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Javnega tožilstva SR Slovenije za leto 1980 - povzetek 

Javna tožilstva v SR Sloveniji so v letu 1980 uresničevala ob 
represivni, tudi svojo preventivno funkcijo. Težila so za tem, 
da čim uspešneje delujejo kot sestavni in strokovni del enot- 
nega sistema družbene samozaščite. Javnotožilski kadri vse 
bolj spoznavajo, da vključevanje in delovanje javnotožilske 
organizacije na preventivnem področju, daje tej organizaciji 
novo in popolnejšo vsebino ter kvaliteto v splošnih prizadeva- 
njih za družbeno preobrazbo pravosodja. 

Stališča in sklepi za nadaljnje uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela dne 30. septembra 1980, so 
dali še nadaljnjo vzpodbudo temeljni opredelitvi javnih tožil- 
stev na področju preventivne dejavnosti, da s svojimi pred- 
logi, obvestili in analizami ter poročili opozarjajo na odpravo 
vzrokov, ki pogojujejo družbeno nevarne in škodljive pojave 
ter zavzemanje za krepitev zakonitosti, varnostne kulture, 
družbene odgovornosti in socialistične morale. 

Javna tožilstva so v preteklem letu poslala 480 raznih infor- 
macij, opozoril, predlogov in drugih pismenih intervencij, ko 
so ob obravnavanju kazenskih in gospodarsko-kazenskih za- 
dev ugotovila posamezne negativne pojave, nepravilnosti in 
pomanjkljivosti. 

Za uspešnejše uresničevanje nalog družbene samozaščite 
so bila za javna tožilstva pomembna tudi najrazličnejša po- 
svetovanja, ki jih je organiziralo Javno tožilstvo SR Slovenije s 
temeljnimi in višjimi javnimi tožilci ali pa z drugimi organi in 
službami, kot so organi za notranje zadeve, služba družbe- 
nega knjigovodstva, inšpekcijske službe, družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja in druge. Na teh sestankih je bila pose- 
bej poudarjena potreba po še tesnejšem povezovanju javnega 
tožilstva z drugimi organi in organizacijami pri realizaciji 
sklepov CK ZKJ o aktualnih vprašanjih uresničevanja stabili- 
zacijskih ukrepov v ekonomski politiki. Javna tožilstva so 
svojo aktivnost usmerila na odločnejši pregon vseh onih no- 
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silcev gospodarske aktivnosti, ki so s svojim delom in ponaša- 
njem rušiti ali onemogočali Izvajanje sprejetih ekonomskih 
mer. Večja družbena nevarnost kaznivih dejanj v gospodar- 
stvu in gospodarskih prestopkov je narekovala prioritetno 
reševanje teh zadev, V posameznih občinah so Javni tožilci 
sodelovali v strokovnih koordinacijah specializiranih organov 
družbene samozaščite, kjer so Izmenjavali Informacije In se 
dogovarjali za boljše delo na področju odkrivanja kaznivih 
dejanj In drugih za družbo škodljivih pojavov ter usklajevali 
preventivne akcije v mejah pristojnosti posameznega organa, 

Učinkovitost dela Javnih tožilstev se je v tem letu povečala. 
Na to očitno kažejo zbrani podatki, saj Je bilo v lanskem letu v 
primerjavi z letom 1979 vloženih za 13% več zahtev za prei- 
skavo, za okrog 20% več obtožb, odpravljeni so bili zaostanki, 
povečana Je bila udeležba pri zaslišanjih obdolžencev In prič 
za 70%, pri izvedenstvih in ogledih za 60% in pri neobveznih 
udeležbah na glavnih obravnavah za 33%, 

Pregon storilcev kaznivih dejanj 
V letu 1930 so Javna tožilstva v SR Sloveniji prejela ovadbe 

zoper 22,403 znane storilce, 10,651 neznanih storilcev In 2434 
mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, 

Javna tožilstva so zavrgla ovadbe zoper 4895 znanih polno- 
letnih osumljenih oseb, kar je 16,1% vseh tovrstnih obravna- 
vanih osumljencev, upoštevajoč pri tem prlpad tekočega ieta 
In nerešene zadeve Iz prejšnjih let, Pri tem Je ugotoviti, da niso 
vzrok temu nekvalitetne ovadbe, temveč po njihovem prejemu 
zbrana obvestila, ki so jih zahtevala Javna tožilstva n, pr, o 
vrsti telesne poškodbe, o višini materialne škode In podobno 
pri kaznivih dejanjih v prometu, kar vpliva na odločitev o 
uvedbi kazenskega pregona, oziroma zavrženju ovadbe Prav 
zaradi tega šo lavna tožilstva, upoštevajoč sprejete kriterije, 
po zavrženju kazenske ovadbe zoper 1629 oseb nato predla- 
gala uvedbo postopka za prekršek, K povečanju števila zavr- 
ženih ovadb /e privedla tudi širša uporaba Inštituta neznatne 
družbene nevarnosti, ki se Je z ozlrom na preteklo leto pove- 
čala za 132,4% Na osnovi tega Inštituta, ki ga smejo uporab- 
ljati le organi pregona In sojenja, ne pa tudi odkrivanja, so bile 
zavržene ovadbe, kadar so bila dejanja majhnega pomena In 
so bile škodljive posledice neznatne ali pa Jih sploh nI bilo, 

Kazenski postopek so javna tožilstva sprožila zoper 17,785 
oseb (15,374 v letu 1979), z vložitvijo obtožnih predlogov 
(6868), neposrednih obtožnic (3448) in z zahtevami za prei- 
skavo (7469), 

Po končanih preiskavah so javna tožilstva odstopila od 
pregona zoper 1443 oseb, obtožila pa so 4468 oseb, Ob koncu 
leta 1980 so ostale 8104 nerešene preiskave, (7257 v letu 
1979). 

Skupno je bilo obtoženih v letu 1980 14.784 oseb (12.306 v 
letu 1979) zaradi 17.001 kaznivega dejanja (14,324 v letu 
1979). 

Temeljna sodišča v SR Sloveniji so na osnovi obtožb Javnih 
tožilstev izrekla sodbe zoper 12.910 oseb (v letu 1979 zoper 
10.872 oseb). Od tega je bilo 10.763 oseb (83,4%) spoznanih 
za krive in 1235 oseb (9,6%) oproščenih, zoper 912 oseb (7%) 
pa so sodišča Izdala zavrnilne sodbe. Te so bile izrečene, ker 
so javni tožilci umakniti obtožbe in zaradi zastaranja kazen- 
skega pregona, Prvostopna sodba še ni bila izrečena 12.473 
osebam, zoper katere so javna tožilstva vložila obtožbe. 

Javna tožilstva so vložila 1115 pritožb zoper sodbe temelj- 
nih sodišč. V povprečju, je bila tako napadena vsaka 11 sodba 
-68,6% vseh vloženih pritožb je napadlo odločbe o kazni in s 
tem vplivalo na enotno kaznovalno politiko in zaostrovanje 
kazni na določenih področjih kaznivih dejanj (gospodarsko- 
kazenska dejanja, kazniva dejanja z elementi nasilja, kazniva 
dejanja y prometu pri pregonu vinjenih in brezobzirnih vozni- 
kov. ..). 

* Javno tožilstvo SRS je v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi 
obravnavalo 124 predlogov v postopku za varstvo zakonitosti 
v kazenskih in gospodarsko-kazenskih zadevah ter 11 predlo- 
gov v postopku za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne 
odločbe o prekrških, 270 zadev v postopku za izredno omilitev 
kazni in 31 zadev v postopku za izreden preizkus pravno- 
močne sodbe. Vložilo je 39 zahtev za varstvo zakonitosti. 

Politična kazniva dejanja 
V letu 1980 so bile prijavljene 104 osebe zaradi političnih 

kaznivih dejanj, od teh 100 zaradi lažjih kaznivih dejanj. Za- 
radi težjih kaznivih dejan! so bile prijavljene 4 osebe In sicer 
dve zaradi kaznivega dejanja sovražne propagande, ena za- 
radi kaznivega dejanja kršitve državne tajnosti In ena zaradi 
kaznivega delanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebi- 
valstvo, ,,, ^ , 

53% od prijavljenih kaznivih dejanj so naznanili občani, 
47% pa so Jih odkrili organi za notrvnje zadeve 42 ovadenih 
oseb je bilo že obsojenih zaradi kaznivih dejanj, trije ovadeneI 
so storili kaznivo dejanje v specialnem povratku, Od ovadenih 
Jih Je 51 ali 49% storilo v ovadbah očitano kaznivo dejanje pod 
vplivom alkohola, 

Po podatkih republiškega sekretariata za notranje zadeve je 
bilo v letu 1980 predlaganih v postopek o prekršku s politič- 
nim obeležjem 267 kršiteljev (leta 1979 157) Javnega reda In 
miru, Večina prekrškov odpade na razširjanje vznemirljivih 
vesti in sramotitev družbenopolitične ureditve s pisanem, 
nošenjem znakov In emblemov ali na drug način. 

Število kazenskih ovadb In predlogov za postopek o prekr- 
šku se Je napram podatkom Iz prejšnjih dveh let povečalo 
zlasti v prvem polletju 1980, v obdobju, ko so se mednarodni 
odnosi zaostrili In ko so se v zvezi z boleznijo predsednika 
republike pojavila tudi špekulatlvna razglabljanja o Jugosla- 
viji po Titu, Takratni položaj so nekateri posamezniki izkori- 
stili za Izražanje svojega nasprotovanja do naše družbenopo- 
litične ureditve z raznimi, predvsem verbalnimi Izpadi, "ugo- 
dno« pa le bilo takratno vzdušje tudi za Izpade psihopatskih 
osebnosti, nagnjenih k takemu obnašanju, Glede na takšne 
ugotovitve so se nekoliko zaostrila tudi merila za kazenski 
pregon, Hkrati pa je treba upoštevati, da se je Istočasno 
povečalo samozaščitno reagiranje delovnih ljudi In občanov, 
ki $o znali pravilno ovrednotiti družbeno nevarnost tovrstnih 
negativnih pojavov In jih prijavljali. 

Obtoženih je bilo 71 oseb (leta 1979 26), V obtožbah so bila 
zajeta lažja kazniva dejanja, od katerih odpade: 

- 46 na žalitev SFRJ po 157 Členu KZ SFRJ, 
- 11 na zbujanje narodnostne nestrpnosti z žalltvl/o obča- 

nov po 2, odst, 134, člena KZ SFRJ, 
-5 na sramotitev narodov In narodnosti Jugoslavije po 113, 

členu KZ SRS, 
-4 na širjenje lažnih vesti po 228, členu KZ SRS, 
Za težja kazniva dejanja so bile obtožene 4 osebe, od teh tri 

zaradi sovražne propagande po 1, odst, 133, člena KZ SFRJ In 
ena zaradi kršitve državne tajnosti po 1, odst, 129. člena KZ 
SFRJ 

Kazenska preiskava zoper Franca Fraklja zaradi kaznivega 
dejanja vojnega hudodelstva še ni končana. 

Lažja kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen do treh 
let zapora in na katera odpade 95 % vseh pod obtožbo zajetih 
političnih kaznivih dejanj, so bila večinoma tudi v letu 1980 
storjena na verbalen način. Glede na vsebino sovražnih Izjav 
in podatke o osebnosti storilca so bili posamezni izpadi, sicer 
storjeni posamično, ocenjeni kot družbeno toliko nevarni, da 
je bilo umestno vložiti obtožbo. 

Pri obravnavanju političnih kaznivih dejanj javni tožilci 
družbeno nevarnost prijavljenih kaznivih dejanj in storilcev 
ocenjujejo na podlagi ugotovljenih objektivnih in subjektivnih 
okoliščin, pri čemer posvečajo posebno pozornost zbiranju 
podatkov o osebnosti storilcev, ugotavljanju event. stopnje 
alkoholiziranosti in vprašanju, kakšna je konkretna politična 
škoda, ki je nastala kot posledica posameznega kaznivega 
dejanja. Za kazenski pregon se odločajo predvsem v primerih, 
ko gre za osebe, nagnjene k temu, da razne priložnosti, 
dogodke in situacije izkoriščajo za sovražno izstopanje. 

Gospodarski kriminal 
V lanskem letu so na številčnost in pojavnost kaznivih 

dejanj v gospodarstvu nedvomno vplivali nekateri posebni 
kriminogeni dejavniki, kot so: zaostrena notranja gospodar- 
ska situacija, izrazitejše motnje na domačem trgu, neurejen 
devizni trg, visoka stopnja inflacije in realen padec osebnih 
dohodkov. 

2 poročevalec 



K tem dejavnikom je treba dodati še intenzivnejše delo 
organov odkrivanja, kar nedvomno tudi prispeva k porastu 
odkritih kaznivih dejanj, TI dejavniki so pogojevali, da se je v 
letu 1980 dvignilo število kaznivih dejanj v gospodarstvu, med 
kate i & sodijo kazniva dejanja zoper družbeno premoženje, 
upravljanje družbenih sredstev, uradno dolžnost In javna poo- 
blastita ter kršitve In zlorabe samoupravljanja, Tako je od 3112 
kaznivih dejanj v gospodarstvu v letu 1979 naraslo število teh 
kaznivih dejanj v lanskem tetu na 3849, to je za 24,16 %. 

Obravnavana kazniva dejanja v gospodarstvu so bila stor- 
jena predvsem v obdobju zadnjih dveh let. Tako jih /e bilo v 
letu 1980 storjenih 1970 teh kaznivih dejani, v letu 1979 1315 
kaznivih dejani, medtem ko jIh je 564 iz obdobja pred tem, 
Občutno seje dvignilo tudi število ovadenih oseb za nekatere 
nevarnejše oblike kaznivih osjanj. Tako je v primerjavi z letom 
1979 poraslo število ovadenih oseb za kazniva dejan/a nevest- 
nega gospodarjenja od 184 na,219, za davčne zatajitve od 69 
na 85, za zlorabe položaja iz korlstoljubnostl od 99 na, 135, za 
poneverbe od 50 na 88 kaznivih dejanj, Podatek Je še bolj 
tehten, če ugotovimo, kakšen Je delež napada na družbeno 
premoženje s strani storilcev Izven gospodarstva (predvsem 
kazniva dejanja tatvin in velikih tatvin), ki Jih uvrščamo v širši 
pojem gospodarskega kriminala, In kakšen Je delež ostalega 
gospodarskega kriminala v ožjem pomenu, V letu 1979 Je na 
kazniva dejanja tatvin in velikih tatvin odpadlo 60 %, v lan- 
skem letu pa le še 41,67 H, kar pomeni, da se je pretežno 
dvignilo število nevarnejših oblik kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, 

Tudi število nekaterih kaznivih dejanj, za katera so bile v 
lanskem letu vložene obtožbe, delno potrjuje gornje ugotovi- 
tve, Tako je bilo n pr, v letu 1979 obtoženih 57 oseb zaradi 
nedovoljene trgovine, lani pa 97, zaradi Izdaje nekrltih čekov, 
Je naraslo število kaznivih dejan/ od 226 na 351 ter dajanje' 
podkupnine od 8 na 24 kaznivih dejanj, 

Predvsem je lansko leto značilno po sicer pričakovanem 
pojavu Izkoriščanja nepreskrbljenostl trga z določen/m bla- 
gom, Javnim tožilstvom je bilo ovadenih več storilcev zaradi 
dajanja prednosti kupcem In povzročanja moteni na trgu, teh 
kaznivih dejani pa v prejšnjem obdobju sploh nismo evidenti- 
rali. 

Kot že sicer ugotavljamo, dale v gospodarstvu precej škode 
povzročene z nevestnim gospodarjenjem, ugotovljena kaz- 
niva dejanja pa to še potrjujejo, Tako sta se n.pr, mariborski 
gradbeni podjetji znašli v težavah, ko sta pri Izgradnji ulic 
prevzeli izvajanja za prenizko kupnino v težnji, da bi sploh 
pridobili posel, Iz težav se Je eno podjetje izkopalo tako, da 
ene od sedmih ulic sploh ni gradilo, krajevni skupnosti pa je 
poslalo račun za neopravljeno delo, drugo podjetje pa je 
položilo na cesto bistveno manjšo plast betona, kot bi ustre- 
zal, ker pa je moralo to popraviti, je škoda znesla okrog 
1,700.000 din. 

Mnogo je lažnih računov s prikazovanjem fiktivnih službe- 
nih potovanj (kilometrine, dnevnice). Poneverbe se pojavljalo 
v primerih, ko odgovorne osebe (poslovodje, blagajniki, pro- 
dajalec) razpolagajo z denarjem, bodisi da gre za Izkupičke (v 
trgovinah, na bencinskih črpalkah, poštah), potovalne čeke 
ali pa za blago. Mnogim storilcem je ta kazniva dejanja omo- 
gočilo neurejeno in pomanjkljivo nadzorovanje knjigovodskih 
listin in blagajniškega poslovanja. Dejanja niso bila pravoča- 
sno odkrita tudi zaradi nevestnega dela nekaterih popisnih 
komisij, ki pri inventurah niso preverjala stanja zalog, čeprav 
so bile prikazane v nesorazmernih količinah ter niso razčišče- 
vale pravih vzrokov za ugotovljeni primanjkljaj. Prav tako je 
tudi pomanjkljivo in nezadostno zavarovanje družbene last- 
nine pogosto storilcem olajšalo prilaščanje delovnega orodja, 
rezervnih delov, gradbenega materiala in drugega blaga. 

Korupcija kot eden najnevarnejših negativnih pojavov, ki 
ima lahko za posledico širjenje nezakonitosti., se izredno 
težko odkriva. Pri odkritih kaznivih dejanjih gre v večini pri- 
merov za bagatelne primere poskusov podkupovanj milični- 
kov, ki storilce ustavijo zaradi prekrškov, carinikov, ki odkri- 
jejo tihotapljeno blago itd. Vsote, ki jih dajejo kot podkupnine 
so manjše, gre večinoma za zneske pod 1000 din. Nevarnejši 
so nedvomno primeri terjanja podkupnin. V preiskavi je 
zdravnik, ki je v najmanj dvajsetih primerih izdal občanom 
lažna zdravniška potrdila, s katerimi so opravičevali bolezen- 
ske odsotnosti z dela. Ugotovljen je bil le en primer pravega 
poslovnega kriminala pri podkupovanju, vendar po svoji 

obliki izredno nevarnega. Sekretar grupacij v Zvezni gospo- 
darski zbornici je namreč v preiskavi zaradi utemeljenega 
suma, da je sprejel od OZD »Jeklo« Ruše podkupnino v višini 
10.800 din ter plačilo potnih stroškov in dnevnic za 4-dnevno 
potovanje v Hamburg v vrednosti preko 6.500 din v zvezi z 
dodelitvijo deviznih sredstev po najugodnejšem režimu. Ta 
sredstva Je OZD potrebovala za uvoz tehnologije za Izdelavo 
avtopralne tehnike in le bila do njih sicer upravičena, vendar 
pa le podkupljeni osumljenec OZD »Jeklo« obravnaval privile- 
girano, 

Kazniva dejanja Izdajanja nekrltih čekov stalno naraščajo, v 
lanskem letu so narasla kar za 32 %. Pojav naraščanja nekrltih 
čekov ima dva vzroka, Prvi je povezan s samim načinom 
vnovčevanja tega vrednostnega papirja, ki na lahek način 
omogoča storitev kaznivega dejanja, pri čemer je upoštevati 
še sorazmerno krajše - le nekajletno obdobje uvedbe čeka 
kot množičnega plačilnega sredstva. Kot drugi delavnik se 
pojavlja motiv storilcev, da si namreč s prilaščanjem denarja 
prek Izdaje nekrltih čekov povečajo dohodke ali pa z začasno 
uporabo teh sredstev premoščajo finančne težave, zlasti ob 
večjih nakupih. 

število kaznivih dejanj z elementi Inozemstva Je razmeroma 
majhno, saj gre le za nekaj takšnih kaznivih dejanj. Vsako leto 
se sicer pojavlja nekaj organiziranih tihotapskih skupin, med- 
tem, ko se pravi poslovni kriminal v zunanji trgovini odkrije 
zelo redko, To Je tudi razumljivo, saj je takšen kriminal mnogo 
težje odkrivati, glavna kriminalna dejavnost se odvija v tujini, 
prikriva se z lažno dokumentacijo, Iz odkritih primerov tedaj 
lahko le sklepamo, da se v tujini še vedno pojavljajo nedovo- 
ljeni skladi, bodisi v korist OZD ali odgovornih oseb, da 
odgovorne osebe prejemajo podkupnine v obliki provizij, da 
krožijo ponarejene poslovne listine Itd, 

Kot storilci kaznivih dejanj so se pojavljali predvsem poslo- 
vodje (98 ovadenih), blagajniki (49 ovadenih), direktorji (31 
ovadenih) In računovodje (21 ovadenih). Skupno Je zaposle- 
nih v oškodovanih organizacijah združenega dela 1590 storil- 
cev, ostalih storilcev pa je 2084, Med storilci, ki so bili obto- 
ženi, Je 133 povratnikov, med njimi 37 specialnih, torej že 
kaznovanih za Istovrstna kazniva dejanja. 

