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POVZETEK OSNUTKA ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH
PROSTORIH
Osnutek zakona izhaja iz stališča, da so poslovne stavbe
in poslovni prostori osnovna sredstva organizacij združenega dela, ki te poslovne stavbe in poslovne prostore
uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti.
Trajni najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov z
vidika uresničevanja družbenoekonomskih odnosov ni
sprejemljiv, kar.pomeni, da morajo organizacije združenega dela poslovne stavbe in poslovne prostore, ki jih
trajno ne uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti in jih
dajejo v najem, prenesti v družbena sredstva organizacij
združnega dela, ki v njih trajno opravljajo svojo dejavnost.
Prenos naj se izvrši v roku enega leta po uveljavitvi zakona, sicer preide pravica uporabe na poslovnih stavbah
ali poslovnih prostorih na občino, ki določi uporabnika teh
poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skladu z njihovo
naravo in namenom.
Odškodnina pri prenosu poslovnih stavb in poslovnih
prostorov se določi v skladu z zakonom o razlastitvi in
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini in obsega vloženo minulo delo ne pa prometno (tržno) vrednost.
Organizacije združenega dela lahko oddajajo v najem
poslovno stavbo ali poslovni prostor, na katerem imajo
pravico uporabe samo, če je to v skladu z njihovo osnovno
dejavnostjo (npr. garažne hiše, javna skladišča), v začasno
uporabo pa lahko oddajo poslovni prostor, ki ga iz upravičenih razlogov začasno same ne morejo uporabljati.
Na poslovnih prostorih, ki jih uporabljajo družbenopolitične organizacije, krajevne skupnosti, družbene organizacije, samoupravne interesne skupnosti ter druge družbeno pravne osebe, ki nimajo pravice dela na družbenih
sredstvih, kot jo imajo delavci v združenem delu, pa še
vedno ostaja najemno razmerje.
V skladu z navedenimi stališči je v osnutku določeno, da
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upravlja s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori v
družbeni lastnini tisti, ki te poslovne stavbe in poslovne
prostore uporablja.
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, imajo
lahko lastninsko pravico na poslovnih stavbah2 in poslovnih prostorih v tlorisni površini tudi nad 70 m , vendar do
velikosti, ki ustreza ekonomski in tehnični naravi njihove
dejavnosti z osebnim delom
in dopolnilnim delom drugih
oseb. Površino nad 70 m2 imajo lahko tudi delovni ljudje,
ki imajo namen samostojno opravljati takšne dejavnosti in
so ta namen priglasili za obrt pristojnemu občinskemu
upravnemu organu. Pričeti morajo z delom najkasneje v
treh letih od dneva, ko pridobijo tak poslovni prostor, oziroma ko pridobijo uporabno dovoljenje za opravljanje
ustrezne gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim
delom s sredstvi v lasti občana.
Po preteku treh let, ko občan preneha opravljati dovoljeno dejavnost oziroma ko preneha tako dejavnost opravljati član njegove ožje družinske skupnosti, preide poslovna stavba oz. poslovni prostor v družbeno lastnino.
Občan iz prejšnjega odstavka pa lahko združi lastninsko
pravico na posl.
stavbi oziroma poslovnem prostoru do
površine 70 m2, če je to mogoče glede na gradbeno zasnovo in funkcionalnost preostalega dela poslovne stavbe
ali poslovnega prostora, sme pa poslovno stavbo ali poslovni prostor tudi preurediti v stanovanje pod določenimi
pogoji.
Najemnino za poslovne stavbe in poslovne prostore, ki
jih oddajajo v najem družbenopolitične skupnosti in druge
družbenopravne osebe, društva,druge civilnopravne
osebe in občani določita v skladu s samoupravnim sporazmom o temeljih plana stanovanjske skupnosti najemodajalec in najemnik, v skladu s predpisi o cenah.
V skladu s potrebami prakse so bile izvedene spremembe in dopolnitve 2. člena zakona (delovni prostori
samostojnih umetnikov), 4. člena (sprememba namembnosti poslovne dejavnosti), 25. člena (soglasje občinske
skupščine), 26. člena (rok o odpovedi najemne pogodbe)
in 29. člena (redakcijski popravek).

1. člen
Drugi odstavek 1. člena zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list
SRS, št. 18-176/78) se spremeni tako, da se
glasi:
»S poslovnimi stavbami oziroma poslovnimi prostori v družbeni lastnini, ki so jih zgradili ali uredili delavci, delovni ljudje in občani,
organizirani v organizacijah združenega dela,
delovnih skupnostih, družbenopolitičnih in
družbenih organizacijah ter društvih za zadovoljevanje svojih potreb po prehrani, počitku
in rekreaciji (menze, počitniški domovi in podobno) upravljajo delavci, delovni ljudje in
občani organizacij in skupnosti, ki so te stavbe oziroma prostore zgradile oziroma uredile.«

2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se za besedama
»osebna avtomobila« postavi vejica in vnese
besedilo »delovni prostori samostojnih umetnikov (ateljeji).«
Varianta: Ta člen se črta.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se
glasi:
»Če namerava lastnik poslovne stavbe in
poslovnega prostora ali umetnik pravice uporabe na poslovni stavbi in poslovnem prostoru spremeniti vrsto poslovne dejavnosti, mora
vlogi zato spremembo, ki jo vloži pri občinskem upravnem organu, pristojnem za tržišče, priložiti mnenje krajevne skupnosti. Če je
poročevalec

poslovni prostor v stanovanjski hiši, s katero
gospodari skupnost stanovalcev mora vlogi
priložiti tudi mnenje hišnega sveta glede nameravane spremembe.

družbeni lastnini, na katerem imajo pravico
uporabe,če je to v skladu z njihovo osnovno
dejavnostjo ali če ga začasno same ne morejo
uporabljati.«

4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina občanov imajo lahko lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih v tlorisni površini tudi nad 70 m2, vendar do velikosti, ki ustreza ekonomski in tehnični naravi njihove dejavnosti z osebnim
delom in dopolnilnim delom drugih oseb. Površino nad 70 m2 imajo lahko tudi delovni
ljudje, ki imajo namen samostojno opravljati
takšno dejavnost in so ta namen priglasili
občinskemu upravnemu organu pristojnemu
za obrt, če začnejo z delom najkasneje v treh
letih od dneva, ko pridobijo tak poslovni prostor, oziroma ko pridobijo uporabno dovoljenje za opravljanje ustrezne gospodarske dejavnosti v tem poslovnem prostoru.«
Drugi odstavek se črta.

Drugi odstavek postane četrti odstavek.

5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom »poslovni prostor v družbeno lastnino«
postavi pika in črta nadaljnje besedilo tega
odstavka.
V tretjem odstavku se za besedama »v stanovanje« besedilo spremeni tako, da se glasi
»zase ali za člana njegove družinske skupnosti, na katerega je prenesel lastninsko pravico, če s tem sam ali član njegove družinske
skupnosti pri preureditvi ne presežejo z zakonom določenega stanovanjskega maksimuma
in če za tako preureditev izda lokacijsko dovoljenje občinski upravni organ, pristojen za
urbanizem.«
6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Organizacije združenega dela lahko oddajajo v najem poslovno stavbo ali poslovni prostor, na katerem imajo pravico uporabe samo,
če je to v skladu z njihovo osnovno dejavnostjo (n pr. javna skladišča, garažne hiše in podobno).
Organizacije združenega dela lahko oddajajo poslovno stavbo ali poslovni prostor, ki
ga začasno same ne morejo uporabljati, v
začasno uporabo.«
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Družbenopolitične skupnosti lahko oddajajo poslovno stavbo ali poslovni prostor, s
katerim upravljajo, v najem družbenopolitičnim in družbenim organizacijam, krajevnim
skupnostim, samoupravnim interesnim skupnostim, društvom in delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov.
Družbenopolitične in družbene organizacije ter druge družbenopravne osebe, društva
in druge civilnopravne osebe lahko oddajajo v
najem poslono stavbo ali poslovni prostor v
poročevalec
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7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnino za poslovne prostore in poslovne stavbe, ki jih oddajajo v najem družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične in
družbene organizacije ter druge družbenopravne osebe, društva in druge civilnopravne
osebe ter občani, določita ob upoštevanju
osnov in meril iz samoupravnega sporazuma
o temeljih plana stanovanjske skupnosti, najemodajalec in najemnik v skladu s predpisi o
cenah.«
25. člen se črta.
Varianta: Ta člen se črta.
9. člen
V prvem odstavku 29. člena se besede »pristojno občinsko sodišče« nadomestijo z besedilom »pristojna enota temeljnega sodišča.«
10. člen
37. člen se črta.
11. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori v poslovnih stavbah ter v stanovanjskih hišah v
družbeni lastnini, na katerih imajo pravico
uporabe organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti ali druge družbene
pravne osebe in ki jih same trajno ne uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, uporablja pa jih za opravljanje svoje dejavnosti druga
organizacija združenega dela, se najkasneje v
enem letu od uveljavitve tega zakona prenesejo v sredstva tiste organizacije združenega
dela, ki take prostore kot najemnik trajno
uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Če
organizacija združenega dela, ki poslovno
stavbo ali poslovni prostor trajno uporablja za
opravljanje svoje dejavnosti, ne vloži v tem
roku zahteve za prenos poslovne stavbe ali
poslovnega prostora, se prenese ta poslovna
stavba ali poslovni prostor na občino, ki določi uporabnika teh poslovnih stavb in poslovnih prostorov v skladu z njihovo naravo in
namenom, pri čemer upošteva tudi potrebe
organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti oziroma druge družbenopravne osebe, ki je imela do sedaj na njih pravico
uporabe. Upravičenec, ki ni vložil zahteve za
prenos poslovne stavbe oziroma poslovnega
prostora, mora izprazniti poslovno stavbo oziroma poslovni prostor v enem mesecu od
dneva, ko je potekel rok za vložitev zahteve.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za
poslovne stavbe oziroma poslovne prostore,
iz drugega odstavka 10. člena tega zakona in
tudi ne za poslovne stavbe oziroma poslovne
prostore, na katerih imajo pravico uporabe
družbenopolitične skupnosti, če te oddajajo v
najem družbenopravnim osebam, ki na podla3
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gi zakona ali odloka skupščine družbenopolitične skupnosti opravljajo zadeve posebnega
družbenega pomena a!i drugo splošno koristno dejavnost, in se ne ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Prenos poslovnih stavb in poslovnih prostorov po prvem odstavku tega člena izvede
občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, ki izda odločbo, s
katero ugotovi prenos poslovne stavbe ali po-

slovnega prostora ter obenem določi tudi odškodnino. Odškodnina za prenos poslovnih
stavb in poslovnih prostorov/ se" določi po
zakbnu o razlastitvi in prsbhamprenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
SRS, št. 5/81).«
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
»Uradnem listu SRS.«

OBRAZLOŽITEV:
i.
Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela in
Zbora občin dne 25. 6. 1980 obravnavala predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih. Zbora sta predlog za izdajo
zakona sprejela in Izvršnemu svetu kot predlagatelju naročila,
da pri pripravi osnutka zakona upošteva pripombe, predloge
in mnenja dana v poročilih delovnih teles skupščine. in zbora
ter pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov; Posebej
sta pri tem opozorila na mnenje in stališče odbora za družbenopolitični sistem družbenopolitičnega zbora, da je potrebno
proučiti ustreznost sedanje ureditve oddajanja poslovnih
stavb in poslovnih prostorov glede na določbe zakona o
združenem delu in novo koncepcijo stanovanjskega gospodarstva. V zvezi s tem bi bilo treba razrešiti vrsto vprašanj, ki
so povezana s to problematiko. Na podlagi sprejetega predloga za izdajo zakona je bil pripravljen osnutek zakona z
upoštevanjem pripomb, predlogov in mnenj, danih v poročilih
delovnih teles skupščine.
Ko so o osnutku razpravljala delovna telesa Izvršnega sveta,
se je izoblikovalo stališče, da nekatera vprašanja; ki so jih
sprožila delovna telesa skupščine niso dosledno Sistemsko
rešena. Sklenjeno je bilo, da o teh vprašanjih razpravlja Pravni
svet Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Republiški
svet za vprašanja družbene ureditve.
V skladu z mnenji in stališči zlasti Republiškega sveta za
vprašanja družbene ureditve je pripravljen predloženi osnutek
zakona.
II.
Pri pripravi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se je
postavilo vprašanje v zvezi s prenosom poslovnih stavb in
poslovnih prostorov v poslovnih stavbah in v stanovanjskih
hišah v družbeni lastnini, na katerih imajo pravico uporabe
organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti
ali druge družbenopravne osebe, ki jih same trajno ne uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, v sredstva organizacij
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti oziroma drugih družbenopravnih oseb, ki take prostore še vedno kot
najemnik uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. Postavilo se je torej vprašanje ali so lahko poslovne stavbe in
poslovni prostori osnovna sredstva organizacij združenega
dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih družbenopravnih oseb, ki jih same trajno ne uporabljajo za opravljanje svoje
dejavnosti in jih zaradi tega oddajajo v najem.
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni
list SRS, štev. 18/74) ima v splošnih določbah postavljeno
načelo, da upravlja poslovno stavbo oziroma poslovni prostor
organizacija združenega dela, družbenopolitična skupnost ali
druga družbenopravna oseba, ki ima na poslovni stavbi oziroma poslovnem prostoru pravico uporabe in v tej stavbi
oziroma prostoru opravlja svojo dejavnost.
To načelo je v skladu z zakonom o združenem delu. Zakon o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v prehodnih določbah dopušča nekatere izjeme zaradi česar ni bil dosledno
izveden. Predvsem je bilo prepuščeno »najemniku«, da uveljavlja prenos poslovnih prostorov oziroma je bilo za prenos
potrebno njegovo soglasje. Osnutek zakona izhaja iz stališča,
da so poslovne stavbe in poslovni prostori osnovna sredstva
organizacij združenega dela, ki te poslovne stavbe in po4

