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Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
19. decembra 1984. 

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

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1985 in spremljajočih aktov, 

- analizo o uresničevnaju svobodne menjave dela v druž- 
benih dejavnostih v SR Sloveniji (ESA 561) z informacijo o 
gibanju ravni in dinamiki osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih v letih sprejetega družbenega plana (ESA 572), 
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- predlog dogovora o usklajevanju davčnega sistema 
(ESA 584), 

- osnutek dogovora o temeljih davčne politike (ESA 585), 
- predlg za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o davkih občanov z osnutkom zakona (ESA 575), 
- osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 

Socialistične republike Slovenije. 
Vsi trije zbori bodo nadaljevaii obravnavo: 
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vojaških invalidih (ESA 389), 
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

civilnih invalidih vojne (ESA 386). 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 

tudi: 
- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za 

republiške blagovne rezerve v letu 1985 z osnutkom zakona 
(ESA 574), 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa (ESA 474), 

- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki Jugosla- 
vije (ESA 456), 

- osnutek odloka o valorizaciji sredstev za finnaciranje 
programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge 
Titograd-Skader v letu 1983 (ESA 579), 

- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za delež Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije pri VII. dopolnitvi 
sredstev Mednarodnega združenja za razvoj (IDA) (ESA 573), 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zveznih upravnih taksah (ESA 594). 

Zbor občin in Družbenopolitični zbor bosta nadaljevala 
obravnavo: 

- uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave. 
Zbor združenega dela pa bo obravnaval tudi: 
- predlog zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SF 

Sloveniji (ESA 481), 
- osnutek zakona o spremembah zakona o prometu blagž 

in storitev s tujino, 
- osnutek zakona o spremembah zakona o izvajanju inve- 

sticijskih del v tujini, > 
- osnutek zakona o spremembah zakona o opravljanju 

gospodarske dejavnosti v tujini, 
- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o zadolževanju 

Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1984 (ESA 595), 
- osnutek zakona o spremembah zakona o najemanju 

določenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984 (ESA 
596), 

- osnutek zakona o spremembi zakona o carinski tarifi 
(ESA 597). 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še 
- volitve in imenovanja 
Zbor združenega dela in Zbor občin 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov 

Družbenopolitični zbor pa 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 33 dne 30. 10. 1984 smo objavili 
osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. Na strani 17 je prišlo v 348. členu do 
napake in se pravilno glasi: 

»Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina delega- 
tov v zboru. 

Če je predlaganih več kandidatov za posamezno funk- 
cijo, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne 
večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se 
glasuje o kandidatu, ki je pri prvem glasovanju dobil 
največ glasov. Če je na prvem glasovanju dva ali več 
kandidatov, ki so dobili največ glasov, dobilo enako število 
glasov, se glede teh kandidatov glasovanje ponovi.« 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona (ESA-593) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 32. seji dne 8. 11. 
1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine S/T Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Henrik MARKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za industrijo in gradbeništvo, 

- Jože ŠTEFANČIC, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za industrijo in gradbeništvo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO 
IN GRADBENIŠTVO 

Spremembe in dopolnitve obrtnega zakona (Uradni list 
SRS št. 1/79 in 6/83) so pripravljene na podlagi načrta 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v Slo- 
veniji in na podlagi ugotovitev, stališč in sklepov o stanju_ 
in usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Slove- 
niji, ki sta jih dne 23. 5. 1984 sprejela Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenje. 

Temeljne določbe zakona se dopolnjujejo tako, da bi 
bilo kot obrtno dejavnost mogoče opravljati tudi proizvod- 
njo električne energije na malih hidroelektrarnah in drugih 
alternativnih virih do 1000 kW moči. Dopolnjujejo pa se 
tudi določbe, ki se nanašajo na poslovne prostore oziroma 
njihovo ustreznost za opravljanje gospodarske dejavnosti, 
na oblike združevanja samostojnih obrtnikov z organizaci- 
jami združenega dela ter na združevanje samostojnih obrt- 
nikov in njihovih organizacijskih oblik v obrtna združenja, 
oziroma v Zvezo obrtnih združenj Slovenije. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona, 
ki se nanašajo na pogoje za ustanovitev in vodenje poslo- 
vanja pogodbene organizacije združenega dela, revalori- 
zacijo združenih še neodplačanih osnovnih sredstev 
poslovodja v pogodbeni organizaciji, naj bi se odpravile 
nekatere določbe, ki zavirajo delovanje obstoječih in usta- 
navljanje novih pogodbenih organizacij združenega dela. 
Bistvena vsebinska sprememba določb, ki se nanašajo na 
pogodbene organizacije združenega dela pa je v tem, da 
naj bi se pogodbenim organizacijam združenega dela 
omogočilo združevanje z drugimi pogodbenimi organiza- 
cijami združenega dela in organizacijami združenega dela 
v sestavljene organizacije združenega dela oziroma v 
poslovne skupnosti. 

Obrtne zadruge naj bi ustanavljali samostojni obrtniki, 
ki opravljajo dejavnosti, ki bodo predmet poslovanja 
obrtne zadruge, na podlagi elaborata o ekonomski upra- 
vičenosti njene ustanovitve. Mnenje o ekonomski upra- 
vičenosti ustanovitve obrtne zadruge naj bi dajala Zveza 
obrtnih združenj Slovenije. Zaradi vskladitve z zakonom o 
združenem delu predlagam,, da se dopolnijo tudi tisti členi 
obrtnega zakona, ki določajo vsebino samoupravnega 
sporazuma o združitvi samostojnih obrtnikov v obrtno 
zadrugo, način in rok konstituiranja obrtne zadruge. 

Na novo se v obrtnem zakonu ureja organiziranje in 
delovanje temeljne organizacije kooperantov kot oblike 
poslovnega sodelovanja samostojnih obrtnikov z organi- 
zacijami združenega dela. Temeljno organizacijo koope- 
rantov organizirajo samostojni obrtniki sami ali z delavci 
organizacije združenega dela na podlagi samoupravnega 

sporazuma s katerim določajo medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti. 

Na podlagi načrta uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji se v pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona predvideva izdajo začasnih obrtnih dovoljenj za 
obrtnike začetnike, ki nimajo ustrezne strokovne izobraz- 
be, imajo pa dokazila, da so določena dela opravljali vsaj 
dve leti. 

Ostale predlagane spremembe iz poglavja, ki ureja usta- 
novitev, poslovanje in prenehanje obratovalnice samostoj- 
nega obrtnika se nanašajo na izdajo natančnejših predpi- 
sov o strokovni izobrazbi in na prenehanje obratovalnice 
samostojnega obrtnika po samem zakonu, če je nad obra- 
tovalnico izveden stečajni postopek in če samostojni obrt- 
nik, ki mu je bilo izdano začasno obrtno dovoljenje v 
določenem roku ne izpolni predpisanih pogojev. 

Skupno obratovalnico naj bi po dopolnjenem 82. členu 
zakona lahko ustanovilo več samostojnih obrtnikov ali 
delovnih ljudi, ki imajo namen opravljati obrtne dejavnosti 
za katere izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Domačo obrt bo tudi v bodoče mogoče opravljati na 
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu, predlagamo pa, da bi se domačo obrt lahko 
opravljalo tudi kot redno obrtno dejavnost ali kot postran- 
ski poklic. 

S predlagano dopolnitvijo določb o opravljanju gospo- 
darske dejavnosti kot postranski poklic z možnostjo, da 
pristojni občinski upravni organ lahko prepove opravljanje 
gospodarske dejavnosti, če preneha veljati soglasje 
organa upravljanja organizacije združenega dela, se ome-' 
juje opravljanje gospodarske dejavnosti kot postranski 
poklic le v primerih kadar delovni človek ali občan ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje takšne 
dejavnosti. 

V skladu z ugotovitvami, stališči in sklepi o stanju in 
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji 
predlagamo, da se z obrtnim zakonom omogoči, da bo 
pristojni občinski upravni organ na podlagi predpisa 
občinske skupščine lahko dovolil samostojnemu obrtniku 
zaposliti tudi več delavcev, kot je sedaj z zakonom 
določeno, vendar ne več kot 10 delavcev, če so izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa zakon. 

Predlog za izdajo zakona opredeljuje pojme celotnega 
prihodka, dohodka, čistega dohodka in ostanka čistega 
dohodka, ki pripada samostojnemu obrtniku ter nekatere 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

nove obveznosti ozirorrja izdatke, ki se krijejo iz dohodka 
iz gospodarske dejavnosti. 

V posebnem poglavju se ureja opravljanje poklicnih 
dejavnosti gospodarskega pomena in ustanavljanje ter 
delovanje začasnih ali trajnih delovnih skupnosti delovnih 
ljudi, ki z osebnim delom opravljajo poklicne gospodarske 
dejavnosti. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona vsebuje tudi več predlogov za redakcijske dopolni- 
tve obstoječih členov obrtnega zakona. 

Glede na predvidene višine denarnih kazni za prekrške 
in gospodarske prestopke, ki jih določata zakon o prekrš- 
kih (Uradni list SRS, štev. 25/83) in zakon o gospodarskih 
prestopkih (Uradni list SFRJ, štev. 4/77 in 36/77) so 
ustrezno dopolnjene tudi kazenske določbe. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah obrtnega zakona je v 6. točki 321. člena Ustave Sociali- 
stične republike Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
obrtne in druge gospodarske dejavnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Samostojno osebno delo je v okviru drobnega gospodar- 
stva pomemben dejavnik za izpopolnjevanje gospodarske 
strukture. Z obrtno proizvodnjo izdelkov in storitev samo- 
stojni obrtniki sodelujejo z organizacijami združenega dela in 
z drugimi uporabniki njihovih izdelkov in storitev, zlasti pa 
med seboj z združevanjem v obrtne zadruge in temeljne 
organizacije kooperantov. 

Z združevanjem dela in sredstev v pogodbene organizacije 
združenega dela bi lahko delovni ljudje in občani, ki imajo 
pogoje za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti 
zavzeli pomembnejše mesto v celokupni družbeni proizvodnji 
ter s tem prispevali k hitrejšemu prestrukturiranju gospodar- 
stva in h gospodarski stabilizaciji. 

Praksa kaže na to, da se v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov in v pogodbenih organizacijah združenega dela, 
lahko zelo uspešno organizira izdelovanje pestrega asorti- 
mana izdelkov in storitev, ki temelji na široko razvejani inicia- 
tivi in inventivnosti. Tak način organiziranja izdelovanja izdel- 
kov in opravljanja storitev omogoča hitro prilagajanje potre- 
bam trga ob bolj ali manj intenzivnem angažiranju sredstev 
občanov, ki ga vzpodbujajo pogoji gospodarjenja. 

Prestrukturiranje gospodarstva in njegovo vključevanje v 
sodobne tokove tehnološke revolucije bo sproščalo 
pomembno število delavcev in številne proizvodne programe, 
ki se tudi v industrijsko bolj razvitih ekonomijah prenašajo v 
drobno gospodarstvo, zato ga moramo tudi pri nas obravna- 
vati kot enakovreden dejavnik nadaljnjega ekonomskega in 
družbenega razvoja. 

V letu 1983 je bilo v drobnem gospodarstvu združenega 
dela zaposlenih 26.368 delavcev, kar predstavlja 3,97% vseh 
zaposlenih delavcev v organizacijah združenega dela proiz- 
vodnih dejavnosti. Zaposleni v enotah drobnega gospodar- 
stva so ustvarili 3,6% družbenega proizvoda, ustvarjenega v 
vseh organizacijah združenega dela proizvodnih dejavnosti v 
SR Sloveniji. 

Iz primerjave strukture drobnega gospodarstva v Sloveniji s 
strukturo podjetij v razvitejših državah, kjer preko 7.5% podjet- 
jih zaposluje manj kot 50 delavcev, je razvidno, da je v SR 
Sloveniji najslabše pokrito področje drobnega gospodarstva 
z organizacijami, ki imajo zaposlenih 5 do 50 delavcev. 

Za izpopolnitev te vrzeli je treba z ustreznimi zakonskimi 
rešitvami spodbuditi samostojne obrtnike in druge delovne 
ljudi k ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega dela 
in tako bistveno povečati njihovo število. 

V SR Sloveniji je konec leta 1983 poslovalo 22 pogodbenih 
organizacij združenega dela, ki so zaposlovale skupaj 630 
delavcev in ustvarile 1.598.409.000 dinarjev celotnega pri- 
hodka. 

Že peto leto zapored se število pogodbenih organizacij ne 
povečuje. V letu 1983 je poslovalo 24 pogodbenih organizacij, 

leta 1983 pa le še 23. V tem letu je bila ustanovljena ena 
pogodbena organizacija, dve pa sta se preoblikovali v organi- 
zacijo združenega dela. 

Nominalna rast pomembnejših finančnih rezultatov pogod- 
benih organizacij združenega dela, kot so celotni prihodek, 
dohodek, čisti, dohodek in razporejena sredstva za osebne 
dohodke je bila tudi v letu 1983 višja od nominalne rasti teh 
kategorij v organizacijah združenega dela obrti. Le rast aku- 
mulacije je bila pri pogodbenih organizacijah nižja kot v 
organizacijah združenega dela obrti, vendar pa so kazalci kot 
dohodek na delavca, akumulacija na delavca, pri pogodbenih 
organizacijah bolj ugodni kot pa pri organizacijah združe- 
nega dela obrti. 

Skupno združena sredstva delovnih ljudi v pogodbene 
organizacije so bila konec leta 1983 za 2,7% večja kot konec 
leta 1982 in so znašala 105.803 tisoč dinarjev. 

Število zaposlenih v pogodbenih organiazcijah se je v letu 
1983 povečalo za 4,3%, medtem ko znaša povečanje zaposle- 
nih za isto obdobje pri organizacijah združenega dela obrti le 
2,0%. 

Dosedanji razvoj pogodbenih organizacij združenega dela 
ne po številu, ne po strukturi in dejavnostih ne zadošča 
potrebam za hitrejši gospodarski razvoj. Glede na to, da pri 
pogodbenih organizacijah združenega dela ni omejitev števila 
zaposlenih delavcev, imajo izjemne možnosti za večje zapo- 
slovanje; vendar pa je zato potrebna širša družbena podpora. 
Za združevanje sredstev oziroma zagotavljanje sredstev za 
ustanavljanje in razvoj pogodbenih organizacij, bi se morale 
bolj zavzeti občine in druge družbenopolitične skupnosti in v 
okviru svojih pristojnosti ustvariti stimulativnejše pogoje za 
usmerjanje in združevanje zasebnih in družbenih sredstev, 
predvsem sredstev organizacij združenega dela. Željene druž- 
bene cilje pri ustanavljanju pogodbenih organizacij združe- 
nega dela pa bi lahko dosegli tudi s primernejšo davčno in 
kreditno politiko. 

Leta 1973 je bilo v 19 obrtnih zadrugah 2.121 članov. Do leta 
1983 pa se je število obrtnih zadrug povečalo na 36 s 7.042 
člani. V SR Sloveniji pa deluje tudi šest avtoprevozniških 
zadrug s 4.253 člani. 

Število obratovalnic samostojnih obrtnikov se je od leta 
1973 do konca leta 1983 povečalo od 11.533 na 24.586 (za 113 
%). Povečalo pa se je tudi število v obratovalnicah samostoj- 
nih obrtnikov zaposlenih delavcev in sicer od 12.646 v letu 
1973 na 23.383 v letu 1983 (za 85 %). 

Po oceni Zavoda za statistiko SR Slovenije se je število 
obratovalnic samostojnih obrtnikov v prvem polletju leta 1984 
povečalo na 25.236. 

V tem obdobju se je podvojilo tudi število občanov, ki 
opravljajo obrtne dejavnosti kot postranski poklic in sicer od 
5.463 v letu 1973 na 10.059 do konca prvega polletja leta 1984 
(za 84 %). 

Kljub doseženemu razvoju samostojnega osebnega dela v 
zadnjih letih pa ni prišlo do večjega dohodkovnega povezova- 
nja samostojnih obrtnikov z organizacijami združenega dqla. 
Iz analize dosedanjega razvoja samostojnega osebnega dela v 
SR Sloveniji, ki je bila obravnavana v zborih Skupščine SR 
Slovenije, ter dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije je razvidno, da obstajajo tudi na tem področju še velike in 
ne dovolj izkoriščene možnosti. 
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Zato je poglavitni namen zakona o spremembah in dopolni- 
tvah obrtnega zakona ustrezno spremeniti tiste določbe, ki 
zavirajo večje zaposlovanje v obrtnih dejavnostih, odpiranje 
novih obratovalnic, opravljanje domače in umetne obrti, usta- 
navljanje pogodbenih organizacij združenega dela, obrtnih 
zadrug in drugih oblik poslovnega sodelovanja z organizaci- 
jami združenega dela ob uveljavljanju dohodkovnih'odnosov 
na samoupravni podlagi. 

Na podlagi sklepov zborov Skupščine SR Slovenije, ki so 
bili sprejeti ob spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona v 
letu 1983 in na podlagi separata Komisije zveznih družbenih 
svetov za vp'rašanja gospodarske stabilizacije o drobnem 
gospodarstvu je bilo v letu 1984 Skupščini SR Slovenije pred- 
loženo v obravnavo gradivo o stanju in usmeritvah razvoja 
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

O tem gradivu je bila organizirana široka javna razprava, ki 
je oceno stanja, ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj 
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji obogatila, predvsem 
pa angažirala širok krog delovnih ljudi in občanov. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 7. maja in 23. maja 1984 sprejela ob 
obravnavi gradiva o stanju in usmeritvah razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji, v skladu s stališči družbenopoli- 
tičnega zbora »Ugotovitve stališča in sklepe« in v skladu s 
temi stališči in sklepi naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, naj do konca oktobra 1984 pripravi predlog za 
izdajo z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona. 

III. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Pridobivanje dohodka na podlagi dela je temeljni vzgib 
razvoja samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti obča- 
nov in je podlaga ekonomske in socialne varnosti vseh zapo-. 
slenih na tem področju. S predvidenimi spremembami zakona 
naj bi izboljšali splošne pogoje za razvoj samostojnega oseb- 
nega dela preko različnih oblik medsebojnega povezovanja in 
povezovanja z organizacijami združenega dela ter njihovo 
hitrejšo rast in večjo ekonomsko učinkovitost-gospodarjenja 
ob upoštevanju ekonomskih zakonitosti. 

Za ohranitev realne vrednosti združenih sredstev poslovo- 
dje v pogodbeno organizacijo in nadomestila za gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi, ki mu pripada kot del njegove 
vsakoletne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organi- 
zacije, izhajajoč tudi iz usmeritev za nadaljnji razvoj drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije predlagamo, naj pravice in obveznosti, ki izvirajo iz 
rezultata revalorizacije neodplačanih osnovnih sredstev 
poslovodje pogodbene organizacije združenega dela tečejo 
za tekoče leto in ne šele od 1. januarja naslednjega leta dalje. 

Pri določanju, katere dejavnosti je mogoče opravljati s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, izhajamo iz sprejetega stališča, da je mogoče kot obrtne 
dejavnosti opravljati vse gospodarske in poklicne dejavnosti, 
razen tistih, katerih opravljanje zakon prepoveduje ali ome- 
juje, ker to zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi, varstvo z 
ustavo določene družbene ureditve ali drug družbeni interes. 

Določena zgornja meja števila zaposlenih delavčev v obra- 
tovalnici samostojnega obrtnika, do 10 delavcev, ki jo že 
določa obrtni zakon se ohranja tudi v bodoče. 

S predlaganimi spremembami zakona se tudi ne odpravlja 
dosedanja diferencirana ureditev, ampak predvidevamo, da bi 
občinska skupščina lahko s svojim predpisom določila, da se 
selektivno, če obstoji poseben družbeni interes za večje zapo- 
slovanje in so izpolnjeni nekateri drugi pogoji, lahko dovoli 
samostojnemu obrtniku zaposliti tudi več delavcev kot to 
sedaj dopušča zakon. 

1 . Temeljne določbe 
Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, štev. 

33/81) določa v 12. členu, da lahko občani in civilinopravne 
osebe svoje elektroenergetske potreba pokrivajo z naložbami 
v lastne proizvodne objekte po predhodnem soglasju repu- 
bliške samoupravne interesne skupnosti energetike. V 
soglasju je lahko določano, da se v primeru ko proizvodnja 
energije v lastnih proizvodnih objektih presega potrebe teh 
uporabnikov, tak presežek vključuje v elektrogospodarski 
sistem. Glede na navadno možnost in velik družbeni interes 

za proizvodnjo električne energij v mirnodobnih in zlasti 
vonih razmerah predlagamo, da se proizvodnja električne 
energije na malih hidroelektrarnah in drugih alternativnih 
virih lahko opravlja tudi kot obrtna dejavnost v omejenem 
obsegu do 1000 kW moči in tako omogoči racionalno izrabo 
tudi tistih energetskih virov, ki so za družbeno proizvodnjo 
električne energije premajhni. 

Ob obravnavi in sprejemanju zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona v letu 1982 in v začetku leta 
1983 (Uradni list SRS, štev. 6/83) je potekala zelo intenzivna 
razprava tudi o tem ali naj se omogoči samostojnim obrtni- 
kom opravljanje storitev žaganje lesa tudi za organizacije 
združenega dela. 

V 9. alineji 7. člena zakona je določeno, da kot gospodarsko 
dejavnost s samostojnim osebnim delom po tem zakonu ni 
mogoče opravljati žagarstva, razen žaganja lesa za potrebe 
glavne dejavnosti samostojnega obrtnika in opravljanja stori-^ 
tev žaganja lesa za krajevne potrebe. 

Vprašanje smotrnosti širitve opravljanjae žagarskih storitev 
samostojnih obrtnikov tudi za organizacije združenega dela je 
leta 1982 obravnaval tudi Republiški družbeni svet za vpraša^ 
nja družbene ureditve in zavzel sledeče stališče: 

»V žagarskih obratih je prišlo do predimenzioniranih kapa- 
citet in sicer zaradi odsotnosti normalnega marketinškega 
planiranja in se zato pojavljajo težnje po zaprtosti poslovanja 
ne glede na druge vidike družbenega interesa. Pri slednjem 
pa gre za to, ali so takoimenovani mikro obrati v žagarstvu 
lahko konkurenčni velikim žagarskim obratom z dveh vidikov: 
prvič po prodajni ceni, se pravi po ceni žagarske storitve, in 
drugič po asortimanu. Če dobimo pozitivni odgovor na ti dve 
vprašanji, potem ni nobenega dvoma, da je potrebno v druž- 
benem interesu dovoliti to dejavnost. V razpravi je bila naka- 
zana še druga alternativa, v kolikor bi dobili pozitiven odgovor 
glede konkurenčnosti po ceni in asortimanu žagarske storitve 
in sicer, da bi kazalo razmišljati o organiziranih naporih za 
ustanavljanje takoimenovanih pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela žagarskih obratov, kjer se bi kombiniralo druž- 
beno in zasebno delo in ko bi lahko celo več žagarskih 
obratov povezali v neke integracije z združenim delom. 
Osnovno vprašanje v Sloveniji je vsekakor v organiziranju 
pogodbenih organizacij združenega dela tudi na tem pod- 
ročju in da s tem zagotovimo cenejšo proizvodnjo in boljši 
asortiman za trg. V gospodarski strukturi moramo namreč 
tudi na tem področju menjati odnose. Če imamo preveč 
kapacitet, ki še nadalje razširjajo predelavo lesa na osnovi 
velike uvožene substance, bo to predrago. Če je taka prede- 
lava lesa predraga in tako tudi družbeno nesmotrna, je treba 
razmisliti, da predelave skrčimo na minimum in gremo tudi na 
racionalnejšo organizacijo. 

Svet meni, da ne kaže konkurenčnosti računati zgolj s 
spošnimi tehnološkimi parametri, ki bodo pokazali premoč 
neke velike organizirane opreme in mehanizacije, v praksi pa 
ob omejenih količinah lesa za predelavo le-te ni mogoče 
polno izkoristiti. Zato Svet ni sprejel teze, da bi prdpisovali 
tehnološke kriterije za male žagarske zmogljivosti, temveč je 
sodil, da tak obrat predvsem ne sme poslovati z višjim odpad- 
kom kot sicer velja za žagarske storitve. To poslovanje mora 
biti vsekakor pod kontrolo cen storitev. Svet meni, da bi se 
predelavo lesa za potrebe organizacij združenega dela dalo v 
veliko večji meri in bolj zadovoljivo organizirati v pogodbenih 
organizacijah. 

Svet svetuje, da se v delovni koordinaciji med Izvršnim 
svetom in Gospodarsko zbornico Slovenije skuša ugotoviti to 
ekonomsko konkurenčnost, stroškovno poslovanje in pro- 
blem kapacitet oziroma ponudbe, združeno delo pa naj da 
pobudo.« 

V letu 1984 je bila zborom Skupščine SR Slovenije poleg 
gradiva »Stanje in usmeritve razvoja drobnega gospodarstva 
v SR Sloveniji (ESA - 401) posredovana v obravnavo tudi 
»Analiza o ekonomičnosti, konkurenčnosti, tehnični oprem- 
ljenosti in drugih vidikih, ki jih odpira širjenje žagarske dejav- 
nosti samostojnih obrtnikov (ESA K 401, »Poročevalec Sku- 
pščine SR Slovenije, letnik X., štev. 2, z dne 19. 1. 1984«), 

Zaključki navedene analize so sledeči: 
-V SR Sloveniji je prisotna dolgoletna konstantna proizvod- 

nja gozdnih sortimentov, posebno hlodovine. 
- Stopnja izkoriščanja vseh preštevilnih žagalnih naprav je 

izredno nizka. 
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- Zmogljivost ene žagalne naprave je v povprečju majhna. 
- Izraba lesa pri žaganju po naročilu v organizacijah združe- 

nega dela in pri samostojnih obrtnikih je nizka. 
- Velike koločine lesa uporabljajo kmetje lastniki gozdov za 

lastne potrebe. 
- Za potrebe organizacij združenega dela se opravljajo 

žagarske storitve v majhnem obsegu na družbenih žagah 
kakor tudi (nezakonito) v obratovalnicah stamostojnih obrt- 
nikov. 

- Cene žagarskih storitev pri samostojnih obrtnikih so nižje 
od cen za enake storitve v organizacijah združenega dela. 
- Samostojni obrtniki so pri opravljanju žagarskih storitev 

poslovno elastičnejši kot organizacije združenega dela. 
Zato predlagamo, da se upoštevajoč ugotovitve iz navedene 

analize omogoči samostojnim obrtnikom opravljati žagarske 
storitve tudi za organizacije združenega dela. 

V razpravah o nadaljnjem razvoju drobnega gospodarstva 
se je pogosto pojavljalo vprašanje v katerih dejavnostih in 
pogojih narava dela ne zahteva, da ima samostojni obrtnik 
poslovni prostor. 

Glede na visoke cene in dolgotrajnost postopkov, za prido- 
bitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo poslovnega pro- 
stora, je pridobitev ustreznega poslovnega prostora za oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti eden od bistvenih zaviralnih 
razlogov za hitrejši razvoj samostojnega osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov. To kaže na potrebno po realnejšem 
presojanju kdaj narava dela poslovnega prostora ne zahteva 
in pod katerimi pogoji je mogoče gospodarsko dejavnost 
opravljati tudi v stanovanjskih prostorih. Zato predlagamo 
možnost opravljanja gospodarske dejavnosti tudi v stanovanj- 
skih prostorih, v kolikor samostojni obrtnik s tem ne bo motil 
sostanovalcev in sosedov. Prostor v stanovanju v katerem naj 
bi se opravljala obrtna dejavnost naj obdrži status stanovanj- 
skega prostora, samostojni obrtnik pa ga mora ustrezno 
označiti s firmo in omogočiti vstop inšpekcijskim organom. 