Ob vseh zgoraj navedenih podatkih pa seveda ne moremo 
ocenjevati gospodarske kriminalitete le prek števila kaznivih 
dejanj, za katera so bile podane ovadbe oziroma vložene 
obtožbe. Določeno število tovrstnih kaznivih dejanj namreč ni 
odkritih In ostajajo v tklm. »temnem polju«. Po drugi stran/pa 
se ti negativni pojavi Izkazujejo tudi kot kršitve gospodar- 
skega in finančnega poslovanja ~ v obliki gospodarskih pre- 
stopkov in prekrškov, Končno ne smemo pozabiti še na ostale 
pojave, ki so na robu kaznivosti. To so pojavi nestablllzacij- 
skega obnašanja, razsipništva, t.im, koristnih malverzaclj, sla- 
bega varovanja družbenega premoženja, premalo zavzetega 
opravljanja del in nalog Itd. Šele tako široko opredeljena 
pojavnost nam kaže vso družbeno nevarnost gospodarskega 
kriminala, pri čemer najhujši delikti - kazniva dejanja pred- 
stavljajo le vrh teh negativnih pojavov in hkrati Indikator, iz 
katerega utemeljeno sklepamo na širjenje negativnih pojavov 
v gospodarstvu nasploh. Zato tudi ne smemo enostransko 
jemati podatkov o premoženjski škodi, ki je zaradi kaznivega 
dejanja v gospodarstvu nastala na družbenem premoženju. 
Ta sicer narašča, v letu 1979 je znašala 23,287.000 din, v 
lanskem letu pa že 45,242.000 din, torej se je zvišala za 
94,28%. Celoten znesek škode sicer ne pomeni neke občut- 
nejše škode za naše gospodarstvo (posamezne zgrešene in- 
vesticije ali požari v skladiščih npr. lahko povzročijo večjo 
škodo kot ves omenjeni kriminal), vendar pa moramo upošte- 
vati, da je del dejansko povzročene škode povezan z neodkri- 
timi kaznivimi dejanji ter da nezakonitosti, katerih pokazatelj 
so kazniva dejanja, povzročajo posredno našemu gospodar- 
stvu še mnogo večjo škodo. Mislimo pri tem na vse oblike 
nevestnosti pri delu, kršitve delovnih dolžnosti, malomarnosti 
pri poslovanju, neurejenosti poslovanja, kar vse povzroča 
manjšo učinkovitost dela, premoženjsko škodo, okrnitev po- 
slovnega ugleda itd., pri čemer te napake postanejo posebej 
očitne pri poslovanju s tujino. 

Organizacijam združenega dela so bila poslana mnoga ob- 
vestila o ugotovljenih nezakonitostih pri poslovanju, slabem 
varovanju družbenega premoženja, nevestnem opravljanju 
del in nalog itd. Obvestila javnih tožilstev so v mnogih prime- 
rih predstavljala poglobljeno razčlenitev teh negativnih poja- 
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vov ter so vsebovala tudi predloge za njihovo preprečevanje. 
Posebej so javna tožilstva pazila, katerim samoupravnim or- 
ganom so obvestila posredovala; v vsakem primeru so oce- 
nila, kateri organ je najprimernejši za razčiščevanje zadeve 
(delovna skupnost, delavski svet, organ samoupravne delav- 
ske kontrole, itd.). Nekatere od organizacij združenega dela 
so na sporočila javnih tožilstev tudi odgovarjale in pojasnje- 
vale, kako so ukrepale. Vendar pa še vedno ne moremo biti v 
celoti zadovoljni s samozaščitnim ukrepanjem. Do mnogih 
kaznivih dejanj ob pravilnem samozaščitnem odnosu namreč 
sploh ne bi prišlo, mnoga pa bi bila lahko prej odkrita. Sicer 
se organi za notranje zadeve pojavljajo kot najbolj učinkoviti, 
čeprav je več tudi aktivnosti delavcev in samoupravnih orga- 
nov na tem področju. V lanskem letu so tako organi za 
notranje zadeve ovadili 3399 osumljencev, iz OZD pa je prišlo 
prijav za 2156 oseb, kar je več kot v letu 1979 (1769 ovadb). Ta 
podatek kaže, da bo potrebno tudi v prihodnje vztrajati pri 
samozaščitnem delovanju, saj je to nujno spričo sedanjega 
porasta gospodarskega kriminala in tendence, da bo še nara- 
ščal, če ne bo prišlo do krepkejšega preventivnega delovanja. 
Zlasti podatek, da je od tega števila ovadb s strani OZD dala 
samoupravna delavska kontrola ovadbe le za okrog 80 oseb, 
narekuje večjo angažiranost tega organa. 

V kazenskem postopku se kot največji problem glede hitro- 
sti in učinkovitosti postopka pojavlja izvedensko delo. Zlasti 
za najtežje in najbolj zapletene primere je zelo težko najti 
izvedence, ki bi bili resnično usposobljeni za kvalitetno izve- 
densko delo. Izvedenci se teh zadev dobesedno otepajo, v 
mnogih primerih pa takšne prevzete zadeve Izredno dolgo 
rešujejo. Sploh se problem izvedenstva nakazuje že dalj časa, 
tako, da niso odveč razmišljanja o sodobno zasnovanem 
izvedenskem zavodu, prek katerega bi se lahko opravljalo 
izvedensko delo na tem področju. 

Kazniva dejanja zoper samoupravljanje, 
delovna razmerja in socialno varnost 

V lanskem letu so javna tožilstva prejela ovadbe zoper 99 
oseb, od tega zoper 32 oseb zaradi kaznivih dejanj zoper 
samoupravljanje, 67 oseb pa je bilo osumljenih kaznivih de- 
janj zoper delovna razmerja in socialno varnost. V zvezi s 
kaznivimi dejanji iz prve skupine je bilo obtoženih 5 oseb, iz 
druge skupine pa 10 oseb. Večina zadev je še v preiskovalnem 
postopku. 

V primerjavi z letom 1979 je naraslo število prijavljenih 
kaznivih dejanj zoper samoupravljanje (v letu 1979 ovadenih 
18 oseb). Predvsem je pri tem opaziti precejšnjo aktivnost 
organov za notranje zadeve in inšpekcijskih služb, ki so od- 
krili največ teh kaznivih dejanj. Več kot prejšnja leta pa je tudi 
ovadb s strani oškodovanih delavcev, družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja in sodišč združenega dela. 

Med pojavnimi oblikami ugotavljamo predvsem razne zlo- 
rabe in kršitve samoupravljanja s strani direktorjev in delav- 
cev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Gre za samo- 
voljne odločitve mimo samoupravnih organov, aH pa za vpli- 
vanje na njihove odločitve, bodisi glede odločitev o investicij- 
skih vlaganjih, sprejemanju elaboratov, dodeljevanju stano- 
vanj itd. V primerih, ko so javni tožilci ovadbe zavrgli, pa 
praviloma ni šlo za kazniva dejanja, temveč so se pogosto 
določena osebna nasprotovanja ali obračunavanje znotraj 
delovnih okolij prikazovala v ovadbah kot kršitve samoupra- 
Ijanja. 

Med kaznivimi dejanji zoper delovna razmerja in socialno 
varnost se kot storilci pojavljajo le zasebni obrtniki. Že v letu 
1979 je bila sprožena širša družbena akcija, ki naj bi onemo- 
gočila nezakonito posredovanje delavcev prek zasebnih obrt- 
nikov iz drugih republik in pokrajin. Posledice te akcije so tudi 
številni kazenski postopki. Ugotovimo lahko, da je imela ce- 
lotna akcija uspeh ter da so k temu prispevali tudi kazenski 
postopki. Pojav nezakonitega zaposlovanja delavcev je vseka- 
kor v glavnem zatrt, saj v drugi polovici lanskega leta ni več 
prihajalo do odkritja večjega števila kaznivih dejanj. 

Splošni kriminal 
V letu 1980 je bilo na področju splošnega kriminala z 

obtožbami zajetih 13,082 kaznivih dejanj, Od tega odpade 
80,5 % na štiri najštevilnejše skupine kaznivih dejanj in sicer 
na kazniva dejanja zoper: varnost javnega prometa, zoper 
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zasebno premoženje, zoper življenje in telo ter na kazniva 
dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja. 

Varnost v cestnem prometu. Podatki republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve o prometnih nezgodah izkazujejo 
zboljšanje varnostnih razmer v letu 1980 na slovenskih ce- 
stah. Vse prometne nezgode so se zmanjšale za 7,4 % v 
primerjavi z letom 1979. Število mrtvih je upadlo za 24 %, 
število poškodovanih oseb pa za 6,1 %. Zvišanje števila kazni- 
vih dejanj ogrožanja cestnega prometa zajetih z obtožbami za 
12,14 %, je torej treba pripisati povečanemu delu temeljnih 
javnih tožilstev pri obtoževanju in reševanju zaostankov iz leta 
1979. 

V strukturi celotne kriminalitete zajete z obtožabami v SR 
Sloveniji odpade v letu 1980 na kazniva dejanja ogrožanja 
cestnega prometa 25,92 %, torej več kot ena četrtina. 

Najpogostejši subjektivni vzroki prometnih nezgod z znaki 
kaznivih dejanj ogrožanja cestnega prometa so različni, glede 
na kraj storitve: velika mesta, zunaj naselja, magistralne ceste 
in podobno. Po podatkih temeljnih javnih tožilstev so v večjih 
mestih glavni vzrok napake voznikov v križiščih, vožnja pod 
vplivom alkohola in premajhna pazljivost do pešcev. V drugih 
naseljih in izven naselij je na prvem mestu neprimerna hitrost, 
vožnja pod vplivom alkohola, premajhna pazljivost do pešceV, 
izsiljevanje prednosti, vožnja po nepravi strani in nepravilno 
prehitevanje. Na magistralnih cestah je na prvem mestu pre- 
velika hitrost in nepravilno prehitevanje. Vožnja pod vplivom 
alkohola se pojavlja v lokalnem prometu, medtem ko se voz- 
niki pri vožnji na magistralnih cestah in na daljšo razdaljo 
izogibajo alkoholu. 

Med objektivnimi vzroki izstopajo slabo vzdrževane ceste, 
neredno obnavljanje talne signalizacije, slabo tehnično stanje 
vozil in podobno. 

Pešci so med storilci kaznivih dejanj ogrožanja cestnega 
prometa, zajetimi z obtožbami, udeleženi te 0,09 %, čeprav so 
sicer najštevilnejši udeleženci v prometu in njihova prometna 
disciplina ni na zavidljivi stopnji. 

Politika zavrženja ovadb za najlažja kazniva dejanja ogroža- 
nja cestnega prometa je v SR Sloveniji vse od leta 1977 dalje 
naravnana tako, da naj bi bili s kazenskim pregonom zajeti le 
primeri nevarnih in objestnih ogrožanj cestnega prometa 
(vožnja pod vplivom alkohola, prehitevanje v nepreglednih 
ovinkih in podobno), torej tisto odklonsko obnašanje, ki mu je 
treba vtisniti pečat kriminalnosti, ostali, manj nevarni primeri, 
pa naj bi se obravnavali kot prekršek. 

Javna tožilstva že vrsto let s politiko pritoževanja uresniču- 
jejo skupščinske sklepe o zaostrovanju kazenskih sankcij 
zoper vinjene ali drugače brezobzirne storilce kaznivih dejanj 
ogrožanja cestnega prometa. Načeloma javna tožilstva v SR 
Sloveniji vztrajajo pri tem, da takim storilcem ne bi bile izre- 
čene pogojne obsodbe. Javna tožilstva so se zaradi odločbe o 
kazni pritožila zoper vsako 13 sodbo (v letu 1979 zoper vsako 
14 sodbo). 

Vsaki šesti osebi, ki je bila obsojena na prvi stopnji za 
kaznivo dejanje ogrožanja cestnega prometa, je bil izrečen 
tudi varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila. 

V letu 1980 so javna tožilstva še nadalje krepila preventivno 
dejavnost pri preprečevanju prometne delinkvence. Temeljna 
javna tožilstva in njihove enote se vključujejo v delo občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za sveta in 
druge organe družbene samozaščite pripravljajo podatke za 
oceno varnostne situacije, cestna podjetja opozarjajo na tkim. 
»črne točke<• in jim dajejo predloge za odpravo pomanjkljivo- 
sti v zvezi s cestno signalizacijo, slabim stanjem nekaterih 
cestnih odsekov, slabim tehničnim stanjem vozil in o drugih 
škodljivih pojavih, ki jih opazijo pri svojem delu. Občinskim 
sekretariatom za notranje zadeve dajejo predloge za kon- 
trolne zdravniške preglede voznikov motornih vozil, ko se 
pojavi dvom v njihove zdravstvene sposobnosti za vožnjo. 
Prevozniškim organizacijam združenega dela je bilo poslanih 
več opozoril o ugotovljenih napakah na vozilih, napačno 
naloženem tovoru in podobno. Zaživelo je tudi obveščanje 
javnosti prek tiska o stanju prometne varnosti, pri čemer ne 
gre za vesti o posameznih prometnih nezgodah, temveč tudi 
za poglobljene prispevke (o varnosti otrok na cesti in po- 
dobno). 

Varnost v železniškem prometu. Z obtožbami zajeta kaz- 
niva dejanja ogrožanja železniškega prometa so sicer v maj- 
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hnem porastu, kar je pripisati predvsem večjim prizadevanjim 
pri odkrivanju in pregonu teh dejanj. 

Iz poročil temeljnih javnih tožilstev, ki so analizirala vzroke 
in pogoje za izvrševanje teh kaznivih dejanj, lahko povza- 
memo, da k nastanku izrednih dogodkov z znaki kaznivih 
dejanj ogrožanja železniškega prometa, največ prispeva nizek 
strokovni nivo zaposlenih delavcev in zato tudi neustrezen 
odnos do varnosti na železnici. V večini primerov so storilci 
teh kaznivih dejanj na hitro priučeni premikači, kretničarji, 
zavirači, čuvaji prog in drugi progovni delavci, pri katerih je 
velika fluktuacija in pomanjkanje delovne discipline. Med 
storilci se nadalje pojavljajo še strojevodje, vlakovni odprav- 
niki, nadzorni kretniki in vodje premikov, zaradi prevozov 
signalov, napačno postavljenih uvoznih poti, opustitev kon- 
trole ali so vozne poti proste, neobveščanja o nepredvidenem 
postanku in premiku in podobno. Kjer proge še niso mederni- 
zirane, so vzrok izrednih dogodkov tudi dotrajane naprave. 
Zaskrbljujoče je, da je lani do treh največjih železniških nez- 
god v SR Sloveniji prišlo ravno na najmodernejši progi Ljub- 
Ijana-Dobova, ki je povsem avtomatizirana, ko je odpovedal 
človeški faktor, ker ni zaupal avtomatiki, ali pa jo je izključil. 

Varnost pri delu. V skupini kaznivih dejanj zoper splošno 
varnost ljudi in premoženja zajetimi z obtožbami v letu 1980, 
je dve tretjini kaznivih dejanj v zvezi z nezgodami na delu. 
Spričo ustavno zajamčene pravice delavcev do varstva pri 
delu, posvečajo javna tožilstva posebno pozornost tudi ka- 
zensko-pravni zaščiti. Prvenstveno nalogo vidijo javna tožil- 
stva v tem, da s svojo koordinacijsko vlogo zagotovijo, da se 
ta kazniva dejanja v čimvečji meri odkrivajo in prijavljajo. 
Kljub obveznosti prijavljanja hujših nezgod pri delu organom 
za notranje zadeve in inšpekcijam dela prve stopnje, ki je 
določena z zakonom o varstvu pri delu in navodilu o načinu 
raziskovanja in prijavljanja nezgod pri delu, pa lahko ugoto- 
vimo, da so s kazenskim pregonom v celoti zajeti le primeri 
smrtnih nezgod, ne pa tudi večina nezgod s hudimi telesnimi 
poškodbami, čeprav število prijavljenih oseb za kazniva deja- 
nja v zvezi z varstvom pri delu narašča. Od 262 oseb v letu 
1979 je to število v letu 1980 naraslo na 361 aH za 38 %. 

V sredini leta 1980 so temeljna javna tožilstva v sodelovanju 
z Javnim tožilstvom SR Slovenije pripravila regijska posveto- 
vanja o vseh odprtih vprašanjih odkrivanja in pregona teh 
kaznivih dejanj, na katerih so sodelovali občinski in republiški 
inšpektorji dela in organi za notranje zadeve. Na posvetih so 
bili sprejeti konkretni akcijski dogovori za kvalitetnejše odkri- 
vanje, prijavljanje in pregon. Poleg tega so bile ponovno 
nakazane objektivne ovire, kot so premajhna zasedba inšpek- 
cij dela in prevelika koncentracija pristojnosti republiške inš- 
pekcije dela. Na posvetih je bilo zavzeto stališče, da bi decen- 
tralizacija preiskav nezgod na delu na občinske inšpekcije 
dela, pripomogla k hitrejšemu postopku in boljšemu sodelo- 
vanju med organi za notranje zadeve in inšpekcijami dela. 

Nezakonite vselitve. V zvezi s stanovanjsko problematiko v 
SR Sloveniji se pojavlja v zadnjih letih vse več primerov 
nezakonitih vselitev v tuja stanovanja. 

V letu 1979 je bilo ovadenih 608 oseb, v preteklem letu 501 
oseba in obtoženih 500 oseb. 

Večina kaznivih dejanj je bila storjena v večjih mestih in 
industrijskih središčih. Tako je bilo n. pr. od 191 nezakonitih 
vselitev, prijavljenih pri Temeljnem javnem tožilstvu Ljubljana, 
izvršenih kar 158 ali 82 % na območju občin mesta Ljubljane, 
zlasti na območju občine Ljubljana-Center in večina nezako- 
nitih vselitev prijavljenih pri Temeljnem javnem tožilstvu v 
Mariboru, na območju sameta mesta, zlasti v zgodovinsko 
zaščitenem predelu »Rotovž«. 

Nadaljnja značilnost je v tem, da je bila večina kaznivih 
dejanj storjena na škodo družbenega premoženja. Tako je 
bilo n. pr. po podatkih Temeljnega javnega tožilstva v Ljub- 
ljani od 191 nasilnih vselitev v letu 1980, le 14 storjenih na 
škodo zasebnikov. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so 
pogosti oškodovanci kot upravljalci stanovanj delovne orga- 
nizacije, ki zaposlujejo delavce iz drugih republik, zlasti razna 
gradbena podjetja. Precejšnje število kaznivih dejanj je bilo 
storjenih tudi na škodo samoupravnih stanovanjskih skupno- 
sti. Med nezakonito vseljenimi stanovanji gre predvsem za 
stanovanja najnižjih kategorij, često predvidena za rušenje ali 
adaptacijo. 

Storilci teh kaznivih dejanj so večinoma mlajše osebe z 
razmeroma nizkimi osebnimi dohodki, ki so si ustvarile dru- 

žino z enim ali dvema otrokoma, tako da je posamezna neza- 
konska vselitev bolj ali manj povezana s socialnimi problemi 
ovadenca. 

Po nacionalni strukturi prevladujejo storilci iz drugih repu- 
blik. Tako je bilo n. pr. od skupnega števila 248 oseb, ki so bile 
ovadene v letu 1980 pri enotah Temeljnega javnega tožilstva v 
Ljubljani, 90 % storilcev iz drugih delov Jugoslavije. Gre 
predvsem za delavce na začasnem delu v Sloveniji, ki sprva 
živijo v samskih domovih, za njih pa postane problem pereč, 
ko si ustvarijo družino. 

Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani je organiziralo razgovor 
s predstavniki samoupravnih stanovanjskih skupnosti ljub- 
ljanskih občin, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Skup- 
ščine mesta, Uprave za notranje zadeve ter Temeljnega sodi- 
šča. Na tem razgovoru so bili sprejeti tudi sklepi o tem, 
kakšno naj bo bodoče ravnanje vseh organov, ki se s temi 
kaznivimi dejanji pri svojem delu srečujejo. Širša družbena 
prizadevanja za omejevanje teh kaznivih dejanj so imela za 
posledico, da se je število nasilnih vselitev pomembno zmanj- 
šalo, saj je že na podlagi opozorila temeljnega javnega tožil- 
stva iz leta 1979, ki je doživelo široko publiciteto, stekla širša 
družbena akcija za preprečevanje teh kaznivih dejanj. 

Zaradi porasta nezakonitih vselitev na območju enote Te- 
meljnega javnega tožilstva v Mariboru, so bile v Mariboru 
organizirane razprave v raznih družbenopolitičnih organizaci- 
jah in skupnostih. Razpravljali so o problematiki kazenskega 
pregona teh kaznivih dejanj in tudi o določbah 56. in 57. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ki dajejo oškodovancem 
možnost, da predlagajo pri občinskih stanovanjskih organih 
izdajo odločbe o izpraznitvi stanovanja in ki pooblaščajo 
delavce milice, da nezakonito vselitev, ki se pripravlja, ali je v 
teku, preprečijo. Na določbe 56. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih je temeljno javno tožilstvo oškodovance, predvsem 
organizacije združenega dela, v 12 primerih tudi opozorilo. 

Promet z mamili in omogočanje uživanja mamil. V letu 
1980 je število kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili ter omogočanje uživanja mamil poraslo. V 
obtožbenem postopku je bilo obravnavanih 112 kaznivih de- 
janj (1979 51). 

Prijavljene so bile mlajše, večinoma moške osebe, katerih 
povprečna starost je znašala od 18-30 let, precej je nezapo- 
slenih in že prej obsojenih za tovrstna kazniva dejanja 

V obdobju zadnjih treh let so se pojavili štirje načini prido- 
bivanja mamil in psihotropnih substanc: 

- z nakupi na tkim. črni borzi v tuzemstvu in inozemstvu ter 
prekupčevanje z mamili, 

- z lastno proizvodnjo na ta način, da se je pridobival opij z 
zarezovanjem makovih glavic ali da so se za pridobivanje 
tetrahidrokanabinola zasejala semena indijske konoplje - 
cannabis, 

- z vlomnimi tatvinami v lekarne in ambulante ter razpeče- 
vanjem plena, 

- s ponarejanjem zdravniških receptov. 
Zaskrbljujoča je nadalje okoliščina, da je več kot polovica 

obravnavanih narkomanov zasvojena s trdo drogo - opiati in 
da je njihova kriminalna dejavnost usmerjena tudi k prometu s 
takšnimi mamili. Pri tem je treba poudariti, da jim mehke 
droge in narkotiki služijo le kot nadomestek v stiski, pri 
pomanjkanju pretežno surovega opija in njihovih derivatov na 
črni borzi. Zaskrbljujoča je tudi ugotovitev, da se je na mari- 
borski črni borzi pojavil v drugi polovici leta 1980 celo heroin, 
ki je, kot je znano, eno najnevarnejših mamil. 

Stanje, v katerem se nahaja narkoman in njegova nepre- 
magljiva želja, da v primeru prisilne abstinence pride do 
mamil, je vzrok kaznivih dejanj raznih vrst kot so kazniva 
dejanja z elementi nasilja, ogrožanja javnega prometa, tatvine 
mamil iz lekarn, ponarejanje zdravniških receptov in po- 
dobno. Zaradi povečanega povpraševanja za mamili se raz- 
širja nedovoljena trgovina in tihotapstvo. 

