastila 
ali nove obveznosti, da bi se te lahko pravočasno na izvajanje 
teh nalog pripravile. 

deljuje osnutek zakona, kaj so 
knjižnice, vrste knjižnic, enot- 
nost knjižnično-informacijske- 
ga sistema ter ustanavljanje, 
naloge in upravljanje knjižnic. 

Knjižnice so organizacije 
združenega dela, ki opravljajo 
knjižničarsko dejavnost kot 
glavno dejavnost. Knjižnice pa 
so lahko organizirane tudi kot 
enote v okviru kulturnih, izo- 
braževalnih, raziskovalnih in 
drugih organizacij združenega 
dela, drugih družbenih pravnih 
oseb ali državnih organov. 
Knjižnice v SR Sloveniji delu- 
jejo kot enoten knjižnično-in- 
formacijski sistem. Vanj se ob- 
vezno vključujejo knjižnice, ki 
so organizacije združenega 
dela ter kulturne, visokošolske 
in raziskovalne organizacije, ki 
opravljajo knjižničarsko dejav- 
nost v posebni organizacijski 
enoti. Druge organizacije 
združenega dela in druge 
družbene pravne osebe, ki 
imajo organizirane knjižnice 
kot svoje organizacijske enote, 
pa se vključujejo v enoten 
knjižnično-informacijski si- 
stem v skiadu s svojimi ka- 
drovskimi in materialnimi 
možnostmi ter v dogovoru z 
matično knjižnico. 

V razpravah ob pripravi 
osnutka zakona pa je bilo več- 
krat poudarjeno, da bi morali 
vključevanje v enoten knjižnič- 
no-informacijski sistem posta- 
viti bolj zavezujoče tudi za dru- 
ge družbene pravne osebe, ki 
imajo pomembnejše oziroma 
obsežnejše knjižnično gradi- 
vo. Predlagatelj meni, da bi ta- 
ka obveznost pomenila za 
družbene pravne osebe hkrati 
tudi dodatno materialno ob- 
veznost, angažiranje dodatnih 
strokovnih delavcev in podob- 
no, zato takega določila ni 
vključil v zakonski osnutek. 

Enotnost knjižnično-infor- 
macijskega sistema je zago- 
tovljena zlasti z enotno stro- 
kovno obdelavo knjižničnega 

gradiva, z enotnim vodenjem 
katalogov in druge dokumen- 
tacije knjižničnega gradiva, z 
razvijanjem medknjižnične 
gradiva, z razvijanjem medk- 
njižnične izposoje, z enotnim 
načinom zbiranja in obdelave 
informacij in podatkov ter z 
matičnimi dejavnostmi. 

Osnutek zakona razvršča 
knjižnice po ožjem namenu 
delovanja in po krogu obča- 
nov, ki so jim predvsem name- 
njene, v splošnoizobraževalne, 
šolske, visokošolske oziroma 
univerzne, specialne in naro- 
dno,knjižnico. 

Osnutek zakona vsebuje na- 
to določbe o ustavljanju knjiž- 
nice kot delovne organizacije. 
Pri tem je pomembna določba, 
da si mora ustanovitelj knjižni- 
ce preskrbeti mnenje ustrezne 
samoupravne interesne skup- 
nosti o upravičenosti ustanovi- 
tve knjižnice. Knjižnica lahko 
začne z delom, ko republiški 
upravni organ pristojen za kul- 
turo in znanost ugotovi, da ima 
knjižnica glede na predvideno 
dejavnost in vrsto ustrezen ob- 
seg in izbor knjižničnega gra- 
diva, ki je strokovno urejeno, 
najnujnejše strokovne kadre in 
prostore. Podrobnejša določi- 
la o teh pogojih bo vseboval 
izvršilni predpis, ki ga bo izdal 
Republiški komite za kulturo 
in znanost. 

Med nalogami knjižnice je 
posebej predvideno, da se 
knjižnice na območju ene ali 
več občin dogovorijo, katera 
knjižnica bo v okviru svoje de- 
javnosti zbirala in dokumenti- 
rala tudi domoznansko gradi- 
vo. Opozorilo, da je treba 
vključiti tudi to nalogo, je bilo 
večkrat izraženo v razpravah 
ob prejšnjem osnutku zakona. 

Osnutek zakona predvideva 
sodelovanje knjižnic med se- 
boj in knjižnic z uporabniki pa 
tudi s kulturnimi, izobraževal- 
nimi in raziskovalnimi organi- 
zacijami ter strokovnimi druš- 
tvi. 

Strokovno delo v knjižnicah 
opravljajo strokovno usposob- 
ljeni delavci. Zaradi različnih 
vrst knjižnic ter obsega in na- 
rave njihovega dela, ni smotr- 
no z zakonom predpisati za- 
htevane vrste in stopnje stro- 
kovne izobrazbe strokovnih 

delavcev v knjižnicah. Zato 
osnutek zakona določa, da bo- 
do to uredile Kulturna skup- 
nost Slovenije, Izobraževalna 
skupnost Slovenije in Razisko- 
valna skupnost Slovenije s sa- 
moupravnim sporazumom. Ta 
bo lahko upošteval vse speci- 
fičnosti posameznih vrst knjiž- 
nic in knjižničnega dela. 

Knjižnice same pa bodo s 
samoupravnim sporazumom 
določile potek in vsebino pri- 
pravništva ter vsebino in po- 
stopke za opravljanje strokov- 
nih izpitov pripravnikov knjiž- 
ničarske stroke. 

Delo knjižnice je javno. 
Knjižnica obvešča javnost o 
svojem delu zlasti z objavlja- 
njem informacij o dopolnjeva- 
nju knjižničnega gradiva ter 
letnih poročil o dejavnosti in 
opravljenem delu. 

IV. 
Knjižnice, ki opravljajo po- 

leg rednih dejavnosti še po- 
sebne dejavnosti, s katerimi 
utrjujejo in razbijajo strokov- 
nost, organiziranost, poveza- 
nost in enotnost knjižničarske 
dejavnosti (matične dejavno- 
sti) opredeljuje osnutek zako- 
na kot matične knjižnice. Te 
opravljajo matične dejavnosti 
na določenem območju ali 
strokovnem oziroma znanstve- 
nem področju. Dejavnost ma- 
tične splošnoizobraževalne in 
šolske knjižnice bo vezana na 
območje ene ali več občin, vi- 
sokošolske oziroma univerzi- 
tetne ter specialne knjižnice, 
pa bo povezovala matična 
knjižnica po posameznih stro- 
kovnih oziroma znanstvenih 
področjih. Dejavnost osrednje 
matične knjižnice za območje 
SR Slovenije pa bo opravljala 
Narodna in univerzitetna knjiž- 
nica v Ljubljani. 

Osnutek zakona razčlenjuje 
naloge matične knjižnice, po- 
sebej pa še posebne naloge 
osrednje matične knjižnice. 

Matične splošnoizobraže- 
valne knjižnice bo določila pri- 
stojna občinska kulturna 
skupnost, matične knjižnice za 
posamezna strokovna oziroma 
znanstvena področja pa spo- 
razumno Izobraževalna skup- 
nost Slovenije in Raziskovalna 
skupnost Slovenije. Republiški 
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komite za kulturo in znanost 
bo podrobneje določil pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati matič- 
na knjižnica. 

S predlaganim sistemom 
matičnih knjižnic spreminjamo 
sedanjo zakonsko ureditev in 
prakso, ki pozna matičnost sa- 
mo po teritorialnem načelu, 
daje pa možnost osrednji ma- 
tični knjižnici, da del svojih na- 
log prenese na druge knjižni- 
ce. Predlagatelj meni, da je 
predlagana rešitev ustreznej- 
ša, saj vse bolj razvita mreža 
specialnih in visokošolskih 
knjižnic v SR Sloveniji nareku- 
je njihovo tesnejšo strokovno 
in delovno povezanost. To pa 
lahko v veliki meri zagotavljajo 
prav ustrezno postavljene ma- 
tične knjižnice. 

V. 
V poglavju o »Narodni knjiž- 

nici« so opredeljene posebne 
naloge narodne knjižnice, ki 
jih ima le-ta z zbiranjem, hra- 
njenjem, predstavljanjem in 
dajanjem v uporabo vseh vrst 
zapisov slovenske duhovne 
ustvarjalnosti. Osnutek zakona 
tudi določa, da dejavnost na- 
rodne knjižnice opravlja Naro- 
dna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani. 

VI. 
Osnutek zakona predvideva, 

da se oblikuje Strokovni svet 
za knjižničarstvo SR Slovenije 
kot skupni organ za področje 
knjižničarstva, ki ga bodo obli- 
kovale Kulturna skupnost Slo- 
venije, Izobraževalna skupnost 
Slovenije in Raziskovalna 
skupnost Slovenije izmed 
knjižničarskih delavcev in 
uporabnikov. Strokovni svet 
bo obravnaval stanje in razvoj 
knjižničarske dejavnosti, pred- 
lagal normative in standarde 
za opravljanje knjižničarske 
dejavnosti, izdajal pa bo tudi 
obvezna navodila o strokov- 
nem poslovanju knjižnic, evi- 
denci knjižničnega gradiva ter 
o medknjižnični izposoji v SR 
Sloveniji. Strokovna in admini- 
strativna dela za Svet bo 
opravljala Narodna in univerzi- 
tetna knjižnica v Ljubljani. 

Predvideni Svet je novost na 
področju knjižničarstva, zago- 
tavlja pa naj enotno strokovno 
obravnavo vseh vprašanj delo- 
vanja in razvoja knjižničarstva 
v SR Sloveniji. Ker bo to skup- 
ni organ treh samoupravnih 
interesnih skupnosti, bo lahko 
zagotavljal tudi enotno pripra- 
vo strokovnih podlag za obrav- 
navo problematike knjižničar- 
stva v teh skupnostih. 

Predlog za izdajo 
zakona o uresničevanju 
posebnih pravic 
pripadnikov italijanske 
in madžarske 
narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja 

(ESA-720) 

I. Ustavna podlaga za izda- 
jo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona so: 
- 13. točka prvega odstavka 
321. člena Ustave SRS, po ka- 
teri Skupščina SR Slovenije z 
zakonom ureja sistem vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti, - 

- tretji odstavek 250. člena 
Ustave SRS, ki doioča, daje na 
območjih, kjer živijo poleg pri- 
padnikov slovenskega naroda 
tudi pripadniki italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti, 
pripadnikom obeh narodnosti 
zagotovljena vzgoja in izobra- 
ževanje v njihovem jeziku; z 
zakonom se lahko uvede dvo- 
jezična vzgoja in izobraževa- 
nje v vzgojnovarstvenih orga- 
nizacijah in šolah oziroma ob- 
vezen pouk slovenskega jezika 
v šolah in vzgojnovarstvenih 

organizacijah hkrati z obvez- 
nim poukom jezika narodnosti 
v slovenskih šolah in vzgojno- 
varstvenih organizacijah, 

- četrti odstavek 250.člena 
Ustave SRS, po katerem SR 
Slovenija skrbi za razvoj vzgo- 
je in izobraževanja italijanske 
oziroma madžarske narodno- 
sti in za usposabljanje kadrov, 
ki so pomembni za uresniče- 
vanje položaja in pravic naro- 
dnosti ter v ta namen zagotav- 
lja potrebno pomoč. 

- 9. točka drugega odstavka 
314. člena Ustave SRS, ki do- 
loča, da SR Slovenija po repu- 
bliških organih varuje naro- 
dnost in značaj, zagotavlja po- 
ložaj, uresničuje enakoprav- 
nost italijanske in madžarske 
narodnosti in skrbi za njen 
vsestranski razvoj ter ga po- 
spešuje. 

II. Ocena stanja 
Vzgoja in izobraževanje je 

eno od področij, kjer sta po- 
trebna posebna skrb in var- 
stvo, da more narodnost ohra- 
niti in razvijati svoj jezik in svo- 
je nacionalne posebnosti. Zato 
posvečamo posebno pozor- 
nost šolstvu za pripadnike na- 
rodnosti. Razvijalo in spremi- 
njalo se je hkrati z razvojem 
celotnega vzgojnoizobraževal- 
nega sistema v SR Sloveniji, 
zaradi specifičnih problemov 
in posebne skrbi pa je bilo ure- 
jeno še s posebnimi predpisi. 

Zakon o vzgojnoizobraže- 
valnih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim je- 
zikom in o dvojezičnih vzgoj- 
noizobraževalnih organizaci- 
jah v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 31/72) je poleg smo- 
trov in nalog, ki veljajo za slo- 
venske vzgojnoizobraževalne 
organizacije, opredelil tudi po- 
sebne smotre in naloge šolstva 
narodnosti, uveljavil posebno- 
sti v organizaciji vzgojnoizo- 
braževalnega dela, uzakonil 
mrežo vzgojnoizobraževalnih 
organizacij, določil posebne 
pogoje za delavce v teh orga- 
nizacijah in opredelil obvezno- 
sti SR Slovenije do vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike 
italijanske in madžarske naro- 
dnosti. 

Na slovensko-italijanskem 
narodnostno mešanem ob- 
močju deluje v italijanskem je- 
ziku 12 vzgojnovarstvenih od- 
delkov za predšolske otroke, v 
katere je vključenih 138 otrok.: 
4 popolne osnovne šole s 5 
podružničnimi šolami, ki jih 
obiskuje 228 učencev in 4 
srednje šole s 150 učenci. 

Število otrok, vključenih v 
oddelke vzgojnovarstvenih or- 
ganizacij, v zadnjih petih letih 
postopno raste, potem ko so 
bili ustanovljeni novi oddelki v 
novih mestnih naseljih. Močno 
je v teh desetih letih upadlo 
število otrok v osnovnih šolah, 
medtem ko se upadanje števila 
učencev v srednjih šolah še ne 
kaže tako izrazito. 

Na slovensko-madžarskem 
narodnostno mešanem ob- 
močju občin Murska Sobota in 
Lendava deluje v šol. letu 
1980/81 29 dvojezičnih vzgoj- 
novarstvenih oddelkov za 
predšolske otroke, v katere je 
vključenih 565 otrok in 4 po- 
polne dvojezične osnovne šole 
s 7 podružničnimi šolami, ki jih 
obiskuje 1.270 učencev. 

Vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije, v katerih se izobražu- 
jejo pripadniki italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji, so od uveljavitve 
zakona v letu 1972 do danes 
doživele pomembne kvalitetne 
premike. Enakopravno so 

vključene v vse vsebinske in 
organizacijske spremembe, ki 
jih je v tem desetletju doživljal 
vzgojnoizobraževalni sistem v 
SR Sloveniji. Število otrok, ki 
so vključeni v družbeno orga- 
nizirano predšolsko vzgojo, se 
je povečalo. 

Vsi otroci so eno leto pred 
šolo vključeni v pripravo na 
šolo, na slovensko-madžar- 
skem narodnostno mešanem 
ozemlju pa so vsi otroci dve 
leti pred vstopom v šolo vklju- 
čeni v dvojezične vzgojnovar- 
stvene organizacije, tako da se 
pred vstopom v šolo seznanijo 
z obema jezikoma,v katerih 
poteka vzgojnoizobraževalno 
delo v dvojezični osnovni šoli. 

Osnovne šole, v katerih se 
izobražujejo pripadniki naro- 
dnosti, razvijajo hkrati z drugi- 
mi osnovnimi šolami v SR Slo- 
veniji nove oblike življenja in 
dela, s pomočjo katerih osnov- 
na šola poglablja svoj vzgojni 
vpliv in postaja žarišče vzgoj- 
noizobraževalnega, kulturne- 
ga in telesnokulturnega dela v 
svojem okolju. V celodnevno 
obliko življenja in dela je vklju- 
čeno 20,6% učencev osnovnih 
šol z italijanskim jezikom (OŠ 
Izola), v skladu s potrebami je 
organizirano podaljšano biva- 
nje, osnovne šole skrbijo tudi 
za organizirano prehrano 
učencev. Dvojezične sloven- 
sko-madžarske osnovne šole 
prav tako razvijajo podaljšano 
bivanje, za prehod na celo- 
dnevno organizacijo pa še ni- 
majo prostorskih pogojev in 
delajo v dveh izmenah. 

Posebno skrb posvečajo 
osnovne šole, v katerih se izo- 
bražujejo pripadniki narodno- 
sti, interesnim dejavnostim 
učencev, saj dajejo prav te de- 
javnosti široke možnosti za ra- 
zvijanje kulture narodnosti, za 
razvijanje stikov z matičnim 
narodom, za povezovanje z 
drugimi šolami in za razvijanje 
vsestranskega razumevanja in 
sožitja z učenci drugih naro- 
dov in narodnosti ob prijatelj- 
skih srečanjih in tekmovanjih 
šolskih športnih društev. 

Vzgojitelji in učitelji si zade- 
lo v vzgojnoizobraževalnih or- 
ganizacijah, v katerih se izo- 
bražujejo pripadniki narodno- 
sti, pridobivajo izobrazbo v pe- 
dagoških šolah v SR Sloveniji, 
nekateri so si pridobili peda- 
goško izobrazbo v SR Hrvatski 
oziroma v AP Vojvodini, neka- 
teri pa odhajajo na visokošol- 
ski študij in tudi na visoke šole 
matičnega naroda,zlasti če 
takšen študij v SR Sloveniji ni 
organiziran.* Če potrebujejo 

* V šol. letu 1980/81 je začela delovati 
katedra za madžarski jezik na Pedago- 
ški akademiji v Mariboru. 
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vzgojnoizobraževalne organi- 
zacije le malo pedagoških de- 
lavcev istega profila in zanje ni 
mogoče organizirati rednega 
izobraževanja (npr. za vzgoji- 
teljice v oddelkih za. predšol- 
ske otroke z italijanskim jezi- 
kom), je zanje organizirano 
dodatno pedagoško izobraže- 
vanje ob delu. 

Materialni pogoji vzgojnoi- 
zobraževalnih organizacij, v 
katerih se izobražujejo pripa- 
dniki narodnosti, so se od 
sprejetja zakona I. 1972 stalno 
izboljševali. 

Določbe 13. člena zakona 
dejansko omogočajo uresni- 
čevanje posebnih pravic naro- 
dnosti, pomenijo tisti varovalni 
mehanizem, ki omogoča, da se 
kljub drugačnim pogojem 
(manjši oddelki, majhne šole, 
posebni učbeniki z nizkimi na- 
kladami itd)*itd.) zagotavlja 
enak vzgojnoizobraževalni 
standard kot v ostalih vzgoj- 
noizobraževalnih organizaci- 
jah v SRS. Za kritje razlike v 
stroških je v letu 1980 zagoto- 
vila Skupnost otroškega var- 
stva Slovenije 5,596.412 dinar- 
jev, Izobraževalna skupnost 
Slovenije pa 40,494.859 dinar- 
jev. 

Za investicije je bilo v prora- 
čunu SRS za leto 1980 zago- 
tovljeno 23,289.805 dinarjev. 
Skupaj je bilo za posebne po- 
trebe vzgoje in izobraževanja 
pripadnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti v letu 1980 
zagotovljeno 69,381.076 dinar- 
jev. 

Sistemski zakoni s področja 
vzgoje in izobraževanja, spre- 
jeti v letu 1980, katerih inte- 
gralni del je tudi vzgoja in izo- 
braževanja za pripadnike na- 
rodnosti, prinašajo nekatere 
bistvene novosti v organizaciji 
in vsebini vzgoje in izobraže- 
vanja. Vse te novosti bodo 
vgrajene tudi v programe 
vzgoje in izobraževanja za pri- 
padnike narodnosti. Poleg te- 
ga novi zakoni prinašajo tudi 
nekatere temeljne rešitve, ki se 
nanašajo na varstvo posebnih 
pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti, po- 
drobnejšo izvedbo teh načel 
pa nalagajo posebnemu za- 
konu. 

V šolskem letu 1980/81 
vzgojnovarstvene organizacije 
že delajo po novem vzgojnem 
načrtu, tako da se otroci na 
narodnostno mešanih območ- 
jih v okviru priprave na šolo 
seznanjajo tudi z osnovami 
obeh jezikov. S tem je ustvar- 
jena podlaga za kvalitetnejši 
pouk obeh jezikov v osnovni 
šoli. 

Priprave na uvajanje novih 
vsebin in metod dela v skladu z 
novimi zakoni so v zaključni 

fazi. Vzporedno z nastajanjem 
novih programov in uvajanjem 
novih vsebin na vseh ravneh 
izobraževanja v slovenskem 
jeziku, nastajajo novi predmet- 
niki in učni načrti za šole z 
italijanskim jezikom ter za dvo- 
jezične slovensko madžarske 
osnovne in srednje šole. 

Prizadevanja za izpopolnitev 
in posodabljanje vzojnoizo- 
braževalnega dela v šolah za 
pripadnike narodnosti dajejo 
skupaj z večjo skrbjo, ki jo na- 
menjamo vzgoji za sožitje v 
vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacijah s slovenskim jezikom, 
osnovo za uveljavljanje enako- 
pravnega sožitja med pripa- 
dniki slovenskega naroda in 
italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

III. Razlogi za izdajo zakona 
Vzgoja in izobraževanje je 

eno izmed tistih področij, ki je 
za obstoj in nadaljnji razvoj 
narodnosti posebnega pome- 
na, zato tudi Ustava SRS v 150. 
členu zagotavlja posebne pra- 
vice pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na po- 
dročju vzgoje in izobraževa- 
nja. 

V sistemskih zakonih s po- 
dročja vzgoje in izobraževanja, 
ki so bili sprejeti v letu 1980 in 
so utemeljili preobrazbo vzgo- 
je in izobraževanja, je oprede- 
ljena tudi vzgoja in izobraževa- 
nje za pripadnike italijanske in 
madžarske narodnosti kot del 
enotnega vzgojnoizobraževal- 
nega sistema, posebnosti v 
vsebini in organizaciji vzgoje 
in izobraževanja, ki pomenijo 
uresničevanje pravic italijan- 
ske in madžarske narodnosti, 
pa naj bi še naprej urejal pose- 
ben zakon. 

Zakon o vzgojnoizobraže- 
valnih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim je- 
zikom in o dvojezičnih vzgoj- 
noizobraževainih organizaci- 
jah (Ur. I. SRS, št. 31/72) je pri 
opredeljevanju posebnih pra- 
vic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti izhajal 
iz tedanjih družbenih odnosov 
in upošteval tedanje razmere 
na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. Razvoj samoupravnih 
odnosov in nagle spremembe 
na področju vzgoje in izobra- 
ževanja sta povzročila, da so 
nekatere določbe zakona že 
presežene, saj je Ustava SRS 
prek samoupravnih interesnih 
skupnosti za prosveto in kultu- 
ro pripadnikom italijanske in 
madžarske narodnosti zagoto- 
vila možnost neposrednega 
vplivanja tudi na področje 
vzgoje in izobraževanja od 
sprejemanja programov do or- 
ganizacijskih rešitev. Preobra- 
zba vzgoje in izobraževanja v 
naši republiki, ki smo jo začeli 

uveljavljati v letu 1980 s spreje- 
mom novih sistemskih zako- 
nov o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok, o osnovni šoli in 
o usmerjenem izobraževanju, 
pa prinaša bistvene spremem- 
be v celotnem sistemu vzgoje 
in izobraževanja, ki bodo ne- 
posredno vplivale tudi na vse- 
bino in organizacijo vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike 
italijanske in madžarske naro- 
dnosti. Zato ocenjujemo, daje 
potrebno veljavni zakon uskla- 
diti z rešitvami, ki jih prinašajo 
sistemski zakoni s področja 
vzgoje in izobraževanja, upo- 
števati stopnjo samoupravne 
organiziranosti pripadnikov 
narodnosti v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za prosve- 
to in kulturo in na novo opre- 
deliti posebne pravice pripa- 
dnikov italijanske in madžar- 
ske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki 
izhajajo iz 250. člena Ustave 
SR Slovenije in se izražajo zla- 
sti 

- v posebnih smotrih vzgoje 
in izobraževanja, 

- v možnostih neposredne- 
ga vplivanja pripadnikov naro- 
dnosti na pripravo in spreje- 
manje vzgojnoizobraževalnih 
progamov, 

- v specifičnih organizacij- 
skih rešitvah, 

- v posebnem postopku za 
ustanavljanje in ukinjanje 
vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacij, 

- v posebnih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci, ki 
opravljajo vzgojnoizobraževal- 
no delo v jeziku narodnosti ali 
dvojezično, 

- v obveznosti SR Slovenije, 
da podpira razvoj vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike 
narodnosti in zagotavlja v ta 
namen dodatna sredstva. 

Veljavni zakon po naši oceni 
predstavlja pretesen okvir, da 
bi bilo mogoče v njem v obliki 
sprememb in dopolnitev uve- 
ljaviti predvidene rešitve, zato 
predlagamo, da se izda nov za- 
kon, ki bo že v naslovu izražal 
temeljno usmeritev - varstvo 
posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti v okviru 
enotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji. 

IV. Načela na katerih teme- 
lji zakon 

Predlagani zakon naj bi te- 
meljil na naslednjih načelih: 

1. Vzgooja in izobraževanje 
za pripadnike italijanske in 
madžarske narodnosti je del 
enotnega vzgojnoizobraževal- 
nega sistema v SR Sloveniji, ta 
zakon pa naj bi urejal uresni- 
čevanje posebnih pravic pripa- 
dnikov italijanske in madžar- 
ske narodnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja, ki 
izhajajo iz Ustave SR Slove- 
nije. 

2. Zakona naj bi določil, da 
je na območjih, kjer živijo pri- 
padniki slovenskega naroda in 
pripadniki italijanske in mad- 
žarske narodnosti, pripadni- 
kom obeh narodnosti zagotov- 
ljena vzgoja in izobraževanje v 
njihovem jeziku. 

3. Razen smotrov in nalog, ki 
jih določajo zakon o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok, za- 
kon o osnovni šoli in zakon o 
usmerjenem izobraževanju, 
imajo vzgojnoizobraževalne 
organizacije, v katerih se vzga- 
jajo in izobražujejo pripadniki 
narodnosti, še dodatne smotre 
in naloge, ki naj omogočajo 
svoboden razvoj narodnosti, 
razvijanje sožitja med pripa- 
dniki narodnosti in slovenske- 
ga naroda in zagotavljajo ure- 
sničevanje posebnih pravic 
italijanske in madžarske naro- 
dnosti, ki jih zagotavlja Ustava 
SR Slovenije. 

4. Zakon naj določi, da se na 
narodnosto mešanih območjih 
ustanavljajo vzgojnoizobraže- 
valne organizacije, v katerih 
poteka vzgojno izobraževalno 
delo dvojezično, v slovenskem 
jeziku in v jeziku narodnosti, 
ali pa samo v jeziku narodno- 
sti. 

5. Zakon naj vsebuje določ- 
bo. da se v vzgojnoizobraže- 
valnih organizacijah, ki oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno de- 
lo v jeziku narodnosti, učenci 
obvezno učijo tudi slovenski 
jezik, učenci v slovenskih 
vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacijah pa jezik narodnosti. 

6. V vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah, ki delujejo dvo- 
jezično ali v jeziku narodnosti, 
poteka delo po programih, ki 
veljajo za slovenske vzgojnoi- 
zobraževalne organizacije in 
se za delo v teh organizacijah 
posebej prilagodijo v skladu z 
zakonom. 

Zakon pa naj določi, da mo- 
rajo organi, ki so pristojni za 
sprejemanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov pred spreje- 
manjem programov pridobiti 
soglasje samoupravne intere- 
sne skupnosti za prosveto in 
kulturo pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodno- 
sti. 

7. Zakon naj določi, da se za 
otroke, ki bodo obiskovali dvo- 
jezično osnovno šolo, zagotovi 
organizirana priprava na šoli 
že dve leti pred vstopom v 
šolo. 

8. Zakon naj predvidi neka- 
tere posebnosti v organizaciji 
vzgojnoizobraževalnega dela, 
ki nastajajo zaradi majhnega 
števila učencev in posebnih 

poročevalec 19 



nalog, ki jih imajo te organiza- 
cije 

9 Zakon naj bi predvidel po- 
sebne pogoje, ki jih morajo iz- 
polnjevati učitelji, vzgojitelji in 
strokovni delavci., ki opravljajo 
vzgojnoizobraževalno delo v 
jeziku narodnosti ali dvoje- 
zično. 

1.0. Zakon naj bi določil, da 
dvojezične vzgojnoizobraže- 
valne organizacije in organiza- 
cije,, ki delujejo v jeziku naro- 
dnosti na narodnostno meša- 
nem območju, lahko ustanav- 
lja ali ukinja le skupščina ob- 
čine, pod pogoji, ki jih določa 
zakon, pri čemer kot enako- 
praven zbor sodeluje tudi 

skupščina SIS za prosveto in 
kulturo italijanske oziroma 
madžarske narodnosti. 

11. Zakon naj bi prinesel tudi 
dodatne določbe o delegiranju 
delegatov v svete vzgojnoizo- 
braževalnih organizacij. 

12. Zakona naj bi določil, da 
vzgojnoizobraževalne organi- 
zacije, v katerih se opravlja 
vzgojnoizobraževalno delo v 
jeziku narodnosti, posluje v je- 
ziku te narodnosti, dvojezične 
vzgojnoizobraževalne organi- 
zacije pa v slovenskem jeziku 
in v jeziku narodnosti. 

Spričevala in druge javne li- 
stine naj bi se izdajala dvoje- 
zično, v slovenskem jeziku in v 
jeziku narodnosti. 

13. Zakon naj bi določil ob- 
veznost SRS za pomoč vzgoji 
in izobraževanju za pripadnike 
narodnosti in opredelil odgo- 
vornost za raziskovalno in ra- 
zvojno delo na tem področju. 

V. Finančne posledice 
Zakon ne bo prinesel novih 

finančnih obveznosti za druž- 
benopolitične skupnosti, niti 
ne bo neposredno povečal fi- 
nančnih obveznosti za zado- 
voljevanje potreb na področju 
vzgoje in izobraževanja za pri- 
padnike narodnosti, ker v ta 
namen delavci in delovni ljudje 
združujejo sredstva v okvirih, 
določenih s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov, 
proračun SR Slovenije pa je že 

tudi doslej zagotavljal 50% 
sredstev za investicije v objek- 
te za potrebe vzgoje in izobra- 
ževanja pripadnikov narodno- 
sti. 

Za kritje razlike v stroških na 
področju predšolske vzgoje je 
v letu 1980 skupnost otroške- 
ga varstva Slovenije zagotovila 
5,596.412 din, Izobraževalna 
skupnost Slovenije za pokritje 
razlike v stroških na področju 
osnovnega izobraževanja 
40,494.859 din. 

V letu 1980 je bilo iz prora- 
čuna SRS kot 50% udeležba v 
investicijah za šolstvo naro- 
dnosti zagotovljenih 
23,289.805 dinarjev. 