Poieg tega pa predlagamo, da se 10. člen zakona dopolni 
tudi tako, da poslovni prostor ne bo potreben, kadar narava 
dela omogoča delo na terenu ali pa kadar samostojni obrtnik 
opravlja dejavnost v prostorih kooperanta drugega samostoj- 
nega obrtnika ali naročnika. 

V 11. členu obrtnega zakona je določeno, da se tehnični 
predpisi, predpisi o varstvu pri delu, predpisi o poslovnih 
prostorih in delovnih sredstvih smiselno uporabljajo tudi za 
poslovne prostore, ki služijo za samostojno opravljanje 
gospodarskih dejavnosti. 

V praksi prihaja do različnega pojmovanja smiselne upo- 
rabe teh predpisov. Pogosti so primeri, da se ne upošteva 
specifičnost dela v obratovalnicah samostojnih obrtnikov v 
katerih obrtnik dela sam ali zaposluje manjše število delavcev. 

Ne upošteva se možnosti, da bi lahko s primerno opremo 
(klima naprave, ustrezna osvetlitev in druga tehnična sred- 
stva) in organizacijsko tehnološki postopki zagotovili 
ustrezne pogoje za delo. 

Zato predlagamo, da se zakon dopolni tako, da se bo štelo 
da poslovni prostor in oprema ustrezata predpisom, tudi če se 
glede na naravo dela in število oseb, ki bodo delale v takšnem 
prostoru lahko z ustreznimi napravami in z organizacijsko 
tehnološkimi polostopki zagotovijo ustrezni pogoji za delo. 

V tretjem odstaku 16. člena je določeno, da Izvršni svet 
Skupščine občine s posebnim predpisom določi način in 
pogoje za označbo poslovnega prostora oziroma poslovnega 
sedeža ter motornih vozil in plovnih sredstev. 

Ker gre pri tem za različne načine označevanja poslovnih 
prostorov oziroma poslovnega sedeža, motornih vozil ali 
plovnih sredstev je sprejemanje takih predpisov po občinah 
neracionalno, ker s tem ne zagotavljamo enotnejšega označe- 
vanja poslovnih prostorov in delovnih sredstev. Zato predla- 
gamo, da se 16. člen spremeni tako, da Izvršni sveti skupščin 
občin po tem zakonu ne bodo predpisovali načina in pogojev 
za označevanje poslovnega prostora. 

V razpravah o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 
je bila dana pobuda, naj se zakonsko uredi združevanje obrt- 
nih zadrug v poslovno skupnost kot obliko povezovanja v 
sistem samoupravnega združenega dela. 

Na podlagi 388. člena zakona o združenem delu se lahko v 
poslovno skupnost s samoupravnim sporazumom o združitvi 
združujejo poleg organizacij združenega dela in kmetijskih 
zadrug tudi druge zadruge (obrtne zadruge), če gre za delitev 

dela, vzajemno proučevanje trga in skupno nastopanje na 
trgu, usklajevanje proizvodnje določenega blaga in storitev, 
skupno nastopanje na domačem in zunanjem trgu, izobraže- 
vanje kadrov in druge skupne interese pri delu in poslovanju. 

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se omogoči, da se 
obrtna zadruga pod določenimi pogoji lahko združi v 
poslovno skupnost, več obrtnih zadrug pa tudi v poslovno 
skupnost obrtnih zadrug. 

V razpravah o združevanju obrtnih zadrug v poslovne skup- 
nosti je bila dana tudi pobuda naj se z zakonom določi, da se 
poslovne skupnosti obrtnih zadrug, temeljne in delovne orga- 
nizacije kooperantov združujejo v obrtna združenja, oziroma 
v Zvezo obrtnih združenj Slovenije. 

Menimo, da za takšno združevanje ni pravnih ovir. Z združe- 
vanjem temeljnih in delovnih organizacij kooperantov v 
obrtna združevanja oziroma v Zvezo obrtnih združenj Slove- 
nije bo članom teh oblik združevanja dela in sredstev omo- 
gočeno, da skupno z ostalimi člani obrtnih združenj oziroma v 
Zvezi obrtnih združenj Slovenije ugotavljajo in usklajujejo 
svoje interese s skupnimi interesi pri usmerjanju in vključeva- 
nju teh dejavnosti v družbenoekonomski razvoj. 

2. Pogodbene organizacije združenega dela 
Da bi vzpodbudili delovne ljudi, ki imajo namen samostojno 

opravljati gospodarsko dejavnost k združevanju dela in sred- 
stev v pogodbeno organizacijo združenega dela predlagamo, 
da pogodbeno organizacijo lahko ustanovi tudi delovni 
človek, ki je opravilno sposoben in mu ni s pravnomočno 
odločbo sodišča prepovedano opravljanje ustrezne dejavno- 
sti oziroma poklica, ki zagotovi za začetek dela pogodbene 
organizacije potrebna delovna sredstva in poslovne prostore, 
ki je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene obvezno- 
sti ter izpolnjuje morebitne druge s posebnimi predpisi 

.določene pogoje. 
Po določbi drugegga odstavka 23. člena se od kandidata za 

ustanovitev pogodbene organizacije zahteva, da ni v delov- 
nem razmerju. Z opustitvijo te zahteve bo omogočeno, da 
prične kandidat za ustanovitev pogodbene organizacije s 
postopkom za njeno ustanovitev in prekine delovno razmerje 
šele z dnem, ko se pogodbena organizacija ustanovi in prične 
z delom. 

Menimo, da bi ta sprememba pozitivno vplivala na kandi- 
date, ki nameravajo ustanoviti pogodbeno organizacijo zdru- 
ženega dela, zato predlagamo, da se v tem smislu dopolni 21. 
člen zakona. 

Ker prvi ostavek 23. člena določa, da ima pravico voditi 
poslovanje pogodbene organizacije združenega dela njen 
ustanovitelj, je določba drugega odstavka tega člena nepo- 
trebna, zato predlagamo, da se črta. 

Zakon o združenem delu v 305. členu in obrtni zakon v 
prvem odstavku 23. člena določata, da ima samostojni obrtnik 
ali delovni človek, ki združi svoje delo in sredstva v pogod- 
beno organizacijo, pravico voditi poslovanje v tej organizaciji 
v skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi. 

Pri tem gre za pravico ne pa tudi za obveznost, da samo- 
stojni obrtnik ali delovni človek, ki združi svoje delo in sred- 
stva v pogodbeno organizacijo, osebno vodi poslovanje v njej, 
zato predlagamo, da se z zakonom omogoči vodenje poslova- 
nja pogodbene organizacije po drugi osebi, ki je opravilno 
sposobna, sklene delovno razmerje v pogodbeni organizaciji, 
ima strokovno izobrazbo oziroma z delom pridobljeno 
delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje dejavnosti, 
mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano samo- 
stojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica in 
izpolnjuje morebitne druge s posebnimi predpisi določene 
pogoje. 

S predlagano rešitvijo se omogoča ustanovitev pogodbene 
organizacij tudi tistim samostojnim obrtnikom ali delovnim 
ljudem, ki imajo potrebna sredstva in so lahko strokovno zelo 
usposobljeni za delo v pogodbeni organizaciji, nimajo pa 
ambicij in sposobnosti za vodenje poslovanja pogodbene 
organizacije. 

Pri oceni pogojev ali bo pogodbena organizacija lahko 
opravljala svojo dejavnost se po četrtem odstavku 27. člena 
upošteva dosedanje delo in poslovanje obratovalnice samo- 
stojnega obrtnika, če pa se namerava v pogodbeni organiza- 
ciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti še na druge 
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dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev za ustanovitev in 
začetek dela družbena pravna oseba ali če poslovodja doslej 
ni samostojno opravljal iste dejavnosti, je treba k pogodbi o 
ustanovitvi pogodbene organizacije predložiti program dela 
in razvoja organizacije, ki omogoča presojo upravičenosti 
gospodarske investicije. 

Ker pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije skle- 
nejo poslovodja pogodbene organizacije in izvršni svet skup- 
ščine občine, na katerem območju bo sedež pogodbene orga- 
nizacije združenega dela, občinski sindikalni svet in pristojna 
občinska oziroma medobčinska gospodarska zbornica, če so 
izpolnjeni potjoji, ki omogočajo, da bo pogodbena organiza- 
cija lahko opravljala svojo dejavnost menimo, da ni potrebno 
posebej predpisovati kaj mora vsebovati program dela in 
razvoja pogodbene organizacije združenega dela. 

Zaradi navedenih razlogov predlagamo, da se četrti odsta- 
vek 27. člena zakona spremeni tako, da v program dela in 
razvoja pogodbene organizacije ne bo potrebno vključevati 
tudi ugotovitev ali se irf kako se dejavnost pogodbene organi- 
zacije vključuje v srednjeročni plan občine oziroma republike, 
razvit del oziroma nalog, ki jih bodo delavci opravljali, ker je 
to materija samoupravnega splošnega akta in nekatere druge 
ugotovitve, ki glede na obseg in vrsto dejavnosti niso neobho- 
dno potrebne za ugotavljanje, če so izpolnjeni pogoji, ki 
omogočajo pogodbeni organizaciji združenega dela, da bo 
lahko opravljala svojo dejavnost. 

31., 32. in 33. členi določajo, da na podlagi pogodbe o 
ustanovitvi pogodbene organizacije sklenejo delavci in poslo- 
vodja samoupravni sporazum o združitvi, s katerim natan- 
čneje uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti v pogodbeni organizaciji. 

Na podlagi ustanovitvene pogodbe pa določata samo- 
upravni sporazum o združitvi in statut pogodbene organiza- 
cije med drugim tudi kateri samoupravni splošni akti morajo_ 
biti sprejeti v pogodbeni organizaciji in katera vprašanja ure- 
jajo ti akti. Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma o 
združitvi, ki mora biti sklenjen najpozneje v enem letu, se 
medsebojna razmerja v pogodbeni organizaciji urejajo s 
pogodbo o delovnem razmerju, ki jo sklene poslovodja z 
delavcem na podlagi koletivne pogodbe. 

To pomeni, da se lahko medsebojna razmerja med delavci 
in poslovodjem pogodbene organizacije urejajo na podlagi 
kolektivne pogodbe največ eno, leto kar je že razvidno iz 
drugega odstavka 31. člena in prvega odstavka 32. člena 
zakona, zato predlagamo, da se drugi odstavek 32. člena 
zakona črta 

V prvem odstavku 39. člena je določeno, da poslovodji 
prenehajo pravice, ki jih ima iz lastninske pravice na združe- 
nih sredstvih, ko dobi vrednost sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo združenega dela povrnjena ali ko ta 
sredstva pod pogoji in na način, ki ga določa pogodba, sam 
umakne. 

Zato predlagamo, da se četrti odstavek 35. člena crta, ker 
ne gre za zmanjševanjeampak za prenehanje pravic poslovo- 
dje na podlagi združenih sredstev. 

Z zakonom q spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, št. 6/83) je bilo določeno, da se neodplačani 
oziroma nepovrnjeni del združenih osnovnih sredstev poslo- 
vodje revalorizira po stopnji in na način kot se revalorizirajo 
osnovna sredstva pogodbene organizacije, ki so v oružbeni 
lastnini. Rezultat revalorizacije, ki se nanaša na neodplačana 
oziroma nepovrnjena osnovna sredstva poslovodje pogod- 
bene organizacije se izkaže v poslovnih knjigah pod 31. 
decembrom tistega leta, za katero se sredstva revalorizirajo, 
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata te revalorizacije, 
tečejo od 1. januarja naslednjega leta. 

Za uspešen razvoj drobnega gospodarstva in njegovo 
hitrejše podružbljanje je potrebna širitev in uspešno delova- 
nje pogodbenih organizacij združenega dela, zato predla- 
gamo dopolnitev osmega odstavka 35. člena tako, da se za 
pogodbene organizacije združenega dela zagotovi učinkovi- 
tejše ekonomske spodbude s tem, da se učinki revalorizacije 
združenih neodplačenih osnovnih sredstev upoštevajo že za 
tekoče leto, v katerem se revalorizacija opravlja. 

40. člen določa, da v primeru trajne nezmožnosti za delo ali 
smrti poslovodje lahko pravice in dolžnosti, po tem zakonu in 
po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih sredstev, prev- 
zame oseba, ki jo sam določi oziroma eden od dedičev, ki 

izpolnjuje pogoje za poslovno vodenje pogodbene organiza- 
cije združenega dela. Navedenih pravic in dolžnosti pa poslo- 
vodja po določbi 40. člena ne more prenesti na osebo, ki jo 
sam določi oziroma na dediča v primeru upokojitve. 

Ker je že znanih nekaj primerov prenosa pravic in dolžnosti 
poslovodje po tem zakonu in po ustanovitveni pogodbi 
pogodbene organizacije združenega dela na dediča zaradi 
upokojitve in ker bi morala pogodbena organizacija prenehati 
z delom v primeru, da bi poslovodja zaradi upokojitve dvignil 
vsa združena še neplačana sredstva, družbenih sredstev pa je 
še premalo, da bi lahko pogodbena organizacija nadaljevala z 
delom kot organizacija združenega dela, predlagamo, da se 
določba 40. člena zakona ustrezno dopolni. Prvi odstavek 40. 
člena naj se dopolni tako, da bo poslovodja lahko pravice in 
dolžnosti, ki mu gredo po tem zakonu in po ustanovitveni 
pogodbi iz naslova združenih sredstev prenesel na osebo, ki 
jo sam določi, oziroma na enega izmed dedičev, ki izpolnjuje 
pogoje za poslovno vodenje pogodbene organizacije združe- 
nega dela, določene v samoupravnem splošnem aktu pogod- 
bene organizacije, tudi v primeru upokojitve. 

Četrti odstavek 41. člena določa, da mora namestnik, ki 
nadomešča poslovodjo zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz 
drugih razlogov izpolnjevati pogoje za vodenje pogodbene 
organizacije po 23. členu, kar pomeni da lahko nadomešča 
odsotnega poslovodjo kdor je opravilno sposoben, ni v delov- 
nem razmerju, mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepo- 
vedano samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma 
poklica, ima poslovni prostor, je poravnal vse zapadle davčne 
in druge družbene obveznosti in izpolnjuje morebitne druge s 
posebnimi predpisi določene pogoje. 

Izpolnitev navedenih pogojev je skoraj nemogoča, saj bi 
moral imeti namestnik, ki je običajno zaposlen delavec v 
pogodbeni organizaciji poslovni prostor, potrdilo o plačanih 
davkih, ne bi smel biti v delovnem razmerju itd. Zato predla- 
gamo, da se ta določba spremeni tako, da bo poslovodjo 
lahko nadomeščal, kdor bo izpolnjeval pogoje določene v 
ustanovitveni pogodbi oziroma samoupravnem splošnem 
aktu pogodbene organizacije. 

Četrti odstavek 44. člena med drugim določa, da mora biti 
višina udeležbe poslovodje pri čistem dohodku pogodbene 
organizacije združenega dela v dogovorjenem sorazmerju z 
ustvarjenim čistim dohodkom pogodbene organizacije ter, da 
se določi v skladu z enotnimi .načeli, če so ta načela predvi- 
dena v zveznem zakonu. 

Te pravice poslovodje ureja obrtni zakon, ki določa tudi 
zgornjo mejo nadomestila, poleg tega pa odnos pri delitvi 
čistega dohodka v pogodbeni organizaciji urejata ustanovi- 
tvena pogodba in samoupravni sporazum o združitvi. 

Zaradi poenotenja kriterijev za določanje osnov in meril za 
ugotavljanje in način izplačevanja nadomestil za gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi v pogodbeno organizacijo v SR 
Sloveniji je bil sklenjen poseben družbeni dogovor. Zato pred- 
lagamo, da se druga točka tretjega odstavka 44. člena spre- 
meni tako, da vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi ne bo mogoče določiti v vnaprej določe- 
nem znesku ampak le v znesku določenem po osnovah in 
merilih s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije. 

Iz istih razlogov tudi predlagano črtanje četrtega odstavka 
44. člena, ki veže višini nadomestil za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi poslovodje pogodbene organizacije na načela 
predvidena v zveznem zakonu. 

Glede združevanja pogodbenih organizacij z drugimi 
pogodbenimi organizacijami, oziroma njihovega združevanja 
v poslovne skupnosti ali v sestavljene organizacije združe- 
nega dela, naj se uveljavijo načela, ki sicer veljajo za združe- 
vanje dela in sredstev delovnih organizacij. 

Kljub določbi 50. člena zakona, ki določa, da se pogodbene 
organizacije lahko združujejo le z drugimi pogodbenimi orga- 
nizacijami, so znani primeri združitve pogodbenih organizacij 
v poslovne skupnosti, kar kaže na potrebo, da se načela, ki 
sicer veljajo za združevanje dela in sredstev uveljavijo tudi za 
združevanje pogodbenih organizacij. 

Pogojevanje, da se pogodbena organizacija lahko zdruzi z 
drugo pogodbeno organizacijo le, če so izpolnjeni pogoji iz 
25. člena, je nerealno, saj določba tega člena določa pogoje 
za ustanovitev pogodbene organizacije, kadar gre za več 
ustanoviteljev, ne pa tudi pogojev za združevanje že ustanov- 
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Ijenih pogodbenih organizacij. Zato predlagamo, da se drugi 
odstavek 50. člena črta. 

3. Obrtne zadruge 
Glede na sprejeto družbeno usmeritev o nadaljnjem razvoju 

obrtnih zadrug dopolnjujemo 56. člen tako, da se bodo obrtne 
zadruge ukvarjale z dejavnostmi, ki so predmet poslovanja 
njihovih članov. Poleg tega s spremembami tega člena pred- 
lagamo, da samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost po obrtnem zakonu pred 
ustanovitvijo obrtne zadruge predložijo Zvezi obrtnih zdru- 
ženj Slovenije v mnenje elaborat o ekonomski upravičenosti 
njene ustanovitve. 

Zaradi uskladitve z zakonom o združenem delu je treba 
določbe 60., 61. in 62. člena obrtnega zakona o ustanovitvi, 
konstituiranju, urejanju medsebojnih razmerij in določanju 
vsebine samoupravnega sporazuma o združitvi v obrtno zad- 
rugo ustrezno dopolniti. 

3. a Temeljne organizacije kooperantov 
Obrtni zakon ureja oblike poslovnega sodelovanja samo- 

stojnih obrtnikov z organizacijami združenega dela. Te 
odnose urejajo samostojni obrtniki z delavci v organizacijah 
združenega dela, s samoupravnimi sporazumi oziroma z indi- 
vidualnimi pogodbami. V praksi pa se uveljavlja tudi oblika 
združevanja dela in sredstev samostojnih obrtnikov z delavci 
v organizacijah združenega dela v okviru temeljnih organiza- 
cij kooperantaov. V zvezi s tem je bila v razpravah o stanju in 
usmeritvah razvoja drobnega gospodarstva dana pobuda, da 
se ta oblika združevanja ustrezno opredeli z obrtnim za- 
konom. 

V tem okviru določamo pogoje za ustanovitev temeljne 
organizacije kooperantov na podlagi samoupravnega spora- 
zuma, s katerim se določijo medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti. 

4. Ustanovitev, poslovanje in prenehanje 
obratovalnice samostojnega obrtnika 

Zaradi hitrejšega odpiranja novih obratovalnic samostojnih 
obrtnikov in večanja zaposlitvenih možnosti z zakonom pred- 
videvamo izdajanje začasnih obrtnih dovoljenj za začetnike, 
ki ne zaposlujejo delavcev. 

Pristojni občinski upravni organ bo izdal začasno obrtno 
dovoljenje prosilcu, ki bo opravljal dejavnost v poslovnem 
prostoru, ki ne ustreza vsem tehničnim in drugim predpisom 
in ki nima potrebnih dokazil o strokovni izobrazbi oziroma z 
delom pridobljenih delovnih zmožnosti, na podlagi potrdila, 
da je opravljal dela določenih strok oziroma poklicev v organi- 
zaciji združenega dela, v obrtni delavnici ali v tujini, iz kate- 
rega je razvidno, da je taka dela opravljal najmanj dve leti. 

Začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče izdati za dejav- 
nosti pri opravljanju katerih bi bila ogrožena varnost življenja 
in zdravja, družbenega premoženja in premoženja občanov. 

Veljavnost začasnega obrtnega dovoljenja je največ tri leta. 
Če v tem času ne bodo odpravljeni razlogi zaradi katerih je 
bilo izdano začasno obrtno dovoljenje, bo moral nosilec takš- 
nega dovoljenja prenehati z delom. 

V 76. členu je določeno, da je za preselitev sedeža obrato- 
valnice samostojnega obrtnika v isti občini potrebno to spre- 
membo priglasti pristojnemu občinskemu upravnemu organu 
(inšpekcijski organ). V drugem kraju sme obratovalnica 
pričeti z delom šele ko pristojni občinski upravni organ izda 
odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo ustreza pred- 
pisom. 

Po drugem odstavku tega člena pa se sprememba sedeža 
obratovalnice vpiše v register obratovalnic na podlagi prigla- 
sitve samostojnega obrtnika, ki mora ob priglasitvi pristoj- 
nemu občinskemu organu za obrt predložiti tudi obrtno dovo- 
ljenje in odločbo o ustreznosti novih poslovnih prostorov. 

Glede na to, da je obratovalnica samostojnega obrtnika že 
vpisana v register obratovalnic v občini v kateri je bilo izdano 
obrtno dovoljenje menimo, da ni potrebno, da samostojni 
obrtnik priglasi spremembo sedeža obratovalnice pristoj- 
nemu občinskemu inšpekcijskemu organu, ki mu izda 
odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo ustreza predpi- 

som nato pa še pristojnemu občinskemu upravnemu organu 
za obrt, da spremembo sedeža obratovalnice vpiše v register 
obratovalnic (dvojni postopek). 

Predlagamo, da se 76. člen spremeni tako, da bo samo- 
stojni obrtnik dolžan priglasiti spremembo sedeža obratoval- 
nice v isti občini le pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu za obrt, ki naj bi po uradni dolžnosti organiziral 
ustrezen inšpekcijski pregled in na podlagi izdane odločbe, 
da poslovni prostor z opremo ustreza predpisom; po uradni 
dolžnosti spremembo o preselitvi sedeža obratovalnice vpisal 
v register obratovalnic. 

Predpise o strokovni izobrazbi in o preizkusu znanja ozi- 
roma preverjanju strokovne usposobljenosti je po 77. členu 
pred sprejetjem zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/80 in 12/82) izdajal Republiški 

, sekretar za industrijo potem, ko si je pridobil mnenje Repu- 
bliškega sekretariata za delo, predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje in Gospodarske zbornice 
Slovenije. Po spremembi citiranega zakona pa te predpise 
sprejema Republiški komite za industrijo in gradbeništvo. 

Zato je treba v tretjem in petem odstavku 77. člena ana- 
logno pa tudi v ostalih členih tega zakona imena: »Republiški 
sekretariat za industrijo in gradbeništvo, Republiški komite za 
delo in Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo«, nadomestiti z republiški upravni organ pri- 
stojen za industrijo in gradbeništvo, republiški upravni organ 
pristojen za delo in republiški upravni organ pristojen za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Pogost razlog za začasno ustavitev obratovanja obratoval- 
nice je poleg opravljanja vojaških obveznosti tudi bolezen 
samostojnega obrtnika, še posebno v primerih, ko ne zapo- 
sluje delavcev, zato predlagamo, da se četrti odstavek 78. 
člena dopolni tako, da bo samostojni obrtnik lahko z dovolje- 
njem pristojnega občinskega upravnega organa začasno 
ustavil obratovanje obratovalnice tudi v primeru bolezni, 
dokler taka odsotnost traja. 

V 80. členu je navedeno, kdaj obratovalnica preneha po 
samem zakonu. Med razlogi ni navedeno, da obratovalnica 
samostojnega obrtnika preneha tudi kadar je nad njo izveden 
stečajni postopek ali če samostojni obrtnik, ki mu je bilo 
izdano začasno obrtno dovoljenje v določenem roku ne 
izpolni pogojev za trajno opravljanje obrtne dejavnosti. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta že obravnavala osnutek zakona o stečaju nad obrato- 
valnico samostojnega obrtnika, ki med ostalim določa tudi 
postopke za izvedbo stečaja in prenehanja obratovalnice, 
zato je potrebno to možnost vključiti tudi v obrtni zakon. 

Z uvedbo začasnega obrtnega dovoljenja je^ treba z zako- 
nom določiti, da obratovalnica preneha po samem zakonu z 
dnem, ko preteče veljavnost začasnega obrtnega dovoljenja, 
če občan, ki mu je bilo takšno dovoljenje izdano, ne dokaže, 
da je ustrezno uredil poslovni prostor oziroma, da si je prido- 
bil ustrezno strokovno izobrazbo. 

V zvezi z določbo prvega odstavka 82. člena se pojavlja 
vprašanje ali skupno obratovalnico lahko ustanovi le več 
samostojnih obrtnikov, to je oseb, ki že imajo vsak zase 
obrtno dovoljenje, ali pa skupno obratovalnico lahko ustano- 
vijo tudi delovni ljudje, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
obrtnega dovoljenja in imajo namen opravljati gospodarsko 
dejavnost v skupni obratovalnici. 

Namen ustanavljanja skupnih obratovalnic je predvsem 
združevanje dela in sredstev, racionalnejša uporaba delovnih 
sredstev in poslovnih prostorov, skupna nabava in prodaja, 
delitev dela idr. 

Glede na navedeno predlagamo, da se zakon dopolni tako, 
da skupno obratovalnico lahko ustanovijo tako samostojni 
obrtniki kot tudi delovni ljudje, ki imajo namen opravljati 
gospodarsko dejavnost in izpolnjujejo z zakonom predpisane 
pogoje. 

Zakonsko bi bilo potrebno določiti, da se šteje, da imajo 
ustanoviteji skupne obratovalnice ustrezen poslovni prostor, 
kadar narava dela to zahteva, tudi, če skupaj zagotovijo tak 
prostor ali če z njim razpolaga eden od soustanoviteljev 
skupne obratovalnice. 

Takšna dopolnitev zakona bi ugodno vplivala zlasti na 
delavce, ki se vračajo iz začasnega dela v tujini in se odločajo 
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za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim oseb- 
nim delom s sredstvi v lasti občanov. 

Poleg tega predlagamo, da se zaradi večje jasnosti dopolni 
določbo tretjega odstavka 82. člena, ki določa koliko samo- 
stojnih obrtnikov največ lahko združuje svoje delo in sredstva 
z drugimi v skupni obrtovalnici in kolikšen je najmanjši deiez 
od skupnih sredstev, ki ga mora vložiti v skupno obratoval- 
nico. 

5. Opravljanje gospodarskih dejavnosti 
Glede na pobude za pospešitev razvoja domače obrti pred- 

lagamo, da se 90. člen dopolni tako, da bo nedvoumno, da se 
z izdelovanjem izdelkov domače obrti lahko ukvarjajo tudi 
samostojni obrtniki in delovni ljudje, ki opravljajo gospodar- 
sko dejavnost kot postranski poklic. 

Po dosednji določbi 90. člena je namreč določeno, da je 
opravljanje domače obrti gospodarska dejavnost, ki jo občan 
opravlja na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na 
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu or- 
ganu. 

Menimo, da ni razlogov, da dejavnosti domače obrti ne bi 
bilo mogoče opravljati kot redne obrtne dejavnosti ali kot 
postranski poklic, če dohodek iz prodaje izdelkov domače 
obrti omogoča, da samostojni obrtnik lahko poravna vse 
predvidene družbene obveznosti in si s tem zagotovi pravico 
do zdravstvenega in invalidsko pokojninskega zavarovaja. 
Zato predlagamo, da se prvi odstavek 90- člena dopolni tako, 
da bo jasno, da se izdelovanje izdelkov domače obrti lahko 
opravlja kot obrtna dejavnost, kot postranski poklic ali na 
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu or- 
9 Ustrezno s spremembo prvega odstavka 90. člena je treba 
dopolniti tudi določbo 92. člena tako, da se kot doslej za 
opravljanje domače obrti na podlagi priglasitve določbe, 
zakona o ustanovitvi, poslovanju in prenehanju obratovalnice 
ne uporabljajo. 