Temeljna javna tožilstva v Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici 
in Kopru, ki so obravnavala večino teh kaznivih dejanj, so v 
svojih poročilih opozorila pristojne organe in organizacije na 
naraščajočo delinkventnost narkomanov. Posebno preven- 
tivno dejavnost na tem področju je razvilo Temeljno javno 
tožilstvo v Mariboru že v letu 1979. Javno tožilstvo SRS je 
poslalo o problematiki narkomanije za obdobje 1978-1980 
posebno informacijo Republiškemu komiteju za zdravstveno 
in socialno varstvo. 
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Kršitve s področja varstva človekovega okolja 
Tudi v letu 1980 so se vsa javna tožilstva aktivno vključevala 

v spremljanje pojavov in kršitev s področja človekovega oko- 
lja. Poleg pogostih stikov s pristojnimi inšpekcijskimi služ- 
bami, posameznimi delavci javnih tožilstev sodelujejo tudi v 
komisijah za varstvo človekovega okolja in se na ta način 
vključujejo v splošna družbena prizadevanja za preprečevanje 
onesnaževanja okolja in ustvarjanje pogojev za odkrivanje 
kršilcev Pri tem javna tožilstva ugotavljajo, da odkrivanje 
kršitev še vedno ni zadovoljivo in število tako kazenskih kot 
gospodarsko-kazenskih_ ovadb še vedno ni odraz dejanske 
onesnaženosti okolja. Čeprav je npr. onesnaževanje zraka v 
SR Sloveniji, zlasti pa še v Ljubljani dokaj pereče vprašanje, 
pa Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani za te kršitve ni prejelo 
nobene ovadbe. Eden od vzrokov hude onesnaženosti zraka v 
Ljubljani je v tem, da niso izdelani sanacijski programi največ- 
jih onesnaževalcev zraka, kar bi bila po Odloku o varstvu 
zraka za območje mesta Ljubljana dolžnost SlS-a za varstvo 
zraka, ki pa še ni ustanovljen. 

Število prejetih ovadb za kaznivo dejanje onesnaževanje 
človekovega okolja se nanaša na 12 storilcev, ki so bili obdol- 
ženi, da so onesnaževali tekoče vode ali podtalnice, največ- 
krat kot odgovorni delavci v organizacijah združenega dela. V 
dveh primerih sta bili vloženi obtožbi. V postopkih za gospo- 
darske prestopke se večji del kršitev nanaša na gospodarske 
prestopke po zakonu o vodšh. Kršitve se najpogosteje nana- 
šajo na onesnaževanje tekočih voda in morja, do katerih 
prihaja zaradi izlivanja odplak v reke aH potoke, kar pogosto 
povzroča tudi pogibe rib, obstoja pa seveda tudi nevarnost za 
zdravje ljudi. Število ovadb za te kršitve je bilo v letu 1980 
nekoliko v porastu, prav tako pa je poraslo tudi število obtožb, 
katerih je bilo vloženih 21. Javno tožilstvo v Kopru pa je 
obtožilo tudi dve tuji ladji, ki sta izlili v morje večje količine 
odpadne nafte. Obema sta bili izrečeni večji denarni kazni. 

Temeljna javna tožilstva so obtožila tudi 23 delovnih organi- 
zacij po zakonu o gozdovih, pri čemer se del obtožb nanaša 
na goloseke, druge obtožbe pa na nedoseganje gojitvenih 
načrtov. 

Na varstvo okolja pa seveda škodljivo vplivajo tudi nekatera 
druga kazniva dejanja kot je uničevanje gozdov in gozdne 
tatvine, krivolov, nezakoniti ribolov in še nekatera druga. 

Prestopništvo mladoletnikov 
Temeljna javna tožilstva so v letu 1980 sprejela ovadbe 

zoper 2434 mladoletnikov, kar je za 179 več kakor v letu 1979. 
Če k temu prištejemo še 403 osebe, glede katerih so ostale 
ovadbe nerešene iz prejšnjega leta, so javna tožilstva obrav- 
navala v letu 1980 kar 2837 mladoletnikov. Proti 1946 mlado- 
letnikom je bila zahtevana uvedba pripravljalnega postopka, 
glede 591 je bila predlagana ustavitev postopka, glede 1103 
pa je bil predlagan izrek kazenske sankcije. 

Tako kakor vsa leta doslej so vlagatelji ovadb skoraj v vseh 
primerih organi za notranje zadeve. Kvaliteta ovadb organov 
za notranje zadeve se je v letu 1980 izboljšala ter so javna 
tožilstva, kljub večjemu številu prijavljenih mladoletnikov, za- 
htevala le za 129 mladoletnikov dodatno zbiranje obvestil (v 
letu 1979 za 203). Ob večjem številu ovadenih mladoletnikov 
so i/ letu 1980javna tožilstva zavrgla ovadbe zoper 391 mlado- 
letnikov. Največ ovadb so javna tožilstva zavrgla z uporabo 3. 
odst. 81. člena KZ SFRJ, ko je mladoletnik že dopolnil 18 let 
starosti in so podatki ovadbe ali pa skrbstvenega poročila o 
mladoletnikovi osebnosti kazali na to, da izrek zavodskega 
ukrepa ne bi prišel v poštev in da za kaznovanje mladoletnika 
ni pogojev. Ker takšnim mladoletnikom ni mogoče izrekati 
zunajzavodskih ukrepov, smo dali pobudo Zveznemu jav- 
nemu tožilstvu, da je podalo predlog za spremembo 3. odst. 
81. člena KZ SFRJ, da bi se lahko osebam, ki so kazniva 
dejanja izvršile kot starejši mladoletniki in se jim sodi v polno- 
letnosti, lahko izrekali tudi disciplinski in nadzorstveni vzgojni 
ukrepi. 

Razlogi za zavrnitve ovadb pa so, razen dosežene polnolet- 
nosti, še neznatna družbena nevarnost kaznivega dejanja in 
razlogi smotrnosti. Pred zavrženjem ovadbe iz razlogov smo- 
trnosti, si javna tožilstva pribavijo poročilo organa socialnega 
skrbstva o mladoletnikovi osebnosti. 

V pripravljalnem postopku se posveča posebna pozornost 
proučevanju osebnosti mladoletnikov, njihvi duševni razvito- 

sti in okolju ter razmeram v katerih živijo. Te podatke zbirajo 
za sodišče skrbstveni orgahi. Velika večina poročil skrbstve- 
nih organov je zelo dobra in daje dovolj podlage za odločitev 
javnim tožilcem o tem, ali je predlagati po končanem priprav- 
ljalnem postopku ustavitev postopka proti mladoletniku ali pa 
predlagati izrek sankcije. Se vedno pa v nekaterih občinah 
nimajo dovolj socialnih delavcev in morajo sodišča dalj časa 
čakati na poročila skrbstvenih organov ter se zato pripravljeni 
postopek zavlačuje. Ponekod so kadrovske težave tolikšne, 
da se socialni delavec niti obravnav in sej senatov ne udele- 
žuje. Še vse preveč je tudi prismenega kontaktiranja med 
socialno službo in obravnavanim mladoletnikom. 

Iz predlogov za izrek sankcij, ki so jih vložila javna tožilstva 
v letu 1980, je razvidno, da je med mladoletnimi storilci 
kaznivih dejanj največ učencev v gospodarstvu ter dijakov 
srednjih šol. Tej kategoriji mladoletnikov sledijo zaposleni 
mladoletni delavci in učenci osnovnih šol ter nezaposleni 
mladoletniki brez poklica. Najmanj je med mladoletnimi sto- 
rilci kaznivih dejanj kmečkih sinov. V letu 1980, pa so javna 
tožilstva obravnavala tudi nekaj mladoletniških združb. 

Mladoletni storilci kaznivih dejanj živijo pretežno v popol- 
nih in navidez urejenih družinah. Za delinkvenco mladoletni- 
kov je zelo pomembno, da se kot vzroke za njihovo deviant- 
nost ugotavlja njihova čustvena nezadovoljnost, bodisi zaradi 
tega, ker odraščajo v družinah, kjer vladajo hladni medsebojni 
odnosi, brez ljubezni in razumevanja za probleme in težave 
doraščajočega mladoletnika ali pa doživljajo neuspehe v šir- 
šem okolju, zlasti v šoli. Zato, da bi vzbudili svojo pozornost 
aH se potrjevali pred vrstniki, izvršujejo kazniva dejanja. Kaz- 
niva dejanja mladoletnikov so pogosto tudi izraz njihovih 
potreb po zadovoljitvi želja po materialnih dobrinah, ki prese- 
gajo njihov materialni položaj. Med 1541 kaznivimi dejanji, ki 
so jih po predlogih za izrek sankcij izvršili mladoletniki, je 
namreč kar 1531 ali 87% takšnih, ki so storjena zoper druž- 
beno in zasebno premoženje. S takim namenom izvršujejo 
mladoletniki kazniva dejanja, od majhnih tatvin v trgovinah, 
kjer si prilaščajo prehrambene ali oblačilne predmete, gramo- 
fonske plošče in druge stvari, do vlomov v osebne avtomobile, 
iz katerih jemljejo radijske sprejemnike, ter vlomov v šole in 
stanovanja, do hudih primerov ropa 

Na drugem mestu so med kaznivimi dejanji mladoletnikov 
kazniva dejanja ogrožanja javnega prometa z 68 dejanji. Slede 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in moralo ter 
kazniva dejanja ponarejanja listin. Delež kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo je v skupnem številu kaznivih dejanj mladolet- 
nikov iz leta v leto manjši. 

Temeljna javna tožilstva so v preteklem letu posvetila še 
večjo pozornost prevenciji mladoletniškega prestopništva. Ob 
že uveljavljenih oblikah obveščanja skrbstvenih organov o 
kaznivih dejanjih otrok in drugih obvestilih, so nekatera javna 
tožilstva za občinske skupščine izdelala posebne informacije 
o kriminaliteti mladoletnikov, ki so jih obravnavale tudi druž- 
benopolitične organizacije. 

Gospodarski prestopki 
Področje gospodarskih prestopkov obsega kršitve družbe- 

nopravnih in odgovornih oseb številnih pomembnih družbe- 
nih področij kot so zunanjetrgovinsko in devizno področje, 
blagovni promet na domačem trgu, politika cen, ugotavljanje 
in razporejanje celotnega prihodka in dohodka, investicij, 
plačilnega prometa itd. Kršitve iz navedenih področij so druž- 
beno vse pomembnejše, saj pregon in kaznovanje kršitev 
lahko bistveno vpliva na poslovanje in pogoje ustvarjanja 
dohodka v združenem delu, zaradi česar je politika pregona in 
kaznovanja zelo pomembna. 

Znatno večje število prejetih ovadb, 2292 v letu 1980, v 
primerjavi s 1556 v letu 1979, je posledica večjega števila 
odkritih kršitev storjenih zaradi bistveno težjega položaja, v 
katerem so se znašle številne organizacije združenega dela. 
Število kršitev se je povečalo zlasti na področju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev (+248 ovadb), knjigovodstvu 
(+75), prometa higiensko oporečnih živil (+157), oblikovanje 
cen (+75) in špekulacije v blagovnem prometu (+43). Bi- 
stveno je poraslo tudi število ovadb, ki so jih podali državni 
organi (+128), so pa tu zvečine zajeti primeri, ko so javna 
tožilstva po lastni pobudi, na osnovi podatkov, ki so jih zahte- 
vala bodisi od sodišč ali nekaterih OZD, sprožila gospodar- 
sko-kazenski postopek. Kljub tolikšnemu številčnemu pora- 
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stu ovadb ocenjujemo, da tudi takšno stanje ne kaže prave 
slike obnašanja organizacij glede zakonitosti. Ovadbe zaradi 
posebno težkih gospodarskih prestopkov, ki neposredno 
ogrožajo uresničevanje ukrepov ekonomske stabilizacije, kot 
so dejanja nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov, 
kršenje enotnosti jugoslovanskega trga, povzročanje motenj 
na trgu itd., so zete redke. V sferi blagovnega prometa se kot 
ovajene pravne osebe v veliki večini primerov pojavljajo malo- 
prodajne organizacije, zelo redko pa večji proizvajalci, uvoz- 
niki aH veletrgovina, torej subjekti, od katerih obnašanja je v 
največji meri odvisna stabilnost gospodarstva. 

Število zavrženih ovadb je nadalje v upadanju, kar kaže na 
to, da se ovadbe inšpekcijskih služb vsebinsko zboljšujejo. Od1 

skupnega števila 433 zavrženih ovadb se jih 139 nanaša na 
ovadbe za kršitve po zakonu o zavarovanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev, ki so bile praviloma zavržene zato, 
ker so se nanašale na majhne zneske in so jih javna tožilstva 
zaradi neznatne družbene nevarnosti zavrgla. 

Večje število rešenih ovadb na javnih tožilstvih kaže na 
večjo prizadevnost vseh temeljnih javnih tožilstev. Ob koncu 
leta so javna tožilstva izkazovala le 252 nerešenih ovadb 
napram 525 nerešenim v prejšnjem letu. Javna tožilstva so v 
najkrajšem možnem roku - v polovici primerov v roku 30 dni 
reševala zlasti ovadbe za družbeno pomembnejše zadeve kot 
so področja cen, blagovnega prometa in nekritih investicij. 

Učinkovitost odkrivanja in pregona gospodarskih prestop- 
kov je v mnogočem odvisna od aktivnosti in prizadevnosti 
inšpekcijskih organov. Temeljna javna tožilstva so zato v letu 
1980 usmerila svoja prizadevanja na čim tesnejša povezova- 
nja z inšpekcijskimi službami tako glede odkrivanja in zbira- 
nja dokazov ob konkretnih zadevah, organizirala pa so tudi 
občasne posvete po občinah z vsemi inšpekcijskimi in dru- 
gimi organi odkrivanja kršitev. 

Temeljna javna tožilstva v svojih poročilih ocenjujejo, da so 
inšpekcijske službe, zlasti tam, kjer je že prišlo do ustanovitve 
medobčinskih inšpekcijskih služb aktivnejše, kar kaže tudi- 
znatno povečanje števila podanih ovadb. 

Večina temeljnih javnih tožilstev meni, da inšpekcije nerade 
prijavljajo matične organizacije združenega dela, zlasti večje, 
kjer je ob kršitvah podana večja premoženjska korist, da 
odkrivajo drobne, manj pomembne kršitve, da ob odkritih 
kršitvah ne ugotavljajo pravih odgovornih oseb in pogosto 
prijavljajo direktorje delovnih organizacij tudi, če niso odgo- 
vorni in je tako Temeljno javno tožilstvo v Mariboru prejelo 
ovadbe zoper 100 direktorejv, v Kopru zoper 70 direktorjev itd. 

Na področju odkrivanja gospodarskih prestopkov je očitna 
tudi odsotnost drugih organov, to je organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti (razen inšpekcij), družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja, gospodarskih zbornic, organov samouprav- 
nih delavskih kontrol, svetov potrošnikov itd. Od vseh navede- 
nih javna tožilstva le izjemoma prejmejo ovadbe, čeprav so le- 
ti pri svojem delu s kršitvami večkrat seznanjeni. 

Glede samoupravnih delavskih kontrol ugotavljamo, da se 
le izjemoma pojavljajo kot prijavitelj (dve ovadbi v Mariboru), 
vendar pe te organe inšpekcijski organi, SDK, pa tudi javna 
tožilstva, obveščajo o odkritih kršitvah, tako, da so z njimi 
seznanjeni, da o ugotovljenih kršitvah razpravljajo ter 
ustrezno ukrepajo. 

Javna tožilstva so v letu 1980 posebno pozornost posvečala 
tistim kršitvam, ki so bile posledica fiktivno sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov med OZD. Izjemni pogoji poslovanja v 
letu 1980, zlasti po 6. juniju, $o na področju cen, pridobivanja 
deviznih sredstev ter uvoza blaga, stimulirale vrste OZD, da so 
se medsebojno sporazumele glede cen blaga ali kupoprodaje 
deviz, pri tem pa so številni samoupravni sporazumi predstav- 
ljali le sredstva za povečanje cen blaga ali za legalizacijo 
kupoprodaje deviz po višjem tečaju od uradnega. 

Glede na množičen pojav sklepanja fiktivnih samoupravnih 
sporazumov organi odkrivanja kršitve, ki so bile posledica teh 
sporazumov, niso sistematično odkrivali in prijavljali, saj bi 
takšna akcija lahko iemla tudi negativne posledice, ker bi 
lahko zavirala uveljavljanje dohodkovnih odnosov pri ude- 
ležbi v skupnem dohodku ali pa prekinjala ustaljene blagovne 
tokove. Javna tožilstva so prejemala te vrste ovadb ne le od 
pristojnih inšpekcij, temveč tudi od organov za notranje za- 
deve in družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije. Pri tem so javna tožilstva ugotavljala, da je pomanjkljivo- 
sti pri številnih samoupravnih sporazumih možno odpraviti ter 

so smatrala, da je družbeno koristneje in sprejemljivejše, da 
gospodarsko-kazenskega postopka ne uvajajo v primerih, 
kjer so OZD sprejele pobudo družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja za ponovni preizkus nepopolnih samoupravnih 
sporazumov, ali tam, kjer imajo samoupravni sporazumi samo 
formalne pomanjkljivosti. 

Neurejenost razmer na tržišču se je odražala v številu preje- 
tih ovadb in vloženih obtožb. V letu 1980 je bilo zaradi kršitev 
predpisov o cenah podanih 229 ovadb, kar je 75 več kot v 
predhodnem letu, pa tudi pravnih oseb je bilo obtoženih 152, 
napram 88 v letu 1979. Najpogostejše kršitve v zvezi s formira- 
njem cen se nanašajo na povečanje cen brez soglasja zavoda 
za cene, nepravilno zaračunani rabat ali maržo in slično. 
Vzroki za te kršitve so največkrat malomarnost odgovornih 
delavcev, dočim so dokazane naklepne kršitve redke. Tudi 
dokazana razlika v ceni največkrat ne presega 100.000 din. 

Število ovadb s področja zunanjetrgovinskega in deviznega 
poslovanja se je bistveno zmanjšalo, saj so javna tožilstva 
prejela le 39 ovadb, kar je 14 manj kot v prejšnjem letu. Zaradi 
kupoprodaje deviz javna tožilstva prejemajo vse manj ovadb, 
čeprav je ta pojav zaradi neobstoja deviznega trga vse bolj 
pogost. Zaradi enotnosti jugoslovanskega trga pa bo po- 
trebno promet z devizami čimpreje uskladiti z zveznim zako- 
nom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, 
zlasti tudi zato, ker se ustvarjajo neenaki tečaji deviz, kar ima 
vrsto negativnih posledic. 

Čeprav se je število ovadb znižalo, pa so javna tožilstva 
zaradi rešitve ovadb iz prejšnjega leta vložila 38 obtožb, kar je 
18 več kot v prejšnjem letu. Najpogostejše kršitve zunanjetr- 
govinskih in deviznih predpisov se nanašajo na kršenje 
ugleda v tujini zaradi prodaje nekvalitetnega blaga, neizpolni- 
tve pogodb do tujih potovalnih agencij, nelegalnega uvoza 
avtomobilov znamke »Mercedes« po delih preko konsigna- 
cije, kršitev uvoznih režimov, posedovanje deviz v tujini brez 
soglasja Narodne banke in podobno. 

Zaradi nekritih investicij so javna tožilstva prejela 20 ovadb 
in vložila 18 obtožb. Čeprav gre v nekaterih primerih za večje 
investicije in znatna nezagotovljena sredstva, pa sodišča ne 
bodo mogla izrekati strogih kazni, saj večina teh kršitev pred- 
stavlja kršitev člena. 31 temeljnega zakona o graditvi objektov 
iz leta 1967 zveznega zakona (uporablja se kot republiški 
predpis), ki za te izjemno težke kršitve predpisuje zelo milo 
kazen in sicer za pravno osebo do 100.000 din, za odgovorne 
osebe do 3000 din. Kazenske sankcije iz tega zakona bi bilo 
treba uskladiti s sankcijami, ki jih predpisuje republiški zakon 
o graditvi in ki so petkrat strožje. 

Kršitve zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev kažejo ponovno izrazito tendenco naraščanja. 
Javna tožilstva so v letu 1980 za kršitve po tem zakonu prejela 
ovadbe zoper 567 pravnih oseb, dočim je bilo v letu 1979 
prijavljenih le 319 pravnih oseb. Razlogi za povečanje števila 
ovadb so nedvomno v posledici kršitev, ki jih povzroča pove- 
čana nelikvidnost, v precejšnji meri pa tudi prizadevanje jav- 
nih tožilstev za odkrivanje teh kršitev. Tako je samo Temeljno 
javno tožilstvo v Ljubljani zbralo na temeljnem sodišču 
osnovne podatke za 140 pravnih oseb, glede katerih je bil v 
teku mandatni postopek za plačilo dolga iz DUR-a in zahte- 
valo od pristojne SDK, da zbere ustrezne podatke in poda 
ovadbo za gospodarski prestopek. Prav tako je samo zbralo 
podatke in obtožilo 10 pravnih oseb, ki so dolgovale večje 
zneske za komunalne usluge. To je nedvomno imelo določen 
preventivni učinek, saj se je število dolžnikov ob koncu leta po 
podatkih komunalnih podjetij prepolovilo. Primerov izdajanja 
menic brez nastanka DUR-a, ki so bili v ostalih republikah 
dokaj pogosti, javna tožilstva v letu 1980 niso obravnavala. 

Čeprav se zaradi nelikvidnosti kot dolžniki pojavljajo med 
obdolženimi nekatere večje delovne organizacije, pa je razlog 
za kršitev največkrat še vedno malomarnost delavcev v raču- 
novodstvih pravnih oseb, zneski, ki so pod obtožbo pa največ- 
krat ne presegajo 100.000 din. To pa je tudi razlog, da je 
kaznovalna politika sorazmerno blaga, saj kazni praviloma 
največkrat ne presegajo najnižjo, z zakonom zagroženo kazen 
(50.000 din). 