VPRAŠANJA DELEGACI.I IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 4. 1981 

- Stališča, mnenja in odgovori v zvezi z 
razpravo o gospodarskih gibanjih in ure- 
sničevanjem resolucije 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poslal Skupščini SR 
Slovenije naslednje pismo: 
Pošiljamo vam stališča, mnenja in odgovore Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, Republiškega ko- 
miteja za energetiko , industrijo in gradbeništvo, Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Republiškega komiteja za promet in zveze, Republiškega 
komiteja za delo, Republiškega komiteja za tržišče in 
splošno gospodarske zadeve, Republiškega sekretariata 
za pravosodje, upravo in proračun, Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno varstvo. Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 
Republiškega sekretariata za finance k predlogom, pobu- 
dam in vprašanjem delegatov, danim v razpravi o Informa- 
ciji o gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh 
mesecih leta 1981 in o Predlogu ukrepov za uresničevanje 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 na 55. seji Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 7. aprila 1981. 
Republiški upravni organi so upoštevali predvsem tiste 
predloge, pobude in vprašanja, ki so bila jasno oprede- 
ljena in na katera je mogoče dati konkreten odgovor. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predloge, pobude 
in vprašanja delegatov v skladu s sklepom 55. seje Zbora 
združenega dela upošteval pri svojem nadaljnjem delu. 

I. EKONOMSKI 
ODNOSI S TUJINO 

1. Dograjevanje sistema 
pospeševanja izvoza v okviru 
Interesne skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s 
tujino z zagotovitvijo relativno 
večjega pospeševanja izvoza 
blaga višjih stopenj predela- 
ve ter vprašanje izplačevanja 

izvoznih stimulacij v prvih me- 
secih leta 1981 (Franc Vičar, 
poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj) 
Samoupravna interesna skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino že po pro- 
gramu svojega dela stalno so- 
deluje pri izgrajevanju celot- 
nega sistema pospeševanja 
izvoza in dopolnjevanju sa- 

moupiavncya sporazuma o 
pospeševanju deviznega prili- 
va od izvoza blaga in storitev, 
kjer v celoti zastopa predlože- 
no stališče, da se namreč za- 
gotovi relativno večje pospe- 
ševanje izvoza blaga višjih sto- 
penj predelave. V zvezi s tem 
bo SISEOT pripravila tudi 
predlog konkretnih proizvo- 
dov, za katere sodi, da je po- 
trebno zagotoviti relativno 
večje izvozne stimulacije za 
izvoz na konvertibilno po- 
dročje. 

V interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s 
tujino so v postopku sprejema- 
nja tudi dopolnitev Samou- 
pravnega sporazuma o pospe- 
ševanju deviznega priliva od 
izvoza blaga in storitev v tem 
smislu, da se selektivno pove- 
čajo izvozne stimulacije za 
izvoz v zahodne razvite države, 
v države v razvoju in preko- 
morske države. Predvidoma 
bodo dopolnitve sprejete še v 
aprilu 1981. 

Vprašanja obračuna izvoz- 
nih stimulacij za izvršeni izvoz 
v 1. kvartalu letošnjega leta je 
rešeno, saj se je ustrezna reši- 
tev našla tako v spremembi in 
tolmačenju odloka Zveznega 
izvršnega sveta kot tudi v na- 
vodilih ISJEOT za izvrševanje 
samoupravnega sporazuma o 
pospeševanju deviznega prili- 
va od izvoza blaga in storitev. 

Glede predloga, da se izena- 
či kooperacijski izvoz z rednim 
izvozom, menimo, da je vse 
oblike izvoza potrebno podpi- 
rati. V kooperacijskih poslih 
gre za višje in dolgoročnejše 
oblike gospodarskega sodelo- 
vanja s tujino, ki bazirajo na 
specializaciji in medsebojni 
delitvi proizvodnih programov 
oziroma proizvodnje. Zato me- 

nimo, da je te oblike mednaro- 
dne delitve dela potrebno še 
nadalje stimulirati. 

Pri sklepanju kooperacijskih 
poslov pa je potrebno, da or- 
ganizacije združenega dela za- 
gotovijo pozitivne deviznobi- 
lančne učinke, upoštevaje pri 
tem celotno povezavo v okviru 
reprodukcijske verige, hkrati 
pa pogoje, ki v skladu z veljav- 
no zakonodajo na tem področ- 
ju omogočajo organizacijam 
združenega dela enakoprav- 
nejši položaj v mednarodni de- 
litvi dela. 

2. Uveljavljanje selektivno- 
sti pri izvozu in uvozu z vidika 
zagotavljanja nemotene proi- 
zvodnje in dela (Igor Ponik- 
var, delegat ZZD za področje 
državnih organov, I. okoliš 
Celje) 

V SFRJ je po zakonski uredi- 
tvi v načelu ves zunanjetrgo- 
vinski promet prost in se lahko 
omejuje le na dosego razvojne 
politike ekonomskih odnosov 
s tujino, regionalne usmeritve 
zunanjetrgovinske menjave ter 
za izpolnjevanje obveznosti iz 
mednarodnih konvencij in 
drugih meddržavnih sporazu- 
mov. 

Podatki za preteklo srednje- 
ročno obdobje kažejo, da se 
izvoz neobdelanih proizvodov 
in proizvodov nizke stopnje 
obdelave iz leta v leto zmanj- 
šuje, medtem ko raste izvoz 
proizvodov visoke stopnje pre- 
delave. 

V tem srednjeročnem ob- 
dobju bo potrebno doseči še 
kvalitetnejši premik v smeri 
zmanjševanja sedanje visoke 
stopnje tehnološke uvozne in 
razvojne odvisnosti od razvi- 
tejših dežel, večjo, produktiv- 
nejšo in kvalitetnejšo proi- 
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zvodnjo ter uveljaviti vlogo do- 
mačega znanja, kadrov in so- 
dobne tehnologije. V to smer 
so že naravnane aktivnosti za 
to srednjeročno obdobje. Prav 
tako je potrebno doseči večjo 
stopnjo samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja 
organizacij združenega dela v 
celotnem jugoslovanskem 
prostoru, na podlagi katerega 
bomo domače surovine in po- 
lizdelke čimbolj predelali do- 
ma in plasirali v izvoz proizvo- 
de, ki bodo vsebovali večjo 
stopnjo domačega dela in zna- 
nja. 

To pa je treba doseči z večjo 
uveljavitvijo trga in z neposre- 
dnim dohodkovnim povezova- 
njem organizacij združenega 
dela, ki so v procesu proizvod- 
nje vertikalno povezane, ne pa 
z administrativnimi ukrepi 
omejevanja izvoza. 

To se nanaša tudi na surovi- 
ne, kot so silicij, glinica in dru- 
ge surovine. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije se v medre- 
publiškem dogovarjanju zav- 
zema za usklajevanje potreb 
proizvodnje in predelave; te- 
meljni nosilci tega usklajeva- 
nja pa morajo biti organizacije 
združenega dela. 

V celoti se strinjamo in pod- 
piramo predlog delegatov, da 
je glede na to, da je dan velik 
poudarek izvoznim prizadeva- 
njem ob manjšem uvozu, po- 
trebno skrbno pretehtati, kaj in 
koliko bomo uvozili s tem, da 
bi uvažali selektivno predvsem 
tisto, kar bo zagotavljalo ka- 
snejši izvoz. 

Da bi to osnovno usmeritev 
lahko realizirali, so organizaci- 
je združenega dela v postopku 
usklajevanja planov ekonom- 
skih odnosov s tujino v okviru 
SISEOT sporazumno opredeli- 
le delež deviz, s katerimi bodo 
največ razpolagale za lastno 
porabo ter vrednost ustvarje- 
nih deviz, ki jih bodo namenile 
za samoupravno sporazume- 
vanje z drugimi organizacijami 
združenega dela. 

Tako se bo v SR Sloveniji od 
planiranega priliva deviz v letu 
1981 v vrednosti 2.412 mio 0 
kar 51% oziroma 1.235 mio 0 v 
postopku samoupravnega 
sporazumevanja namenilo za 
potrebe dejavnosti skupnega 
in splošnega družbenega po- 
mena oziroma za dejavnosti 
skupnega in splošnega druž- 
benega pomena oziroma za 
dejavnosti ključnega pomena 
za nemoteno proizvodnjo. V 
okviru tega zneska je za cca 
463 mio 0 skljenjenih samou- 
pravnih sporazumov o preliva- 
nju deviznih sredstev med or- 
ganizacijami združenega dela 
iz SR Slovenije ter organizaci- 
jami združenega dela iz drugih 

republik in avtonomnih pokra- 
jin. 

Organizacije združenega 
dela iz SR Slovenije, ki, ustvar- 
jajo konvertibilne devizne prili- 
ve, del teh prilivov združujejo 
za dejavnosti skupnega in 
splošnega družbenega pome- 
na, in sicer: 

- za potrebe organov in or- 
ganizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, 

- za kritje potreb članov s 
področja svobodne menjave 
dela, komunale z mestnim pot- 
niškim prometom, informativ- 
ne dejavnosti, malega gospo- 
darstva, dela stroškov za vzdr- 
ževanje varčevalne mreže v tu- 
jini in za izplačilo deviznih 
obresti na devizne hranilne 
vloge občanov, 

- za uvoz surove nafte in 
naftnih derivatov ter premoga, 
za koksiranje za energetske 
potrebe in za oskrbo občanov, 

- za uvoz zemeljskega 
plina, 

- za potrebe energetike, 
- za potrebe v okviru ob- 

mejnega gospodarskega so- 
delovanja in gospodarskega 
sodelovanja z deželami v ra- 
zvoju, 

- za plačevanje uvoza re- 
produkcijskega materiala v 
konvertibilnih devizah, ki je 
potreben za proizvodnjo dolo- 
čenih proizvodov, ki se dobav- 
ljajo na klirinško področje za 
izpolnitev blagovnih list v okvi- 
ru bilateralnih dogovorov, 
- za uvoz umetnih gnojil, za 

uvoz surovin za proizvodnjo 
umetnih gnojil, zaščitnih sred- 
stev in proizvodnjo hrane, ki je 
neobhodno potrebna za oskr- 
bo prebivalstva, 

- za uvoz surovin za proi- 
zvodnjo zdravil, 

- za uvoz surovin za proi- 
zvodnjo surovin za izdelavo 
pralnih praškov, 

- za uvoz surovin za potre- 
be črne metalurgije. 

Del deviznih sredstev so or- 
ganizacije združenega dela 
namenile za samoupravno 
sporazumevanje z drugimi or- 
ganizacijami združenega dela, 
v prvi vrsti za tiste dejavnosti, 
ki so jih člani SISEOT oprede- 
lili, da so ključnega pomena za 
nemoteno proizvodnjo, in si- 
cer: 

- bazna kemična industrija 
in predelava kavčuka, 

- del farmacevtske indu- 
strije, 

- del kmetijstva, 
- del tekstilne industrije itd. 
S samoupravnim sporazu- 

mevanjem med organizacijami 
združenega dela v okviru enot- 
nega jugoslovanskega trga o 
udeležbi v skupno ustvarje- 
nem deviznem prilivu ter s 
sporazumevanjem o združeva- 

nju deviznih sredstev za dolo- 
čene dejavnosti, ki so ključne- 
ga pomena za nemoteno proi- 
zvodnjo v celoti, se omejuje 
oz. preprečuje tudi pogojeva- 
nje dobav med organizacijami 
združenega dela z deviznimi 
plačili oziroma nesorazmerno 
velikimi vlaganji in avansi. 

V smislu preprečevanja po- 
gojevanja dobav z deviznimi 
plačili je bil sprejet tudi dogo- 
vor med izvršnimi sveti repu- 
blik in avtonomnih pokrajin o 
tem, da se bodo med seboj 
sproti obveščali o morebitnih 
negativnih pojavih in zapira- 
njih v republiške meje. Medse- 
bojno obveščanje med izvršni- 
mi sveti poteka, zapažamo pa, 
da je tudi tovrstnih pogojevanj 
dobav med organizacijami 
združenega dela vedno manj. 

3. Dograjevanje deviznega 
sistema Ivan Zelenšek, dele- 
gat skupine delegatov za go- 
spodarsko področje - 1. oko- 
liš, Celje 

Na podlagi sklepa treh zvez- 
nih svetov iz l.eta 1980, poseb- 
na zvezna delovna skupina pri- 
pravlja gradivo v zvezi z odprti- 
mi vprašanji uresničevanja de- 
viznega sistema in zakona o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino. SR Slove- 
nija je za delo te zvezne delov- 
ne skupine pripravila svoj pri- 
spevek s konkretnimi predlogi 
za ponovno oživitev delovanja 
deviznega trga in ga že v fe- 
bruarju 1981 posredovala 
zveznim organom. 

Slovenski predlog oz. pri- 
spevek temelji na uresničeva- 
nju veljavnih sistemskih zako- 
nov, na samoupravnem spora- 
zumevanju in združevanju de- 
viz OZD, na povezovanju, so- 
delovanju in solidarnosti med 
temeljnimi bankami ter od- 
pravljanju razlogov, ki ovirajo 
promet deviz med temeljnimi 
bankami itd. Del prej navede- 
nih predlogov je SR Slovenija 
v letošnjem letu praktično že 
uveljavila. 

Razprava o gradivu zvezne 
delovne skupine kot tudi o slo- 
venskem predlogu bo še tekla. 

4. Vzpostavitev realnega te- 
čaja dinarja (Ivan Zelenšek, 
delegat skupine delegatov za 
gospodarsko področje 1. oko- 
liš - Celje) 

Zavzemamo se za vodenje 
politike realnega tečaja dinar- 
ja. Povečani ekonomski inte- 
res OZD za izvoz in večja kon- 
kurenčna sposobnost, ki jo je 
dala spremembna tečaja di- 
narja v lanskem letu, sta se že 
koncem leta 1980 skoraj pov- 
sem izničila. Konkurenčna 
sposobnost OZD je upadla kot 
posledica visoke stopnje rasti 

cen na domačem trgu^ Zato je 
potrebno predvsem z ukrepi in 
aktivnostmi, ki so predvideni 
za uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letti 
1981 na področju izvajanja 
sprejete politike cen, zagotovi- 
ti počasnejše naraščanje cen 
na domačem trgu ter s tem tu- 
di ugodnejše pogoje za večji 
ekonomski interes in konku- 
renčno sposobnost OZD v 
izvozu, ne pa iskati rešitve v 
spremembah in razvrednote- 
nju dinarja. 

V okviru zveznih svetov po- 
teka razprava o nekaterih kon- 
cepcijskih vprašanjih politike 
tečaja dinarja v prihodnjih le- 
tih in v letu 1981. Republiški 
družbeni svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko 
je sprejel stališča, ki predvsem 
zahtevajo temeljito ponovno 
pretehtanje odločitev o teh 
vprašanjih, tako glede oprede- 
ljevanja indikatorjev pri dolo- 
čanju smeri in obsega potreb- 
nih sprememb tečaja, pristoj- 
nosti NBJ in same procedure 
določanja in dajanja predlo- 
gov za izvrševanje politike te- 
čaja dinarja, doslednega upo- 
števanja pravilnih navzkrižnih 
tečajev, ter tečaja klirinških va- 
lut. 

II. KMETIJSTVO 
1. Ali so bili sprejeti ukrepi 

za racionalnejše izkoriščanje 
kmetijskega zemljišča in 
omejitve za uporabo le-tega v 
nekmetijske namene. (Franc 
Vičar, poročevalec odbora za 
družbenoekonomski razvoj) 

V marcu 1981 je bil sprejet 
zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki določa, da so 
zemljišča, ki so v prostorskem 
delu družbenega plana name- 
njena za potrebe kmetijstva in 
gozdarstva, pod posebnim 
varstvom, ter da se namemb- 
nost teh zemljišč lahko spre- 
meni s spremembo prostor- 
skega dela družbenega plana, 
če se za to ugotovi splošni 
družbeni interes v skladu s kri- 
teriji, določenimi v dogovorih 
o temeljih družbenih planov 
SR Slovenije in občine. Hkrati 
pa se mora plan prostorsko - 
ureditvenih operacij v družbe- 
nem planu dopolniti tako, da 
plan kmetijske proizvodnje ne 
bo zmanjšan. 

V začetku maja bodo izšli 
izvedbeni predpisi, ki bodo do- 
ločili postopek izvajanja me- 
lioracij in komasacij, razvrsti- 
tev kmetijskih zemljišč, opre- 
delili pa bodo tudi kriterije za 
določitev usposobljenost za 
obdelovanje kmetijskih zem- 
ljišč. 
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V okviru Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti pa že te- 
če akcija, katere cilj je obdela- 
va vseh razpoložljivih kmetij- 
skih zemljišč. 

Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora 
izvaja ukrepe v zvezi z racio- 
nalno rabo kmetijskih zemljišč 
oziroma stavbnih zemljišč ta- 
ko, da daje v skladu s svojimi 
zakonskimi pristojnostmi 
mnenja k posameznim urbani- 
stičnim dokumentom, v prime- 
ru ko terjajo takšno mnenje 
krajevne skupnosti ali druge 
interesne skupnosti, temeljne 
organizacije združenega dela, 
skupine občanov ali posamez- 
nik V zadnjem enoletnem ob- 
dobju je Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora obravnaval štiri pritožbe 
v zvezi s sprejetimi oziroma 
predvidenimi zazidalnimi na- 
črti (Dobrava pri Ljubljani, Do- 
brna, Rečica ob Savinji in Go- 
renja vas). V vseh teh primerih 
je bil občinam posredovan 
predlog za ponovno ocenitev 
smotrnosti spremembe kmetij- 
skih zemljišč v stavbna zemlji- 
šča. 

Z negospodarnim ravna- 
njem s kmetijskimi in stavbni- 
mi zemljišči je nadalje poveza- 
na nedovoljena gradnja. Ob- 
činske in republiška urbani- 
stična inšpekcija so v letu 1980 
izdale 1260 odločb o ustavitvi 
oziroma odstranitvi nedovolje- 
nih gradenj. Odločb o odstra- 
nitvi je bilo izdanih 594. Od 
tega je bilo dejansko odstra- 
njenih 201 objekt. 

2. V kmetijstvu je premalo 
dolgoročnih razvojnih usmeri- 
tev in programov. (Drago Sila, 
delegat ZZD za področje kme- 
tijstva, 9. okoliš - Trebnje) 

V letu 1968 je bil pri Gospo- 
darski zbornici Slovenije pri- 
pravljen in sprejet koncept 
dolgoročnega razvoja kmetij- 
stva in živilske industrije do le- 
ta 1990, ki je bil v Skupščini SR 
Slovenije sprejet kot sestavni 
del dolgoročnega plana. 

Smernice tega plana so bile 
z družbenim dogovorom o 
uresničevanju dolgoročnega 
programa razvoja kmetijstva v 
SR Sloveniji sprejete za ob- 
dobje 1974-1980 in so vsebo- 
vane tudi v tekočem srednje- 
ročnem planu. 

Zastavljene in sprejete smer- 
nice dolgoročnega plana so 
tudi izhodišče za ukrepanje te- 
koče ekonomske politike pri 
uravnavanju odstopov tekočih 
gibanj od navedene dolgoroč- 
ne koncepcije. 

3. Pri mladih ljudeh je pre- 
malo interesa za kmetijstvo. 
(Drago Sila, delegat ZZD za 

področje kmetijstva 9. okoliš 
- Trebnje 

V programu dela Skupščine 
SR Slovenije za 4. četrtletje 
1981 je tudi analiza izvajanja 
sistemskih zakonov na po- 
dročju kmetijstva. V okviru te 
analize bo proučeno tudi na- 
vedeno vprašanje. 

4. Zagotavljanje sredstev 
za kmetijsko proizvodnjo in 
intervencije v proizvodnji in 
porabi hrane. 

Na osnovi 43. člena Dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije, v Predlogu 
samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov bank, združe- 
nih v Ljubljansko banko - 
Združeno banko za obdobje 
1981-1985, v Samoupravnem 
sporazumu o pogojih in nači- 
nih združevanja in prednost- 
nega usmerjanja sredstev in 
Dogovoru o uresničevanju sa- 
moupravnega sporazuma o te- 
meljih planov bank - združe- 
nih v Ljubljansko banko - 
Združeno banko za obdobje 
1981-1985 v letu 1981 je pre- 
dvideno združevanje sredstev 
(360 mio din - obveznosti iz 
1980) in (1.290 mio din) pre- 
dnostno usmerjanje sredstev 
dela prostega kreditnega po- 
tenciala bank za dolgoročne 
naložbe, za kmetijstvo in ribiš- 
tvo in usmerjanje sredstev za 
tekoče poslovanje (proizvod- 
nja in zaloge kmetijskih pridel- 
kov - 10,1 mio din). 

V samoupravnem sporazu- 
mu o temeljih planov bank so 
se članice temeljnih bank do- 
govorile o ugodnejših pogojih 
za dolgoročne naložbe v pri- 
marno kmetijsko proizvodnjo 
in za melioracije in odkup 
kmetijskih zemljišč in sicer do 
50% oziroma 80% nižji obrest- 
ni meri od splošne obrestne 
mere, o roku odplačila od 3 do 
10 let oziroma 15 let in o do 
60% udeležbi bančnih sred- 
stev. 

Obrestno mero, roke vračila 
in usmerjanje sredstev za na- 
ložbe v kmetijsko dejavnost je 
potrebno opredeliti v planskih 
dokumentih, ki jih sprejemajo 
članice bank. 

Pogoji naložb po posamez- 
nih namenih naložb bodo do- 
ločeni v družbenem dogovoru 
o uresničevanju plana razvoja 
kmetijstva, živilstva in ribištva 
SR Slovenije v obdobju 
1981-1985. 

Za letošnje leto je pri zago- 
tavljanju planiranih sredstev 
pričakovati težave saj banke 
izjavljajo, da zaradi likvidnost- 
nih težav ne bodo mogle zago- 
toviti planiranih sredstev za 
naložbe v kmetijstvo. 

5. Problem zbiranja sred- 
stev za intervencije v kmetij- 

stvu iz ostanka čistega do- 
hodka. Skladi razpolagajo z 
minimalnimi sredstvi, ker se 
bodo sredstva formirala šele 
po zaključnih računih za leto 
1981. (Skupina delegatov za 
gospodarsko področje 7. oko- 
liša - Nova Gorica) 

S 4. členom zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane je določeno, da se sred- 
stva za intervencije zagotavlja- 
jo iz namensko združenih 
sredstev skladov skupne pora- 
be, iz sredstev rezerv in iz 
osebnih dohodkov v temeljni 
organizaciji združenega dela 
in delovni skupnosti ter iz 
sredstev proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Pri tem 
sredstva skladov skupne pora- 
be niso omejena le na novo 
razporejena sredstva ob zad- 
njem zaključnem računu, tem- 
več na vsa razpoložljiva sred- 
stva v teh skladih, kar seveda 
terja včasih odrekanje določe- 
nim namenom v skupni porabi 
za zagotovitev sredstev za in- 
tervencije v kmetijstvu in pora- 
bi hrane, če za to zares obstoja 
tako izrazit interes. Sredstva 
čistega dohodka se razporeja- 
jo za rezerve najmanj v višini, 
ki je določena z zveznim zako- 
nom, zato se za intervencije 
lahko nameni le tisti del re- 
zervnih skladov, ki je obliko- 
van nad obsegom, določenim 
z zveznim zakonom. Delavci 
pa se lahko na načelih najširše 
solidarnosti in vzajemnosti 
odrečejo delu čistih osebnih 
dohodkov z namenom, da bo- 
do zagotovili sredstva za inter- 
vencije v kmetijstvu in porabi 
hrane, takšno odločitev lahko 
sprejmejo kadarkoli, in tudi 
med letom. 

V republiškem proračunu za 
leto 1981 so bila sredstva za 
intervencije v kmetijstvu v pri- 
merjavi s prejšnjimi leti bistve- 
no zmanjšana predvsem zara- 
di zahtev po omejevanju na- 
menov v splošni porabi na rav- 
ni republike na račun poveča- 
nih obveznosti do zveznega 
proračuna. Pri obravnavi in 
sprejemanju zakona o prora- 
čunu za leto 1981 na takšnih 
izhodiščih ni prihajalo do od- 
ločnih zahtev, da naj se pove- 
čajo davčne obremenitve ob- 
čanov, delovnih ljudi in do- 
hodka temeljnih organizacij, 
da bi tako zagotovili zadrževa- 
nje obsega sredstev za kom- 
penzacije v kmetijstvu in pora- 
bi hrane vsaj do obsega oziro- 
ma do razmerij, ki so bila do- 
sežena v letu 1979. Izostali 
ukrepi v tej smeri so očitno 
privedli doslej do takšnih ra- 
zmerij, da bo potrebno v sredi- 
ni leta proučiti utemeljenost 
izjemnih ukrepov, ki bodo 
omogočali zagotoviti vsaj del 

sredstev naknadno tudi za te 
namene. 

6. Zagotoviti stalen in večji 
delež sredstev od vseh po- 
trošnikov hrane za kmetijsko 
pospeševalno dejavnost in za 
agrarne operacije; zagotoviti 
sredstva za pospeševalne 
proizvodne programe v živi- 
noreji in poljedelstvu; zagoto- 
viti interes kmetijskih stro- 
kovnjakov za delo v pospeše- 
valnih službah. (Drago Sila, 
delegat ZZD za področje kme- 
tijstva - 9. okoliš, Trebnje) 

S 45. členom dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985 je za intervencije v 
kmetijstvu opredeljeno 5,6 
mlrd din. Vsa ta sredstva so v 
različnih oblikah namenjena 
pospeševanju in razvoju kme- 
tijske proizvodnje. 

Na podlagi stališč seje Re- 
publiškega družbenega sveta 
za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko z dne 22. apri- 
la 1981 bo Izvršni svet pripravil 
in predložil Skupščini SR Slo- 
venije predlog za izdajo zako- 
na o zagotavljanju in usmerja- 
nju sredstev za intervencije v 
kmetijstvu. Z navedenim zako- 
nom bodo podrobneje oprede- 
ljeni viri. sredstev in nameni 
porabe sredstev v okviru sa- 
moupravnih skladov za inter- 
vencije v kmetijstvu. 

S tem zakonom naj bi bilo 
uresničeno tudi načelo, da naj 
sredstva za intervencije v proi- 
zvodnji hrane v največji možni 
meri zagotavljajo vsi porabniki 
hrane. Velik del teh sredstev 
naj bi uporabili za financiranje 
pospeševalne dejavnosti in za 
agrarne prostorske operacije. 
Odločitev o porabi sredstev po 
posameznih namenih bodo v 
okviru samoupravnih skladov 
za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane sprejemali dele- 
gati proizvajalcev in porabni- 
kov hrane v Skupščinah nave- 
denih skladov. 

Pričakovati je, da bodo dele- 
gati v samoupravnih skladih, 
glede na izjemen pomen po- 
speševalne službe pri izvajanju 
planskih ciljev kmetijske proi- 
zvodnje, zagotovili ustrezno 
materialno podlago za delo 
pospeševalne službe. 

7. Upoštevati dohodkovno 
razmerje s proizvajalci v kme- 
tijskih organizacijah, kar bo 
spodbujalo večjo organira- 
nost in tržno proizvodnjo. 
(Drago Sila, delegat ZZD za 
področje kmetijstva - 9. oko- 
liš, Trebnje) 

Na najbolj občutljivem proi- 
zvodnem območju - v živino- 
reji, je bila v okviru Gospodar- 
ske zbornice Slovenije skla- 
dno s stališči Izvršnega sveta 
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sprožena v lanskem letu akcija 
za samoupravno sporazume- 
vanje v reprodukcijski verigi 
od proizvodnje do potrošnje. 
Izvršni svet je s sredstvi inter- 
vencij to povezovanje tudi sti- 
muliral. Vendar zlasti v klavno 
predelovalni industriji in mle- 
karstvu zaradi ozkih »lokal- 
nih« stališč ne prihaja do po- 
trebnega povezovanja v repro- 
dukcijskih verigah. 

8. Odpraviti birokratske po- 
stopke pri uveljavljanju pre- 
mij in drugih intervencij. (Dra- 
go Sila, delegat ZZD za po- 
dročje kmetijstva - 9. okoliš, 
Trebnje) 

Izvršni svet oziroma Repu- 
bliški komita za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano doslej 
ni prejel predlogov kje bi bilo 
treba spremeniti postopke za 
uveljavljanje interventnih sred- 
stev. Vse konkretne predloge 
bodo pristojni upravni organi 
proučili. 

9. Zagotoviti kmetijstvu tudi 
v praksi prioritetno vlogo. 
(Drago Sila, delegat ZZD na 
pociročie kmetijstva - S. oko- 
liš Trebnje) 

Pripomba se v bistvu nanaša 
na doslednost izvajanja določil 
sprejetih planskih dokumen- 
tov. Izvršni svet bo v okviru 
svojih pristojnosti spremljal 
izvajanje omenjenih določil in 
po potrebi tekoče ukrepal. Pri 
tem pa je treba pripomniti, da 
so prevzele pomemben del od- 
govornosti za izvajanje plana 
tudi temeljne banke, Kmetijska 
živilska razvojna skupnost Slo- 
venije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Zadružna zveza 
Slovenije. 

10. Družbeni dogovor o 
združevanju sredstev v kme- 
tijsko proizvodnjo še ni spre- 
jet in zato nekatere temeljne 
banke ne sprejemajo oziroma 
odklanjajo združevanje sred- 
stev za proizvodnjo hrane; 
kdaj bo začel delovati sistem 
usmerjanja sredstev in zakaj 
ni bii dogovorjen že pred za- 
četkom planskega obdobja; 

kaj bomo v republiki storili 
za zagotovitev obratnih sred- 
stev za vlaganja v kmetijsko 
proizvodnjo in kako naj tiste 
temeljne banke, ki poslujejo 
na pretežno kmetijskem ob- 
močju zagotovijo sredstva za 
tekočo porabo v obsegu, ki bo 
omogočal optimalno proi- 
zvodnjo. (skupina delegatov 
za kmetijsko področje - 7. 
okoliša - Murska Sobota) 

Vprašanje se nanaša na od- 
govor o uresničevanju plana 
razvoja kmetijstva, živilske in- 
dustrije in ribištva v obdobju 
1981-1985. Ta dogovor ni bilo 

mogoče sprejeti pred spreje- 
mom družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985, ker so bile s tem 
dokumentom sprejete osnove 
za omenjeni dogovor. S tem 
dogovorom bodo sprejeti tudi 
principi medsebojnega usmer- 
janja sredstev bank glede na 
neenakomerno teritorialno 
razdelitev proizvodnje in pora- 
be hrene. Podrobneje pa bodo 
principi usmerjanja sredstev 
opredeljeni s samoupravnim 
sporazumum o ustanovitvi 
konzorcije za zagotovitev hra- 
ne za potrebe SR Slovenije 
med OZD proizvodnje in veliki- 
mi porabniki hrane ter temelj- 
nimi bankami. Navedeni spo- 
razum naj bi bil sprejet hkrati z 
dogovorom o uresničevanju 
plana razvoja kmetijstva, živil- 
ske industrije in ribištva. 