V času priprave predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah obrtnega zakona je bila dana pobuda, za 
spremembo 101. člena obrtnega zakona tako, da bi se omo- 
gočilo samostojnemu avtoprevozniku opravljati prevoze po 
zaposlenem delavcu v več izmenah tudi brez njegove prisot- 
nosti. 

Predlagano pobudo sprejemamo m predlagamo, da se 
zakon dopolni tako, da bo položaj samostojnega avtoprevoz- 
nika glede uporabe dopolnilnega dela drugih delavcev ize- 
načen z drugimi samostojnimi obrtniki, ki opravljajo storitve z 
gradbeno ali kmetijsko mehanizacijo, z avtodvigali, z avto- 
vleko, z viličarji ali z vlečnicami, ki lahko zaposlijo največ 
enega delavca. 

Menimo, da bi s predlagano rešitvijo tudi avtoprevoznikom 
omogočili večizmensko delo in s tem boljšo, predvsem 
gospodarnejšo izrabo delovnih sredstev, ne da bi avtoprevoz- 
nik opravljal storitve v podaljšanem delovnem času kot voznik 
ali moral biti prisoten kadar vozilo upravlja pri njem zaposleni 
sovoznik. . . 

V 103. členu so našteti pogoji pod katerimi lahko samo- 
stojni brodar opravlja brodarsko dejavnost. 

V tretji alineji prve točke je navedeno, da lahko samostojni 
brodar opravlja prevoz oseb v pomorskem obalem prometu z 
eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra la za 
pomožni pogon ali obratno, in ki ima največ deset ležišč za 
posadko. Ker jadrnica, ki ima deset ležišč za posadko ne 
ustreza načinu, materialni osnovi in možnostim osebnega 
dela je potrebno, da se tekst navedene alineje dopolni tako, 
da bo razvidno, da je mogoče opravljati prevoz oseb v pomor- 
skem obalnem prometu z jadrnico ne glede na vrsto pogona, 
ki ima največ deset ležišč vključno z ležišči za posadko. 

Pri izvajanju določb o prodaji na drobno so se v praksi 
pojavljala nekatera vprašanja in nejasnosti, zlasti glede opre- 
delitve predmetov, ki štejejo po 107. členu kot blago, ki ga 
samostojni prodajalec sme prodajati. 

Med vrste blaga, ki ga sme samostojni prodajalec prodajati 
niso všteti izdelki domače in umetne obrti, ter športne potreb- 
šči ne. 

Razvoju domače in umetne obrti se daje čedalje večji 
pomen, zato je treba izdelke domače in umetne obrti vključiti 
med blagovne skupine, ki jih lahko samostojni prodajalec 
prodaja na drobno. 

Prav tako je potrebno omogočiti prodajo na drobno tudi 
športnih potrebščin, predvsem v turističnih krajih za popestri- 
tev ponudbe. V ta namen je treba omogočiti tudi prodajo v 
premičnih prodajnih objektih na območju občine ali več 
občin pod pogoji, ki jih predpiše pristojna občinska skup- 
ščina na območju katere se prodaja na drobno opravlja. 

Ker pogoje za opravljanje prodaje na drobno določa zakon 
o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77) katerega 
določbe se smiselno uporabljajo tudi za samostojno opravlja- 
nje prodaje na drobno, ni razlogov, da bi občinska skupščina 
razen kraja oziroma območij za prodajo na drobno določala 
še druge pogoje. 
'Predlagamo, da se prvi odstavek 107. člena dopolni tako, da 

se bo za prodajo na drobno po tem zakonu štela tudi prodaja 
izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja drugih obrtnih 
izdelkov in prodaja športnih potrebščin. 

Drugi odstavek tega člena naj bi se glede na določbe 
zakona o blagovnem prometu spremenil tako, da občinske 
skupščine razen kraja ne bodo določale še drugih pogojev za 
opravljanje prodaje na drobno. 

Zaradi popestritve turistične ponudbe bi bilo smotrno 
zakonsko omogočiti tudi prodajo v premičnih prodajnih 
objektih na območju ene ali več občin. 

Glede na to, da po drugem odstavku 110. člena lahko 
prodajalna na drobno kupuje izdelke pri samostojnem obrt- 
niku, je potrebno dopolniti to določbo tako, da bo nedvo- 
umno razvidno, da lahko prodajalec na drobno kupuje blago 
tudi pri delovnih ljudeh, ki se ukvarjajo z domačo in umetno 
obrtjo ter pri delovnih ljudeh, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti kot postranski poklic. 

Da bi delovne ljudi in občane, ki opravljajo gospodarske 
dejavnosti kot postranski poklic vzpodbudili k ustanavljanju 
obratovalnic samostojnih obrtnikov za opravljanje določenih 
gospodarskih dejavnosti, na pobudo nekaterih delovnih orga- 
nizacij in izvršnih svetov skupščin občin predlagamo, da se z 
zakonom predvidi tudi možnost, da pristojni občinski upravni 
organ prepove opravljanje gospodarske dejavnosti kot 
postranski poklic in sicer v primeru kadar delavcu, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost kot postranski poklic preneha veljati 
soglasje organa upravljanja organizacije združenega dela ozi- 
roma druge družbenopravne osebe ali samostojnega obrt- 
nika, pri katerem je zaposlen in če se spremenijo drugi pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni za izdajo potrdila o priglasitvi oprav- 
ljanja gospodarske dejavnosti .kot postranski poklic. 

Namen predlagane dopolnitve 113. člena ni omejevanje 
opravljanja gospodarskih dejavnosti kot postranski poklic 
nasploh, ampak le v primerih kadar delovni človek ali občan 
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje takšne 
dejavnosti. 

5.a Poklicne dejavnosti 
Zakon ureja pogoje za opravljanje gospodarskih dejavnosti 

s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov za obrtno, gostinsko, avtoprevozniško in brodarsko 
dejavnost ter prodajo na drobno. 

Opravljanje nekaterih poklicnih storitev gospodarskega 
pomena s samostojnim osebnim delom kot so: računalniško 
programiranje, ekonomsko in finačno svetovanje, vodenje 
računovodskih opravil, projektiranje in podobno, pa zakon- 
sko ni urejeno. 

V praksi pa se kažejo vse večje potrebe po tem, da se 
zakonsko uredi opravljanje tudi nekaterih poklicnih dejavno- 
sti s samostojnim osebnim delom. V enotah drobnega gospo- 
darstva združenega dela in samostojnega osebnega dela ter v 
nekaterih drugih organizacijah združenega dela, ki se ukvar- 
iaio z določeno specializirano proizvodnjo nimajo vedno 
zaposlenih posebej usposobljenih strokovnih delavcev za 
področje del, ki ne sodijo v njihovo osnovno dejavnost, so pa 
občasno 'in v manjšem obsegu nujno potrebna za razvoj 
proizvodnje in poslovanja. Te potrebe so predvsem v projekti- 
ranju manjših gradbenih tehničnih in ekonomskih rešitev, v 
konstituiranju posameznih sklopov in naprav za posodobitev 
proizvodnje z uvajanjem sodobnih tehnoloških postopkov, ter 
v opravljanju ekonomskih študij, računalniških in računovod- 
skih storitev in podobno. 

Potrebe po raznih projektantskih in drugih poklicnih stori- 
tvah gospodarskega pomena pa imajo tudi občani predvsem 
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pri gradnji, adaptacijah in arhitektonskih rešitvah vključno z 
notranjo opremo stanovanjskih in drugih zgradb. Poseben 
interes za tovrstne storitve je tudi pri kmetih, ki gradijo ali 
adaptirajo gospodarska poslopja. Za opravljanje navedenih 
poklicnih storitev gospodarskega pomena po individualnih 
naročilih večje projektantske delovne organzacije ne kažejo 
posebnega zanimanja, ker gre pri teh delih predvsem za 
drobne storitve, ki so zanje ekonomsko bolj ali manj nezani- 
mive. 

Podobne ugotovitve velajo tudi za druga področja poklicnih 
storitev gospodarskega pomena kot so: ekonomska, tehno- 
loška in druga svetovanja. 

Zato predlagamo, da se z zakonom določijo pogoji za 
samostojno opravljanje poklicnih storitev gospodarskega 
pomena (v nadaljnjem besedilu: opravljanje poklicnih gospo- 
darskih dejavnosti) z določbami o potrebni strokovni uspo- 
sobljenosti, o uporabi dopolnilnega dela drugih, o odgovor- 
nosti za opravljanje storitve ter o ustanovitvi in prenehanju 
obratovalnice (v nadaljnjem besedilu: biro), kakor tudi o pove- 
zovanju in združevanju dela in sredstev delovnih ljudi, ki 
opravljajo določene poklicne gospodarske dejavnosti v 
sistem samoupravnega združenega dela in pogoje za usta- 
navljanje začasnih ali trajnih delovnih skupnosti. S predlaga- 
nimi rešitvami ne sledimo povsem stališču Skupščine SR 
Slovenije, da se kot obrtne dejavnosti opredeli tudi opravlja- 
nje nekaterih intelektualnih storitev. Pri opravljanju intelek- 
tualnih storitev gre za opravljanje poklicne dejavnosti v smislu 
33. člena Ustave SR Slovenije in ne za obrtne dejavnosti, ki se 
opravljajo v smislu 81. člena Ustave SR Slovenije, ki jih bodo 
ali pa jih že urejajo posebni zakoni. Zato predlagamo, da v 
obrtni zakon kot posebno poglavje, vključimo le tiste poklicne 
dejavnosti gospodarskega pomena, ki ne bodo urejene v 
posebnih zakonih. V okviru tega poglavja urejamo tudi usta- 
navljanje začasnih ali trajnih delovnih skupnsti delovnih ljudi, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo take dejavnosti. 

Z vključitvijo poglavja o opravljanju poklicnih dejavnosti v 
obrtni zakon se njegov koncept spremeni tako, da ne ureja 
več samo opravljanje obrtne, gostinske, avtoprevozniške in 
brodarske dejavnosti ter prodaje na drobno, to je dejavnosti, 
ki jih lahko opravljajo delovni ljudje s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ampak tudi opravlja- 
nje poklicnih dejavnosti s samostojnim osebnim delom. Zato 
predlagamo, da se dopolni prvi člen zakona tako, da bo 
razvidno, da ta zakon ureja tudi opravljanje nekaterih poklic- 
nih dejavnosti gospodarskega pomena. 

6. Samostojno opravljanje gospodarskih 
dejavnosti z dopolnilnim delom drugih oseb 

V drugem odstavku 118. člena je določeno, da pristojni 
občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli, da samostojni 
gostinec v sezoni ali v posebnih primerih (ob sobotah, nede- 
ljah in praznikih, ob prireditvah in podobno) uporablja 
dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu. Število zaposle- 
nih delavcev skupaj z delavci, ki opravljajo dodatno delo po 
pogodbi o delu, pa ne sme preseči deset delavcev. 

V času priprav predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona pa je bila dana pobuda, da bi 
bilo smotrno z zakonom omogočiti, da bi pristojni občinski 
upravni organ samostojnemu gostincu lahko izjemoma dovo- 
lil v posebnih primerih (ob sobotah, nedeljah, praznikih, prire- 
ditvah, sejmih ipd.) uporabljati dodatno delo do pet drugih 
oseb po pogodbi o delu ne glede na to, koliko delavcev 
zaposluje. 

Predlagana rešitev omogoča, da bi samostojni gostinec v 
primerih ko se število gostov le občasno bistveno poveča, to 
je ob sobotah, nedeljah, praznikih, prireditvah, sejmih ipd,, z 
uporabo dodatnega dela drugih oseb po pogodbi o delu, 
lahko zagotovil ustrezno kvaliteto gostinskih storitev ter tako 
povečal obseg dela in dohodk iz dejavnosti in s tem prispeval 
več za družbene potrebe in popestritev turistične ponudbe. 

Iz navedenih razlogov pobudo sprejemamo in predlagamo, 
da se drugi odstavek 118. člena dopolni tako, da bo samo- 
stojni gostinec ne glede na število zaposlenih delavcev z 
dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa v izje- 
mnih primerih lahko uporabljal dodatno delo do pet drugih 
oseb po pogodbi o delu. 

V razpravah o usmeritvah nadaljnjega razvoja drobnega 

gospodarstva v SR Sloveniji je bilo opozorjeno na potrebo, da 
bi se število zaposlenih delavcev pri samostojnih obrtnikih 
lahko pod določenimi pogoji, tam kjer obstoji poseben druž- 
beni interes, diferencirano zvišalo glede na sedanje določbe 
obrtnega zakona. 

V letu 1983 je 24.586 samostojnih obrtnikov zaposlovalo 
23.383 delavcev (v povprečju 0.95 delavca na obratovalnico). 
Večina slovenskih obrtnikov (15.115) ne zaposluje delavcev. 
Majhno je tudi število obrtnikov, ki zaposlujejo od 1 do 2 
delavca (6.027) in od 3 do 5 delavcev (2.851). Le 593 samostoj- 
nih obrtnikov je v letu 1983 zaposlovalo 6 ali več delavcev. 

Podatki torej kažejo, da velika večina samostojnih obrtni- 
kov nima interesa za širjenje zmogljivosti svoje dejavnosti z 
zaposlovanjem delavcev. 

Zakon omogoča samostojnemu obrtniku, da lahko zaposli 5 
delavcev, če so izpolnjeni določeni pogoji pa na podlagi 
predpisa občinske skupščine, z dovoljenjem pristojnega 
občinskega upravnega organa, tudi 7 delavcev. 

Iz navedenega je razvidno, da se kažejo potrebe po zaposlo- 
vanju večjega števila delavcev kot zakon dovoljuje le pri 
manjšem številu obrtnikov, ki so svojo dejavnost, najpogo- 
steje v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega 
dela razvili do takšne stopnje, da s petimi oziroma sedmimi 
delaci ne morajo več izpolnjevati vseh pogodbenih in drugih 
obveznosti, niso pa pripravljeni ustanoviti pogodbeno organi- 
zacijo združenega dela. 

Zato predlagamo naj bi v občini, kadar obstoji poseben 
družbeni interes za večje poslovno sodelovanje samostojnih 
obrtnikov z organizacijami združenega dela, za povečanje 
števila zaposlenih, združevanje samostojnih obrtnikov v 
obrtne zadruge, temeljne organizacije kooperantov, skupne 
obratovalnice ter za ustanavljanje pogodbenih organizacij 
združenega dela, lahko pristojni občinski upravni organ, na 
podlagi predpisa občinske skupščine dovolil samostojnemu 
obrtniku diferencirano glede na vrsto dejavnosti in tehnolo- 
gijo dela, zaposliti tudi več delavcev kot je določeno v 116. do 
123. členu tega zakona, toda največ 10 delavcev. 

Če bi prenehali pogoji zaradi katerih bi samostojnemu 
obrtniku izdali dovoljenje za zaposlitev večjega števila delav- 
cev kot je to določno v 116. do 124. člena tega zakona, 
predlagamo rok, v katerem mora samostojni obrtnik zmanj- 
jšati število zaposlenih delavcev in kazen za morebitni pre- 
kršek. 

Pri izvajanju določbe tretjega odstavka 126. člena prihaja v 
praksi do različnih tolmačenj o tem, ali je mogoče porodniški 
dopust enačiti z odsotnostjo zaradi bolezni delavca. Zato 
predlagamo dopolnitev 126. člena tako, da se v število drugih 
delavcev ne bo vštevalo delo delavca v času, ko nadomešča 
odsotnega delavca zaradi porodniškega dopusta. 

7. Razporejanje dohodka v obratovalnici 
samostojnega obrtnika 

V drugem odstavku 10. člena zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, štev. 44/82) je navedeno, da se merilo in 
način za ugotavljanje osebnih dohodkov kmetov in drugih 
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov in delovnih ljudi, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost določijo z 
družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Splošno združenje gospodarske zbornice Slo- 
venije - Zveza obrtnih združenj Slovenije, Odvetniška zbor- 
nica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Republiški svet 
zveze sindikatov Slovenije in druge ustrezne asociacije, ki 
povezujejo posamezne vrste davčnih zavezancev. 

Ker 129. člen obrtnega zakona določa, da samostojnemu 
obrtniku, ki ustanovi obratovalnico v kateri opravlja gospo- 
darsko dejavnost sam ali z dopolnilnim delom drugih oseb, 
pripada osebni dohodek po merilih določenih v družbenem 
dogovoru, ki ga sklenejo izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški svet zveze sin- 
dikatov Slovenije predlagamo, da se ta člen dopolni tako, da 
bo jasno, da gre za isti družbeni dogovor kot ga navaja zakon 
o davkih občanov in da ga ne sklenejo samo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije. 

Veljavni družbeni dogovor (družbeni dogovor o merilih in 
načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov občanov, ki z oseb- 
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nim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali druge gospodarske 
dejavnosti, intelektualne ali gospodarske storitve (Uradni list 
SRS, št. 29/75, 27/77 in 2/83), že določa merila in način za 
ugotavljanje osebnih dohodkov tako za samostojne obrtnike, 
kmete in delovne ljudi, ki opravljajo poklicne dejavnosti. 

V 131. členu je določeno, da ko se od celotnegar prihodka 
obratovalnice samostojnega obrtnika odštejejo materialni 
stroški poslovanja, amortizacija, zakonske in pogodbene 
obveznosti, osebni dohodki delavcev in samostojnega obrt- 
nika, sredstva za skupno porabo po 5. in 129. členu tega 
zakona, sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v razširitev 
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana 
posebna davčna olajšava ter davek iz dohodka od obrtne 
dejavnosti, pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku 
v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Predlagamo, da se ta člen dopolni tako, da bi med obvezno- 
sti in izdatke, ki se krijejo iz dohodka iz gospodarske dejavno- 
sti vključili poleg zakonskih in pogodbenih obveznosti tudi 
sredstva, ki naj bi jih samostojni obrtnik vložil v razširitev 
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana zni- 
žana davčna stopnja, ter druge dajatve, ki naj bi se po določ- 
bah zakona o davkih občanov krile iz dohodka iz gospodarske 
dejavnosti samostojenga obrtnika. 

9. Kazenske določbe 
Glede na predlagano rešitev, da bi pristojni občinski 

upravni organ na podlagi predpisa občinske skupščine lahko 
dovolil pod določenimi pogoji, zaposliti samostojnemu obrt- 
niku tudi več delavcev kot je to sedaj z zakonom določeno, 
vendar ne več kot deset delavcev, je treba dopolniti kazenske 
določbe (140. člen) tako, da bo kot prekršek, ki se denarno 
kaznuje, opredeljena tudi uporaba dopolnilnega dela tistih 
delavcev, ki so zaposleni pri samostojnem obrtniku nad 
zakonsko določenim številom na podlagi dovoljenja pristoj- 
nega občinskega upravnega organa iz 50. teze tega zakona, 
več kot eno leto po tem ko so prenehali razlogi zaradi katerih 
je bilo izdano dovoljenje za dodatno zaposlitev delavcev. 

Zaradi uskladitve z zakonom o gospodarskih prestopkih 
(Uradni list SFRJ, štev. 4/77 in 36/77) in zakonom o prekrških 
(Uradni list SRS, štev. 25/83) je treba 139. in 140. člen zakona 
dopolniti tako, da se ustrezno spremenijo denarne kazni za 
gospodarske prestopke in za prekrške. 

Ker zakon o prekrških ne opredeljuje več kot varnostni 
ukrep odvzem premoženjske koristi je potrebno drugi odsta- 
vek 140. čiena zakona črtati. 

10. Prehodne in končne določbe 
Zaradi sprememb in dopolnitev zakona, ki so bile sprejete v 

letu 1983 in številnih sprememb, ki jih vsebuje ta predlog, bi 
bil zakon nepregleden in nepraktičen, saj bi bil objavljen v 
treh uradnih listih, kar bi oviralo njegovo uporabo, predla- 
gamo, da se zakonodajno pravno komisijo Skupščine SR 
Slovenije pooblasti, da izda prečiščeno besedilo zakona. 

11. Spremembe redakcijskega značaja 
Zaradi večje jasnosti in preglednosti je v tezah o spremem- 

bah in dopoplnitvah obrtnega zakona predvidenih tudi več 
redakcijskih popravkov. 

IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH 
SREDSTVIH IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo ter- 
jale novih finančnih sredstev za njegovo izvedbo. 

Predlagana rešitev, da bi pristojni občinski upravni organ 
lahko dovolil, na podlagi predpisa občinske skupščine zapo- 
sliti pod določenimi pogoji samostojnemu obrtniku do 10 
delavcev, bo zahtevala analizo stanja in potreb za dodatno 
zaposlovanje delavcev pri samostojnih obrtnikih in sprejema- 
nje ustreznih predpisov občinskih skupščin. 
Za ustanovitev obrtne zadruge je predvideno, da bodo morali 
samostojni obrtniki, ki nameravajo zadrugo ustanoviti pripra- 
viti elaborat o ekonomski upravičenosti njene ustanovitve in 
ga predložiti v mnenje Zvezi obrtnih združenj Slovenije. 

Ostale predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne 
predvidevajo nobenih novih podzakonskih predpisov, zmanj- 
šujejo pa tudi nekatera administrativna opravila pri ustanav- 
ljanju, delovanju in združevanju pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela in pri poslovanju samostojnih obrtnikov in obrt- 
nih zadrug. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

1.teza 
V prvem členu obrtnega zakona (Uradni list SRS, štev. 1/79 

in 6/83) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Delovni ljudje lahko z osebnim delom opravljajo tudi 

poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poklicne gospo- 
darske dejavnosti) v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta in 
poseben zakon.« 

2. teza 
V 7. členu se 9. alineja dopolni tako, da se za podpičjem 

doda besedilo: »in za organizacije združenega dela«. 
Za 9. alinejo se doda nova 10. alineja, ki se glasi: »proizvod- 

nja električne energije, razen proizvodnje električne energije 
na malih hidroelektrarnah in drugih alternativnih virov do 
1000 kW moči«. 

3. teza 
V prvem odstaku 10. člena se za besedo »terja« pika nado- 

mesti z vejico in doda besedilo: »ali, če se delo opravlja na 
terenu, v poslovnih prostorih naročnika del ali v poslovnih 
prostorih drugega samostojnega obrtnika ali kooperanta«. 

V četrtem odstavku 10. člena se za besedo »tudi« doda 
besedilo: »v svojih stanovanjskih prostorih, če narava dela to 
dopušča in s tem ne moti sosedov, ali«. 

4. teza 
11. čjenu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata pred- 

pisom iz prejšnjega odstavka, tudi, če se glede na naravo dela 
in število oseb, ki delajo v teh prostorih lahko z ustreznimi 
napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga 
tehnična sredstva) in z organizacijsko tehnološkimi postopki 
zagotovijo ustrezni pogoji dela«. 

5. teza 
V tretjem odstavku 16. člena se za besedama »s firmo« 

postavi pika in ostali del besedila črta. 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi: »(4) Po prejšnjem odstavku mora biti označeno tudi 
stanovanje v katerem se opravlja obrtna dejavnost«. 

6. teza 
V 17. členu se za besedami »in sicer kot začasnem« dodata 

besedi: »ali trajnejšem«. 
Besedi »ali kooperaciji« se nadomestita z »(kooperacija)«. 

7. teza 
V prvem odstavku 18. člena se za besedama »po zadrugi« 
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postavi vejica in doda besedilo: »temeljni organizaciji koope- 
rantov ali drugih oblik združevanja«. 

3. teza 
V prvem, tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 20. 

člena se besedilo: »samostojni obrtniki in njihove zadruge« 
nadomesti z besedilom: »samostojni obrtniki, njihove zad- 
ruge, temeljne in delovne organizacije kooperantov ter 
poslovne skupnosti«. 

V četrtem ostavku 20. člena se za besedo »združenj« črtata 
besedi »samostojnih obrtnikov«. 

9. teza 
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »občanov« črta 

vejica in doda besedilo: »in izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 6. in 7. 
točke 74. člena tega zakona«. 

10. teza 
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: »(2) 

Če samostojni obrtnik ali delovni človek iz 21. člena tega 
zakona ne uveljavi pravice voditi poslovanja v tej organizaciji, 
lahko v skladu s pogodbo o njeni ustanovitvi pogodbeno 
organizacijo vodi, kdor izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4. in 7. točke 
74. člena tega zakona in ima izobrazbo, ki je določena v 
ustanovitveni pogodbi oziroma samoupravnem splošnem 
aktu pogodbene organizacije združenega dela. 

11.teza 
Četrti odstavek 27. člena se sprmeni tako, da se glasi: 
»(4)Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prej- 

šnjem odstavku, se upošteva dosedanje delo in poslovanje 
obratovalnice samostojnega obrtnika. Če se namerava v 
pogodbeni organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma 
razširiti še na druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev 
za ustanovitev in začetek dela družbeno pravna oseba iz 
tretjega oziroma četrtega odstavka 34. člena tega zakona ali 
če poslovodja doslej ni samostojno opravljal iste dejavnosti, 
je treba k pogodbi predložiti program dela in razvoja organi- 
zacije, ki omogoča presojo upravičenosti gospodarske inve- 
sticije«.' 

12. teza 
Drugi odstavek 32. člena se črta. 

13. teza 
V prvem odstavku 34. člena se beseda »vložena« nadomesti 

z besedo »združena«. 

14. teza 
Četrti odstavek 35. člena se črta. 
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(8) Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revaloriza- 

cije združenih še neodplačanih osnovnih sredstev v pogod- 
beno organizacijo, pripadajo poslovodji od dneva združitve 
teh sredstev dalje glede na čas trajanja združitve za tekoče 
poslovno leto«. 

Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, 
šesti in sedmi odstavek. 

15. teza 
Na koncu prvega odstavka 39. člena se besedilo: 
»in postane delovna organizacija ter nadaljuje z delom kot 

organizacija združenega dela«, nadomesti z besedilom: »ter 
nadaljuje z delom kot delovna organizacija ali se združi kot 
temeljna organizacija v drugo delovno organizacijo«. 

16. teza 
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo, upokojitve ali 

smrti poslovodje, lahko pravice in dolžnosti, ki mu gredo po 
tem zakonu in po ustanovitveni pogodbi iz naslova združenih 
sredstev, prevzame oseba, ki jo sam določi oziroma eden 
izmed dedičev, ki izpolnjuje pogoje za vodenje pogodbene 
organizacije iz 1., 2., 4. in 7. točke 74. člena tega zakona«. 

V drugem ostavku se beseda »vloženih« nadomesti z 
besedo »združenih«. 

V prvem odstavku četrtega odstavka se za besedami »trajna 
delovna nesposobnost« postavi vejica in doda beseda: »upo- 
kojitev«. 

17. teza 
v četrtem odstavku 41. člena se besedilo: »po tem zakonu« 

nadomesti z besedilom: »določene v ustanovitveni pogodbi 
oziroma samoupravnem splošnem aktu pogodbene organiza- 
cije«. 

18. teza 
V drugi točki tretjega odstavka 44. člena se »v naprej 

določenem znesku ali« črta. 
V četrtem odstavku se za besedilom: »ta višina mora biti v 

dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom 
pogodbene organizacije«, črta besedilo: »in se določi v 
skladu z enotnimi načeli, če so ta načela predvidena v zvez- 
nem zakonu«. 

19. teza 
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi 

pogodbenim organizacijami ali za njihovo združitev v sestav- 
ljeno organizacijo združenega dela oziroma v poslovno skup- 
nost, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za združeva- 
nje organizacij združenega dela«. 

Drugi odstavek se črta. 

20. teza 
Na koncu 56. člena se pika nadomesti z vejico in doda 

besedilo: »ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki bodo predmet 
poslovanja obrtne zadruge«. 