slovne prostore trajno uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. Trajni najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov ni
sprejemljiv z vidika uresničevanja družbenoekonomskih
odnosov v združenem delu to pa pomeni, da organizacije
združenega dela, ki poslovnih stavb in poslovnih prostorov
trajno ne uporabljajo za opravljanje svojih dejavnosti in jih
dajejo v najem, v bodoče ne bodo mogle več upravljati s temi
poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori, temveč jih morajo prenesti v družbena sredstva organizacij združenega
dela, ki v njih trajno opravljajo svojo dejavnost.
Taka ureditev pa ne velja v primerih, ko organizacije združenega dela poslovnih stavb in poslovnih prostorov začasno
ne uporabljajo in jih za ta čas dajejo v uporabo v skladu z 234.
členom zakona o združenem delu. Tako začasno razmerje bo
možno tudi v prihodnje.
Izjema od načela, da s sredstvi v družbeni lastnini upravljajo
in gospodarijo tisti, ki z njimi delajo, velja tudi za objekte
družbenega standarda, ki so si jih zgradili delavci za zadovoljevanje svojih potreb po prehrani, rekreaciji, letnem dopustu
itd. Delavci, ki so ta sredstva združili odločajo o gospodarjenju s temi sredstvi in z njimi upravljajo ter zadovoljujejo svoje
socialne in druge potrebe. Na sredstvih, ki so jih delavci
združili za zadovoljevanje prej navedenih potreb ni mogoče
ustanoviti temeljno organizacije, brez soglasja delavcev, ki so
ta sredstva združili. Na poslovnih prostorih, ki jih uporabljajo
družbenopolitične organizacije, krajevne skupnosti, družbene organizacije, samoupravne interesne skupnosti ter
druge družbeno pravne osebe, ki nimajo pravice dela na
družbenih sredstvih kot jo imajo delavci v združenem delu, pa
še vedno lahko ostaja najemno razmerje. Te organizacije
uporabljajo prostore, ki jih pridobe s svojimi sredstvi ali s
sredstvi, ki jih drugi združijo ali pa v prostore, ki jim jih dajo
brezplačno ali proti plačilu drugi v uporabo. V tem primeru ne
gre za uresničevanje družbenoekonomskih odnosov v združenem delu temveč za civilno pravna premoženjska razmerja.
V zvezi s tem se je postavilo tudi vprašanje ali je možno
prenesti poslovne stavbe in poslovne prostore v sredstva tiste
organizacije združnega dela oziroma družbeno pravne osebe,
ki jih uporablja, ne glede na njeno soglasje.
V osnutku zakona je sprejeto stališče, da je treba prenos
opraviti dosledno in v zakonu določiti skrajni rok, v katerem
naj bi se prenos izvršil. Tisti, ki noče prevzeti poslovne stavbe
ali poslovnega prostora, ki ga sedaj uporablja in torej ne
prevzema odgovornosti in dolžnosti upravljanja s temi sredstvi, izgubi pravico na ta sredstva in jih mora prepustiti v
upravljanje družbenemu upravljalcu, ki jih bo dal v upravljanje
delavcem v skladu z naravo in namenom teh sredstev.
V razpravi o teh vprašanjih je bilo poudarjeno, da je sindikat
v našem sistemu pobudnik za sprejemanje ukrepov, s katerimi
se zagotavljajo družbeno ekonomske in druge samoupravne
pravice delavcev, da je sindikat po zakonu o združenem delu
udeleženec v samoupravnih sporazumih in da je zato prav
sindikat tisti, ki mora pokreniti postopek za prenos poslovnih
stavb in poslovnih prostorov na dejanskega uporabnika
V razpravah je bilo sproženo tudi vpršanje, kakšna naj bo
odškodnina za prenesene poslovne stavbe in poslovne prostore, ali se lahko ob njihovem prenosu zajema renta, ki■
nastaja ob uporabi poslovnih prostorov zaradi pogojev, ki
omogočajo na določenih lokacijah in v določenih dejavnostih
ustvarjanje dohodka kot rezultata dela v izjemno ugodnih
pogojih. V osnutku je sprejeto stališče, da se odškodnina
poročevaiec

določi v skladu z zakonom o razlastitvi in prisilnemu prenosu
nepremičnin v družbeni lastnini in obsega le vloženo minulo
delo, ne pa prometno (tržno vrednost)
Ob prenosu poslovnih stavb in poslovnih prostorov zato ni
mogoče zajemati rente. Rento, ki nastaja ob uporabi poslovnih prostorov v izjemno ugodnih pogojih ni mogoče vezati na
prenos poslovnih stavb in poslovnih prostorov
Zajemanje dela dohodka v splošne družbene namene zaradi izrazito ugodnih lokacij je sicer možno po 20. členu
Ustave SR Slovenije in 111 členu zakona o združenem delu,
vendar se mora pri tem upoštevati, da zajemanje rente spada
v dohodkovna razmerja in ne v odškodnino ob prenosu poslovnih stavb in poslovnih prostorov. Z zajemanjem rente ob
prenosu poslovnih stavb in poslovnih prostorov bi postavili v
neenakopraven položaj organizacijo združenega dela in
druge družbeno pravne osebe na katere bi se poslovne stavbe
in poslovni prostori prenesli s tistimi, ki že imajo na izjemno
ugodnih lokacijah poslovne prostore, saj bi zajeli rento »le
določeni kategoriji uporabnikov" poslovnih stavb in poslovnih prostorov.
V skladu z navedenim je bilo treba dosledno izvesti v besedilu zakona razmejitev dajanja poslovnih stavb in poslovnih
prostorov v uporabo, ki je lahko samo začasna in dajanje v
najem, ki je praviloma mogoče, le če je uporabnik poslovnega
prostora družbenopolitična in družbena organizacija ali
druga družbenopolitična oseba, društvo, občan ali druga civilno pravna oseba. Organizacija združenega dela lahko oddaja v najem samo v primeru, če je oddajanje poslovnih
prostorov v skladu z njeno osnovno dejavnostjo (garaže,
skladišča in podobno).
S spremembami in dopolnitvami so bile določbe osnutka
tudi ustrezno usklajene z Zakonom o stanovanjskem gospodarstvu.
III.
V skladu z navedenimi stališči je v 1. členu osnutka določeno kdo upravlja v posameznih primerih s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori. Določeno je tudi, da s poslovnimi
stavbami ali poslovnimi prostori v družbeni lastnini, ki so jih
zgradili oz. uredili delavci, delovni ljudje in občani, organizirani v organizacijah združenega dela ali drugih organizacijah
in skupnostih za zadovoljevanje svojih potreb po počitku,
rekreaciji, prehrani ipd., upravljajo tisti, ki so te poslovne
stavbe oz. poslovne prostore zgradili ali uredili.
Glede na mnenje Republiškega komiteja za kulturo in znanost, naj bi se ne šteli za poslovne prostore delovni prostori
samostojnih umetnikov, je bil dopolnjen 2. člen zakona.
Upoštevajoč mnenja in stališča, izražena v telesih skupščine in Izvršnega sveta SR Slovenije, je vnesena določba, po
kateri je treba vlogi za spremembo namembnosti poslovne
dejavnosti priložiti mnenje krajevne skupnosti po predhodni
pridobitvi mnenja hišnega sveta.
Pri obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih so bile dane v telesih skupščine pripombe, da bi bilo
potrebno v osnutku zakona določiti, da ugotovi tlorisno povr-2
šino poslovne stavbe ali poslovnega prostora nad 70 m
občinski upravni organ, upoštevajoč pri tem merila dogovorjena v splošnih združenjih obrti ali v skupnosti slovenskih
občin. Pri obravnavi osnutka zakona o delovnih telesih Izvršnega sveta pa je prevladalo stališče, da takšna rešitev ne bi
ustrezala, ker bi se na upravni organ prenesla prosta presoja
glede določanja 2velikosti poslovne stavbe in poslovnega prostora nad 70 m ter s tem hkrati določala ustavna pravica
občana do lastnine na poslovnih prostorih za opravljanje
svoje dejavnosti.
Po 7 členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih določa splošne normative za največjo uporabno površino poslovnega prostora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ta člen se v praksi ni izvajal, ker niti za istovrstne
dejavnosti ni bilo mogoče določiti enotnih kriterijev glede na
določene pogoje dela, položaj delavcev v dopolnilnem delu,
učencev v gospodarstvu in družinskih članov ter glede na
lokacijske in druge pogoje. Zato ni bilo mogoče objektivno
opredeliti pravico do lastnine in uporabe poslovnih prostorov
in drugih nepremičnin, ne da bi bila pri tem zapostavljena
pravna varnost in ekonomičnost njihove uporabe. Predlagana
je rešitev, da se prvi odstavek 7 člena spremeni tako, da imajo
poročevalec

lahko delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, lastninsko
pravico
na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih nad 70
m2, vendar do velikosti, ki ustreza ekonomski in tehnični
naravi njihove dejavnosti z osebnim delom in dopolnilnim
delom drugih oseb. V skladu z določbo 3. odst. 6. člena
obrtnega zakona je zagotovljena lastninska 'pravica
na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih nad 70 m2 tudi delovnim ljudem, ki imajo namen samostojno opravljati takšne
dejavnosti in so ta namen priglasili za obrt pristojnemu občinskemu upravnemu organu. Pričeti morajo z delom najkasneje
v treh letih od dneva, ko pridobijo tak poslovni prostor,
oziroma ko pridobijo uporabno dovoljenje za opravljanje
ustrezne gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občana
Spremembe, ki jih osnutek sedaj predlaga izhajajo predvsem iz ekonomskega ne pa administrativnega omejevanja
lastnine
Predlagana rešitev je v skladu z obrtnim zakonom, ki je bil
sprejet januarja 1977. leta in določa v 6. členu, da je samostojnim obrtnikom zajamčena lastninska pravica na delovnih
sredstvih in poslovnih prostorih, ki ustrezajo ekonomski in
tehnični naravi samostojnega opravljanja njihove dejavnosti z
osebnim delom in dopolnilnim delom drugih oseb s tem, da
se pri ugotavljanju davčnih in drugih družbenih obveznosti
samostojnemu obrtniku, upošteva samo dejanska stopnja izkoriščenosti in ekonomske učinkovitosti uporabe delovnih
sredstev in poslovnih prostorov, oboje v skladu z družbeno
določenimi merili
Sprememba tega člena pa pomeni tudi dosledno izvedbo 1
odst. 100. člena ustave, ki določa, da lastninsko pravico
uresničujejo občani in civilne pravne osebe v skladu z naravo
in namenom nepremičnin ter drugih stvari v njihovi lasti in v
skladu z družbenim interesom, ki ga določa zakon
Določbo 4. člena osnutka je treba povezati s 5. členom
osnutka, ki določa, da preide po poteku treh let ko občan
preneha opravljati dovoljeno dejavnost oziroma ko preneha
tako dejavnost opravljati član njegove ožje družinske skupnosti, poslovna stavba oziroma poslovni prostor v družbeno
lastnino, s čemer se preprečuje pridobivanje lastninske pravice in pridobivanje rente na poslovnih prostorih iz spekulativnih namenov.
V osnutku je odpravljena prosta ocena občinskega upravnega organa pristojnega za premoženjsko pravne zadeve, da
po preteku treh let, ko je občan oziroma član njegove ožje
družinske skupnosti prenehal opravljati dovoljeno dejavnost z
osebnim delom, odloči o tem, da preide poslovna stavba
oziroma poslovni prostor v družbeno lastnino. Veljavni zakon
namreč v 8. členu določa, da poslovna stavba oziroma poslovni prostor preide v družbeno lastnino le v primeru, »če
tako odloči občinski upravni organ«. Hkrati je ta člen spremenjen tudi tako, da je dana občanu možnost, da lahko zadrži
lastninsko pravico na poslovni stavbi oziroma poslovnem
prostoru oziroma da jih sme preurediti v stanovanje pod
določenimi pogoji ne samo zase ampak tudi za svoje otroke
Taka dopolnitev je bila v razpravah večkrat predlagana.
Pomembne spremembe in dopolnitve so izvedene v 10. in
11 členu zakona. V skladu s stališči Republiškega sveta za
vprašanja družbene ureditve je bilo treba razmejiti pravice in
dolžnosti organizacij združenega dela, družbenopolitičnih
skupnosti in drugih družbenopolitičnih oseb, društev in drugih civilnopravnih oseb glede oddajanja poslovnih stavb in
poslovnih prostorov v najem. Doslej je za vse navedene veljala
določba 1 odstavka 10. člena zakona. S spremembami in
dopolnitvami je vzpostavljen poseben režim za organizacije
združenega dela, poseben režim za družbenopolitične skupnosti in poseben režim za družbenopravne osebe in civilnopravne osebe, ki uporabljajo poslovne stavbe ali poslovne
prostore v družbeni lastnini.
V skladu z zakonom o združenem delu je v osnutku določeno, da organizacije združenega dela oddajajo poslovno
stavbo ali poslovni prostor v začasno uporabo. Pri tem imajo
pravico do povračila, ki se določi po načelih o združevanju
dela in sredstev Pogoji pod katerimi se dajejo poslovni prostori v začasno uporabo se določijo v samoupravnem splošnem aktu organizacije združenega dela.
Dosedanjo določbo, da lahko občinska skupščina predpiše
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najvišje najemnine za poslovne stavbe in poslovne prostore je
bilo treba dopolniti in spremeniti.
Najemnino za poslovne stavbe in poslovne prostore, ki jih
oddajajo v najem družbenopolitične skupnosti in druge družbenopravne osebe, društva, druge civilnopravne osebe in
občani, določita ob upoštevanju osnov in meril iz samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti
najemodajalec in najemnik v skladu s predpisi o cenah.
Na razpravah so bila izražena mnenja, da je dosedanje
besedilo 25. člena zakona v praksi povzročalo težave in nekateri so bili mnenja, da je treba to določbo črtati. Po teh