Kršitve zakona o zdravstveni neoporečnosti živil so bila v 
letu 1980 v znatnem porastu, saj se je število obtoženih 
pravnih oseb dvignilo od 125 v letu 1979 na 254 v letu 1980. 
Razlog za povečanje odkritih kršitev je po oceni temeljnih 
javnih tožilcev v večji sistematičnosti pri pregledih, ki jih v 
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družbenih obratih vrše organi sanitarne inšpekcije. Tako so 
n.pr. inšpekcijske službe v Ljubljani po daljšem času pregle- 
dale higienske režime pri pripravi hrane v vzgojnovarstvenih 
organizacijah, šolah in domovih ostarelih občanov ter so 
zaradi ugotovljenih kršitev podale kar 26 ovadb za gospodar- 
ske prestopke. Še vedno pa so številni primeri epidemičnih 
zastrupitev, ko vzrokov zastrupitev inšpekcijski organi niso 
mogli odkriti. Samo na Gorenjskem jih je bilo 5, za katera 
javna tožilstva niso prejemala ovadb, tako, da zgolj število 
vloženih ovadb in obtožb ni edino merilo za oceno celotne 
problematike na tem področju. 

Število ovadb zaradi kršitve predpisov s področja blagov- 
nega prometa se je v letu 1980 bistveno povečalo. Tako so 
javna tožilstva v letu 1979 prejela skupno 26 ovadb, v letu 1980 
pa 72 ovadb in sicer zaradi špekulacije v blagovnem prometu 
62 ovadb, 10 ovadb pa zaradi nelojalne konkurence in mono- 
polnega sporazumevanja. Kot število ovadb se je povečalo 
tudi število obtožb zoper delovne organizacije, saj je bilo 
zaradi vseh kršitev s področja blagovnega prometa obtoženih 
36 pravnih oseb. Obtožbe so se nanašale na delovne organi- 
zacije, ki so zadrževale prodajo deficitarnega blaga, zadrževa- 
nje prodaje blaga zaradi pričakovanih višjih cen, (kava, pralni 
prašek, bela tehnika in črn kruh), vezano prodajo deficitar- 
nega blaga potrošnikom in neplačilo obresti pri prodaji blaga 
na kredit, kjer prodajalec ni priznal obresti na predplačilo in 
podobno. Značilen je primer trgovskega podjetja » Tkanina« iz 
Celja, ki je izdelke bele tehnike skrivala v priročnem skladišču 
bazena »Neptun« in blago prodajala le ožjim znancem poslo- 
vodkinje. 

Analiza kršitev s področja blagovnega prometa tako po 
številu, kot po obliki odraža le delno neurejenost tržišča 
Primerov vezane prodaje med organizacijami združenega 
dela javna tožilstva niso obravnavala, ovadbe za ustavitev 
prodaje blaga zaradi nepodpisa »samoupravnega spora- 
zuma« pa so le izjema, čeprav je ta pojav množičen na vsem 
območju SFRJ. Očitno je, da so inšpekcijske službe prav 
zaradi množičnosti tega pojava dokaj nemočne. Prav tako 
menimo, da kazenska zakonodaja ne sankcionira nekaterih 

samovoljnih ponašanj proizvajalcev (n.pr. avtomobilov), ki 
ostajajo izven kazenske represije, čeprav s svojim ravnanjem 
povzročajo upravičeno množično razburjanje kupcev. 

Zaradi kršitve enotnosti jugoslovanskega trga je bila vlo- 
žena le ena obtožba. 

Tisk 
V letu 1980 je prišlo le do enega primera prepovodi razširja- 

nja tiskanih stvari. Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani je 
izdalo začasno prepoved razširjanja 3. štev. Študentskega 
časopisa »Tribuna« z dne 19. 11. 1980. Na predlog javnega 
tožilstva pa je sodišče s pravnomočno odločbo potrdilo pre- 
poved razširjanja tega časopisa. V njem je bila namreč objav- 
ljena pesem z naslovom •>Manifest spolne svobode«, katere 
vsebina žali ustavno ureditev v SFRJ, moralo in verska čustva 
občanov ter bi bila lahko z objavo te pesmi vznemirjena 
javnost. 

Civilnopravna in upravnopravna dejavnost 
Javno tožilstvo SR Slovenije je prejelo 178 pobud za varstvo 

zakonitosti in 282 revizij. V 23 primerih je vložilo zahtevo za 
varstvo zakonitosti, v 10 revizijskih zadevah pa je poslalo 
sodišču izjavo po 390. členu zakona o pravdnem postopku. 

Javno tožilstvo SR Slovenije je obravnavalo 19 zadev, v 
katerih je dopustno vložiti redno ali izredno pravno sredstvo 
po zakonu o splošnem upravnem postopku, po zakonu o 
upravnih sporih in po zakonu o javnem tožilstvu. V 14 prime- 
rih je pobudo zavrnilo, v 5 primerih pa je vložilo pravno 
sredstvo. 

Ustavnemu sodišču SR Slovenije je predlagalo oceno zako- 
nitosti sklepa krajevne skupnosti o uvedbi samoprispevka. 
Ustavno sodišče je predlogu ugodilo in je sklep sveta krajevne 
skupnosti razveljavilo. 

Pri vrhovnem sodišču SR Slovenije je vložilo zahtevo za 
varstvo zakonitosti po 21. členu zakona o upravnih sporih 
zoper sodbo senata za upravne spore istega sodišča. Vrhovno 
sodišče je na občni seji zahtevi ugodilo. 

Predlog zakona o svetu 
SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve (ESA-675) 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zbora združenega de- 
la dne 27. 3. 1981, Zbora občin 
dne 25. 3. 1981 in Družbeno- 
političnega zbora dne 25. 3. 
1981 sprejela predlog za izdajo 
zakona o svetu SR Slovenije za 
varstvo ustavne ureditve z 
osnutkom zakona in naložila 
predlagatelju, da pripravi 
predlog zakona, pri čemer naj 
upošteva stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge delovnih 
teles skupščine. 

Pri pripravi predloga zakona 
je predlagatelj proučil vse pri- 
pombe, mnenja in predloge 
delovnih teles zborov Skupšči-, 
ne SR Slovenije, pri čemer je 
ugotovil, da so delegati podpr- 
li zasnovo položaja in delova- 
nja sveta SR Slovenije za var- 
stvo ustavne ureditve ter druge 
rešitve zakonu. 

Delegati v delovnih telesih 
so imeli pripombe predvsem 
glede opredelitve delovnega 
področja in pooblastil sveta, 
zlasti pa glede odnosa sveta 
do Skupščine SR Slovenije. Pri 
tem je bilo zlasti opozorjeno, 
da naj se v zakon ustrezneje 
vgradi odnos sveta do Skup- 
ščine SRS, ki bi ustrezal z 
ustavo določenim nalogam in 
pristojnostim Skupščine na 
področju varstva ustavne ure- 
ditve. V razpravah o delovnih 
telesih je prevladovalo mne- 
nje, da je svet vendarle v po- 
sebnem odnosu do Predsed- 
stva SRS in zato njemu prven- 
stveno odgovoren za svoje de- 
lo. Vendar pa so bili delegati 
mnenja, da je treba opredeliti 
položaj sveta tako, da bo ja- 
sno, da svet ne prevzema pri- 
stojnosti Skupščine SRS na 
področju varstva ustavne ure- 

ditve, pač pa Skupščina SRS 
(kot tudi drugi republiški orga- 
ni in organizacije, ki imajo 
ustavne funkcije na tem po- 
dročju) prek sveta opravlja le 
določene pravice in dolžnosti, 
ki jih ima na tem področju. 

V skladu z opisanimi pri- 
pombami se spreminja prvi 
člen predloga v primerjavi z 
osnutkom tako, da je iz bese- 
dila jasno razvidno, da se svet 
ustanovi zaradi uresničevanja 
določenih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti Skupščine SRS, 
Predsedstva SRS in Izvršnega 
sveta Skupščine SRS ter zara- 
di uresničevanja določenih na- 
log, ki izhajajo iz ustavnega 
položaja, vloge in nalog druž- 
benopolitičnih organizacij na 
področju varstva ustavne ure- 
ditve. S tem bo bolj jasno po- 
vedano, da Skupščina SRS in 
drugi organi in organizacije 
kljub delovanju sveta ohranja- 
jo svoje ustavne pravice in 
dolžnosti na področju varstva 
ustavne ureditve. Taka vloga 
sveta izhaja tudi iz ostalih do- 
ločb zakona. Skupščina SRS 
tako ohranja svoje pristojnosti 
in odgovornosti in jih lahko 
izvaja prek članov sveta, z 
obravnavo poročil republiških 
upravnih organov in Izvršnega 

sveta Skupščine SRS, obvestil 
sveta in Predsedstva SRS in na 
tej podlagi sprejema odločitve 
zaradi uresničevanja svojih 
pravic, dolžnosti in odgovor- 
nosti na področju varstva 
ustavne ureditve. S tako spre- 
menjeno formulacijo prvega 
člena je vsebinsko upoštevana 
tudi pripomba k drugemu čle- 
nu osnutka, po kateri naj bi se 
v skladu s pripombo k prvemu 
členu podrobneje opredelile 
funkcije v drugem členu. 

V delovnih telesih je bilo v 
razpravi postavljeno tudi vpra- 
šanje ali bi se lahko za delegi- 
ranje članov in sestavo sveta 
smiselno uporabile določbe 
zveznega in republiškega za- 
kona o družbenih svetih. Ven- 
dar pa poseben položaj in de- 
lovno področje sveta terja, da 
so člani sveta stalni in da se 
posebej imenujejo. Zaradi tega 
se glede sestave sveta ne bi 
mogla uporabiti načela si- 
stemske ureditve družbenih 
svetov. 

Izvedba zakona ne bo terjala 
novih finančnih sredstev na 
ravni republike, ki je že doslej 
v svojem proračunu zagotav- 
ljala tudi sredstva za delo Re- 
publiškega sveta za varstvo 
ustavne ureditve. 
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Osnutek zakona 
o samostojnih 
kulturnih delavcih (ESA-152) 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

1. julija 1981 

Osnutek določa, katere od 
kulturnih dejavnosti lahko de- 
lovni človek opravlja z oseb- 
nim delom samostojno kot po- 
klic. Lastnost samostojnega 
kulturnega delavca pridobi z 
vpisom v razvid, če izpolnjuje 
temeljne pogoje za to. Z vpi- 
som obveljajo zanj pravice in 
obveznosti, ki jih posamezni 
zakoni pripisujejo samostoj- 
nim kulturnim delavcem. 

Možno vsebino sporazume- 
vanja v kulturnih skupnostih o 
vprašanjih, pomembnih za sa- 
mostojne kulturne delavce, 
opredeljuje 9. in 10. člen. 

Osnutek v členih 11. - 17. 
ureja položaj, ki ga samostojni 
kulturni delavec pridobi v (ka- 
terikoli) organizaciji združene- 
ga dela, s katero trajneje in 
znatno sodeluje. Za posamez- 
na področja kulturnih dejav- 

nosti so lahko ta vprašanja po- 
sebej urejena. 

Osnutek vsebuje določbe o 
začasnih in trajnih delovnih 
skupnostih samostojnih kul- 
turnih delavcev, o njihovi prav- 
ni naravi, dejavnostih, zaradi 
katerih so lahko ustanovljene, 
samoupravni urejenosti in 
možnem družbenem vplivu na 
temeljne odločitve v njih. Ka- 
zenske določbe, zagotavljajo 
predvsem ažurnost in resnič- 
nost podatkov razvida, naper- 
jene pa so tudi zoper to, da bi 
se kdo poklicno ukvarjal s kul- 
turnimi dejavnostmi, kjer to ni 
dovoljeno. S prehodnimi do- 
ločbami je tudi urejeno, kako 
preneha sedanji sistem prizna- 
vanja statusa umetnika (po re- 
publiški komisiji) in kako prei- 
de ta način urejanja v samou- 
pravno sfero. 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela, seje Zbora občin 
in seje Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki so sklicane za sredo, 1. 
julija 1981, je razširjen z 
obravnavo: 

- poročila Zveznega izvršne- 
ga sveta o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981 do 1985 v letu 
1981 (ESA 757). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in dnevni red se- 
je Zbora občin pa je razširjen 
še z obravnavo: 

- informacije o graditvi in 
planu dograditve Nuklearne 
elektrarne Krško (ESA 750); 

- osnutka zakona o spremem- 
bah zakona o skupnem obse- 
gu proračunskih odhodkov fe- 
deracije za leto 1981 (ESA 
752); 
- osnutka odloka o spremembi 
odloka o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1981 od- 
stopijo Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino (ESA 751). 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

15. julija 1981 

Osnutek zakona o do- 
datnem prispevku soli- 
darnosti v letih 1982 do 
1985 (ESA-682) 

Koncem leta 1981 poteče ve- 
ljavnost zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti, s kate- 
rim se zagotavljajo sredstva za 
izpolnitev obveznosti plačila 
nepovratnega prispevka SR 
Slovenije za obnovo in izgrad- 
njo Črne gore. Ker je navedena 

obveznost predpisana vse do 
leta 1989, se predlaga podalj- 
šanje veljavnosti zakona o do- 
datnem prispevku solidarnosti 
s primerno prilagoditvijo pri- 
spevne stopnje za obdobje od 
leta 1982 do leta 1985. 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 15. julija 1981. 

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

- predlog ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije 
(ESA 553); 
- predlog ustavnega zakona 

za izvedbo ustavnih amand- 
majev I do Vil k ustavi SR Slo- 
venije (ESA 756); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o volitvah in delegiranju 
skupščine (ESA 678); 

- predlog zakona o Svetu SR 
Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve (ESA 675). 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin bosta obravnavala 
še: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o poslovnih stavbah in po- 
slovnih prostorih (ESA 481); 

Pri tiskanju Predloga ustavnih amandmajev k ustavi SR 
Slovenije, Poročila o rezultatih javne razprave o osnutku 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in Besedila predloga 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev I do 
VII k ustavi SR Slovenije v Poročevalcu Skupščine SR 
Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in 
delegate (Ljubljana, 9. junija 1981, letnik VII, št. 13) so 
nastale v tiskarni nekatere večje napake, ki spreminjajo 
smisel in vsebino besedila. Zato dajemo naslednji 

SEZNAM NAPAK S POPRAVKI: 

V Predlogu ustavnih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije 

- V Amandmaju II je na koncu tretje vrste prvega od- 
stavka 1. točka namesto besede »in« pravilna beseda 
»ali«. 

V Poročilu o rezultatih javne razprave o 
osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije 

- Na strani VIII je v drugi vrsti tretjega odstavka 1. točke 
namesto »njunih« pravilno »nujnih«, 

- na isti strani v drugi vrsti prvega odstavka 2. točke je 
treba med besedi »glede« in »dobe« vstaviti besedo 
»mandatne«, 

- na isti strani v deseti vrsti tretjega odstavka 2. točke je 
treba med besedi »dobo« in »osmih« vstaviti besedo 
»do«, 

- na strani IX se v enajsti vrsti desetega odstavka 2. točke 
besedilo v oklepaju »(»štirih let«)« pravilno glasi »(»do 
štirih let«)«, 
- na isti strani v drugi vrsti enajstega odstavka 2. točke 

je namesto »skupščinskih« pravilno »občinskih; v peti 
vrsti istega odstavka je namesto »in« pravilno »za«, 

- na isti strani v drugi vrsti drugega odstavka 3. točke je 
treba za besedo »Slovenije«, dodati besedo »da«, 

- na isti strani v prvi vrsti tretjega odstavka 3. točke je 
treba med besedi »pripombe« in »nujnosti« vstaviti bese- 
dico »o«. 
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- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o upravljanju in razpolaga- 
nju s stavbnim zemljiščem 
(ESA 582); 

- spremembe In dopolnitve 
samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
valne skupnosti za gozdarstvo 
(ESA 689); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne izobraže- 

valne skupnosti za pedagoško 
usmeritev (ESA 691); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
vane skupnosti za zdravstveno 
varstvo (ESA 476). 

Val trije zbori Imajo na 
dnevnem redu sej tudi: 

- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

15. julija 1981 

Skupna seja vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije je skli- 
cana za sredo, 15. julija 1981. 
Na dnevnem redu skupne seje 
je razglasitev ustavnih amand- 
majev k ustavi Socialistične re- 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 

10. julija 1981 

pravno s pristojnimi zbori 
Skupščina SR Slovenije 
obravnavala: 
- osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih. 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala 
tudi Informacijo o postopku 
potrditve samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi in statuta 
Skupnosti socialnega varstva 

Slovenije; osnutek poslovnika 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije; Informacijo o mini- 
malnih življenjskih stroških; 
program ustanavljanja in ra- 
zvoja zavodov za usposablja- 
nje Invalidnih oseb v SR Slove- 
niji; samoupravni sporazum o 
pridobivanju sredstev za 
opravljanje dejavnosti invalid- 
skih organizacij v SR Sloveniji; 
ustanovitev Invalidske delavni- 
ce v Brežicah; vprašanja in 
predloge delegatov. 

publike Slovenije In razglasi- 
tev ustavnega zakona za Izved- 
bo ustavnih amandmajev I do 
VII k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

10. julija 1981 

Skupftčlna Skupnoetl so- 
cialnega varstva Slovenije bo 

na seji, ki |e sklicana ta pe- 
tek, 10. julija 1981, enako- 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta na 
skupnem zasedanju 10. junija 
1981 najprej poslušala uvodno 
besedo podpredsednika Skup- 
ščine SR Slovenije Jožeta Glo- 
bačnlka k osnutku resolucije 
III. kongresa samoupravljalcev 
Jugoslavije. 

Po razpravi na skupnem za- 
sedanju sta zbora sprejela 
predlog mnenj, stališč In pred- 
logov k osnutku resolucije za 
III. kongres samoupravljalcev 
Jugoslavije. 

Na skupnem zasedanju 
zborov so razpravljali: 

Vinko Hafner, Jure Mlinar, 
Roman Albreht, Marjan Grab- 
nar, Stanko Kojnlk, MIlan Ku- 
čan, Anuša Rode, Tone Kraše- 
vec, Vili Vlndiš, Jože Sedelšak, 
Silvija Mozetič, Nada Bogataj, 
Nejra Turovič, Ida Benko, Vasi- 
lij Vullč, Milica Vavpetlč, Vlado 
Novak, Franc Steiner, Boris 
Grglč. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 6.1981 

- Pobuda za spremembo zakona o 
skladih skupnih rezerv 

Ob razreševanju problemov 
Clmosa se v zvezi s 16. čle- 
nom zakona o skladih skup- 
nih rezerv postavlja vpraša- 
nje, kako uporabiti sredstva 
sklada skupnih rezerv za po- 
krivanje Izdatkov prekvalifi- 
kacije zaposlovanja delav- 
cev, katerim bo zaradi stečaja 
oziroma redne likvidacije te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela prenehalo delovno 
razmerje. 

V zvezi s tem se postavlja 
vprašanje, ali Je mogoče do- 
ločbe tretje točke 16. člena 
zakona o skladih skupnih re- 
zerv v povezavi z določbami 
122. člena zakona o združe- 
nem delu razlagati tako, da se 
lahko sredstva sklada skup- 
nih rezerv uporabijo tudi za 

kritje Izdatkov za prekvalifika- 
cijo In zaposlovanje delavcev 
v primeru, ko gre za odpiranje 
novih delovnih mest v organi- 
zacijah združenega dela, ki 
prevzamejo delavce Iz temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, ki je prenehala s poslo- 
vanjem zaradi stečaja oziro- 
ma redne likvidacije. 

V primeru, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ne da 
ustreznega odgovora na de- 
legatsko vprašanje, predla- 
gamo Skupščini SR Slovenije, 
da po hitrem postopku sprej- 
me zakon o spremembi zako- 
na o skladih skupnih rezerv 
oziroma poda ustrezno poja- 
snilo na prvi prihodnji seji. 
Na vprašanje je odgovoril 
Stanko Debeljak, namestnik 

republiškega sekretarja za fi-, 
nance: 

Po določbah 3. točke 16. 
člena republiškega zakona o 
skladih skupnih rezerv se 
združena sredstva rezerv daje- 
jo v uporabo tudi za kritje iz- 
datkov za prekvalifikacijo de- 
lavcev, kadar je v skladu s sa- 
nacijskim programom prene- 
hala potreba po določenem 
številu delavcev oziroma kadar 
je potrebna njihova prerazpo- 
reditev v drugo temeljno orga- 
nizacijo. Po 17. členu navede- 
nega zakona se združena 
sredstva rezerv praviloma ne 
smejo uporabljati za investicij- 
ske namene, izjemoma pa se 
lahko uporabijo za investicije v 
osnovna sredstva le v primeru, 
če se s takimi vlaganji odprav- 
ljajo vzroki izgub v skladu s 
sprejetim sanacijskim progra- 
mom. 

Problemi v zvezi s stečajem 
TOZD Cimos, Šempeter in v 
zvezi s ponovno zaposlitvijo 
delavcev navedene TOZD, so 

že dalj časa predmet Intenziv- 
nih razprav v ustreznih politič- 
nih In strokovnih telesih, tako 
v občini kot v republiki. Za ra- 
zreševanje problematike po- 
novne zaposlitve delavcev se 
Iščejo ustrezni viri sredstev na 
različnih ravneh, in sicer v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki bodo prevzele te delavce, v 
temeljnih bankah in skupno- 
stih za zaposlovanje. Ker pa 
gre pri tem za zaposlitev sora- 
zmerno velikega števila delav- 
cev (okoli 350), navedeni viri 
sredstev za rešitev problema 
ne bodo zadostovali. Zato je 
ves čas razprav v ospredju 
predlog, da bi se kot eden od 
možnih virov za zagotovitev 
zaposlitve delavcev TOZD v 
stečaju uporabila tudi sredstva 
republiškega sklada skupnih 
rezerv. Pri tem je bila osnovno 
vodilo zahteva, da je treba de- 
lavcem TOZD, ki je v stečaju, 
na vsak način zagotoviti so- 
cialno varnost, tako da se jim 
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omogoči ponovna vključitev v 
združeno delo. 