Za prvim odstavkom, se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Samostojni obrtniki iz prejšnjega odstavka pred ustanovi- 
tvijo obrtne zadruge predložijo Zvezi obrtnih združenj Slove- 
nije v mnenje elaborat o ekonomski upravičenosti njene usta- 
novitve«. 

21.teza 
V 60. členu se za drugim, doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Obrtna zadruga se mora konstituirati najpozneje v roku 1 
leta po sklenitvi samoupravnega sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena« 

22. teza 
61. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo vse- 

buje zlasti: imena ustanoviteljev; firmo in sedež zadruge; 
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek 
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in, začetek dela 
obrtne zadruge; imena oseb, ki bodo opravile priprave do 
konstuiranja; rok, v kate'rem mora biti obrtna zadruga konsti- 
tuirana, določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delovnem 
področju in odgovornostih organov upravljanja in poslovo- 
dnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne zadruge, 
o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge, o razmer- 
jih med člani zadruge in poslovodnim organom, o osnovah in 
merilih za razporejanje čistega dohdoka obrtne zadruge, o 
jamstvu, o postopku za sprejemanje statuta obrtne zadruge, o 
pogojih za sprejem v obrtno zadrugo, o izstopu oziroma o 
izključitvi iz obrtne zadruge, o zagotovitvi pogojev za ure- 
sničevanje nalog in aktivnosti na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, o razpolaganju s sredstvi 
v primeru prenehanja obrtne zadruge, o postopku za spre- 
membe in dopolnitve samouopravnega sporazuma o združitvi 
v obrtno zadrugo in o drugih vprašanjih skupnega pomena«. 

23. teza 
62. člen se spremeni tako, da se glasi: »Po sklenitvi samo- 

upravnega sporazuma o združitvi v obrtno zadrugo sprejme 
zadruga statut, s katerim natančneje uredi razmerja v zadrugi 
in medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti združenih 
samostojnih obrtnikov, delovnih ljudi, ki opravljajo gospodar- 
sko dejavnost po tem zakonu in delavcev zadruge«. 

24. teza 
Za 73. členom se doda novo poglavje »III. a TEMELJNE 

ORGANIZACIJE KOOPERANTOV« (s členi 73 a do 73 g). 
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»III. a. TEMELJNE ORGANIZACIJE 
KOOPERANTOV« 

73. a. člen 
Temeljna organizacija kooperantov je oblika svobodnega 

združevanja dela in sredstev samostojnih obrtnikov in drugih 
delovnih ljudi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost kot 
postranski poklic, v odnosih trajnejšega sodelovanja z organi- 
zacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: člani). 

Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki združujejo 
svoje delo in sredstva v odnosih trajnejšega sodelovanja z 
organizacijo združenega dela lahko sami ali skupaj z delavci 
organizacije združenega dela organizirajo temeljno organiza- 
cijo kooperantov v sestavi delovne organizacije. Temeljna 
organizacija kooperantov ima v načelu položaj, pravicejn 
obveznosti ter odgovornosti temeljne organizacije združe- 
nega dela. 

73 b. člen 
Člani, ki opravljajo gospodarsko dejavnost po tem zakonu, 

se združujejo v temeljno organizacijo kooperantov praviloma 
zaradi določene skupne proizvodnje, oziroma opravljanja sto- 
ritev ter drugih interesov, ki jih določajo s pogodbo ali samo- 
upravnim sporazumom o združitvi dela in sredstev. 

73. c. člen 
Temeljno organizacijo kooperantov organizirajo člani sami 

ali skupaj z delavci organizacije združenega dela tako, da 
sprejmejo sklep o organiziranju temeljne organizacije koope- 
rantov, na podlagi tega sklepa pa samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev in samostojnih obrtnikov v temeljni 
organizaciji kooperantov. 

Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega člena ureja 
zlasti: 

- ime, sedež in dejavnost temeljne organizacije koope- 
rantov; 
- osnove za urejanje družbenoekomskih odnosov delavcev 

in članov temeljne organizacije kooperantov; 
- razloge za združevanje dela in sredstev v delovno organi- 

zacijo; 
- načine obveščanja delavcev in samostojnih obrtnikov; 
- pogoje za sprejem v članstvo; 
- pogoje za izstop oziroma izključitev članov iz temeljne 

organizacije kooperantov; 
- začasno sodelovanje s samostojnimi obrtniki brez prevze- 

manja rizika in brez odgovornosi za obveznosti temeljne orga- 
nizacije kooperantov; 
- druga vprašanja skupnega pomena. 

73. č. člen 
Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov 

odločajo enakopravno in skupno o vseh vprašanjih temeljne 
organizacije kooperantov razen o razporejanju sredstev za 
osebne dohodke delavcev ter o drugih vprašanjih določenih v 
samoupravnem sporazumu iz prejšnje teze. 

Člani in delavci temeljne organizacije kooperantov 
odločajo neposredno ali preko delegatov v organih upravlja- 
nja temeljne organizacije kooperantov. 

V organih temeljne organizacije kooperantov so člani in 
delavci zastopani tako, da skupno število članov organa 
ustreza številu članov in številu delavcev, vendar tako, da je 
več kot polovica delegatov članov. 

73. d. člen 
V skladu s samoupravnim sporazumom iz 73. c. člena tega 

zakona se v temeljni organizaciji kooperantov sprejmejo sta- 
tut in drugi samoupravni splošni akti. 

73.e. člen 
Član temeljne organizacije kooperantov je udeležen pri 

njenem čistem dohodku v sorazmerju s tem, koliko je s svojim 
osebnim delom oziroma z združitvijo delovnih in drugih sred- 
stev prispeval k ustvarjanju njenega dohodka. 

73.f. člen 
Za obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki jih ni 

bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi ta 
organizacija razpolaga, niti ne iz naslova odgovornosti drugih 
temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije, odgovar- 
jajo subsidiarno člani z odstotkom svoje udeležbe na celot- 
nem prihodku temeljne organizacije kooperantov v letu, v 
katerem je izguba nastala, kot ga določa samoupravni spo- 
razum. 

73.g. člen 
(1) Član jamči za obveznosti temeljne organizacije koope- 

rantov, ki so nastale do konca tistega leta, v katerem je 
prenehal biti član temeljne organizacije kooperantov in za 
obveznosti temeljne organizacije kooperantov, ki so nastale, 
preden je postal njen član. 

(2) Član ne more izstopiti niti ne more biti izključen iz 
temeljne organizacije kooperantov, ki je v likvidaciji ali v 
stečaju. 

(3) Jamstvo traja še dve leti po prenehanju članstva. 
(4) Temeljna organizacija kooperantov je dolžna seznaniti 

samostojne obrtnike in druge delovne ljudi, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost kot postranski poklic in imajo namen 
postati člani temeljne organizacije kooperantov z njenimi 
obveznostmi do temeljnih organizacij v tej delovni organiza- 
ciji«. 

25. teza 
Za 74. členom se doda 74. a člen, ki se glasi: 
»(1) Kadar prosilec za izdajo obrtnega dovoljenja ne izpol- 

njuje vseh pogojev o poslovnem prostoru ali o strokovni 
izobrazbi, mu pristojni občinski upravni organ lahko izda 
začasno obrtno dovoljenje«. 

»(2) Obrtno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni 
občinski upravni organ na podlagi dokazila, da je prosilec 
opravljal ustrezna dela v organizaciji združenega dela, obra- 
tovalnici samostojnega obrtnika ali v tujini najmanj dve leti«. 

»»(3) Začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče izdati za 
opravljanje obrtnih dejavnosti, ki lahko ogrozijo varnost živ- 
ljenja in zdravja ali družbeno premoženje ter premoženje 
občanov določenih s pravilnikom o strokovni usposobljenosti 
za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti, razen če 
ima prosilec ustrezno strokovno izobrazbo«. 

»(4)'Na podlagi začasnega obrtnega dovoljenja ni mogoče 
izdati dovoljenja za zaposlitev delavcev«. 

..(5) Začasno obrtno dovoljenje se prosilcu lahko izda le 
enkrat, največ za dobo 3 let ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo 
namerava opravljati«. 

26. teza 
76. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini, na 

podlagi priglasitve samostojnega obrtnika, ni potrebno novo 
obrtno dovoljenje. Z delom v preseljeni obratovalnici sme 
samostojni obrtnik pričeti, ko pristojni občinski upravni organ 
izda odločbo, da poslovni prostor z opremo ustreza pred- 
pisom«. 

»(2) Spremembo sedeža obratovalnice vpise občinski 
upravni organ pristojen za izdajo obrtnih dovoljenj v register 
obratovalnic po uradni dolžnosti«. 

27. teza 
Tretji odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem 

odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverja- 
nju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda 
republiški upravni organ pristojen za industrijo in gradbeniš- 
tvo, ko dobi mnenje republiških upravnih organov pristojnih 
za delo, za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in 
Gospodarske zbornice Slovenije. Republiški upravni organ 
pristojen za industrijo in gradbeništvo predpiše za katere 
dejavnosti in pod katerimi pogoji preverjanje strokovne uspo- 
sobljenosti ni potrebno«. 

V petem odstavku se besedilo: »Republiški sekretar za 
industrijo« nadomesti z besedilom: »republiški upravni organ 
pristojen za industrijo in gradbeništvo«. 

28. teza 
Na koncu četrtega odstavka 78. člena se besedilo: »pa 
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dokler traja ta obveznost« nadomesti z besedilom: »ali 
bolezni pa dokler odsotnost traja«. 

29. teza 
V 80. členu se za peto točko dodata dve novi, 6. in 7. točka, 

ki se glasita: 
6. če samostojni obrtnik, ki je pridobil začasno obrtno 

dovoljenje v določenem roku ne izpolni pogojev iz prvega 
odstavka 74. člena tega zakona, 

7. če je nad obratovalnico samostojnega obrtnika izveden 
stečajni postopek. 

Šesta točka postane osma. 
30. teza 

V četrti točki 81. člena se črta beseda »pozneje«. 

31.teza 
V prvem odstavku 82. člena se za besedilom: 
»ali sorodne dejavnosti« doda besedilo: »aii delovnih ljudi, 

ki imajo namen opravljati take dejavnosti«. Tretji odstavek se 
spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Skupno obratovalnico lahko ustanovi največ 10 ustano- 
viteljev, vsak ustanovitelj pa mora prispevati najmanj 10- 
odstotni delež od skupnih sredstev v skupni obratovalnici«. 

V četrtem odstavku se besedilo: »samostojni obrtniki v 
skupni obratovalnici« nadomesti z besedilom: »ustanovitelji 
skupne obratovalnice«. 

32. teza 
V 84. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Za ustanovitev skupne obratovalnice mora imeti vsaj 

eden od soustanoviteljev ustrezen poslovni prostor ali sousta- 
novitelji skupaj zagotovijo ustrezen poslovni prostor«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
33. teza 

85. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Soustanovitelj skupne obratovalnice odgovarja neraz- 

delno z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki so jih 
sprejeli soustanovitelji skupne obratovalnice«. 

34. teza 
V 86. členu se beseda »ustanovitev« nadomesti z besedo 

»ustavitev«. 
35. teza 

Za prvim odstavkom 87. člena se doda nov, drugi odstavek 
ki se glasi: 

»(2) Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje tudi proiz- 
vodnja električne energije na malih hidroelektrarnah in dru- 
gih alternativnih virih do 1000 kW moči«. 

36. teza 
V prvem odstavku 90. člena se za besedo: 
»opravlja« doda besedilo: »samostojni obrtnik oziroma 

delovni človek, ki opravlja gospodarsko dejavnost kot 
postranski poklic, ali jo opravlja«. 

V drugem odstavku se črta beseda: »etnografsko«. 

37. teza 
Na koncu 92. člena se pika nadomesti z vejico in doda 

besedilo: »na podlagi priglasitve«. 

38. teza 
V 2. alineji prvega odstavka 100. člena se besedilo: »je lahko 
opremljena« nadomesti z besedilom: »je lahko opremljeno«. 

39. teza 
V 101. členu se besedilo: »v njegovi prisotnosti« črta. 
Varianta: Ta teza se črta. 

40. teza 
Pred 103. členom se doda naslov »5. Brodarska dejavnost«. 

41. teza 
V 3. alineji 103. člena se za besedo »ležišč« postavi vejica in 

doda besedilo: »vključno z ležišči«. 

42. teza 
V 1. točki prvega odstavka 107. člena se za besedilom: 

.»Mešano industrijsko blago« doda besedilo: »in obrtni iz- 
delki«. 

Za 11. alinejo 1. točke prvega odstavka, se dodata novi 12. 
in 13. alineja, ki se glasita; 

, »- izdelke domače in umetne obrti«, 
»~ športne potrebščine«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na 

drobno pod pogoji tega zakona in zakona o blagovnem pro- 
metu in sicer v kraju, ki ga določi občinska skupščina«. 

»(3) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na 
drobno tudi v premičnih prodajnih objektih na območju 
občine ali več občin pod pogoji, ki jih prdpiše pristojna 
občinska skupščina na območju katere se opravlja prodaja na 
drobno«. 

43. teza 
Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter 

obrtne izdelke lahko kupuje samostojni prodajalec tudi pri 
individualnih kmetijskih proizvajalcih, samostojnih obrtnikih, 
oziroma pri drugih delovnih ljudeh, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost po tem zakonu«. 

44. teza 
Na koncu 111. člena se besedilo: »izpolnjuje druge predpi- 

sane pogoje« nadomesti z besedilom: »izpolnjuje druge s 
posebnimi predpisi določene pogoje«. 

45. teza 
V 113. členu se doda novi, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Opravljanje gospodarske dejavnosti kot postranski 

poklic iz prejšnjega odstavka lahko občinski upravi organ 
prepove, če preneha veljati soglasje iz 112. člena tega za- 
kona«. 

46. teza 
V 114. členu se za besedami »imeti učencev« črtajo besede: 

»v gospodarstvu«. 
Za 114. členom se doda poglavje »V. a POKLICNE GOSPO- 

DARSKE DEJAVNOSTI« (s členi 114. a do 114 s.) 

V. a POKLICNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1. Splošne in skupne določbe 

114 a.člen 
Delovni ljudje lahko.z osebnim delom samostojno kot 

poklic opravljajo gospodarske dejavnosti: projektiranje, raču- 
nalniško programiranje, knjigovodske in druge finančne stori- 
tve, ekonomska, tehnično-tehnološka svetovanja in druge 
podobne storitve. 

Obseg in pogoje pod katerimi se lahko opravlja projektira- 
nje gradbenih objektov, računalniško programiranje in 
tehnično-tehnološko svetovanje določa ta in poseben zakon. 

114 b.člen 
Delovni ljudje iz prejšnje teze imajo na podlagi svojega dela 

v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti kot delavci v organizacijah združenega 
dela. 

114 c. člen 
»Delovni ljudje lahko z osebnim delom opravljajo poklicne 

gospodarske dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb, 
če zakon ne določa drugače«. 

114 č. člen 
Delovni človek, ki z osebnim delom opravlja poklicno 

gospodarsko dejavnost ustanovi obratovalnico (v nadaljnjem 
besedilu: biro) pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

114 d. člen 
Dovoljenje za opravljanje poklicne gospodarske dejavnosti 
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izda občinski upravni organ občine, pristojen za obrt, če 
zakon ne določa drugače. 

114 e. člen 
Biro za opravljanje določene poklicne gospodarske dejav- 

nosti lahko ustanovi kdor ima najmanj peto stopnjo usmerje- 
nega izobraževanja ustrezne smeri in izpolnjuje druge pogoje 
iz 74. člena tega zakona. 

114 f. člen 
Delovni človek, ki s samostojnim osebnim delom opravlja 
poklicno gospodarsko dejavnost lahko zaposli največ tri 
delavce, če z zakonom za posamezne poklicne dejavnosti ni 
drugače določeno. 

114 g. čien 
Določbe tega zakona, ki urejajo opravljanje gospodarskih 

dejavnosti, se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje poklic- 
nih gospodarskih dejavnosti, če v tem poglavju zakona ali v 
posebnem zakonu ni drugače urejeno. 

2. Začasne in trajne delovne skupnosti delovnih ljudi, ki z 
osebnim delom opravljajo poklicne gospodarske dejavnosti. 

114 h. člen 
(1) Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot 

poklic opravljajo gospodarske dejavnosti, lahko združujejo 
svoje delo in ustanavljajo začasne ali trajne delovne skup- 
nosti. 

(2) Delovna skupnost je pravna oseba. 
(3) Delovne skupnosti iz prvega odstavka tega člena imajo v 

osnoyi enak položaj., pravice, obveznosti in odgovornosti kot 
organizacije združenega dela. 

114 i. člen 
Delovna skupnost je začasna, če je ustanovljena za določen 

namen, ki ni trajne narave ali za določen čas, ki ne sme biti 
daljši od enega leta. 

Začasna delovna skupnost preneha, ko je dosežen namen 
ali ko preteče čas, za katerega je bila ustanovljena. 

Začasna delovna skupnost se lahko spremeni v trajno 
delovno skupnost v skladu s tem zakonom. 

114 j. člen 
Delovna skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazu- 

mom, ki ga sklenejo najmanj trije delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo gospodarsko dejav- 
nost po tem zakonu ali delovni ljudje, ki imajo namen oprav- 
ljati takšno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje. 
Samoupravni sporazum določa: 
- ime in sedež skupnosti, 
- dejavnost, zaradi katere je skupnost ustanovljena, 
- obveznosti, ki jih udeleženci prevzemajo v zvezi z ustanovi- 
tvijo in začetkom dela skupnosti, 
- vrsto in obseg odgovornosti udeležencev za obveznosti 
skupnosti, 
- pravice in obveznosti udeležencev pri zagotavljanju sred- 
stev in pogoje za delo, pri pridobivanju dohodka in njegovem 
razporejanju, 
- ime osebe, pooblaščene za zastopanje in obseg njenih 
pooblastil, 
- in druge zadeve skupnega pomena. 

Delovna skupnost lahko v okviru svoje dejavnosti, določene 
s samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka tega člena, 
nastopa v pravnem prometu. 

114 k. člen 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo določene gospodarske dejavnosti v delovni skup- 
nosti s samoupravnim sporazumom določijo medsebojne pra- 
vice in obveznosti pri delu, upravljanju in poslovanju delovne 
skupnosti po načelih samoupravljanja v skladu z določbami 
zakona o združenem delu in tega zakona. 

Če delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo določene gospodarske dejavnosti, združujejo delo 
v delovni organizaciji z drugimi delavci, sklenejo samoupravni 
sporazum o združevanju dela, s katerimi določijo medsebojne 

pravice in obveznosti in načinu njihovega uresničevanja v 
skladu z določbami zakona o združenem delu in tega zakona. 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo določene gospodarske dejavnosti in drugi delavci v 
delovni skupnosti samostojno urejajo razmerja pri delu in 
odločajo o dohodku, ki ga ustvarijo s skupnim delom v skladu 
z načeli, po katerih se ta razmerja urejajo v organizacijah 
združenega dela. 

114 I. člen 
Ko preneha začasna oziroma trajna delovna skupnost, prev- 

zame družbena sredstva v uporabo zainteresirana organiza- 
cija združenega dela ali druga družbena pravna oseba, ki je 
udeleženec samoupravnega sporazuma iz prejšnjega člena. 

114 m. člen 
Delavci delovne skupnosti lahko združujejo delo in sredstva 

z delavci drugih delovnih skupnosti ali z delavci organizacij 
združenega dela na temelju samoupravnega sporazuma in 
imajo v skladu z določbami tega sporazuma pravice in obvez- 
nosti do udeležbe na skupaj ustvarjenem dohodku in skupaj 
prevzetimi riziki. 

114 n. člen 
Delavci delovne skupnosti lahko dobijo v upravljanje pro- 

store, opremo in druga sredstva v družbeni lastnini, ki jih 
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, in morajo ohraniti 
njihovo vrednost, če ni z aktom, s katerim jim je upravijanje 
prepuščeno, drugače določeno. 

114 o. člen 
Začasna ali trajna delovna skupnost ima vodjo delovne 

skupnosti, če tako določa samoupravni sporazum ali njen 
statut. 

114 p. člen 
Pri uresničevanju pravic in dolžnosti ima vodja delovne 

skupnosti iz prejšnjega člena pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti, ki jih ima individualni poslovodni organ organizacije 
združenega dela, če ni s samoupravnim sporazumom ali s 
statutom delovne skupnosti v skladu z zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi drugače določeno. 

114 r. člen 
Vodjo delovne skupnosti imenuje in razrešuje v skladu z 

zakonom svet delovne skupnosti. 

114 s. člen 
Določbe zakona o poslovodnem organu temeljne organiza- 

cije, ki se nanašajo na način imenovanja in razrešitve (izvzem- 
ši določbe, ki se nanašajo na razpisno komisijo za imenovanje 
individualnega poslovodnega organa), objavo in določitev 
predloga za imenovanje, določitev kandidatov, varstva pravic 
udeleženca in vršilca dolžnosti poslovodnega organa, prepo- 
ved opravljanja funkcije, mandat in ponovno imenovanje izvo- 
litve v svet delovne skupnosti in sodelovanju v svetu delovne 
skupnosti, predčasno razrešitev, pogoje in postopek za razši- 
ritev, odgovornost za zakonitost dela in varstvo njegovih 
pravic, se smiselno uporabljajo tudi za vodjo začasne ali 
trajne delovne skupnosti kolikor za objavo in določitev pred- 
loga za imenovanje, določitev kandidatov in varstva pravic 
udeleženca s samoupravnim sporazumom ali s statutom 
skupnosti ni drugače določeno. 

48. teza 
V drugem odstavku 117. člena se črta besedilo: »Republiški 

sekretariat za industrijo« in nadomesti z besedilom: »repu- 
bliški upravni organ pristojen za industrijo in gradbeništvo.« 

49. teza 
Drugi odstavek 118. člena se dopolni tako, da se glasi: »(2) 

Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli, da 
lahko samostojni gostinec v sezoni ali v posebnih primerih 
(ob sobotah, nedeljah, praznikih, prireditvah, sejmih ipd.) 
uporablja dodatno delo do pet drugih oseb po pogodbi o 
delu.« 
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50. teza 
Za 123. členom se doda 123. a člen, ki se glasi: 
Kadar v občini obstoji poseben družbeni interes za večje 

poslovno sodelovanje samostojnih obrtnikov z organizacijami 
združenega dela, za povečanje števila zaposlenih, združeva- 
nje samostojnih obrtnikov v obrtne zadruge, temeljne organi- 
zacije kooperantov, skupne obratovalnice ter za ustanavljanje 
pogodbenih organizacij združenega dela, lahko pristojni 
občinski upravni organ na podlagi predpisa občinske skup- 
ščine dovoli samostojnemu obrtniku zaposliti tudi več delav- 
cev, kot je določeno v 116. do 123. členu tega zakona, toda 
največ do 10 delavcev. 

51.teza 
V tretjem odstavku 126. člena se za besedo: »bolezni« doda 

besedilo: »porodnišKega dopusta«. 
V četrtem in petem odstavku se črtata besedi: »v gospodar- 

stvu«. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(47) Delo učencev in pripravnikov se ne šteje za dopolnilno 

delo drugih delavcev«. 

52. teza 
V četrtem odstavku 128. člena se črta beseda »samo«. 

53. teza 
Prvi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Samostojnemu obrtniku, ki ustanovi obratovalnico, v 

kateri opravlja gospodarsko dejavnost sam ali z dopolnilnim 
delom drugih oseb, se ugotavlja osebni dohodek po merilih, 
določenih v družbenem dogovoru, ki ga sklenejo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije, 
Odvetniška zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije in druge ustrezne 
asociacije«. 

54. teza 
131. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ko se od celotnega prihodka obratovalnice odštejejo 

materialni stroški poslovanja, amortizacija, zakonske in 
pogodbene obveznosti ter druge dajatve, ki se krijejo iz 
dohodka, osebni dohodki delavcev in samostojnega obrtnika, 
nadomestila osebnih dohodkov, sredstva skupne porabe po 5 
in 129. členu tega zakona; sredstva, ki jih samostojni obrtnik 
vloži v razširitev materialne osnove svoje dejavnosti, če je 
zanje priznana posebna davčna olajšava oziroma znižana 
davčna osnova ter davek od dohodka iz gospodarske dejav- 

nosti, pripada ostanek čistega dohodka samostojnemu obrt- 
niku v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon«. 

55. teza 
V 136. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
»(2) Opravljanje obrtne dejavnosti v stanovanjskih prostorih 

nadzorujejo pristojni občinski upravni organi in organi inš- 
pekcije«. 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

56. teza 
V prvem odstavku 139. člena se znesek »10.000« nadomesti 

z zneskom »5.000«, znesek »100.000« pa z zneskom 
»1.000.000«. 

V drugem odstavku se znesek »1.000« nadomesti z zne- 
skom »10.000«, znesek »510.000« pa z zneskom »50.000«. 

57. teza 
140. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Z denarno kaznijo od »100« do »30.000« dinarjev se 

kaznuje za prekršek: 
1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko dejavnost 

brez obrtnega dovoljenja; 
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti 

ali drugo gospodarsko dejavnost kot postranski poklic ali 
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to 
priglasil občinskemu upravnemu organu ali kdor opravlja to 
dejavnost v nasprotju s tem zakonom. 

(2) Z denarno kaznijo od »500« do »150.000« din se kaznuje 
za prekršek samostojni obrtnik ki: \ 

1. uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti dopolnilno 
delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega 
upravnega organa ali v nasprotju s tem dovoljenjem ali v roku 
enega leta ne zmanjša števila delavcev, če prenehajo razlogi 
oziroma okoliščine, zaradi katerih mu je pristojni občinski 
upravni organ dovolil uporabo večjega števila dopolnilnega 
dela drugih delavcev na podlagi 123. a člena; 

2. opravlja gospodarsko dejavnost v nasprotju z obrtnim 
dovoljenjem. 

3. ustanovi skupno obratovalnico v nasprotju s tem zako- 
nom; 

4. prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s tem 
zakonom; 

5. ne priglasi v predpisanem roku registrskemu organu 
sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih v register«. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o Narodni banki 

Slovenije z osnutkom zakona (ESA-598) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 15. 11. 
1994 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O NARODNI BANKI SLOVENIJE Z OSNUTKOM ZA- 
KONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210 člena, 261, 262. in drugega odstavka 268. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za fi- 
nance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Igor Vandot, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiš- 
kem sekretariatu za finance, 

- Ljubo LUIN, pomočnik republiškega sekretarja za fi- 
nance. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejetju odlokov o potrdi- 
tvi zaključnih računov Narodne banke Slovenije za leti 
1982 in 1983 priporočila, da naj se razporejanje presežka 
prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije sistem- 
sko uredi. Zato je predlagana sprememba 69. člena 
zakona o Narodni banki Slovenije, po kateri se presežek 

prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, ugotov- 
ljen v zaključnem računu, razporeja temeljnim organizaci- 
jam združenega dela za namene, določene s srednjeroč- 
nim družbenim planom SR Slovenije oziroma z vsakoletno 
resolucijo o uresničevanju srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije. 

!, Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v določbi 

7. točke 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri ureja 
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike 
z zakonom tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane tudi na področju sistema financiranja 
in finančnega poslovanja Narodne banke Slovenije. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga ureja 
zakon, in razlogi za spremembo zakona 

Z 69. členom Zakona o Narodni banki Slovenije (Ur. list 
SRS, št. 24/77) je določeno, da je presežek prihodkov iz 67. 
člena nad izdatki iz 68. člena tega zakona, ugotovljen z 
zaključnim računom NBS, del dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in ga NBS po potrditvi zaključnega računa 
vrne prek temeljnih bank temeljnim organizacijam združe- 
nega dela. 