BESEDILO SPREMENJENIH DOLOČB
ZAKONA O POSLOVNIH STAVBAH IN
POSLOVNIH PROSTORIH
1. člen
Poslovno stavbo oziroma poslovni prostor upravlja, če ta
zakon ne določa Srugače, organizacija združenega dela,
družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna oseba,
ki ima na poslovni stavbi oziroma na poslovnem prostoru
pravico uporabe in v tej stavbi oziroma prostoru opravlja
svojo dejavnost.
S poslovnim prostorom v stanovanjski hiši v družbeni lastnini, na katerem ima pravico uporabe organizacija združenega dela, družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna oseba, upravlja samoupravna stanovanjska skupnost.
Občani, društva in druge civilne pravne osebe imajo lahko
lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v mejah in ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
2. člen
Za poslovno stavbo se šteje po tem zakonu stavba, ki je
namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno
tudi uporablja.
Za poslovni prostor se šteje po tem zakonu eden ali več
prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma
gradbena celota in imajo poseben glavni vhod.
Ne štejejo se za poslovni prostor po tem zakonu garaža v
lasti občanov, ki je namenjena največ za dva osebna avtomobila ter stavbe oziroma prostori v lasti občanov, ki so namenjeni za opravljanje kmetijskih dejavnosti (hlev, kozolci, kleti
in podobno.)
Ce nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma prostor za
poslovno stavbo oziroma poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve.
4. člen
Občinska skupščina lahko z odlokom določi:
- kateri poslovni prostori smejo služiti za določene potrebe;
- da se smejo uporabljati poslovni prostorih v stavbah, ki so v
določenih ulicah ali delih ulic, samo za določene vrste poslovnih dejavnosti, ali pa da se ne smejo uporabljati za določene
vrste poslovnih dejavnosti;
- da morajo imeti stavbe, ki se zidajo na posameznem območju, poslovne prostore za določene poslovne dejavnosti, v
skladu z urbanističnim načrtom ali zazidalnim načrtom.
7. člen
Občani, ki opravljajo dovoljeno dejavnost z osebnim delom,
imajo lahko lastninsko pravico na poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih v tlorisni površini tudi nad 70 m2, vendar do
velikosti, ki ustreza naravi in tehnologiji posamezne skupine
dejavnosti ter predpisanim higienskim in delovnim pogojem.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi splošne normative
za največjo uporabno površino poslovnega prostora, ki
ustreza naravi in tehnologiji posamezne dejavnosti ali za
značilne skupine posameznih dejavnosti.
8. člen
Občan obdrži lastninsko pravico na poslovni stavbi ali poslovnem prostoru iz prejšnjega člena tudi v primeru, ko je
prenehal opravljati dovoljeno dejavnost z osebnim delom, če

mnenjih je določba, da se najemna pogodba sme odpovedati
samo s poprejšnjim soglasjem občinske skupščine, po nepotrebnem obremenjevala skupščino, najemodajalcu pa otežavala, da najemniku, ki mu je povzročal škodo, to prepreči. V
nasprotju s temi mnenji so drugi vztrajali, da določba 25.
člena ostane. Zato se predlaga tudi varianta. V prehodnih
določbah je bilo potrebno omogočiti rok in postopek za
prehod poslovnih stavb in poslovnih prostorov na uporabnike
in predvideti primere ko jih uporabnik ne bo hotel prevzeti.
Zato je bilo treba v celoti črtati 37. člen Zakona.
Dopolnitve 37. člena zakona so obrazložene pod II.

f
to dejavnost ali drugo podobno dejavnost z osebnim delom
nadaljuje član njegove ožje družinske skupnosti.
Po preteku treh let, ko je občan prenehal opravljati dovoljeno dejavnost z osebnim delom oziroma ko je tako dejavnost
prenehal opravljati član njegove ožje družinske skupnosti,
preide poslovna stavba oziroma poslovni prostor v družbeno
lastnino, če tako odloči občinski upravni organ pristojen za
premoženjsko-pravne zadeve na predlog krajevne skupnosti,
na območju katere je taka stavba ali prostor. S tako odločbo
preide v družbeno lastnino tudi zemljišče, ki poslovni stavbi
ali poslovnemu prostoru pripada, pravica uporabe na takem
zemljišču v družbeni lastnini pa preide na občino.
Občan iz prejšnjega odstavka lahko zadrži lastninsko pravico na poslovni stavbi oziroma poslovnem prostoru do površine določene v 6. členu tega zakona, če je to mogoče glede
na gradbeno zasnovo in tunkcionalnost preostalega dela poslovne stavbe ali poslovnega prostora; sme pa tudi preurediti
v roku iz prejšnjega odstavka poslovno stavbo ali poslovni
prostor v stanovanje, če s tem ne preseže z zakonom določenega stanovanjskega maksimuma in če za tako preureditev
izda lokacijsko dovoljenje občinski upravni organ pristojen za
urbanizem.
Občanu, ki mu je po določbah tega člena prenehala pravica
na poslovni stavbi ali poslovnem prostoru, je občina dolžna
plačati odškodnino po ceni, kakor jo določajo predpisi o
razlastitvi.
10. člen
Organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti
ali druge družbenopravne osebe, društva ter druge civilnopravne osebe lahko oddajajo v najem poslovno stavbo ali
poslovni prostor, na katerem imajo pravico uporabe oziroma
lastninsko pravico samo, če je to v skladu z njihovo osnovno
dejavnostjo (na primer javna skladišča, garažne hiše in podobno) ali pa če ga iz upravičenih razlogov začasno sami ne
morejo uporabljati. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka
se lahko oddajajo v najem poslovne stavbe oziroma poslovni
prostori (na primer kmetijski zadružni domovi in podobno), ki
so bili zgrajeni z delom kmetov v katerikoli obliki združevanja
kmetov in delavcev.
11. člen
Občani lahko oddajo v najem poslovne stavbe oziroma
poslovne prostore, na katerih imajo lahko lastninsko pravico
(6. člen). Občani lahko oddajo v najem tudi poslovne stavbe
oziroma poslovne prostore, na katerih imajo lahko lastninsko
pravico po prvem odstavku 7. člena tega zakona, če so vpoklicani k vojakom ali če zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega
upravičenega vzroka ne morejo opravljati dovoljene dejavnosti z osebnim delom. Tak najem sme trajati največ tri leta.
18. člen
Občinska skupščina lahko predpiše z odlokom najvišje najemnine za poslovne stavbe in poslovne prostore.
25. člen
Organizacijam združenega dela, družbenopolitičnim skupnostim in drugim družbenopravnim osebam, ki na podlagi
zakona ali odloka skupščine družbenopolitične skupnosti
opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, se sme
odpovedati najemna pogodba samo s poprejšnjim soglasjem
občinske skupščine.
poročevalec
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme najemodajalec odpovedati najemno pogodbo, če poslovno stavbo oziroma poslovni prostor sam potrebuje.
26. člen
Pogodba o najemu poslovnih prostorov se odpoveduje sodno. V odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora
najemnik izseliti iz poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov in jih izročiti odpovedovalcu oziroma, do katerega dne
jih je najemodajalec dolžan prevzeti.
29. člen
Za odpoved najemne pogodbe in za postopek za izpraznitev
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora je pristojno
občinsko sodišče, na katerega območju jo poslovna stavba ali
poslovni prostor.
Na podlagi odpovedi najemodajalca in zahteve za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora izda sodišče nalog o izpraznitvi poslovne stavbe oziroma poslovnega
prostora, če izhaja iz odpovedi ali zahteve in iz najemne
pogodbe oziroma dokazil po prejšnjem členu, da ima najemodajalec pravico odpovedati ali zahtevati izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora.
Za nalog iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
določbe zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na
plačilni nalog. Odpoved, ki jo je vložil najemnik, vroči sodišče
najemodadajalcu, ne da bi izdalo nalog.
37. čien
Poslovne stavbe in poslovni prostori v poslovnih stavbah in
v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, na katerih imajo

pravico uporabe organizacije združenega dela, družbenopoli
tične skupnosti ali druge družbenopravno osebe, ki jih same
trajno ne uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, se z
dnem uveljavitve tega zakona prenesejo proti plačilu odškodnine v sredstva organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti oziroma druge družbenopravne osebe, ki tako
prostore kot najemnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, če ta s tem soglaša.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za poslovne stavbe
oziroma poslovne prostore, iz drugega odstavka 10. člena
tega zakona ter za poslovne stavbe oziroma poslovne prostore, ki so jih organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti in druge družbenopravne osebe pridobile z
lastnimi sredstvi oziroma najetimi posojili glede na programe
razvoja svoje dejavnosti, če te poslovne stavbe oziroma poslovne prostore v pretežni večini tudi uporabljajo v skladu s
tem programom za opravljanje svoje dejavnosti.
Določbe prvega odstavka tega člena tudi ne veljajo za
poslovne stavbe, oziroma poslovne prostore, na katerih imajo
pravico uporabe družbenopolitične skupnosti, če poslovno
stavbo in poslovne prostore, ki jih te skupnosti ne uporabljajo
same, oddajajo v najem družbenopravnim osebam, ki na
podlagi zakona ali odloka skupščine družbenopolitične skupnosti opravljajo zadevo posebnega družbenega pomena ali
drugo obče koristno dejavnost, če se te ne ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Za prenos pravice uporabe na poslovni stavbi oziroma
poslovnem prostoru na organizacijo združenega dela, družbenopolitično skupnost ali na drugo družbenopravno osebo
po določbah prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 5. do 10. člena zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 27-253/72).

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

MNENJE
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in
sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 58. seji dne 27.
maja 1981 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji osnovnih
sredstev in sredstev skupne porabe
uporabnikov družbenih sredstev na
podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje

Načelne pripombe:
Potrebno je poenotiti amortizacijske
skupine z ravalorizacijskimi skupinami.
Rok za izvedbo revalorizacije je sprejemljiv (do 30. 3.). V zvezi s takšno pramaknitvijo pa naj predlagatelj zakona predvidi
izračun cen, ki so osnova za revalorizacijo za razdobje od 1. 1. do 31. 12. vsakega
preteklega leta.