Glede na stališča, ki so bila 
pri obravnavi tega vprašanja 
zavzeta v več razpravah v okvi- 
ru republike, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije mne- 
nja, da je zaradi izjemno težke 
situacije delavcev TOZD Ci- 
mos, Šempeter to vprašanje 
mogoče reševati tudi z upora- 
bo sredstev sklada skupnih re- 
zerv. 

Menimo, da je taka Izjema v 
namenu uporabe sredstev 
sklada skupnih rezerv za zago- 
tovitev zaposlitve prizadetih 
delavcev v drugih organizaci- 

jah združenega dela utemelje- 
na, vendar je v okviru sedanje- 
ga zakona o skladih skupnih 
rezerv ni mogoče uresničiti. 
Zato v zvezi s postavljenim de- 
legatskim vprašanjem in pobu- 
do skupine delegatov Zbora 
združenega dela 7. okoliša - 
Nova Gorica za spremembo 
zakona o skladih skupnih re- 
zerv predlagamo Zboru zdru- 
ženega dela, da pobudo sprej- 
me in sproži postopek za spre- 
membo in dopolnitev zakona, 
pri čemer pa bi bilo treba v 
zakonu rešiti vprašanje upora- 
be sredstev sklada skupnih re- 
zerv za zaposlovanje delavcev 
v primerih stečaja. 

Vsako gradivo mora imeti povzetek 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področja 16. okoll- 
iča - Maribor ]e zastavila na- 
slednje delegatako vpraša- 
nje, ki |e bilo poslano delega- 
ciji Skupščini SR Slovenije v 
Zboru republik In pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Delegati v Zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije amo za današnjo sejo 
prejeli na klop Informacijo o 
gospodarskih gibanjih v za- 
četku leta 1981, ki Jo Je Skup- 
ščini SR Slovenije posredoval 
Zvezni Izvršni avet. Informaci- 
ja Je označena kot strogo 
zaupno gradivo In Je oštevil- 
čena. Glede na to, da vsebina 
Informacije po našem mnenju 
nI takšne narave, da bi lahko 
nosila označbo strogo zaup- 
nega gradiva, predvsem pa 
ne more biti po normalni poti 
poslana v delegatsko bazo, 
predlagamo delegaciji Skup- 
ščine SR Slovenl|e v Zboru re- 
publik In pokrajin Skupščine 

SFRJ, da postavi vprašanje 
predlagatelju lnformacl|e v 
Zboru republik In pokrajin 
Skupščine SFRJ, zakaj to gra- 
divo nosi oznako »strogo 
zaupno«. Posebej naj delega- 
cija postavi vprašanje Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, kako 
si predstavlja obravnavo gra- 
diva z oznako »strogo zaup- 
no« v delegatskem sistemu s 
fleksibilnim mandatom, kjer bi 
morali obravnavati gradiva na 
širok In demokratičen način In 
seveda na tej podlagi spreje- 
mati stališča In sklepe. 

Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je 
sporočila Zboru združenega 
dela, da je na podobno vpraša- 
nje že bilo odgovorjeno v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Odgovor, ki ga je 
dal Luka Banovlč, član Zvez- 
nega izvršnega sveta in zvezni 
sekretar za pravosodje In or- 

ganizacijo uprave je naslednji 
in je bil delegatom poslan pi- 
smeno: 

V zvezi z upravičenimi pri- 
pombami, ki so bile dane, ne 
samo na tem zboru, ampak tu- 
di na Zveznem zboru, smo v 
Zveznem izvršnem svetu dva- 
krat obravnavali to vprašanje 
in si prizadevali, da bi bilo gra- 
div z oznako »strogo zaupno« 
čim manj. Priznati moram, da 
nismo uspeli napraviti radikal- 
ne spremembe in vam je bilo 
poslano prek 40 gradiv z ra- 
zlično stopnjo zaupnosti. 

S stališča, ki ga vi postavlja- 
te in problemi, pred katerimi je 
uprava, bi želel razložiti, kateri 
so glavni razlogi, da je bilo v 
tem času toliko zaupnih gra- 
div. 

Za ta in druga gradiva, razen 
nekaterih kot so - sprememba 
tečaja dinarja, sprejemanje 
projekcije plačilne in devizne 
bilance, politika zadolževanja, 
problemi splošne ljudske 
obrambe Itd. - torej številne 
skupine problemov, ocenjuje- 
mo, da morajo imeti določeno 
stopnjo zaupnosti »državna 
tajnost«, »zaupno« itd. 

Delegat je pred problemom, 
ne koliko je gradiva z označbo 
zaupno, ampak kakšen je nje- 
gov položaj, da se z njim pra- 
vočasno seznani in konzultira 
bazo. 

Vendar sta pri tem dve teža- 
vi, Ena je obseg teh gradiv in v 
ZIS ne spoštujemo dovolj do- 
govora in odloka ZIS, da se 
poleg obširnega gradiva pri- 
pravijo kratki povzetki, kjer so 
navedene osnovne, zaupne 
številke, tako da jih delegat 
lahko v kratkem času prebere 
In dopolni informacijo, ki jo je 
dobil na podlagi obširnega 

gradiva. Naši organi tega ne 
delajo dovolj natančno, zato je 
ZIS sklenil, da pripravimo in- 
formacijo, s katero bi neposre- 
dno zadolžili organe glede oz- 
načevanja zaupnosti gradiv. 
Kajti poleg tega opravičenega 
razloga so še druge vrste neo- 
pravičenih označevanj. Eno je 
na primer, da s tem delegate 
bolj opozori in gradivo prebe- 
rejo. Ne trdim, da je to pomem- 
ben razlog, vendar v nekaterih 
organih prevladuje takšno 
mišljenje. 

Mislim, da bi ta ukrep - da 
zagotovimo, če je gradivo 
preobširno, da vsak organ pri- 
pravi izvleček tako kot delajo 
tovariši iz Armije - bil lahko 
zelo uspešen. Drugič, za neka- 
tera gradiva ne bi smeli dolo- 
čati takšnega tristopenjskega 
režima zaupnosti - od državne 
tajnosti do zaupnosti in tretjič, 
da se dogovorimo z delovnimi 
telesi skupščine, da bi zagoto- 
vili prostor, določili čas in od- 
govorne ljudi, ki bi lahko nudili 
dodatne informacije. Mislim, 
da je to potrebno, saj je orga- 
nizacija in branje gradiv prav 
tako problem. Razen tega 
predlagam, če seveda to sprej- 
mete, da kadar gre za enega ali 
dva ključna podatka in za kate- 
ra smo zainteresirani, da jih ne 
Izvedo tam kjer ni potrebno, da 
se takrat poslužujemo ustne 
Informacije v delovnih telesih, 
na sestanku, ko delegati bere- 
jo enega od gradiv, ki je take 
stopnje zaupnosti, ali pa naj se 
ti zaupni podatki pripravijo v 
zelo kratkem povzetku na eni 
ali dveh straneh. 

To so ukrepi, ki jih bomo 
sprejeli, da bodo službe na- 
tančno in z več odgovornosti 
pripravile gradiva. Upam, da 
bomo dobili podporo tovarišev 
v delovnih telesih zbora. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Prispevek k zagotavljanju nujno potrebne 

ravni reprodukcijske sposobnosti 

gospodarstva 

Potrebno je preučiti vse družbenoekonomske posledice, ki bodo nastale z uvedbo 
predlaganih amortizacijskih stopenj 

Posebno pozornost je potrebno nameniti vprašanju amortizacije stanovanjskih 
zgradb zaradi dosedanjega stalnega zmanjševanja amortizacije v korist zagotav- 
ljanja funkcionalnih sredstev 

Objekti in oprema skupne porabe se ne morejo izenačevati z osnovnimi sredstvi 

Predlog za izdajo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev, z Osnutkom zakona 
(AS 393), ki smo ga predstavili 
v eni prejšnjih številk glasila, je 
bil deležen velike pozornosti 
delegatov v skupščinskih de- 
lovnih telesih in v organizaci- 
jah združnega dela. 

Zakonsko besedilo namreč 
predlaga pomembne spre- 
membe. Njihova vsebina pa je 
v tem, da bi amortizacijske 
stopnje uskladili z rastjo celot- 
nega prihodka, z materialnimi 
stroški in dohodkom. Skladno 
s tem naj bi bila povprečna 
amortizacijska stopnja za okoli 
42 odstotkov višja od sedanje. 

Zvezni zbor je na zasedanju 
9. junija sprejel Osnutek ome- 
njenega zakona. Pot do njego- 
vega končnega sprejema pa je 
še zelo dolga, in sicer zaradi 
številnih pripomb k zakonskim 
določbam. S tem se daje tudi 
možnost organizacijam združ- 

nega dela in.drugim zaintresi- 
ranim subjektom, da do pri- 
prave zakonskega predloga 
dajo svoja mnenja, pripombe 
in predloge. 

Ob upoštevanju pomena 
omenjenega Zakona, v tej šte- 
vilki Poročevalca povzemamo 
stališča in pripombe skupščin- 
skih delovnih teles k zakon- 
skemu osnutku. 

Ohranjanje 
reprodukcijake 
apoaobnoatl 
gospodarstva 

Delegati Odbora Zveznega 
zbora za družbenoekonom- 
ske odnose so, ko so podprli 
sprejetje tega Zakona, posebej 
opozorili na njegov pomen. 
Zavzeli so se, da mora zagoto- 
viti nujno raven reprodukcij- 
ske sposobnosti gospodar- 
stva. Zakonske spremembe naj 
bi tudi zagotovile skladnejšo 
rast amortizacije z rastjo celot- 
nega prihodka, materialnih 
stroškov in dohodka organiza- 

cij združenega dela ter drugih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. 

Po mnenju delegatov je do- 
bro izhodišče predlog, da bi 
sestavo amortizacijskih skupin 
in višino amortizacijskih sto- 
penj uskladili z dobo trajanja 
posameznih osnovnih sred- 
stev na sedanji ravni razvoja 
tehnike in tehnologije. Vendar 
pa je nujno potrebno še enkrat 
opraviti širše konzultacije z 
uglednimi ekonomskimi in te- 
hničnimi strokovnjaki v orga- 
nizacijah združenega dela, ne 
pa samo v okviru splošnih 
združenj in gospodarskih 
zbornic. Preveriti je potrebno 
amortizacijske stopnje po pa- 
nogah in vrstah sredstev, da bi 
določili čimbolj realen predlog 
amortizacijskih stopenj. 

Med razpravo na seji Odbora 
so delegati opozorili tudi na 
probleme realnosti določanja 
amortizacijskih stopenj v okvi- 
ru tistih gospodarskih panog, 
ki poslujejo z izgubami. Pre- 
dvidene visoke amortizacijske 
stopnje bi namreč vplivale tudi 
na naraščanje zneskov izgub. 
Ob tem je bilo postavljeno 
vprašanje smotrnosti zmanjše- 
vanja amortizacije za 50 od- 
stotkov, če organizacije zdru- 
ženega dela poslujejo z izgu- 
bami. 

Povečanje amortizacijskih 
stopenj, so menili delegati, bo 
vplivalo na politiko cen, saj je 
amortizacija sestavni del proi- 
zvodnih stroškov, ki so bistven 
element cen. Prišlo bo nadalje 
do določenih posledic pri ali- 
mentiranju splošne in skupne 

*co 
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Stališča skupščinskih delovnih teles o predlaganih spre- 
membah in dopolnitvah Zakona o amortizaciji osnovnih 

A sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih 
V uporabnikov družbenih sredstev — k AS 393 
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porabe, saj se s povečanjem 
amortizacijskih stopenj zmanj- 
šuje tudi dohodek. Zaradi tega 
je nujno potrebno preučiti vse 
družbenoekonomske posledi- 
ce, ki bodo nastale z uvaja- 
njem takih predpisanih amorti- 
zacijskih stopenj, kakršne pre- 
dvideva Osnutek zakona. 

Dobra rešitev pa je, so nada- 
lje rekli delegati, da določbe 
Zakona dajejo nekaterim orga- 
nizacijam združenega dela 
možnost, da povečajo predvi- 
dene amortizacijske stopnje 
do 20 odstotkov, saj jim bo to 
omogočilo, da večje zneske 
amortizacije obračunavajo v ti- 
stih letih, ko poslujejo v ugo- 
dnejših pogojih. Take rešitve 
pa omogočajo hitrejšo zame- 
njavo osnovnih sredstev, ki hi- 
treje tehnično zastarijo, kar je 
izredno pomembno za krepi- 
tev materialnih temeljev dela 
konkurenčnosti gospodarstva. 

Po presoji delegatov, pa ni 
sprejemljiva obrazložitev, da 
uvajanje obračunavanja amor- 
tizacije v družbenopolitičnih 
skupnostih in družbenopolitič- 
nih organizacijah ne bo pov- 
zročilo povečanja sredstev za 
te namene. Uvajanje take ob- 
veznosti gotovo terja tudi za- 
gotovitev dodatnih sredstev v 
proračunu. 

Posebno pozornost moramo 
med razpravo nameniti tudi 
vprašanju amortizacije stano- 
vanjskih zgradb, saj bo dose- 
danje stalno zmanjševanje 
amortizacije zaradi zagotavlja- 

nja sredstev za funkcioniranje 
na tem področju, lahko pov- 
zročilo nadaljnje težave. 

Zmanjievanle dohodka 
zaradi povečane 
amortizacije 

Odbor Zveznega zbora za 
dolo, zdravstvo In socialno 
politiko je prav tako v celoti 
podprl sprejetje teh zakonskih 
sprememb. Delegati so podprli 
tudi tetneljna načela, ki bodo 
zapisana v posameznih določ- 
bah. Vendar pa so opozorili, 
da mnoga vprašanja, ki se po- 
javljajo ob predlagani vsebini 
Zakona, terjajo podrobno 
preučitev in jasne odgovore, 
kakšne bodo posledice posa- 
meznih določb. 

Med razpravo so bila v tem 
smislu zastavljena naslednja 
vprašanja: kako bo povečana 
amortizacijska stopnja vplivala 
na ekonomske pogoje poslo- 
vanja organizacij združenega 
dela, na razporeditev oziroma 
na zmanjševanje dohodka za- 
radi povečane amortizacije, ali 
bo in v kakšni meri bo sprejetje 
Zakona izzvalo nadaljnje pove- 
čevanje cen blaga in storitev 
(ki so že tako in tako previso- 
ke), kako bo vplivala na pre- 
razporeditev dohodka med pa- 
nogami, na zmanjševanje pri- 
hodkov od davkov in končno, 
ali je mogoče začeti uporablja- 
ti Zakon že letos. 

Po mnenju odbora je po- 
trebno ponovno preveriti no- 

menklaturo »snovnih sredstev, 
in sicer glede grupiranja 
osnovnih sredstev, zajemanja 
vseh osnovnih sredstev, višine 
povečane stopnje amortizaci- 
je. Po mnenju Odbora analizi- 
ranje teh vprašanj terja več 
časa. 

Enotno določanje 
dohodka 

Zakon je izredno pomemben 
za enotno ugotavljanje dohod- 
ka in zagotavljanje nujne ravni 
ohranjanja reprodukcijske 
sposobnosti temeljnih organi- 
zacij združenega dela, so me- 
nili delegati - člani Komisije 
Skupščine SFRJ za spremlja- 
ni« Izvajanja Zakona o zdru- 
ženom delu. 

Komisija je predlagala, da bi 
pri pripravi končnega besedila 
Zakona, najprej v okviru sploš- 
nih združenj in gospodarskih 
zbornic preverili amortizacij- 
ske stopnje po panogah, kakor 
tudi po vrstah sredstev in dolo- 
čili čimbolj realne predloge 
amortizacijskih stopenj. 

Delegati so se zavzeli, da 
mora predlagatelj omenjenega 
zakona (Zvezni izvršni svet), 
ob posvetovanju z organizaci- 
jami, ki izvajajo investicijska 
dela v tujini, preučiti in predla- 
gati rešitve glede amortizacije 
osnovnih sredstev teh organi- 
zacij, ki so v tujini, saj je vsaka 
doba trajanja teh sredstev pra- 
viloma krajša od običajne, in 
sicer zaradi pogojev, kako se v 
teh okoljih dela (klimatski po- 

li 

goji, večje število delovnih ur 
in podobno). V sistemu je tre- 
ba zagotoviti pogoje za hitrejši 
odpis vednosti sredstev, pri 
uresničevanju tega cilja pa 
mora imeti pomembno vlogo 
funkcionalna amortizacija. 

Komisija je tudi konketno 
opozorila, da so v omenjenem 
zakonskem osnutku objekti in 
oprema skupne porabe izena- 
čeni z osnovnimi sredstvi, če- 
sar pa ni mogoče sprejeti. 
Sredstva skupne porabe se na- 
mreč ne uporabljajo za ustvar- 
janje dohodka, temveč imajo 
drug namen, drugačen način 
uporabe in podobno. 

Delegati pa so še posebej 
opozorili, da zakonsko besedi- 
lo omenja delovne skupnosti 
kot subjekte obračunavanja 
amortizacije za osnovna sred- 
stva. Za to rešitev Komisija me- 
ni, da je potrebno upoštevati, 
kako zvezni zakoni, ko govore 
o delovnih skupnostih orga- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti, ne omenjajo osnovnih 
sredstev, temveč o sredstvih 
opreme. 

Po mnenju Komisije pa bi 
morala vsa mešana podjetja v 
tujini obračunavati amortizaci- 
jo, kar bi pomenilo razširitev te 
obveznosti, saj jo zdaj izpol- 
njujejo samo tiste organizaci- 
je, v katerih temeljne organiza- 
cije združenega dela sodeluje- 
jo z več kot 50 odstotki svojih 
sredstev. Višina deleža temelj- 
nih organizacij v mešanem po- 
djetju v tujini namreč ne more 
biti pomembna za obračuna- 
vanje amortizacije. 

Oceniti je treba materialne posledice 

povečanja amortizacije za posamezne 

dejavnosti   

• Manjka obrazložitev, kako bo vplivala sprememba amortizacijskih stopenj na 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela 

• Ponovno je treba preučiti obseg in vsebino, ki jo na tem področju morajo urejati 
zvezni zakoni glede na pristojnosti republik in pokrajin 

Skupščina SR Slovenije je 
poslala Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ mnenje o 
Predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 

sredstev (AS 393), ki ga je obli- 
kovala razprava na seji Zbora 
združenega dela in v delovnih 
telesih slovenske skupščine. 

Ko je Skupščina SR Sloveni- 
je podprla sprejetje omenjene- 
ga zakona, je posredovala tudi 
več pripomb in mnenj. Posebej 
je zahtevala, da je potrebno 

zakon sprejeti v treh fazah, ta- 
ko da bi vsa sporna vprašanja 

in probleme lahko pravočasno 
rešili. 

^^qqqq©OOCOOOOOCOOOOOOOOCCOCOCCCiOOOCCCC< 

Pripombe Skupščine SR Slovenije k spremembam Za- 
kona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih 
sredstev - k AS 393 
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Pritiski na dvigovanje 
cen 

Predlagani Zakon, kakor 
meni Skupščina SR Slovenije, 
prinaša spremembe, ki zade- 
vajo samo določanje amortiza- 
cijskih skupin In amortizacij- 
skih stopenj, medtem, ko v Za- 
konu nI obrazložitve, kako bo 
sprememba amortizacijskih 
stopenj vplivala na dohodek 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

Zakonske določbe bi morale 
več pozornosti nameniti vse- 
binskim spremembam in do- 
polnitvam. Pričakujemo na- 
mreč lahko, da bodo povečane 
amortizacijske stopnje Izzvale 
neupravičene pritiske na dvi- 
govanje cen. Zaradi tega Je po- 
trebno oceniti materialne po- 
sledice za posamezne dejav- 
nosti, saj bodo učinki poveča- 
nja amortizacijskih stopenj, 
glede na različno strukturo 
sredstev, različno vplivali na 
položaj posameznih panog. 

Ponovno Je treba preučiti tu- 
di obseg In vsebino, ki Jo na 
tem področju mora urejati 

zvezni zakon glede na pristoj- 
nosti republik in avtonomnih 
pokrajin. To velja tako za izva- 
janje omenjenega Zakona, ka- 
kor tudi glede možnosti odsto- 
panja oziroma dolgoročnega 
urejanja tega področja v dejav- 
nostih, ki sodijo v pristojnost 
republik In avtonomnih pokra- 
jin (ceste, gozdovi, komunalna 
dejavnost Itd.). Zvezni zakon 
mora urediti le temeljne pravi- 
ce In obveznosti, kakor to sicer 
določa Ustava SFRJ. 

Skupičlna SR Slovenije Je 
posredovala pripombe tudi na 
predlagano rešitev, da bi obra- 
čunavali amortizacijo In po- 
pravili vrednost osnovnih 
sredstev za leto 1081 že po do- 
ločbah spremenjenega In do- 
polnjenega zakona. Opozorila 
Je, da se bodo na ta način 
zmanjšale vse oblike porabe, 
ki se allmentirajo Iz dogodka. 
Pri tem omenjena Skupščina 
opozarja, da so za letos že 
sprejeti ukrepi, ki bistveno 
omejujejo obseg skupne In 
splošne porabe. Prav tako pa 
veljajo tudi že nekateri ukrepi 
tekoče ekonomske politike, 
sprejeti na ravni republike In 

vplivajo na spremembe v 
strukturnih razmerjih med ce- 
lotnim prihodkom, materialni- 
mi stroški in dohodkom. 

Odložitev Izvajanja 
novega Zakona 

Prav zaradi teh razlogov ne 
bi bilo smotrno, da bi obraču- 
navanje amortizacije za leto 
1981 potekalo po bistveno po- 
večanih amortizacijskih stop- 
njah, ker bi to na začetku leta 
1982 povzročilo večje motnje v 
procesih družbene reproduk- 
cije. Zato Skupščina SR Slove- 
nije predlaga, da bi spremem- 
be in dopolnitve Zakona zače- 
le veljati 1. januarja 1982. Do 
takrat pa naj bi preučili možne 
posledice takih sprememb in 
sprejeli potrebne ukrepe za 
preprečevanje večjih motenj v 
procesih družbene reproduk- 
cije. 