Od uveljavitve novega Zakona o Narodni banki Slovenije, so 
se po posameznih letih po zaključnih računih Narodne banke 
Slovenije oblikovali presežki, ki so se usmerjali takole: 

Zaključni Ugotovljeni Usmeritev presežkov 
račun za presežek po 
leto zaključnem 

računu  
1 2  3   
1978 120,768.335,73 usmerjeno OZD v sorazmerju z višino 

obresti, ki so jih v letu 1978 plačale 
TB za selektivne kredite 

1979 222,271.854,22 usmerjeno OZD v sorazmerju z višino 
obresti, ki so jih v letu 1979 plačale 
TB za selektivne kredite 

1980 191,671.327,99 1) 184,671.328 din je bilo usmerjeno 
OZD, ki so v letu 1980 uporabljale 
selektivne kredite in tistim, ki so v 
letu 1980 plačevale NBS povračila za 
odstopljena sredstva v traj no 
uporabo 
2) 7,000.000 din je bilo usmerjeno 
OZD, ki so v letu 1980 odkupovale 
tuja plačilna sredstva prek svoje 
menjalniške mreže 

1981 204,186.279,79 usmerjeno OZD za pospeševanje 
deviznega priliva 

1982 237,590.881,29 usmerjeno OZD - nosilcem preskrbe, 
ki so zavezani za oblikovanje 
republiških blagovnih rezerv 

1983 954,240.000,00 1)636,160.000 din je bilo usmerjeno 
OZD nosilcem preskrbe 
2) 198,080.000 din je bilo usmerjeno 
OZD za dopolnilno financiranje 
programov pospeševanja 
gospodarskega sodelovanja z 
deželami v razvoju. 
3) 120,000.000 din je bilo usmerjeno 
OZD za dopolnilno financiranje 
obmejnega gospodarskega 
sodelovanja, zlasti pa višjih oblik 
sodelovanja 

Iz te preglednice je razvidno, da se je v posameznih letih od 
1978 do 1982. leta presežek prihodkov nad izdatki NBS obli- 
koval dokaj enakomerno. V 1983. letu pa se je ta presežek 
povečal predvsem zaradi spremenjene politike obrestnih mer 
za kredite iz primarne emisije. 

Zaradi variabilnosti prihodkov in izdatkov NBS ocenjujemo, 
da bodo tudi v prihodnje pri NBS nastajali določeni presežki 
prihodkov nad izdatki. 

Ob obravnavi letnega poročila o delu NBS v letu 1982 je 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na seji dne 11. 
maja 1983. leta sprejel sklep, da je v prihodnje potrebno 
sistemsko rešiti vprašanje usmerjanja ugotovljenih presežkov 
po zaključnih računih NBS. Ob obravnavi finančnega načrta 
prihodkov in odhodkov NBS za leto 1984 in letnega poročila o 
delu NBS v letu 1983 pa je Odbor za finance. 

Zbor združenega dela je na svoji seji dne 16. aprila 1984. 
leta predlagal, da bi kazalo proučiti ali bi bilo mogoče prese- 
žek prihodkov na izdatki NBS že med letom vračati gospodar- 
stvu (ob periodičnih oz. polletnih obračunih), kar bi po mne- 
nju Odbora za finance prispevalo k razbremenjevanju gospo- 
darstva. 

V zvezi s finančnim načrtom prihodkov in odhodkov NBS za 
leto 1984 pa je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije na svoji seji dne 25. 4. 1984. leta menila, da bi bilo 
treba v okviru siceršnjega proučevanja gospodarskega 
sistema proučiti tudi vnaprejšnje predvidevanje presežka pri- 
hodkov nad izdatki NBS. 

Izhajajoč iz vseh teh pobud Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga spremembo 69. člena Zakona o Narodni 
banki Slovenije. 

Pri določanju namenov v razporeditvi presežka prihodkov 
nad odhodki Narodne banke Slovenije so se doslej pojavljale 
naslednje dileme: 

- z 69. členom zakona o Narodni banki Slovenije je 
določeno, da je presežek del dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, ki jim ga Narodna banka Slovenije vrne 
preko temeljnih bank. 

Ta določba je bila dosledno upoštevana le ob zaključnih 
računih za leti 1978 in 1979, v naslednjih zaključnih računih 
pa le posredno, saj so bila sredstva uporabljena za namene, 
za katere bi morali sicer uvesti nove obremenitve dohodka 
temeljnih organizacij. S posebnimi namenskimi usmeritvami 
presežkov tako ni obstajala potreba za uvedbo novih obvez- 
nosti iz dohodka temeljnih organizacij, zato je bila uveljav- 
ljena utemeljitev, da gre za posredno vračilo dela dohodka, 
čeprav ta del dohodka ni bil izkazan pri organizacijah združe- 
nega dela. 

Tudi pri razporeditvah presežkov organizacijam združe- 
nega dela v sorazmerju s strukturo plačanih obresti za selek- 
tivni kredite v prejšnjem letu obstaja pomislek načelne 
narave, saj se s tem ijkrepom naknadno znižuje višina obrest- 
nih mer za selektivne kredite, kar postavlja organizacije - 
uporabnike teh kreditov naknadno v dohodkovno ugodnejši 
položaj v primerjavi z organizacijami, ki niso uporabljale 
selektivnih kreditov. 

- Vsakoletno določanje namenov razporeditve sredstev 
presežka Narodne banke Slovenije je potekalo v odvisnosti od 
nujnosti razreševanja nekaterih ključnih vprašanj tekoče eko- 
nomske politike ter v odvisnosti od višine ugotovljenega zne- 
ska presežka. 

Poleg tega je z uveljavitvijo zakona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka (Ur. I. SFRJ, št. 56/84) izrecno 
določeno, da so z drugimi poslovnimi stroški temeljne organi- 
zacije, ki se v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka v 
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obračunski dobi, mišljene tudi obresti, razen obresti od kredi- 
tov za osnovna sredstva (27. člen zakona). S 15. členom tega 
zakona pa je določeno, da celotni prihodek temeljne organi- 
zacije sestavljajo tudi prihodki od obresti. Prav tako je s 4.« 
točko prvega odstavka 9. člena tega zakona določeno, da se 
celotni prihodek temeljne organizacije ugotavlja tudi iz reali- 
ziranih prihodkov, ki jih temeljna organizacija ustvari na dru- 
gih podlagah, določenih z zakonom. Zaradi teh podrobnih 
določb ne obstoja veC potreba, da se z zakonom o Narodni 
banki Slovenije še naprej ureja obračunski značaj presežka 
prihodka nad izdatki pri organizacijah združenega dela, kate- 
rim se ta presežek razporeja. 

III. Načela in cilji 
Načelo, ki vodi k predlagani spremembi zakona, je trajna 

ureditev razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Naro- 
dne banke Slovenije tako, da se celoten presežek, ugotovljen 
z zaključnim računom Narodne banke Slovenije, razporedi 
temeljnim organizacijam združenega dela za namene, ki so 
določeni s srednjeročnim družbenim planom SR Slovenije 
oziroma z vsakoletno resolucijo o uresničevanju srednjero- 
čnega družbenega plana SR Slovenije. Takšna rešitev bo tudi 
omogočala Narodni banki Slovenije, da ugotovljeno stanje 
presežkov po periodičnih obračunih deloma ali -v celoti zača- 
sno razporeja za vzdrževanje tekoče likvidnosti v tistem delu 
poslovanja organizacij združenega dela, ki ustreza namenom, 
opredeljenim s srednjeročnim družbenim planom SR Slove- 
nije oziroma z resolucijo. » 

IV. Predvidene rešitve 
S predlagano spremembo zakona je določeno, da Narodna 

banka Slovenije presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen 
v zaključnem računu Narodne banke Slovenije, razporeja 
temeljnim organizacijam združenega dela za namene, 
določene s srednjeročnim družbenim planom SR Slovenije 
oziroma z vsakoletno resolucijo. 

Med letom se bodo sredstva presežkov razporejala začasno 
in le za likvidnostne namene, kar pomeni, da bodo morali 
prejemniki teh sredstev preko svojih temeljnih bank zagotoviti 
brezpogojno in takojšnje vračilo začasno usmerjenih sred- 
stev, če bodo v poslovanju Narodne banke Slovenije do konca 
obdobja, za katero se sestavlja zaključni račun, nastali 
odhodki, ki jih ne bo mogoče nadomestiti iz prihodkov, dose- 
ženih potem, ko je bila izvršena posamezna začasna usmeri- 
tev presežkov. 

V. Finančne posledice 
Za izvajanje tega zakona ne bo potrebno zagotavljati sred- 

stev iz republiškega in iz občinskih proračunov. 
Z izvajanjem zakona bo vsakoletni presežek prihodkov nad 

odhodki Narodne banke Slovenije razporejen za namene, ki 
bodo opredeljeni s srednjeročnim družbenim planom SR Slo- 
venije oziroma z vsakoletno resolucijo kot prioritetni, kar bo 
predstavljalo zmanjšanje obveznosti zagotavljanja sredstev iz 
drugih virov v enakem znesku. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o Narodni banki Slovenije 

1. člen 
69. člen zakona o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, 

št. 24-1511/77) se spremeni tako, da se glasi: 
»Presežek prihodkov iz 67. člena nad izdatki iz 68. člena 

tega zakona, ugotovljen z zaključnim računom Narodne 
banke Slovenije, se razporedi temeljnim organizacijam zdru- 

ženega dela za namene, določene s srednjeročnim družbenim 
planom SR Slovenije oziroma z letnimi dokumenti o uresniče- 
vanju srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije.« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV 

Z 69. členom zakona o Narodni banki Slovenije je določeno, 
da je presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slove- 
nije, ugotovljen z zaključnim računom, del dohodka temeljnih 
organizacij. Tako ugotovljeni presežek vrne Narodna banka 
Slovenije preko temeljnih bank temeljnim organizacijam. 

Z zakonom niso določena merila za vračilo presežka, zato je 
Skupščina SR Slovenije vsako leto posebej ob sprejemanju 
odloka o potrditvi zaključnega računa Narodne banke Slove- 
nije določala merila in namene razporeditve presežka. Pri tem 
je bilo uveljavljeno širše pojmovanje vračila teh sredstev tako, 
da zaradi določenih namenskih usmeritev sredstev presežka 
niso bile uvedene nove obremenitve dohodka temeljnih orga- 
nizacij, ki bi jih bilo potrebno sicer uvesti. 

Zaradi spremenjenih ukrepov tekoče kreditno monetarne 
politike nastaja v zadnjem času pri Narodni banki Slovenije 
relativno visok presežek prihodkov nad izdatki. Ustava in 
predpisi ne določajo konkretnih subjektov niti kriterijev na 
podlagi katerih bi se ta sredstva vsako leto razporedila. Za 
razliko od načel, ki so uveljavljena pri razporejanju ugotovlje- 
nega prihodka temeljnih in združenih bank, pri katerih se ta 
sredstva oblikujejo kot posledica uspešnega gospodarjenja s 
finančnimi sredstvi, se relativno visok presežek prihodkov 
nad izdatki pri Narodni banki Slovenije oblikuje v zadnjem 
času kot posledica ukrepov - kreditno monetarne politike - 
predvsem na podlagi povečanih obrestnih mer na kredite, iz 
primarne emisije. To je tudi najpomembnejši vir prihodkov 
Narodne banke Slovenije. 

Ta presežek prihodkov nad izdatki ni torej neposredno 
rezultat gospodarjenja s finančnimi in drugimi sredstvi v 
Narodni banki Slovenije, zato ga ni mogoče razdeliti po ena- 
kih načelih kot to velja za temeljne in združene banke, saj bi s 
tem razvrednotili pričakovane učinke politike obrestnih mer. 

Da bi omogočili vsakoletno tehtanje utemeljenosti predla- 
ganih namenov razporeditve presežka prihodkov nad 
odhodki Narodne banke Slovenije in tak način razporejanja 
trajneje uredili, je Skupščina SR Slovenije predlagala, da naj 
se razporejanje presežkov Narodne banke Slovenije sistem- 
sko uredi. Pri tem je bila posredovana pobuda za proučitev 
umestnosti za uveljavitev ureditve začasnega razporejanja 
presežkov tudi po periodičnih obračunih. 

Zaradi izvršitve teh usmeritev je predlagana sprememba 
določb 69. člena Zakona o Narodni banki Slovenije. Po pred- 
lagani ureditvi se presežek prihodkov nad odhotlki Narodne 
banke Slovenije, ugotovljen v zaključnem računu, razporedi 
temeljnim organizacijam združenega dela za namene, 
določene s srednjeročnim družbenim pianom SR Slovenije 
oziroma z vsakoletno resolucijo. V kolikor bodo z letnimi 
resolucijami določeni nameni razporeditve presežka prihod- 
kov nad izdatki Narodne banke Slovenije že vnaprej za leto, v 
katerem bodo presežki oblikovani, bo s tem omogočeno 
Narodni banki Slovenije, da že med letom - na osnovi ugoto- 
vitev o zneskih oblikovanih presežkov prihodkov nad odhodki 
v periodičnih obračunih - začasno usmerja del ali .celoto 
ugotovljenih presežkov za vzdrževanje tekoče likvidnosti v 
poslovanju temeljnih organizacij združenega dela. 
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Pregled določb zakona o Narodni banki Slovenije, 
ki se spremenijo: 

69. člen 
Presežek prihodkov iz 67. člena nad izdatki iz 68. člena tega 

zakona, ugotovljen z zaključnim računom Narodne banke 
Slovenije, je del dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in ga Narodna banka Slovenije po potrditvi zaključnega 
računa vrne prek temeljnih bank temeljnim organizacijam 
združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti 

(ESA-602) ___ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 15. 11. 
1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU IZ DOHODKA TEMELJNIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUP- 
NOSTI S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 21U. 
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance. 

- Ada GORJUP, namestnica 
republiškega sekretarja za finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, _ .... 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiš- 
kem sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za 
finance. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
LJUBLJANA 

POVZETEK 

Obstoječi republiški zakon o davku iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti bo 
treba uskladiti z novima medrepubliškima dogovoroma o 
usklajevanju davčnega sistema in o osnovah davčne poli- 
tike. Navedena dogovora sta predložena v obravnavo 
republiškim in pokrajinskim skupščinam. Skupščina SR 
Slovenije ju bo obravnavala predvidoma na sejah zborov 
ob koncu decembra letos. Ob koncu decembra bo Sku- 
pščina SR Slovenije obravnavala tudi predloženi predlog 
za izdajo zakona. Druga in tretja faza zakonodajnega 
postopka pa bo opravljena v prvi polovici prihodnjega leta, 
tako da bodo predlagane spremembe pričele veljati 1.1. 
1986. 

V predloženem zakonskem aktu so urejena zlasti 
naslednja pomembnejša vprašanja: 

- Odbitne postavke so v primerjavi z obstoječo uredi- 
tvijo nekoliko zožene. Glavna sprememba je v tem, da se 
kot nova odbitna postavka uvajajo zakonske obveznosti. 

- Pri davčnih olajšavah se ne predlagajo pomembnejše 
spremembe, pri čemer se nekaj olajšav, ki so sistemskega 
značaja, iz dosedanjega izvedbenega davčnega zakona 
prenaša v sistemski davčni zakon. 

- V zakonu se ureja vprašanje zastaranja davčne obvez- 
nosti in pravice do vračila preveč plačanega davka, kar je 
bilo doslej v zakonu odprto. Predlaga se petletni relativni 
oziroma desetletni absolutni zastaralni rok. 

- V zakonu se urejajo vprašanja presežnih vplačil davka 
nad okviri, predvidenimi z republiškim proračunom. V 
primeru preseženih vplačil z akontacijami se predvideva 
medletno znižanje akotnacij ali ustavitev vplačevanja 
nadaljnjih akontacij, v primeru presežnih vplačil po zaklju- 
čnem računu pa se predvideva prenos presežnih sredstev 
v proračunu za prihodnje leto. 

- Višina denarnih kazni za gospodarske prestopke in 
prekrške se valorizira glede na padec vrednosti dinarja od 
sprejetja zakona, in sicer za približno trikratno sedanjo 
vrednost. 

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- prvi odstavek 35. člena in prvi ostavek 109. člena - kjer 

je določeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, 
ki se financirajo iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti, 
plačujejo delavci v združenem delu tem družbenopolitičnim 
skupnostim davek iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela; 

- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka 
321. člena 

- kjer je določeno, da se sistem financiranja družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter sistem, viri in vrste davkov določajo z 
zakonom; 

- prvi odstavek 111. člena - po katerem se davki, ki se 
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, 
plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skup- 
nosti, na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja 
dejavnost; 

- četrti odstavek 109. člena - po katerem družbenopoli- 
tične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in 
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 
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II. Prikaz obstoječe ureditve 
Obstoječi sistem davka iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti (v nadaljnjem bese- 
dilu: davek iz dohodka) je določen z zakonom o davku iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80 in 23/83). V tem zakonu 
so urejena temeljna sistemska vprašanja, ki se nanašajo na 
opredelitev osnovnih elementov davčnega sistema (davčni 
zavezanci, davčna osnova, vrsta davčnih stopenj in pomemb- 
nejše olajšave). Navedena vprašanja so v davčnem zakonu 
usklajena z medrepubliškimi dogovorom o temeljih davčnega 
sistema. Podrobnejše opredelitve posameznih elementov 
davčnega instrumentarija, ki so izraz izvajanja tekoče eko- 
nomske politike (kot so višina davčnih stopenj, ter nekatere 
odbitne postavke in olajšave), pa se določajo z vsakoletnimi 
izvedbenimi davčnimi zakoni. Ti zakoni so bili doslej sprejeti 
praviloma za posamezno leto, razen za leti 1984 in 1985, ko je 
davčna ureditev določena za obe leti v enem zakonu. Na 
podlagi teh zakonov so posamezne odbitne postavke in neka- 
tere olajšave še natančneje opredeljene s predpisom Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnovne značilnosti veljavnega sistema davka iz dohodka 
so naslednje: 

- Davčni zavezanci so temeljne organizacrje združenega 
dela (tako s področja gospodarstva kot s področja družbenih 
dejavnosti) ter delovne skupnosti v delovnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, poslovnih skupnostih, bankah in 
zavarovalnih skupnostih. 

- Davčna osnova je doseženi dohodek davčnega zave- 
zanca, zmanjšan za določene odbitne postavke (del skupnega 
prihodka, ki pripada drugim organizacijam združenega dela, 
znesek obveznosti do delovnih skupnosti v delovni ali drugi 
organizaciji združenega dela, del dohodka, dosežen s poslo- 
vanjem v tujini, del dohodka, ki pripada tujim osebam, 
poprečni osebni dohodki in drugo). 
- Davek iz dohodka je prihodek SR Slovenije. 
- Davčne stopnje so proporcionalne in različne (za gospo- 

darstvo, za družbene dejavnosti in za prioritete). 
- Davčne olajšave, ki so sistemske narave, so določene s 

sistemskim zakonom, druge pa z izvedbenimi zakoni. Davčne 
olajšave so določene tako, da se zmanjša davčna osnova ali 
zniža višina obračunanega davka. Glavna vrsta olajšav so 
naložbe v določene namene (v razvoj prednostnih dejavnosti, 
v razvoj manj razvitih območij in drugo). Posebna olajšava je 
priznana tudi za izvoz na konvertibilno področje. 

- Davek obračunavajo zavezanci sami (kot druge zakonske 
obveznosti), kontrolo v zvezi z obračunavanjem in plačeva- 
njem davka pa izvaja služba družbenega knjigovodstva. 
III. Razlogi za sprejetje zakona 

V obstoječem sistemu davka iz dohodka je treba uveljaviti 
določene spremembe, ki jih narekujejo naslednje potrebe: 
- opraviti je treba uskladitev z novim medrepubliškim 

dogovorom o usklajevanju davčnega sistema in dogovorom o 
temeljih davčne politike, 

- opraviti je treba uskladitev z novim zakonom o ugotavlja- 
nju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o 
ugotavljanju in razporejanju prihodka, 

- iz dosedanjih letnih izvedbenih zakonov je treba prevzeti 
nekatere olajšave, ki so sistemskega značaja. 
- urediti je treba določena vprašanja, ki so v sedanjem 

zakonu odprta in na katere je pokazala praksa v izvajanju 
zakonov (zastaranje davčne obveznosti). 

V skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabiliza- 
cije sta v zaključni fazi priprav nova medrepubliška dogovora 
o usklajevanju davčnega sistema in o osnovah davčne poli- 
tike. V navedenih aktih so predvidene določene rešitve, ki so 
drugačne od veljavne ureditve v naših zakonih, zato bo 
potrebna uskladitev republiške zakonodaje. Novosti se 
nanašajo predvsem na določanje davčne osnove in na 
določanje davčnih olajšav. 

Pri pripravi tega gradiva sta upoštevana predloga dogovora 
o usklajevanju davčnega sistema in osnutek dogovora o 
osnovah davčne politike v besedilu v kakršnem sta zdaj pred- 
ložena v razpravo. 

Zato bodo morebitne spremembe v teh dogovorih, uveljav- 
ljene v dokončnih predlogih, upoštevane pri pripravi osnutka 

'zakona. 

Z novim obračunskim zakonom bo potrebno uskladiti tiste 
določbe našega sistemskega davčnega zakona, ki med odbit- 
nimi postavkami določajo tudi pospešeno amortizacijo. 
Amortizacija se namreč po novem obračunskem zakonu v 
celoti obračunava iz celotnega prihodka, zato dosedanja 
davčna olajšava v zvezi s pospešeno amortizacijo ni več 
potrebna. Druge spremembe obračunskega sistema ne zahte- 
vajo neposrednega posega v obstoječo davčno ureditev, 
pomembno pa bodo vplivale na določanje višine davčne stop- 
nje z letnimi davčnimi zakoni (zlasti zaradi prenosa pokrivanja 
pretežnega dela obresti iz dohodka v celotni prihodek). 

V dosedanjih letnih davčnih zakonih so se stalno ponavljale 
določene davčne oljašave, ki so sistemskega značaja. Zato se 
bodo te olajšave s predlagano spremembo vnesle v sistemski 
davčni zakon (zmanjšanje davčne osnove pri pogodbenih 
organizacijah združenega dela za odplačilo sredstev, ki pripa- 
dajo ustanovitelju, oprostitev plačevanja davka za premogov- 
nike z jamsko eksploatacijo). 

V zakonu je treba urediti tudi vprašanje zastaranja davčne 
obveznosti oziroma pravice do vračila preveč plačanega 
davka. To vprašanje v obstoječem zakonu ni bilo izrecno 
urejeno, tako da se je v praksi (primeri so bili zelo redki) 
uporabljala analogija iz drugih davčnih ureditev. 

IV. Temeljna načela in osnovne rešitve 

1. Davčna osnova 
Izhodišče za opredeljevanje davčne osnove je v obstoječem 

republiškem zakonu in v predlogu dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema postavljeno enako. Tako je v obeh aktih 
določeno, da je davčna osnova doseženi dohodek davčnega 
zavezanca, zmanjšan za odbitne postavke. Pri določanju 
odbitnih postavk pa so med navedenima aktoma pomembne 
razlike. 

V 4. členu republiškega zakona so določene naslednje 
odbitne postavke: 
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam 

združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in na- 
domestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi; 

- del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim 
delovnim ljudem; 

- znesek obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo 
dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega 
dela v delovni ali drugi organizaciji združenega dela; 
- del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah, ki 

so večje od predpisanih minimalnih vendar največ do višine 
75 odstotkov amortizacije, izračunane po predpisih (minimal- 
nih stopnjah); 

- prispevek za biološka vlaganja v gozdove; 
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslo- 

vanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po predpi- 
sih države, v kateri je bil dosežen; 

- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja 
sredstev v domačo organizacijo združenega dela za skupno 
poslovanje; 

- odstotni del povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR 
Sloveniji v preteklem letu, ki je določen z zakonom, s katerim 
se določajo davčne stopnje; 

- dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka 
in delo ob praznikih; 
- del sredstev rezerv, ki jih je davčni zavezanec namenil 

brez obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temelj- 
nih organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotav- 
lja davčna obveznost. 

V predlogu dogovora pa so odbitne postavke določene zelo 
restriktivno. Predvidene so naslednje odbitne postavke: 

- obveznosti, določene z zakonom ali na podlagi zakona, 
- obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo dela 

skupnega pomena za temeljne organizacije združenega dela 
v delovni ali drugi organizaciji združenega dela, 

- zajamčeni osebni dohodki delavcev, 
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja 

sredstev v temeljno organizacijo združenega dela. 
Iz navedenega prikaza sledi, da so v obeh atkih enako 

predvidene le odbitne postavke, ki se nanašajo na obveznosti 
do delovnih skupnosti in na del dohodka, ki pripada tujim 
vlagateljem. Večino drugih odbitnih postavk iz republiškega 
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zakona bo potrebno uskladiti z rešitvami iz predloga dogo- 
vora. V zvezi s tem predlagamo naslednje: 

1 Uvede se nova odbitna postavka, ki se nanaša na zakon- 
ske obveznosti. Tako se bodo v prihodnje od doseženega 
dohodka odbijale vse z zakonom predpisane obveznosti in 
obveznosti, določene z zakonom in sprejete s samoupravnimi 
sporazumi. Tu gre predvsem za prispevke iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti za 
zadovoljevanje skupnih družbenih potreb. Takšna rešitev je 
bila v naši davčni ureditvi že uveljavljena pred sprejetjem 
sedanjega sistemskega davčnega zakona, to je do leta 1980. 
Pripominjamo, da predstavlja predlagana nova odbitna 
postavka pomembno spremembo v primerjavi z obstoječo 
ureditvijo in bo bistveno vplivala na izračun davčne obvezno- 
sti. Te zakonske obveznosti predstavljajo v strukturi dohodka 
od 10% do 15%. 

2. V republiškem zakonu so osebni dohodki upoštevani 
kot odbitna postavka v višini poprečnih osebnih dohodkov 
delavcev v republiki v preteklem letu, po osnutku dogovora 
pa so upoštevani le v višini zajamčenih osebnih dohodkov. 
Takšna sprememba bi pomembno vplivala na oblikovanje 
davčne osnove, saj predstavljajo zajamčeni osebni dohodki 
približno le 70% obsega sedanje odbitne postavke. 

V zvezi z navedeno odbitno postavko pripominjamo, da so 
predstavniki naše republike v dosedanjem postopku priprav 
predloga dogovora nasprotovali predlagani rešitvi in so se 
zavzemali za poprečne osebne dohodke oziroma za rešitev, 
da se višina osebnih dohodkov kot odbitna postavka določi z 
republiškim oziroma pokrajinskim zakonom. Vendar pred- 
stavniki drugih republik in avtonomnih pokrajin taksnega 
predloga niso sprejeli, predstavniki SR Hrvatske pa so se 
zavzemali za rešitev, da se osebni dohodki sploh ne bi upoš- 
tevali kot odbitna postavka. Takšno rešitev v osnutku dogo- 
vora so utemeljevali, da je predlagana sprememba v skladu z 
določbami tretjega odstavka 153. člena zakona o združenem 
delu, po katerem temeljne organizacije združenega dela, ki 
ne ustvarjajo tolikšnega dohodka, da bi nadomestile z zako- 
nom zajamčene osebne dohodke, niso dolžne izpolnjevati 
obveznosti do družbenopolitičnih in samoupravnih intere- 
snih skupnosti, ki se plačujejo iz dohodka. 

V predlogu stališč Skupščine SR Slovenije k predlogu in 
osnutku dogovora je predvidena pripomba k osnutku dogo- 
vora v tem smislu, da se problematika odbitne postavke 
osebni dohodki ponovno prouči in upošteva predlog nase 
republike, da se pri določanju odbitnih postavk upoštevajo 
osebni dohodki v višini, določeni z republiškim oz. pokrajin- 
skim zakonom, ne pa v višini zajamčenih osebnih dohodkov. 