Ne glede na navedeno pa ni 
razlogov, da temeljne banke 
po pogojih, ki so veljali za lan- 
sko leto ne bi sprejele in odo- 
bravale projekte za proizvod- 
njo hrane, ki so v skladu z 
usmeritvami v že sprejetih 
planskih dokumentih. 

Z dogovorom o uresničeva- 
nju plana razvoja, živilske in- 
dustrije in ribištva v obdobju 
1981-1985 in samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi 
konzorcija za zagotovitev hra- 
ne za potrebe SR Slovenije bo 
opredeljen tudi način zagoto- 
vitve potrebnih sredstev za fi- 
nanciranje tekoče proizvodnje 
in zalog kmetijskih proizvo- 
dov. Tako kot pri naložbah bo 
tudi zagotavljanje potrebnih 
obratnih sredstev pri glavnih 
kmetijskih in prehranskih arti- 
klih temeljilo na usmerjanju 
sredstev med temeljnimi ban- 
kami. Nosilci te aktivnosti so: 
Kmetijska živilska razvojna 
skupnost Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in 
Temeijne banke. 

11. Zagotoviti spremembo 
izobraževalnih programov v 
osnovnih šolah v korist zna- 
nja s področja kmetijstva. 
(Drago Sila, delegat ZZD za 
področje kmetijstva 9. okoliš 
- Trebnje) 

Zakon o osnovni šoli, ki ga je 
sprejela Skupščina SR Slove- 
nije v letu 1980, kot eno izmed 
novosti uveljavlja zahtevo, da 
mora načrtovanje vzgojnoizo- 
braževalnega dela v osnovni 
šoli v večji meri kot doslej 
izhajati iz interesov in potreb 
okolja v katerem šola deluje. 
Zato mora osnovna šola načr- 
tovati svoje delo tako, da v ce- 
loti zajame obvezni del progra- 
ma življenja in dela osnovne 
šole, ki ga predpiše Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje, po dogovoru v 

občinski izobraževalni skup- 
nosti in v neposredni menjavi 
dela z organizacijami uporab- 
nikov pa predvidi tudi tista do- 
datna znanja in dejavnosti, ki 
so namenjene razvijanju inte- 
resov in sposobnosti učencev 
in njihovemu poklicnemu 
usmerjanju. 

Nekatera temeljna znanja o 
kmetijstvu so učenci dobili že 
doslej v okviru obveznega pro- 
grama osnovne šole, razvija- 
nju interesa za kmetijstvo pa 
so bili namenjeni zlasti krožki 
in druge oblike interesnih de- 
javnosti za mladino, posebej 
pa gibanje mladih zadružni- 
kov. Te dejavnosti so bile 
uspešne predvsem v tistih ob- 
močjih, kjer so šole uspele naj- 
ti stik s kmetijskimi organizaci- 
jami oziroma vključiti kot men- 
torje kmetijske strokovnjake. 

Osnutek programa življenja 
in dela osnovne šole, ki ga je 
Strokovni svet SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje 22. 
aprila letos poslal v javno raz- 
pravo, prav tako že v obvez- 
nem delu zajema nekatera te- 
meljna znanja s področja kme- 
tijstva, še večjo težo pa daje 
tem znanjem v okviru razširje- 
nega programa. Poleg intere- 
snih dejavnosti, kakršne smo 
poznali v osnovnih šolah do- 
slej, je predvidena možnost, da 
šola uvede za učence 7. in 8. 
razreda tudi predmet Osnove 
kmetijstva, ki bo zajemal te- 
meljna znanja o pomenu kme- 
tijstva za družbo in gospodar- 
stvo, znanja o sodobnih nači- 
nih obdelovanja kmetijskih po- 
vršin in seznanjal učence z 
vlogo znanosti v kmetijstvu. 
Predvidevamo, da bo ta pred- 
met, ki ga bodo prav gotovo 
uveljavile mnoge osnovne šo- 
le, dal učencem vsaj temeljna 
znanja o sodobnem kmetijstvu 
in jih usmeril v nadaljnje izo- 
baževanje v kmetijskih šolah. 

HI. PROMET 
1. Analizirati je potsbno 

strukturo transportnih stro- 
škov in notranjega transpor- 
ta. (Ivan Zelenšek, delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 1. okoliša - 
Celje) 

V Resoluciji o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 je določe- 
no, da naj Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in pristojni 
upravni organi z namenom, da 
znižajo strukturni delež tran- 
sportnih stroškov v celotnem 
prihodku, uveljavijo enotno 
metodologijo za prikazovanje 
transportnih stroškov v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela. 

Omenjena študija je v teku, 
pripravlja pa jo Ekonomski 
center v Mariboru. Sofinancer 
te študije je tudi Gospodarska 
zbornica Slovenije in Splošno 
združenje za promet in zveze. 
V 53. členu dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 
se zavezuje Gospodarska 
zbornica Slovenije, da bo v le- 
tu 1981 v okviru splošnih zdru- 
ženj uveljavila spremljanje 
transportnih stroškov in izde- 
lavo analiz transportnih stro- 
škov po enotni metodologiji za 
zajemanje transportnih stro- 
škov v gospodarstvu. 

Rezultati te študije naj bi se 
torej aplikativno uporabili v or- 
ganizacijah združenega dela, 
tako, da bi bilo določeno ob- 
vezno zajemanje stroškov no- 
tranjega in zunanjega tran- 
sporta. 

IV. IZGUBE V 
TEMELJNIH 
ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

Zakon o sanaciji in preneha- 
nju organizacij združenega 
dela določa obveznost delav- 
cev v temeijni organizaciji, ki 
izkazuje izgubo v poslovanju, 
da ugotovijo vzroke za pojav 
izgub in sprejmejo program 
ukrepov za njihovo odpravlja- 
nje; o tem morajo obveščati 
pristojne organe temeljnih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki v primerih neodgovornega 
ravnanja ali odlašanja pri izva- 
janju sanacijskega programa 
lahko sprejmejo potrebne 
ukrepe družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic delavcev. 
Težišče vseh aktivnosti pri od- 
pravljanju vzrokov za pojav iz- 
gub je torej v temeljnih organi- 
zacijah in v temeljnih družbe- 
nopolitičnih skupnostih, saj bi 
v nasprotnem primeru pome- 
nilo njihovo razreševanje na 
republiški ravni hkrati tudi od- 
tujeno prevzemanje odgovor- 
nosti za njihov pojav in najšir- 
še razreševanje problemov, ki 
izhajajo iz slabega dela, iz na- 
pačno sprejetih investicijskih 
in drugih poslovnih odločitev 
ter iz odlaganja sprejetja nuj- 
nih ukrepov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravlja predloge, 
ki bi bili podlaga za samou- 
pravno odločanje v temeljnih 
bankah in skladih skupnih re- 
zerv, s katerimi bi nepovratno 
združili sredstva za trajno sa- 
niranje izgub iz preteklih let in 
omogočili normalno poslova- 
nje v tistih OZD, ki so zaradi 
politike cen v preteklih letih 
poslovale z negativnimi fi- 
nančnimi rezultatom. 
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Izgube, ki so posledica ne- 
primernih investicijskih odlo- 
čitev oziroma strukturnih spre- 
memb trajnejšega značaja, bo 
potrebno sanirati z likvidacijo 
stare proizvodnje, odpisom 
nastalih izgub, razpoložljiva 
osnovna sredstva pa preusme- 
riti v druge proizvodne progra- 
me, v skladu s kriteriji za pre- 
strukturiranje gospodarstva. 
To je najbolj učinkovit ukrep 
za zagotavljanje stabilnega 
položaja in perspektive delav- 
cev v takih OZD. 

V. TRŽIŠČE IN CENE 
1. Sankcionirati je potrebno 

kršitelje dogovorjene politike 
cen (Janko Muraus. delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 16. okoliša - 
Maribor) 

V skladu z nalogami iz zvez- 
nega in republiškega dogovo- 
ra o izvajanju politike cen v 
letu 1981 je svet Republiške 
skupnosti za cene na 5. seji 
dne 20. 3. 1981 že ob razpravi 
in sprejemu predloga republi- 
škega dogovora o izvajanju 
politike cen sprejel sklep, da 
so vse organizacije združene- 
ga dela katerih cene so v pri- 
stojnosti republike, dolžne do 
8. 4. 1981 dostaviti Republiški 
skupnosti za cene podatke o 
cenah, ki so jih oblikovale od 
1. 1. 1981 do 5. 3. 1981. Spre- 
membe cen v tem obdobju je 
Republiška skupnost za cene 
evidentirala, na 6. seji sveta 
dne 13. 4. 1981 pa je bil sprejet 
sklep, da bo Republiška skup- 
nost za cene organizacijam 
združenega dela, ki so cene 
oblikovale v nasprotju z dogo- 
vorjeno politiko cen in novimi 
predpisi o cenah, do vključno 
24. 4. 1981, izdala odločbe o 
vračanju cen na raven pred 
povišanjem cen dogovorjene 
politike cen in predpisi o ce- 
nah. O vseh izdanih odločbah 
Republiška skupnost za cene 
sproti obvešča Republiški tržni 
inšpektorat. Do 24. 4. 1981 bo 
republiška skupnost za cene 
izdala v tej zvezi okoli 100 od- 
ločb posameznim organizaci- 
jam združenega dela. 

2. Uveljaviti je potrebno 
vlogo občinskih skupnosti za 
cene (Danilo Bratina, delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 9. okoliš - 
Idrija) 

Čeprav so v večini občin že 
pravočasno ustanovili skupno- 
sti za cene (rok v dogovoru o 
izvajanju politike cen proizvo- 
dov in storitev v SR Sloveniji v 
letu 1981 je bil v »prvi polovici 
aprila«, 3. člen), po podatkih 
Republiške skupnosti za cene 
tega do 23. 4. 1981 niso storili 
še v treh občinah (Ljutomer, 

Sevnica, Brežice), kjer bodo 
imeli prvo sejo sveta skupnosti 
šele v mesecu maju. Bolj pa se 
v nekaterih občinah zavlačuje 
sprejetje spremljajočih predpi- 
sov in tako marsikje še niso 
zagotovljeni vsi institucionalni 
in organizacijski pogoji za ure- 
sničitev novega zakona o ce- 
nah na ravni občin. Čimprejš- 
nje celovito uveljavljanje vloge 
občinskih skupnosti za cene in 
s tem zagotovitev pogojev za 
uveljavljavitev novega zakona 
o cenah je na ravni občin naj- 
pomembenejša tekoča naloga 
izvršnih svetov občinskih 
skupščin na področju trga in 
politike cen, kar izhaja tudi iz 
dogovora o politiki cen v letu 
1981. 

3. Hitreje je potrebno reše- 
vati problem poenotenja od- 
kupnih cen in vprašanje kom- 
penzacij (Danilo Bratina, de- 
legat skupine delegatov za 
gospodarsko področje, 9. 
okoliša - Idrija) 
• V zvezi s problematiko od- 
kupnih cen živine in drobno- 
prodajnih cen mesa so se re- 
publike in pokrajine nedavno 
dogovorile, da bodo organiza- 
cije združenega dela klavniške 
industrije v okviru svojih živi- 
norejskih poslovni-h skupnosti 
sklenile samoupravne spora- 
zume, s katerimi se bodo med 
drugim obvezale, da pri odku- 
pu živine ne bodo prekorače- 
vale dogovorjenih proizvajal- 
skih prodajnih cen živine. Na 
to problematiko smo posebej 
opozorili ponovno na 47. seji 
Medrepubliškega komiteja za 
področje trga dne 17. 4. 1981 
in predlagali, da se takšna ob- 
veza klavniške industrije vnese 
v dogovor o drobnoprodajnih 
cenah svežega mesa ali pa se 
hkrati z dogovorom sprejme 
kot delovna obveza podpisni- 
kov. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je zlasti zainteresi- 
ran, da takšne samoupravne 
sporazume čimpreje sprejme 
klavniška industrija SR Hrvat- 
ske, saj bi na ta način odpravili 
motnje zaradi pogosto eko- 
nomsko neupravičenih razlik, 
med predpisanimi proizvajal- 
skimi in dejanskimi odkupnimi 
cenami. Dogovor o drobno- 
prodajanih cenah svežega me- 
sa bo ponovno predmet uskla- 
jevanja na 48. seji Medrepubli- 
škega komiteja za področje 
trga koncem aprila 1981. 

V skladu z zveznim dogovo- 
rom o izvajanju politike cen v 
letu 1981 bi bilo potrebno viši- 
no kompenzacij za podražitve 
posameznih vrst mesa v dogo- 
voru z Zvezo sindikatov Jugo- 
slavije določiti že do konca 
marca 1981. V okviru Medre- 
publiškega komiteja za po- 

dročje trga še vedno poteka 
usklajevanje med republikami 
in pokrajinama o teh vpraša- 
njih zaradi različnih stališč po- 
sameznih republik in pokrajin 
tako glede višine kompenzacij 
kot tudi glede vrst mesa, pri 
katerih naj se za povišanje cen 
delno uvedejo kompenzacije. 

4. Zaustaviti disparitete 
med cenami repromateriala 
in cenami kmetijskih proizvo- 
dov (Danilo Bratina, delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 9. okoliš - 
Idrija). 

Odpravljanje disparitet cen 
je ena temeljnih tekočih nalog 
na področju trga in politike 
cen v t^m srednjeročnem ob- 
dobju in hkrati tudi sestavni 
del politike prestrukturiranja 
gospodarstva. Sem sodi tudi 
usklajevanje cen repromate- 
riala in ćen kmetijskih proizvo- 
dov. Za te je pristojen Zvezni 
izvršni svet, saj so cene repro- 
materiala (kemikalije za kme- 
tijstvo) v celoti v zvezni pro- 
stojnosti, cene pomembnih 
kmetijskih proizvodov pa se v 
soglasju republik in avtono- 
mnih pokrajin usklajujejo sep- 
tembra tekočega leta, ko se 
določajo proizvajalske prodaj- 
ne in zaščitne cene kmetijskih 
proizvodov za naslednje leto. 
V okviru uklajevanja cen kme- 
tijskih proizvodov se Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
vsako leto zavzema da so proi- 
zvajalske prodajne cene čim 
reainejše glede na dejanske 
odkupne cene in tudi glede na 
dejanske spremembe cen re- 
promateriala in da se tako vsa- 
ko leto odpravljajo najbolj pe- 
reči problemi disparitet cen na 
tem področju. 

5. Zaradi izgub v mesno- 
predelovalni industriji (ne- 
realne prodajne cene) je nuj- 
no pokriti razlike s kompenza- 
cijami, ki morajo biti enotne 
za vsako republiko (skupina 
delegatov za kmetijsko po- 
dročje 7. okoliš - Murska So- 
bota) 

V skladu s politiko zagotav- 
ljanja normalne potrošnje je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v okviru svojih pristoj- 
nosti zagotovil pokrivanje ne- 
gativnih razlik v potrošnji me- 
sa do 23. 2. 1981. Od tega da- 
tuma dalje pa bodo zagotovlje- 
ne organizacijam združenega 
dela, ki so v skladu z dogovo- 
rom uveljavile nove odkupne 
cene za živino, vendar ni bila 
uveljavljena nova maloprodaj- 
na cena za sveže meso, v skla- 
du s stališči Skupščine SRS z 
dne 7. 4. 1981, enotne kom- 
penzacije v višini razlike med 
dogovorjenimi odkupnimi ce- 

nami za živino in na tej osnovi 
izračunanimi, pa ne uveljavlje- 
nimi maloprodajnimi cenami 
mesa. 

Pri fem pa Izvršni svet opo- 
zarja, da s kompenzacijami ne 
morejo biti pokrite negativne 
razlike oz. izgube, ki izhajajo iz 
odkupa živine po višjih cenah 
od dogovorjenih, prav tako pa 
ne izgube, ki so nastopile na 
osnovi predimenzioniranih ka- 
pacitet klavnic in iz tega izvira- 
joče nizke produktivnosti. To- 
vrstne razlike morajo biti 
obravnavane ob analizi gospo- 
darjenja v mesno-predelovalni 
industriji, kjer mora priti do 
izraza nadaljevanje akcije za 
racionalizacijo celotne tovrst- 
ne industrije v skladu z dogo- 
vorom o temeljih plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

VI. ZAPOSLOVANJE 
1. Vsak štipenditor mora 

zagotoviti zaposlitev za svoje 
štipendiste (Igor Ponikvar, 
delegat ZZD za področje dr- 
žavnih organov 1. okoliš-Ce- 
lje) 

To je odprto sistemsko vpra- 
šanje, ki ga je RK za delo po- 
slal v obravnavo Republiške- 
mu družbenemu svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve. Vpra- 
šanje, ki je posredovano Repu- 
bliškemu družbenemu svetu, 
se glasi: 

Ali je potrebno v zakonu o 
delovnih razmerjih obvezati 
organizacije združenega dela 
- štipenditorje, da po konča- 
nem izobraževanju sklenejo 
delovno razmerje z udeleženci 
usmerjenega izobraževanja, s 
katerimi so v štipendijskem ra- 
zmerju? 

Stališče: 
V zadnjem času niso redki 

primeri, da štipenditor odkloni 
sklenitev delovnega razmerja s 
štipendistom in ga oprosti 
vseh obveznosti iz štipendijske 
pogodbe. Zato so se pojavile 
težnje, da bi se v zakonu o 
delovnih razmerjih uvedla ob- 
veznost organizacij združene- 
ga deia, pa po uspešno konča- 
nem izobraževanju zaposlijo 
štipendiste. 

V zvezi z vprašanjem zakon- 
ske ureditve tega problema se 
pojavlja dvoje različnih stališč. 
Po prvem je potrebno v ustrez- 
nem zakonu izrecno določiti 
obveznost delavcev organiza- 
cije združenega dela, da po 
končanem šoianju sklenejo 
delovno razmerje z udeleženci 
usmerjenega izobraževanja, s 
katerimi so v štipendijskem ra- 
zmerju. Drugo stališče pa te- 
melji na oceni, da bi bilo v si- 
tuaciji, ko so štipendije še ve- 
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dno pretežno instrument so- 
cialne politike in jih prejema le 
dobra polovica udeležencev 
usmerjenega izobraževanja, 
od tega je le dve tretjini ka- 
drovskih štipendij, v zakonu 
preuranjeno eksplicitno dolo- 
čiti obveznost zaposlovanja le- 
teh, saj bi bili tako drugi udele- 
ženci usmerjenega izobraže- 
vanja, ki ne bi bili v štipendij- 
skem razmerju, v neenako- 
pravnem položaju. Upoštevati 
je potrebno tudi dejstvo, da je 
poklicna struktura štipendi- 
stov, ki so sklepali štipendijske 
pogodbe z delavci organizacij 
združenega dela v prejšnjem 
srednjeročnem obdobju v ta- 
kratnih pogojih gospodarjenja 
in v skladu s takratnimi ka- 
drovskimi potrebami organiza- 
cij združenega dela, v sedanjih 
zaostrenih pogojih gospodar- 
jenja in ob izpostavljeni usme- 
ritvi združenega dela v racio- 
nalno zaposlovanje, neustrez- 
na sedanjim kadrovskim po- 
trebam združenega dela. 

Vprašanje zakonske uredi- 
tve obveznosti sklepanja de- 
lovnega razmerja s štipendisti 
in obe navedeni stališči so 
odraz sedanje ekonomsko-po- 
litične situacije, ko ostaja del 
izobraženih kadrov brez zapo- 
slitve. Zato je potrebno prouči- 
ti vprašanje, ali naj zakon ob- 
veže delavce organizacij zdru- 
ženega dela - štipenditorja, da 
po končanem izobraževanju 
sklene delovno razmerje s šti- 
pendistom, hkrati in v okviru 
vsebinskih sprememb štipen- 
dijskega razmerja. 

2. Kadrovsko politiko je 
treba voditi dolgoročno (Iger 
Ponikvar, delegat ZZD za po- 
dročje državnih organov 1. 
okoliša - Celje) 

V okviru projekta »Slovenija 
2000« se opravlja vrsta razi- 
skovalnih nalog s področja ra- 
zvoja kadrov v SR Sloveniji. 
3-Zaradi teženj našega go- 
spodarstva po prestrukturira- 
nju je nujno izboljšati ksdrov- 
sko strukturo z usmeritvijo v 
tiste poklice, ki jih združeno 
delo poti-ebuje (!gor Ponikvar, 
delegat ZZD za področje dr- 
žavnih organov 1. okoliša - 
Celje.) 

Obseg usmerjenega izobra- 
ževanja na posameznih po- 
dročjih združenega dela dolo- 
čajo uporabniki in izvajalci v 
samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov in planih po- 
sebnih izobraževalnih skupno- 
sti. Pri opredelitvi obsega vpi- 
sa za posamezna šolska leta v 
srednjeročnem obdobju 
1981-1985 so uporabniki in 
izvajalci izhajali iz svojih ocen 
kadrovskih potreb posamez- 
nih področij združenega dela 

in usmeritev družbenega ra- 
zvoja SR Slovenije ter pri tem 
upoštevali težnje po prestruk- 
turiranju gospodarstva ter s 
tem povezane kadrovske po- 
trebe. To je narekovalo, da je 
predvideno zvišanje deleža 
vpisa v vzgojnoizobraževalne 
programe v proizvodnih usme- 
ritvah izobraževanja in zmanj- 
šanje deleža vpisa v programe 
v neproizvodnih usmeritvah 
tako, da je doseženo razmerje 
okrog 70 : 30 v korist proizvo- 
dnih usmeritev, znotraj proi- 
zvodnih usmeritev pa se je po- 
večal delež predvidenega vpi- 
sa za razvojno prioritetna po- 
dročja strojegradnje, energeti- 
ke, agroživilstva, elektronike in 
bazne kemije. 

S tako opredeljenim obse- 
gom usmerjenega izobraževa- 
nja po posameznih področjih 
združenega dela je tudi uskla- 
jena mreža srednjih šol, pa tu- 
di sprejeti novi vzgojnoizobra- 
ževalni programi v srednjem 
izobraževanju, v katerih so ra- 
zvite nove smeri izobraževanja 
za izobraževanje delavcev 
predvsem na področju pre- 
dnostnih panog nadaljnjega 
gospodarskega razvoja. Tudi 
celotna aktivnost usmerjanja v 
izobraževanje je naravnana ta- 
ko, da bi dosegali bistveno.viš- 
jo stopnjo usklajenosti med 
vpisom in kadrovskimi potre- 
bami (razpisi za vpis v šole in 
domove, razpisi kadrovskih 
štipendij, akcije svetovanja in 
usmerjanja, morebitno omeje- 
vanje vpisa itd). 

4. Restriktiven pristop pri 
zaposlovanju upokojencev 
(Ivan Zelenšek, delegat sku- 
pine delegatov za gospodar- 
sko področje 1. okofiš - Celje) 

Restrikcije pri zaposlovanju 
upokojencev so bile uvedene 
leta 1979 s sprejemom novele 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju in za- 
kona o delovnih razmerjih. Po 
obeh novelah, ki sta v praksi 
začeli veljati 6. 7. 1979 je bilo 
na novo urejeno zaposlovanje 
upokojencev v SR Sloveniji 
oziroma so bili določeni pogoji 
in razmerja pri tem zaposlova- 
nju. Odpravljen je bil dvojni 
status - upokojenca in delavca 
v združenem deiu in omejeno 
dopolnilno delo na najnujnejši 
obseg. Uvedena pa je bila 
možnost dela z novo obliko 
pogodbe o delu za upokojen- 
ce. V tem primeru ostane upo- 
kojenec še naprej upokojenec, 
s pravico do sprejemanja in 
uživanja pokojnine, hkrati pa 
ima pravico, do dogovorjene- 
ga zaslužka, ki ni osebni doho- 
dek, za delo opravljeno po po- 
godbi o delu. Dela, ki jih 
opravljajo upokojenci po po- 

godbi o delu, lahko trajajo naj- 
več 20 ur v enem tednu in mo- 
rajo biti posebej določena v 
samoupravnem splošnem aktu 
temeljne organizacije združe- 
nega dela. Glede obdavčitve je 
ta zalužek podvržen davku kot 
vsak drugi priložnostni doho- 
dek. Glede višine plačila za 
opravljeno delo, so upokojenci 
plačani v skladu z oceno vre- 
dnosti del in nalog po samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Dodatna omejitev je v določ- 
bi 217. člena zakona o delov- 
nih razmerjih, kjer je predvide- 
no, da za ,delo po pogodbi o 
delu lahko delavci v temeljni 
organizaciji sprejmejo neza- 
posleno ali delno zaposleno 
osebo, druge osebe pa samo, 
če pristojna skupnost za zapo- 
slovanje ugotovi, da ni neza- 
poslenih ali delno zaposlenih 
oseb, ki izpolnjujejo pogoje 
glede strokovne izobrazbe ozi- 
roma z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji morajo voditi evidenco o 
delavcih, ki delajo pri njej po 
pogodbi o delu, o številu ur, ki 
so jih ti delavci opravili, in mo- 
rajo te podatke enkrat letno 
pošiljati skupnosti za zaposlo- 
vanje. Če ta skupnost ugotovi, 
da ima prijavljene nezaposlene 
ali delno zaposlene osebe, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje 
glede strokovne izobrazbe ozi- 
roma z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti, to sporoči te- 
meljni organizaciji. 

Delavski svet ali drug ustrez- 
ni organ upravljanja mora na 
podlagi predloženih podatkov 
vsaj enkrat letno analizirati de- 
la, opravljena po pogodbah o 
delu, in razloge za takšna dela; 
to analizo pošlje skupnosti za 
zaposlovanje. 

Posledice teh restrikcij so 
bile velike. Po podatkih Skup- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji je bilo pred sprejeto novelo 
na dan 28.11.1978 v SR Slove- 
niji zaposlenih 10.796 upoko- 
jencev, po noveli konec leta 
1979 pa se jih je reaktiviralo 
175, 4.000 pa jih je delalo po 
pogodbah o deiu. Vsi ostali so 
prenehali z delom. 

Takšna pravna ureditev, da 
lahko upokojenci delajo le po 
pogodbi o delu, če hočejo 
sprejemati tudi pokojnino, je 
specifična v SR Sloveniji. Z njo 
je bilo omejeno dopolnilno de- 
lo na najnujnejši obseg in one- 
mogočeni pojavi brezpravne- 
ga dela. 

Dodatna omejitev zaposlo- 
vanja upokojencev v SR Slove- 
niji je bila uvedena s sprejmom 
zveznega zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za iz- 

plačevanje dnevnic za službe- 
na potovanja, nadomestil za 
prevozne stroške na službe- 
nem potovanju, reprezentanč- 
nih izdatkov, izdatkov za rekla- 
mo in propogando, izdatkov za 
avtorske honorarje, izdatkov 
za intelektualne storitve ter iz- 
datkov po pogodbi o delu v 

< letu 1980 (Uradni list SFRJ, št. 
5/80). Omejena so biia sred- 
stva v te namene v letu 1980 na 
80 % realiziranih sredstev v le- 
tu 1979. Veljavnost tega pred- 
pisa je bila podaljšana še za tri 
mesece v letu 1981. 

V republiki Sloveniji je to 
vprašanje sedaj urejeno in s 
tem dodatna restrikcija v anek- 
su k družbenemu dogovoru o 
skupnih osnovah za povračilo 
stroškov, ki so jih imeli delavci 
pri opravljanju določenih del 
in nalog, o skupnih usmeritvah 
za urejanje rasti obsega stro- 
škov za dnevnice za službena 
potovanja, nadcunestila za pre- 
vozne stroške na službenem 
potovanju izdatkov za repre- 
zentanco, izdatkov za avtorske 
honorarje, izdatkov po pogod- 
bah o delu in izdatkov za rekla- 
mo in propagando. 

V 5. členu aneksa je predvi- 
deno, da bodo delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela zagotovili, da bo 
rast stroškov v namene, med 
katerimi so tudi stroški za po- 
godbe o delu, nižja od rasti 
razporejenih sredstev za oseb- 
ne dohodke. 

Glede na navedeno so re- 
strikcije na tem področju s 
predpisi zagotovljene in dovolj 
velika garancija za uspešne 
omejitve pri zaposlovanju upo- 
kojencev. 

Bilo pa bi potrebno dosle- 
dno izvajanje sprejetih predpi- 
sov in kaznovanje tistih, ki jih 
izigravajo. 

Dodatna restrikcija bi bila 
lahko le v prepovedi dela 
upokojencev po pogodbah o 
delu. Pri tem pa bi bilo potreb- 
no upoštevati stanje na po- 
dročju zaposlovanja s podrob- 
nimi podatki o številu nezapo- 
slenih in poklicni strukturi te 
nezaposlene populacije. Do- 
sledno upoštevajoč s predpisi 
že sprejete restrikcije glede 
dela po pogodbah o delu bi 
smeli le-ti delati le na tistih de- 
lih, kjer ni mogoče zaposliti 
nezaposlenih delavcev. 

VII. OSEBNI DOHODKI, 
SPLOŠNA IN SKUPNA 
PORABA 

1. Boriti se je potrebno pro- 
ti linearnim ukrepom ter uve- 
ljavljanju sistema draginjskih 
dodatkov; vsekakor pa je po- 
trebno čimprej Izdelati sistem 
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delitve po delu (Igor Ponlkvar, 
delegat ZZD za področje dr- 
žavnih organov 1. okoliš-Ce- 
11») 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je skupaj s predsed- 
stvom Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije v 
marcu tega leta sprejel smeri 
aktivnosti za uresničevanje 
materialne in socialne varnosti 
delavcev. Kot usmeritev aktiv- 
nosti je bilo sprejeto stališče, 
da je nesprejemljivo povečanje 
osebnih dohodkov z enakimi 
odstotki na osnovi avtomatič- 
nega usklajevanja rasti oseb- 
nih dohodkov z rastjo življenj- 
skih stroškov. Uresničitev tega 
stališča pomeni politično akci- 
jo in obvezo sindikatov, ki so 
se zavezali, da bodo s svojim 
delovanjem zagotavljali, da 
bodo osnovne organizacije 
zveze sindikatov v temeljnih 
organizacijah in delovnih 
skupnostih neposredni nosilec 
pobud za uresničevanje tega 
stališča. 

Izvršni svst Skupščine SR 
Slovenije je skupaj s Sindikati 
in Gospodarsko zbornico Slo- 
venije sprejel v decembru pre- 
teklega leta družbeni dogovor 
o skupnih osnovah za obliko- 
vanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno 
porabo in tudi program aktiv- 
nosti za izvajanje tega dogovo- 
ra. Z ostalima udeležencema 
dogovora se je zavezal za izde- 
lavo strokovnih podlag, ki bo- 
do delavcem v temeljnih orga- 
nizacijah in delovnih skupno- 
stih pomagale pri izdelavi in 
dograjevanju sistemov delitve 
osebnih dohodkov po delu in 
rezultatih dela. 