Vsa ta odprta vprašanja, 
ugotavlja Skupščina SR Slove- 
nije, ne bodo rešena brez oce- 
ne družbenoekonomskih po- 
sledic predlaganih sprememb 
In dopolnitev, predvsem posle- 
dic povečanja amortizacijskih 

stopenj. Podrobneje pa je treba 
analizirati tudi posledice pove- 
čanja amortizacijskih stopenj 
po posameznih panogah in 
dejavnostih, kakor tudi vpraša- 
nja prestrukturiranja dohodka 
In prerazporejanja bremen or- 
ganizacij združenega dela. No- 
menklatura osnovnih sredstev 
se mimo tega še dopolnjuje in 
tako Osnutek zakona nI popo- 
len. 

Po mnenju Skupščine SR 
Slovenije zaradi vsega tega 
Osnutka zakona še nI mogoče 
sprejeti In zato je predlagala, 
da se Zakon obravnava In 
sprejema v treh fazah zakono- 
dajnega postopka. 

Tega predloga delegati 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ na seji 9. junija niso 
sprejeli. Poudarjeno pa Je bilo, 
da je mogoče upoštevati vse 
pripombe v omenjenem pred- 
logu, ki zahtevajo celovitejše 
preučevanje vseh posledic, ki 
jih lahko izzove novi zakon. Še 
posebej, ker bo na voljo dovolj 
časa, da predlagatelj vse spre- 
jemljive predloge vključi v 
končno besedilo Predloga za- 
kona. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Ustvarjalen vpliv na pobude in dejavnosti 

na področju razvoja krajevnih skupnosti 

Vsi družbeni dejavniki morajo zagotoviti doslednejše uresničevanje stališč Reso- 
lucije o razvoju družbenoekonomskih odnosov v krajevnih skupnostih 

Skupščine krajevnih skupnosti morajo biti vse bolj aktivna samoupravna delovna 
telesa 

Območja krajevnih skupnosti Je treba oblikovati v skladu z merili, ki jih določa 
Resolucija 

Poročilo o Izvajanju Resolu- 
cije Skupščine SFRJ o na- 
daljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti (sprejeta je bila mar- 
ca 1979) je bilo v zadnjih dveh 
mesecih deležno večje pozor- 
nosti delegatov v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. še po- 
sebej, ker je Resolucija spod- 

budila številne aktivnosti pri 
doslednejšem uresničevanju 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti. Vsebino omenjene- 
ga Poročila smo sicer objavili v 
začetku aprila na straneh Po- 
ročevalca. 

Po razpravi na sejah delov- 
nih teles in na zasedanju Zvez- 

nega zbora Skupščine SFRJ je 
Zvezni zbor sprejel sklepe o 
tem Poročilu. Ker so omenjena 

stališča posebej pomembna za 
vse družbene dejavnike pri na- 
daljnjem razvijanju krajevnih 

Sklepi Zveznega zbora ob obravnavi Poročila o Izvajanju 
resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 
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skupnosti, jih v celoti objav- 
ljamo. 

Uresničevanje ustavnih 
določb o krajevni 
skupnosti 

Sklepi, sprejeti 9. junija 
1981, poudarjajo: 

1. Zvezni zbor sprejema Po- 
ročilo o Izvajanju Resolucije o 
nadaljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti In ugotavlja, da so 
temeljna stališča Resolucije 
ustvarjalno vplivala na pobude 
In razvoj krajevnih skupnosti. 
Ta stališča so aktualna tudi za 
nadaljnje uresničevanje ustav- 
ne koncepcije krajevne skup- 
nosti. 

2. Zvezni zbor, ob upošteva- 
nju rezultatov pri Izvajanju Re- 
solucije In stanja ter proble- 
mov delovanja ter razvoja kra- 
jevnih skupnosti, poudarja, da 
je potrebno predvsem: 

- samoupravni In državni 
organi ter drugI družbeni de- 
javniki morajo, v okviru svojih 
pravic, dolžnosti In odgovor- 
nosti, nadaljevati In poglabljati 
dejavnost pri Izvajanju Resolu- 
cije oziroma pri doslednejšem 
uresničevanju ustavne kon- 
cepcije krajevne skupnosti - 
tako glede reievanja vsebin- 
skih vprašanj delavcev ter dru- 
gih delovnih ljudi In občanov v 
krajevnih skupnostih, kakor 
tudi na področju zadovoljeva- 
nja potreb, ki so pomembne za 
njihovo skupnost, človeško 
solidarnost In za humanejše 
odnose v celoti; 

- val družbeni dejavniki mo- 
rajo nujno zagotoviti dosle- 
dnejše uresničevanje stališč 

Resolucije, ki zadevajo razvoj 
družbenoekonomskih odno- 
sov v krajevnih skupnostih, 
posebej tistih stališč, ki ome- 
njajo samoupravno planiranje, 
povezovanje delovnih ljudi In 
občanov v krajevnih skupno- 
stih z organizacijami združe- 
nega dela In drugimi samou- 
pravnimi organizacijami In 
skupnostmi pri združevanju 
sredstev za zadovoljevanje nji- 
hovih skupnih Interesov In po- 
treb z materialnimi temelji sa- 
moupravljanja v krajevnih 
skupnostih, s spodbujanjem 
razvoja drobnega gospodar- 
stva In usklajevanjem Intere- 
sov delovnih ljudi kot proizva- 
jalcev in potrošnikov. Izjemno 
pomembno vlogo in odgovor- 
nost Imajo pri tem predvsem 
sindikati In druge družbeno- 
politične organizacije In zbori 
krajevnih skupnosti v občin- 
skih skupščinah; 

- vsi odgovorni družbeni 
dejavniki, posebej v krajevnih 
skupnostih In občinah, morajo 
okrepiti dejavnost In sprejeti 
ukrepe za premagovanje sla- 
bosti pri delu skupščin krajev- 
nih skupnosti na delegatskih 
temeljih - tako, da bi bile te 
vse bolj mesto dejanskega sa- 
moupravnega dogovarjanja 
vseh zainteresiranih dejavni- 
kov In tudi aktivna samouprav- 
na delovna telesa; 

- nujno so potrebna nova 
organizacijska prizadevanja za 
premagovanje težav pri delu 
delegacij krajevnih skupnosti 
za skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti In za skupščine 
samoupravnih interesnih 
skupnosti ter slabosti, ki zavi- 

rajo samoupravno Interesno 
organiziranje v krajevnih skup- 
nostih. Povezano s tem je po- 
trebno na širših temeljih In do- 
sledneje graditi ter razvijati de- 
legatske odnose med delovni- 
mi ljudmi In občani v krajevnih 
skupnostih ter delegacijami in 
delegati; posebej Je potrebno 
uveljaviti delegacije - kot ne- 
zamenljivo obliko povezovanja 
delegatske baze s skupščin- 
skim sistemom. Pri tem Imajo 
Izjemno vlogo In odgovornost 
družbenopolitične organizaci- 
je, predvsem krajevne organi- 
zacije SZDL; 

- ob doseženih pomembnih 
rezultatih na področju samou- 
pravne preobrazbe velikih ob- 
močij krajevnih skupnosti, je 
potrebno okrepiti dejavnost 
vseh odgovornih družbenih 
dejavnikov pri oblikovanju ob- 
močij krajevnih skupnosti v 
skladu z merili, določenimi v 
Resoluciji, da bi v člmvečjl me- 
ri prišla do izraza ustavna kon- 
cepcija krajevne skupnosti; 

- kljub doseženim po- 
membnim rezultatom so po- 
trebna stalna prizadevanja za 
nadaljnjo krepitev krajevnih 
skupnosti kot pomembnih In 
nezamenljivih subjektov sploš- 
ne ljudske obrambe In družbe- 
ne samozaščite. Veliko odgo- 
vornost pri razvijanju teh funk- 
cij krajevnih skupnosti Imajo 
družbenopolitične organizaci- 
je In vsi samoupravni ter drugI 
družbeni dejavniki, posebej v 
krajevnih skupnostih In obči- 
nah. Zato je potrebno celovite- 
je preučiti položaj in problem 
uresničevanja splošne ljudske 
obrambe ter družbene samo- 
zaščite v vseh krajevnih skup- 

nostih, ta vprašanja pa Je treba 
posebej obravnavati tudi v 
Zveznem zboru. 

- pri noveliranju statutov 
krajevnih skupnosti je potreb- 
no, Izhajajoč Iz vsebine pobu- 
de tovariša Tita, urediti vpraša- 
nje organizacije, sestave In na- 
čina dela samoupravnih orga- 
nov krajevne skupnosti, tako 
da bo zagotovljeno njihovo ko- 
lektivno delo, odločanje in od- 
govornost ter enakopravnost 
članov teh organov, kakor tu- 
di, da se v praksi na teh teme- 
ljih razvijajo demokratični sa- 
moupravni odnosi In odloča- 
nje vseh organov, teles In oblik 
osebnega Izjavljanja v krajev- 
nih skupnostih; 

- ob nadaljevanju dejavnosti 
pri noveliranju statutov krajev- 
nih skupnosti je nujno potreb- 
no spremeniti statute temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, statute samoupravnih in- 
teresnih skupnosti In občinske 
statute, skladno z ustreznimi 
stališči Resolucije, zaradi veli- 
kih zastojev na tem področju 
pa |e nujna organizirana akcija 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, posebej SZDL In sindikata. 

3. Zvezni zbor nalaga Odbo- 
ru za družbenopolitične odno- 
se, da nadalje spremlja uresni- 
čevanje Resolucije o nadalj- 
njem razvoju krajevnih skup- 
nosti In občasno o tem obve- 
šča Zvezni zbor. 

Zvezni zbor podobno obve- 
zuje svoja druga delovna tele- 
sa, da spremljajo uresničeva- 
nje Resolucije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti v 
okviru njihovih delokrogov In 
o tem, če bo potrebno, obve- 
ščajo Zvezni zbor. 

ANALIZE IN OCENE 

Z energičnimi ukrepi moramo zaustaviti 

negativne težnje v gospodarskih gibanjih 

§ Industrijska proizvodnja se je v prvih štirih masaclh letos povečala za 3,3 odstotka 

v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko kmetijska proizvodnja zaostaja za 
planiranimi predvidevanji 

• Eden najzahtevnejših problemov pri uresničevanju ekonomske politike v letoš- 
njem letu so ekonomski odnosi s tujino 
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Izvoz blaga je v celoti večji za 16 odstotkov, vendar je regionalna razdelitev 
neustrezna, ker se je zmanjšal izvoz na konvertibilno področje za 4,6 odstotka 

Splošna poraba je narasla za 26 odstotkov in skupna za 34 odstotkov, kar ni v 
skladu z Resolucijo za leto 1981 

Obseg investicij je večji za 9 odstotkov kot konec septembra 1980, čeprav je število 
investicijskih objektov manjše za 10 odstotkov 

V gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu je uresničena dinamič- 
nejša gospodarska aktivnost 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Poročilo o 
uresničevanju Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do 1985 v letu 
1981 z oceno možnosti razvoja 
v letu 1982. 

V tem dokumentu so poleg 
ocen o razvoju v prvih petih 
mesecih letos našteti tudi 
ukrepi, ki jih je sprejel ZIS ali 
jih bo sprejel za uresničevanje 
sprejete politike. O tem Poro- 
čilu bo v skupščinskih telesih 
vsestranska razprava, ki naj 
prispeva, da bodo predloženi 
čim ustreznejši ukrepi za učin- 
kovito izvajanje planskih po- 
stavk. 

Zaradi popolnejših ocen go- 
spodarskih gibanj in težav, ki 
so se pokazale letos so v 
prvem delu Poročila prikazani 
osnovni rezultati v preteklem 
srednjeročnem obdobju in ne- 
katere negativne težnje, ki so 
bile prenešene v letošnje leto. 

Prenešena 
nezadovoljiva gibanja 

V Poročilu je zatem poudar- 
jeno, da so se neusklajenosti v 
tokovih družbene reprodukcije 
in problemi v plačilni bilanci 
države, ki so bili prenešeni v 
letošnje leto, posebej nezado- 
voljivo odražali na gibanje 
proizvodnje in izvoza ter na vi- 
soko rast inflacije in življenj- 
ske stroške v prvih mesecih le- 
ta 1981. To je bistveno pokva- 
rilo tokove družbene repro- 
dukcije, uresničevanje politike 
ekonomske stabilizacije in po- 
sebej zmanjšalo motiviranost 
organizacij združenega dela 
za izvoz na konvertibilno po- 
dročje, na kar vpliva tudi po- 
manjkanje blaga. 

Nezadovoljiva gibanja so se 
očitno pokazala v skaljenih 
odnosih v tokovih družbene 
reprodukcije, nezadovoljivi in 
nepravočasni preskrbljenosti z 
reprodukcijskim materialom, 
predvsem iz uvoza, deviznem 
trgu, ki ni deloval, problemi v 
plačilni bilanci in izraženimi 
negativnimi pojavi prekinitev 

tokov reprodukcije, zastoju v 
delovanju sistema cen in pri- 
zadevanju mnogih organizacij 
združenega dela, da si pridobi- 
jo zadovoljiv položaj iri ponov- 
no dobijo pozicije v primarni 
delitvi, ki so jih imele pred de- 
valvacijo dinarja. 

To je naložilo posebne nalo- 
ge Zveznemu izvršnemu svetu, 
da v sodelovanju s pristojnimi 
organi republik in pokrajin 
sprejme ukrepe za premostitev 
neugodnih gibanj, kar pa je 
povzročilo, da si je proizvod- 
nja opomogla in se približala 
predvidenim gibanjem za le- 
tošnje leto. 

Industrijska in 
kmetijska proizvodnja 

V prvih štirih mesecih letos 
se je industrijska proizvodnja 
realizirala pod vplivom vrste 
neugodnih dejavnikov in se je 
povečala samo za 3,3 odstotka 
v primerjavi z istim obdobjem 
lani. Kljub navedenim proble- 
mom kaže, da obstajajo pogoji 
za to, da se do konca leta do- 
seže predvidena rast industrij- 
ske proizvodnje. 

V industrijski proizvodnji je 
bila dosežena nadpovprečna 
rast proizvodnje energije, črne 
metalurgije, bazične in prede- 
lovalne kemije, surovin za tek- 
stilno in usnjarsko industrijo, 
kot tudi proizvodnja nekaterih 
panog predelave kovin, kar je 
pozitivno vplivalo na preskrb- 
Ijenost industrije s surovinami 
v razmerah omejenih možnosti 
uvoza. 

Hitrejša rast proizvodnje 
električne energije je prispeva- 
la k popolnejšemu zadovolje- 
vanju potreb porabe. Hitrejša 
rast proizvodnje premoga pa 
ni omogočila, da bi bile potre- 
'be porabe popolneje zadovo- 
ljene. Proizvodnja nafte in pli- 
na je bila realizirana na lan- 
skoletni ravni, medtem ko je 
bila proizvodnja naftnih deri- 
vatov nezadostna zato, ker ne- 
katere republike in pokrajini 
niso zagotovile deviznih sred- 
stev. Zato so se zaloge nafte in 

naftnih derivatov zmanjšale do 
kritične meje. 

Čeprav je bila v prvem trime- 
sečju sprejeta vrsta ukrepov 
ekonomske politike, precej 
ukrepov še vedno ni bilo spre- 
jetih, kar neugodno vpliva na 
uresničevanje dogovorjene ra- 
sti industrijske proizvodnje. To 
se nanaša predvsem na ukrepe 
za spodbujanje proizvodnje za 
izvoz, kreditiranje izvoza opre- 
me, ladij, tehnologije in izvaja- 
nje investicijskih del v tujini ter 
podobno. 

Da bi povečali kmetijsko 
proizvodnjo, smo si prizadeva- 
li razširiti zasejane površine, 
kar naj bi prispevalo k uresni- 
čitvi planirane rasti proizvod- 
nje (4 odstotke). Vedno večje 
je število goved, prašičev in 
perutnine. 

Vendar pa pri prvi jesenski 
setvi nismo dosegli predvide- 
nih rezultatov, saj so bile s 
pšenico zasejane površine 
manjše, pogoji za prezimova- 
nje posevkov precej neugodni, 
večji del površin pa je bil po- 
plavljen, kar bo vplivalo na 
manjši pridelek pšenice letos. 

Pri pomladanski setvi so bili 
doseženi ugodnejši rezultati. 
Večja je bila predvsem setev 
koruze in nekaterih industrij- 
skih kultur, kar naj bi zmanjša- 
lo negativne posledice priča- 
kovanega manjšega pridelka 
pšenice. 

Ekonomski odnosi s 
tujino 

Ekonomski odnosi s tujino 
so eden najzahtevnejših in naj- 
večjih problemov pri uresniče- 
vanju ekonomske politike v le- 
tošnjem letu. V petih mesecih 
letošnjega leta, je poudarjeno 
v Poročilu, je bil izvoz blaga v 
celoti v primerjavi z enakim 

obdobjem lani nominalno večji 
za 16 odstotkov, uvoz pa večji 
za 12 odstotkov, kar ni v skla- 
du s planirano rastjo. Pri- 
manjkljaj trgovinske bilance je 
za 8 odstotkov večji kot v ena- 
kem obdobju lani. 

Izvoz na konvertibilno po- 
dročje je bil do konca maja 
letos manjši za 4,6 odstotka od 
izvoza v enakem obdobju lani, 
v projekciji pa j6 bila predvide- 
na rast 21 odstotkov. Izvoz v 
razvite države Zahoda je bil 
manjši za 14 odstotkov, v drža- 
ve v razvoju pa je bil večji za 11 
odstotkov, kar je pod predvi- 
devanji. Izvoz v socialistične 
države s konvertibilnim nači- 
nom plačevanja je bil večji za 5 
odstotkov, v socialistične dr- 
žave s klirinškim načinom pla- 
čevanja pa za 64 odstotkov (na 
kar nekoliko vliva tudi nizka 
baza v letu 1980). 

Pokritost uvoza z izvozom 
na konvertibilno področje se je 
z 49,7 odstotka v lanskem letu 
zmanjšala na 43,3 odstotka v 
letošnjem letu. 

Poročilo ugotavlja, da se 
zaostrujejo problemi likvidno- 
sti, države v konvertibilnih va- 
lutah in sicer tako zaradi zao- 
stajanja izvoza in deviznega 
priliva, kot tudi zaradi relativno 
visokih kreditnih obveznosti. V 
prvih štirih mesecih so odpla- 
čila zunanjih kreditov (z 
obrestmi) znašala 1.907 milijo- 
nov dolarjev, od tega za dolgo- 
ročne in srednjeročne kredite 
543 milijonov dolarjev, za krat- 
koročne 837 milijonov dolarjev 
in za obresti 527 milijonov do- 
larjev. Raven kratkoročnih kre- 
ditov se je v prvih štirih mese- 
cih letošnjega leta povečala za 
233 milijonov dolarjev. Obvez- 
nosti glede plačila obresti bo- 
do znašale letos približno 
1.550 milijonov dolarjev, kar je 
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približno 3 odstotke narodne- 
ga dohodka družbenega go- 
spodarstva. 

Od začetka letošnjega leta, 
je poudarjeno v Poročilu ZIS, 
je močneje prišel do izraza 
eden glavnih strukturnih pro- 
blemov našega gospodarstva, 
ki je v visoki uvozni odvisnosti 
in nezadostni izvozni sposob- 
nosti. 

Zmanjšana izvozna 
učinkovitost 
gospodarstva 
Visoka stopnja inflacije je ob 
začetku letošnjega leta po- 
slabšala že tako majhno kon- 
kurenčno sposobnost našega 
gospodarstva v izvozu na kon- 
vertibilno področje in je eden 
izmed glavnih vzrokov manjših 
izoznih rezultatov v primerjavi 
s tistimi, ki so bili doseženi 
lani. 

K zmanjšanju izvozne učin- 
kovitosti gospodarstva so pri- 
spevali tudi številni problemi 
pri delovanju sistema ekonom- 
skih donosov s tujino, ki so 
med drugim v zapiranju deviz- 
nih tokov z meje republik in 
pokrajin, prenehanju delova- 
nja enotnega deviznega trga in 
oblikovanja različnih deviznih 
tečajev. 

Na neugodne tokove eko- 
nomskih odnosov s tujino so 
delovali tudi zunanji dejavniki. 
Osnovne vzroke je treba iskati 
v notranjih problemih gospo- 
darskega razvoja, v visoki 
stopnji inflacije v državi, v vi- 
sokih proizvodnih stroških, v 
premajhni motiviranosti orga- 
nizacij združenega dela za 
izvoz posameznega blaga na 
konvertibilno področje in v 
premajhni kakovosti naših iz- 
delkov. 

Bistveno vprašanje v zvezi s 
celotno politiko razvoja in eko- 
nomsko stabilizacijo do konca 
letošnjega leta in v naslednjem 
letu je povečanje izvoza in za- 
gotovitev potrebnih deviznih 
sredstev za plačilo uvoza suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala, ki jih je mogoče v krat- 
kem času nadomestiti iz do- 
mače proizvodnje. 

Glede na dosedanja gibanja 
izvoza je ocenjeno, da bo izvoz 
na konvertibilno področje v le- 
tu 1981 kljub sprejetim ukre- 
pom in ukrepom, ki so v pri- 
pravi, za približno 700 milijo- 
nov dolarjev manjši od izvoza, 
predvidenega v projekciji pla- 
čilne bilance 

Povečani prihodki od 
storitev in turizma 

Uvoz je v prvih petih mese- 
cih znašal 6.291 milijonov do- 

larjev in je bil za 12,5 odstotka 
večji kot v istem obdobju lani, 
pri čemer je znašal uvoz repro- 
dukcijskega materiala 5.295 
milijonov dolarjev, kar je za 20 
odstotkov več kot v istem ob- 
dobju lani, medtem ko je bil 
uvoz opreme za 7 odstotkov, 
blaga za široko porabo pa za 6 
odstotkov manjši kot v istem 
obdobju lani. Delež uvoza re- 
produkcijskega materiala v 
skupnem znesku znaša 76 od- 
stotkov nasproti 72 odstot- 
kpm, kolikor je znašal v istem 
obdobju lani, projekcija pa je 
bila 85 odstotkov. Uvoz opre- 
me v celotnem uvozu znaša 18 
odstotkov, po projekciji pa naj 
bi znašal 11 odstotkov. 