Glede na navedeno stališče v zvezi z osnutkom dogovora 
predlagane rešitve iz osnutka dogovora (zajamčeni osebni 
dohodki) v tem predlogu za izdajo zakona zaenkrat niso 
upoštevane, dokončno stališče glede te odbitne postavke pa 
bo zavzeto v osnutku zakona glede na besedilo sprejetega 
dogovora. . _ 

3. Sedanja odbitna postavka, ki se nanaša na pospešeno 
amortizacijo, bo v prihodnje odpadla, saj se po novem 
obračunskem zakonu vsi amortizacijski stroški (tako za mini- 
malno kot za pospešeno amortizacijo) nadomeščajo iz celot- 
nega prihodka. 

4 Prav tako bo odpadla sedanja odbitna postavka, ki se 
nanaša na biološka vlaganja v gozdove, ker gre pri tem za 
zakonsko obveznost, kar bo uveljavljeno kot posebna 
odbitna postavka. . . 

5. Glede odbitne postavke del dohodka, ki je dosežen s 
poslovanjem v tujini, je med rešitvijo iz republiškega zakona 
in predloga dogovora pomembna razlika. Po republiškem 
zakonu se kot odbitna postavka upošteva del dohodka, ki ga 
je davčni zavezanec dosegel s poslovanjem v tujini, če je bi 
ta del dohodka obdavčen po predpisih države, v kateri je bil 
dosežen, po predlogu dogovora pa je tak del dohodka ob- 
davčen tudi pri nas, pri čemer se obračunani znesek davka 
zmanjša za davek, plačan v tujini. Predstavniki SR Slovenije 
so v pripravah za predlog dogovora nasprotovali predlagani 
rešitvi, saj le-ta ni v skladu s sklenjenimi meddržavnimi dogo- 
vori o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V teh meddržavnih 
dogovorih je namreč jasno določeno, da se del dohodka, ki 
ga je davčni zavezanec dosegel v drugi državi in tam tudi 
plačal davek, ponovno ne obdavčuje v državi, kjer ima zave- 

L zanec sedež. Takšna pripomba je zavzeta tudi v predlogih 

stališč Skupščine SR Slovenije do tega predloga dogovora, 
zato navedena rešitev iz predloga dogovora v tem predlogu 
za izdajo zakona zaenkrat ni upoštevana, dokončno stališče 
glede te odbitne postavke pa bo zavzeto v osnutku zakona 
glede na besedilo sprejetega dogovora. 

6. V republiškem zakonu sta kot odbitna postavka upošte- 
vana tudi del skupnega dohodka, ki pripada drugim organi- 
zacijam združenega dela iz naslova vračila združenih sred- 
stev in nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi 
ter del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim 
delovnim ljudem. Predlagamo, da se navedeni odbitni 
postavki zadržita tudi v prihodnje, čeprav v predlogu dogo- 
vora sicer nista izrecno navedeni, saj gre pri tem za del 
skupnega dohodka, ki pripada drugemu zavezancu in bo 
drugi zavezanec zanj plačal davek. Ce takšne rešitve ne bi 
sprejeli, bi to pomenilo, da bi bil od istega dela dohodka 
davek plačan dvakrat. 

7. Republiški zakon predvideva se naslednje odbitne 
postavke: dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega 
počitka in delo ob praznikih ter del sredstev rezerv, ki jih je 
davčni zavezanec namenil brez obveznosti vračanja za pokri- 
vanje izgub v drugih temeljnih organizacijah združenega 
dela v letu, za katero se ugotavlja davčna obveznost. Upošte- 
vajoč restriktivni pristop predloga dogovora (pri čemer je 
treba navesti, da v dosedanjih pripravah za predlog dogo- 
vora takšne rešitve niso bile sprejete oziroma vključene v 
besedilo) v tej fazi zakonodajnega postopka predlagamo, da 
naj navedene odbitne postavke v prihodnje odpadejo. 

2. Davčne olajšave 
V obstoječi ureditvi je problematika davčnih olajšav v 

celoti prepuščena republiški oziroma pokrajinski zakonodaji, 
saj sedanji medrepubliški dogovor glede tega nima posebnih 
omejitev. 

V predlogu dogovora o usklajevanju davčnega sistema in v 
osnutku dogovora o osnovah davčne politike pa so vpraša- 
nja davčnih olajšav konkretneje urejena oziroma so postav- 
ljeni dokončni okviri za republiške oziFoma pokrajinske za- 
kone. . . ... 

V predlogu dogovora je predvideno, da se davčne olajšave 
uvajajo zaradi vzpodbujanja izvoza, izboljšanja gospodar- 
skega položaja rudnikov z jamsko eksploatacijo, vzpodbuja- 
nja zaposlovanja in zaradi uresničevanja drugih ciljev eko- 
nomsko stabilizacijske in razvojne politike. Poleg navedenih 
treh osnovnih usmeritev za določanje davčnih olajšav je v 
predlogu dogovora torej vsebovana tudi rešitev, da se lahko 
uvajajo tudi druge olajšave v skladu z ekonomsko in 
razvojno politiko republike. 

V osnutku dogovora o osnovah davčne politike so nave- 
dene olajšave podrobneje konkretizirane, poleg tega pa so 
dodane še nekatere druge olajšave, ki naj bi bile skupnega 
pomena za vse republike in pokrajini. Tako so v osnutKU 
dogovora predvidene naslednje davčne olajšave (ki se upoš- 
tevajo tako, da se določeni dohodek oziroma del dohodka 
odšteje od davčne osnove); 

- dohodek rudnikov z jamsko eksploatacijo, 
- del dohodka, ki je dosežen s povečanjem števila zapo- 

slenih oziroma z uvajanjem novih izmen, in sicer le v letu, v 
katerem se poveča število zaposlenih oziroma uvede nova 
izmena, 

- del dohodka, ki je dosežen z delom na domu, 
- del dohodka, ki je izločen za znanstvenoraziskovalno 

delo, izumiteljstvo in racionalizatorstvo, 
- del dohodka, ki ga je organizacija združenega dela s 

področja kmetijstva dosegla z drugo ali tretjo žetvijo, 
- del sredstev, ki jih organizacije združenega dela vlagajo 

na manj razvita območja. 
V osnutku dogovora je posebej predvidena olajšava za 

pospeševanje izvoza v tem smislu, da se davčna osnova 
zmanjša sorazmerno za delež, ki ustreza udeležbi doseže- 
nega prihodka na podlagi prometa blaga in storitev s tujino v 
celotnem prihodku davčnega zavezanca. Pri tem so predvi- 
deni konkretni odstotki olajšav glede na razmerje med pri- 
hodki doseženimi z izvoznimi posli, in celotnim prihodkom. 

Upoštevajoč obstoječo ureditev po republiškem zakonu in 
predvidene novosti v osnutku dogovora predlagamo glede 
določitve davčnih olajšav naslednje rešitve: 

1. V republiškem zakonu so predvidene številne olajšave, 

poročevalec 
21 



ki so odraz ekonomske in razvojne politike republike v seda- 
njem obdobju (8. člen). Glede na to, da je možnost določanja 
takšnih olajšav predvidena tudi v osnutku dogovora, zaen- 
krat ne predlagamo drugačnih rešitev. Pri tem pa je treba 
upoštevati, da bo v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka 
lahko prišlo do določenih sprememb glede sedanjih olajšav 
in sicer v zvezi z oblikovanjem izhodišč za določitev ekonom- 
ske in razvojne politike republike v planskih aktih za nasled- 
nja planska obdobja. 

2. V osnutku dogovora predvidene rešitve glede vlaganj 
na manj razvita območja in glede oprostitve plačevanja 
davka pri organizacijah z jamsko eksploatacijo so že realizi- 
rane v obstoječi republiški ureditvi, zato tu vsebinske spre- 
membe niso potrebne. V primerjavi z obstoječo ureditvijo se 
predlaga le sprememba v tem smislu, da se olajšava za pre- 
mogovnike z jamsko eksploatacijo uveljavi v sistemskem 
davčnem zakonu, medtem ko je bila doslej predmet letnih 
izvedbenih davčnih zakonov. 

3. Značilnost davčnih olajšav, ki so po osnutku dogovora 
povzete v drugi do peti alinei četrtega odstavka tega 
poglavja, je v tem, da se kot davčna olajšava upošteva del 
dohodka, dosežen z določeno aktivnostjo oziroma namenjen 
za določene namene. Po našem mnenju takšna rešitev ni 
primerna, saj zahteva ločeno ugotavljanje dela dohodka od 
določene aktivnosti (na primer od dela v tretji izmeni, od 
rezultata tretje žetve in podobno), kar glede na obstoječi 
obračunski sistem praktično sploh ni mogoče, saj se doho- 
dek po veljavni ureditvi ugotavlja za organizacijo kot celoto 
in ne za posamezne dele njene dejavnosti. Zato bi bila po 
našem mnenju primernejša rešitev, da se kot olajšava upoš- 
tevajo naložbe v navedene namene. V tem smislu je obliko- 
van tudi predlog stališč Skupščine SR Slovenije do predloga 
oziroma osnutka dogovora. 

Pripominjamo, da so nekatere navedene olajšave v sicer 
drugačni oblici (kot naložba in ne kot del dohodka) že upoš- 
tevane v republiškem zakonu, na primer glede uvajanja veči- 
zmenskega dela in glede naložb v opremo 2a raziskovalno 
delo. Zato v osnutku dogovora predvidenih rešitev iz navede- 
nih razlogov zaenkrat ne sprejemamo v navedeni obliki in 
predlagamo, da se zadrži obstoječa republiška ureditev. V 
nadaljnji fazi zakonodajnega postopka pa bodo tudi glede 
teh vprašanj lahko predvidene drugačne rešitve, upoštevajoč 
zlasti dokončno besedilo v sprejetih medrepubliških dogo- 
vorih. 

4. Tudi rešitve glede vzpodbujanja izvoza so v osnutku 
dogovora predvidene v drugačnem obsegu kot v republiš- 
kem zakonu. Razlika je v tem, da je obseh olajšav (izražen v 
odstotkih zniževanja davčne osnove) v osnutku dogovora 
ožji, po drugi strani pa osnutek dogovora predvideva ola- 
jšave za ves izvoz, naš zakon pa le za izvoz na konvertibilno 
področje. Ocenjujemo, da v sedanjih ekonomskih razmerah 
ni primerno zmanjševati obsega olajšav za izvoznike. Nadalje 
menimo, da je treba zadržati olajšave le za izvoz na konverti- 
bilno področje (in ne jih uvajati tudi za izvoz na klirinško 
področje). Zato je v predlogu staiišč Skupščine SR Slovenije 
do predloga in osnutka dogovora predlagano, da naj medre- 
publiški dogovor predvidi le nek minimalni obseg olajšav za 
izvoz, ki bi ga republike in pokrajini lahko s svojo zakono- 
dajo še razširile. 

Zato predlagamo, da se obstoječa ureditev olajšav za izvoz 
v naši republiki zadrži še naprej. Pri tem pa predlagamo v 
primerjavi z obstoječo ureditvijo le to formalno pravno spre- 
membo, da se olajšava za izvoz v celoti določi s sistemskim 
davčnim zakonom, medtem ko je bila ta olajšava doslej 
zajeta deloma v sistemskem, deloma pa v letnem izvedbe- 
nem davčnem zakonu. 

5. V okviru obstoječih olajšav (iz 8. člena republiškega 
zakona) predlagamo spremembo, da se namesto naložb za 
odpravo nočnega dela upoštevajo naložbe za uvajanje veči- 
zmenskega dela. Takšna sprememba izhaja iz predlagane 
rešitve glede olajšav za pospeševanje zaposlovanja po pred- 
logu dogovora, prav tako pa je bila že doslej uveljavljena v 
letnih izvedbenih davčnih zakonih. 

6. Predlagamo še, da se v sistemski davčni zakon vključi 
olajšava, ki se nanaša na pogodbene organizacije združe- 
nega dela in ki je bila doslej zajeta v letnih izvedbenih dav- 
čnih zakonih. Po tem predlogu se pri pogodbenih organiza- 
cijah združenega dela kot olajšava upoštevajo tudi odplačilo 

sredstev, ki jih je ustanovitelj oziroma poslovodja združil v 
pogodbeno organizacijo združenega dela in nadomestilo za 
gospodarjenje s tako združenimi sredstvi v smislu obrtnega 
zakona. Te olajšave so sistemskega značaja, zato je prav, da 
so vključene v sistemski davčni zakon. 

3. Davčni zavezanci 
Glede opredelitve davčnih zavezancev so med ureditvijo iz 

obstoječega republiškega zakona in predlogom dogovora 
določene razlike pravne narave. Po republiškem zakonu so 
davčni zavezanci temeljne organizacije združenega dela in 
druge organizacije, ki so po pravnem statusu z njimi ize- 
načene, ter delovne skupnosti, ki opravljajcwdela za organiza- 
cije združenega dela in druge podobne organizacije in skup- 
nosti. Delovne skupnosti v organih družbenopolitičnih skup- 
nosti, v samoupravnih interesnih skupnosti ter v družbeno- 
političnih in družbenih organizacijah po obstoječi ureditvi 
niso davčni zavezanci. Predlog dogovora pa vsebuje širši 
krog davčnih zavezancev, saj so kot zavezanci poleg temelj- 
nih organizacij združenega dela predvidene vse delovne 
skupnosti, torej tudi delovne skupnosti v organih družbeno- 
političnih skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih 
ter v družbenopolitičnih organizacijah. Pri tem pa predlog 
dogovora dopušča možnost, da se lahko navedene delovne 
skupnosti z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom 
oprostijo obveznosti plačevanja davka iz dohodka. 

Menimo, da obstoječe ureditve v republiškem zakonu ni 
treba spreminjati, saj je rezultat vsestranskih in poglobljenih 
razprav v republiki v postopku sprejemanja obstoječega 
sistemskega davčnega zakona. Pri tem je bilo zavzeto sta- 
lišče, da so davčni zavezanci le tiste delovne skupnosti, ki 
pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka v smislu 95. 
člena zakona o združenem delu in ne tudi delovne skupnosti, 
ki pridobivajo dohodek v smislu 96. in 97. člena zakona o 
združenem delu. 

Sicer pa med obema ureditvama praktično ni vsebinske 
razlike, saj tako ena kot druga zagotavljata oziroma omo- 
gočata, da delovne skupnosti v navedenih organih in skup- 
nostih dejansko ne plačujejo davka iz dohodka (prve na 
podlagi opredelitve davčnih zavezancev, druge pa na podlagi 
opredelitve možnih davčnih olajšav). 

4. Zastaranje davčne obveznosti in pravice do vračila 
preveč plačanega davka 

V obstoječem republiškem zakonu ni izrecno urejeno 
vprašanje zastaranja obveznosti za obračun in plačilo davka 
ter pravice do vračila preveč plačanega davka. To vprašanje 
v praksi sicer ni posebej aktualno, saj le redkokdaj pride do 
primera, ko bi bilo treba uveljaviti pravila zastaranja, saj 
obračune davčnih zavezancev kontrolira služba družbenega 
knjigovodstva, kar zagotavlja redno izpolnjevanje davčnih 
obveznosti. Ob nekaj posamičnih primerih pa se je glede 
obravnavanja teh vprašanj v praksi uporabljala pravna analo- 
gija po drugih podobnih davčnih ureditvah (davki občanov), 
kjer je uveljavljena zastaralna doba pet let. 

Na pobudo nekaterih davčnih zavezancev in službe druž- 
benega knjigovodstva bo to vprašanje v tem predlogu izre- 
cen urejeno, in sicer podobno kot pri nekaterih drugih dav- 
kih, tako da bo davčna obveznost in pravica do vračila 
preveč plačanega davka zastarala v petih letih, pri čemer pa 
absolutno zastaranje nastopi v desetih letih. 

5. Presežna vplačila davka 
V obstoječem republiškem sistemskem zakonu tudi ni 

rešeno vprašanje morebitnih presežnih vplačil davka nad 
okviri, določenimi v republiškem proračunu. Vendar pa je 
bilo to vprašanje urejeno v letnih izvedbenih davčnih zako- 
nih. V teh zakonih sta predvideni naslednji dve rešitvi. Prvič, 
če med letom vplačane akontacije davka presežejo predvi- 
deno dinamiko vplačil iz tega vira, se zniža višina nadaljnjih 
akontacij ali začasno ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij. 
Odločitev o tem sprejme Republiški sekretariat za finance. In 
drugič, če se z vplačili davka po obračunu za tekoče leto 
nabere več sredstev kot je za ta vir predvideno v republiškem 
proračunu za tekoče leto, se presežna sredstva (kolikor ni 
bila davčna stopnja že med letom dovolj znižana), prenesejo 
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v republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri 
določitvi obveznosti za prihodnje leto. _ 

Glede na to da je ureditev navedenih vprašanj sistemske 
narave, predlagamo, da se te določbe iz letnega izvedbenega 
davčnega zakona prenesejo v sistemski davčni zakon. 

6. Povišanje denarnih kazni 
Denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške, ki so 

predvidene s tem zakonom, že štiri leta niso bile spreme- 
njene in so v primerjavi s podobnimi kršitvami na drugih 
področjih sorazmerno nizke. Zato predlagamo, da se obsto- 
ječa višina denarnih kazni glede na padec vrednosti dinarja v 
tem obdobju ustrezno valorizira, in sicer približno za tri- 
kratno sedanjo vrednost. 

IV. Finančne in druge posledice 
S tem zakonom ne bodo nastale nove finančne obveznosti 

za proračune družbenopolitičnih skupnosti. 

Vpliv predlaganih novosti v davčnem sistemu na spre- 
membe finančnih obveznosti davčnih zavezancev je okvirno 
prikazan v prejšnjih poglavjih, podrobneje pa bo to prika- 
zano v naslednjih fazah zakonodajnega postopka oziroma v 
postopku obravnavanja in sprejemanja izvedbenih davčnih 
zakonov. 

Ta zakon tudi ne bo povzročil povečanja administrativno 
tehničnih in drugih strokovnih opravil pri uporabnikih druž- 
benih sredstev. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti 

1. člen 
V 4. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18- 
1097-80 in 23-1004/83) se četrta alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

»— obveznosti, določene z zakonom ali na podlagi za- 
kona,« _ , , . 

Peta, deveta in deseta alinea se črtajo. Dosedanja sesta, 
sedma in osma alinea postanejo nove peta, šesta in sedma 
alinea. 

2. člen 
Osma alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»»- v naložbe za uvajanje večizmenskega dela«. 

3. člen 
Za 8. členom se doda novi 8. a člen, ki se glasi: 

»8. a člen 
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna 

.osnova zmanjša za odplačilo sredstev, ki jih je ustanovitelj 
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo zdruze- 
neqa dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združe- 
nimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, 1-3/79 in 6-261/83.).« 

4. člen 

Drugi odstavek 9. člena se nadomesti s tremi novimi 
odstavki, ki se glasijo: 

»Po poprejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša 
še za: 

- 25%, če znaša odstotni delež od 5 do 10% 
- 50%, če znaša odstotni delež nad 10 do 20% 
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20 do 40% 
- 100%, če znaša odstotni delež nad 40%. 
Davčne olajšave iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni 

priliv, dosežen v konvertibilnih devizah. 
V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne vsteje 

del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih firm.« 
5. člen 

Na koncu prvega odstavka 10. člena se črta pika in doda 
besedilo »ter od dohodka premogovnikov z jamsko eksploa- 
tacijo«. 

6. člen 
V 16. členu se besedilo »52. člena zakona o ugotavljanju in 

razporejanju celotnega prihodka in dohodka« o nadomesti z 
besedilom »zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju pri- 

1 hodka.« 
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7. člen 
Za 19. členom se dodajo novi 19. a do 19. c člen, ki se 

9,asii0: »19. a člen 
Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara v 

petih letih po preteku leta, v katerem je nastala davčna obvez- 

Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka in 
obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po 
preteku leta, v katerem jih je plačal. 

19. b člen 
Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka ustavi 

vsako uradno dejanje pristojnega organa ozjroma službe, ki 
mu je namen obračun in plačilo davka in je dano v vednost 
davčnemu zavezancu. ... 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plača- 
nega davka in obresti ustavi vsako dejanje, ki ga davčni 
zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma službi, da 
doseže vračilo. , . . 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok 
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko preteče deset let 

od dneva, ko je prvič pričelo teči. 
19. c člen 

Če med letom vplačane akontacije davka presežejo predvi- 
deno dinamiko vplačil iz tega vira, Republiški sekretariat za 
finance zniža višino nadaljnjih akontacij ali začasno ustavi 
vplačevanje nadaljnjih akontacij. 

Če se z vplačili davka po obračunu za tekoče leto nabere 
več sredstev kot je za ta vir predvideno v republiškem pro- 
računu za tekoče leto, se presežna sredstva prenesejo v 
republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri 
določitvi obveznosti za prihodnje leto.« 

8. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »15.000 din« nado- 

mesti z besedilom »50.000 din«.   
V drugem odstavku se besedilo »od 3.000 do 10.000 din« 

nadomesti z besedilom »od 15.000 do 30.000 din«. 
9. člen 

V prvem odstavku 22. člena se besedilo »od 5.000 do 50.000 
din« nadomesti z besedilom »od 15.000 do 150.000 din«. 

V drugem odstavku se besedilo »od 1.000 do 5.000 din« 
nadomesti z besedilom »od 3.000 do 15.000 din«. 

10. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 
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PREGLED 
določb Zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti, ki se spremenijo oziroma dopolnijo 

4. člen 
Davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek, 

je doseženi dohodek davčnega zavezanca, zmanjšan za: 
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam 

združenega dela iz naslova vračila združenih sredstev in na- 
domestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi; 

- del skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim 
delovnim ljudem; 
- znesek obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo 

dela skupnega pomena za temeljne organizacije združenega 
dela; 

- del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah, ki 
so večje od predpisanih minimalnih, vendar največ do višine 
75 odstotkov amortizacije, izračunane po predpisih (minimal- 
nih stopnjah); 
- prispevek za biološka vlaganja v gozdove; 
- del dohodka, ki ga je davčni zavezanec dosegel s poslo- 

vanjem v tujini, če je bil ta del dohodka obdavčen po predpi- 
sih države, v kateri je bil dosežen; 
- del dohodka, ki pripada tujim osebam iz naslova vlaganja 

sredstev v domačo organizacijo združenega dela za skupno 
poslovanje; 
- odstotni del povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR 

Sloveniji v preteklem letu, ki je določen z zakonom, s katerim 
se določajo davčne stopnje; 

- dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka 
in delo ob praznikih; 
- del sredstev rezerv, ki jih je davčni zavezanec namenil 

obveznosti vračanja za pokrivanje izgub v drugih temeljnih 
organizacijah združenega dela v letu, za katero se ugotavlja 
davčna obveznost. 

8. člen 
Davčna osnova iz 4. člena tega zakona se zmanjša za zneske, 
ki jih je davčni zavezanec v obdobju, za katero se ugotavlja 
davčna obveznost, vložil: 

- v razvoj prednostnih dejavnosti, za katere je to določeno 
z družbenim planom SR Slovenije ali z zakonom, s katerim se 
določajo davčne stopnje v skladu z akti, s katerimi se določa * 
politika izvajanja družbenega plana SR Slovenije v posamez- 
nem letu; 

- v proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju; 
- v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelo- 

vanja; 
- v predelavo odpadkov za pridobivanje surovin; 
- v izgradnjo čistilnih naprav za vodo in zrak; 
- v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo; 
- v pridobitev materialnih pravic domačega izvora, ki se v 

skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, in sicer 
patenti, licence, modeli, vzorci in žigi ter v opremo za uvedbo 
teh materialnih pravic v proizvodnjo; 
- v naložbe za odpravo nočnega dela; 
- v programe ljudske obrambe in v zavarovanje družbe- 

nega premoženja po načelih družbene samozaščite; 
- v stanovanjsko izgradnjo. 
Davčna osnova se zmanjša tudi za: 
- štirikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec vložil v inve- 

sticije na manj razvitih obmejnih območjih v SR Sloveniji, v 
investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji na podlagi 

samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev ter 
v investicije na območju SAP Kosova; 

- trikratni znesek, ki ga je davčni zavezanec na drugačni 
osnovi vložil v investicije na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji ter v investicije na območje manj razvitih republik v 
SFR Jugoslaviji. 

Podrobhejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po 
prejšnjih odstavkih, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

9. člen 
Davčnim zavezancem-izvoznikom, ki z izvozom blaga 

domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se 
davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju 
med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, 
povečano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom dav- 
čnega zavezanca. 

Po prejšnjem odstavku izračunana davčna osnova se 
zmanjša še: 

- za 50 odstotkov, če znaša odstotni delež od 15 do 25 
odstotkov; 

- za 75 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 25 do 50 
odstotkov; 
- nad 100 odstotkov, če znaša odstotni delež nad 50 od- 

stotkov. 

10. člen 
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka poseb- 

nih organizacij za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb in od dohodka loterijskih organizacij, ki prirejajo igre na 
srečo po posebnem zakonu. 

Davčnim zavezancem, pri katerih je od celotnega števila 
delavcev zaposlenih več kot 10 odstotkov invalidnih oseb, se 
plačilo obračunanega davka zniža za 80 odstotkov, davčnim 
zavezancem, pri katerih je od celotnega števila delavcev zapo- 
slenih od 5 do 10 odstotkov invalidnih oseb, pa se plačilo 
obračunanega davka zniža za 4C adstotkov. 

16. člen 
Davčni zavezanec ne obračunava in ne plačuje davka za 

obdobje, za katero je v periodičnem obračunu oziroma zaklju- 
čnem računu izkazal izgubo v poslovanju po določbah 52. 
člena zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka. 

21. člen 
Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajanega davka, 

najmanj pa s 15.000 dinarji, se kaznuje za gospodarski presto- 
pek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega 
zakona o ugotavljanju davčne osnove (4. člen) in davčnih 
olajšav (7. do 11. člen) navede v obračunu davka napačne 
podatke in je zaradi tega prišlo do znižanja davčne osnove 
oziroma višine obračunanega davka. 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

22. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek davčni zavezanec, če v predpisanem roku ne pred- 
loži obračuna davka (14. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

•• 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o določitvi stopenj 

in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 

(ESA-601) __ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 15.11. 
1984 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
DOLOČITVI STOPENJ IN NEKATERIH OLAJŠAV ZA DAVEK IZ 
DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
IN DELOVNIH SKUPNOSTI V LETIH 1984 in 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
čiena, 261., 262. in 309. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

^Takšen postopek predlagamo iz naslednjih razlogov: 
S predloženim zakonom se predlagajo spremembe seda- 

njih davčnih stopenj za davek iz dohodka za leti 1984'n 1985. 
Davčne stopnje za leto 1984 se znižujejo, za leto 1985 pa se 
usklajujejo s spremenjeno davčno osnovo za teto 19ub, ki 
izhaja iz spremenjenega obračunskega sistema. Navedene 
stopnje morajo biti nujno sprejete že letos, da bi lahko učin- 

kovale na obračun davčne obveznosti tako za leto 1984 kot za 
leto 1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za fi- 
nance 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republis 
kem sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za 
finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
LJUBLJANA 

POVZETEK 

V obstoječem izvedbenem davčnem zakonu za leti 1984 
in 1985 je med drugim določena tudi višina davčnih sto- 
penj za davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti. Splošna davčna stopnja 
znaša 2,8%, davčna stopnja za prioritetne dejavnosti pa 
0,9%. Navedene davčne stopnje je treba spremeniti ozi- 
roma posebej določiti stopnje za leto 1984 in posebej za 
leto 1985, in sicer iz naslednjih razlogov: 

1. Podatki o obračunanih davčnih akontacijah za leto 
1984 kažejo, da bi se ob veljavni stopnji iz tega vira nateklo 
več sredstev, kot je predvideno v republiškem proračunu 
za leto 1984. Zato je treba navedene stopnje ustrezno 
znižati. Tako se s tem predlogom predlaga znižanje 
splošne davčne stopnje za leto 1984 od 2,8% na 1,8%, 
znižanje davčne stopnje za prioritetne dejavnosti pa od 
0,9% na 0,6%. 