MNENJE

Konkretne pripombe:
- S predlagano spremembo 1. člena
zakona o amortizaciji osnovnih sredstev
je odpravljeno razlikovanje med delom
osnovnih sredstev, ki so družbena lastnina in delom, ki so v lasti ustanovitelja
pogodbene organizacije združenega dela. S to spremembo je predlagano, da se
vsa osnovna sredstva v pogodbeni organizaciji amortizirajo ne glede na njihov
vir oziroma lastništvo. Primerno bi bilo,
da se enaka rešitev uveljavi tudi v zakonu

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije podpira sprejetje predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji osnovnih
sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev, z osnutkom
zakona.
Zbor združenega dela daje k predlogu
za izdajo zakona, z osnutkom zakona naslednje načelne in konkretne pripombe
poročevalec

o revalorizaciji osnovnih sredstev tako,
da se v 3. členu veljavnega zakona za
besedo »porabe« doda pika in črta nadaljnje besedilo.
V obdobju izvajanja veljavnega zakona je
bilo danih vrsto pobud za ukinitev dvojnosti ureditve pri amortiziranju in revoloriziranju osnovnih sredstov v pogodbenih organizacijah glede na njihovo lastništvo.
Te pobude so utemeljene, saj so vsa
osnovna sredstva vključena v proces
družbene reprodukcije, v katerem se njihova vrednost prenaša na predmete dela
oziroma na rezultate dela, zato ni nobenih razlogov, da bi amortizacijo in revalorizacijo opravljali le za tisti del, ki je v
družbeni lastnini;
- v 14. členu se predvideva posebna
družbena evidenca o učinkih revalorizacije. Glede na predloge za omejevanje
administracije in podatkov je potrebno
proučiti nujnost uvedbe posebne obdelave podatkov
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MNENJE
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdalo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 58. seji dne 27. maja
1981 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih sredstev
na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
MNENJE
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije podpira predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih sredstev.
2. Zbor združenega dela daje k predlogu za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev naslednje načelne pripombe:
Predloženi zakon prinaša spremembe,
ki se nanašajo le na določitev amortizacijskih skupin in amortizacijskih stopenj,
medtem ko se v zakonu pogreša obrazložitev. kakšen vpliv bo imela sprememba
amortizacijskih stopenj na dohodek temeljnih organizacij združenega dela.
Prav tako bi kazalo v predloženem zakonu posvetiti več pozornosti vsebinskim
spremembam in dopolnitvam. Pričakovati je namreč, da bo povečanje amortizacijskih stopenj povzročilo neupravičene
pritiske na dvig cen, zato bi kazalo oceniti materialne posledice za posamezne
dejavnosti, glede na povečanje amortizacijskih stopenj po panogah, ker se bodo
učinki glede na različno strukturo sredstev po panogah različno odrazili.
Predloženi zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev tudi s pravnosistemskega

VPRAŠANJA

vidika ni le tehnično-tehnološki predpis,
saj je ustavna podlaga za izdajo takega
zakona dana v 3. točki 281. člena ustave
SFRJ. Potrebno je ponovno proučiti obseg in vsebino, ki naj jo na tem področju
ureja zvezni zakon glede na pristojnosti
republik in avtonomnih pokrajin tako pri
izvrševanju tega zakona, kot tudi glede
možnosti odstopanja oziroma drugačnega urejanja tega področja v dejavnostih,
ki so v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin (ceste, gozdovi, komunala ...). Zvezni zakon naj ureja le temeljne
pravice in obveznosti, kot to sicer določa
ustava. Zato je potrebno oceniti, ali je
ureditev kot je sedaj predlagana s spremembami in dopolnitvami, ustrezna tudi
z vidika pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, upoštevaje pri tem njihove potrebe in specifičnosti. Pri tem bi bilo
potrebno tudi presoditi, ali so predlagane rešitve ustrezne tudi z vidika uresničevanja 107. člena zakona o združenem
delu, ki določa, da se materialni in amortizacijski stroški v temeljnih organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti,
ugotavljajo v skaidu z naravo teh dejavnosti kot tudi pogoji in način, kot je to
določeno v samoupravnem sporazumu
in zakonu, kar smiselno velja za celotno
področje svobodne menjave dela.
Zbor posebej opozarja na 30. člen
predlaganih sprememb. Ta določba je
vprašljiva z vidika ustavnega načela o
ekonomski in socialni varnosti človeka,
bodisi kot posameznika oziroma kot delavca v združenem delu. Glede opredelitev v zakonu, da se opravi obračun amortizacije in popravek vrednosti osnovnih
sredstev po določbah spremenjenega in
dopolnjenega zakona že za leto 1981, z
utemeljitvijo, da bodo na ta način zmanjšane vse oblike porabe, ki se alimentirajo
iz dohodka, zbor opozarja, da so bili v
letošnjem letu že sprejeti ukrepi, ki bistveno omejujejo obseg skupne in splošne porabe, prav tako pa tudi nekateri
ukrepi tekoče ekonomske politike, spre-

DELEGACIJ

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 27. 5.1981
- Prosimo novinarje naj o tem ne
pišejo!
Viktor STOPAR delegat
V hiši Skupščine, ne samo
Družbenopolitičnega zbora na skupščinskih telesih, sem
Skupščine SR Slovenije, je nekajkrat slišal: »Prosim nozastavil naslednje delegatsko vinarje, naj o tem ne pišejo!«
vprašanje:
Na ulici je kolporter proda8
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jeti na ravni republike, vplivajo na spremembe strukturnih razmerij med celotnim prihodkom, materialnimi stroški in
dohodkom. Prav iz teh razlogov ne bi bilo
primerno, da se opravi obračun amortizacije po bistveno zvišanih amortizacijskih stopnjah že za leto 1981, ker bi to
povzročilo v začetku leta 1982 večje motnje v procesih družbene reprodukcije.
Zbor predlaga, da se spremembe in dopolnitve zakona uveljavijo s 1. 1. 1982,
dotlej pa se ocenijo možne posledice
takšne uveljavitve in sprejmejo potrebni
ukrepi za preprečevanje večjih motenj v
procesih družbene reprodukcije.
3. Zbor združenega dela ugotavlja, da
vseh navedenih odprtih vprašanj ne bo
mogoče rešiti brez ocene družbenoekonomskih posledic predlaganih sprememb in dopolnitev, zlasti posledic povečanja amortizacijskih stopenj. Prav tako je treba podrobneje analizirati zlasti
posledice povečanja amortizacijskih stopenj po posameznih panogah in dejavnostih ter vprašanja v zvezi s prestruktuiranjem dohodka ter prerazporeditvijo
bremen organizacij združenega dela. Tudi nomenklatura osnovnih sredstev je še
v dodelavi, zato osnutek zakona ni popoten.
Na podlagi ugotovljenih vsebinskih razlogov Zbor združenega dela ugotavlja,
da osnutek zakona še ni mogoče sprejeti
in zato predlaga, da naj se zakon obravnava in sprejema v vseh treh fazah zakonodajnega postopka.
4. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFR Jugoslavije naj na
podlagi pooblastila Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije v nadaljnjih
obravnavah predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela. in drugih
uporabnikov družbenih sredstev uveljavljajo tudi konkretne pripombe, navedene
v poročilih delovnih teles skupščine in
zbora ter pripombe, dane v razpravi na
seji zbora.

DELEGATOV

jal »Tribuno« s klici: »Kupite
še nezaplenjeno Tribuno!«
Postavljam vprašanje:
1. Ali je izraženo nezaupanje do časnikarjev in urednikov?
2. Ali naša družba nima v
svojih rokah kadrovske politike in sredstev za obveščanje?
Kar se dogaja za »zaprtimi
vrati«, prihaja na dan včasih
po drobtinicah, največkrat pa

se zvedo stvari iz tujih sredstev javnega obveščanja.
Nemalokrat sem bil v nerodnem položaju, ko sem prepričeval »razširjevalce neprijetnih govoric« o nasprotnem.
Kasneje se je izkazalo, da je
bilo v govoricah mnogo resnice, le da je bila ta povzeta iz
tujih virov.
Iz dolgoletne partijske
prakse vem, da je zaupanje v
napredno, revolucionarno givoročevalec

banje rastio, če smo bili iskreni in kritični tudi do sebe!
Aii niso uredniki in časnikarji šli in gredo skozi šolo
našega socialističnega življenja. ASi dajemo možnost, da
tisk prevzemajo v svoje roke
nam sovražni ljudje? Aii pa se
bojimo dobronamerne kritike? Če pisanje ni dobronamerno, žaljivo aii obrekljivo,
imamo
možnost takega
obrekijivca poslati tja, kamor
spada - pred sodišče!
Če ne pojasnimo, zakaj plenimo naklade časopisa, ljudje
ugibajo, nekateri si tudi izmišljajo stvari, drugi pa lovijo zaplenjene izvode.
Menim, da z molčanjem
brez obrazložitve, dajemo
spodbudo za mnoge govorice
- ne samo v gostilnah - temveč tudi v vsakdanjem življenju. Občani postavljajo vprašanja, na katera ne dobe odgovora.
Objava, kakršna je bila v
»Delu« z naslovom »Začasna
prepoved Omladinske iskre«
in objava o dogodkih v Prištini, vsaj delno pojasni, kaj se
dogaja.
Zelo radi pišemo o tujih napakah, o dogodkih doma pa
smo tiho in jih ne pojasnjujemo.
Kot odgovor na vprašanje
posredujemo ugotovitve in
stališča Tiskovnega sveta
Predsedstva Republiške konference SZDL:
Tiskovni svet je v zadnjem
času na dveh sejah razpravljal
o mestu, viogi in učinkih informiranja v naši družbi, še posebej pa o pogojih, v katerih
sredstva javnega obveščanja
uresničujejo svoje poslanstvo
v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja. To
Trazpravo je nenazadnje
vzpodbudilo tudi delegatsko
vprašanje na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRS
o zapiranju informacij in nekatere očitne pojavne oblike
neustreznega informiranja o
dogodkih na Kosovu, ki so

poročevalec

povzročile
nezadovoljstvo nosti naših delovnih ljudi in
med ljudmi. Tiskovni svet je občanov, razvijanja zdravega
sprejel naslednje
vzdušja za njihovo angažiranje
pri reševanju vseh problemov
in odpiranja perspektive raugotovitve in stališča
zvoja naše družbe; to je pove1. V zadnjem času se sreču- zano z zaostrovanjem odgojemo z različnimi oblikami za- vornosti, z odločnim spopadapiranja in selekcioniranja in- njem z birokratsko - tehnoformacij in z nepravočaisnim in kratsko miselnostjo; to je bitka
nepopolnim obveščanjem de- proti zoževanju demokracije in
lovnih ljudi in občanov o po- ohranjanju ostankov etatističmembnih dogodkih. To pov- nih odnosov na področju inzroča na eni strani širjenje go- formiranja; v bistvu je to boj za
voric, polresnic, pa tudi popol- utrjevanje in razvoj socialističnih dezinformacij, daje popa- nega samoupravljanja. Odpičeno sliko stvarnosti, na drugi ranje virov informacij pa zastrani pa omogoča različne hteva od vseh subjektivnih sil,
špekulacije, napačne razlage da namenijo več pozornosti
in povzroča nezaupanje v naš usmerjanju informativno proinformacijski sistem in s tem pagandne aktivnosti; to pometudi nezaupanje v delovanje ni pravočasno oblikovanje stanašega političnega sistema.
lišč, komentiranje pojavov in
2. Temeljna pravica do pra- dogodkov in ustvarjalno ter
vočasne, vsestranske in popol- odgovorno bitko.
ne obveščenosti je ustrezno
4. Principom odprtosti naše
opredeljena v Ustavi in v dru- samoupravne
socialistične
gih normativnih aktih, v praksi družbe mora slediti tudi odpipa se pri izvaanju tega ustav- ranje virov informacij. To ponega načela pogosto srečuje- meni, da moramo od vseh ormo z birokratskimi in tehno- ganov, organizacij in odgovorkratskimi odpori, tako na zvez- nih posameznikov, ki dajejo
ni, republiški, pokrajinski in informacije na vseh ravneh in v
občinski ravni, kot tudi v orga- vseh okoljih po eni strani zanizacijah združenega dela. De- htevati večjo odgovornost, na
lovni ljudje in občani še vedno drugi strani pa moramo zahtene razpolagajo v celoti z vsemi vati tudi večjo odgovornost
tistimi informacijami in podat- sredstev javnega obveščanja,
ki, ki naj bi jim omogočile od- da ne bi prihajalo do pojavov
ločati o vseh pomembnih liberalizma, senzacionalizma
družbenoekonomskih vpraša- in poskusov enostranskega
njih. Zato je naloga vseh orga- prikazovanja dogodkov. Zato
niziranih subjektivnih sil v bi se morala sredstva javnega
vseh okoljih in na vseh ravneh, obveščanja in viri informacij
da z družbenopolitično akcijo redno dogovarjati o vseh odprzagotovijo objektivnemu, vse- tih vprašanjih, in sicer takoj,
stranskemu in hitremu infor- ko se problem pojavi. Tako bi
miranju tisto mesto in vlogo v tudi onemogočili pojave neradelovanju političnega sistema zumljivih restrikcij, embargov
socialističnega samoupravlja- in restriktivnih navodil redaknja, ki bo omogočila, da bo cijam, o čem smejo poročati,
delovni človek in občan postal ampak bi se dogovarjati, kako
v celoti subjekt odločanja v na- usmeriti informativno propaši družbi.
gandno dejavnost, da bo le-ta
3. Tiskovni svet ocenjuje, da resnično v funkciji boja za soje odprtost virov informiranja cialistično samoupravljanje, za
izredno pomembno idejnopo- razvoj družbenoekonomskih
litično vprašanje naše infor- odnosov.
mativno propagandne politike.
5. Tudi ob zadnjih dogodkih
To je bistveni sestavni del za- na Kosovu se je pokazalo, da
gotavljanja in utrjevanja enot- zelo malo in nesistematično