Deficit trgovinske bilance na 
konvertibilnem področju zna- 
ša za prvih pet mesecev 3.021 
milijonov dolarjev, kar je za 
570 milijonov dolarjev več kot 
v istem obdobju lani in za pri- 
bližno 850 milijonov dolarjev 
več kot naj bi znašal po običaj- 
ni dinamiki uvoza in izvoza v 
tem letnem obdobju, glede na 
tisto kar je bilo planirano. 

Po nepopolnih podatkih se 
devizni priliv in odliv na nebla- 
govnem področju uresničujeta 
po predvidevanjih. V prvih šti- 
rih mesecih so bili prihodki od 
storitev večji z 21 odstotkov, 
planirano pa je bilo 18 odstot- 
kov. Prihodki od turizma so bili 
za 44 odstotkov večji, planira- 
no je bilo 35 odstotkov. Neto 
prihodki od nakazil so v prvih 
štirih mesecih znašali 794 mili- 
jonov dolarjev (za vse leto 
1981 pa je bilo planirano 2.200 
milijonov dolarjev). Neblagov- 
ni odhodki pa so se povečali 
za 13 odstotkov, planirano pa 
je bilo 3 odstotke. 

Določena pozitivna gibanja 
na področju storitev, zlasti tu- 
rizma in nakazil, ne morejo 
kompenzirati pomembnih od- 
mikov pri izvozu in uvozu bla- 
ga na konvertibilnem po- 
dročju. 

NEUREJENI ODNOSI 
NA TRGU 

V Poročilu ZIS je rečeno, da 
je bila v začetku letošnjega le- 
ta situacija na trgu še naprej 
neugodna, kar je posledica 
stagnacije proizvodnje in pla- 
čilnobilančnih težav. 

Prizadevanja so bila velika, 
doseženi pa so bili tudi dolo- 
čeni uspehi pri zboljšanju pre- 
skrbljenosti trga z nekaterimi 
kmetijsko-živilskimi in indu- 
strijskimi izdelki glede katerih 
je bila lani izražena nezadost- 
na preskrbljenost. V prvem tri- 
mesečju je bila po posameznih 
blagovnih sektorjih in področ- 
jih države različna, na to pa so 
predvsem vplivali: počasna rast 

proizvodnje, zmanjšan uvoz in 
izčrpane zaloge ter rezerve 
številnih izdelkov, pa tudi neu- 
rejeni odnosi na trgu. 

Še vedno so težave glede 
preskrbljenosti s pšenico, 
sladkorjem, jedilnim oljem, be- 
tonskim železom, cementom, z 
instalacijskim materialom in 
nekaterimi drugimi izdelki. Z 
intervencijskimi ukrepi je bila v 
maju zagotovljena preskrba z 
naftnimi derivati, zvezni organi 
pa pripravljajo predlog za izvr- 
šitev obveznosti na nabavo 
nafte, ki so jih sprejele republi- 
ke in pokrajine. Položaj na 
trgu je precej neugoden tudi 
zaradi precejšnjega zmanjša- 
nja materialnih rezerv in ome- 
jenih možnosti za uvoz. 

V začetku leta 1981 je bila 
uresničena visoka rast cen, ki 
je presegla okvire, določene z 
ekonomsko politiko. V maju so 
bile v primerjavi z decembrom 
lani proizvajalske cene indu- 
strijskih izdelkov višje za 21,7 
odstotka, cene na drobno za 
23,1 odstotka, življenjski stro- 
ški pa za 21,0 odstotkov. V pri- 
merjavi z mesecem majem leta 
1980 so cene industrijskih 
proizvodov v maju letos višje 
za 49,9 odstotka, cene na 
drobno za 52,6 odstotka in živ- 
ljenjski stroški za 46,5 od- 
stotka. 

Vzroki za takšna gibanja so 
bistveno skaljeni blagovno-de- 
narni odnosi. Na rast cen so 
vplivala tudi splošna prizade- 
vanja, da se nizka produktiv- 
nost in visoki stroški poslova- 
nja številnih organizacij zdru- 
ženega dela pokrijejo s pove- 
čanjem cen; nadalje monopo- 
listični pojavi na trgu, zaprtost 
glede na vpliv zunanjega trga 
in težnje po regionalni razpo- 
reditvi dohodka. Zaradi tega 
morajo pristojne skupnosti za 
cene overiti cenike proizvodov 
in storitev. 

Zvezni izvršni svet meni, da 
je treba zagotoviti, da meseč- 
na rast cen iz pristojnosti fede- 
racije, republik, pokrajin in ob- 
čin do konca leta ne preseže 
1,1 odstotka niti v eni skupno- 
sti za cene, to obveznost pa 
morajo sprejeti vsi nosilci od- 
ločanja o cenah. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
so med stališči ZIS in stališči 
organov nekaterih republik in 
pokrajin razlike o ocenah o re- 
snosti motenj na področju 
cen, o možnosti za umiritev ra- 
sti cen v naslednjem obdobju, 
pa tudi o okvirih do katerih bi 
smeli tolerirati spreminjanje 
cen. Te razlike zmanjšujejo 
možnosti da bi vplivali na giba- 
nje cen in na to, da njihovo 
rast spravimo v sprejemljive 
okvire. 

Kreditno-monetarna 
politika 

V prvem trimesečju leta 1981 
so bili denarna masa, plasmaji 
bank in primarna emisija v me- 
jah, predvidenih v projekciji za 
to obdobje. Denarna masa se, 
je povečala za 17,5 milijarde 
dinarjev ali za 3,8 odstotka 
(planirano 17 milijard), pla- 
smaji bank za 79,8 milijarde di- 
narjev ali za 5,1 odstotka (pla- 
nirano 80 milijard), primarna 
emisija v neto znesku pa se ni 
povečala, ker so bili tokovi 
kreiranja in umikanja izena- 
čeni. 

Poleg sprejetega ukrepa za 
nadaljnje zmanjševanje preli- 
vanja kratkoročnih sredstev 
bank v dolgoročne plasmaje, 
so bili sprejeti tudi drugi ukre- 
pi, ki so vplivali na zagotovitev 
dogovorjene stopnje likvidno- 
sti bank (črpanje sredstev re- 
zervnega sklada, krediti za lik- 
vidnost idr.) in s katerimi bo 
preprečeno, da bi se ta sred- 
stva uporabljala kot vir za pla- 
smaje. Ta sredstva naj bi bila 
namreč izključno v funkciji 
ohranitve dnevne likvidnosti 
bank. Ti ukrepi bodo posredno 
delovali tudi na večjo mobil- 
nost in gibljivost sredstev na 
računih bank v tujini. 

V Poročilu je prav tako pou- 
darjeno, da je poleg ukrepov 
za nadaljnje zmanjšanje preli- 
vanja kratkoročnih sredstev 
bank v dolgoročne plasmaje 
treba zagotoviti tudi večjo us- 
klajenost deviznih in monetar- 
no-kreditnih transakcij. 

Počasnejša rast 
dohodka 

V obdobju januar-marec 
1981, je rečeno v Poročilu, se 
je nadaljevala težnja nominal- 
ne visoke rasti celotnega pri- 
hodka (47,2 odstotka) in precej 
hitrejše rasti porabljenih sred- 
stev (50 odstotkov), kar je de- 
lovalo na relativno počasnejšo 
rast dohodka (37,7 odstotka). 
Ta gibanja so posledica visoke 
stopnje rasti cen in premaj- 
hnega vpliva kvalitetnih dejav- 
nikov gospodarjenja. To je 
povzročilo tudi precejšnje po- 
večanje izgub v prvih treh me- 
secih leta 1981 (63 odstotkov). 

Pri delitvi dohodka so precej 
skaljene ugodne težnje, dose- 
žene v letu 1980. Pri povečanju 
dohodka v višini 38,9 odstotka 
so se izločanja za zadovoljeva- 
nje splošnih in skupnih potreb 
povečala za 42,3, kar je precej 
nad proporci, ki so predvideni 
v resoluciji za letošnje leto. 
Takšne težnje so vplivale na 
zmanjšanje deleža organizacij 
združenega dela v razporeja- 
nju dohodka in sicer s 64,5 od- 
stotka, kcflikor je znašal ta de- 
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lež v obdobju jariuar-marec 
1980, na približno 63,6 odstot- 
ka v letu 1981. Zaradi česar 
postaja vprašljivo uresničeva- 
nje bistvenih nalog politike 
ekonomske stabilizacije. 

Pri razporeditvi čistega do- 
hodka se je nadaljevala pozi- 
tivna težnja za hitrejšo rast 
sredstev za razširitev in zbolj- 
šanje materialne podlage dela 
od rasti sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo, 
vendar še ni mogoče dati oce- 
ne ali bo tako tudi do konca 
leta, glede na visoko rast cen 
in življenjskih stroškov. 

VARSTVO 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Poleg prizadevanj za pove- 
čano proizvodnjo in produktiv- 
nost dela, so bili sprejeti tudi 
nekateri ekonomski ukrepi za 
varstvo življenjskega standar- 
da, zlasti delavec z nižjimi pre- 
jemki. S selektivnim poveča- 
njem osebnih dohodkov in di- 
ferencirano uporabo sredstev 
skupne porabe smo si prizade- 
vali, da bi zmanjšali vpliv pove- 
čanja življenjskih stroškov na 
življenjski standard. 

Kljub temu, da so bili osebni 
dohodki v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta v primerjavi z 
istim obdobjem lanskega leta 
povečani za 35 odstotkov, pa 
to ni zaustavilo zmanjševanja 
življenjskega standarda, ven- 
dar je opaziti težnje rahlega 
zadrževanja stopnje zmanjše- 
vanja realnih osebnih dohod- 
kov. 

Gibanje splošne in skupne 
porabe v začetku letošnjega 
leta ni bilo v skladu z Resoluci- 
jo za leto 1981: namesto rasti 
največ za 19 odstotkov je bila 
stopnja rasti 29 odstotkov. 
Splošna poraba se je povečala 
za 26, skupna pa za 34 odstot- 
kov. V okviru splošne porabe 
je bil najbolj povečan prometni 
davek - 39 odstotkov, poča- 
sneje pa se je povečeval davek 
od dohodka - 19 odstotkov. 
Od drugih virov prihodkov za 
splošno porabo je bila zlasti 
nizka stopnja rasti pri prihod- 
kih od carin, ki so se povečale 
le za 2 odstotka. 

Ni dvoma, da na takšno gi- 
banje splošne, zlasti pa skup- 
ne porabe, vplivajo tudi infla- 
cijska gibanja ob istočasni vi- 
soki stopnji rasti družbenega 
proizvoda, dohodka in oseb- 
nih dohodkov. 

Visoka Investicijska 
poraba 

Investicijska poraba je še ve- 
dno visoka in je eden izmed 
osnovnih dejavnikov za nesta- 

bilnost in motnje blagovno-de- 
narnih odnosov. Na to opozar- 
jata široka fronta ter visok ob- 
seg investicij v teku (stanje ob 
koncu marca letos), ki znaša 
1320 milijard dinarjev, kar je 
približno enako obsegu 
ustvarjenega družbenega proi- 
zvoda v letu 1980 oziroma za 
7,3 krat več od uresničene 
akumulacije družbenega go- 
spodarstva v preteklem letu. 
Na podlagi tega je treba opre- 
deliti tudi razporeditev dohod- 
ka v naslednjih letih. Obseg in- 
vesticij je za 9 odstotkov večji 
kot je bil ob koncu septembra 
1980. Celotne prekoračitve v 
zadnjih šestih mesecih znaša- 
jo približno 34 odstotkov ce- 
lotne vrednosti investicij, zlasti 
velike so pri velikih objektih, 
katerih posamična predračun- 
ska vrednost znaša več kot 500 
milijonov dinarjev. Od celotne- 
ga obsega investicij v teku jih 
približno 50 odstotkov ni kon- 
čanih, kar pomeni, da se v te- 
koče plansko obdobje prenese 
približno 650 milijard dinarjev, 
kar je dvakrat več od ustvarje- 
nih gospodarskih investicij v 
osnovna sredstva v letu 1980. 

Še naprej je opaziti nadalj- 
nje zelo visoko število na novo 
začetih investicijskih objektov 
- 6085 objektov v vrednosti 
110 milijard dinarjev, medtem 
ko je bila ustavljena graditev le 
219 objektov katerih vrednost 
znaša 7,8 milijarde dinarjev. 

Nominalna rast investicij za 
prve štiri mesece letošnjega 
leta, ki znaša v primerjavi z 
istim obdobjem lani 30 odstot- 
kov, ne kaže dejanskega stanja 
glede obsega investicij, čeprav 
zaradi visoke inflacije kažejo 
izplačila za investicije realno 
zmanjšanje za 10 odstotkov. 
Kar je za približno 5 odstotnih 
točk več kot je predvideno v 
Resoluciji. 

Dinamična 
gospodarska aktivnost 
v nerazvitih republikah 
in SAP Kosovu 

V gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovu je 
bila v prvih mesecih letošnjega 
leta dosežena hitrejša gospo- 
darska aktivnost. Industrijska 
proizvodnja v obdobju januar- 
april, je poudarjeno v Poročilu, 
je rasla dvakrat hitreje od pov- 
prečja vse države - 7 odstot- 
kov nasproti 3,3 odstotka, In to 
v SR Bosni In Hercegovini po 
stopnji 8,4 odstotka, v SR Ma- 
kedoniji 6,2 odstotka, SR črni 
gori 5,2 odstotka in SAP Koso-' 
vu 2,5 odstotka. Povečanje in- 
vesticij je bilo v istem obdobju 
hitrejše od povprečja v državi 
za 48 odstotkov (29,9 odstotka 
nasproti 20,2 odstotka), tako 

da se je njihov delež v celotnih 
investicijah države povečal na 
29,0 odstotkov. V SAP Kosovu 
je prišlo do zmanjšanja investi- 
cij za 14,6 odstotka. 

Uresničujejo se tudi ukrepi 
federacije za spodbujanje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosova. Prek Sklada federaci- 
je je bilo do konca maja letos 
zagotovljenih 12,1 milijarde di- 
narjev. 

Počasi se potrjujejo in spre- 
jemajo ukrepi ekonomske po- 
litike, ki so v pristojnosti repu- 
blik in pokrajin, gospodarskih 
zbornic, organizacij združene- 
ga dela, samoupravnih intere- 
snih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, Združenja 
bank Jugoslavije itd. 

Spodbujanje 
proizvodnje v drugem 
polletju 

Dosedanja gibanja in ocene 
do konca leta kažejo, da bo 
politika družbenoekonomske- 
ga razvoja v letu 1981 uresni- 
čevana v težjih pogojih, predv- 
sem zaradi velikih neusklaje- 
nosti v tokovih in odnosih 
družbene reprodukcije. Pri 
izvajanju politike družbenoe- 
konomskega razvoja je po- 
membna zlasti učinkovitost pri 
sprejemanju dogovorjenih 
ukrepov ekonomske politike 
na vseh ravneh. Poleg tega bo 
uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja pod 
vplivom splošne ekonomske in 
politične situacije v svetu. V 
drugem polletju 1981 je priča- 
kovati določeno oživitev proi- 
zvodnje in mednarodne trgovi- 
ne z industrijsko razvitimi za- 
hodnimi državami, kar naj bi 
ustvarilo ugodne pogoje tudi 
za naš izvoz. Ocenjeno je, da 
se cene proizvodov na svetov- 
nem trgu do konca leta ne bo- 
do pomembneje povečale, ce- 
ne nafte pa bodo ostale pri- 
bližno na isti ravni. 

Možnosti razvoja v letu 
1982 

Temelji razvoja morajo biti v 
prihodnjem letu, je poudarje- 
no v Poročilu ZIS, zagotovitev 
ustrezne delitve in uporabe 
družbenega proizvoda in do- 
hodka, počasnejša ra3t doma- 
če končne porabe ob rasti 
proizvodnje ter povečanje 
izvoza in rezerv. S politiko de- 
litve In uporabe družbenega 
proizvoda je treba zagotoviti 
postopno rast deleža Izločanja 
za zadovoljevanje splošnih In 
skupnih potreb v družbenem 
proizvodu za najmanj 1 odsto- 
tek, nadalje zmanjšanje deleža 
izločanja za zadovoljevanje 

splošnih in skupnih potreb in 
večja izločanja za krepitev ma- 
terialne osnove združenega 
dela. 

V letu 1982 je treba nadalje- 
vati z usklajevanjem končne 
porabe s proizvodnjo in razpo- 
ložljivim dohodkom. S politiko 
delitve in uporabo družbenega 
proizvoda in dohodka je treba 
zagotoviti počasnejšo rast 
vseh oblik končne porabe in 
hitrejšo rast izločanja za rezer- 
ve. Izločanje za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih potreb 
mora rasti počasneje od rasti 
družbenega proizvoda in do- 
hodka. Stopnje davkov in pri- 
spevkov se ne smejo poveče- 
vati, temveč jih je treba v dolo- 
čenih primerih zniževati. 

V letu 1982 moradinamizira- 
nje industrijske proizvodnje 
omogočiti večjo proizvodnjo 
surovin in reprodukcijskega 
materiala. 

Posebna naloga v letu 1982 
je povečanje kmetijske proi- 
zvodnje in boljša uporaba raz- 
položljivih možnosti. 

Zagotoviti rast izvoza 
Ocenjuje se, da je treba in da 

je možno zagotoviti rast izvoza 
proizvodov in storitev v okviru 
planskih predvidevanj, uvoz pa 
zadržati na ravni tega leta, ob 
ustreznejšem porastu uvoza 
surovin in reprodukcijskega 
materiala. 

Zlasti si moramo prizadevati 
za povečanje izvoza na kon- 
vertibilno območje, v razvite 
zahodne države in države v ra- 
zvoju, kjer moramo doseči 
večje kritje uvoza z izvozom. 

V letu 1982 bo treba za uvoz 
energetskih surovin (nafta, 
naftni derivati, plin in premog 
za koksanje) v približno enakih 
količinah kot v letu 1981 zago- 
toviti 4,6 do 5 milijard dolarjev. 
Poleg tega moramo računati z 
obveznostmi za odplačila zu- 
nanjih posojil in kreditov v 
znesku približno 4,5 milijarde 
dolarjev. 

Nujno je treba nadaljevati 
politiko postopnega zmanjše- 
vanja deficita plačilne bilance 
Jugoslavije, ki naj bi bil v letu 
1982 manjši kot leta 1981. 

Stopnjo zadolženosti države 
v tujini je treba zmanjšati za 
eno odstotno točko. Uporabo 
tujih finančnih kreditov je tre- 
ba nujno omejiti samo na fi- 
nanciranje deficita In odplači- 
lo dosedanjih obveznosti v tu- 
jini za vzdrževanje zunanje lik- 
vidnosti. Mora se zmanjšati vi- 
soka raven kratkoročnega za- 
dolževanja. 

V letu 1982 je treba zmanjša- 
ti fronto investicij In zagotoviti 
usmeritev v prednostne smeri 
razvoja. Nujno je treba okrepiti 
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aktivnost pri dokončevanju 
vrste objektov v energetsko- 
surovinskem sektorju in v proi- 
zvodnji kjer je mogoče doseči 
večje uspehe v izvozu. Skupen 
obseg investicij je treba obdr- 
žati na ravni iz leta 1981 ob 
upoštevanju predvidenih ukre- 
pov v Družbenem planu Jugo- 
slavije. 

Bistveno zmanjšanje 
stopnje inflacije 

Zlasti bo treba razdelati 
ukrepe za povečanje nebla- 

govnega deviznega priliva in 
turizma, mednarodnega pro- 
meta, izvajanja investicijskih 
del v tujini in deviznega varče- 
vanja občanov. Treba si je pri- 
zadevati za varčevanje z devi- 
zami na vseh podlagah, zlasti 
pri neblagovnem deviznem 
odlivu. 

V letu 1982 moramo zagoto- 
viti bistveno manjšo stopnjo 
inflacije, rast cen pa se mora 
približati rasti cen v industrij- 
sko razvitih državah, s katerimi 
uresničujemo velik del blagov- 

ne menjave. 
Z dosledno uporabo Zakona 

o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen je treba za- 
gotoviti močnejši vpliv eko- 
nomskih zakonitosti na giba- 
nje cen, svetovne produktivno- 
sti na domačo produktivnost 
dela, razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov medsebojno po- 
vezanih in odvisnih proizvajal- 
cev na dohodkovnih osnovah, 
krepitev vloge skupnosti za ce- 
ne pri dogovarjanju in spora- 
zumevanju o izvajanju politike 
cen in zmanjšanje odliva orga- 

nov družbenopolitičnih skup- 
nosti na odločanje o cenah. 

S povečano proizvodnjo in 
počasnejšo rastjo končne po- 
rabe od rasti proizvodnje, kot 
tudi z ustrezno monetarno- 
kreditno politiko in dosledno 
uporabo sistema cen s trdno 
usmeritvijo, da se bistveno 
zmanjša rast cen, moramo za- 
gotoviti bolj urejena razmerja 
na trgu oziroma skladnejša 
blagovno-denarna razmerja, 
kot tudi nadaljnje izvajanje po- 
litike ekonomske stabilizacije 
nasploh. 