2. Nadaljevati j® treba a 
prizadevanjem za zmanjšanje 
skupne In SMploin® porabe 
(Janko Muraus, delegat ZZD 
za področje gospodarstva 16. 
okoliš - Maribor) 

Z resolucijo o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 so sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih 
potreb, oblikovana v odnosih 
svobodne menjave dela, ome- 
jena s predpisano 10% poča- 
snejšo rastjo od rasti dohodka. 
Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb v republiki in 
občinah pa so omejena s 30% 
počasnejšo rastjo od rasti do- 
hodka, pri tem morajo sred- 
stva splošne porabe v občinah 
zaostajati za 20% od rasti do- 
hodka, sredstva splošne pora- 
be v republiškem proračunu 
pa za 40% za rastjo dohodka. 

Ob sprejetju zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1981 
je znašala rast sredstev za fi- 
nanciranje splošne porabe 
12%, kar pomeni, da je za 46% 
zaostajala za rastjo dohodka. 

Na podlagi 2. člena Družbene- 
ga dogovora o načinu zago- 
tavljanja in usmeritvi družbe- 
nih sredstev za nadomeščanje 
dela maloprodajnih cen 
osnovnih prehrambenih proi- 
zvodov v letu 1981, ki je bil v 
obravnavi v Skupščini SR Slo- 
venije že 7. 4. 1981, je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel sklep, da se že sprejeti 
proračun SR Slovenije za leto 
1981 zniža za 2%, sredstva pa 
se usmerijo za financiranje sa- 
moupravnega sklada za inter- 
vencije v kmetijstvu in porabi 
hrane. To pomeni le še 10% 
rast republiškega proračuna v 
primerjavi z letom 1980 oziro- 
ma 55,5% zaostajanje za rastjo 
dohodka. 

Menimo, da je že sprejeti 
proračun, še bolj pa s sklepom 
znižani proračun maksimalno 
upošteval stabilizacijska in 
druga z resolucijo o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju SR Slovenije zastavljena pri- 
zadevanja, zato bi pomenilo 
nadaljnje zniževanje obsega 
splošne porabe na nivoju re- 
publike težke posledice za po- 
samezne oblike porabe. 

Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za po- 
dročje splošne porabe v obči- 
nah je sprejela zahtevo za oči- 
ščevanje proračunov tiste po- 
rabe, ki vanjo ne sodi, saj je ta 
naloga bila zadana že v druž- 
benem planu za obdobje 
1976-1980. Očiščevanje sploš- 
ne porabe do leta 1976, ko so 
bile obveznosti proračunov v 
celoti prenešene v samouprav- 
ne interesne skupnosti, je bilo 
izvedeno tudi s preporazdeli- 
tvijo virov, in sicer tako, da so 
se za obseg prenešenih nalog 
zmanjšali davki in povečali pri- 
spevki kot prihodek samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 
Od takrat dalje pa so nekatere 
občine kljub jasnim resolucij- 
skim izhodiščem prevzemale 
nove obveznosti za financira- 
nje porabe, ki ima zagotovlje- 
ne vire v samoupravnih intere- 
snih skupnostih za področja 
družbenih dejavnosti. 

Komisija predlaga, naj se le- 
to 1981 obravnava kot preho- 
dno leto za izvedbo zahtev po 
očiščevanju proračunov na 
vseh ravneh. Sprejete obvez- 
nosti proračunov družbenopo- 
litičnih skupnosti je potrebno z 
zavzeto politično akcijo po 
možnosti že letos vključiti v fi- 
nančne programe samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ka- 
mor po svoji vsebini sodijo. 

Nadaljnje omejevanje sploš- 
ne porabe bo uresničeno s 
sklenitvijo aneksa k družbene- 
mu dogovoru o izvajanju poli- 
tike na področju splošne pora- 
be na ravni občin v SR Slove- 

niji v letu 1981, ki v 1. členu 
predvideva vire za zagotavlja- 
nje družbenih sredstev za na- 
domeščanje dela drobnopro- 
dajnih cen osnovnih živil v letu 
1981, in sicer: 

- 2% sredstev za splošno 
porabo in 

- dela presežnih prihodkov 
občinskih proračunov za leto 
1981. 

Komisija Izvršnega sveta za 
področje splošne porabe v ob- 
činah je na zadnji seji sprejela 
predlog, da se za financiranje 
kompenzacij združuje 50% 
predvidenih presežkov prora- 
čunov občin v letu 1981, od 
tega združevanja naj bi bile 
izvzete dopolnjevane občine v 
letu 1980, ki so v letošnjem le- 
tu izločene iz kroga dopolnjs- 
vanih občin, ter občina Mari- 
bor zaradi ustanovitve novih 
družbenopolitičnih skupnosti 
na njenem področju. Na ta na- 
čin bi bilo možno 50% predvi- 
denih presežkov proračunov, 
ki ostajajo občinam, uporabiti 
po določilih družbenega do- 
govora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na 
ravni občin v SR Sloveniji v 
letu 1981 za kompenzacije za 
zaščito življenjskega standar- 
da, 50% pa za oblikovanje bla- 
govnih rezerv in za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč. 

Nekatere občine, zlasti tiste, 
ki združujejo precejšen del 
presežkov, imajo pomisleke na 
takšen sistem združevanja 
presežkov proračunov občin v 
letu 1981. 

Zato je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije sklical sesta- 
nek s predsedniki izvršnih sve- 
tov občinskih skupščin, da bi 
skupno analizirali situacijo ter 
se dogovorili za realizacijo in 

podpis dogovora, ker sicer v 
prvi polovici meseca maja ne 
bo možno zagotoviti sredstev 
za kompenzacije. 

3. Stalno preverjati akumu- 
lativno in reproduktivno spo- 
sobnost gospodarstva (Janko 
Muraus, detegst ZZD za po- 
dročje gospodarstva 16. oko- 
liš -Maribor); 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obvešča vsako leto 
trikrat Skupščino SR SLoveni- 
je o uresničevanju planskih ci- 
ljev razvoja in o gospodarskih 
gibanjih, ki pogojujejo predla- 
gane ukrepe za njihovo uresni- 
čevanje. Bistvena sestavina te- 
ga obveščanja, ki poteka z 
majsko in julijsko analizo ter 
ob osnutku resolucije o ure- 
sničevanju srednjeročnega 
plana v naslednjem letu, je tudi 
prikaz akumulativne in repro- 
duktivne sposobnosti gospo- 
darstva. 

4. Za potrebe zagotavljanja 
enotnih kriterijev skupne po- 
rabe naj se zagotavljajo soli- 
darnostna sredstva enotno v 
vsej Sloveniji (skupina dele- 
gatov za gospodarsko po- 
dročje 17. okoliš - Ptuj) 

Glede področja socialnega 
in zdravstvenega varstva, velja 
odgovor, da so samoupravne 
interesne skupnosti, za vsako 
področje posebej seveda, do- 
govorile enotne kriterije zbira- 
nja in razdeljevanja solidar- 
nostnih sredstev za pokrivanje 
enotnega (zagotovljenega) 
programa varstva prebivalstva. 
Zato smatramo, da na področ- 
jih zdravstvenega in socialne- 
ga varstva ni takega odstopa- 
nja v kriterijih in merilih soli- 
darnostnega sistema, da bi bi- 
la zahteva za ponovno razpra- 
vo o solidarnostnem sistemu 
upravičena. 

- Sprememba določila o minimalni 
metodologiji za izdelavo investicijskih 
programov 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 2. okoliša 
- Laško je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Zakon o investicijski doku- 
mentaciji (Uradni list SRS, št. 
7/76) je bil osnova za izdelavo 
Minimalne metodologije za iz- 
delavo investicijskih progra- 
mov (Uradni list SRS, št. 9/77). 

V minimalni metodologiji 
pod točko C - Posebna dolo- 
čila je določeno za katere pri- 
mere ni obvezna izdelava in- 
vesticijskega programa. Tret- 
ja točka tega poglavja govori, 
da izdelava investlcijskeg 
programa ni obvezna za: 

- gradbeno opremo in ob- 
jekte, s katerim se ne spremi- 
nja obseg proizvodnje in nji- 

hova skupna investicijska 
vsota ne presega zneska 1 
milijon dinarjev. 

Glede na to, da je bila ta 
metodologija izdelana v letu 
1977 in da so cene na splošno 
zelo porasle, sprašujemo ka- 
ko ukrepati v takšnih prime- 
rih. Mejna vrednost 1 milijon 
ni več objektivna in v stabili- 
zacijskih prizadevanjih v OZD 
ravno z obratnim učinkom, 
kajti izdelava investicijskih 
programov zahteva ogromno 
stroškov, več kot je vrednost 
opravljenega dela. 

Problemi pa se največ po- 
javljajo pri manjših investicij- 
skih vlaganjih pri katerih pa 
se proizvodne kapacitete ne 
povečujejo, ampak se samo 
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posodablja tehnološki pro- 
ces. 

Vprašujemo, če bi bilo mož- 
no, da se mejna vrednost re- 
valorizira z uradnim porastom 
cen, katerega ugotavlja Biro 
za gradbeništvo. V kolikor to 
ni dopustno, predlagamo, da 
se mejna vrednost v metodo- 
logiji koregira. 

Na vprašanje je odgovoril 
Vlado Ovčar, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za energetiko, industrijo in 
gradbenišvto. 

V letu 1977 je republiški se- 
kretar za industrijo na podlagi 
17. člena zakona o investicijski 
dokumentaciji (Uradni list 
SRS, št. 7/76) predpisal mini- 
malno metodologijo za izdela- 
vo investicijskih programov, 
objavljeno v Uradnem listu 
SRS, št. 9/77). 

V točki C posebnih določil ni 

obvezna izdelava investicijske- 
ga programa za tisto gradbeno 
opremo in objekte, s katerimi 
se ne spreminja obseg proi- 
zvodnje in njihova skupna in- 
vesticijska vsota ne presega 
zneska 1 milijon dinarjev. Gle- 
de na dejstvo, da je ta znesek 
določen s predpisom, ga ne 
glede na porast cen ni mogoče 
revalorizirati. Pač pa je potreb- 
na v ta namen sprememba mi- 
nimalne metodologije, v kateri 
je ta znesek fiksno določen. 
Zato bo Republiški komite za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo, v sodelovanju z go- 
spodarsko zbornico Slovenije, 
Splošnim združenjem za grad- 
beništvo in Industrijo gradbe- 
nega materiala ter drugimi, to 
vprašanje proučil in po spreje- 
tih zaključkih ustrezno spre- 
menil to določilo v minimalni 
metodologiji. 

enaki ceni, višji stroški uvože- 
nih gnojil pa enakomerno raz- 
deljeni na vse uporabnike gno- 
jil ne glede na izvor ali čas 
dobave. V proračunu SR Slo- 
venije ni predvidenih sredstev 
za kompezacijo razlik v ceni za 
uvožena mineralna gnojiia. 

2. Vprašanje v zvezi z zago- 
tavljanjem dobave žitnih kom- 
bajnov smo posredovali Go- 
spodarski zbornici Slovenije s 
prošnjo za posredovanje pri 
proizvajalcu kombajnov in s 
prošnjo, da delegatom odgo- 
vori pismeno. 

- Kompenzacije za uvožena umetna 
gnojila 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 7. okoliš 
in za prosvetno-kulturno po- 
dročje 5. okoliš - Nova Gorica 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

1. Glede na to, da je naša 
organizacija (KK Vipava, 
Šempeter pri Gorici) dobila 
gnojila iz uvoza, ki so dražja 
od domačih gnojil, sprašuje- 
mo, ali bo prišlo do kompen- 
zacije uvoženega umetnega 
gnojila, tako, da se bodo cene 
uvoženega gnojila izenačile s 
cenami umetnih gnoji! doma- 
če proizvodnje. Pridelek bo 
imel pri odkupu enako ceno, 
ali bo gnojen z uvoženim 
dražjim gnojilom ali s cenej- 
šim domačim gnojilom. 

Vprašujemo, aii se bo tudi 
ta problem reševal- v okviru 
sistema kompenzacij, ki je bil 
kot sklep sprejet na seji skup- 
ščine 7. aprila 1981 in objav- 
ljen v 9. št. Poročevalca? 

2. Naša organizacija se sre- 
čuje tudi s problemom doba- 
ve žitnih kombajnov. Ne mo- 
remo dobiti resnega zagotovi- 
la, da bomo kombajne iahko 
dobili za letošnjo žetev, kljub 
temu, da smo že v jeseni zak- 
ljučili naročila. S ponovno 
prošnjo tovarni, da nam bi do- 
stavila stroje v pravem času, 
smo dobili odgovor, da nam 
ne morejo dostaviti strojev 
pred julijem mesecem. Letoš- 
nja žetev pšenice pa je pogo- 
jena na dobavo teh strojev, 
saj smo letos prvič organizi- 
rali tako proizvodnjo, z oblju- 
bo, da bomo pravočasno po- 
skrbeli za mehanizirano žetev 
s kombajni. 

Računajoč na klimatske po- 
goje primorskega rajona je 

žetev pšenice bolj zgodnja 
kot v drugih predelih države, 
zato morajo biti kombajni do- 
stavljeni najkasneje do 10. ju- 
nija. 

Zahtevamo, da se vključi ta 
naš problem v sklep, ki sta ga 
sprejela Zbor združenega de- 
la in Zbor občin na 55. seji 
oziroma 53. seji 7. aprila 1981. 
V kolikor kombajnov ne bomo 
pravočasno dobili, je bojazen, 
da bo nastala velika gospo- 
darska škoda. 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: 

1. V skladu t veljavno politi- 
ko cen se uvoženo blago pro- 
daja po cenah, ki so veljale na 
dan uvoza, povečanih za odvi- 
sne stroške (transportni stro- 
ški, stroški distribucije, uvoza 
ipd.). Ob sprejemanju dogovo- 
ra o razporeditvi domačih in 
tujih gnojil v okviru koordina- 
cijskega odbora za izvajanje 
ukrepov ob spomladanski se- 
tvi pri Gospodarski zbornici 
Slovenije je bila posvečena 
posebna pozornost enakomer- 
ni razporeditvi mineralnih 
gnojil iz uvoza za vsa območja 
oziroma organizacije združe- 
nega dela s področja kmetij- 
stva v SR Sloveniji. Zato glede 
položaja kmetijskih proizvajal- 
cev, ki bodo uporabljali mine- 
ralna gnojila iz uvoza, ne bodo 
nastopile občutnejše razlike 
glede pogojev poslovanja. Pač 
pa je bilo v okviru Gospodar- 
ske zbornice zagotovljeno, da 
se cene posameznih pošiljk, 
dobavljenih iz uvoza, medse- 
bojno izenačijo, tako da bodo 
vsa uvozna gnojila plačana po 

- Sprejem ukrepov, da cene reproduk- 
cijskih materialov ne bodo ogrožale de- 
javnosti predelave plastičnih mas 

Skupina delegatov občine 
Jesenice - gospodarsko po- 
dročje za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
na podiagi razprave in pobu- 
de konference delegacij TPO 
Golica Jesenice v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine obči- 
ne Jesenice dne 26. 2. 1981, 
postavlja v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Industrija plastičnih izdel- 
kov (IPI) Jesenice ima glavni 
predmet poslovanja izdelavo 
polietilenskih vodovodnih ce- 
vi. Prodajne cene teh cevi so 
danes v povprečju 42,50 
din/kg. Koncem leta 1980 se 
je cena surovine z odlokom v 
Uradnem listu SFRJ, št. 72/80 
od 30. 11. dvignila na 46,40 
din/kg franco Zagreb za PE 
nizke gostote in na 57,00 
din/kg franco Pančevo za PE 
visoke gostote. Ta cena se je 
po pismenih obvestilih proi- 
zvajalcev s 1. 2. 1981 zopet 
povečala za povprečno 50% 
in se bo dokončno obračuna- 
vala za nazaj z bremepisom. 

Tako samo cena osnovne 
surovine presega ceno izdel- 
ka za 50 do 100%. Če pa upo- 
števamo še vrednost vlože- 
nega dela in energijo, se ta 
procent krepko poveča. Poleg 
tega pogojujejo dobavitelji 
avans 10.000 din/t za celo leto 
naprej poleg plačila. V našem 
primeru je to 8 milijonov. 
Kljub stalnim urgencam vseh 
treh slovenskih proizvajalcev 
PE cevi, nam skupnost za ce- 
ne SR Slovenije ne more odo- 
briti novih prodajnih cen, ker 
nima zveznih kriterijev za 
oblikovanje cen. 
Na podlagi navedenega po- 
stavljamo vprašanje: 

1. Kdaj bo na področju poli- 
tike cen Skupnost za cene za- 
čela delovati po novem zako- 
nu in kako se bo povezovala z 
drugimi republikami? 

2. Kako namerava skup- 
nost za cene rešiti vprašanje 
cen navedenim proizvodom, 
oziroma kako rešiti problem 
proizvodnje polietilenskih vo- 
dovodnih cevi, če cene ne bo 
mogoče oblikovati tako, da se 
pokrijejo stroški surovin in 
proizvodnje? 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Strle, predsednik Repu- 
bliške skupnosti za cene: 

1. Republiška skupnost za 
cene deluje že od decembra 
lanskega leta, s tem, da je v 
januarju tega leta sprejela ak- 
ta, ki se nanašata na način po- 
šiljanja obvestil o cenah, ki se 
spremljajo, in cenikov tistih 
cen, za katere je predpisano 
potrjevanje. 

Pri izvajanju svojih poobla- 
stil s področja družbene kon- 
trole cen Republiška skupnost 
za cene sodeluje tudi s skup- 
nostmi za cene drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin in 
sicer z namenom, da se čim- 
bolj poenoti pristop pri kontro- 
li uporabe meril za oblikovanje 
cen, ki so v pristojnosti repu- 
blik in pokrajin. Zato, da se 
preprečijo razlike v konkret- 
nem izvajanju politike cen v le- 
tu 1981 določa, da bodo s stal- 
nim sodelovanjem skupnosti 
za cene in operativnim uskla- 
jevanjem njihove dejavnosti in 
ukrepov ustvarjeni pogoji za 
zagotovitev normalnih tokov v 
okviru reprodukcijskih celot in 
enakopravni družbenoeko- 
nomski odnosi. 

2. Glede na to, da je za cene 
proizvodov predelave plastič- 
nih mas določeno, da je treba 
o njih obveščati Republiško 
skupnost za cene, so dolžni tu- 
di proizvajalci polietilenskih 
cevi pošiljati skupnosti obve- 
stila o cenah. Na podlagi teh 
obvestil Republiška skupnost 
za cene preverja kako so obli- 
kovane cene in če ugotovi, da 
pri oblikovanju cen niso niso 
bila uporabljena merila in dru- 
gi pogoji, določeni z zakonom, 
izda odločbo, s katero zadrži 
uporabo tako oblikovanih cen. 

Industrija plastičnih izdelkov 
je poslala Republiški skupno- 
sti za cene obvestilo o cenah, 
ki jih je oblikovala za svoje iz- 
delke. Iz tega obvestila izhaja, 
da znaša povečanje cen od 
115 do 130% glede na cene, ki 
jih je ta organizacija uporab- 
ljala od meseca avgusta lan- 
skega leta. Republiška skup- 
nost za cene je pri analizi novo 
Oblikovanih cen ugotovila, da 
cene niso oblikovane v skladu 
z merili za oblikovanje cen do- 
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ločenimi z zakonom, in da niso 
v skladu s politiko cen. Zato je 
svet skupnosti na seji 13. apri- 
la sklenil, da se uporaba cen, 
ki niso oblikovane v skladu z 
zakonskimi merili in s politiko 
cen, zadrži in da se organizaci- 
jam združenega dela naloži, da 
ponovno oblikujejo cene. Na 
temelju tega sklepa je Republi- 
ška skupnost za cene pozvala 
Industrijo plastičnih izdelkov, 
da pravilno oblikuje cene svo- 
jih proizvodov. Ob nanovo 
oblikovanih cenah pa mora 
•Republiško skupnost za cene 
tudi obvestiti o notranjih ukre- 

r~. pih, ki so bili sprejeti zato, da 
se cene ne bi povečale oziro- 
ma, da bi povečanje cen zajelo 
le tisti del, ki ga ni mogoče na 
noben način pokriti z drugimi 
ukrepi. Kar pa zadeva visoko 

rast cen reprodukcijskih mate- 
rialov, ki jih uporablja Industri- 
ja plastičnih izdelkov, velja 
opozorilo, da ima vsaka sa- 
moupravna organizacija in 
skupnost po 54. členu zakona 
o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen pravico pri 
pristojni skupnosti za cene 
sprožiti postopek za oceno ob- 
našanja pri oblikovanju cen, 
če druge organizacije oziroma 
skupnosti niso na ustrezen na- 
čin uporabile meril za obliko- 
vanje cen. Hkrati pa se bo na 
to skupnost obrnila tudi Repu- 
bliška skupnost za cene in se 
zavzela za sprejetje takšnih 
ukrepov, da cene reprodukcij- 
skih materialov ne bodo ogro- 
žale dejavnosti predelave pla- 
stičnih mas. 

ZBOR OBČIN - 29. 4. 1981 

- Poiskati rešitve, 
racionalno vodenje 
nega poslovanja 

Na 53. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
7. aprila 1981 je Davorin Ška- 
rabot, delegat iz občine Nova 
Gorica, zastavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

V letu 1980 so bile organiza- 
cije občinskih upravnih orga- 
nov usklajene z določili zako- 
na o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije, zato je po- 
trebno uveljaviti tudi poglavje 
VII navedenega zakona, ki 
opredeljuje sredstva za delo 
upravnega organa. Iz zakona 
izhaja, da ima vsak upravni 
organ svoja sredstva, o kate- 
rih odloča predstojnik po 
predhodnem mnenju delav- 
cev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Siovenije je izdal Uredbo o fi- 
nančnomaterialnem poslova- 
nju upravnih organov in de- 
lovnih skupnosti teh organov 
(Uradni list SRS, št. 8/81), v 
kateri ni neposredno določe- 
no, da ima vsak upravni organ 
in delovna skupnost organa 
svoj žiro račun, vendar so tol- 
mačenja Centralne SDK v 
Ljubljani taka, da bi morali 
imeti npr. upravni organi 
Skupščine občine Nova Gori- 
ca osem žiro računov, prav 
toliko tudi delovne skupnosti, 
torej skupno 16 računov na- 
mesto dosedanjih dveh. 

Tak način vodenja sredstev 
zahteva spremljanje nastaja- 
nja stroškov po posameznih 
organih od izdaje naročilnih 
do ločenih obračunov oseb- 
nih dohodkov, podpisovanje 
dokumentov plačilnega pro- 

ki bodo omogočile 
finančno-material- 

meta, izdelave 16. periodičnih 
in zaključnih računov. 

Na nesmisel takega dela 
smo opozorili Republiški se- 
kretariat za pravosodje, upra- 
vo in proračun, Republiški se- 
kretariat za finance in Centra- 
lo SDK v Ljubljani z dopisom z 
dne 13.11. 1S80 in še dodatno 
na seji komisije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
za splošno porabo v občinah 
ob obravnavi predloga Ured- 
be. Vodenje knjigovodstva po 
novih zahtevah pomeni do- 
datno namestitev računovod- 
skih delavcev (po oceni 4-5 
delavcev), kar je v sedanjih 
stabilizacijskih razmerah ne- 
sprejemljivo. 

Predlagamo, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zade- 
vo ponovno obravnava in 
sprejme rešitve, ki bi bile ra- 
zumne in izvedljive tudi za ob- 
činske upravne organe.« 
Na vprašanje je odgovoril Mi- 
ha VVohinz, svetovalec v Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slo- 
venije 
»Z zakonom o temeljih sistema 
državne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter o zveznih 
upravnih organih (Uradni list 
SFRJ, št. 23/78 je določeno, da 
vsak upravni organ za uresni- 
čevanje svojih funkcij pridobi- 
va sredstva za delo iz proraču- 
na družbenopolitične skupno- 
sti. Takšna ureditev temelji na 
z ustavo določeni samostojno- 
sti in odgovornosti upravnega 
organa za opravljanje njegovih 
funkcij. Navedeni zvezni zakon 
v skladu s 15. členom zakona o 
združenem delu nadalje dolo- 

ča, da delavci v upravnem or- 
ganu oblikujejo delovno skup- 
nost, ki svoj dohodek pridobi- 
va iz sredstev za delo upravne- 
ga organa ob primerni uporabi 
načel svobodne menjave dela. 

Nova zakonska ureditev po- 
meni konkretizacijo določb za- 
kona o združenem delu in za- 
kona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela za uprav- 
ne organe in njihove delovne 
skupnosti. Pri tem je temeljno 

/izhodišče, da se sredstva za 
delo upravnega organa in do- 
hodek delovne skupnosti za- 
gotavljajo za opravljanje funk- 
cij, del in nalog posameznega 
upravnega organa in da je nji- 
hov obseg odvisen od izvršitev 
s programom določenih nalog. 
Sredstva za delo upravnega 
organa razporeja in o njih od- 
loča funkcionar, ki vodi ta 
upravni organ. Delavci delov- 
ne skupnosti upravnega orga- 
na pa pridobivajo dohodek iz 
sredstev za delo upravnega or- 
gana v obsegu, ki je neposre- 
dno odvisen od njihovega pri- 
spevka k opravljanju funkcij, 
del in nalog upravnega orga- 
na, in je odločanje o dohodku 
neodtujljiva pravica delavcev, 
ki delajo v tem upravnem or- 
ganu. 

Takšna ureditev glede prido- 
bivanja in razporejanja sred- 
stev za delo upravnega organa 
oziroma dohodka delovne 
skupnosti terja, da se sredstva 
upravnega organa in dohodek 
delovne skupnosti vodijo knji- 
govodsko ločeno za vsak 
upravni organ oziroma delov- 
no skupnost. To pa ne pomeni, 
da mora imeti vsak upravni or- 
gan lastno finančno računo- 
vodsko službo, temveč je po- 
trebno poiskati takšne organi- 
zacijske in tehnične rešitve, ki 
bodo omogočile racionalno 
vodenje finančno materialne- 
ga poslovanja. 

Zakon daje možnosti za 
skupno reševanje vseh tistih 
zadev in vprašanj, ki so skup- 
nega pomena za vse upravne 
organe iste družbenopolitične 
skupnosti in njihove delovne 
skupnosti, kar velja tudi za 
opravljanje finančno računo- 
vodskih del in nalog. Tudi 
uredba o finančno material- 
nem poslovanju upravnih or- 
ganov in delovnih skupnosti 
teh organov (Uradni list SRS, 
št. 8/81), ki določa način po- 
slovanja, napotuje na skupno 
opravljanje takih nalog. Skup- 
na finančno računovodska 
služba pa mora biti (ne glede 
na to, na koliko žiro računih se 
vodijo sredstva) urejena tako, 
da zagotavlja ločeno analitič- 
no knjigovodsko evidenco o 
sredstvih posameznega uprav- 
nega organa oziroma delovne 
skupnosti in omogoča funk- 

cionarju, ki vodi upravni or- 
gan, in delavcem delovne 
skupnosti odločanje , o sred- 
stvih za delo upravnega orga- 
na oziroma o dohodku delov- 
ne skupnosti. Skupna finanč- 
no računovodska služba že 
dalj časa uspešno deluje v re- 
publiški upravi, pa tudi v neka- 
terih občinah (npr. Kranj, Ce- 
lje). 

Ob tem kaže opozoriti še na 
nekatere druge možnosti, za 
katere se lahko medsebojno 
dogovorijo upravni organi ozi- 
roma njihove delovne skupno- 
sti. Sredstva za materialne 
stroške, ki jih je težko in ne- 
smotrno ločeno ugotavljati za 
posamezne upravne organe 
(npr. stroške za ogrevanje in 
električno energijo, najemnina 
za poslovne prostore), se lah- 
ko zagotavljajo v sredstvih 
enega upravnega organa, de- 
lavci delovnih skupnosti pa se 
lahko sporazumejo o združe- 
vanju sredstev za stanovanj- 
sko izgradnjo, za počitniško 
dejavnost in za druge skupne 
potrebe ipd. Take in podobne 
rešitve hkrati vplivajo tudi na 
racionalnejše finančno mate- 
rialno poslovanje. 

Problem, ki ga nakazuje de- 
legatsko vprašanje, je značilen 
zlasti za občinske upravne or- 
gane in njihove delovne skup- 
nosti. Te so prej v skladu z 
možnostjo, ki jo je kot izjemo 
dopuščal zakon o samouprav- 
ljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih iz leta 1965, predstav- 
ljale eno delovno skupnost, do 
katere je pravice in dolžnosti 
predstojnika opravljal tajnik 
občinske skupščine. Z novimi 
odloki o organizaciji občinskih 
upravnih organov so bile kljub 
drugačnim usmeritvam uve- 
ljavljene nekatere nesmotrne 
rešitve, katerih posledica je ve- 
liko število .majhnih upravnih 
organov (s tremi do osmimi 
delavci). Takšno stanje terja, 
da v posameznih občinah po- 
novno proučijo tudi smotrnost 
organizacije občinskih uprav- 
nih organov. 

Izvršni svet bo zagotovil, da 
bodo pristojni republiški 
upravni organi v sodelovanju s 
Službo družbenega knjigovod- 
stva in upravnimi organi občin, 
ki že imajo organizirano skup- 
no finančno računovodsko 
službo, ponovno proučili ta 
vprašanja, pripravili predloge 
strokovnih rešitev in po potre- 
bi organizirali posvet z ustrez- 
nimi strokovnimi službami v 
občinah.« 

Sicer pa bo to vprašanje tudi 
posebej obravnavano v Infor- 
maciji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o družbeni 
preobrazbi državne uprave, ki 
bo skupaj s predlogi ukrepov 
predložena Skupščini SRS. 
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- Kaj je s kompenzacijami v porabi 
perutninskega mesa? 

Na 53. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
7. aprila 1981 je bila imenova- 
na skupina delegatov za pri- 
pravo predloga sklepa k infor- 
maciji o gospodarskih giba- 
njih v SR Sloveniji v prvih 
dveh mesecih leta 1381 in 
predlogu ukrepov za uresni- 
čevanje resolucije o družbe- 
noekonomski politiki In razvo- 
ju SR Slovenije v letu 1981. 
hkrati je skupina delegatov 
glede na razpravo na seji zbo- 
ra Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenija zastavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»V predlogih ukrepov za 
kompenziranje osnovnih pre- 
hrambenih proizvodov v letu 
1381 Izvršni svet ne omenja 
kompenzacij v pcrabi perut- 
ninskega mesa. Ker so bli 
ukrepi za zadržanje cen vseh 
vrst mesa, razen perutninske- 

ga, uveljavljeni s 23. februar- 
jem 1981, naj Izvršni svet po- 
jasni, zakaj za perutninarstvo 
kompenzacije niso predvi- 
dene.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Miha Wohinz, svetovalec v 
Izvršnem svetu skupščine SR 
Slovenije: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Sloven ije se je v zvezi s proble- 
matiko preskrbe in cen sveže- 
ga mesa dne 23. februarja 
1981 na sestanku s predsedni- 
ki izvršnih svetov občinskih 
skupščin, mesta Ljubljane, 
Obalne Skupnosti Koper do- 
govoril, da se priznajo višje 
odkupne cene, razlika med se- 
danjimi drobnoprodajnimi ce- 
nami v Sloveniji in cenami, ki 
izhajajo iz višjih odkupnih cen 
pa bo pokrita s kompenzaci- 
jami. 