delamo s tujimi dopisniki v Jugoslaviji. Posvečati bi jim morali veliko več pozornosti; odgovorni politični delavci bi
morali pokazati več pripravljenosti na pogovore z njirfii; ne
bi smeli prehitro deliti tuje dopisnike na prijateljske in sovražne, ne da bi pri tem upoštevali družbenoekonomske in
politične značilnosti sistema,
iz katerega izhajajo in za katerega poročajo. To veija tudi za
ocene člankov o Jugoslaviji v
nekaterih tujih sredstvih javnega obveščanja, saj jim vse prehitro in kar poprek dajemo
atribut sovražnega pisanja.
6. Tanjug kot časopisna
agencija mora v svojem razvoju slediti razvoju socialističnih
samoupravnih odnosov s hitrejšim podružbljanjem svojega delovanja, z večjo odprtostjo, z doslednim uresničevanjem svoje agencijske vloge,
ne pa - kot se je do sedaj pogosto dogajalo - z neustrezno
in prestrogo selekcijo informacij in z uredniškimi komentarji
o dogodkih, ne da bi pred tem
posredoval osnovo informacij
o dogodku.
7. Tiskovni svet predlaga,
da se s temi stališči seznani
Predsedstvo RK SZDL Slovenije in Zvezna konferenca SZDL
Jugoslavije, ki bi morala tej
problematiki prek svojih organov in oblik dela pravočasno
in stalno posvečati ustrezno
pozornost. Tiskovni svet tudi
poziva sredstva javnega obveščanja, naj analizirajo pojave
zapiranja informacij, s katerimi
se srečujejo pri svojem delu in
zahtevajo o njih razpravo v
SZDL in v drugih njenih sestavnih delih.
Preseganje takega stanja na
področju informiranja z doslednim uresničevanjem ustavne
vloge SZDL pomeni, da je treba s pomočjo sredstev javnega
obveščanja sprejeta stališča z
argumenti uveljaviti med delovnimi ljudmi in občani in s
tem zagotoviti možnosti za
vpliv argumentiranih socialističnih sil tudi na tem področju.
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lastnega tehnološkega sistema

trdnega in

ni

neodvisnega gospodarstva

9 Za sedanji položaj našega gospodarstva je značilna visoka stopnja enosmerne
tehnološke in ekonomske odvisnosti
• Približno 98 odstotkov prej sklenjenih licenčnih pogodb s tujimi partnerji vsebuje
zelo restriktivne klavzule za naše organizacij®
• Pomanjkanje opredeljene strategije lastnega tehnološkega razvoja povzroča
nestabilnost domačega gospodarstva in izgubljanje možnosti države, da se
vključi v mednarodno delitev dela
• Tehnološki razvoj mora v prihodnjem obdobju sloneti na razvoju domačih raziskovalnih zmogljivosti, bolj intenzivnem planiranju, dogovarjanju in združevanju dela
in sredstev za panoge, grupacije in proizvode
Pomanjkanje dolgoročno celo zablokirano lastno raziDosedanji hitri ekonomski in Pripravilo jo je več zveznih orskovalno in razvojno delo.
družbeni razvoj Jugoslavije, ki ganov in organizacij, pristoj- opredeljene strategije tehnoVeliko število organizacij
sloni predvsem na uvozu tuje nih za to področje. Informacijo loškega razvoja države in do- združenega dela ni niti poskutehnologije iz visoko razvitih je Zvezni izvršni svet poslal v ločene politike uvoza tehnolo- šalo razviti lastne tehnologije
industrijskih držav, vse bolj obravnavo delegatom Skup- gije zavira našo državo pri in potemtakem tudi ni s svojienakopravnem vključevanju v
otežuje hitrejši razvoj lastne ščine SFRJ.
mednarodno delitev dela, pou- mi raziskovalnimi zmogljivosttehnologije in nadaljnji neomi zmoglo konkurirati močnim
dvisni ekonomski ter tehnolo- HITREJŠI EKONOMSKI darja omenjeno gradivo.
tujim družbam. Tako so tuji
ški razvoj domačega gospo- RAZVOJ
partnerji, prek sodelovanja z
darstva. Ni pa omogočeno niti
našimi organizacijami združeCelotni razvoj Jugoslavije VISOKA STOPNJA
uresničevanje nekaterih ključnega dela, gradili in utrjevali
ODVISNOSTI
med
drugim
pogojuje
tudi
nih strateških razvojnih ciljev
monopolne pozicije na našem
uporaba
sodobne,
visoko
proJugoslavije. Vse to zahteva
Za
sedanje
stanje
našega
tržišču.
čimprejšnjo izdelavo skupne duktivne tehnologije iz razvitih gospodarstva je značilna visorazvojne strategije, posebej te- držav oziroma velikih družb, ki ka stopnja enosmerne tehnoTak tehnološki razvoj, pravi
hnološke, ki bo omogočila ra- so prerasle nacionalne držav- loške in ekonomske odvisnosti Informacija, je oviral izvajanje
zvoj tehnologije v skladu s ne okvire, omenja na začetku od tujine, ki se kaže v zelo neu- standardizacije in tipizacije,
strateško-političnimi,
eko- Inormacija.
in neenakopravnem saj je hkrati povzročil proiPretok znanja in tehnologije godnem
nomskimi in obrambnimi poodnosu med tujimi dajalci te- zvodnjo in eksploatacijo širotrebami ter zahtevami Jugosla- v našo državo, posebej v prvih hnologije in našimi uporab- kega asortimenta raznih tipov
povojnih desetletjih, je omo- niki.
vije.
iste vrste proizvodov. To pa
Te ugotovitve, pregled eko- gočil hitrejše premagovanje
Uvoz tehnologije bi bil v po- zopet povzroča nepremostljive
nomsko-tehnološkega položa- tehnološke in ekonomske zao- vojnem obdobju povsem upra- težave pri graditvi enotnih teja našega gospodarstva in stalosti. Toda, stopnja naše vičen, če bi tej prvi fazi sledilo hnoloških sistemov (telekomupredlog nadaljnjih nalog ter odprtosti bi morala biti v skla- obdobje razvoja lastne tehno- nikacij, integralnega transporukrepov pri uresničevanju du z ekonomskimi možnostmi logije: ali prek angažiranja ta, elektroenergetskega sisteenotne strategije lastnega te- države, z našimi razvojnimi lastnih raziskovalnorazvojnih ma), kakor tudi pri zagotavljahnološkega sistema vsebuje usmeritvami in interesi ljudske zmogljivosti, ali pa z združeva- nju rezervnih delov, skladiščeInformacija o graditvi strategi- obrambe. Sedanja praksa pa v njem raziskovalnih prizade- nju, servisiranju in podobno.
je, koordiniranja in usmerjanja celoti ne ustreza nobeni od teh vanj več organizacij združene- Mimo tega se domače organitehnološkega razvoja SFRJ. zahtev.
ga dela oziroma njihovim po- zacije združenega dela z vse
vezovanjem z znanstvenorazi- tesnejšim poslovnim povezoVOCOCOGOOOOOOOOOOOCOGOOO^OOO^^SOOCCOOCOS«
skovalnimi inštitucijami. Na- vanjem s tujimi družbami zamesto tega se je v našem go- čenjajo obnašati kot člani
8 INFORMACIJA O GRADITVI STRATEGIJE,
spodarstvu začel proces ci- »družin« teh družb in se poS KOORDINIRANJA IN USMERJANJA TEHNOLOŠKEGA
^ RAZVOJA SFRJ
n kličnega uvažanja tehnologije, drejajo njihovi poslovni filozoiSoooocooccoc<>oococ<>c<>«x>scco&=os<oooosocood s katerim je zapostavljeno in fiji in obnašanju.
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CIKLIČNI UVOZ
TEHNOLOGIJE
Proces cikličnega uvoza tehnologije brez lastnega razvoja ne omejuje samo širšega
izvajanja načela svobodnega
združevanja dela in sredstev,
temveč hkrati ovira svobodno
menjavo in povezovanje znanosti in dela. Na ta način pa je
tehnološka odvisnost precej
nad ustrezno stopnjo. V takih
pogojih je angažiranje lastnih
znanstvenih in raziskovalnih
razvojnih zmogljivosti omejeno na minimum.
Informacija prinaša podatek,
da 98 odstotkov prej sklenjenih licenčnih pogodb vsebuje
restriktivne klavzule, kot na
primer plačevanje pravice do
patenta tudi po prenehanju
njegovega trajanja, prepoved
izvoza proizvodov, izdelanih
po uvoženi tehnologiji, obvezno nakupovanje reprodukcijskega materiala, surovin in bazičnih komponent od lastnikov
tehnologije, prepoved uporabe uvožene tehnologije po
prenehanju veljavnosti pogodbe in sprejem obveznosti, da
proizvedenega blaga ni mogoče izvažati.
Po analizi licenčnih pogodb,
ki jo je lani pripravil Zvezni zavod za patente, je bilo več kot
83 odstotkov pogodb sklenjenih pred sprejetjem Zakona o
dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami. Vse te številne pogodbe
so vsebovale obveznost naših
organizacij, da od tujega prodajalca tehnologije uvažajo
surovine, reprodukcijski material in komponente. Hkrati pa
je bil več kot v 89 odstotkih
primerov prepovedan izvoz
proizvodov, izdelanih po uvoženi licenci.
Načeloma enake odnose dovoljujejo tudi pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju in skupnih vlaganjih,
če vitalne komponente, surovine in reprodukcijski material
proizvaja tuji partner, tehnološko manj pomembne sestavine
pa naše organizacije. Čeprav
Zakon o dolgoročni proizvodni
kooperaciji iz leta 1978 ne dovoljuje več sklepanja takih pogodb, bomo njihove učinke še
dolgo čutili, saj te pogodbe veljajo 10 in več let.
Po navedbi omenjenih podatkov Informacija povzema,
da se naši pomembni cilji vse
večjega izvoza in manjšega
uvoza ne uresničujejo predvsem zaradi tega, ker je dosedanji tehnološki razvoj dosežen v glavnem z uvozom tuje
poročevalec

tehnologije. Vse večja stopnja
ekonomske in tehnološke
odvisnosti od tujine resno
ogroža nadaljnji celoten razvoj
prizadetih organizacij in gospodarstva. Taki odnosi pa so
tudi vir nestabilnosti našega
gospodarstva, saj ob vsakih
resnih motnjah v svetovnih gospodarskih tokovih tuje družbe prevalijo svoje težave na
pleča naših organizacij združenega dela.
NIZKA RAVEN
UVOŽENE
TEHNOLOGIJE
Vse čvrstejše povezave s tujimi dajalci tehnologije postajajo tudi ovira dogovarjanju in
sporazumevanju med našimi
organizacijami
združenega
dela. Njihova ekonomska moč
in konkurenčni položaj na našem tržišču namreč ne izhajata
iz lastnih raziskovalnih rezultatov, temveč sta odvisni od
raziskovalno razvojnih laboratorijev ter institutov tujih
družb, s katerimi so poslovno
povezane.
Podobno sistem samoupravnega planiranja v vsej svoji strukturi, od organizacij
združenega dela do federacije,
ne zajema tehnološkega programiranja. Zaradi tega pa
eden od najpomembnejših dejavnikov ekonomskega razvoja
ostaja zunaj okvirov družbene
kontrole in pozornosti, poudarja Informacija.
Domače
raziskovalno-razvojne zmogljivosti niso in ne
morejo biti v dovolj veliki meri
angažirane pri razvoju lastne
tehnologije vse dotlej, dokler
traja nenadzorovani uvoz tuje
tehnologije. Njen razvoj pa ne
spodbujajo v dovolj veliki meri
sistemski ukrepi, tako da naše
organizacije često uvažajo tako tehnologijo, ki je na nižji
ravni od tiste, ki jo že uporabljamo v Jugoslaviji.
Tudi ukrepi tekoče ekonomske politike v celoti ne dajejo
želenih rezultatov. Razlog za
to je, da korenine gospodarske
nestabilnosti med drugim
izhajajo tudi iz dosedanjega
razvoja tehnologije v našem
gospodarstvu. Znanstveno tehnično sodelovanje z drugimi
državami ne prinaša potrebnih
rezultatov, saj ni grajeno na
dolgoročnih razvojnih programih. Ob uvozu tehnologije organizacije ne namenjajo dovolj pozornosti standardizaciji
in tipizaciji in ne mislijo dovolj
na sodobnost in kakovost meril ter merilne opreme.
Nezadovoljivi izvozni rezultati se vrstijo tudi zaradi tega,
ker doslej ni bila v dovolj veliki
meri preučena strategija multi-