2 Novi obračunski sistem, ki bo pričel veljati v začetku 
prihodnjega leta, (uveljavljen z zveznim zakonom o ugo- 
tavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 

ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka) bo 
pomembno vplival na oblikovanje davčne osnove. Zaradi 
prenosa pokrivanja pospešene amortizacije in obresti za 
kredite (razen obresti za osnovna sredstva) iz dohodka v 
celotni prihodek, bo davčna osnova za leto 1985 predvi- 
doma dosti manjša. Ocenjujemo, da se bo davčna osnova 
v letu 1985 zaradi delovanja novega obračunskega 
sistema znižala za okoli 50%. Zaradi navedenega znižanja 
davčne osnove bo treba spremeniti davčne stopnje za leto 
1985, tako da bodo iz tega vira zagotovljena potrebna 
sredstva za splošno porabo v republiki, kot bodo predvi- 
dena z republiškim proračunom za leto 1985. Glede na 
navedeno se s■ tem predlogom predlagajo za leto 1985 
nove, nominalno povečane davčne stopnje, in sicer 
splošna stopnja v višini 4,2%, stopnja za prioritetne dejav- 
nosti pa v višini 1,4%. 

V skladu z osnutkom resolucije za leto 1985 se v pred- 
logu zakona kot nova davčna olajšava za obračun davka v 
letu 1985 upoštevajo tudi naložbe v razvoj drobnega go- 
spodarstva. 

1. člen 
2 člen zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 

davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 (Uradni list SRS, st. 
41-1614/83 in 16-822/84) se spremeni tako, da se glasi: 

»Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah: 
— temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 

darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te orga- 

nizacije združenega dela, v letu 1984 po stopnji 1,8, v letu 
1985 pa po stopnji 4,2; 

- temeljne organizacije združenega dela s področja elek- 
trogopsodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živil- 
skih proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih pro- 
izvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in 
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela, v letu 1984 po stopnji 0,6, v letu 1985 pa po 
stopnji 1,4. 
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2. člen 
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Davčna osnova za obračun davka za leto 1985 se zmanjša 

tudi za zneske, ki jih je davčni zavezanec vložil v razvoj 
drobnega gospodarstva.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane novi tretji 

odstavek, se besedilo »po prejšnjem odstavku« nadomesti z 
besedilom »po prejšnjih odstavkih«. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi u Uradnem 

listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

1. 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- prvi odstavek 35. člena in prvi odstavek 109. člena - kjer 

je določeno, da za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, 
ki se financirajo iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti, 
plačujejo delavci v združenem delu tem družbenopolitičnim 
skupnostim davek iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela; 

- drugi odstavek 109. člena in 7. točka prvega odstavka 
321. člena - kjer je določeno, da se sistem financiranja druž- 
benopolitičnih skupnosti ter sistem, viri iri vrste davkov 
določajo z zakonom; 

- prvi odstavek 111. člena - po katerem se davki, ki se 
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, 
plačujejo po predpisih in v korist družbenopolitične skup- 
nosti, na katere območju temeljna organizacija trajno opravlja 
dejavnosti; 

- četrti odstavek 109. člena - po katerem družbenopoli- 
tične skupnosti samostojno določajo višino davkov, taks in 
drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek. 

2. 
V postopku sprejemanja sta dva medrepubliška dogovora z 

davčnega področja, in sicer dogovor o usklajevanju davčnega 
sistema in dogovor o osnovah davčne politike. Z navedenima 
dogovoroma bodo določeni nekateri skupni elementi za več 
vrst davkov, ki. bodo podrobneje opredeljeni v republiških 
oziroma pokrajinskih davčnih zakonih. Poleg drugih davkov 
bo v teh dogovorih vključen tudi davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Glede 
tega davka prinašata dogovora nekaj pomembnih sprememb 
v primerjavi z obstoječo ureditvijo, ki se nanašajo predvsem 
na določitev davčne osnove in davčnih olajšav. 

Navedena dogovora bo Skupščina SR Slovenije obravna- 
vala in sprejela predvidoma ob koncu decembra letos. Ko 
bosta dogovora sprejeta, bo treba z njima uskladiti obstoječi 
republiški zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/ 
80 in 23/80). Usklajevanje navedenega zakona bo predvidoma 
opravljeno v prvem polletju 1985, tako da bodo spremembe 
lahko pričele veljati od 1. 1. 1986. 

Z obstoječim izvedbenim davčnim zakonom je bil podrobno 
urejen davčni instrumentarij za davek iz dohodka določen za 
dve leti skupaj, torej za 1984 in 1985. Sedanje davčne ureditve 
po mnenju predlagatelja ni treba spreminjati razen glede 
davčnih stopenj. 

Z zakonom o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v letih 1984 in 1985 (Uradni list SRS, št. 41/83 in 16/ 
84) so določeni podrobnejši elementi za obračun davčne 
obveznosti za leti 1984 in 1985. Eden od teh elementov so 
davčne stopnje. Po obstoječi ureditvi plačujejo zavezanci 
davek v letih 1984 in 1985 po naslednjih stopnjah: 

- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te orga- 
nizacije združenega dela - 2,8, 

- temeljne organizacije združenega dela s področja elek- 
trogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živil- 
skih proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih pro- 
izvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in 
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela - 0,9. 

Navedene stopnje je treba spremeniti oziroma posebej 
določiti stopnje za leto.1984 in posebej za leto 1985, in sicer iz 
naslednjih razlogov: 

t Podatki o obračunanih davčnih akontacijah za leto 1984 
kažejo, da bi se ob nespremenjenih davčnih stopnjah iz tega 
vira nateklo znatno več sredstev, kot je predvideno v republiš- 
kem proračunu za leto 1984. Zato je treba dejanske prilive 
sredstev uskladiti z načrtovanimi prilivi po proračunu in 
obstoječe stopnje za leto 1984 znižati. 

2. V letu 1985 prične veljati novi zvezni zakon o ugotavlja- 
nju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o 
ugotavljanju in razporejanju prihodka (Uradni list SFRJ, št. 56/ 
84-v nadaljnjem besedilu: novi obračunski zakon). Rešitve iz 
novega obračunskega zakona bodo pomembno vplivale na 
oblikovanje davčne osnove, to velja še zlasti za določbe, po 
katerih se amortizacija osnovnih sredstev v celoti nadomešča 
iz celotnega prihodka in za določbe, po katerih se iz celot- 
nega prihodka nadomešča tudi pretežni del obresti (razen 
obresti za osnovna sredstev). Prenos teh stroškov iz dohodka 
i/ celotni prihodek bo v prihodnje vplival na oblikovanje 
manjše davčne osnove. 

Zato je treba za leto 1985 določiti drugačne davčne stopnje, 
ki bodo upoštevale vpliv navedenih sprememb obračunskega 
sistema na oblikovanje davčne osnove. Glede na to, da se bo 
davčna osnova zmanjšala, bo treba davčne stopnje ustrezno 
nominalno povečati. 

V skladu z osnutkom resolucije za leto 1985je treba v zakon 
za leto 1985 vklučiti novo davčno olajšavo, ki se nanaša na 
naložbe v razvoj drobnega gospodarstva. 

3 
a) Ocena za leto 1984 

V republiškem proračunu za leto 1984 je predviden priliv iz 
tega davka v višini 4.200 mio din. Ta sredstva naj bi se zbrala 
na podlagi obstoječih davčnih stopenj, ki znašajo: 2,8% 
splošna stopnja in 0,9% stopnja za prioritetne dejavnosti Te 
stopnje so nižje v primerjavi s stopnjami, ki so bile določene v 
zakonu, sprejetem ob koncu preteklega leta. Takrat je namreč 
splošna stopnja znašala 3,25%, stopnja za prioritetne dejav- 
nosti pa 1%. V skladu s sprejetim Programom ukrepov in 
aktivnosti po sprejemu ukrepov za odmrznitev cen in 
finančno konsolidacijo gospodarstva, je bila prvotno 
določena stopnja v maju znižana za 10% na sedanjo višino 
(2,8% in 0,9%). 

Z januarsko akontacijo davka (obveznost za december leta 
1983) in s poračunom davčne obveznosti po zaključnem 
računu za leto 1983 se je v republiški proračun za leto 1984 iz 
tega vira nateklo 1.000 mio din. Upoštevajoč dejstvo da so 
pri ivi iz drugih virov republiškega proračuna med letom prite- 
kali preko predvidene dinamike, davčni zavezanci doslej niso 
vplačevali akontacij za leto 1984. Republiški sekretar za 
finance je namreč v skladu s poobllastilom iz izvedbenega 
davčnega zakona začasno ustavil vplačilo letošnjih akontacij. 

Po ocenah Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
mogoče zaradi bistveno večjih prilivov iz drugih virov repu- 
bliškega proračuna predvideno višino potrebnih sredstev iz 
tega davka v znesku 4.200 mio din zmanjšati na 2.500 mio din. 

Ta sredstva se bodo v republiški proračun natekla z vplači- 
lom treh akontacij davka do konca leta. 

Upoštevajoč te razloge in oceno potrebnih sredstev za leto 
1985 je treba obstoječe davčne stopnje za leto 1984 bistveno 
znižati. 
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b) Ocena za leto 1985 
V skladu z usmeritvami osnutka resolucije o politiki ure- 

sničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 v letu 1985 je predvideno, da bo rast 
sredstev za splošno porabo v republiki za leto 1985 za 1 O /o 
zaostajala za nominalno rastjo dohodka. Na podlagi planskih 
izhodišč je predložena možna rast porabe z indeksom ?47,7. 
Sredstva za splošno porabo na ravni republike in občin se 
bodo oblikovala na nespremenjenih virih sredstev in stopnjah 
iz leta 1984. 

Upoštevajoči ta načela, je republiški neto proračun za leto 
1985 predviden v višini 26.277 mio din in dogovorjena poraba 
občin v višini 17.592,3 mio din. Prispevek SR Slovenije zvez- 
nemu proračunu je v osnutku proračuna federacije za leto 
1985 določen v višini 30.597,2 mio djn oz, za 53,7% večji kot v 
letu 1984 V primerjavi z letom 1984 je pri oblikovanju prihod- 
kov za splošno porabo v republiki in za prispevek zveznemu 
proračunu v letu 1985 potrebno upoštevati sledeče: 

- predviden obseg splošne porabe v občinah zahteva 
občutnejšo prerazporeditev prihodkov med republiko in obči- 
nami kot je bila v preteklih letih, ne glede na to, da je v 
izhodiščih za oblikovanje splošne porabe v občinah predvi- 
deno, da imajo vse občine uveden občinski davek iz osebnega 
dohodka delavcev po stopnji 0,35% (v letu 1984 so imele 
davek v tej višini uveden samo občine, ki so prejemale dopol- 
nilna sredstva iz republiškega proračuna in občine, ki se jim je 
odstopal posebni republiški prometni davek). Občinam bo 
potrebno v celoti zagotoviti okoli 3.469 mio din. Predlagamo, 
da se ta deficit pokrije s sorazmerno večjim deležem odstop- 
lienega posebnega prometnega davka, kot je ta znašal v letu 
1984 in z odstopom davka od skupnega dohodka občanov v 
višini 100% (dosedaj je republika odstopala ta davek v višini 
50%). ,, , i 

- v osnutku zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov ■ 
proračuna federacije za leto 1985 predviden znesek kotizacije 
SR Slovenije za približno 2.000 mio din presega ocenjen priliv 
temeljnega prometnega davka, ki pripada republiki. 

Iz navedenega izhaja, da je potrebno v okviru obstoječih 
virov sredstev za republiški bruto proračun v letu 1985 zago- 
toviti dodatno okoli 4.000 mio din. Predlagamo, da se ta 
dodatni znesek zagotovi iz davka iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnostih, in sicer: 

- s poračunom davčne obveznosti zavezancev za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti po obračunu davka iz dohodka za leto 1984, in 

- s prilivi davka po davčni ureditvi za leto 1985. 

4. 
a) Predlog za nove stopnje za leto 1984 

Upoštevajoč potrebna sredstva v republiškem proračunu za 
leto 1984 iz tega davka v višini 2.500 mio din in sredstva po 
obračunu davčne obveznosti z zaključnim računom za leto 
1984, bi bilo treba obstoječe davčne stopnje znižati za pri- 
bližno 30%. 

Tako predlagamo, da se splošna stopnja zniža od 2,8 na 
1,8%, stopnja za prioritetne dejavnosti pa od 0,9% na 0,6%. 

b) Predlog za nove stopnje za leto 1985 
Po obstoječem zakonu veljajo davčne stopnje (splošna 

stopnja 2,8% in stopnja za prioritetne dejavnosti 0,9%) tudi za 
obračun davčne obveznosti za leto 1985. Ocenjujemo, da bi 
znašal priliv davka okoli 9.000 mio din, z Novim obračunskim 
zakonompa so uveljavljene pomembne novosti, ki bodo vpli- 
vale na opredelitev in višino davčne osnove (posebej prenos 
pokrivanja pospešene amortizacije in pretežnega dela obresti 
iz dohodka v celotni prihodek). Z navedenimi ukrepi v 
obračunskem sistemu se bo namreč davčna osnova za leto 
1985 pomembno znižala: ocenjujemo, da se bo znižala za 
okoli 50%. Obresti in pospešena amortizacija imajo namreč 
veliko večji vpliv na oblikovanje davčne osnove kot na obliko- 
vanje dohodka, saj znaša delež obresti v dohodku okoli 17% 
in pospešena amortizacija 1,4%, med tem ko znaša delež 

obresti v davčni osnovi okoli 54% in amortizacija nad predpi- 
sanimi stopnjami okoli 4%. 

Ocenjujemo, da je potrebno davčno stopnjo zvišati za okoli 
50% Tako predlagamo, da naj bi davčne stopnje za leto 1985 
znašale: splošna stopnja 4,2%, stopnja za prioritetne dejavno- 
sti za 1,4%. S takšnimi stopnjami bo predvidoma dosežen 
"priliv v republiškem proračunu za leto 1985 v višini 7.500 mio 
din kar pomeni manj kot bi znašal priliv ob nespremenjenih 
stopnjah iz leta 1984 (2,8%; 0,9%) in nespremenjenem 
obračunskem sistemu. 

c) Predlog za novo davčno olajšavo 
V osnutku resolucije o politiki uresničevanju usmeritev 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1985 je pod točko III. 1.2. predvideno, da se bo osnova za 
davek iz dohodka zmanjšala za znesek vlaganj v drobno 
gospodarstvo, če to zagotavlja odpiranje novih delovnih mest 
in povečano proizvodnjo. Glede na načelo sistemskega dav- 
čnega zakona, da se podrobnejše davčne olajšave v letnih 
izvedbenih davčnih zakonih določajo glede na vsakoletno 
resolucijo, predlagamo, da se za obračun davka v letu 1985 
upošteva tudi navedena olajšava za naložbe v drobno gospo- 
darstvo. 

5. 

S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti. 
Finančne obveznosti temeljnih organizacij združenega dela - 
davčnih zavezancev pa^o podrobneje prikazane v prejšnjem 
P°S predlaganim zakonom se pri organih družbenopolitičnih 
skupnosti in organizacijah združenega dela - davčnih zave- 
zancih ne bo povečal obseg strokovnih in administrativno 
tehničnih opravil, ki bi zahtevala nove zaposlitve delavcev m 
dodatna sredstva. 

PREGLED 
določb zakona o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v letih 1984 in'1985 (Uradni list SRS, 
št. 41/83 in 16/84), ki se spremenijo: 

2. člen 
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah: 
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 

darstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te orga- 
nizacije združenega dela - 2,8%; 

- temeljne organizacije združenega dela s področja elek- 
trogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živil- 
skih proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih pro- 
izvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in 
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela - 0,9%. 

6. člen 
Davčna osnova se zmanjša tudi za zneske, ki jih je davčni 

zavezanec vložil: 
• - v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka m rib, v 

izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in 
objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo, v izgradnjo 
gozdnih cest ter v izgradnjo objektov za pridobivanje mineral- 
nih gnojil, 
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije, 
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov, 
- v naložbe za uvajanje večizmenskega dela. 
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po 

prejšnjem odstavku, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 
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POROČILO 

o uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije, ki jih 

je sprejela 23. 4. 1984 ob obravnavi poročila o izvajanju 

zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter 

razvoju energetskega gospodarstva 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 15.11. 
1984 obravnaval: 

- Ppročijo o uresničevanju sklepov skupščine SR Slove- 
nije, ki jih je sprejela 23. 4. 1984 ob obravnavi poročila o 
izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter 
razvoju energetskega gospodarstva, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko. 

Skupščina SR Slovenije je 29. 6. 1983 obravnavala poročilo 
o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in stanju ter 
razvoju energetskega gospodarstva in ob tem sprejela več 
pomembnih sklepov. Zadolžila je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da poroča, kako bodo sklepi realizirani. Poročilo je 
Skupščina SR Slovenije obravnavala 23. 4. 1984 in sprejela 
naslednji sklep: 

1. Nadaljevati je potrebno s tako politiko cen, da bo možno 
pokrivati stroške enostavne reprodukcije in vsaj del minimal- 
nega programa za razširjeno reprodukcijo ter da je na zvezni 
ravni potrebno razrešiti problem marže v prometu premoga 
na drobno. 

2. Pospešiti aktivnosti za pristop temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuitete do leta 1990 
in njegovim spremembam in dopolnitvam ter ustvariti takšne 
pogoje, da bodo nepodpisniki samoupravnemu sporazuma 
spoznali interes za pristop k samoupravnem sporazumu. 

3. Okrepiti aktivnosti za dokončanje optimalnega izbora 
izgradnje elektroenergetskih objektov ter zagotoviti, da bo po 
sprejemu tega izbora gradnja predvidenih objektov v skladu z 
dinamiko in zagotovljenimi finančnimi viri. 

4. Pripraviti celovito analizo o izgradnji Nuklearne elek- 
trarne Krško z vidika vseh pozitivnih kot tudi negativnih iz- 
kušenj. 

5. Samoupravno organiziranost elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva je potrebno uveljaviti do 30. 6. 1984. 

6. Elektrogospodarstvo in premogovništvo morata v letu 
1984 intenzivirati izvajanje notranjih ukrepov za racionalno 
poslovanje. 

7. Z najširšo družbeno akcijo je potrebno pospešiti osvešče- 
nost delovnih ljudi in občanov ter njihovo pripravljenost za 
racionalno uporabo razpoložljive energije. Organizacije zdru- 
ženega dela, ki še niso pristopile k pripravi in izvajanju varče- 
valnih ukrepov, naj to čimprej opravijo. 

Poročilo prikazuje, kako so bili navedeni sklepi Skupščine 
SR Slovenije realizirani do konca meseca septembra 1984, 
oziroma kako so potekale posamezne aktivnosti. 

1. Cene električne energije 
Uporabniki in izvajalci električne energije in premoga so na 

Skupščini Interesne skupnosti elektrogospodarstva in premo- 
govništva 25. 4. 1984 sprejeli ovrednoteno elektroenergetsko 
bilanco za leto 1984, s katero so določili vrednost proizvodnje 
v višini 45.824,50 mio din za planirano prodajo 9,378,000 GWh 
električne energije. Z odlokom o najvišji ravni cen premoga in 
električne energije (Uradni list SFRJ, štev. 66/83) je Zvezni 
izvršni svet določil od 23. 12. 1984 dalje večje cene do 0,50 

din/kWh in dovolil, da so se tako povečane cene uporabljale 
tudi za poletno sezono. 

Učinek povečanja cen za 0,50 din/kWh je za I. polletje 1984 
znašal 2.081 mio din. Učinek zaradi podaljšanja višje sezon- 
skih tarifnih postavk v času od 1. 4. do 30. 6. 1984 pa je znašal 
2.475 mio din. Tako je bil prihodek od prodaje električne 
energije v SR Sloveniji povečan v obdobju januar - junij 1984 
za 4.556 mio din. Prihodek od prodaje električne energije v SR 
Sloveniji in izven je znašal v I. polletju 20.893 mio din, kolikor 
so znašali tudi stroški poslovanja v prvem polletju. 

Po odloku o pogojih in načinu oblikovanja cen in družbeni 
kontroli cen v letu 1984 (Uradni list SFRJ, št. 23/84) je ostala 
cena za električno energijo v pristojnosti Zveznega izvršnega 
sveta. Odlok je podaljšal veljavnost zimske sezone do 30. 9. 
1984, ni pa spreminjal tarifnih postavk za prodajo električne 
energije (Uradni list SFRJ, št. 50/84). Delavski svet sestavljene 
organizacije Elektrogospodarstva Slovenije je sprejel od 1. 
10. 1984 dalje linearno povečanje tarifnih postavk za prodajo 
električne energije za 29,9%. Učinki podaljšanja zimske 
sezone od 1. 4. do 1. 10. 1984 predstavljajo za 11,15% večji 
prihodek preračunan za celo leto. 

Učinek povečanja cene od 23. 12. 1983 in podaljšanje 
visoke sezone tudi v obdobju julij - september ob planirani 
prodaji v II. polletju 1984 znaša 4.489 mio din, povišanje cene 
za 29,9% od 1. 10. 1984 dalje pa še nadaljnjih 2.906 mio din. 

Celotni učinek podaljšanja sezone in povečanja cene elek- 
trične energije 23. 12. 1983 in 1. 10. 1984 bo predvidoma 
znašal 11.951 mio din. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si 
je na podlagi sklepov Skupščine SR Slovenije prizadeval, da 
bi Zvezni izvršni svet oblikoval takšno ceno električne ener- 
gije, ki bi v SR Sloveniji pokrivala vsaj stroške enostavne 
reprodukcije, vendar to stališče ob povečanju cen električne 
energije ni bilo upoštevano. 

Predvideni prihodek od prodaje električne energije v letu 
1984 bo 43.901 mio din, z elektroenergetsko bilanco pa so 
celotni stroški ovrednoteni v višini 45.825 mio din. Predvideno 
razliko bo elektrogospodarstvo in premogovništvo nadome- 
stilo z notranjimi ukrepi in učinki stranskih dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je maja 1984 sprejel 
odlok o načinu oblikovanja prodajnih cen v prometu na 
drobno oziroma na debelo za proizvode iz pristojnosti repu- 
blik (Uradni list SRS, štev. 16/84). Na podlagi tega odloka in 
povečanja cen premoga pri proizvajalcih od 1. 8. 1984 trgov- 
ske organizacije združenega dela, ki opravljajo promet s pre- 
mogom, zaračunavajo 8% od netto fakturne cene proizvajalca 
za razvoj premogovništva in usmerjajo ta sredstva na Repu- 
bliško energetsko skupnost. Trgovinske organizacije za 
oskrbo s premogom za široko potrošnjo so z Republiško 
energetsko skupnostjo sklenile dogovor o uporabi tako zbra- 
nih sredstev. 

28 poročevalec 



2. Samoupravni sporazum o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti , 
elektrogospodastva SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije je na 16. rednem zasedanju 14. 2. 1904 
razglasila veljavnost sprememb samoupravnega sporazuma o 
temeliih plana za tekoče srednjeročno obdobje, ker so bili 
izpolnjeni po&oji za njegovo uveljavitev. Stopnja sprejema 
navedenega sporazuma je bila 60,5%. Sklenjeno je bilo, da 
predlaga Skupščini SR Slovenije zakon o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financira- 
nje izgradnje elektroenergetskih objektov in objektov premo- 
govništva zaradi zagotovitve nezmanjšanega priliva sredstev 
in enakopravnosti udeležencev samoupravnega sporazuma 
oziroma zavezancev po zakonu in da se začno spremembe 
sporazuma uporabljati z dnem uveljavitve predlaganega 
zakona. Skupščina SR Slovenije je predlagani zakon sprejela 
23. aprila 1984. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodastva Slovenije je skupaj z občinskimi energetskimi 
skupnostmi vodila še nadalje pospešeno akcijo za pristop k 
samoupravnemu sporazumu s spremembami in dopolnitvami 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990. Določila samouprav- 
neqa sporazuma glede na določila zakona dajejo udeležen- 
cem sporazuma možnost plačevanja priključnih moči ob 
zagotovitvi dogovorjene višine sredstev, medtem ko zave- 
zanci po zakonu te možnostf nimajo. V samoupravnem spora- 
zumu je tudi predvideno, da bodo v času zmanjšanih proiz- 
vodnih zmožnosti oziroma v času trajanja omejitev porabe 
podpisniki samoupravnega sporazuma prednostno upošte- 
vali pri preskrbi z električno energijo. 

Opisani stimulativni pogoji za pristop k samoupravnemu 
sporazumu, kakor tudi neposredni stiki s potencialnimi udele- 
ženci samoupravnega sporazuma in pojasnjevanje prednosti 
samoupravnega sporazuma so povečali stopnjo sprejema 
samoupravnega sporazuma le na 62,8% do konca meseca 
avgusta. Menimo, da bo nadaljnji pristop k sporazumu odvi- 
sen predvsem od poteka razvojnih programov v organizacijah 
združenega dela, kakor tudi od predpisov, ki urejajo zagotav- 
ljanje trajnih obratnih sredstev. 

Posebna samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva in premogovništva SR Slovenije bo morala do nasled- 
njega srednjeročnega obdobja proučiti možnost, ali lahko- 
uporabniki računajo na vrnitev združenih sredstev in tudi na 
vrnitev nadomestila za gospodarjenje s sredstvi, ali le na 
doseganje ugodnejših določenih pogojev oziroma prednosti. 
Ker morajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela pred odločitvijo o združevanju sredstev, vedeti za namen 
združevanja, je potrebno v primeru nevračljivosti sredstev 
tovrstno določilo vnesti v samoupravni sporazum. 

3. Optimalen izbor izgradnje 
elektroenergetskih objektov 

V skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije je elektrogo- 
spodarstvo Slovenije do 30 6. 1984 pripravilo II. del predloga 
za izbor objektov kontinuitete za pokrivanje porabe električne 
energije v obdobju 1986-1990. Predlog je izdelan na podlagi 
predvidene 4,5% letne rasti potrošnje električne energije, 
izhajajoč iz dosežene porabe v letu 1983 za obdobje 
1983-1990, kar je v skladu z usmeritvijo, da bo poraba celotne 
energije rastla v naslednjem srednjeročnem obdobju sicer 
počasneje od družbenega proizvoda, vendar bo poraba ener- 
gije iz domačih virov, med njimi zlasti električne energije, 
naraščala hitreje. Prognoza porabe električne energije predvi- 
deva, da bomo v letu 1990 potrebovali 11,79 mlrd kWh elek- 
trične energije. Za pokrivanje te porabe bo potrebno rekon- 
struirati naprave skupne moči 272 MW v obstoječih objektih 
ter pričeti graditi v naslednjem srednjeročnem obdobju 469 
MW novih zmogljivosti, in sicer: 

a) Vlaganja v obstoječe proizvodne objekte: 
- TE Trbovlje II 125 (9£) ^•* 
- TE Tuzla V, vlaganja v rudnik PK Potočari 
- Obnova HE Fala, 9. in 10. agregat 40 MW 

Skupaj 272 MW 

b) Vlaganje v nove proizvodne objekte: 
- TE Ugljevik II + rudnik (BiH) 
- HE Vrhovo (Sava) 
- TE-TO Trbovlje III 
- HE Boštanj (Sava) 
- HE Hrastje (Mura) 
- HE Bistrica (Avstrija) 
- HE Blanca (Sava) 
- HE Veržej (Mura)  

100 M W 
35 MW 
210 M 

35 MW 
22 MW 
10 MW 
35 MW 
22 MW 

Skupaj 469 

Dejansko bo instalirana moč elektroenergetskega sistema 
porasla le za 411 MW, ker bo prenehalo obratovanje 58 MW 
dotrajanih zmogljivosti v HE Fala in TE Trbovlje I 

c) Ostali objekti in sicer: objekti prenosa, distributivni 
objekti napetosti 110 kV, objekti primarne energije za potrebe 
elektrogospodastva (premog, uran) in deponija premoga 
Lakonca, male hidroelektrarne s priključnimi daljnovodi po 
programu SLO in ostale male HE. 