Ljubljana. 16. 4. 1981 * 

- Kako do nove opreme za znanstvene 
institucije? 

Skupina delegatov Skup- 
ščine mesta Ljubljane za de- 
legiranje delegata v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije je 
postavila naslednji delegatski 
uprašanji 

1. Za uspešno delovanje, 
predvsem pa realizacijo na- 
log iz družbenega plana za 
obdobje 1981-85, ki v večji 
meri kot dossdsj temeljijo na 
večji uporabi znanja, bodo 
znanstvene institucije potre- 
bovale novo, modernejšo 
opremo. Večji del le-te ni moč 
kupiti doma, temveč jo je tre- 
ba uvoziti; ob sedanjih omeji- 
tvah pri uvozu pa ta ni možno. 
Zanima rtas, Staj bo ukreni! re- 
publiški izvršni svetza. rašltev 
tega problema. 

2. Z administrativnimi ukre- 
pi smo' omejili izplačevanje 
dnevnic, kilometrin in drugih 
nadomesti! ter s tem na mno- 
gih področjih povzročili velike 
težave. S tem je znanstvenim 
delavcem v veliki meri omeje- 
na sodelovanje na raznih 
strokovnih srečanjih ter izme- 
njava novih znanj oziroma 
zmanjšano znanstveno sode- 
lovanje. 

Zanima nas, kakšne so 
možnosti za rešitev te proble- 
matike. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov. Skupščine 
mesta Ljubljana glede nakupa 
opreme za znanstvene institu- 
cije je odgovorila Cilka Sel- 
šek, pomočnica predsednika 
Republiškega komiteja za me- 
dnarodno sodelovanje: 

Skupščina Samoupravne in- 
teresne skupnosti SR Sloveni- 
je za ekonomske odnose s tuji- 
no je na seji dne 31. 3. 1981 
sprejela vsklajene piane eko- 
nomskih odnosov s tujino 
skupnosti ter posameznih nje- 
nih članic, t. j. temeljnih orga- 
nizacij združenega dala. Na 
podlagi plana uvoza in izvoza 
blaga in storitev ter izvrševanja 
piačil, ki ga je Raziskovalna 
skupnost Slovenije predložila 
za vsklajevanje z drugimi orga- 
nizacijami združenega deia v 
okviru SISEOT, je bilo v po- 
stopku vsklajevanja razisko- 
valni dejavnosti zagotovljeno 
iz tistega dela deviz, ki jih or- 
ganizacije združenega dela v 
SR Sloveniji združujejo za po- 
trebe dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, 40 mio 
din konvertibilnih deviznih 
sredstev -1, j. toliko, kolikor je 
XVI. enota, t. j. Raziskovalna 
skupnost Slovenije planirala 
za zadovoljitev svojih potreb v 
letu 1981. 

Iz razprave na seji Skupšči- 
ne Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino je bilo 
ugotovljeno, da Raziskovalna 
skupnost Slovenije v postopku 
planiranja ni pravilno ocenila 
svojih potreb po uvozu blaga 
in storitev. Kljub temu je bila 
pri vsklajevanju planov njihova 
napaka naknadno upoštevana, 
tako da združeno delo SR Slo- 
venije za potrebe raziskovalne 
dejavnosti združuje v letoš- 
njem letu 69,108 mio din kon- 

vertibilnih deviznih sredstev. O 
uporabi le-teh članice Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 
samostojno odločajo. Upošte- 
vati pa morajo na zadnji Skup- 
ščini Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino dogo- 
vorjeno opredelitev, da je od te 
vrednosti možno le 90% na- 
meniti za prijavljanje novih po- 
slov uvoza opreme. 

Ukrepi, ki jih je Zvezni izvrš- 
ni svet v letu 1980 zaradi neu- 
godnih gibanj zunanjetrgovin- 
ske menjave sprejel na po- 
dročju uvoza opreme še vedno 
veljajo in trenutno ni možno 
prijavljati nobenih poslov za 
uvoz opreme, razen določenih 
izjem. Opremo bo možno uva- 
žati takoj, ko se bodo zunanje- 
trgovinska gibanja popravila in 
odpravili vzroki, ki so nareko- 
vali trenutne omejitve. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije podpira rešitve do- 
govorjene v okviru Samou- 
pravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odno- 
se s tujino in bo v okviru svojih 
pristojnosti podvzel ustrezne 
ukrepe za njihovo realizacijo. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril Jože Humar, na- 
mestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kulturo in 
znanost. 

Na podlagi zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za iz- 
plačevanje dnevnic za službe- 
na potovanja, nadomestil za 
prevozne stroške na službe- 
nem potovanju, izdatkov za re- 
prezentanco in propagando, 
izdatkov za svtorske honorarje 
in izdatkov po pogodbah o za- 
časnem ali občasnem delu v 
prvem trimesečju 1981 (Ur. I. 
SFRJ, št. 74/80) je bilo tudi v 
raziskovalni dejavnosti omeje- 
no izplačevanje družbenih 
sredstev za te namene. Na po- 

dročju raziskovalne dejavnosti 
so te omejitve povzročile dolo- 
čene težave, tako kot so jih 
povzročile tudi na drugih po- 
dročjih družbenega dela, če- 
prav je zakon dopuščal neka- 
tere izjeme med drugim tudi za 
raziskovalno dejavnost, tako 
npr. za izvedbo znanstvenih 
raziskovanj za pripravo sred- 
njeročnih in dolgoročnih druž- 
benih planov, organiziranje 
mednarodnih srečanj v SFRJ 
ter udeležbo na mednarodnih 
srečanjih v skladu s prevzetimi 
obveznostmi določenimi s 
programom pristojnih orga- 
nov. Večje težave pa nastajajo 
zlasti pri uresničevanju obča- 
snih akcij kot npr. znanstvenih 
posvetovanj in podobno. 

Predlog aneksa k družbene- 
mu dogovoru o skupnih osno- 
vah za povračilo stroškov, ki 
so jih imeli deiavci pri oprav- 
ljanju določenih del in nalog 
ter bo sedaj urejal ta vprašanja 
namesto zakona, upošteva po- 
zitivne in negativne iskušnje 
dosedanjega urejanja teh 
odnosov. Tako pri izplačilih 
avtorskih honorarjev za po- 
dročja znanosti, izobraževa- 
nja, kulture in informativne ter 
založniške dejavnosti obseg 
teh. stroškov določi pristojni 
organ upravljanja s sklepom 
(zunanjih omejitev torej ni), pri 
obravnavanju dnevnic in pot- 
nih stroškov pa aneks predvi- 
deva izjeme za stroške, ki na- 
stajajo kot rezultat občasnih 
akcij oziroma določa porabo 
sredstev za te namene s skle- 
pom pristojni organ upravlja- 
nja, kadar gre za dejavnosti, ki 
jih v preteklem letu delavci ni- 
so opravljali. Pri aktivnostih, ki 
imajo stalen značaj se morajo 
uporabniki družbenih sredstev 
ravnati po družbeno dogovor- 
jenih usmeritvah in je njihova 
rast omejena z rastjo dohodka 
oziroma skupnega prihodka. 

- Ali bo Jedrska elektrarna Krško 
neškodljiva za okolje? 

Svet posavskih občin, k! po- 
vezuje občine Brežice, Krško 
In Sevnica je na svoji seji 6.4. 
1981 obravnavala vpliv Jedr- 
ske elektrarne Krško na oko- 
lje in ocenil, da bo kljub vsem 
zagotovilom le imela doiočen 
negativni vpliv na okolje kot 
npr. na spremembo klimat- 
skih pogojev zaradi hladilnih 
stolpov in odtoka neohiajene 
vode iz hladilnega sistema v 
reko Savo s tem pa tudi na 
podtalnico, ki je pomemben 
vir pitne vode na to območje. 

Svet posavskih občin prosi, 
da ustrezni republiški organi 
in drugi odgovorni za to po- 

dročje dosledno vztrajajo, da 
bodo Izpolnjeni vsi pogoji, ki 
so potrebni, da bo obratova- 
nje Jedrske elektrarne varno 
in neškodljivo ter da bodo iz- 
polnjeni tudi tisti pogoji, ki so 
bili predvideni pri izdaji loka- 
cijske dokumentacije. 

Vztrajamo pri zahtevi, da 
Jedrska eisktrarna Krško ne 
sme obratovat! niti poskusno 
dokler ne bodo resnično za- 
gotovljeni vsi ukrepi za var- 
nost in neškodljivost za oko- 
lje. Posebno ne želimo, da bi 
biii krajani tega območja za- 
skrbljeni zaradi zamude pri 
gradnji nekaterih naprav, ki 
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pogojujejo klorirsnj© Savski 
oziroma hladilne vode. 

Kar vprsianjs negativnih 
vplivov ns -okolje že v naprej 
povzroča saskftoJJsnosi i?ied 
krajani prosimo za ustrezna 
zagotovila O tepetaitvi pogo- 
jev o varnosti In neškodljivo- 
sti delovanja. 

Na vprašanje je odgovoril 
Marko Vr«n!čsr, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 

nije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za energetiko, in- 
dustrijo in gradbeništvo: 

Glede na postavljena vpra- 
šanja navedena skupine dele- 
gatov ugotavljamo, da investi- 
tor JE Krško Savske elektrarne 
Ljubljana pripravlja skupaj z 
Republiškim komitejem za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo poročiic o graditvi JE 

Krško, ki bo podrobno obrav- 
navalo tudi vplive JE Krško na 
okolje in njeno varnost. Zato 
bo v tem poročilu tudi izčrpen 
odgovor na zastavljeno vpra- 
šanje. Poročilo bo predloženo 
Skupščini SR Slovenije v me- 
secu maju. 

Ne glede na to pa bi rad de- 
legatom pojasnil, da je ta tre- 
nutek že urejeno vprašanje 

kloriranja vode, da je ob veli- 
kih naporih, ki jih je vložila 
predvsem delovna organizaci- 
ja Djuro Salaj, finančna kon- 
strukcija zaprta do te mere, da 
bo do 4. maja predvidoma ste- 
klo delo na izgradnji čistilne 
naprave, in da so tudi sklenjeni 
ustrezni sporazumi, kar se 
podtalnico tiče. To je neka 
vrsta avansa na kompleksno 
poročilo.« 

SKLEP 
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije 

je v postopku za ocssmo ustavnosti drugega in tretjega 
odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov na seji dne 23. 4. 1881 

sklenilo: 

Na predlog Skupščine SR Slovenije se podaljša rok 
za uskladtev določb drugega in tretjega odstavka 17. 
člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Ura- 
dni list S RS, št. 30/78) z ustaVo SR Slovenija do 3. 12. 
1981. 

Obrazložitev 
Ustavno sodišč® SR Slovenije je z odločbo št. U I 55/77 z 

dne 27. 11. 1980 .(Uradni list SRS, št. 31/80) ugotovilo, da 
drugi in tretji odstavek 17. člena zakona o starostnem zavaro- 
vanju kmetov (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 
30/79), kolikor izključujeta iz obveznega starostnega zavaro- 

vanja kmeta, če ima član njegove družine ali njegovega go- 
spodinjstva pravico do pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja iz drugega naslova (besedilo na koncu drugega od- 
stavka: »in tudi ne njegovi družinski ali gospodinjski člani« in 
tretji odstavek tega člena), nista v skladu z ustavo SR Slove- 
nije. 

Po 412. členu ustave mora Skupščina SR Slovenije v šestih 
mesecih od dneva prejema odločbe ustavnega sodišča uskla- 
diti zakon z ustavo. Ta rok poteče dne 3. 6. 1981. Ustavno 
sodišče pa lahko na predlog Skupščine SR Slovenije podaljša 
ta rok še največ za šest mesecev. 

Predsednik Skupščine SR Slovenije je s pismom z dne 30. 3. 
1981 sporočil, da je Skupščina SR Slovenije obravnavala 
odločbo ustavnega sodišča na 52. seji Zbora občin dne 25. 3. 
1981 in na 54. seji Zbora združenega dela dne 27. 3. 1981 in je 
sprejela sklep, da predlaga ustavnemu sodišču, da podaljša 
rok za uskladitev navedenih zakonskih določb z ustavo še za 
šest mesecev glede na to, da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravlja predlog za širšo revizijo sistema starost- 
nega zavarovanja kmetov. Zato je ustavno sodišče po tretjem 
odstavku 412. člena ustave SR Slovenije sklenilo, kot je razvi- 
dno iz izreka. 
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Z ukrepi ekonomske politike spodbujati 

proizvodnjo namenjeno za izvoz 

© Največ sprememb šrs dopolnitev se vnesenih v deS resolucije, ki se nanaša na 
razvojno politiko, ekonomske odnose s tujino ter področj© trga in cen 
© Sprejeti bodo okrepi za pospešeno graditev jugosSovsnske mr@že za prenos in 
transformacijo električne osiergJje t©r zmogljivosti za sekundarno predelavo nafte 
@ Do konca prvega poiiefja bodo določene dolgoročne bilance potreb za hrano in 
rezerve osnovnih kmetijskih In živilskih proizvodov 
@ Sprejeti bodo ukrepi, da se zaustavijo nezadovoljiva gibanja, ki odstopajo od 
sprejete politike ekonomske stabilizacije na področju cen 

Uresničujoč sklepe Zbora 
republik in pokrajin je Zvezni 
izvršni svet opravil ustrezne 
priprave za usklajevanje Reso- 
lucije o glavnih smereh in ok- 
virih politike družbenoeko- 
nomskega razvoja v letu 1981 z 
Družbenim planom Jugoslavi- 
je za obdobje od leta 1981 do 
1985. 

Ker je bila zamuda pri spre- 
jetju Družbenega plana je bila 
Resolucija za leto 1981 spreje- 
ta na podlagi družbenih dogo- 
vorov konec decembra 1980. 
leta. Ko je bil Družbeni plan 
sprejet sredi marca letos je 
Zvezni izvršni svet pripravil 
Osnutek sprememb in dopol- 
nitev Resolucije, da bi bil ta 
pomembni dokument eko- 
nomske politike čim prej us- 
klajen z Družbenim planom. O 
Osnutku sprememb in dopol- 
nitev Resolucije bo potekalo 
usklajevanje stališč v Zboru in 
pokrajin, v pristojnosti katere- 
ga je sprejetje tega doku- 
menta. 

RAZVOJ ENERGETIKE 
Naslov Resolucije bo spre- 

menjen in naj bi se po Osnutku 
sprememb in dopolnitev glasil: 
Resolucija o politiki uresniče- 
vanja Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1981 
do 1985 v letu 1981. 

Največ sprememb in dopol- 
nitev je vnešenih v tisti del Re- 
solucije, ki se nanaša na ra- 

zvojno politiko, ekonomske 
odnose s tujino ter področja 
trga in cen. 

Z ukrepi ekonomske politi- 
ke, je rečeno v Osnutku spre- 
memb in dopolnitev, bo spod- 
bujana proizvodnja namenje- 
na za izvoz, zmanjševanje zao- 
stajanja proizvodnje surovin in 
reprodukcijskega materiala v 
primerjavi -s predelovalnimi 
zmogljivostmi in zmanjševanje 
strukturnih neskladij v prede- 
lovalni industriji ter v posa- 
meznih ekonomsko-tehnolo- 
ških celotah. 

Vnesene so tudi ustrezne 
spremembe v del, ki se nanaša 
na razvoj energetike. Točneje 
je določeno, da bo najpozneje 
do 30. junija sprejeta energet- 
ska bilanca Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do 1985. 
Najpozneje do konca leta 1981 
pa bo sprejet dogovor o kon- 
ceptu dolgoročnega razvoja 
energetike v okviru dolgoroč- 
ne politike razvoja Jugoslavije 
in poseben dogovor o razvoju 
in uporabi jedrske energije v 
energetiki do leta 2000. 

Sprejeti bodo tudi ukrepi za 
pospeševanje graditve jugo- 
slovanske mreže za prenos in 
transformacijo električne 
energije in zmogljivosti za se- 
kundarno predelavo nafte. 
Predvideno je tudi sprejetje 
dogovora o raziskovanju ener- 
getskih virov in uporabi novih 
virov energije. 

Kar zadeva blagovne rezerve 
je v Resolucijo vgrajeno novo 
stališče v katerem je rečeno, 
da bo do konca prvega polletja 
1981 sklenjen dogovor federa- 
cije, republik in pokrajin s ka- 
terimi bodo zagotovljeni stalni 
in stabilni viri financiranja 
blagvnih rezrev in graditev 
skladiščnih prostorov. V tem 
roku bo sprejet še program 
blagovnih rezerv za obdobje 
od leta 1981 do 1985. 

ZAUSTAVLJANJE 
RASTI CEN 

Resolucija je dopolnjena z 
nekaj določbami, ki se nanaša- 
jo ha politiko cen v letošnjem 
letu. Upoštevajoč izredno viso- 
ko rast cen v začetku leta, mot- 
nje odnosov v primarni delitvi, 
ki so bile povzročene s takšno 
rastjo cen, nezadovoljiv vpliv 
rasti cen na življenjski stan- 
dard in na konkretno sposob- 
nost gospodarstva, bodo v letu 
1981 sprejeti ukrepi, d? se zau- 
stavijo nezadovoljiva gibanja, 
ki odstopajo od sprejete politi- 
ke ekonomske stabilizacije - je 
rečeno v novi določbi v Reso- 

OOOSOOCOOSOSO&OOSOGCOCOOOCOSiCCO&SOSOCCOOC« 
R OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV RESOLUCIJE O R 
$ GLAVNIH SMERNICAH IN OKVIRIH POLITIKE DRUŽBE- 0 
K NOEKONOMSKEGA RAZVOJA IN O IZVRŠEVANJU 
0 SPREJETIH DOGOVOROV O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
H PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1981 DO 
0 1885 - AS 335 N 

sooooooscccoscoocooooooooooosccoocooocoood 

PROIZVODNJA HRANE 
V delu, ki se nanaša na kme- 

tijstvo je vnesena dopolnitev v 
kateri je rečeno, da bo s po- 
sebnimi ukrepi družbenopoli- 
tičnih skupnosti, JLA in sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti stimuliran razvoj ži- 
vinorejske proizvodnje na za- 
sebnih kmetijskih gospodar- 
stvih z dogovarjanjem pošiljk, 
preskrbo reprodukcijskega 
materiala in gradnjo živinorej- 
skih farm 

Republike in pokrajini bodo 
prav tako na .podiagi med se- 
boj usklajenih razvojnih pla- 
nov samoupravnih organizacij 
in skupnosti s področja proi- 
zvodnje hrane in drugih zain- 
teresiranih organizacij in 
skupnosti do 30. junija 1981 
določili, na podlagi enotne 
metodologije, svoje bilance 
potreb. Določen bo uvoz in 
izvoz, kot tudi potrebe za re- 
zervami osnovnih kmetijskih in 
živilskih proizvodov za obdob- 
je od leta 1981 do 1985. Na 
podlagi tega bodo sprejete bi- 
lance na ravni federacije. 
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lucijt Pospešena bo izdelava 
Zakona o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen in 
ustvarjeni bodo pogoji za nje- 
govo dosledno uporabo. 

Do konca aprila 1981 bodo 
ustanovljene skupnosti za ce- 
ne v republikah in pokrajinah, 
do konca prvega polletja pa 
tudi ostale skupnosti za cene. 

Sprememba cen posamez- 
nih proizvodov in storitev bo v 
skladu s temeljno opredelitvi- 
jo, na način in v rokih, ki so 
določeni v Dogovoru o izvaja- 
nju politike cen v letu 1981. 

Sprejeti bodo ukepi za za- 
ščito standarda prebivalcev z 
nižjimi osebnimi dohodki. Za- 
radi tega se bo z uporabo 
kompenzacij zmanjševal vpliv 
rasti cen kruha, mesa, sladkor- 
ja na rast osebnih stroškov. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

V letu 1981, je rečeno v novi 
določbi, bo preučena uporaba 
in potreba dograditve določe- 
nih sistemskih rešitev tudi na 

področju ekonomskih odno- 
sov s tujino. Preučeno bo de- 
lovanje, način določanja in 
spremljanja uresničevanja pla- 
čilnobilančnih in deviznobi- 
lančnih pozicij republik in po- 
krajin v enotni plačilni in de- 
vizni bilanci Jugoslavije. 

Ocenjene bodo možnosti za 
prehod planiranja in spremlja- 
nja ekonomskih odnosov s tu- 
jino s fizičnih na devizne toko- 
ve, delovanje deviznega trga v 
pogojih deficita plačilne bilan- 
ce, način zagotavljanja deviz- 
nih sredstev za financiranje 
funkcij federacije, kot tudi dru- 
ga vprašanja delovanja siste- 
ma na tem področju. Na podla- 
gi tega bodo sprejete ustrezne 
rešitve, ki se bodo po možnosti 
uporabljale v letu 1981, naj- 
pozneje pa do leta 1982. 

Organizacije združenega 
dela in banke morajo, kot je 
določeno v Osnutku spre- 
memb in dopolnitev, usmeriti 
največji del sredstev za razvoj 
proizvodnje deficitarnih suro- 
vin, energije in osnovnih kme- 
tijskih-živilskih proizvodov - 
oziroma dejavnosti, ki dosega- 

jo večje uspehe v izvozu, pri- 
spevajo k zmanjšanju uvoza in 
reševanju plačilnobilančnih 
problemov države. 

V osnutku sprememb in do- 
polnitev Resolucije je nadalje 
določeno, da bodo na podlagi 
dogovora federacije, republik 
in pokrajin zagotovljeni stabil- 
ni viri sredstev za kreditiranje 
izvoza opreme in ladij,, tehno- 
logije in izvajanje investicijskih 
del na kredit v tujini. Zvezni 
izvršni svet bo v ta namen do 
konca julija letos izdelal in do- 
ločil način stabilnega zagotav- 
ljanja sredstev za kreditiranje 
izvoza investicijske opreme, 
ladij, tehnologije in investicij- 
skih del v tujini. 

ZMANJŠEVANJE 
ŠKODE ZARADI 
POPLAV 

Vnešena je tudi nova določ- 
ba, ki se nanaša na graditev in 
razširitev predelovalnih zmog- 
ljivosti. Določeno je, da bo 
graditev oziroma razširitev po- 
tekala v skladu z možnostmi 

zagotavljanja energije, surovin 
in reprodukcijskega materiala, 
predvsem z združevanjem dela 
in sredstev na podlagi uresni- 
čevanja skupnega dohodka. 

Dodana je tudi nova določ- 
ba, ki se nanaša na ukrepe za 
odpravo škode zaradi poplav v 
naši državi. Rečeno je, da bo- 
do sprejeti ukrepi za zmanjša- 
nje in odpravljanje nastale 
škode, ko bodo ocenjene po- 
sledice poplav. 

Na koncu je Osnutku spre- 
memb in dopolnitev Resoluci- 
je dodano novo stališče, ki 
predvideva določitev posebne- 
ga programa za izpolnjevanje 
obveznosti in nalog iz dogovo- 
ra o temeljih Družbenega pla- 
na Jugoslavije za tekoče sred- 
njeročno obdobje. S tem pro- 
gramom bodo med drugim do- 
ločene aktivnosti .pri uporabi 
sistemskih rešitev, usklajeva- 
nju odnosov v cenah, poveča- 
nju motiviranosti združenega 
dela za boljše gospodarjenje 
in preverjanje in usklajevanje 
osnovnih proporcev in kazal- 
cev, ki jih vsebuje Plan. 

NOVI PREDPISI 

Pokojnina predstavlja neodtujljivo osebno 

in materialno pravico delavca, ki je 

zasnovana na njegovem delovnem 

prispevku 

9 Pokojninsko irs invalidsko zavarovanje kot sestavni del združenega dela temelji 
na družbenoekonomskih odnosih delavcev pri pridobivanju, razporejanju in 
upravljanju z dohodkom 
# Novost v novem zakonu je med drugim, da je predvideno obvezno zavarovanje 
vseh delavcev v delovnem razmerju, ne glede na dolžino trajanja delovnega časa 
<© Po novem zakonu je predvideno, da zavarovanec lahko uveljavi starostno 
pokojnino že pred dopolnitvijo določene starosti, ob ustreznem zmanjšanju 
pokojnine, starostna meja za pridobivanje pokojnine pa bo ostala ista 
© Pravice borcev iNOV iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se bodo še 
naprej urejale v okviru tega sistema 

Delegati Zveznega zbora so 
dobili v obravnavo Predlog za 
izdajo Zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, z Osnut- 
kom zakona (AS 405), ki ga je 
pripravila posebna komisija te- 
ga Zbora. Projekt omenjenega 
Zakona je plod sedemletnega 
dela pri iskanju najprimernej- 

ših rešitev in uvajanju nekate- 
rih novosti v sistemu pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Glede na veliko zanimanje 
za ta Zakon in zaradi pomena 
predlaganih rešitev, širše pov- 
zemamo vsebino Osnutka za- 
kona, pri čemer posebej pou- 
darjamo novosti, ki so predla- 

gane v primerjavi s sedanjo izhodišče določbe Ustave 
ureditvijo. SFRJ in Zakona o združenem 

Pri opredeljevanju načel delu ter drugih zveznih zako- 
omenjenega Zakona so bile nov, sprejetih na temelju teh 
o&eooooooccooooc«>ooG«cocoooooo50s>cososoc< 

8 OSNUTEK ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH IZ PO- g 
8 KOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA - AS 
0 405 
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dveh dokumentov, kakor tudi 
opredelitve in stališča v doku- 
mentih, sprejetih na X!. kon- 
gresu ZKJ, VIII. kongresu Zve- 
ze sindikatov Jugoslavije in 
VII!. kongresu ZZB NOV Jugo- 
slavije. Prav tako so oblikoval- 
ci zakonskega besedila upo- 
števali pristojnosti federacije, 
da ureja temeljne pravice de- 
lovnih ljudi pri zagotavljanju 
njihove, socialne varnosti in 
solidarnosti. 

Eno temeljnih načel Osnut- 
ka zakona je, da pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje kot 
sestavni del združenega dela 
izvira iz družbenoekonomskih 
odnosov delavcev pri pridobi- 
vanju, razporejanju in uprav- 
ljanju z dohodkom v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la. Pokojnina je kot ekonom- 
ska in socialna kategorija 
neodtujljiva osebna in mate- 
rialna pravica delavca, ki izvira 
iz njegovega celotnega delov- 
nega prispevka, ki ga je dal 
združenemu delu s svojim te- 
kočim in minulim delom k po- 
večevanju dohodka svoje te- 
meljne organizacije, k skupaj 
ustvarjenemu in celotnemu 
družbenemu dohodku. 

Zakonski osnutek zastopa 
načelo vzajemnosti in solidar- 
nosti pri zagotavljanju mate- 
rialne in socialne varnosti de- 
lavcev. 

Namen sprejetja omenjene- 
ga Zakona je, da se temeljne 
pravjce iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja delav- 
cev v združenem delu in dru- 
gih delovnih ljudi, ki so z njimi 
izenačeni, zagotovijo na eno- 
ten način na vsem ozemlju Ju- 
goslavije. 

Družbenoekonomski odno- 
si, vzpostavljeni v novem siste- 
mu pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, morajo v 
večji meri kot doslej prispevati 
k motiviranosti delavcev za 
krepitev materialne osnove nji- 
hovega in družbenega dela 
(doslej tega ni bilo, saj je bil 
večji del sredstev namenjan za 
osebne dohodke), kot tudi k 
povečevanju družbene pro- 
duktivnosti dela. 

Z novim Zakonom bo mogo- 
če, kakor je preavideno, zago- 
toviti tudi celovitejše uresniče- 
vanje delegatskega sistema pri 
organiziranju in odločanju ter 
nadaljnji razvoj samoupravnih 
odnosov na tem področju. 

POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE ~ 
SESTAVNI DEL 
ZDRUŽENEGA DELA 

Družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje 
mora dobiti pomembnejše me- 
sto pri urejanju odnosov na 

področju pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 

Osnutek zakona ureja te- 
meljne pravice iz pokojninske- 
ga zavarovanja delavcev v 
združenem delu ter pravice 
borcev NOV, ki so v delovnem 
razmerju. 

Osnutek zakona določa, da 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje delavcev kot sestav- 
ni del združenega deia temelji 
na odnosih pri pridobivanju, 
razporejanju in upravljanju z 
dohodkom. Dohodek, ki ga de- 
lavci v združenem delu ustvar- 
jajo, ko delajo in upravljajo z 
minulim delom delavcev, ki so 
pridobili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja in s svojim tekočim in 
minulim delom, je osnova 
družbenoekonomskih odno- 
sov med delavci v združenem 
delu in delavci, ki so pridobili 
pravice iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 

Nadalje je določeno, da po- 
kojnina izvira iz celotnega de- 
lovnega prispevka posamez- 
nega delavca, ki ga je dal s 
svojim delom k razvoju in raz- 
širjanju materialne osnove 
svojega in družbenega dela. 

MINULO DELO 
DELAVCEV 

Osnutek zakona poudarja, 
da je minulo delo upokojenih 
delavcev temelj njihovega po- 
ložaja v sistemu pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
ter njihovih pravic, da sodelu- 
jejo pri delitvi družbenega do- 
hodka, ki ga ustvarjajo aktivni 
delavci v združenem delu. 

Med temeljne pravice iz mi- 
nulega dela sodi predvsem 
pravica za pridobitev pokojni- 
ne v skladu s povprečjem valo- 
riziranih osebnih dohodkov, 
nadalje pravica do ponovnega 
določanja pokojnine po delu 
osebnega dohodka, namenje- 
nega za razširitev materialnih 
temeljev dela, in sicer v odvi- 
snosti od dolžine časa in rezul- 
tatov pri gospodarjenju. Nada- 
lje sodijo sem tudi usklajeva- 
nje pokojnine z gibanji nomi- 
nalnih osebnih dohodkov za- 
poslenih delavcev in druge 
pravice iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, dolo- 
čene z zakonom ali samou- 
pravnim splošnim aktom skup- 
nosti. 

Po Osnutku zakona sredstva 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zagotavljajo de- 
lavci v združenem delu na sa- 
moupravnih temeljih iz svojih 
osebnih dohodkov in iz do- 
hodka temeljne organizacije 
združenega dela. Višina deleža 
sredstev za zagotavljanje pra- 
vic iz tega zavarovanja se do- 

loča v skladu z republiškim 
oziroma pokrajinskim zako- 
nom. 

Predlagane rešitve omogo- 
čajo, da se sredstva, ki jih de- 
lavci zagotavljajo s prispev- 
kom iz dohodka, praviloma na- 
menjajo v skladu z rastjo druž- 
bene produktivnosti dela na 
območju republike oziroma 
pokrajine. 