Nujno je treba zavreti rast življenjskih 

stroškov in upadanje življenjskega 

standarda   

• V minulem petletnem obdobju so sredstva za osebno porabo letno naraščala po 
4,9 odstotni stopnji, in sicer predvsem zaradi povečanega zaposlovanja (4 odstot- 
nega), družbeni standard pa je letno naraščal po 6,6 odstotni stopnji 

• Osebni dohodki so se lani zmanjšali za 8 odstotkov, sredstva, namenjena porabi, 
pa so bila za 2 odstotka manjša 

• Velike so razlike v višini osebnih dohodkov, ni pa tudi prave stimulacije delovnih 
prispevkov, strokovnega in kreativnega dela 

• Povprečna rast življenjskih stroškov je v minulem petletnem obdobju letno dose- 
gla 18 odstotkov, leta 1980 pa so se življenjski stroški povečali kar za 30 odstotkov 

• V prvih mesecih leta 1981 so se življenjski stroški, v primerjavi z enakim obdobjem 
lani, povečali za 40,7 odstotka, medtem ko so bili v enakem obdobju realni osebni 
dohodki delavcev za 11 odstotkov manjši 

• Število zgrajenih stanovanj je v zadnjem petletnem obdobju za okoli 100.000 
manjše od planiranega, razmerje med dograjenimi stanovanji in tistimi v gradnji 
pa je 1:2,5 

Sredstva za življenjski stan- 
dard so v minulem petletnem 
obdobju realno naraščala po 
5,3 odstotka letno. Pri tem je 
stopnja rasti sredstev za oseb- 
no porabo dosegala 4,9 od- 
stotka, za družbeni standard 
pa 6,6 odstotka. Ta rast je bila 
nekoliko počasnejša od plan- 
sko predvidene, povzročila pa 
jo je nižja stopnja gospodar- 
ske rasti v prvem in zadnjem 
letu izvajanja srednjeročnega 
plana. 

Te podatke prinaša analiza 
Zveznega izvršnega sveta z na- 
slovom »Aktualni problemi živ- 
ljenjskega standarda z vidika 
izvajanja stabilizacijske politi- 
ke«. Omenjeno gradivo so do- 
bili v obravnavo delegati Skup- 
ščine SFRJ. 

Poraba prebivalstva 
Družbeni plan Jugoslavije za 

obdobje 1976-1980 je predvi- 
del, da bo stopnja rasti živ- 

ljenjskega standarda znašala 
6,3 odstotka in bo nekoliko 
nižja od stopnje družbenega 
proizvoda, ki naj bi znašal 6,9 
odstotka. V okviru sredstev za 
življenjski standard je bilo pre- 
dvideno, da se sredstva za 

osebno porabo povečujejo po 
6 odstotni stopnji, sredstva za 
življenjski standard pa po 7,2 
odstotni stopnji. Osebni do- 
hodki bi se morali vsako leto 
povečevati za 3,5 odstotka, 
produktivnost dela v družbe- 

aocooeoocoooooooooocooooocooocosooscoocio« 

S Aktualni problemi življenjskega standarda z vidika Izva- 
X Janja stablizacljske politike 

Siooosooooocooooooooooocosooooooooooooooooi 
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nem sektorju pa za 3,9 odstot- 
ka. Ta plan je v celoti imel sta- 
bilizacijski značaj. 

V okviru sredstev za osebno 
porabo so se osebni dohodki 
in drugi osebni prejemki v 
družbenem sektorju poveče- 
vali za 4,8 odstotka. Prejemki 
iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja so naraščali hi- 
treje od drugih prejemkov, in 
sicer po 7-odstotni stopnji. 
Najhitreje in najbolj neenako- 
merno pa so naraščali tako 
imenovani drugi prejemki, ki 
so dosegli kar 13,7 odstotno 
rast. To pa so predvsem sred- 
stva nakazil iz tujine. Ta sred- 
stva so vplivala tudi na celotno 
povpraševanje (proizvodi za 
opremo stanovanj, gradbeni 
material, stroji in aparati za 
gospodinjstvo), kar je predv- 
sem lani povzročilo neuravno- 
težena razmerja na domačem 
tržišču. 

Celotna sredstva prebival- 
stva, namenjena porabi, so se 
leta 1980 realno zmanjšala za 2 
odstotka, in sicer predvsem 
zaradi upadanja osebnih do- 
hodkov zaposlenih v družbe- 
nem sektorju. Tako mestna tri- 
članska oziroma štiričlanska 
gospodinjstva lani niso pora- 
bila za osebno porabo več kot 
leta 1976. Ti podatki pa ponu- 
jajo sklep, da so breme stabili- 
zacije nosila predvsem gospo- 
dinjstva v mestih, pri čemer so 
bile posebej prizadete družine 
z nizkimi prejemki. 

Velike razlike v ravni 
osebnih dohodkov 

Rast celotnih osebnih do- 
hodkov (4,8 odstotna) je bila 
dosežene predvsem s poveča- 
nim zaposlovanjem (4 odstot- 
nim), tako daje povprečna rast 
realnih osebnih dohodkov 
znašala komaj 1 odstotek, ob 
zelo velikih oscilacijah v posa- 
meznih letih. V prvih treh letih 
uresničevanja plana so se real- 
ni osebni dohodki povečevali 
za 4 odstotke letno, leta 1979 
so stagnirali, medtem ko so la- 
ni upadli za polnih 8 odstot- 
kov. 

Produktivnost dela je v tem 
petletnem obdobju narasla 
povprečno za 2,3 odstotka 
vsako leto. 

Ustrezna ni tudi delitev po 
delu in rezultatih dela, podob- 
no pa ni ustrezna stimulacija 
dejanskih delovnih prispev- 
kov, strokovnega in kreativne- 
ga dela. Analiza opozarja tudi 
na razmeroma velike razlike v 
ravni osebnih dohodkov zapo- 
slenih, odvisno od področja, 
panoge in grupacije dejavno- 
sti. Po drugi strani delavci za 
enak delovni prispevek, po- 
dobno vrsto dela ali v podob- 

nem poklicu pogosto dobivajo 
zelo različne osebne dohodke. 
Ob vsem tem pa so večje tudi 
tudi uravnilovske težnje pri de- 
litvi osebnih dohodkov. 

Takšne težnje so posledica 
visoke inflacije in rasti življenj- 
skih stroškov, kakor tudi po- 
sledica premajhne rasti realnih 
osebnih dohodkov zaradi bolj- 
še organizacije dela, večje 
učinkovitosti in produktivno- 
sti. 

število delavcev z nizkimi 
osebnimi dohodki je še naprej 
veliko. Manjše osebne dohod- 
ke od 5000 dinarjev je septem- 
bra lani dobivalo okoli 21 od- 
stotkov delavcev, medtem ko 
je 6,8 odstotka delavcev preje- 
malo manj kot 4000 dinarjev 
mesečno. Nasprotno pa je v 
omenjenem obdobju veliko 
število delavcev dobivalo viso- 
ke osebne dohodke. Tako je 
48,8 odstotka delavcev, zapo- 
slenih na področju naftnega 
gospodarstva in pri proizvod- 
nji plina dobilo mesečni oseb- 
ni dohodek v višini 11.000 di- 
narjev. Tak osebni dohodek je 
ustvarilo tudi 57 odstotkov de- 
lavcev, zaposlenih pri cevovo- 
dnem transportu, 29 odstotkov 
zaposlenih v zunanji trgovini, 
23,2 odstotka v projektantskih 
organizacijah in 47 odstotkov 
v združenjih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Visoka rast življenjskih 
stroškov 

Od leta 1976 do 1980 so živ- 
ljenjski stroški povprečno na- 
raščali po 18 odstotkov letno. 
Leta 1979 je ta rast znašala 20 
odstotkov, lani pa kar 30 od- 
stotkov. V prvih treh mesecih 
letos je bila raven življenjskih 
stroškov, v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, kar za 40,7 od- 
stotka večja. Pri tem je bil pre- 
nos rasti življenjskih stroškov 
iz decembra lani izjemno velik, 
saj je znašal kar 16 odstotkov. 

Na oblikovanje celotne rasti 
življenjskih stroškov so najbolj 
vplivali povečani stroški za 
prehrano, nadalje stroški za 
ogrevanje in razsvetljavo, rela- 
tivno visoka pa je bila tudi rast 
stroškov za promet in PTT sto- 
ritve. Na raven življenjskih 
stroškov pa se je zmanjšal 
vpliv stroškov za stanovanje. 

Razlike v dinamiki rasti cen 
in življenjskih stroškov po me- 
stih, občinah, republikah in 
pokrajinah, pa tudi po posa- 
meznih ožjih in širših regijah, 
opozarjajo na premajhno or- 
ganiziranost tržišča, nezado- 
voljivo stabilnost in preskrblje- 
nost mest ter industrijskih sre- 
dišč z blagom in storitvami za 
široko porabo. 

V strukturi osebne porabe se 
je delež realnih izdatkov za 
prehrano zmanjševal do konca 
leta 1979. Lani pa se je delež 
stroškov za prehrano precej 
povečal in je ponovno tak, kot 
je bil leta 1975, pri čemer se je 
leta 1980 kakovost prehrane 
celo zmanjšala. Povečali so se 
prav tako izdatki, za ogrevanje, 
razsvetljavo, izobraževanje in 
kulturo, promet in PTT stori- 
tve. V minulem petletnem ob- 
dobju, še posebej v prvih treh 
letih izvajanja plana so sred- 
stva za skupne potrebe nara- 
ščala hitreje, kot je bilo predvi- 
deno. Leta 1979 in lani pa je 
bila rast teh sredstev za 9 od- 
stotkov počasnejša od rasti 
družbenega proizvoda. Hitreje 
so naraščali odhodki za pokoj- 
ninsko, invalidsko in zdrav- 
stveno zavarovanje in odhodki 
skupnosti za zaposlovanje. 
Najpočasneje pa so naraščala 
sredstva za otroške dodatke. 

Stanovanjska gradnja 
in življenjski standard 

Sredstva, namenjena druž- 
benemu standardu so nara- 
ščala po 6,9-odstotni stopnji, 
torej hitreje kot je predvidel 
plan, ki je načrtoval 6,2-od- 
stotno rast. Razlog za to so 
predvsem večja vlaganja v sta- 
novanjsko gradnjo. Kljub temu 
pa tudi na tem področju niso v 
celoti izpeljane naloge iz sred- 
njeročnega plana. Število 
zgrajenih stanovanj je namreč 
za 100.000 manjše od planira- 
nega, zelo neugodno pa je tudi 
razmerje med dograjenimi in 
nedograjenimi stanovanji, ki 
znaša 1:2,5. Standard stano- 
vanj se je v omenjenem ob- 
dobju izboljšal, saj smo gradili 
kakovostnejša in komfortnejša 
stanovanja, čeprav po veliko- 
sti, ceni in lokaciji niso v dovolj 
veliki meri prilagojena potre- 
bam interesentov. 

Temeljni vzroki za zaostaja- 
nje stanovanjske graditve so 
še naprej v slabi organizirano- 
sti, neučinkovitosti in nepove- 
zanosti vseh udeležencev pri 
tej graditvi, nadalje v nestabil- 
nosti tržišča, v slabi preskrb- 
Ijenosti z gradbenim materia- 
lom in visokih cenah. Eden od 
vzrokov pa je gotovo tudi pre- 
majhna odgovornost udele- 
žencev pri graditvi stanovanj 
glede spoštovanja rokov in ka- 
kovosti. 

Na področju družbenega 
standarda, kljub doseženim 
rezultatom, še naprej obstajajo 
določene težave in problemi, 
ki so dolgoročnejšega znača- 
ja: premajhen obseg svobodne 
menjave dela, preskromno us- 
klajevanje potreb z možnost- 
mi, premajhna selektivnost in 

pretirana ekspanzija nekaterih 
dejavnosti. 

Vzroke problemov, ki se na 
področju življenjskega stan- 
darda prenašajo v leto 1981, je 
potrebno poiskati v nestabil- 
nih in neugodnih gospodar- 
skih gibanjih oziroma v upo- 
časnjeni rasti proizvodnje, ve- 
likem povečevanju cen, teža- 
vah in nerednem preskrbova- 
nju s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom, kakor tudi 
v premalo urejenih odnosih na 
tržišču. Krepko je občutiti tudi 
vpliv restriktivnih ukrepov, iz- 
peljanih lani na področju 
osebnih dohodkov in osebne 
ter skupne porabe. 

V obdobju januar-marec 
1981 je bil realni osebni doho- 
dek delavca za okoli 11 odstot- 
kov manjši kot v enakem ob- 
dobju lani. Razlog za nadaljnje 
upadanje realnih osebnih do- 
hodkov v tem letu pa moramo 
predvsem poiskati pri stagni- 
ranju celotne proizvodnje in 
upadanju produktivnosti dela. 

Izplačana sredstva za pokoj- 
nine in invalidnine so bila real- 
no za 9 odstotkov nižja kot v 
enakem obdobju lani. Nadalju- 
je pa se po drugi strani nara- 
ščanje dinarskega in devizne- 
ga varčevanja, medtem ko se 
zmanjšuje saldo potrošniških 
kreditov. 

Ukrepi za Izboljšanje 
življenjskega 
standarda 

Zaradi sedanjega ekonom- 
skega in socialnega položaja, 
poudarja analiza, je nujno po- 
trebno izpeljati vrsto interven- 
cijskih ukrepov. Nekateri so bi- 
li že sprejeti in njihovo izvaja- 
nje zdaj že poteka. Določen je 
bil na primer najnižji znesek 
osebnega dohodka, iz sred- 
stev skupne porabe je bilo 
uvedeno enkratno denarno 
nadomestilo delavcem z naj- 
nižjimi prejemki, zmanjšana pa 
sta bila tudi davek in prispevek 
iz osebnega dohodka. Sred- 
stva za skupno porabo se upo- 
rabljajo diferencirano, sprejeti 
pa so bili tudi ukrepi za selek- 
tivno določanje regresa za let- 
ni dopust. Poskrbljeno je bilo 
nadalje za varstvo življenjske- 
ga standarda upokojencev, 
upravičencev do otroškega 
dodatka in socialne pomoči. 
Za osnovne prehrambene iz- 
delke so uvedene kompenza- 
cije: za meso, mleko, pšenico, 
sladkor, olje in drugo. 

Sprejeti so ukrepi za zavira- 
nje nadaljnje rasti cen na 
drobno in življenjskih stro- 
škov. Vse republike in pokraji- 
ni so sprejele stališče, da bi, 
zaradi ohranitve življenjskega 
standarda, morale letos stana- 
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rine naraščati počasneje kot je 
bilo prej dogovorjeno in plani- 
rano. 

Nadaljnje postopno izboljša- 
nje življenjskega standarda je 
mogoče uresničiti samo s po- 
večevanjem proizvodnje in do- 
hodka in nadaljnjim zmanjše- 
vanjem vseh materialnih stro- 
škov. Zato je treba vztrajati pri 
varčevanju, zasnovanem na 
dogovorjenih programih. 
Splošna in skupna poraba mo- 
rata naraščati počasneje od 
rasti dohodka. Republike in 
pokrajini pa morajo, v sodelo- 
vanju s federacijo, preučiti vse 

elemente davčnega in kredit- 
nega sistema, posebej z vidika 
ohranjanja in izboljševanja ob- 
sega ter strukture osebne po- 
rabe. 

Da bi preprečili velike razlike 
med osebnimi dohodki po go- 
spodarskih panogah, ki izhaja- 
jo iz dohodka, ustvarjenega 
pod ugodnejšimi naravnimi in 
tržnimi pogoji, je nujno po- 
trebno sprejeti merila za dolo- 
čanje dohodka, ustvarjenega 
po tej osnovi in za njegovo de- 
litev. 

Prav tako je potrebno pose- 
bej vrednotiti visoko produk- 

tivno strokovno in kreativno 
delo in delo v težkih pogojih. 
Potrebno je narediti tudi razli- 
ke pri vrednotenju proizvodne- 
ga dela in administrativnih ter 
podobnih del in nalog. 

Med prednostnimi nalogami 
so prizadevanja za zaviranje 
nadaljnje rasti cen in življenj- 
skih stroškov. Zato je potrebno 
predvideti in izvajati ukrepe 
nadzora cen za proizvode in 
storitve, ki so posebej po- 
membni za osebno porabo. 
Občani pa morajo neposredno 
in prek svojih delegatov sode- 

lovati pri sprejemanju vseh od- 
ločitev o cenah. 

Družbeni dogovor o skupnih 
temeljih za določanje zajam- 
čenega osebnega dohodka je 
potrebno čimprej sprejeti, prav 
tako pa je potrebno zagotoviti 
sredstva za osebne dohodke 
organizacijam, ki poslujejo z 
izgubami. Republike in pokra- 
jini bodo morale čimprej spre- 
jeti predpise, ki bodo uredili to 
področje, pri tem pa je potreb- 
no tudi upoštevati, da moramo 
ublažiti vpliv inflacije na raven 
zajamčenih osebnih dohod- 
kov. 

SPREJETI ZAKON! 

Delegati v zveznem zboru so 
na seji, ki je bila 9. junija speje- 
li več zakonskih aktov. Najvaž- 
nejši so vsekakor: 

Amandma)! k Ustavi SFRJ 
(AS 202); z amandmaji se ure- 
sničuje Titova ideja o pospeše- 
vanju kolektivnega dela, odlo- 
čanja in odgovornosti v vseh 
organih in institucijah našega 
družbenopolitičnega sistema, 
ki mora delovati v smeri na- 
daljnje in vse popolnejše de- 
monopolizacije oblasti in od- 
ločanja z namenom, da zdru- 
ženi delovni ljudje, občani in 
samoupravljale! upravljajo s 
celotno družbo in njenim ra- 
zvojem. 

Amandmaji bodo, ko jih bo- 
do potrdile skupščine vseh re- 
publik in pokrajin, razglašeni, 
kot je pričakovati meseca ju- 
lija. 

Ustavni zakon za izvajanje 
Amandmajev I do VII k Ustavi 
SFRJ (AS 390), določa roke za 
njihovo uporabo, posebej v or- 
ganih federacije, kot tudi roke 
za usklajevanje določb dolo- 
čenih zveznih zakonov in dru- 
gih zveznih predpisov in sploš- 
nih aktov s sprejetimi Amand- 
maji. 

Zakon o varstvu izumov, te- 
hničnih izboljiav In znakov za 
razlikovanje (AS 105) s kate- 
rim se nov način in na enotni 
pravni podlagi ureja varstvo in 
razmerja na področju izumov. 
Prav tako so ustvarjeni pogoji 
za vzpostavljanje novih razme- 
rij na področju prenosa tehno- 

logije, zakon spodbuja tudi ra- 
zvoj domače tehnologije in 
učinkoviteje varuje interese 
potrošnika. Organizacije zdru- 
ženega dela so dolžne, da de- 
lavce spodbujajo k ustvarjal- 
nemu odnosu do dela, upora- 
ba pridobitev izumiteljev pa ni 
več samo njihova pravica in 
obveznost. Če delavec s svo- 
jim izumom poveča dohodek 
svoje organizacije ima po Za- 
konu pravico na delež v do- 
hodku v obliki posebnega na- 
domestila. 

Na isti seji je Zvezni zbor 
sprejel še več zakonov po hi- 
trem postopku. V okviru »pa- 
keta« tako imenovanih borčev- 
skih zakonov so bili sprejeti 
naslednji zakoni s katerimi se 
spreminjajo veljavni zakoni: 

- Zakon o spremembi Zako- 
na o dodatku za borca; 

- Zakon o spremembi Zako- 
na o temeljnih pravicah imet- 
nikov »Partizanske spomeni- 
ce 1941«; 

- Zakon o spremembi Zako- 
na o vojaAklh Invalidih; 

- Zakon o spremembi Zako- 
na o temeljnih pravicah odll- 
kovancev z Redom narodne- 
ga heroja; 

- Zakon o spremembi Zako- 
na o temeljnih pravicah bor- 
cev ipanake narodnoosvobo- 
dilne In revolucionarne vojne 
1936-1939; 

V vseh zakonih gre za enot- 
ne spremembe glede načina 
usklajevanja denarnih prejem- 
kov borcev, vojaških invalidov 

in družin padlih borcev. Pre- 
jemki teh oseb so se doslej us- 
klajevali med letom na podlagi 
gibanj življenjskih stroškov, če 
so le-ti v polletju narasli prek 8 
odstotkov. Zdaj je to spreme- 
njeno v skladu s temeljnimi 
smernicami politike družbe- 
noekonomskega razvoja Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1981 
do 1985 in bodo ti prejemki 
usklajevani z gibanji osebnih 
dohodkov. Usklajevani bodo z 
gibanji osebnih dohodkov za- 
poslenih v prvem polletju ozi- 
roma na podlagi povprečnega 
osebnega dohodka iz decem- 
bra preteklega leta in gibanja v 
prvih šestih mesecih v teko- 
čem letu. 

Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih 
Interesnih skupnosti v letu 
1981, je bil sprejet prav tako po 
hitrem postopku in določa, da 
te skupnosti ne morejo razpo- 
lagati v letu 1981 z delom druž- 
benih sredstev v znesku, ki 
ustreza 2,347 odstotka od do- 
hodka, ki so ga le-te ustvarile v 
letu 1980. Na ta način je z Za- 
konom zagotovljeno zmanjša- 
nje splošne in skupne porabe 
na vseh ravneh. Sredstva v vre- 
dnosti 14 milijard dinarjev, ki 
bodo zagotovljena na ta način, 
bodo uporabljena izključno za 
pospeševanje zunanjetrgovin- 
ske menjave v letošnjem letu. 

Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi 

sredstvi - kreditnega poten- 
ciala temeljnih bank v letu 
1981, ima isti značaj in je bil 
sprejet iz istega razloga kot 
prejšnji zakon. Določeno je, da 
temeljne banke v letu 1981 ne 
morejo razpolagati z delom 
družbenih sredstev — kredit- 
nim potencialom, ki ustreza 
znesku 0,52 odstotka od tega 
potenciala na dan 30. decem- 
bra 1980. Ta sredstva je lahko 
v letu 1981 uporabiti le za kre- 
ditiranje izvoza opreme, ladij 
in investicijskih del v tujini 
prek Jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko so- 
delovanje. 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin 10. junija je bil sprejet: 

Odlok o določanju strukture 
sredstev, ki predstavljajo te- 
melj za valorizacijo sredstev 
za odpravljanje posledic ka- 
tastrofalnega potresa, ki je 
prizadel področje SR Črne 
gore v letu 1979. (As 360); Od- 
lok določa, da bo del sredstev 
za obnovo prizadetega po- 
dročja v znesku 36 milijard in 
356 milijonov dinarjev (name- 
njen za izgradnjo porušenih 
objektov) revaloriziran vsako 
leto za preteklo leto na podlagi 
povečanja cen graditve. Sred- 
stva namenjena za nabavo 
opreme na prizadetem po- 
dročju 5 milijard in 266 milijo- 
nov dinarjev bodo prav tako 
revalorizirana in to na podlagi 
povečanja cen opreme. 
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