nacionalnih družb glede na paj s Skupnostjo industrije
naše organizacije in gospo- oborožitve in vojaške opreme
darstvo v celoti, omenja Infor- Jugoslavije.
macija.
Razmerje med deležem domače opreme v primerjavi z
uvoženo sedaj ni zadovoljivo
RAZVOJ LASTNE
zaradi slabosti v domači strojTEHNOLOGIJE
ni industriji. Oprema je danes
Pri prizadevanjih za pospe- ena največjih postavk jugoslošitev tehnološkega razvoja go- vanskega uvoza in je potemtaspodarstva se Jugoslavija, po- kem pomembno vprašanje
dobno kot druge manj razvite ekonomske in obrambne neodržave, sooča z mnogimi teža- dvisnosti države.
vami in z različnimi oblikami
prevlade industrijsko razvitih
držav v mednarodnih ekonom- GRADITEV
skih odnosih. Odgovor neuvr- STRATEGIJE
ščenih in držav v razvoju nad TEHNOLOŠKEGA
dominacijo velikih multinacio- RAZVOJA
nalnih družb je bil oblikovan
na srečanjih na najvišji ravni
Temeljni cilj strategije tepredstavnikov
neuvrščenih hnološkega razvoja Jugoslavidržav, sprejet pa je bil tudi na je je v daljšem časovnem obV. in VI. Posebnem zasedanju dobju uresničitev takega teGeneralne skupščine OZN To hnološkega razvoja gospodarnačelo terja naslonitev na last- stva, ki bo omogočil smotrno
ne sile, kar ne pomeni kon- in učinkovito izvedbo ciljev
frontacije z razvitimi državami. družbenoekonomskega razvoIzvedba tega načela mora ja, kakršnega predvidevajo
predvsem okrepiti pogajalske dolgoročni in srednjeročni
pozicije manj razvitih držav in družbeni plani.
zagotoviti ugodnejše pogoje
Tak tehnološki razvoj zahteza njihovo sodelovanje z razvi- va najširše angažiranje lastnih
timi državami.
raziskovalno-razvojnih potenNadaljnji razvoj držav v ra- cialov, saj bo to omogočilo razvoju mora sloneti na razvoju zvoj lastne tehnologije in selastne tehnologije, in sicer lektiven uvoz tuje. To bo vplipredvsem v tistih panogah in valo tudi na smotrno delitev
na tistih področjih, ki so stra- dela, odpravljanje in zmanjšeteškega pomena za razvoj po- vanje ovir za širše in ekonomsameznega narodnega gospo- sko upravičenejše združevanje
darstva. Jugoslavija ima tako dela in sredstev v našem gopotrebe kot možnosti, da na spodarstvu, povečala se bo tepodročju razvoja lastne tehno- hnološka neodvisnost od tujilogije naredi resen preokret, ne, kakor tudi obrambne sposaj sedanji položaj ne ustreza sobnosti naše države. Ne naniti povečanim potrebam go- zadnje bo to omogočilo večje
spodarstva, niti zmogljivostim vključevanje jugoslovanskega
in možnostim države.
gospodarstva v mednarodno
Posebej Informacija omenja, delitev dela in njegov stabilkako je taka usmeritev po- nejši razvoj v daljšem časovmembna za izvajanje splošne nem obdobju.
ljudske obrambe na področju
Informacija potem predlaga,
oboroževanja in vojaške opre- da te dolgoročne cilje in nalome, kjer mora biti temeljni vir ge uresničimo prek družbeneplaniranja naših obrambnih ga dogovora o strategiji tehnopotreb lastno jugoslovansko loškega razvoja ter s pomočjo
gospodarstvo.
družbenih dogovorov in spoStrategija tehnološkega ra- razumov organizacij združezvoja mora zagotoviti, da bo nega dela za posamezne paJugoslavija sposobna razvijati, noge, grupacije, skupine proiosvajati in proizvajati najso- zvodov ali proizvode.
dobnejše sestavine in sredstva
Sklenitev takega družbeneoborožitve ter vojaške opreme, ga dogovora predvideva tudi
kar je pomembno tudi za ra- Dogovor o temeljih Družbenezvoj mnogih industrijskih pa- ga piana Jugoslavije za obnog. Za specifično področje dobje 1981-1985 o usklajevaproizvodnje te opreme in obo- nju in usmerjanju tokov družrožitve ima povečanj osamo- bene reprodukcije, kakor tudi
svojitev poseben strateški po- Resolucija o družbenoekomen, zato je potrebno v pro- nomskem razvoju za letos. Z
gramih izdelave novih vrst omenjenim Dogovorom bi
proizvodov upoštevati tudi po- med drugim zajeli tudi najpotrebe te prioritetne proizvod- membnejše probleme določanje, Večja proizvodnja jekla in nja politike in meril za transfer
barvnih kovin, kemična indu- tehnologije iz razvitih držav in
strija, proizvodnja orodij in le- med organizacijami združenežajev, se mora načrtovati sku- ga dela v Jugoslaviji, zagotav11

tjanje smotrnejšega uvoza tehnologije in uporabe znanja
na širših temeljih sodobnih tehnoloških rešitev. Nadalje bi s
tem predvideli pogoje za hitrejši razvoj dejavnosti, ki prispevajo k modernizaciji in tehnološkemu napredku in
izboljšanju položaja Jugoslavije v mednarodni menjavi. Prav
tako bi to omogočilo graditev
enotnega jugoslovanskega sistema tehnoloških informacij,
sprejetje jugoslovanskih standardov, metroloških predpisov, tehničnih normativov za
pospeševanje
racionalnega
nadomeščanja uvoženih surovin in proizvodov z domačimi,
povečanje izvoza, izboljšanje
kakovosti proizvodov in izvoz
lastne tehnologije.
Dogovor bi moral vsebovati
tudi merila, ki bi bila izhodišče
pri uresničevanju politike uvoza tehnologije in določiti prioritete pri njenem uvozu na posameznih področjih.
Za organizirano in kontinuirano izvajanje strategije tehnološkega razvoja je potrebno oblikovati na ravni federacije ustrezne organizacijske
okvire. V tem smislu Informacija prelaga ustanovitev Komisije za tehnološki razvoj kot
delovnega telesa Zveznega
izvršnega sveta, hkrati pa natančneje opredeljuje vprašanja, ki bi terjala mnenje Komisije.
Zaradi usklajevanja stališč
zainteresiranih zveznih organov organizacij in nujne koordinacije na področju tehnološkega razvoja, Informacija
predlaga tudi ustanovitev sve-

Pri

ta za obravnavo vprašanj na
področju tehnološkega razvoja kot skupnega kolegijskega
telesa. Ta svet bi se oblikoval v
sestavu Zveznega komiteja za
energetiko in industrijo.
SPODBUJANJE
LASTNEGA
TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJA
Uresničevanje
določenih
skupnih ciljev družbenoekonomskega razvoja v obdobju
1S81-1985 zahteva pospešeni
tehnološki razvoj z opiranjem
na lastno znanstveno in raziskovalno delo, razvoj lastne tehnologije in optimalno izkoriščanje tuje. To terja tudi posebne priprave za programiranje in planiranje tehnološkega
razvoja v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Ta razvoj namreč mora postati vsebinski del planov omenjenih
organizacij in skupnosti.
Letošnja Resolucija predvideva, da bodo republike in pokrajini s svojimi predpisi določile, naj organizacije združenega dela namensko usmerjajo določen odstotek od vrednosti uvožene tehnologije za
razvijanje domače tehnologije.
Organizacije naj bi tudi spodbujali, da za te namene dajejo
še del akumulacije.
Optimalno izkoriščanje celotnih domačih rezerv zahteva
krepitev funkcije planiranja in
programiranja v organizacijah
združenega dela. To pa terja
intenzivnejše združevanje dela
in sredstev, s katerimi bi zago-

mnogih

tovili potreben denar za tehnološki razvoj, morda tudi prek
posebnega sklada za financiranje teh nalog.
Brez pravih informacij o položaju in razvoju tehnologije v
svetu in pri nas ni le onemogočen sprejem smotrne in optimalne odločitve o strategiji tehnološkega razvoja, temveč ni
mogoča niti racionalna proizvodnja, ki bi zagotovila konkurenčnost na tujem tržišču,
opozarja Informacija. Kupovanje tehnologije in opreme le na
sejmih, brez kritične analize
(pri čemer so te tehnologije
pogosto zastarele), kažejo, da
naše organizacije niso kakovostno informirane o razvoju
tehnologije, ki jo potrebujejo.
Med različnimi institucijami,
ki imajo informacije o razvoju
tehnologije, ni sodelovanja in
izmenjave informacij. Teh
ustanov pa je tudi premalo, da
bi lahko vplivale na graditev in
izvajanje strategije tehnološkega razvoja. Zaradi tega bi
bilo nujno potrebno oblikovati
enoten jugoslovanski sistem
informiranja o teh vprašanjih,
predvideti prioritete pri zbiranju teh podatkov in zagotoviti
distribuiranje aktualnih informacij združenemu delu.
SKLEPI ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Informacija na koncu poudarja, da jo je obravnaval in
sprejel Zvezni izvršni svet in
naložil Zveznemu komiteju za
energetiko in industrijo, naj
kot nosilec naloge pripravi
predlog Družbenega dogovora

uporabnikih

o strategiji tehnološkega razvoja SFRJ. Dokument naj bi
določil temeljna načela politike lastnega razvoja tehnologije, merila za njen uvoz ter
ukrepe, ki jih bodo podpisniki
dogovora sprejeli za izvajanje
dogovorjene strategije tehnološkega razvoja.
Informacija vsebuje tudi priporočilo Gospodarski zbornici
Jugoslavije, da, v sodelovanju
s splošnimi združenji zbornic,
spodbudi sklepanje dogovorov in sporazumov, posebej za
strateško pomebne panoge in
področja gospodarstva med
zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi o strategiji
tehnološkega razvoja za panoge, grupacije skupine proizvodov ali proizvode. Splošna
združenja in zbornice morajo
spodbuditi združevanje dela in
sredstev organizacij združenega dela za hitrejši razvoj lastnega znanstvenega in raziskovalnega dela ter lastne tehnologije.
Zvezni izvršni svet predvideva tudi oblikovanje Komisije za
tehnološki razvoj kot svojega
delovnega telesa, kakor tudi
oblikovanje posebnega delovnega telesa za koordiniranje
dela zveznih upravnih organov
in organizacij na tem področju,
ZIS pa je tudi zadolžil Zvezni
zavod za družbeno planiranje,
da bo skupaj z drugimi pristojnimi institucijami, pripravil
predlog projektne naloge za
preučevanje problemov informiranja o tehnološkem razvoju
SFRJ, ki ga mora ZIS dobiti do
konca leta.

družbenih

sredstev upada finančna disciplina
• Od skupaj 449.000 ugotovljenih nezakonitosti, jih največ odpade na nedosledno
izvajanje Zakona o ugotavljanju plačil ter na obračun in vplačevanje obveznosti,
kakor tudi na plačevanje investicij
• Številni uporabniki družbenih sredstev so nezakonito prikazali celoten prihodek,
vrednost zalog, plačila iz prodaje proizvodov, investicije ter inventure
• SDK je ugotovila 154 milijonov dinarjev izgub in 902 poneverbe na račun družbene
lastnine v vrednosti 40 milijonov dinarjev
• Služba je sprejela 4000 sklepov s katerimi je potem izdala 30.000 nalogov za
odpravljanje nezakonitega delovanja, prijavljenih pa je bilo 35.000 odgovornih
oseb
Poročilo o delu Službe druž- usmerjena k doslednemu izvabenega knjigovodstva Jugo- janju sistemskih zakonov in
slavije za leto 1980 poudarja, drugih predpisov na področju
da je bila Služba programsko družbene evidence in informi12

ranja, kontrole, ekonomsko finančne revizije in plačilnega
prometa. Poročilo prikazuje
temeljne smeri njenega delo-

vanja z najpomembnejšimi podatki o doseženih rezultatih v
minulem letu. Ti opozarjajo tudi na določene pomanjkljivosti
poročevalec

g POROČILO SLUŽBE. DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
^
JUGOSLAVI JE ZA LETO 1380
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poslovanja uporabnikov druž- letu, kar je prispevalo k širši
benih sredstev. Služba je od- obravnavi njenih ugotovitev,
krila precejšnje število prime- pri čemer se razprave niso
rov, ko so uporabniki družbe- ustavile le pri tekočem poslonih sredstev želeli ta sredstva vanju, temveč so gradiva uponenamensko uporabljati, kar rabljali v organizacijah tudi za
še posebej velja za plačevanje planske potrebe.
investicijskih obveznosti in
Širšo uporabo posameznih
uporabo obratnih sredstev za- podatkov omejuje poslovna
nje. Določeno število uporab- tajnost. Veljavni predpisi nanikov pa dosledno ne izvaja mreč zahtevajo, da morajo
zveznih zakonov in drugih ostati knjigovodski dokumenti
predpisov, ki urejejo razpola- in podatki organizacij združeganje z družbenimi sredstvi.
nega dela ter drugih uporabniTo redno letno Poročilo kov družbenih sredstev poSlužbe družbenega knjigovod- slovna tajnost. Zaradi tega
stva so dobili v obravnavo de- Služba posebej opozarja na
legati Skupščine SFRJ.
problem spremljanja posameznih oblik končne porabe.
Med drugim, da za spremljanje
DRUŽBENA EVŽDENCA
investicij ni zagotovljen celovit
iN INFORMIRANJE
pregled nad viri njihovega fiNa področju družbene evi- nanciranja in nameni vlaganj.
dence in informiranja je Služba opravila več dela in izpolni- PREVENTIVNO DELO
la več nalog kot leta 1979. To
Poročilo kaže, da je SDK povelja tako za statistična raziskovanja, pomembna za vso sebno pozornost namenila
državo, kot za informiranje preventivnemu delovanju zazdruženega dela, delegatskih radi doslednega izvajanja zaskupščin in drugih samou- konov in drugih predpisov. Tapravnih organizacij ter skup- ko vsakodnevno nadzoruje
nosti, poudarja začetak Poro- plačilne naloge in pretok sredčila. SDK je izvedla 49 statistič- stev z žiro računov uporabninih raziskovanj, obdelala okoli kov in periodično preverja toč155.000 zaključnih računov in nost podatkov, prikazanih v
267.000 periodičnih obraču- periodičnih in drugih obračunov, kar je za 10 oziroma 7 nih ter zaključnih računih. Pri
odstotkov več kot leto poprej. tej kontroli je Služba lani odSDK je namenila posebno krila kar precejšnje število napozornost tudi informiranju logov, prek katerih so želeli
združenega dela, saj je žeiela, uporabniki nenamensko upoda bi določene podatke, ki jih rabiti sredstva, predvsem na
zbira, zvedeli tudi organi področju investicij in uporabe
upravljanja in delavci v združe- obratnih sredstev za investicijnem delu. Poročilo omenja, da ske namene.
Zaradi doslednejšega izvajaje lani, po podatkih iz zaključnih računov za leto 1979, dobi- nja ukrepov ekonomske stabilo primerljive kazalce dela de- lizacije je Služba okrepila aklavcev in poslovanja organiza- tivnost inšpekcijske kontrole.
cij združenega dela okoli Opravila je 28.000 inšpekcij21.000 gospodarskih organi- skih pregledov izvajanja sizacij in približno 11.000 orga- stemskih in intervencijskih zanizacij združenega dela na po- konov.
Od skupaj 449.000 ugotovdročju družbenih dejavnosti.
Mimo tega je SDK pripravila ljenih različnih primerov nezaveč kot 10.000 informacij in konitosti in nepravilnosti, jih
analiz ali 16 odstotkov več kot največ odpade na nedosledno
leta 1979. Te analize so obrav- izvajanje Zakona o zagotavljanavale pogoje pridobivanja in nju plačil med uporabniki
razporejanja dohodka oziroma družbenih sredstev (okoli
prihodkov in odhodkov v ne- 180.000), na obračun in plačilo
gospodarskih dejavnostih, gi- obveznosti (okoli 63.000) in na
banja vseh oblik porabe, obli- zagotavljanje plačevanja invekovanje akumulacije, stanje iz- sticij (okoli 4.000). Ob upoštegub in njihovo pokrivanje, gi- vanju, da je SDK kontrolirala
banja izplačevanja osebnih poslovanje vsakega osmega
dohodkov in podobno. Poroči- uporabnika, Poročilo sklepa,
lo posebej poudarja, da je vsa da se sistemski zakoni in drugi
ta gradiva SDK pošiljala orga- predpisi ne uporabljajo doslenom upravljanja in ne poslovo- dno pri velikem številu teh
dnim organom kot v prejšnjem uporabnikov, predvsem tistih,
poročevalec