V samoupravnih interesnih 
skupnostih pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja de- 
lavci v združenem delu zdru- 
žujejo sredstva in, skladno z 
načeli vzajemnosti, solidarno- 
sti in minulega dela, določajo 
svoje skupne in posamične 
obveznosti ter pravice do teh 
skupnosti. Prav tako določajo 
delavci razvojno politiko ter 
izvajanje sistema pokojninske- 
ga ter invalidskega zavarova- 
nja. 

OBVEZNO 
ZAVAROVANJE 

Čeprav omenjeni sistemski 
Zakon določa le temeljne pra- 
vice delavcev v združenem de- 
lu in z njimi izenačenih delav- 
cev, vsebuje Osnutek zakona 
tudi načelne določbe o zago- 
tavljanju pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja drugih 
kategorij delovnih ijudi. 

Tako predvidevajo temeljne 
določbe, da si obvezno pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarova- 
nje zagotavljajo tudi delovni 
ljudje, ki z osebnim delom sa- 
mostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali drugi kulturno, 
odvetniško ali drugo poklicno 
dejavnost, kakor tudi delavci, 
ki samostojno opravljajo de- 
javnost z delovnimi sredstvi v 
lasti občanov. 

Obvezno pokojninsko in in- 
validsko zavarovanje je predvi- 
deno tudi za kmete, ki svoje 
delo, zemljo, delovna sredstva 
in druga sredstva združujejo v 
kmetijske zadruge in druge 
oblike združevanja kmetov ali 
so z delom delavcev in družbe- 
nimi sredstvi v organizacijah 
združenega dela trajneje med- 
sebojno povezani in poslovno 
sodelujejo, odvisno od stopnje 
dela in sredstev in lastnega 
prispevka k ustvarjanju in po- 
večevanju dohodka. 

Možnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je 
predvidena tudi za kmete, ki 
delajo z lastnimi sredstvi. 

Osnutek prav tako predvide- 
va, da so skladno z zakonskimi 
določbami zavarovani vsi de- 
lavci, pri katerih pride do 
zmanjšanja ali izgube delovne 
sposobnosti oziroma smrti kot 
posledice opravljanja nalog v 
akcijah reševanja ali obrambe 
pred elementarnimi nesreča- 

mi, opravljanja javnih funkcij 
ali državljanskih dolžnosti na 
poziv državnih ali drugih orga- 
nov, kakor tudi na delovnih ak- 
cijah. 

Pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja so 
neodtujijive in ne morejo za- 
starati, niti jih ni mogoče pre- 
našati ali dedovati, razen do- 
spelih, vendar neizplačanih 
denarnih dajatev. 

TEMELJNE PRAVICE 
iN KROG 
ZAVAROVANCEV 

Temeljne pravice iz pokoj- ► 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja po tem Zakonu so: 

1. pravica do starostne po- 
kojnine - za primer starosti; 

2. pravica do razporeditve 
na druga dela in naloge oziro- 
ma ustrezna zaposlitev, prek- 
valifikacija in dokvalifikacija, z 
ustreznimi denarnimi nadome- 
stili - za primer zmanjšane de- 
lovne sposobnosti; 

3. pravica do invalidske po- 
kojnine -v primeru izgube de- 
lovne sposobnosti; 

4. pravica do družinske po- 
kojnine - v primeru smrti de- 
lavca; 

5. pravica do denarnega na- 
domestila - v primeru telesne 
okvare. 

Krog uporabnikov temeljnih 
pravic iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja vklju- 
čuje delavce v delovnem ra- 
zmerju v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega de- 
la, v delovnih skupnostih, or- 
ganih družbenopolitičnih 
skupnosti, v družbenopolitič- 
nih organizacijah, združenjih 
občanov in v drugih organiza- 
cijah ter skupnostih, nadalje 
izvoljene in imenovane nosilce 
samoupravnih, javnih ali dru- 
gih družbenih funkcij, če za to 
delo dobivajo osebne dohod- 
ke, ter delavce v delovnem ra- 
zmerju pri tistih, ki z osebnim 
delom opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lasti občanov. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da so v to zavarovanje 
vključeni, če z mednarodnim 
sporazumom ni drugače dolo- 
čeno, tudi tako imenovani de- 
taširani in drugi delavci, zapo- 
sleni v naših organizacijah, ki 
izvajajo dela v tujini oziroma 
pošljejo delavce na začasno 
delo v druge države. 

Obvezno so zavarovani tudi 
državljani SFRJ, ki na ozemlju 
naše države delajo pri tujih de- 
lodajalcih. 

Tako zavarovanje pa je pre- 
dvideno tudi za naše državlja- 
ne, zaposlene v tujini, ki so ob- 
vezno zavarovani pri tujem no- 
silcu zavarovanja, in sicer v 
primeru, ko na temelju tega 
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zavarovanja ne morejo uvelja- 
viti ali uporabiti pravice iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

PRIDOBITEV IN 
DOLOČANJE PRAVIC 

Osnutek zakona predlaga, 
da se še naprej uporabljajo ve- 
ljavni pogoji glede pridobitve 
pravice do starostna pokojni- 
ne. Predlog, da Osnutek zako- 
na ne spreminja starostne me- 
je, izhaja iz analize o demo- 
grafskih gibanjih in podaljše- 
vanju življenjske dobe, izbolj- 
šanju življenjskega standarda 
in delovnih pogojev. 

Zavarovanci pridobijo pravi- 
co do starostne pokojnine, ko 
dopolnijo 60 let življenja (mo- 
ški) oziroma 55 let (ženske) in 
20 let pokojninske dobe. 

Zavarovanci, ki niso dopol- 
nili 20-letne pokojninske dobe, 
pridobijo pravico do starostne 
pokojnine z dopolnjenim 65. 
letom starosti (moški) oziroma 
60 leti starosti (ženske), vendar 
je pogoj, da imajo najmanj 15 
let pokojninske doba. V tem 
primeru Osnutek zakona vse- 
buje novost, saj več ne predpi- 
suje dodatnega pogoja glade 
tako imenovana gostota staža 
(40 mesecev v zadnjih petih le- 
tih ali 80 mesecev v zadnjih 
desetih letih). 

Zavarovanci pridobijo pravi- 
co do starostna pokojnina, če 
dopolnijo 40 let pokojninske 
dobe (moški) oziroma 35 let 
(ženske) ne glade na njihovo 
starost. 

Zavarovanec lahko pridobi 
pravico do starostne pokojni- 
ne tudi pred dopolnitvijo dolo- 
čene starosti, če dopolni naj- 
manj 35 let pokojninske doba 
in je star 55 let (možki) oziro- 
ma 30 let pokojninske doba in 
50 let življenja (ženska), ob 
ustreznem zmanjšanju pokoj- 
nine zaradi predvidena daljša 
doba njenega uveljavljanja. 

Delavci, ki delajo na pcs&bej 
težkih in zdravju škodljivih de- 
lovnih nalogah t®r opravilih ali 
pa po določenem številu i«t na 
morejo uspešno opravljati svo- 
je poklicna dejavnosti, imajo 
pravico, predvideva Osnutek 
zakona, da s® jim pri uveljav- 
ljanju pravica do starostna po- 
kojnine računa pokojninsko 
zavarovanje v večjem obsegu. 

Predvidena ja tudi možnost 
določanja ugodnejših pogojev 
za pridobitev pr&vic« do sta- 
rostne pokojnin«, ob obvezno- 
sti družbenopolitična skupno- 
sti, ki te pravic« uvaja, da v ta 
namen zagotovi ustrezna sred- 
stva. 

Osnutek zakona predlaga, 
da bi bilo tudi vnaprej temeljno 
izhodišče za določanje celot- 

nega delovnega prispevka za- 
varovanca, po katerem dobiva 
starostno pokojnino, njegov 
osebni dohodek, ustvarjen iz 
tekočega in minulega dela v 
katerihkoli zaporednih 10 letih 
zavarovanja. Zavarovanec bi 
sam izbral to obdobje, podob- 
no kot sedaj. 

Glede valorizacije osebnih 
dohodkov iz prejšnjih let "Sta 
predlagani dve rešitvi. Po prvi 
bi se valorizacija opravila gle- 
de na raven povprečja osebnih 
dohodkov na območju repu- 
blike oziroma pokrajine v zad- 
njem letu dela zavarovanca in 
torej ne v predzadnjem letu kot 
velja sedaj. 

Sprejem tega predloga bi 
vnesel pomembno novost v si- 
stem določanja pokojnin, ven- 
dar bi se zaradi tega celotni 
odhodki pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja pove- 
čali za 8 do 10 odstotkov letno. 

Druga varianta pa predlaga, 
da bi ša naprej veljal sedanji 
način, kar pomeni, da bi se 
osebni dohodki iz prejšnjih let 
valorizirali glede na predzad- 
nje leto pred upokojitvijo. To 
pa bi povzročilo, da ža na sa- 
mem začetku pokojnina zava- 
rovanca za 10 do 15 odstotkov 
zaostaja za gibanji osebnih 
dohodkov. 

Posebna določba v Osnutku 
zakona predvideva, da se viši- 
na starostne pokojnine obra- 
čunava od povprečnega oseb- 
nega dohodka v odstotkih, ki 
so odvisni od dolžine trajanja 
pokojninske dob®. S tem bi bi- 
lo ne področju pokojninskega 
zavarovanja omogočena celo- 
vit«, j š« uporaba načela minule- 
ga dela in delitve po delu. 

Predlagano je tudi, da višina 
starostno pokojnine za 15 let 
pokojninske dobe pri moških 
no sme znašati manj kot 35 
odstotkov, za ženske pa ns 
manj kot 40 odstotkov pov- 
prečnega osebnega dohodka. 
Najvišji možni odstotek za vsa- 
ko leto pokojninske dob® pa 
bodo ša naprej določale repu- 
blike in pokrajini oziroma sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti. 

Po zakonskem Osnutku bo 
lahko zavarovanec zahteval 
ponovno določitev pokojnine 
na temelju dela osebnega do- 
hodka, ki ga je ustvaril z minu- 
lim deiom, in sicer odvisno od 
njegovega prispevka k pove- 
čanju dohodka njegove orga- 
nizacije oziroma z vlaganjem v 
materialne temelje dtia, skla- 
dno z rešitvami, predlaganimi 
v Osnutku zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem dalu. 

Zavarovancu, ki izpolni po- 
goje za starostno pokojnino, 
ae zagotavlja pravica do naj- 
nižjega zneska pokojnine pod 

pogoji, na način in v višini, ka- 
kor jih določa samoupravni 
splošni akt skupnosti. S tem je 
omogočeno, da se skladno s 
pogoji na posameznih območ- 
jih določijo osnove in marila za 
zagotavljanje tsh pravic. 

Prav tako je omogočeno, da 
se predpiše najvišji znesek po- 
kojnine, s čimer bi zagotovili 
ustrezno razmerja med pokoj- 
ninami in ošabnimi dohodki. 

Za usklajevanje starostnih 
pokojnin Osnutek zakona pre- 
dvideva, da ga je potrebno ob- 
vezno opraviti, skladno z giba- 
nji nominalnih ošabnih dohod- 
kov vseh delavcev na območju 
republike oziroma pokrajine. 
To pa pom®ni, da se višina po- 
kojnin oziroma njihovo pove- 
čevanja ne bi več ravnalo po 
gibanjih življenjskih stroškov 
kot sedaj. 

Hkrati pa je predvideno, da 
se pokojnine končno uskladijo 
na začetku vsakega leta z rast- 
jo nominalnih osebnih dohod- 
kov v predhodnem letu. 

Zaradi razlik, ki nastanejo 
med ravnijo pokojnin, uveljav- 
ljenih v posameznih obdobjih, 
lahko pride do usklajevanja 
med prejšnjimi in pozneje do- 
ločenimi pokojninami, in sicer 
v primerih in na način, kakor 
določa samoupravni splošni 
akt skupnost, družbeni dogo- 
vor in zakon. 

Izjemoma lahko posamezne 
kategorije zavarovancev pri- 
dobijo in uveljavijo pravico do 
starostna pokojnina pod ugo- 
dnejšimi pogoji od teh, ki jih 
določa Zakon. Pri tem pa mora 
sredstva zanje zagotoviti tista 
družbenopolitična skupnost, 
ki je tudi določila drugačne 
pogoje. 

PRAVICE ZARADI 
INVALIDNOSTI 

Poseben del Osnutka zako- 
na ureja pravice zavarovancev 
zaradi invalidnosti. Po določbi 
Zakona, ki opredeljuje pojem 
invalidnosti, ne bi bila ocena 
delovne zmožnosti, podobno 
kot doslej, vezana samo na do- 
ločeno delovno mesto, temveč 
bi veljala za vsa deia in naloge, 
ki jih je zavarovanec opravljal 
oziroma na katere js lahko raz- 
porejen, skladno s strokovno 
izobrazbo in delovnimi zmož- 
nostmi. 

Do zmanjšanja delovne 
zmožnosti pride, če zavarova- 
nec z normalnim delovnim pri- 
zadevanjem n® mor« vsč delati 
poini d&iovnl čas, lahko p« de- 
ia najmanj polovioo delovnega 
časa. 

Glede nesreč pri delu pred- 
laga zakonski Osnutek novo 
rešitev, ko pravi, da poklicne 
bolezni ugotavljajo samou- 

pravne interesne skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, namesto da se to 
ureja z družbenim dogovorom. 

Predlagana je tudi možnost 
določanja enotne liste poklic- 
nih bolezni s samoupravnim 
sporazumom. 

Osnutsk zakona nadalje do- 
loča, da zavarovanec, ki ima še 
preostalo delovno zmožnost, 
lahko zahteva razporeditev na 
ustrezna dela oziroma dela in 
naloge. Ima pa tudi pravico do 
ustrezne zaposlitve, prekvalifi- 
kacije oziroma dokvalifikacije. 
Pripada pa mu tudi ustrezno 
denarno nadomestilo glede 
uveljavljanja teh pravic. 

Če delovnemu invalidu ni 
mogoče zagotoviti določenih 
zakonskih pravic v njegovi de- 
lovni organizaciji, jih ta dela- 
vec uveljavlja v interesni skup- 
nosti. 

Enaka možnost je predlaga- 
na tudi za delovne invalide, ki v 
času uveljavljanja pravic niso v 
delovnem razmerju. 

INVALIDSKA 
POKOJNINA 

Osnutek omenjenega Zako- 
na priznava pravico do invalid- 
ske pokojnine zavarovancu, ki 
je postal invalid, vendar se ne 
more zaradi zdravstvenih ra- 
zlogov ali zaradi starosti s 
prekvalifikacijo in dokvalifika- 
cijo usposobiti za opravljanje 
ustreznih d®! in nalog oziroma 
ga ni mogoče razporediti na 
druga dela in naloge brez 
prekvalifikacije ali dokvalifika- 
cije. 

Možnost pridobitve pravice 
do invalidske pokojnine je pre- 
dvidena tudi, če je invalidnost 
posledica nesreče pri delu ali 
poklicne bolezni, ne glede na 
pokojninsko dobo. 

V tem primeru se višina po- 
kojnine določa od povprečne- 
ga osebnega dohodka v enaki 
višini kot se določa polna sta- 
rostna pokojnina. 

Invalidska pokojnina se pri- 
dobi tudi, če je invalidnost po- 
sledica nesreče zunaj dela aii 
bolezni, vendar je pogoj za pri- 
dobitev te pravice, da je zava- 
rovanec pred tem dopolnil po- 
kojninsko dobo, ki ustreza naj- 
manj eni tretjini obdobja od 
dopolnjenih najmanj 20 let živ- 
ljenja do dnsvs nastanka inva- 
lidnosti, 63 sa računa delovna 
doba na polna leta. 

Višina take pokojnine ne 
srna biti manjša od 43 odstot- 
kov od povprečnega osebnega 
dohodka za moškega, pri kate- 
rem j© invalidnost nastala pred 
dopolnjenim 60 letom starosti 
oziroma 55 odstotkov za žen- 
sko pred dopolnjenim 55 le- 
tom življenja. 
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Prav tako je predvideno, da, 
če je invalidnost nastala po 60 
oziroma 55 letu življenja, inva- 
lidska pokojnina ne more biti 
manjša od 35 odstotkov od 
povprečnega osebnega do- 
hodka za moške oziroma 40 
odstotkov za ženske. 

Mimo tega pa je alternativno 
predlagana tudi možnost, da 
invalidsko pokojnino pridobf 
zavarovanec, ki je postal inva- 
lid med zavarovanjem oziroma 
v letu dni po prenehanju zava- 
rovanja ali pa, če mu dopolnje- 
na pokojninska doba pokriva 
najmanj tri četrtine pbdobja od 
dopolnjenih najmanj 20 let živ- 
ljenja do nastanka invalidno- 
sti. 

Do invalidske pokojnine je 
upravičen zavarovanec, ki je 
postal invalid pred dopolnje- 
nim 30 letom starosti, in sicer 
ne glede na gostoto zavaroval- 
ne dobe. 

Nadalje pridobi pravico do 
invalidske pokojnine tudi za- 
varovanec - vojni invalid od I. 
do IV. kategorije, ki ne more 
opravljati določenih del in na- 
log, po katerih se ocenjuje in- 
validnost, z več kot polovico 
polnega delovnega časa, če iz- 
polnjuje pogoje za pridobitev 
pravice do invalidske pokojni- 
ne, ne glede na to, ali ga je 
mogoče s prekvalifikacijo in 
dokvalifikacijo usposobiti za 
drugo ustrezno delo. 

Sicer pa Osnutek zakona 
predvideva, da se invalidska 
pokojnina določa od povpreč- 
nega osebnega dohodka, ki se 
ugotavlja na enak način kot za 
starostno pokojnino. Če gre za 
manj kot 10 let pokojninske 
dobe, se višina pokojnine do- 
loča na temelju povprečnega 
osebnega dohodka, ustvarje- 
nega v času celotnega trajanja 
zavarovanja. 

Višina invalidske pokojnine, 
poudarja Osnutek zakona, ne 
more biti manjša od višine sta- 
rostne pokojnine za enako po- 
kojninsko dobo. 

Določbe Zakona o najnižjem 
(alternativno je predlagano tu- 
di najvišjem) znesku starostne 
pokojnine in o njenem usklaje- 
vanju, se uporabljajo tudi za 
pridobivanje in določanje in- 
validske pokojnine. 

DRUŽINSKA 
POKCJ^iNA 

Pravico do družinske pokoj- 
nine imajo zakonec, otroci ro- 
jeni v zakonu in nezakonski 
otroci, posvojenci, pastorki, 
vnuki in drugi otroci brez star- 
šev, ki jih je zavarovanec vzdr- 
ževal, nadalje starši (oče in 
mati, očim in mačeha) in po- 
svojitelj, ki ga je zavarovanec 
vzdrževal. Novost je v tem, da 

je krog družinskih članov raz- 
širjen tudi na druge otroke 
brez staršev, ki jih je zavarova- 
nec vzdrževal. 

Družinsko pokojnino lahko 
zahteva tudi zakonec iz loče- 
nega zakona, če mu-sodna od- 
ločba priznava pravico do 
vzdrževanja. 

Pravico do družinske pokoj- 
nine pridobijo člani družine, 
če je umrli zavarovanec dopol- 
nil najmanj 5 let zavarovanja 
ali najmanj 10 letno pokojnin- 
sko dobo, nadalje, če je izpol- 
nil pogoje ali je dobival inva- 
lidsko pokojnino ali pa so mu 
bile priznane pravice na teme- 
lju preostale delovne zmožno- 
sti. 

Višina družinske pokojnine 
se določa v skladu s številom 
družinskih članov, ki so upra- 
vičenci do te pokojnine. Pri 
tem pa odstotek za njeno dolo- 
čanje ne sme znašati manj kot 
70 odstotkov od tega zneska 
za enega družinskega člana, 
če gre za zakonca ali otroka 
brez obeh staršev. 

Osnutek zakona tudi predvi- 
deva, da se določbe o najniž- 
jem (po alternativnem predlo- 
gu tudi najvišjem) znesku sta- 
rostne pokojnine in njenem 
usklajevanju, uporabljajo tudi 
glede uveljavljanja in določa- 
nja družinske pokojnine. 

DENARNA 
NADOMESTILA 
ZA TELESNO OKVARO 

Osnutek zakona posebej 
ureja vprašanje denarnih na- 
domestil za telesno prizade- 
tost. Tako je predvieno, da za- 
varovanec, pri katerem nasta- 
ne telesna okvara v času traja- 
nja zavarovanja pridobi pravi- 
co do denarnega nadomestila 
pod enakimi pogoji glede po- 
kojninske dobe kot uveljavlja 
pravico do invalidske pokojni- 
ne. Ta pravica še naprej ostaja 
ena od temeljnih pravic, ki za- 
gotavljajo določena nadome- 
stila zavarovancu, pri katerem 
je bistveno poškodovana tele- 
sna integriteta, ne glede na to, 
ali ta poškodba povzroči inva- 
lidnost ali ne. 

Sicer pa je predlagano, ko 
gre za poklicne bolezni, da bi 
namesto z družbenim dogovo- 
rom, listo in odstotke teiesnih 
okvar v bodoče določala sa- 
moupravna interesna skup- 
nost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

PRIDOBIVANJE IN 
DOLOČANJE 
PRAVIC BORCEV NOV 

Poseben del Osnutka zako- 
na predlaga, da se pravice bor- 

cev MOV iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja še 
naprej urejajo v okviru sistema 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Podobno kot do- 
slej naj bi tudi v bodoče veljali 
za te ljudi ugodnejši pogoji. 

Predlagana rešitev izhaja iz 
ocen, da je dosežena raven 
varstva borcev NOV v veljav- 
nem sistemu zadovoljiva in da 
ni potreb za pomembnejše 
spreminjanje sistema. 

S tem pa se ne izključuje 
možnost, da bi republiški in 
pokrajinski predpisi uredili po- 
samezne pravice borcev, ka- 
kršne določa zvezni predpis, v 
večjem obsegu, ali pa, da bi v 
sistem vključili tudi druge pra- 
vice. — 

Pravice borcev NOV se po 
Osnutku zakona zagotavljajo 
zavarovancem, ki so ves čas, 
od vključitve v NOB oziroma 
od začetka aktivnega in orga- 
niziranega dela za NOV do 15. 
maja 1945, sodelovali v NOB in 
se jim računa poseben čas v 
dvojnem trajanju. 

Borec NOV pred 9. septem- 
brom 1943 pridobi po Osnutku 
zakona pravico do starostne 
pokojnine ne glede na starost, 
ko dopolni 35 let pokojninske 
dobe (moški) oziroma 30 let 
(ženske), nadalje, ko moški 
dopolni 55 let življenja oziro- 
ma ženska 50, če je kadarkoli 
dopolnil 20 let pokojninske 
dobe. 

Če ima borec najmanj 15 let 
pokojninske dobe, od tega 
najmanj 10 let zavarovanja, 
lahko posebna komisija izje- 
moma prizna pravico do sta- 
rostne pokojnine ne glede na 
dopolnjena leta življenja, če 
tako zahtevata borčevo zdrav- 
stveno stanje in njegova delov- 
na sposobnost. 

Borec NOV pred 9. septem- 
brom 1943 lahko pravice do 
starostne pokojnine uveljavi z 
dopolnitvijo 60 oziroma 55 let 
življenja in s 40 oziroma 35 let 
pokojninske dobe. Pri tem se 
mu obdobje posebne dobe, ra- 
čunane v dvakratnem trajanju 
ne računa v pokojninsko delo, 
temveč se vanjo vračunava ta 
doba v enojnem trajanju. 

Borec, ki zaradi nastale in- 
validnosti ne more opravljati 
del in nalog več kot polovico 
delovnega časa, pridobi pravi- 
co do invalidske pokojnina, če 
izpolnjuje pogoje glsde pokoj- 
ninske dobe za pridobitev pra- 
vice do te pokojnin®, in sicer 
ne glede na to, če lahko oprav- 
lja druga ustrezna dela in na- 
loge. 

Borcu NOV se pokojnina do- 
loča od povprečnega osebne- 
ga dohodka na enak način kot 
drugim zavarovancem. Če pa 
je zanj to ugodnejše, se pokoj- 

nina določa od mesečnega 
povprečja osebnega dohodka, 
ki ga je dobival v katerihkoli 
petih zaporednih letih zavaro- 

® vanja. 
Pri določanju pokojnine se 

borcu NOV upošteva povpreč- 
ni osebni dohodek, ki ustreza 
najmanj višini povprečja oseb- 
nih dohodkov delavcev v Ju- 
goslaviji v zadnjem letu pred 
letom, v katerem se uveljavlja 
pokojnina, povečanem za 6 
odstotkov. 

Borcu se višina starostne 
pokojnine določa v odstotku 
od povprečnega osebnega do- 
hodka po dolžini pokojninske 
dobe in znaša za 15 let pokoj- 
ninske dobe 45 odstotkov od 
povprečnega osebnega do- 
hodka (za moške) in 47,5 od- 
stotka (za ženske). 

Višina invalidske borčevske 
pokojnine se določa v odstot- 
ku od povprečnega osebnega 
dohodka prav tako po dolžini 
pokojninske dobe. Za 15 letno 
dobo pripada moškemu 45 od- 
stotkov od povprečnega oseb- 
nega dohodka, ženski pa 55 
odstotkov. 

Borčevske pokojnine se po- 
večajo za vsako nadaljnjo leto 
pokojninske dobe po 15 letih 
moškemu po 2 odstotka letno, 
ženski pa po 2,5 odstotka od 
povprečnega osebnega do- 
hodka. Tako določena pokoj- 
nina pa lahko doseže največ 
85 odstotkov povprečnega 
osebnega dohodka. 

Borcu NOV, ki uveljavi po- 
kojnino z dobo, krajšo od 35 
let (moški) in 30 let (ženska), 
se znesek pokojnine, obraču- 
nane po dopolnjeni pokojnin- 
ski dobi, poveča za 60 odstot- 
kov, vendar sme znašati največ 
85 odstotkov od povprečnega 
osebnega dohodka. 

Osnutek zakona predvideva, 
da borec NOV, ki se je v naro- 
dnoosvobodilni boj vključil po 
9. septembru 1943 ali pozneje, 
pridobi pravico do pokojnine 
pod enakimi pogoji in na enak 
način kot drugi zavarovanci. 

Če temu borcu pripada 
manjša pokojnina od 85 od- 
stotkov povprečnega osebne- 
ga dohodka, se mu znesek po- 
kojnine poveča. Borcu od 9. 
septembra in do konca leta 
1943 za 60 odstotkov, borcu 
od Ista 1944 za 30 odstotkov in 
borcu od leta 1945 za 10 od- 
stotkov. 

Poleg tega se zavarovancu - 
državljanu SFRJ, ki je bil po 6. 
aprilu 1941 v ujetništvu ali in- 
ternaciji, v taboriščih vojnih 
ujetnikov oziroma interniran- 
cev, ki je neprekinjeno aktivno 
in organizirano sodeloval v na- 
rodnoosvobodilnem gibanju in 
je po prihodu iz taborišča bil 
na razpolago temu gibanju ter 
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je nadaljeval aktivno delo, ven- 
dar mu ta čas ni bi! priznan v 
dvojnem trajanju, pokojnina, 
ki je določena v manj kot 85 
odstotkih povprečnega oseb- 
nega dohodka, poveča za 30 
odstotkov, vendar ne sme pre- 
seči omenjenih 85 odstotkov 
povprečja. 

Tudi borci NOV, ki so se 
vključili 9. septembra 1943 ali 
pozneje, so upravičeni, da se 
jim obdobje posebne dobe v 
dvojnem trajanju ne vračunava 
v pokojninsko dobo ali pa se 
vračunava v enojnem trajanju. 

Članom družine borca NOV 
pred 9. septembrom 1943, ki je 
ob smrti izpolnjeval pogoje za 
starostno pokojnino, lahko po- 
sebna komisija prizna pravico 
do družinske pokojnine, če so 
za to izpolnjeni predvideni po- 
goji. 

Pokojnine borcev NOV pa se 
usklajujejo na enak način kot 
pokojnine drugih zavarovan- 
cev. 

Določbe omenjenega Zako- 
na se, glede pridobitve in dolo- 
čanja pravic, uporabljajo tudi 
za zavarovance, udeležence 
španske državljanske vojne od 
1936-1939. 

Ustrezne določbe omenje- 
nega Zakona veljajo tudi za za- 
varovance - udeležence naro- 
dnoosvobodilnega gibanja Gr- 
čije, ki so državljani SFRJ. 

Pokojninska doba 
Pokojninska doba, s katero 

zavarovanci pridobivajo in 
uresničujejo pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja po Osnutku zakona 
zajema čas zavarovanja od 1. 
januarja 1973, ki se računa v 
dobo zavarovanja, nadalje čas, 
dopolnjen do 31. decembra 
1972, ki se računa kot obdobja 
zavarovalne dobe in posebne 
dobe. 

V dobo zavarovanja se raču- 
na čas, ki ga je zavarovanec po 
dopolnjenih 15 letih življenja 

prebil v delovnem razmerju 
oziroma je opravljal delo zara- 
di katerega je bil obvezno za- 
varovan. 

Glede zavarovalne dobe, do- 
polnjene po 1. januarju 1973, 
Osnutek zakona predlaga no- 
ve rešitve. Predvsem se raču- 
nanje zavarovalne dobe v ča- 
su, ko je bil posameznik v de- 
lovnem razmerju z nepolnim 
delovnim časom, ne pogojuje 
s tem, da je to delovno razmer- 
je trajalo najmanj polovico 
polnega delovnega časa. 

Nadalje Osnutek zakona 
predlaga, da se v dobo vraču- 
na tudi čas, ko je bil posamez- 
nih zavarovna kot individualni 
kmet. 

ZAVAROVALNA DOBA 
S POVEČANIM 
TRAJANJEM 

Po zakonskem osnutku se 
zavarovancem, ki delajo v po- 
sebej težkih in zdravju škodlji- 
vih pogojih oziroma imajo de- 
lovne. naloge, pri katrih, po do- 
polnitvi določene starosti, ne 
morjo z uspehom opravljati 
svoje poklicne dejavnosti, za- 
varovalna doba računa s pove- 
čanim trajanjem (benificirana 
doba). Njena stopnja je odvi- 
sna od teže in škodljivosti dela 
oziroma od narave dela in lah- 
ko znaša največ 50 odstotkov. 

Zavarovalna doba s poveča- 
nim trajanjem se računa tudi 
zavarovancem, ki so bili v de- 
lovnem razmerju skupaj naj- 
manj 5 let, pri čemer so delali 
polni delovni čas, kot tudi za- 
varovancem s telesnimi okva- 
rami od najmanj I. do VI. skupi- 
ne, slepim osebam, nadalje 
osebam, ki so zbolele za di- 
strofijo in podobnih mišičnih 
ter živčnomišičnih obolenjih 
ali so paraplegiki oziroma so 
zboleli za celebralno in otro- 
ško paralizo. Sem sodijo tudi 
civilni invalidi vojne z najmanj 
70 odstotno telesno okvaro v 
skladu s predpisi o invalid- 
skem zavarovanju. 

Tem zavarovancem se vsa- 
kih 12 mesecev efektivnega 
delovnega razmerja računa 
kot da je trajalo to delovno ra- 
zmerje 15 mesecev oziroma 18 
mesecev zavarovanja, kakor 
predlaga alternativna rešitev. 
Tem ljudem se tudi starostna 
meja za pridobitev pokojnine 
zmanjšuje za po leto dni za 
vsakih pet let, alternativno pa 
je predlagano, da bi se zmanj- 
ševala na vsake tri leta, dejan- 
sko prebita na takem delu. 

V zavarovalno dobo s pove- 
čanim trajanjem se računa tudi 
čas, ko so bili zavarovanci za- 
varovani v vojaškem zavarova- 
nju ali so bili kot civilne osebe 
v službi v JLA, razen čas, pre- 
bit v enoti, in sicer pod pogoji 
in v obsegu, določenim s pred- 
pisi, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje voja- 
ških zavarovancev. 

URESNIČEVANJE EN 
IZVAJANJE PRAVIC 

Ob upoštevanju, da delavci, 
združeni v samoupravne inte- 
resne skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja, v njih določajo in urejajo 
svoje pravice, zagotavljajo 
sredstva za njihovo izvajanje in 
uresničujejo tudi svoje samou- 
pravne pravice, Osnutek zako- 
na predlaga, da se pravice iz 
pokojninskega In invalidskega 
zavarovanja uresničujejo v teh 
skupnostih. 

Glede krajevne pristojnosti 
za uresničevanje pravic, Osnu- 
tek zakona zastopa načelo, da 
se pravice uveljavljajo v tisti 
skupnosti, na katere območju 
je bil delavec nazadnje zavaro- 
van. 

Predvidena pa je možnost, 
da delavec na lastno zahtevo, 
uveljavlja pravice v skupnosti, 
na katere območju je bil zava- 
rovan pretežen del dobe. 

V primeru, ko se pravice 
uveljavljajo zaradi nesreče pri 
delu ali poklicne bolezni, je po 

Osnutku zakona odločilno, pri 
kateri skupnosti je bil delavec 
zavarovan, ko je prišlo do ne- 
sreče, oziroma, ko je zbolel za 
poklicno boleznijo. 

Osnutek zakona na nov na- 
čin rešuje vprašanje varstva in 
uporabe pravic delavcev. Pre- 
dvideno je namreč, da se var- 
stvo pravic uresničuje v skup- 
nosti, skladno z Zakonom in 
samoupravnim splošnim ak- 
tom, in sicer v dvostopenjskem 
postopku. Poleg tega je pre- 
dvideno tudi sodno varstvo. 

Osnutek zakona posebej 
predvideva, da je v primerih 
podobno kot v sedanjem siste- 
mu, ko je pokojninska doba 
dopolnjena oziroma določena 
na območju dveh ali več skup- 
nosti, vsaka od njih dolžna 
skupnosti, ki je priznala pravi- 
co do pokojnine, nadomestiti 
del pokojnine, določene po 
celotni pokojninski dobi. Va- 
riantno je predvideno, da bi to 
veljalo za dobo, dopolnjeno po 
31. decembru 1972. 

Ker pa so v postopku spre- 
membe določb veljavnega Za- 
kona, po katerih bi se nadome- 
ščanje dela pokojnin uveljav- 
ljalo samo za dobo, dopolnje- 
no po 31. decembru 1972, je 
končna odločitev odvisna od 
sprejema omenjenih spre- 
memb. 

V prehodnih in končnih do- 
ločbah pa je med drugim pre- 
dvideno, da bi se opravilo pre- 
verjanje vseh pokojnin, uve- 
ljavljenih do začetka uveljavi- 
tve Zakona. S tem bi vsem 
upokojencem omogočili uve- 
ljavljanje ugodnosti, ki Jih pre- 
dvideva Osnutek zakona. 

Prav tako je predvideno, da 
bi osebam, ki po sedanjih 
predpisih niso mogle uveljaviti 
pravice do pokojnine, omogo- 
čili uveljavitev teh pravic zara- 
di ugodnejših pogojev v no- 
vem Zakonu. 

36 poročevalec 



Amortizacijske stopnje uskladiti z rastjo 

skupnega prihodka, materialnimi stroški 

in dohodkom 

• Predvideno je, da bo povečana stopnja amortizacije za 42 odstotkov večja od 
sedanje 
• Obračunavanje amortizacije se nanaša tudi na organizacije v tujini, kakor tudi 
na družbenopolitične organizacije in skupnosti 
® Amortizacijo je potrebno obvezno obračunavati od začetka uporabe sredstev za 
delo in vse dotlej, dokler njihova vrednost ni v celoti nadomeščena 
• Povečanje amortizacijske stopnje pri posameznih gradbenih objektih naj bi 
znašala do 200 odstotkov. 

Organizacije združenega 
dela in drugi uporabniki druž- 

'benih sredstev morajo obvez- 
no obračunavati amortizacijo 
po stopnjah, predpisanih z 
zveznim Zakonom, ne glede na 
obseg uporabe teh sredstev in 
ne glede na rezultate, ki se z 
njimi dosegajo v posameznih 
letih. Amortizacijo morajo 
obračunavati tudi organizacije 
oziroma njihove enote v tujini. 
Amortizacijo je potrebno obra- 
čunavati od začetka uporabe 
osnovnih sredstev. Obveznost 
traja vse dotlej, dokler ni vre- 
dnost, ki je osnova za obraču- 
navanje amortizacije, v celoti 
poravnana iz celotnega pri- 
hodka. 

To so temeljna načela Pred- 
loga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev z Osnutkom zakona (AS 
393). Besedilo omenjenega 
Zakona je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo delegatom 
Skupščine SFRJ, o njem pa bo 
na eni prihodnjih sej razprav- 
ljal Zvezni zbor. 

ZAVRETI 
ZMANJŠEVANJE 
AMORTIZACIJE 

Namen sprejetja sprememb 
in dopolnitev Zakona je, da bi 
zavrli neugodno zmanjševanje 
amortizacije v zadnjih letih, saj 
6e njen obseg, v primerjavi z 
ustvarjeno rastjo celotnega 
prihodka, materialnih stroškov 
in dohodka, zmanjšuje. 

V zadnjih letih, posebej v ob- 
dobju med leti 1976 do 1979, je 

prišlo do precejšnjega upada- 
nja povprečne amortizacijske 
stopnje v mnogih dejavnostih. 
To velja predvsem za področje 
industrije in rudarstva, zlasti v 
dejavnostih proizvodnje in 
predelave nafte in plina, pri 
pridobivanju železove rude, v 
črni in barvasti metalurgiji, 
strojegradnji In ladjedelništvu. 
Podoben je položaj v proi- 
zvodnji končnih tekstilnih iz- 
delkov, v usnjarski industriji in 
predelavi krzna, v industriji us- 
njene obutve in galanterijski 
proizvodnji ter v prehrambeni 
industriji. 

Do upadanja amortizacijske 
stopnje je prišlo kljub stalni re- 
valorizaciji, s katero se pove- 
čuje osnova za obračun amor- 
tizacije glede na rast cen 
osnovnih sredstev. Kakor je 
ocenjeno, je glavni razlog za 
zaostajanje rasti amortizacije v 
tem, ker amortizacijske stop- 
nje, kakršne predpisuje Zakon, 
niso predvidene v takšni višini, 
ki bi ustrezala realni dobi traja- 
nja posameznih osnovnih 
sredstev. 

NOVE 
AMORTIZACIJSKE 
STOPNJE 

Zaradi tega Osnutek zakona 
predlaga spremembo amorti- 
zacijskih skupin in amortiza- 
cijskih stopenj, predlagana pa 
je tudi nova nomenklatura 
sredstev za obračun amortiza- 
cije. Tako bi, z neznatnimi izje- 
mami, za vse gradbene objekte 
in opremo predlagano poveča- 
nje znašalo več kot 15 odstot- 
kov. Za nekatere gradbene ob- 
jekte naj bi se amortizacijske 
stopnje povečale celo za več 

kot 100 odstotkov v primerjavi 
z dosedanjimi. Največje pove- 
čanje je predlagano za objekte 
cestnega gospodarstva (ceste 
in spremljajoče objekte). Do- 
slej je za te objekte veljala zelo 
nizka amortizacijska stopnja, 
in sicer najpogosteje 1 odsto- 
tek letno, zdaj pa je predlaga- 
no določanje stopnje za objek- 
te cestnega gospodarstva po 
sistemu gradnje in na tej pod- 
lagi določeni dobi trajanja (od 
20 do 40 let). Na ta način so za 
posamezne objekte predlaga- 
ne tudi za več kot 200 odstot- 
kov višje amortizacijske stop- 
nje. 

Precejšnje povečanje (za 
več kot 50 odstotkov) je iz ena- 
kih razlogov predvideno tudi 
za objekte vodnega gospodar- 
stva in objekte za raziskovanje 
in izkoriščanje rud, nafte in pli- 
na, kakor tudi za sredstva po- 
morskega, rečnega in jezer- 
skega prometa. Manjše pove- 
čanje (od 20 do 50 odstotkov) 
je predlagano za objekte elek- 
trogospodarstva, železniškega 
in PTT prometa, kakor tudi za 
objekte gostinstva in turizma, 
s področja trgovine, šolstva, 
zdravstva, za dejavnost orga- 
nov in organizacij družbeno- 
političnih skupnosti in družbe- 
nih organizacij ter komunalno 
in stanovanjsko dejavnost. V 
to skupino sodijo tudi objekti 
za opravljanje dejavnosti s po- 
dročja industrije. 

Pri opremi za opravljanje 
posameznih dejavnosti s po- 
dročja industrije in rudarstva 
je največje povprečno poveča- 
nje amortizacijske stopnje 
(prek 50 odstotkov) predlaga- 
no za opremo elektronske in 
kemične industrije, lesno pre- 
delovalne industrije in za tek- 
stilno ter živilsko industrijo. 
Med 20 in 50 odstotki je pove- 
čanje predlagano za opremo 
za predelavo nafte in plina, 
črno in barvno metalurgijo in 
za opremo za opravljanje elek- 
trogospodarske dejavnosti. 
Najmanjše povečanje je pred- 
lagano za opremo grafične in- 
dustrije. 

Pri opremi za opravljanje de- 
javnosti s področja prometa je 
največje povečanje v povpreč- 
ju predlagano za opremo za 
opravljanje dejavnosti pomor- 
skega, rečnega in jezerskega 
prometa (prek 40 odstotkov), 
nekaj manjše pa za opremo za 
cestni in železniški promet, za 
radijski in TV promet (od 10 do 
30 odstotkov). Pri opremi za 
PTT in zračni promet je predla- 
gano zmanjšanje posameznih 
amortizacijskih stopenj. 

Sedanja raven amortizacij- 
skih stopenj za opremo za 
opravljanje dejavnosti s po- 
dročja kmetijstva, ribištva, go- 
stinstva, turizma in trgovine 
naj bi se povečala za približno 
15 do 20 odstotkov. Pri opremi 
za gradbeništvo, šolstvo, 

»oooBoeoocoGoooocooccocosoaoccocoooc 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH iN DOPOLNITVAH 1 

ZAKONA O AMORTIZACIJ! OSNOVNIH SREDSTEV TE- 
MELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DRU- 
GIH UPORABNIKOV DRUŽBENIH SREDSTEV - AS 393 

ČCCCOCCOOSOCOOGOOOSOOOOOOOOSCOOOCOOOCCOCO: 

poročevalec 37 



zdravstvo in socialno varstvo 
pa naj bi se amortizacijske 
stopnje povečale za četrtino. 

POVEČANJE 
POVPREČNE 
AMORTIZACIJSKE 
STOPNJE 

S predlaganimi sprememba- 
mi in dopolnitvami veljavnega 
Zakona naj bi predvsem pre- 
prečili zmanjševanje deleža 
amortizacije pri delitvi celot- 
nega prihodka, zmanjšali čas 
nadomeščanja nabavne vre- 
dnosti osnovnih sredstev in 
onemogočili zmanjševanje 
amortizacijske stopnje v posa- 
meznih dejavnostih. Predlaga- 
ne stopnje amortizacije pa ne 
bi povzročile povečevanja na- 
domeščanja nabavne vredno- 
sti osnovih sredstev. 

Povprečna amortizacijska 
stopnja za vsa osnovna sred- 
stva, bi se, kakor predvideva 
Predlog za izdajo Zakona, v 
primerjavi s sedanjo, povečala 
za približno 42 odstotkov. Če 
pa bi se ta stopnja uporabila za 
obračunano amortizacijo v le- 
tu 1979, bi povečanje amorti- 
zacije letos, v primerjavi s 
predlani, znašalo približno 45 
milijard dinarjev. Zaradi tega 
bo zmanjšan tudi dohodek te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela za toliko, kolikor bo 
višja amortizacija. To bo pov- 
zročilo zmanjševanje vseh 
oblik porabe, ki temelji na 
ustvarjenem dohodku, in bo 
vsekakor vplivalo ha položaj 
organizacij združenega dela, 
ki poslujejo z izgubo ali pa na 

meji rentabilnosti. Prav zaradi 
njih Osnutek zakona predlaga, 
da bi temeljne organizacije, ki 
zaradi povečanih stopenj 
amortizacije izkažejo izgubo 
pri poslovanju v letu 1981, lah- 
ko zmanjšala amortizacijske 
stopnje do viiine izgube, na- 
stale prav zaradi tega, vendar 
največ do 50 odstotkov od po- 
večanih amortizacijskih sto- 
penj. 

Osnutek zakona predlaga 
ukinjanje možnosti, da bi se za 
osnovna sredstva organov in 
organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij in drugih družbe- 
nih organizacij odložile ali 
zmanjšale amortizacijske ob- 
veznosti. Tako bi torej morali 
prav vsi uporabniki družbenih 
sredstov izpolnjevati to obvez- 
nost za osnovna sredstva, ki 
jih uporabljajo. 

MOŽNE IZJEME PRI 
OBRAČUNAVANJU 
AMORTIZACIJE 

Osnutek zakona podrobno 
določa sredstva za delo in po- 
slovanje, ki sestavljajo osnov- 
na sredstva. To so gradbeni 
objekti, oprema, dolgoletni na- 
sadi in delovna ter plemenska 
živina. 

V primerjavi z veljavnim Za- 
konom, Osnutek predlaga 
spremembe glede nadomest- 
nih vlaganj za pridobitev vre- 
dnosti inovacij in drugih traj- 
nejših izboljšav delovnih po- 
gojev ter proizvodnje, kakor 
tudi za vlaganja v osnovna 
sredstva, ki pripadajo drugi te- 
meljni organizaciji oziroma 

drugemu uporabniku. Z amor- 
tizacijo bi se nadomestila tudi 
prenešena vrednost za vlaga- 
nja v ustanovitev nove temelj- 
ne organizacije oziroma vlaga- 
nja med ustanavljanjem orga- 
nizacije. S tem bi bilo onemo- 
gočeno različno izkazovanje 
vrednosti ustanovitvenih vla- 
ganj in zneskov obresti v ob- 
dobju ustanavljanja. 

Amortizacija se, pravi Osnu- 
tek zakona, ns nadomešča za 
osnovna srsdstva z dobo upo- 
rabnosti, daljšo kot leto dni, 
vendar se vrednost teh sred- 
stev za delo in proizvodnjo pri 
njihovi uporabi ns prenaša na 
proizvode dela. Izjemoma se 
lahko določi, da se obračuna- 
va amortizacija tudi v teh pri- 
merih, če so stvari financirane 
iz sredstev z obveznostjo vra- 
čanja, z združevanjem ali iz 
sredstev za . razširitev mate- 
rialne osnove dela, oblikova- 
nih iz dohodka. Amortizacijo 
pa je obvezno potrebno obra- 
čunavati za coste in druge in- 
frastrukturne objekte, ne glede 
na vir sredstev za financiranje 
njihove graditve. Prav tako 
Osnutek navaja izjeme glede 
obračunavanja amortizacije. 

TRAJANJE 
AMORTIZACIJE 

Osnutek zakona določa tudi 
začetek in konec amortizacije. 
Predpisuje, da je amortizacijo 
potrebno začeti obračunavati 
od prvega dne prihodnjega 
meseca po nabavi osnovnega 
sredstva oziroma po usposobi- 
tvi za opravljanje funkcije, za 
katero je to sredstvo namenje- 

no. Obračunavati jo je potreb- 
no vse dotlej, dokler ni vre- 
dnost osnovnih sredstev, ki so 
osnova za amortizacijo, v celo- 
ti amortizirana. 

Za osnovna sredstva na no- 
vo ustanovljenih organizacij 
ali skupnosti se amortizacija 
obračunava od prvoga dne na- 
slednjega meseca po začetku 
njihovega delovanja. Izjema 
velja za nove gradbene objekte 
javr.ega prometa, katere se 
amortizacija prične obračuna- 
vati cd 1. januarja po letu, ko 
so ti objekti usposobljeni za 
obratovanje. 

Ob začasni prekinitvi upora- 
be osnovnih sredstev obraču- 
navanje amortizacije ne prene- 
ha. Zakon Izrecno našteva le 
nekaj izjsm. 

S predlaganimi sprememba- 
mi veljavnega Zakona se zago- 
tavlja, da so v osnovo za amor- 
tizacijo vključene tudi vredno- 
sti, ustvarjene z dograditvijo. 
Prav tako je zagotovljeno, da 
je amortizacija obvezno večja, 
če se oprema uporablja v več 
izmenah, in sicer za tista 
osnovna sredstva, ki so zaradi 
tega bolj intenzivno izkorišče- 
na. Te obveznosti ne bo po- 
trebno izpolnjevati za opremo, 
ki se kontinuirano uporablja in 
je zanjo predvidena stopnja 
amortizacije v nomenklaturi. 

Osnutek zakona nadalje 
omogoča, če spreminjanj te- 
hnike in tehnologije terja hi- 
trejšo zamenjavo osnovnih 
sredstev, da je lahko amortiza- 
cija povečana do 20 odstotkov, 
to povečanje pa je mogoče na- 
domestiti iz celotnega pri- 
hodka. 

Pravna podlaga za presajevanje delov 

človeškega telesa za zdravljenje  

© Z Osnutkom zakona so določeni samo splošni pogoji pc-d katerimi se oeii 
človeškega t@!e@a za presajanje lahko štej®!© kot zdraviš© 
© Deli človeškega telesa n® morejo bita predmet denarnega ali drugega 
nadomestila, saj je teko preprečeno trgovanje in razne nepravilnosti 
© Zdravstvene in druge poo&lsščen© organizacije imafo prednostno pravico pri 
prevozu oseb in prenašanju delov telesa, kot tudi pri sporočanju vesti v sredstvih 
javnega obveščanja 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejarn v Skup- 
ščino SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o pogojih za zamenja- 
vo in prenašanje delov človei 

škega telesa vzatih za presaja- 
nje zaradi zdravljenja z Osnut- 
kom zakona (AS 396). Sprejem 
tega zakona je v pristojnosti 
Zveznega zbora. 

To je nova verzija zakonske- 
ga akta, ki ureja to gradivo in 
ki je bila poslana v skupščin- 
sko proceduro. Maja 1980 je 
bil delegatom poslan Predlog 
za izdajo zakona o jemanju in 
presajanju delov človeškega 
telesa, ki smo ga tudi objavili v 
Glasilu Skupščine SFRJ. Zako- 
nodajnopravna komisija Zvez- 

nega zbora pa je ocenila, da se 
s tam predlogom urejajo dolo- 
čena vprašanja, ki sodijo v izk- 

ljučno pristojnost republik in 
pokrajin. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
sooscccoooaooocosoeoceoo8ososcgceoeoooooo& 
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svet umaknil iz procedure ta 
Predlog in posla! novega, v ka- 
terem pa so urejeni samo 
splošni pogoji pod katerimi se 
deli človeškega teiesa za pre- 
sajanja iahko štejejo kot zdra- 
vilo. Določeni so tudi temeljni 
pogoji za dajanje v promet de- 
lov človeškega teiesa, torej za 
zamenjavo, prenašanje in po- 
stopek za presajanja. Ti pogoji 
so v neposredni zvezi s pravico 
občana do zaščite zdravja in 
enakostjo pri uresničevanju 
določenih pravic na enotnem 
jugoslovanskem področju, za 
urejanje česar je pristojna fe- 
deracija. 

TRANSPLANTACIJA - 
NUJEN MAČ8M 
ZDRAVLJENJA 

Presajanje delov človeškega 
telesa kosti, roženice, ledvic, 
jeter in drugih), zaradi zdrav- 
ljenja se v svetu ž® zelo upo- 
rablja. Transplantacija je po- 
stala nujen način zdravljenja 
za veliko število ljudi, ki so 
zboleli za raznimi boleznimi, ki 
jih na drug način ni mc-gočs 
zdraviti. Dosedanji uspehi in 
izkušnje potrjujejo domnevo, 
da se bo v bodoče ta metoda 
na široko uporabljala pri 
zdravljenju bolnikov za katare 
je edino zdravilo presajanje 
delov človeškega telesa. 

Vendar transplantacija ni 
mogla ostati v majah rnsdicine 
in je tako ustvarila tudi proble- 
me, ki v veliki meri zanimajo 
tudi pravno znanost. V nekate- 
rih najrazvitejših evropskih dr- 
žavah in v ZDA imajo predpise, 
s katerimi urejajo vprašanja v 
zvezi s transplantacijo. V veči- 
ni drugih držav, vštevši našo, 
takšni predpisi še niso bili 

sprejeti, niti o tem niso obsta- 
jali kakšni normativi. 

Pomanjkanja predpisov pri 
nas, je rečeno v obrazložitvi 
tega zakona, zožuje uporabo 
te metode "zdravljenja In 
ustvarja pravno nejasnost 
zdravstvenih delavcev, ki so- 
delujejo pri jemanju in presa- 
janju dolov človeškega is lasa. 
Prav tako ctsžuis mednarodno 
sodelovanje v menjavi posa- 
meznih delov človeškega tele- 
sa, potencira nevarnost za ne- 
pravilno uporabo v zvezi z je- 
manjem in presajanjem delov 
telesa brez ustreznih sankcij in 
povzroča vrsto drugih pravnih 
, družbenih in moralnih pro- 
blemov. 

TEMELJNI POGOJI 
V Osnutku zakona so dolo- 

čeni pogoji pod katerimi se 
štejejo deli človeškega tatesa, 
vzeti zaradi presajanja, za 
zdravila, določena pa je tudi 
njihova sposobnost za presa- 
janj®, pri nujnih varstvenih 
ukrepih za pacienta pred ne- 
dovoljenimi eksperimenti v ča- 
su njihovega zdravljenja. Tako 
je določeno, da se deli člove- 
škega telesa, ki se uporabljajo 
v ta namen®, štejejo za zdravi- 
la, če so vzeti od umri® oaabe, 
če je na podlagi medicinskih 
meril in na predpisan način z 
zanesljivostjo ugotovljeno, da 
je nastopila smrt te oseb®. In 
če so vzeti od žive osebe tako, 
da ne ogrožajo resneje dajal- 
čevega zdravja In če je dajalec 
dal pismeni prostovoljni pri- 
stanek. Eden od pogojev je tu- 
di, da je opravljena obvezna 
obdelava (tipizacija) in kontro- 
la pred presajanjem in da je 
zdravstvena organizacija zdru- 
ženega dela pred postopkom 
dobila privolitev osebe za 

zdravljenje katere se bouo 
uporabljali, kot tudi potrdilo, 
da je bila oseba prej obvešče- 
na o morebitnem riziku za nje- 
no zdravje. 

Po Osnutku zakona deli člo- 
veškega telesa ne morejo biti 
predmet denarnega nadome- 
stila, niti podlaga za nuđenje 
kakršnih koli storitev sli denar- 
nih ugodnosti njegovim soro- 
dnikom ali dedičem. Tako je 
onemogočena komercializaci- 
ja delov človeškega telesa in 
nepravilna uporaba, ki bi lahko 
nastala, če bi dovolili kupova- 
nje in prodajanje. 

Predvidena ja tudi možnost 
ustreznega sodelovanja v me- 
dnarodnem prometu z deli člo- 
veškega telesa. Dosedanja iz- 
kušnje v večini držav, kjer so ta 
vprašanja urejena, pa tudi iz- 
kušnja naš® država, kažejo na 
nujnost širokega sodslovanja 
med zdravstvenimi institucija- 
mi kjer opravljajo jemanje in 
presajanje delov človeškega 
telesa in raznih organizacij ter 
centrov v tujini. 

PRAVOČASEN 
POSTOPEK 

Za uspešno izvajanje doložb 
tega zakona in za smotrno in 
strokovno organiziranje jema- 
nja, obdelav«, hramba in pre- 
sajanja delov človeškega tele- 
sa, morajo obstajati ustrezni 
pogoji pod katerimi so to odvi- 
ja, je poudarjeno v obrazloži- 
tvi. Zaradi tega so z Osnutkom 
zakona določeni nekateri 
splošni pogoji, ki bodo pozne- 
je podrobneje določeni s pred- 
pisi republik in pokrajin. Edan 
od teh je ta, da morajo imeti 
zdravstvene in druge organi- 
zacije, ki se ukvarjajo z zade- 
vami o katerih je govor, delav- 

ce z ustrezno strokovno izo- 
brazbo ter ustrezno medicin- 
sko in tehnično opremo. 

Le-te prav tako iahko prina- 
šajo ali odnašajo iz države dele 
človeškega telesa, ki so bili 
vzeti za rud i zdravljenja in v 
skladu z mednarodnimi dogo- 
vori aH v okviru neposrednega 
mednarodnega sodaiovanja. 

Pravočasen prenos delov 
človeškega telesa in informacij 
o j€m?rsju, razpolaganju, poši- 
ljanju in prssajenju aeiov člo- 
v9S'.--?..ja teles? je najčešće po- 
goj za uspešno uporabo te me- 
tode zdravljenja. Zaradi tega je 
v Osnutku zakona predvideno, 
da imajo zdravstvene in druge 
poob'^čsne organizacije pre- 
dnostno pravico pri prevozu 
oseb in prenašanju delov člo- 
veškega telesa na vsah sred- 
stvih javnega prometa, kot tudi 
prednost pri sporočanju novic 
prek sredstev javnega obve- 
ščanja. 

Osnutek vsebuje tudi določ- 
bo, po kateri so pristojni orga- 
ni v republikah oziroma pokra- 
jinah doli-'vi, da nadzorujejo 
izvajanje tega zakona razen v 
primaru, ko je govor o prena- 
šanju delov človeškega telesa 
prek državna meja, ker bo v 
tam primeru nadzorstvo opra- 
vil pristojni zvezni upravni or- 
gan. 

Za kršitve določb zakona je 
predvidena kazenska odgo- 
vornost. Kdor proti denarnemu 
nadomestilu ali kakšni drugi 
koristi da dol človaikega tele- 
sa za prssadit»v zaradi zdrav- 
ljenja, ali kdor pri tem posre- 
duje, aa kaznuje za kaznivo de- 
janje z zaporom od enega do 
pet let. Za prekrške za organi- 
zacije in oseba so denarne 
kazni v višini od 20 do 100 ti- 
soč dinarjev. 

* 
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Samoupravna delavska kontrola — 

razredno revolucionarni instrument 

delavcev  

® Uresničevanje samoupravne delavske kontrole je eden pomembnih vzvodov o 
uresničevanju vladajočega položaja delavskega razreda 
# Dosedanji uspehi kažejo, da bo potrebna širša družbena in politična akcija za 
popolnejše uresničevanje samoupravne delavske kontrole 
© Osnovna naloga in vsebina samoupravne delavske kontrol© je, da deluje 
preventivno, da bi preprečila kršenje samoupravnih pravic delavcev, družbene 
lastnine in samoupravljanja 
® Delo samoupravne delavske kontroSe mora biti odprto in dostopno vsem 
delavcem, da bi imel lahko vsak delavec vpogled v celotno deSo in poslovanje v 
temeljni organizaciji in drugih oblikah združenega dela in sredstev 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na seji 18. marca 1981 
obravnaval gradivo »Nekatera 
vprašanja in problemi uresni- 
čevanja dčločb Zakona o zdru- 
ženem delu o samoupravni de- 
lavski kontroli«, ki ga je pripra- 
vila Komisija Skupščine SFRJ 
za spremljanje izvajanja Zako- 
na o združenem delu. 

Na podlagi tega gradiva in 
poročil, ki so jih Zveznemu 
zboru o obravnavi tega gradiva 
poslali njegovi odbori: Odbor 
za družbenopolitične odnose, 
Odbor za delo, zdravstvo in so- 
cialno politiko in Odbor za no- 
tranjo politiko, kot tudi na 
podlagi razprave je Zvezni 
zbor na seji 22. aprila ugotovil: 

1) Samoupravna delavska 
kontrola je razredno revolu- 
cionarni instrument deiavcev 
pri zagotavljanju in poglablja- 
nju socialističnih samouprav- 
nih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti delavcev v združenem 
delu in vseh socialističnih sa- 
moupravnih odnosov. 

S samoupravno delavsko 
kontrolo delavci sami varujejo 
svoje samoupravne pravice in 
socialistično samoupravljanje. 
Samoupravna delavska kon- 
trola je eden pomembnih vzvo- 
dov pri uresničevanju vladajo- 
čega položaja delavskega ra- 
zreda. Samoupravna delavska 
kontrola je sestavni del druž- 
bene samozaščite v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela ter drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih in v celotni družbi. 

2) V Zakonu o združenem 
delu ima samoupravna delav- 

ska kontrola v skladu u ustavo 
SFRJ pomembno mesto. 

Da bi zavarovali svoje sa- 
moupravne pravice, imajo de- 
lavci v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih po Zakonu o združe- 
nem delu pravico in dolžnost 
uresničevati samoupravno de- 
lavsko kontrolo neposredno, 
po organih upravljanja in po 
posebnem organu samouprav- 
ne delavske kontrole. 

V praksi je zanemarjeno ne- 
posredno uresničevanje sa- 
moupravne delavske kontrole 
s strani delavcev, bolj pa je 
poudarjeno institucionalno 
uresničevanje delavske kon- 
trole prek posebnega organa 
ali delavskega sveta in je zato 
nujno večje angažiranje samih 
delavcev na področju delavske 
kontrole. 

Delavci v organizaciji zdru- 
ženega dela in drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev 
uresničujejo samoupravno de- 
lavsko kontrolo, kot je to dolo- 
čeno s statutom, samouprav- 
nim sporazumom in drugim 
samoupravnim splošnim ak- 
tom. 