ki ne razpolagajo z večjimi
sredstvi.
Poleg objektivnih, predvsem
ekonomskih težav, so po mnenju Službe vzrok za te nepravilnosti tudi nerazviti samoupravni odnosi, nevestno in malomarno poslovanje, slaba organizacija dela, neodgovornosti posameznih kadrov, slabosti pri delu samoupravne delavske kontrole in podobno.
KONTROLA
ZAKLJUČNIH
RAČUNOV IN
PERIODIČNIH
OBRAČUNOV
Lani je SDK pregledala skoraj 7 000 zaključnih računov in
2.000 periodičnih obračunov.
Pri tem je ugotovila, da je skoraj 2.000 uporabnikov družbenih sredstev nezakonito prikazalo celoten prihodek v višini 4
milijarde dinarjev, ker so upoštevali tudi neplačano realizacijo in prikazali višje izredne
prihodke. Približno 1.800 uporabnikov je nezakonito ugotovilo dohodek v vrednosti 3,5
milijarde dinarjev, čisti dohodek pa je v višini 2,5 milijarde
dinarjev napačno ugotovilo
1.400 uporabnikov družbenih
sredstev. Manjše izgube po
zaključnem računu za leto
1979 je prikazalo 438 uporabnikov v vrednosti okoli 2 milijardi dinarjev, po periodičnih
obračunih pa 139 uporabnikov'
v vrednosti 483 milijonov dinarjev.
Poročilo opozarja, da so bile
ugotovljene številne nezakonitosti med preverjanjem izkazanih vrednosti zalog, terjatev in
obveznosti iz poslovnih razmerij, in sicer predvsem v tistih organizacijah, ki poslujejo
na meji rentabilnosti ali z izgubo, kakor tudi v določenem
številu organizacij s področja
prometa.
KONTROLA
IZVAJANJA ZAKONOV
Kontrola izvajanja Zakona o
zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih sredstev je
odkrila številne nezakonitosti,
ki jih je bilo lani več kot leto
poprej. Kontrolo zakonitega
zagotavljanja plačil pri prodaji
proizvodov in opravljanju storitev ter plačil investicijskih
vlaganj je SDK izvedla pri 5000
uporabnikih Pri tem je SDK
odkrila, da jih kar 2.000 ni poslovalo zakonito. Kontrolo izdajanja menic brez nastanka
dolžniško-upniškega razmerja
je bila opravljena pri skoraj
3.000 uporabnikih, SDK pa je
pri tem odkrila 415 nezakonitih

ravnanj Vrednostno ugotovljene nepravilnosti dosegajo
26 milijard dinarjev.
V nadaljevanju Poročilo prinaša podatke o poskusih kršenja Zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih
investicij. Preglede na tem področju je SDK lani opravila pri
652 uporabnikih (pri 51 odstotkih vseh lanskih investitorjev)
oziroma za 870 investicijskih
objektov. Nezakonitosti so delavci odkrili pri 31 investitorjih
za 34 objektov s predračunsko
vrednostjo okoli 5 milijard dinarjev.
Ugotovljeno je bilo nadalje,
da večina bank dosledno spoštuje določbe Zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema in o posebnih pogojih
za dajanje investicijskih kreditov. Vendar so tudi primeri, ko
temu ni tako, predvsem glede
načina ugotavljanja kratkoročnega kreditnega potenciala in
likvidnega investicijskega potenciala oziroma avaliranja
menic ali izdajanja garancij
prek zneskov teh potencialov
Tretjina med 3.000 prekontroliranimi uporabniki družbenih sredstev ni zakonito opravila inventure. Določene nepravilnosti so bile ugotovljene
tudi pri organih in organizacijah, ki se financirajo iz proračuna federacije,
Prav tako je SDK odkrila primere zlorab in privatizacije
družbenih sredstev ali pridobivanja protipravnne premoženjske koristi. Služba je odkrila
približno 1.300 primerov primanjkljajev v vrednosti 154 milijonov dinarjev in 902 poneverbi v vrednosti 40 milijonov
dinarjev, kakor tudi 3.000 primerov nezakonitih izplačil po
fiktivni ali lažni dokumentaciji
v znesku 71 milijonov dinarjev
EKONOMSKO
FINANČNA REVIZIJA
V okviru svojih pristojnosti
je SDK uspešno opravila tudi
ekonomsko finančno revizijo
pri tistih uporabnikih družbenih sredstev, ki so to zahtevali,
in sicer pri 36 organizacijah
združenega dela, 72 delovnih
skupnostih in pri 5 sistemih
združenih bank.
Revizija zaključnih računov
za leto 1979, opravljena lani, je
pokazala, da številne organizacije združenega dela v zaključnih računih realno in objektivno prikazujejo finančno
stanje in rezultate poslovanja.
Vendar je še vedno določeno
število organizacij, ki neobjektivno prikazujejo posamezne
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kategorije v bilancah in svoje
poslovne uspehe.
Ekonomsko finančna revizija bank pa je pokazala, da bilance stanja vsebujejo prenešene izgube oziroma, da ti dokumenti realno in objektivno
ne prikazujejo finančnega stanja. Gre za izgube zaradi tečajnih razlik in sumljivih ali spornih terjatev iz kreditov.
Po podatkih plačilnega prometa Poročilo opozarja na vse
večjo stopnjo nelikvidnosti
bank. Sredstva rezervnega
sklada in obvezne rezerve so
banke uporabile v 89 odstotkih
več primerov kot leto poprej.
Zaradi vsega tega Poročilo
opozarja, da kljub knjigovodskim temeljem računovodska
funkcija ne zadovoljuje sodobnih informacijskih zahtev.
Glavna usmeritev delavcev v
knjigovodstvih je, da v skladu s
prepisi sestavijo periodične in
zaključne račune, medtem ko
ti ljudje informacijam, potrebnim za sprejemanje poslovnih
in samoupravnih odločitev ne
posvečajo dovolj pozornosti.
Pri sprejemanju ukrepov za
preprečevanje različnih zlorab
Služba mnogokrat ni izkoristi-

la svojih represivnih pristojnosti, poudarja Poročilo. Veliko
bolj si je prizadevala, da bi z
preventivnim delovanjem zagotovila dosledno uporabo zakonov. O vseh škodljivih pojavih je SDK redno in pravočasno informirala organe pregona, samoupravne delavske
kontrole in pristojne organe v
skupščini družbenopolitičnih
skupnosti (prek 6.000 informacij).
Tesno je SDK sodelovala tudi z organi pregona in sojenja,
s pristojnimi inšpekcijskimi
službami in družbenimi pravobranilci
samoupravljanja.
Sprejela je okoli 4.000 sklepov,
po katerih je bilo izdanih okoli
30.000 nalogov o prepovedi
dejavnosti, ki ni v skladu s
predpisi. Zaradi nezakonitega
razpolaganja z družbenimi
sredstvi je prijavljenih okoli
35.000 odgovornih oseb.
Poročilo pa tudi zatrjuje, da
organi pregona in sojenja zavrnejo precejšnje število prijav
SDK zaradi neznatne družbene
nevarnosti. Taka ocena pa je
precej neprepričljjiva, pravi
naprej Poročilo. Zaradi tega
Služba zveznim organom

Mednarodne olajšave

predlaga, naj . preučijo tudi in tehnični pogoji za uvajanje
kvalifikacijo posameznih ka- verižnega načina plačevanja,
zenskih določb zakona glede kar je kvalitativna novost v plagospodarskih prestopkov in čilnem sistemu. Njegovo poskusno obratovanje se je priprekrškov.
čelo 1. aprila letos:
Na koncu Poročilo tudi omePLAČILN! PROMET
nja, kako je Služba posebno
Za okoli 177.000 uporabni- pozornost posvetila kontroli
kov družbenih sredstev oprav- zakonitosti oblikovanja in razlja SDK posle plačilnega pro- polaganja s sredstvi proračuna
meta v državi. V te namene je federacije, nalogov za vplačila
obdelala okoli 516 milijonov in izplačila sredstev z računa
nalogov. V primerjavi z letom Interesne skupnosti Jugoslavi1979 se je lani obseg plačilne- je za ekonomske odnose s tujiga prometa, prikazan prek ob- no ter kontroli sprememb na
delanih nalogov, zmanjšal za 6 žiro računu Sklada federacije.
odstotkov.
V postopku eksterne kontrole
Struktura celotnega plačil- je SDK odkrila nepravilnosti in
nega prometa pa je bila glede nezakonitosti pri večjem števina dneve ugodnejša kot leta lu uporabnikov družbenih
1979, saj je deiež sredstev, sredstev, ki proizvajajo za oboprenešenih v istem dnevu, za 2 rožitev in vojaško opremo.
odstotka večji kot leta 1979. To
V drugem delu pa Poročilo
pa pomeni, daje bilo lani plačevanje hitrejše in učinkovitej- govori o nadaljnjih prizadevaše. Prek 80 odstotkov plačil njih, da se z avtomatizacijo naprek SDK se izpelje istega dne, log še poveča učinkovitost dela SDK, in sicer predvsem za
petina pa v dnevu ali več.
Služba si zelo prizadeva, po- bljšo organizacijsko in kadrovsebej omenja Poročilo, da bi sko usposobljenostjo. Sicer pa
razvila in posodobila sistem in je v Službi družbenega knjigotehnologijo na področju pla- vodstva konec leta 1980 delalo
čilnega prometa. Obstajajo ta- 23.371 ljudi ali le 1,1 odstotka
ko zakonski kot organizacijski več kot leta 1979.

pri

predmetov prosvetnega,

uvozu
znanstvenega

in

kulturnega značaja

• S podpisom Protokola k Sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja se države pogodbenice zavezujejo za oprostitev
carine in drugih dajatev pri uvozu teh proizvodov
tov prosvetnega, kulturnega in
znanstvenega značaja. To se
nanaša' na avdiovizualno gradivo, športno gradivo, glasbene instrumente in drugo glasbeno opremo, gradivo in aparate, ki so namenjeni za izdelavo knjig, publikacij in dokumentov, če niso predmet posebne izjave glede določenih
odstopanj.
To so glavni deli Protokola k
Sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja, ki je
bil pripravljen na sedežu v New
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJ! PROTOKOLA K
Yorku marca 1977. Sporazum
SPORAZUMU O UVOZU PREDMETOV PROSVETNEGA,
je bil sicer sprejet na petem
ZNANSTVENEGA IN KULTURNEGA ZNAČAJA - AS 407
zasedanju Generalne konfeSxjoocoooosooooooooo<x>ocoocoooosooc<>a<soos«s5S rence UNESCO, ki je bila v Fi-

Države pogodbenice oziro- Oprostitev od uvoznih davščin
ma podpisnice Protokola k se nanaša tudi na instrumente
Sporazumu o uvozu predme- in aparate, kot tudi na predmetov prosvetnega, znanstvene- te, ki so namenjeni slepim in
ga in kulturnega značaja se za- drugim prizadetim osebam. To
vezujejo, da oprostitev od ca- pa samo v primeru, ko vsi ti
rin in drugih davščin za uvoz predmeti ustrezajo pogojem,
ali pri uvozu razširijo na knji- ki so določeni v prilogah in
ge, publikacije in dokumente, kadar so izdelani v neki drugi
umetniška dela in zbirke pred- državi pogodbenici.
Pogodbenice se prav tako
metov, ki so posebej namenjeni prosvetnemu, znanstvene- zavezujejo za uvoz brez plaćamu in kulturnemu razvoju. nja carine tudi drugih predmeOOOOOOOOSOOOOOOCOCOOOSOOOCOOOOOCCiOBO«
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rencah leta 1950. Med tem časom pa je Generalna konferenca UNESCO leta 1970 sprejela
določbe Konvencije o ukrepih,
ki se sprejemajo zaradi prepovedi in preprečevanja nezakonitega izvoza, uvoza in transporta kulturnih dobrin, kot tudi določbe Konvencije o zaščiti svetovne kulturne in naravne
dediščine leta 1972.
Jugoslavija je bila od začetka aktivno vključena v priprave
za sprejem tega Sporazuma, ki
ga je kot država pogodbenica
podpisala. Zaradi tega predloga, da se ratificira Protokol k
Sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja in je
poročevalec

Zvezni izvršni svet s tem namenom pripravil in poslal v obravnavo delegatom v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ Predlog zakona o ratifikaciji tega Protokola (AS 407).
PRAVICE IN
OBVEZNOSTI DRŽAV
POGODBENIC
Države pogodbenice se na
podlagi Protokola zavezujejo,
da drugi državi podpisnici Protokola ne plačajo takse in druge interne davščine za določene predmete - knjige uradnih
zakonodajnih in administrativnih dokumentov, knjige in publikacije Organizacije združe-

Posojilo

nih narodov kot tudi knjige in
publikacije, ki se ne prodajajo
in ki jih prejema UNESCO.
Prav tako ne bodo plačevale
takse in davščine za publikacije, ki spodbujajo turizem izven
države uvoznice, predmete namenjene prizadetim osebam,
knjige in publikacije vseh vrst
za slepe, kot tudi druge predmete, ki so namenjeni prosvetnemu, kulturnemu in znanstvenemu razvoju slepih in
drugih mentalno prizadetih
oseb.
Protokol k Sporazumu o
uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja zavezuje države

110

pogodbenice, da delitev deviz
ali dajanje potrebnih dovoljenj
razširijo tudi na knjige in publikacije, ki so namenjene javnim knjigarnam, knjige, ki so
sprejete ali priporočene kot
učbeniki na visokošolskih
ustanovah, knjige v tujih jezikih, filme, diapozitive, in video-trakove.
Države pogodbenice so po
določbah Protokola dolžne, da
razširijo olajšave za gradivo, ki
je namenjeno za izvoz, ki se
uvaža samo zaradi razstavljanja, predmete prosvetnega ali
kulturnega značaja na javni
razstavi, ki je odobrena od pristojnega organa države uvoz-

nice.
Nobena določba tega Protokola ne jemlje pravice državam
pogodbenicam, da na podlagi
svoje zakonodaje sprejemajo
ukrepe za prepoved ali omejitev uvoza oziroma prometa
določenih proizvodov po uvozu. To pa samo v primeru, če
so to motivi nacionalne varnosti, javne morale ali javnega reda v državi pogodbenici.
Protokol je v vsaki državi
članici Sporazuma odprt za
podpis. Generalna konferenca
OZN lahko revidira Protokol V
tem primeru bo zavezoval samo države članice tako revidiranega Protokola.

milijonov dolarjev za

razvoj

industrije
• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je odobrila posojila z vračilnim rokom 13
let in obrestno mero 9,25 odstotka
Gospodarska banka Sarajevo, Kosovska banka Priština,
Investicijska banka Titograd in
Stopanska banka Skopje so
sklenile februarja letos v Washingtonu sporazum o posojilu
110 milijonov dolarjev za peto
kreditno linijo za industrijo.
Ker ni neposredni posojilojemalec je po pogodbi o posojilu SFRJ sklenila z Mednarodno banko za obnovo in razvoj
Sporazum o garanciji Predlog
zakona o ratifikaciji tega Sporazuma je Zvezni izvršni svet
poslal v obravnavo in sprejem
Skupščini SFRJ. Sprejetje tega

predpisa je, kot je poudarjeno
v obrazložitvi, najvažnejši pogoj za doseganje operativnosti
odobrenega posojila.
UPORABA POSOJILA
Po sporazumih o posojilu, ki
so ga sklenile posebej vsaka
našteta banka z Mednarodno
banko je določeno, da je Gospodarski banki Sarajevo odobren kredit 30 milijonov dolarjev, Stopanski banki Skopje 10
milijonov dolarjev, Investicijski
banki Titograd 20 in Kosovski
banki Priština 50 milijonov dolarjev.

Spodbuda

razvoju

Z odobrenimi sredstvi bodo časno plačevanje glavnice,
financirane takšne proizvodne obresti in drugih bremen pozmogljivosti in surovinske ba- sojila. Obenem mora federacize, ki bodo prispevale h go- ja kot garant zagotoviti, da nospodarskem in socialnem ra- ben tuji dolg ne bo imel prezvoju SR Bosne in Hercegovi- dnosti v primerjavi s posojilom
ne, SR Črne Gore, SR Makedo- Mednarodne banke pri dodelinije in SAP Kosova. S temi tvi, realizaciji in razdelitvi desredstvi bodo financirani dolo- viz.
Skupni vračilni rok posojila
čeni razvojni projekti prek poje 13 let. Letna obrestna mera
sojil industrijskim podjetjem.
V sporazumih o posojilu je pa znaša 9,25 odstotka. Rok
določeno, da so investicijski operativnosti posojila pa je koobjekti omejeni na razvojne nec oktobra 1984.
Če posojilojemalec ne izvrši
projekte v proizvodnji, predezapadle obveznosti v določelavi in mali industriji
nem roku, je federacija dolžna,
da to obveznost pravočasno
OBVEZNOSTI
(pSCOOOOGSOCCGGCOI
izvrši s tem, da bo v tem primeFEDERACIJE
ru Narodna banka Jugoslavije,
8 PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
8 GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA
V Sporazumu o garanciji je po nalogu Zveznega sekretaX OBNOVO IN RAZVOJ ZA PETO KREDITNO LINIJO ZA
določeno, da bo federacija riata za finance, prenesla de9 INDUSTRIJO-AS 406
brezpogojno garantirala, kot vizne pravice republik oziroma
teooooooooooooooooccooooocooooooooooooocod? prvi obveznik, točno in pravo- pokrajin v korist federacije

ekonomsko-finančnih

odnosov s Švedsko
Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic
Zvezni izvršni svet je poslal
delegatom v Skupščini SFRJ v
obravnavo Predlog zakona o
ratifikaciji Sporazuma med
SFRJ in Kraljevino Švedsko o
izogibanju dvojnemu obdavporočevalec

čevanju dohodka in premoženja (AS 408). Sporazum je bil
podpisan 18. junija 1900 v
Stockholmu. Sprejetje tega zakona je v enakopravni pristojnosti Zbora republik in pokra-

jin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ.
Sporazum se uporablja za
rezidente ene ali obeh držav
pogodbenic. Nanaša se na
davke na dohodek in na pre-

moženje, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih družbenopolitičnih skupnosti, kot tudi na prispevke, ki
se pobirajo v Jugoslaviji, razen
za prispevke za socialno zava15

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
SFRJ IN KRALJEVINO ŠVEDSKO O IZOGIBANJU
DVOJNEMU OBDAVČEVANJU DOHODKA IN
PREMOŽENJA -AS 408
ocooooooecocooocoooccocci
oocoocoaocoBOoeco
t
KO
rovanje.
V besedilu Sporazuma je
točno določen način obdavčevanja dohodka od nepremičnin, od poslovanja, pomorskega in zračnega prometa, združenih podjetij, dividend, obresti, avtorskih honorarjev, prihodkov od premoženja, kot tuS PREJ ETI
Na seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 26. maja so bili
sprejeti naslednji predpisi:
Spremembe In dopolnitve
Resolucije o glavnih smerni*
cah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1981 (AS 395). S spremembami in dopolnitvami je bilo
opravljeno usklajevanje tega
dokumenta z Družbenim planom Jugoslavije za obdobje
od leta 1981 do 1985, ki je bil
sprejet z zamudo treh mesecev. V skladu s tem je spremenjen tudi naslov Resolucije, tako da se zdaj glasi: Resolucija
o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1981 do 1985 v
letu 1981. Največ sprememb in
dopolnitev je bilo vnešenih v
tisti del Resolucije, ki se nanaša na razvojno politiko, ekonomske odnose s tujino ter
področje trga in cen. Z ukrepi
ekonomske politike bo dana
spodbuda proizvodnji, ki je namenjena izvozu, zmanjševalo
se bo zaostajanje proizvodnje
surovin in reprodukcijskega
materiala v primerjavi s predelovalnimi zmogljivostmi in
zmanjševala struktura neusklajenosti v predelovalni industriji in v posameznih tehnolo-

di samostojne in nesamostojne osebne dejavnosti. Prav tako je določeno tudi obdavčevanje nadomestil za direktorje,
umetnike in športnike, pokojnine, študentskih prejemkov,
ostalega dohodka, kot tudi
premoženja.
Namen Sporazuma je odpra-

ZAKO NI
ško-ekonomskih celotah. Določeno je tudi to, da bodo sprejeti ukrepi za pospešitev graditve jugoslovanske mreže za
prenos in transformacijo električne energije in zmogljivosti
za sekundarno predelavo nafte. Do konca prvega polletja
bodo določene tudi dolgoročne bilance potreb za hrano in
rezerve osnovnih kmetijskih in
živilskih proizvodov. V dopol'
njeni Resoluciji je točneje določeno tudi to, da bodo sprejeti ukrepi z namenom, da se
zaustavijo nezadovoljive težnje na področju cen.
Zakon o urejanju obveznosti za vračanje anuitet po tujih kreditih odobrenih organizacijam združenega dela In
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s področja SR Črne gore, ki jih je
prizadel potres leta 1979 (AS167). S tem predpisom je točno določeno, da bo Narodna
banka Jugoslavije, prek Narodne banke Črne gore, iz sredstev emisije odobrila 2 milijardi dinarjev za zagotovitev
sredstev za premostitev težav
za vračanje anuitet po tujih
kreditih, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela
in drugim organizacijam in

va dvojnega obdavčevanja fi- davčnih olajšav, ki jih določajo
zičnih in pravnih oseb, rezi- republiški oziroma pokrajinski
dentov Jugoslavije in Švedske, davčni predpisi za stimuliranje
na podlagi davka od dohodka vlaganja tujih sredstev.
in premoženja. Na ta način bo
Sporazum prav tako določa,
pospešen nadaljnji razvoj ekonomsko-finančnih odnosov da vsaka država pogodbenica
obdavčuje svoja podjetja za
med obema državama.
mednarodnega
Posebna prednost Sporazu- opravljanje
ma je ta, da vsebuje rešitev, po pomorskega in zračnega prokateri so švedski rezidenti sti- meta. Sporazum prav tako domulirani za vlaganje sredstev v loča, da gre Jugoslaviji pravica
jugoslovanske
organizacije do obdavčevanja osebnih dozdruženega dela z namenom hodkov njenih rezidentov, ki
skupnega poslovanja. To je delajo v skupnem gospodarurejeno tako, da je v celoti skem predstavništvu in TuriOhranjen pozitiven učinek stični zvezi Jugoslavije.
;
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skupnostim v republiki Kredit
bo vrnjen Narodni banki v roku
petih let, z začetkom vračanja
leta 1990 in obrestno mero 1
odstotek.
Zakon o pogojih opravljanja
gospodarskih dejavnosti organizacij združenega dela v
Prosti coni (AS 368) - S tem
predpisom je določeno, da je
blago, ki kroži v Prosti coni
med Jugoslavijo in Italijo,
oproščeno vseh restrikcij, carinskih in davčnih obveznosti,
kar ne velja za uvoz iz tretjih
držav. Temeljne organizacije
združenega dela lahko v Coni
uporabljajo devize, ki so jih
ustvarile na podlagi Zakona o
deviznem poslovanju, kot tudi
denarna sredstva, ki nimajo
deviznega tretmaja v smislu tega Zakona.
Odlok o določanju strukture
sredstev, ki so podlaga za valorizacijo sredstev za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR Črno
goro v letu 1979(AS 360), s katerim je določeno, da skupni
znesek sredstev za valorizacijo
znaša 41 milijard in 623 milijonov dinarjev. Okrog 87 odstotkov teh sredstev se valorizira
na podlagi povečanja cen
gradnje, ostalo pa na podlagi
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povečanja cen investicijske
opreme.
Odlok o zmanjšanju obveznosti republik in pokrajin za
leto 1981 določenih z Zakonom o sredstvih za odpravljanje posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel področje SR Črne gore v letu 1979 s
tem odlokom se zmanjšujejo
obveznosti republik in pokrajin v letu 1981 v vrednosti 50,5
milijona dinarjev na podlagi
učinkov oproščanja od plačevanja carin in drugih uvoznih
davščin za opremo in reprodukcijski material, ki je bil uvožen v letih 1979 in 1980 za potrebe obnove in izgradnje prizadetega področja.
Odlok o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin za
leto 1981 določenih z Zakonom o sredstvih za odpravo
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel področje
SR Črne gore v letu -1979 (AS
385) s katerim so točneje določene posamezne obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za leto 1981 glede sredstev brez obveznosti vračanja
(skupaj 5 milijard in 828 milijonov dinarjev) in sredstev, ki
se dajejo kot kredit (2,8 milijarde dinarjev).
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