Organ samoupravne delav- 
ske kontrole kontrolira: izvaja- 
nje statutov, samoupravnih 
sporazumov in družbenih do- 
govorov ter drugih samou- 
pravnih splošnih aktov, izvaja- 
nje sklepov delavcev, organov 
upravljanja, izvršilnega orga- 
na, poslovodnega organa in 
uskajenosti teh aktov in skle- 
pov s samoupravnimi pravica- 
mi, dolžnostmi in interesi de- 

lavcev; uresničevanje delovnih 
obveznosti in samoupravljal- 
skih funkcij delavcev in orga- 
nov upravljanja; odgovorno in 
družbenoekonomsko smotrno 
uporabo družbenih sredstev in 
razpolaganje z njimi; uveljav- 
ljanje načela delitve po delu 
pri razporejanju čistega do- 
hodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke; uveljavljanje 
in varstvo pravic delavcev v 
medsebojnih razmerjih v zdru- 
ženem delu; obveščanje delav- 
cev o vprašanjih, ki so po- 
membna za odločanje ter ure- 
sničevanje drugih samouprav- 
nih pravic, dolžnosti in intere- 
sov delavcev v organizaciji 
združenega dela. 

3) Po sprejetju Ustave SFRJ 
in Zakona o združenem delu je 
bila organizirana široka in in- 
tenzivna družbena akcija, da bi 
se delavci in člani organov 
upravljanja in organov samou- 
pravne delavske kontrole sez- 
nanili s pravicami, dolžnostmi 
in odgovornostmi, ki jih imajo 
pri uresničevanju samouprav- 
ne delavske kontrole, in da bi 
se usposobili za njihovo ure- 
sničevanje. 

Po določenem času pa je ta 
akcija oslabela. Marsikje celo 
ni družbene dejavnosti za ure- 
sničevanje ciljev in nalog sa- 
moupravne delavske kontrole. 

Lahko rečemo, da ni bilo 
kontinuirane in organizirani 
družbene akcije, da bi se de- 
lavci in njihovi organi seznanili 
s cilji in načinom delovanja sa- 
moupravne delavske kontrole. 

V organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v 
katerih so posvečali ustrezno 
pozornost idejnopolitičnemu 
in akcijskemu usposabljanju 
vseh delavcev, zlasti članov or- 
ganov delavske kontrole, so 
dosegli tudi večje, uspehe pri 
uresničevanju funkcije samou- 
pravne dejavske kontrole. 

4) V minulem obdobju so bili 
doseženi določeni uspehi pri 
delovanju samoupravne delav- 
ske kontrole, zlasti pri prepre- 
čevanju posameznih "negativ- 
nih pojavov pri delu organiza- 
cij združenega dela, kot so pri- 
vatizacija družbenih sredstev, 
kršitve samoupravnih pravic 
delavcev idr. 

čeprav so to šele začetni 
uspehi, vseeno prispevajo k 
uveljavljanju samoupravne de- 
lavske kontrole v organizaci- 
jah združenega dela in zahte- 
vajo, da se vsa vprašanja od- 
govorneje rešujejo. 

Dogaja se, da samoupravna 
delavska kontrola preventivno 
deluje s pravočasnim opozar- 
janjem na vzroke, ki so privedli. 

oooooooooocooooooo&oooooo'SoeGocoooaooco« 

OCENE IN STALIŠČA ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
I SFRJ O URESNIČEVANJU SAMOUPRAVNE DELAVSKE 

KONTROLE, S SKLEPI 
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do negativnih pojavov, in 
predlaga ustrezne ukrepe sa- 
moupravnim organom in dru- 
gim telesom, ki so pristojni za 
njihovo uresničevanje. S takš- 
nim delom je postala pomem- 
ben dejavnik v razvoju sistema 
družbene samozaščite in po- 
memben razredni instrument v 
boju za razvoj samoupravnih 
odnosov. 

V nekaterih organizacijah je 
samoupravna delavska kon- 
trola v vseh svojih oblikah uve- 
ljavila bistvo svojega dela. V 
teh organizacijah se je angaži- 
rala pri reševanju bistvenih 
vprašanj in problemov svoje 
organizacije združenega dela 
in s tem veliko prispevala k ra- 
zvoju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov, var- 
stvu samoupravnih pravic de- 
lavcev in družbene lastnine in 
k odgovornejšemu obnašanju 
pri uresničevanju zakonskih 
norm, družbenih dogovorov, 
samoupravnih sporazumov in 
drugih samoupravnih splošnih 
aktov, k izvajanju sklepov zbo- 
rov delavcev in organov uprav- 
ljanja ter k reševanju drugih 
vprašanj. 

Lahko rečemo, da je v orga- 
nizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, kjer je 
razvito samoupravljanje, kjer 
je dobra organizacija dela in 
so jasno določena razmerja 
vseh samoupravnih in strokov- 
nih teles, tudi samoupravna 
delavska kontrola bolj razvita. 

5) Kljub dosedanjim uspe- 
hom se je v praksi pokazalo, 
da se samoupravna delavska 
kontrola v številnih temeljnih 
organizacijah združenega dela 
še ne uresničuje v skladu z 
ustavo in Zakonom o združe- 
nem delu in da uspehi niso po- 
polnoma zadovoljivi oziroma 
da še vedno ni čutiti potrebne 
širine pri delovanju samou- 
pravne delavske kontrole. 

Dosedanji rezultati pri ure- 
sničevanju samoupravne de- 
lavske kontrole kažejo, da ne 
zadostuje širša družbena in 
politična akcija za organizira- 
nje dejavnosti in družbeno 
podporo družbenopolitičnih 
organizacij v organizacijah 
združenega dela in širše, zlasti 
pa dejavnosti, ki spremljajo 
konkretne ukrepe in akcije. 

V mnogih organizacijah 
upada dejavnost samoupravne 
delavske kontrole, veliko pa je 
organizacij, kjer samoupravna 
delavska kontrola sploh še ni 
začela delovati in niso niti za- 
čeli ustvarjati pogojev za njeno 
delo in delovanje. 

Funkcija samoupravne de- 
lavske kontrole se neuresniču- 
je samo v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, uveljav- 

lja se tudi pri kontroli dela in 
poslovanja v vseh oblikah 
združevanja. Pri tem je samou- 
pravna delavska kontrola v te- 
meljnih organizacijah osnovna 
oblika samoupravne delavske 
kontrole. To je v skladu s polo- 
žajem in vlogo, ki jo ima te- 
meljna organizacija v sistemu 
združenega dela. Delavci v te- 
meljnih organizacijah imajo 
ustavno pravico, da nadzoru- 
jejo celotni potek družbene re- 
produkcije. 

V temeljnih organizacijah 
združenega dela je delavska 
kontrola sorazmerno najbolj 
razvita, čeprav je tudi tu precej 
problemov in nedoslednosti 
pri njenem uresničevanju. 

V drugih oblikah združeva- 
nja dela in sredstev, zlasti v 
delovnih in sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela, so 
rezultati pri uresničevanju sa- 
moupravne delavske kontrole 
veliko slabši. 

V samoupravnih interesnih 
skupnostih, bankah, zavaro- 
valnicah in drugih samouprav- 
nih organizacijah pogosto 
sploh ne deluje nobena oblika 
samoupravne delavske kon- 
trole. 

6) Glavna naloga in bistvo 
samoupravne delavske kon- 
trole je, da deluje predvsem 
preventivno, da ne bi prihajalo 
do kršitev samoupravnih pra- 
vic delavcev, družbene lastni- 
ne in samoupravljanja. 

Samoupravna delavska kon- 
trola v organizacijah združe- 
nega dela še vedno premalo 
preventivno deluje, zaradi pre- 
prečevanja različnih kršitev 
samoupravnih pravic in zaradi 
varstva družbene lastnine. K 
temu med drugim veliko pri- 
speva nezadostna obvešče- 
nost delovnih ljudi o samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
odnosih v organizacijah zdru- 
ženega dela in neustrezna 
družbena akcija za ustvarjanje 
ugodnih pogojev za razvijanje 
in krepitev dejavnosti samou- 
pravne delavske kontrole in 
nadaljnje razvijanje samou- 
pravnih odnosov. 

Samoupravljanje na vseh 
ravneh terja samostojno, ne- 
nehno in učinkovito samou- 
pravno delavsko kontrolo. Pre- 
ventivno, stalno in usklajeno 
delovanje vseh treh oblik kon- 
trole je jamstvo za učinkovito 
varstvo vseh samoupravnih 
odnosov. 

Družbenopolitične organi- 
zacije v organizacijah združe- 
nega dela in širše, morajo 
ustrezno pozornost posvetiti 
ustvarjanju pogojev za čim 
uspešnejše uresničevanje sa- 
moupravne delavske kontrole. 

7) V razmerah, ko si vse or- 
ganizirane socialistične sile 

naše družbe veliko prizadeva- 
njo, da bi delavski razred ob- 
vladal tokove družbene repro- 
dukcije za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odno- 
sov na podlagi zakona o zdru- 
ženem delu in uresničevanje 
ukrepov ekonomske stabiliza- 
cije, postaja preventivna vloga 
samoupravne delavske kon- 
trole še pomembnejša. Poseb- 
no postaja pomembna v situa- 
ciji, ko postane družbena kriti- 
ka negativnih pojavov vse izra- 
zitejša, ko raste kritična zavest 
in moralna občutljivost delov- 
nih ljudi ter se zahteva večja 
družbena odgovornost in pri- 
pravljenost, da se postavimo 
po robu vsem negativnim po- 
javom, v ob-liki zlorabe družbe- 
ne lastnine in samoupravljanja 
ter drugim negativnim poja- 
vom in obnašanju. 

Samoupravna delavska kon- 
trola lahko s svojim delova- 
njem veliko prispeva k premo- 
stitvi mnogih slabosti in nega- 
tivnih pojavov v organizacijah 
združenega dela ter k nadalj- 
njemu razvoju samoupravnih 
odnosov. 

8) Zaostrenih in zapletenih 
pogojev gospodarjenja tako 
na notranjem kot tudi na me- 
dnarodnem področju pa ne 
spremlja povečana aktivnost 
samoupravne delavske kon- 
trole. Zato se negativni pojavi 
kažejo zlasti v tem, da se ne 
spoštujejo določene obvezno- 
sti, ki so bile prevzete s sa- 
moupravnimi sporazumi niti 
samoupravni splošni akti in 
odločitve organov upravljanja, 
zaposlovanje je večkrat neza- 
konito, družbena sredstva se 
ne uporabljajo racionalno, in 
družbena sredstva se tudi na 
druge načine oškodujejo. 
Vzrokov za te pojave ne ugo- 
tavljamo in jih tudi ne odprav- 
ljamo s samoupravno preven- 
tivno akcijo marveč praviloma 
o njih razpravljamo potem, ko 
so se že pokazale težje ali lažje 
posledice teh pojavov. 

9) Pri delu samoupravne de- 
lavske kontrole- pa so nasled- 
nje pomanjkljivosti: 

Še vedno imamo organizaci- 
je, ki samoupravne delavske 
kontrole niso uredile s samou- 
pravnimi splošnimi akti. 

Nimamo zadostne konkreti- 
zacije uresničevanja samou- 
pravne delavske kontrole, to 
pa povzroča enostransko ure- 
sničevanje oziroma prevzema- 
nje pristojnosti drugih orga- 
nov in teles. 

Člani samoupravne delavske 
kontrole niso dovolj obveščeni 
o svojih pravicah in dolžnostih 
ter odgovornostih; v delu sa- 
moupravne delavske kontrole 
ni javnosti in pri izpolnjevanju 

svojih funkcij ni dovolj samo- 
stojna. 

Sodelovanje in sinhronizaci- 
ja dela z drugimi organi druž- 
benega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine ni- 
sta zadostna. 

Ni dovolj samoinićiative, ra- 
zvita pa je familiarnost in izo- 
gibanje zameri v zvezi s posa- 
meznimi vprašanji. 

Samoupravna delavska kon- 
trola ni dovolj usmerjena k 
ugotavljanju tega, kako se ure- 
sničujejo samoupravno dogo- 
vorjeni sklepi in odločitve, kot 
na primer glede planiranja in 
njegovega izvajanja, ugotav- 
ljanja vzrokov in odgovornosti 
za pomanjkljivo uresničevanje 
samoupravno dogovorjenih ci- 
ljev, neupravičeno povečanje 
cen in drugo. • 

Organi samoupravne delav- 
ske kontrole so se nekoliko 
odtujili od delavcev in pri svo- 
jem delu navezujejo stike 
predvsem s poslovodnimi or- 
gani in izvršilnimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. Ta pojav ni dominanten, 
ker pa obstaja, ga je treba vse- 
stransko dognati in natančno 
določiti funkcije vseh nosilcev 
odločanja in opravljanja sa- 
moupravne delavske kontrole, 
s tem pa tudi načina in metode 
dela posameznih subjektov in 
organov samoupravne delav- 
ske kontrole v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela. 

Delovna metoda organov sa- 
moupravne delavske kontrole 
še ni izoblikovana in še vedno 
tavamo pri njenem opredelje- 
vanju. Ponekod se organi sa- 
moupravne delavske kontrole 
obnašajo kot preiskovalni or- 
gani; v več primerih pa imamo 
drugo skrajnost, ko se ti orga- 
ni pri svojem delu ne razlikuje- 
jo od organov upravljanja. To 
izhaja tudi iz tega, ker položaj 
in vloga teh organov nista do- 
volj normativno urejena v sa- 
moupravnih splošnih aktih te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. 

10. Nezakonito in nesamou- 
pravno obnašanje poslovo- 
dnih organov in drugih delav- 
cev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi imamo v tistih 
okoljih; kjer se ne uresničuje 
bistvo samoupravnih odnosov, 
kjer delavci niso dovolj obve- 
ščeni in jirn niso dovolj jasna 
bistvena vprašanja in rešitve 
oziroma kjer o njih ne razprav- 
ljajo na sejah organov uprav- 
ljanja in si družbene sile ne 
prizadevajo za razvoj politične 
ter druge odgovornosti. 

Problemi* ki jih imajo delav- 
ci, se velikokrat ne rešujejo s 
preventivnim delovanjem sa- 
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moupravne delavske kontrole 
v organizacijah združenega 
dela. To*pa mecl drugim pov- 
zroča, da se veliko delavcev za 
varstvo samoupravnih pravic 
in družbene lastnine obrača na 
družbene pravobranilce sa- 
moupravljanja, sodišča zdru- 
ženega dela in druge organe 
izven organizacij združenega 
dela. 

11. Različne negativne po- 
jave, kot so tako imenovane 
»koristne malverzacije« ipd. 
pogosto poslovodni organi in 
drugi delavci s posebnimi poo- 
blastili in odgovornostmi opra- 
vičujejo pred delavci, organi 
upravljanja in delavsko kon- 
trolo, češ, da obstajajo objek- 
tivna protislovja med posamič- 
nimi in skupnimi interesi ter 
temi interesi in splošnimi druž- 
benimi interesi, v bistvu pa gre 
za pomanjkanje odgovornosti 
za opravljanje samoupravnih, 
javnih in drugih funkcij, za te- 
hnobirokratske odnose, neak- 
tivnosti pri delu, nesamou- 
pravno obnašanje in zanemar- 
janje širših družbenih intere- 
sov. 

12. Pri uveljavljanju samou- 
pravne delavske kontrole ima- 
mo očitne odpore, ki se naj- 
večkrat izražajo takole: 

Ne ustanavljajo se posebni 
organi samoupravne delavske 
kontrole, češ, da ni negativnih 
pojavov in da delavska kontro- 
la nima kaj početi, kar obstaja- 
jo drugi organi upravljanja, 
politične organizacije itd. 

Zožuje se prostor za delo sa- 
moupravne delavske kontrole 
z njeno nepopolno samou- 
pravno ureditvijo. 

Preprečuje se delo delavcev 
v organih samoupravne delav- 
ske kontrole, in sicer tako, da 
se jim onemogoča vpogled v 
podatke in dokumente; pre- 
prečuje se javnost pri deiu in 
objavljanje poročil o samou- 
pravni delavski kontroli, češ, 
da njihovo objavljanje v javno- 
sti lahko škoduje kolektivu in 
podobno. 

13. Kadrovski sestavi sa- 
moupravne delavske kontrole 
se ne posveča dovolj pozorno- 
sti, zato pa so ponekod v te 
organe izvoljeni delavci, ki ni- 
majo dovolj ugleda v svojem 
okolju, aii pa tisti, ki nimajo 
ustreznih družbenopolitičnih 
izkušenj. 

14. Velik pomen za samou- 
pravno delavsko kontrolo ima 
tudi razvitost sistema obvešča- 
nja delavcev o delu in poslova- 
nju njihovih organizacij. 

V. maloštevilnih organizaci- 
jah združenega dela je sistem 
obveščanja delavcev dokaj ra- 
zvit, kar prispeva k temu, da 
delavci uresničujejo cilje in 
naloge vseh oblik kontrole. 

Vendar v večini organizacij 
združenega dela stanje glede 
obveščanja delavcev ni zado- 
voljivo, kar neugodno vpliva 
tudi na samoupravno delavsko 
kontrolo. Tako na primer de- 
lavci in organi samoupravne 
delavske kontrole ne dobivajo 
podatkov o materialnih izdat- 
kih; v nekaterih organizacijah 
združenega dela mnoge zgre- 
šene poslovne poteze skrivajo 
pred delavci, stanje v zaključ- 
nih računih pa prikazujejo veli- 
ko pozitivneje, kot pa je v re- 
snici itd. Obstajajo organizaci- 
je združenega dela, ki so imele 
velike izgube iz leta v leto, ven- 
dar so takšno stanje skrivale 
pred delavci. 

Zaradi nezadostnega, neu- 
streznega in nepravočasnega 
obveščanja postaja vprašljivo 
predvsem preventivno delova- 
nje samoupravne delavske 
kontrole. 

15. Pri uresničevanju sa- 
moupravne delavske kontrole 
so izrednega pomena delovni 
programi, predvsem s stališča 
preventivnega delovanja sa- 
moupravne delavske kontrole. 

Izkušnje govorijo, da se sa- 
moupravna delavska kontrola 
popolneje uresničuje, kadar 
ima svoj delovni program. 

Vendar pa večina organov 
samoupravne delavske kon- 
trole nima niti orientacijskih 
delovnih programov, temveč 
poteka njihova dejavnost od 
primera do primera na podlagi 
predlogov delavcev, osebne 
pobude posameznih članov 
organov samoupravne delav- 
ske kontrole itd. 

Delavski sveti organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti pri svojem delu po- 
gosto ne posvečajo dovolj po- 
zornosti kontroli izvajanja svo- 
jih sklepov. 

16. Do mnogih navedenih 
napak samoupravne delavske 
kontrole ne bi prišlo ali pa bi 
jih lahko odpravili, če bi jo 
družbenopolitične organizaci- 
je, zlasti pa sindikat, konkret- 
neje podprli. ' 

17. Prav tako nosilci' sa- 
moupravne delavske kontrole 
niso dovolj sodelovali s skup- 
ščinami družbenopolitičnih 
skupnosti, z družbenim pravo- 
branilcem samoupravljanja, s 
sodišči združenega dela, služ- 
bo družbenega knjigovodstva, 
z javnim tožilstvom in organi 
za notranje zadeve ter z organi 
in službami, ki opravljajo inš- 
pekcijska dela. 

II. 

Na podlagi navedenih ugo- 
tovitev Zvezni zbor ocenjuje: 

- Vse večji je pomen sa- 
moupravne delavske kontrole 

za nadaljnji razvoj samouprav- 
ljanja in vse večja je potreba 
po vseh oblikah njenega delo- 
vanja za preprečevanje in od- 
pravljanje kršitev samouprav- 
nih pravic delavcev, družbene 
lastnine in samoupravljanja. 

- Potrebno je uveljaviti vlo- 
go samoupravne delavske 
kontrole v temeljnih organiza- 
cijah, da bi mogla le-ta prispe- 
vati k razvoju samoupravne 
delavske kontrole v širših obli- 
kah .združevanja dela in sred- 
stev (v delovnih in sestavljenih 
organizacijah združenega de- 
la, v bankah, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih ter v de- 
lovnih skupnostih). 

- Za člane organov samou- 
pravne delavske kontrole je 
treba izvoliti najuglednejše de- 
lavce v svojem okolju, ki naj se 
z ustreznimi dejavnostmi ne- 
nehno idejno in politično 
usposabljajo za opravljanje te 
funkcije. 

- Potrebno je zagotoviti re- 
dno in popolno obveščanje 
delavcev o vseh pomembnih 
delih in sklepih organov 
upravljanja v organizacijah 
združenega dela in v celotni 
družbi, kot je to določeno v 
zakonu o združenem delu. 

- Delo samoupravne delav- 
ske kontrole naj bo odkrito in 
dostopno vsem delavcem, da 
bi imel vsak delavec vpogled v 
celotno delo in poslovanje v 
temeijni organizaciji in v dru- 
gih oblikah združevanja dela 
in sredstev. 

- Vsi organi v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih mo- 
rajo nenehno sodelovati med 
seboj in s kontrolno-nadzorni- 
mi ter drugimi ustreznimi or- 
gani in organizacijami v druž- 
benopolitičnih skupnostih, ki 
se ukvarjajo z varstvom druž- 
bene lastnine in samoupravlja- 
nja (družbeni pravobranilec, 
samoupravljanja, sodišča 
združenega dela, služba druž- 
benega knjigovodstva, inšpek- 
cijske službe idr.). 

- Družbenopolitične orga- 
nizacije, zlasti pa Sindikat, naj 
s svojo dejavnostjo zagotavlja- 
jo pogoje za nenehno in vse- 
binsko čim bogatejše in ob- 
sežnejše delovanje samou- 
pravne delavske kontrole. 

III. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je v zvezi z obravnavanjem 
uresničevanja samoupravne 
delavske kontrole sprejel na 
podlagi 136. člena poslovnika 
Skupščine SFRJ na svoji seji 
22. IV. 1981 tele 

SKLEPE 
1. Zvezni zbor Skupščine 

SFRJ sprejema gradivo »Neka- 
tera vprašanja in problemi ure- 
sničevanja določb zakona o 
združenem delu o samouprav- 
ni delavski kontroli«, ki ga je 
pripravila Komisija Skupščine 
SFRJ za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, in 
poročila delovnih teles Zvez- 
nega zbora o obravnavi tega 
gradiva, na podlagi katerih je 
dal Zvezni zbor,svoje ocene in 
stališča o uresničevanju sa- 
moupravne delavske kontrole. 

2. Glede na pomen samou- 
pravne delavske kontrole poši- 
lja zbor svoje ocene in stališča 
o uresničevanju samoupravne 
delavske kontrole: Svetu Zve- 
ze sindikatov Jugoslavije, 
Zvezni konferenci SZDLJ, 
Predsedstvu CK ZKJ, Zvezi so- 
cialistične mladine Jugoslavije 
in Gospodarski zbornici Jugo- 
slavije, da bi se seznanili z nji- 
mi in jih uporabili v svojih de- 
javnostih. 

3. Svoje ocene in stališča o 
uresničevanju samoupravne 
delavske kontrole pošilja zbor 
komisijam skupščin republik 
in skupščin avtonomnih po- 
krajin ter skupščin občin za 
spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, da bi jih upo- 
rabile pri izpolnjevanju svojih 
nalog v zvezi z spremljanjem 
izvajanja zakona o združenem 
delu. 

4. Ocene in stališča tega 
zbora o uresničevanju samou- 
pravne delavske kontrole bodo 
objavljeni v glasilih Skupščine 
SFRJ, s čimer bodo postale 
dostopne organizacijam zdru- 
ženega dela in drugim samou- 
pravnim organizacijam in 
skupnostim ter njihovim orga- 
nom upravljanja in drugim or- 
ganom, družbenim pravobra- 
nilcem samoupravljanja, sodi- 
ščem združenega dela, občin- 
skim sindikalnim svetom in 
drugim, ki dobivajo navedena 
glasila, da bi se z ocenami in 
stališči seznanili in izvajali 
konkretne ukrepe in dejavno- 
sti v okviru svojih pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti, določe- 
nih v zakonu o združenem 
delu. 

5. Zvezni izvršni svet, zvezni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja, Služba družbenega knji- 
govodstva Jugoslavije in drugi 
zvezni organi so dolžni, v okvi- 
ru svojih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti prispevati k 
ustvarjanju pogojev za uresni- 
čevanje delavske kontrole in v 
ta namen izvajati ustrezne 
ukrepe. 

6. Ocene, stališča in sklepi 
o uresničevanju samoupravne 
delavske kontrole bodo objav- 
ljeni v glasilih Skupščine 
SFRJ. 
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PUBLIKACIJE 
ČASOPISNEGA ZAVODA URADNI LISTSR 
SLOVENIJE 

Dr. Alojzij Finžgar:TEMELJNA LASTNINSKOPRAVNA 
RAZMERJA -zakon z uvodnimi pojasnili in komentarjem 

UGOTAVLJANJE KAZENSKE ODGOVORNOSTI - 
zbrana poglavja z literaturo, judikaturo in primeri iz sodne 
prakse kot priročnik za preiskovalne in sodeče sodnike, 
javne tožilce, delavce v organih za notranje zadeve, odvet- 
nike, delavce v pravosodju, študente in pravnike. 

Dr. Franc Černe: SPLOŠNA TEORIJA EKONOMSKEGA 
SISTEMA DRUŽBE 

Dr. Tone Klsmenčič: KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
DRUŽBENO PLANIRANJE -zakon o sistemu družbenega 
planiranja in družbenem planu SR Slovenije - odlok o 
obvezni metodologiji in obveznih enotnih kazalcih - navo- 
dilo za uporabo obveznih enotnih kazalcev 
USMERJENO IZOBRAŽEVANJE - zakon s komentarjem 
in izvršilnimi predpisi 
OSNOVNO ŠOLSTVO - zakon o osnovni šoli in zakon o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok s komentarjem in izvr- 
šilnimi predpisi 
ZDRAVSTVENO VARSTVO - zakon o zdravstvenem var- 
stvu s komentarjem dr. Fazarinca 
SISTEM DRŽAVNE UPRAVE - republiški in zvezni zakon z 
uvodno obrazložitvijo 
DRŽAVNA UPRAVA - DRUŽBENI SVETI - zakon z obra- 
zložitvijo 
PRAVNA POMOČ - zakon z uvodno obrazložitvijo 
Janez Erjavec: POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVA- 
NJA - pravilnik s komentarjem 
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - zakon s ko- 
mentarjem 
Dr. Emil Čeferin: ZDRUŽEVANJE KMETOV - zakon s ko- . 
mentarjem, samoupravni sporazum o združevanju, statut ' 
kmetijske organizacije in pogodba o trajnejšem proizvo- 
dnem sodelovanju 
Dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA - nova pravna 
ureditev družbenolastninskih razmerij - zbirka člankov in 
razprav 
Dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - 2. 
knjiga - posamezna pravna razmerja 
Dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE - posebni 
del obligacijskega prava 
Dr. Stojan Cigoj: TRANSPORTNO PRAVO - sinteza pravil 
cestnega, železniškega, pomorskega in notranje plovb- 
nega ter letalskega prava 
Dr. Ljubo Bavcon - dr. Alenka Šel i h: KAZENSKO PRAVO - 
splošni del 
Dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI 
SPOR - učbeni pripomoček za vodenje upravnega po- 
stopka 
Dr. Vilko Androjna: ZAKON O UPRAVNIH SPORIH - ko- 
mentar s sodno prakso 
Dr. Lojze Ude: ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU - zakon 
z uvodnimi pojasnili, prirejenimi tako, da so razvidne vse 
dopolnitve prejšnjega zakona, pripombe k posameznim 
členom pa opozarjajo na kateri strani knjige Juhart "Prav- 
dni postopek« so teoretične razlage, komentar in sodna 
praksa 
Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Luk:i: PRAV- 

DNI POSTOPEK - teoretična razlaga, komentar in sodna 
praksa, ki s publikacijo »Zakon o pravdnem postopku« 
tvori zaokroženo celoto 
Dr. Ljubo Bavcon: KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - 
uvodna pojasnila 
Dr. Ljubo Bavcon: KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE 
- uvodna pojasnila 
Dr. Peter Kobe: ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - 
uvodna pojasnila 
Rom Ciril: IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - zbirka 
predpisov 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA - zvezni in republiški za- 
kon z uvodnimi pojasnili 
ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
USTAVA SRS Z USTAVNIM ZAKONOM 
USTAVA SFRJ 
USTAVA SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS V ITALIJANŠČINI - broširana in v imitaciji 
usnja 
USTAVA SRS V MADŽARŠČINI - broširana in v imitaciji 
usnja 
Vida Tomšič, dr. Stanka Krajnc-Simonetti, dr. Anton Faza- 
rine: SVOBODNO ODLOČANJE O ROJSTVU OTROK - 
ustavni, pravni in zdravstveni vidiki 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA - zbirka 
predpisov z uvodnimi pojasnili 
Slavko Kocjan, Anton Savinšek: DEDOVANJE - dedovanje 
in dedovanje kmetijskih zemljišč 
Janez Erjavec: STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
tega področja 
Anka Tominšek: ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALID- 
SKEM ZAVAROVANJU 
Janez Erjavec: TEMELJNE PRAVICE IZ POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV - napotki za inve- 
stitorje 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN G INŠPEKCIJAH - z 
uvodnimi pojasnili 
Marija Grčar: SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
ZAKON O NOTRANJIH ZADEVAH 
Pavle Gantar: ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
LOVSTVO IN RIBIŠTVO 
SODNE TAKSE IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVET- 
NIKOV 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL 
NORMATIVI. ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE V SR SLOVENIJI 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN STRO- 
KOVNIH IZPITIH 
PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI DELAVCEV NA PO- 
DROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REDNIH SODIŠČ V 
SFRJ 
Dr. Stojan Cigoj: A VTOMOBILIST (odškodninska odgo- 
vornost in zavarovanje odgovornosti) - v tisku 
Andrej Berden: DRUŽBENOLASTNINSKA IN PREMO- 
ŽENJSKA RAZMERJA - v tisku 

poročevalec 43 



Izdajata SkupžSIna SR Slovani)« In SkupSćins SFRJ • UrednUkl odbor glasila SkupUSIn« SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marico Herman, Anton Jerovžek, Gojmlr 
Komar, dr. Franc® Psstrli Franjo Tur*, Drugo Vresnik, Erika Vrhunec, Janez Zaje In Marijan Gogaia - ureonlk: Marijan i?S? u .*.«£!£.feteStori * 
S« Slovenija, Mubijana, Šu^ov« 4, telefon (081) 22-741 « UrednISki odbor glasila Skupttin« ŽFRJ: VuiosSin Mičunovlć (pravnik), M»rj)a Sgka^vgka. illja 
Rudi Bregar, Fazli KejtsjJ Hklžet Ramadani, Edin« ReSkiovIć, Marij« Rom(ć-Sk»nderovSć, Milk« Šćepanov«, Krste ČaSovsid, dr. Pster VJMovtt,'^a^mkćGPDe r- 
Teodor OUi - Glavni in ode®*®«" urednik: Teodor OifcS - Naslov liradnHStv®; Skupina SFSJ, Beograd, Trg Marksa I engeim 13, tatofon (011) 334-148 « Tisk. CGP Dele 
Con® posameznega Izvoda S dira - Letfia naroinlna 120 din - Žiro račun: Skup*4in« SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50^04 - Naroćnlnsks zadeve, telefon (061)20-- 86 