Skupščina posebne samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva in premogovništva SR Slovenije je 27. 9. 
1984 sprejela predlog izbora objektov kontinuitete za pokriva- 
nje porabe električne energije v obdobju 1986-1990, II. del in 
osnutek do leta 1995. . 

Ob načrtovanju elektroenergetskih objektov za naslednje 
srednjeročno obdobje je treba upoštevati, da trajajo priprave 
in gradnja novih elektroenergetskih objektov dalj kot eno 
petletno plansko obdobje. Zato vsebuje II. del predloga elek- 
trogospodarstva za gradnjo objektov kontinuitete tudi oceno 
potreb in objektov za pokrivanje porabe električne energije v 
obdobju 1991-.1995. Predvidevajo, da bo v navedenem sred- 
njeročnem obdobju poraba električne energije naraščala po 
stopnji 4,2% letno, tako da bi v letu 1995 potrebovali 14,482 
milijarde kWh letno. .. . 

Sestavljeno organizacijo elektrogospodarstva Slovenije je 
Republiški komite za energetiko zadolžil, da do 31. 12. 1984 
dokonča strokovne podlage, na osnovi katerih bo možna 
odločitev o izboru objektov, ki bodo morali biti zgrajeni po 
letu 1990 - to so: HE Bistrica, HE Krško, HE Brežice, HE 
Mokrice HE Tacen, HE Ježica, HE Mota, HE Glina, HE Mursko 
Središče, HE Apače, HE Radgona, HE Radenci, HE II, TE;TO 
Maribor, TE-TO Dolsko, TE Tuzla B I, TE Tuzla B II, HE Idrijca. 

V navedenem programu je dan poudarek gradnji verige 
hidroelektrarn na Savi in Muri v skladu z načelom izkoriščanja 
domačih, obnovljivih in najcenejših virov energije. Z gradnjo 
navedenih hidroelektrarn bo dana vzpodbuda oživljanju 
gospodarske rasti v Sloveniji, saj bo pri tej gradnji zaposlen 
znaten del slovenskih projektantskih, gradbenih, proizvodnih 
in montažnih zmogljivosti. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je 
mogoče navedene hidroelektrarne zgraditi skoraj v celoti z 
domačimi silami, brez uvoza opreme in tuje tehnologije. 

Odločitev o pričetku izgradnje posameznega objekta bo 
sprejela Posebna samoupravna interesna skupnost za elek- 
trogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije na podlagi 
izdelane-dokumentacije in ob ustrezno zagotovljenih finan- 
čnih sredstvih. 

d) Potrebna vlaganja v obdobju 1986-1990 za proizvodne in 
ostale skupine objektov so predvidena po cenah iz decembra 
1983 148.343 mio din, oziroma skupaj s potrebnimi sredstvi za 
odplačila že najetih inozemskih kreditov in domačih kreditov 
v višini 19.453 mio din pa 167.796 mio din. Sredstva za tak 
program izgradnje naj bi uporabniki in izvajalci zbirali iz 
prispevkov za moč in energijo, prispevka čistega dohodka 
TOZD, z bančnimi krediti, s povečanim namenskim deležem 
za razširjeno reprodukcijo v ceni električne energije in z 
morebitnim ljudskim posojilom (za gradnjo HE na Savi in 
Muri) 

V analizi razvoja možnosti SR Slovenije je v obdobju 
1986-1990 ugotovljeno, da je v elektroenergetiki in premo- 
govništvu (brez komercialnega premoga) v obdobju 
1986-1990' možno vlagati le 65,9 mlrd din po cenah iz leta 
1983. To pomeni, da za financiranje izgradnje potrebnih ener- 
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getskih objektov ni zagotovljenih več kot polovica potrebnih 
sredstev. S 65,9 mlrd din bo mogoče dokončati le začete 
elektroenergetske objekte iz obdobja 1981-1985 in elektroe- 
nergetske objekte, ki naj bi bili dokončani do leta 1990. 

Za elektroenergetske objekte, ki jih je potrebno začeti gra- 
diti v obdobju 1986-1990, da bi proizvajali električno energijo 
po letu 1990 torej ni razrešeno zagotavljanje sredstev. Zato bo 
do sprejetja srednjeročnega plana 1986-1990 potrebno 
razrešiti še financiranje objektov kontinuitete, da energija ne 
bo postala ob predvideni stopnji rasti porabni omejitveni 
faktor razvoja gospodarstva in porabe v široki potrošnji. 

4. Analiza izgradnje jedrske elektrarne Krško 
V trinajstih letih priprave, izgradnje in zagona jedrske elek- 

trarne Krško je prišlo do vrste izredno velikih sprememb doma 
in v svetu, ki so posredno vplivale na graditev elektrarne, 
dobave, izvozne licence, zakasnitve, financiranje, predpise in 
izdajo soglasij, kar se vse odraža danes pri obratovanju JE 
Krško v okviru združenih elektrogospodarstev Slovenije in 
Hrvaške. 

Za obdobje priprav na izgradnjo JE Krško, ki zajema drugo 
polovico šestdesetih let in začetek sedemdesetih, ko je pri- 
prave vodila še delovna skupina pri Poslovnem združenju 
energetike SR Slovenije, je na področju energetike značiino 
sledeče: 

- ukinjena je bila zvezna komisija za jedrsko energijo, tako 
da v naslednjem obdobju na zvezni ravni ni bilo organa, ki bi 
bil neposredno zadolžen za razvoj na področju jedrske ener- 
getike vse do začetka osemdesetih let, ko je te obveznosti 
prevzel Zvezni komite za energetiko in industrijo, 

- po občutnem padcu vlaganj v elektroenergetske objekte 
koncem šestedesetih in v začetku sedemdesetih let in hudih 
električnih mrkih je prišlo do močnega vlaganja v elektroener- 
getske objekte, 

- ne glede na zmanjšano porabo električne energije v SR 
Sloveniji (6,5%) napram ostalim republikam in avtonomnim 
pokrajinam (od 7-10%) je Elektroinštitut Milan Vidmar ocenil 
nujnost intenzivne izgradnje hidro in termoelektrarn, vključno 
z jedrsko elektrarno, 

- tehnične in ekonomske analize razpoložljivih tipov jedr- 
skih elektrarn v svetu so pokazale, da komercialno preverjene 
enote jedrskih elektrarn z močmi preko 600 MW, SR Slovenija 
ne more sama graditi, 

- predinvesticijske študije na Poslovnem združenju ener- 
getike so pokazale ekonomsko in tehnično upravičenost 
izgradnje jedrske elektrarne v SR Sloveniji. 

Na osnovi ocen in predlogov elektrogospodarstev SR Slo- 
venije in SR Hrvaške sta izvršna sveta Skupščine SR Slovenije 
in Sabora SR Hrvaške sprejela sporazum o izgradnji skupne 
jedrske elektrarne 27. 10. 1970, ki ga je Skupščina SR Slove- 
nije potrdila 4. in 10. 12. 1970 (Uradni list SRS, št. 44/70). 
Sporazum zajema poleg izgradnje druge jedrske elektrarne 
na ozemlju SR Slovenije tudi izgradnjo druge jedrske elek- 
trarne na ozemlju SR Hrvaške po načelih enake soudeležbe. 

Glede pristopa k realizaciji projekta jedrske elektrarne je 
nujno ugotoviti slabo strokovno in kadrovsko pripravljenost 
vseh sodelujočih pri pripravi projekta JE Krško. IB Elektropro- 
jekt je pozimi 1970/71 pripravil razpisno dokumentacijo za 
jedrsko elektrarno ob pomoči zunanjega konzultanta. Ocenje- 
vanje prispelih ponudb pa sta prevzela združena investitorja: 
Savske elektrarne Ljubljana in Elektroprivreda Zagreb. 

Elektrogospodarske organizacije Slovenije in Hrvaške so 
določile Savske elektrarne Ljubljana kot ustanovitelja iz SR 
Slovenije in Elektroprivredo Zagreb kot ustanovitelja iz SR 
Hrvaške, ki sta nato 18. 4. 1971 sklenili Pogodbo o pripravi 
izgradnje JE Krško. Določen je bil koordinacijski odbor in 
delovna skupina s sedežem v Krškem za pripravo graditve 
elektrarne. Za spremljanje investicije pa sta Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in Izvršni svet Sabora SR Hrvaške imeno- 
vala koordinacijsko skupino (Skupina 5 plus 5), ki je imela 
nalogo koordinacije in spremljanja na ravni izgradnje JE 
Krško. Vse sklepe sta obravnavali obe koordinaciji - investi- 
torjev in izvršnih svetov - pomembnejše sklepe pa sta obrav- 
navala tudi izvršna sveta Skupščine SR Slovenije in Sabora 
SR Hrvaške. 

Ocenjevanje ponudb je na komisijski način z angažiranjem 
velikega števila zunanjih strokovnjakov izvedla Delovna sku- 

pina za pripravo izgradnje v Krškem. Podkomisije in stro- 
kovne skupine so ocenjevale samo tehnične dele ponudb. 
Ocenjevanje se je izredno zavleklo. Usklajevanje ponudb je 
terjalo dopolnitve projektov, izpade ponudnikov, zamenjave 
nosilcev ponudb v zadnjem trenutku - VVestinghouse, Pitts- 
burgh je zamenjal VVENESE, Bruxel!es - in večkratne prekini- 
tve ocenjevanj. Tako je bil od petih začetnih ponudnikov 
(ASEA Švedska, AECL Kanada, GE/Ansaido ter VVestinghouse 
iz ZDA in KWU Nemčija) izbran VVestinghouse šele novembra 
1973, ko je bilo z njim 28. 11. 1973 podpisano namensko 
pismo. 

Razlogi za izbor VVestinghouse so bili naslednji: 
— najkrajši rok dograditve — 53 mesecev po podpisu po- 

godbe, 
— ugodno kreditiranje — EXIM Banka in komercialne 

banke, 
- referenčna jedrska elektrarna - Angra 1 v Braziliji, 
- primerna moč elektrarne znotraj razpisa - PWR 632 MW 

neto. 
Koncem leta 1973 so se začele priprave za sklenitev odgo- 

varjajočih sporazumov z Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo na zvezni ravni preko ZAMTES. Tako sta bila 24. 6. 
1974 podpisani Sporazum o projektu za JE Krško med SFRJ 
in Mednarodno agencijo za atomsko energijo, po katerem je 
JE Krško postala agencijski projekt (po statutu Agencije to 
pomeni projekt pod pokroviteljstvom in ob pomoči ter nad- 
zoru Agencije), ter tripartitni sporazm o zagotovitvi uslug 
obogačevanja za projekt JE Krško med SFRJ in ZDA (US AEC) 
ter Mednarodno agencijo za atomsko energijo. Na osnovi 
tripartitnega sporazuma, ki nadomešča Sporazum o sodelo- 
vanju, kakršnega bi morala sicer podpisati SFRJ z US AEC, so 
lahko krajem meseca junija 1974 podpisali predstavniki inve- 
stitorjev dolgoročno pogodbo z US AEC za obogačevanje 
urana, ki ga bo.potrebovala JE Krško za življenjsko dobo (30- 
letna pogodba). 

Sporazumi z Mednarodno agencijo so bili pripravljeni in 
realizirani s sodelovanjem Inštituta Jožef Štefan. 

Ugodne politične ter finančne razmere so omogočile inve- 
stitorjem v tistem času zagotoviti devizne kredite ne samo 
preko EXIM banke za 90% ameriških dobav opreme in goriva 
(156 mio in 19,8 mio US$) temveč tudi kredite komercialnih 
bank: CITICORP (204 mio US$) in PEFCO (28,8 mio US$). 

Na vztrajne zahteve investitorjev je EXIM Banka, kljub 
začetnemu nasprotovanju, pristala in za njo tudi CITICORP na 
kapitaliziranje interkalarnih obresti, za kar je EXIM Banka dala 
dodatni kredit (28 mio $). Takšna finančna politika je bila v 
tistem obdobju v SFRJ Jugoslaviji željena, da bi se pritegnilo 
čimveč tujih sredstev za razvojne potrebe jugoslovanskega 
gospodarstva. • 

Zaradi počasnosti pri ocenjevanju ponudb in izboru dobavi- 
telja so bile odločitve o investiciji v JE Krško odložene na leto 
1974. Na to sta vplivala dva svetovna dogodka, ki sta nega- 
tivno vplivala na razvojne programe jedrske energetike v 
svetu, in sicer: 

- prva naftna kriza z bojkotom industrijskih dežel s strani 
članic OPEC in s prvim skokom cen nafte, 

- Indija je preizkusila svoj prvi jedrski naboj ter s tem 
sprožila reakcije vodilnih jedrskih držav zapadnega bloka, ki 
so nato formirale Londonski klub ter začele z zaostrovanjem 
izvozne politike na področju transfera jedrske tehnologije. 

Posledica tega je bil sprejem vrste novih predpisov, sodne 
prepovedi graditev, nasprotovanje javnosti, gospodarska 
recesija z znižanji prognoz potrošnje električne energije, 
kasnitve pri graditvi jedrskih elektrarn in kasneje še splošna 
gospodarska kriza z izrednim porastom obrestnih mer, ki 
onemogoča kreditno sposobnost elektrogospodarskih orga- 
nizacij itd. 

Priprava glavne pogodbe s firmo VVestinghouse se je zavle- 
kla precej preko predvidenega roka in je bila podpisana šele 
avgusta 1974. Formalno je sicer Delovna skupina za pripravo 
izgradnje prenehala obstajati 22. 3. 1974, ko je bila razformi- 
rana po sprejemu Pogodbe o združevanju sredstev zaradi 
skupne izgradnje in skupne eksploatacije JE Krško med elek- 
trogospodarstvi Slovenije in Hrvaške, ki sta jih zastopala oba 
investitorja, vendar je kadrovsko ista skupina nadaljevala delo 
v Nuklearni elektrarni Krško - v ustanavljanju. Istega leta je 
bil sprejet investicijski program, kot pogoj za vse nadaljnje 
aktivnosti, vendar je bilo treba še isto leto sprejeti tri anekse 
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(julij september, december). Z Aneksom III je bila šele zak- 
ljučena finančna konstrukcija, ko so bili ocenjeni skupni 
stroški na 7.264,867.000 din. 

Ključna vprašanja, ki so zavirala sprejetje investicijskega 
proarama, kakor tudi kupoprodajne pogodbe z VVestinghou- 
seom, skozi katero naj bi se realiziral tak investiciiski pro- 
gram, so bila zlasti naslednja: 

- obseg obveznosti Westinghousea na podlagi pogodbe 
»na ključ« in razmejitev napram obveznostim investitorja, 

- udeležba domače industrije, kontradobave in VVesting- 
houseova vlaganja v Jugoslaviji, ,ni 

- uporaba ameriških predpisov in standardov, drugih stan- 
dardov (industrijskih, internih VVestinghouseovih ipd.) ter 
jugoslovanskih predpisov, 

- zavarovanje jedrskih škod (materialno in proti tretjim 
nspham} 

- pogodbene obveznosti VVestinghousea glede na »refe- 
r6nCloki'6ga ranci jje, penali ter ostale pogodbene obveznosti 

^Ker je Westinghouse vztrajal na svojih predlogih in stan- 
dardnih rešitvah, so bila pogajanja dolgotrajna. 

Vzporedno z delom investitorjev sta slovenska in hrvaška 
industrija že leta 1971 začeli s pripravami za sodelovanje pri 
izgradnji jedrske elektrarne Krško. Februarja 1971 so delovne 
organizacije Djuro Djakovič, Litostroj, Hidromontaza, Rade 
Končar, Jugoturbina, Metalna, Hidroelektro in Gradiš ustano- 
vili Konzorcij za izgradnjo jedrskih elektrarn (KNE). Pridružila 
sta se mu tudi oba projektanta Elektroprojekt Zagreb in 
Elektroprojekt Ljubljana. Zastavili so si nalogo, da ze pri prvi 
jedrski elektrarni sodelujejo v čimvečjem obsegu, najmanj pa 
s 50% vrednosti celotne elektrarne. Cilji KNE, ki so zajemali 
sodelovanje pri projektiranju, kompletna gradbena dela, pro- 
iektiranie, izdelavo in dobavo jeklene lupine zadrževalnega 
hrama, transport vse opreme, kompletno montažo vse 
opreme, po možnosti čimvečji delež opreme v domači izde- 
lavi postopki kontrole kvalitete pri izdelavi opreme in graditvi 
in montaži, so bili vnešeni v razpisno dokumentacijo kot 
zahteva, ki jo morajo ponudniki izpolniti. V ponudbah in 
kasnejših razgovorih so bili za KNE doseženi deleži od 50I do 
60% vrednosti celotne elektrarne. Z Memorandumom o spora- 
zumu med WEC in KNE so bili pred podpisom namenskega 
pisma parafirani glavni pogoji in obveznosti West|nghousea 
napram Konzorciju. Ob podpisu glavne pogodbe je Memoran- 
dum postal sestavni del pogodbe (Dodatek E). Za našo indu 
stri jo so bile s tem sicer pridobljene pomembne pozicije, ki jih 
je bilo v naslednjem obdobju težko obdržati pred pritiski 

West?qhouse je zamenjal pogajalsko ekipo, postavil pro- 
jektno vodstvo in koncem leta 1974 začel z izvajanjem pro- 
jekta NE Krško - v ustanavljanju je šla v izvedbo projekta z 
nekaterimi še ne razčiščenimi pogodbenimi odnosi ter nedo- 
rečenimi tehničnimi projektnimi osnovami. Med njimi izsto- 
P3)0 vloga in obseg investitorjevega nadzora glede na naše 
predpise in ameriške predpise ter standarde, 

- potrjevanje prihajajoče projektne dokumentacije s strani 
investitorja po pogodbi z VVestinghouseom ter problem 

* nostrifikacije projektne dokumentacije za potrebe pridobitve 
gradbenih dovoljenj, ' 

- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti napram Vvesting- 
houseu zaradi pomanjkljive jugoslovanske zakonodaje, ki 
npr jedrskega zavarovanja sploh ni poznala v tistem času, 

- nedorečenost glede stopnje seizmičnosti na lokaciji 
Krško 

- izbor najprimernejšega hladilnega sistema elektrarne 
glede na postavljene pogoje lokacijske odločbe iz avgusta 
1974. 

Reševanje vseh teh odprtih in drugih vprašanj, ki so se 
pojavljala tekom izvajanja projekta, je postala dnevna preoku- 
pacija vodstva NE Krško - v ustanavljanju, investitorjev nepo- 
sredno in preko Poslovnega odbora NE Krško, kjer so po 
Sporazumu zastopali interese investitorjev, kakor tudi vrste 
zunanjih strokovnih organizacij ter projektantov. 

Poseben problem predstavlja analiza vzrokov kasnitev pri 
izvajanju projekta. Pri razreševanju nastalih situacij, ko je 
VVestinghouse grozil z zapustitvijo gradbišča, so vsi pristojni 
upravni organi v SFR Jugoslaviji dali podporo vodstvu NE 
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Krško - v ustanavljanju, ko je prenašalo vso krivdo izključno 
in v celoti na VVestinghouse ter s tem reševalo usodo projekta. 
Danes pa le moramo priznati, da smo ze takrat poznali lastne 
hibe in da so bili tudi na strani investitorja, domačih izvajal- 
cev, carine in celo upravnih organov dani vzroki za večje in 
manjše kasnitve projekta. Investitor je dejansko viozi! °9r° 
mne napore za odstranjevanje pomanjkljivosti in vzrokov ki 
so ali ki bi pripeljali do kasnitev po krivdi jugoslovanskih 
udeležencev, vključno s subjektivnimi napakami Na drugi 
strani pa izkušnje v svetu kažejo, da samo najbolj usposob- 
ljene in velike elektrogospodarske organizacije uspejo dogra- 
diti jedrske elektrarne v planiranem roku ali vsaj z manjšimi 
kasnitvami do nekaj mesecev. Primerjava z ostalimi Pr°lektl 

jedrskih elektrarn iz istega obdobja kaže, da so tud! subjek- 
tivne slabosti in lokalni dejavniki doprinesli k zakasnitvam in 
da je možnost vplivanja na VVestinghouse in njegove proizva- 
jalce razmeroma majhna. Primer, ki potrjuje take zaključkese 
nanaša na prvo brazilsko jedrsko elektrarno Angrai ki e tudi 
referenčna elektrarna za Krško in so jo pričeligradit Pred "E 

Krško Polno moč je Angra I dosegla sele leto dni za J F. Krško. 
Danes pa Angra I še ne obratuje zaradi zamenjave cevi v 
kondenzatorjih. 

Od zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na kasnitev izgradnie JE Krško, moramo upoštevati zlasti: 
- pomanjkljivosti naše zakonodaje na jedrskem področju 

°b-ZapomanfkyivoVstrokovnost in kadrovsko zasedbo uprav- 
nih organov za specifično področje lociranja, izgradnje in 
obratovanja jedrskih elektrarn, 

- spremembe v politiki ZDA glede izvoza opreme za jedr- 
ske elektrarne in izvoza jedrskega goriva, 

- posreden vpliv sprememb upravnih navodi! US NKU po 
nezaodi na Otoku treh milj, 

- pogosto spreminjanje domačih predpisov na področju 
financ, carine, zunanje trgovine, deviznega poslovanja, 

- spremembe v odnosu javnosti in posameznih družbenih 
ustanov napram jedrskim elektrarnam. 

Premaaovanje vseh teh dejavnikov je terjalo znatne napore 
številnih delovnih organizacij, ustanov, institutov upravnih 
oraanov in izvršnih svetov prizadetih republik ter federacije 
ob pomoči mednarodnih dejavnikov Mednarodne agencije za 
atomsko energijo, ameriške ambasade, US NRC, pa tudi dru- 
<5ih tujih inšpekcijskih organov za področje jedrske energije. 
Ob tem pa je potrebno ugotoviti, da kljub nekaterim posku 
som za bolj organiziran in sistematičen pristop k razreševanju 
te problematike doma nismo uspeli - vzporedno z razvojem 
projekta JE Krško - razviti celotne potrebne pravne in 
upravne infrastrukture, ki je danes nujna v vsaki državi, ki 
gradi in uporablja jedrske elektrarne. 

Kljub vsem navedenim pomanjkljivostim in težavam smo od 
izgradnje do začetka poskusnega obratovanja zagotovili mini- 
malni obseg potrebnih predpisov na zvezni in republiški ravni, 
ter izpeljali vse mednarodne aktivnosti tako, da je investitor 
lahko izpolnil pogodbene obveznosti do VVestinghousea ter 
dobil jedrsko gorivo iz ZDA na osnovi izdane izvozne licence 
in postopoma pripravil vse potrebno za začetek poskusnega 
obratovanja. 

Po planu bi morala JE Krško začeti poskusno' obratovati 
koncem leta 1978, dejansko pa je začela s polnitvijo jedrskega 
goriva v reaktor 5. maja 1981. Zakasnitev izgradnje je znašala 
28 mesecev. 

Vzrok velikim kasnitvam med poskusnim obratovanjem so 
bile vibracije cevi v predgrelnikih uparjalnikov, za odpravo 
katerih sta bili potrebni dve modifikaciji, poleti 1982 in med 
prvim remontom ter prve menjave goriva poleti 1983 

Invenstitorji in Jedrska elektrarna Krško so uredili pogod- 
bene odnose z VVestinghouseom 6. junija 1983, ko jim je s 
podpisom Protokola VVestinghouse predal elektrarno. 

Jedrska elektrarna Krško se ja na osnovi sprejetih samo- 
upravnih aktov ter izdanega soglasja za začetek obratovanja 
registrirala kot delovna organizacija 26. 2. 1984 in začela 
poslovati s 1. 3. 1984. Zaradi nedokončanih del na upravni 
stavbi, nekaterih drugih nedovršenih del, popolnosti doku- 
mentacije izvedenih del v skladu s predpisi pa jedrska elek- 
trarna še vedno nima uporabnega dovoljenja na osnovi 
zakona o graditvi objektov. 
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Velik uspeh predstavlja planiran in izveden program pri- 
prave obratovalnih kadrov JE Krško. Potrebni strokovnjaki so 
se usposabljali doma in specializirali pri VVestinghouseu. 

Kljub temu, da VVestinghouse ni v celoti izpolnjeval obvez- 
nosti iz Memoranduma in težavam, ki so se pojavljale v času 
graditve in montaže, je treba v celoti pohvaliti uspešnost 
delovnih organizacij Konzorcija pri graditvi jedrske elektrarne 
Krško. Negove delovne organizacije so sedaj prevzele tudi 
specifične naloge v času letnih remontov, ki ga sedaj lahko 
izvede JE Krško že z minimalno strokovno pomočio VVestina- 
housea. 

Visoko usposobljeno pogonsko in vzdrževalno osebje v JE 
Krško lahko s pomočjo teh delovnih organizacij v času 
remontov in pri nujnih intervencijskih pogojih, ob zagotovitvi 
potrebnih rezervnih delov iz uvoza, vodi jedrsko elektrarno in 
jo vzdržuje na visoki stopnji razpoložljivosti in varnosti s 
povprečno letno razpoložljivostjo na 70%, ki jo v zadnjem 
obdobju dosega jedrska elektrarna Krško. Jedrska elektrarna 
Krško se tako uvršča v zgornjo četrtino lestvice razpoložljivo- 
sti jedrskih elektrarn v zapadnem svetu. Tehnično je to zado- 
voljiv uspeh in je v skladu s prognozami iz predinvesticijskih 
študij.. 

Meritve radioaktivnih izpustov iz jedrske elektrarne ter 
meritve koncentracij radioaktivnih snovi v okolici elektrarne v 
zadnjih treh letih dokazujejo, da je stopnja ogroženosti oko- 
lice zaradi obratovanja jedrske elektrarne Krško pod zakon- 
sko predpisanimi mejami in na ravni podobnih jedrskih elek- 
trarn v Švici in Zahodni Nemčiji. O pozitivnih izkušnjah nad- 
zora okolja jedrske elektrarne je potrebno javnost še bolje 
obveščati. 
Stalni nadzor nad fizikalnim, kemičnim in biološkim onesna- 
ženjem reke Save in- podtalnice, ki ga izvajajo strokovne 
organizacije iz SR Slovenije ter SR Hrvaške, vključno z nadzo- 
rom toplotne obremenitve Save zagotavlja, da obratovanje 
jedrske elektrarne v predpisanih mejah ne poslabšuje ekološ- 
kih pogojev v reki Savi in seveda še manj v okoliških podtal- 
nicah. 

Za primere jedrskih nesreč, katerih verjetnost je sicer izre- 
dno majhna in katerih posledice so po najnovejših strokovnih 
ocenah občutno manjše, kot so dosedaj predpostavljali na 
osnovi ameriških upravnih navodil, so štabi in enote civilne 
zaščite v JE Krško in okoliških občinah strokovno usposob- 
ljeni. 

Veliko breme za JE Krško, EGS in vse slovensko gospodar- 
stvo pa predstavlja odplačevanje obresti in glavnic vseh naje- 
tih tujih kreditov, ki za JE Krško po izključitvi plinskih elek- 
trarn in deleža za Rudnik urana Žirovski vrh znašajo 515,2 mio 
US$ in obsegajo: 

- za uvoženo opremo 180 mio$ 
- za gorivo 20 mio$ 
- za plačilo gradbenih del preko 60$ 

i - za plačilo domače opreme in montažo 65 mio$ 
- za ostale materilne stroške in ustanovna vlaganja, ki 

vključujejo tudi usposabljanje kadrov v ZDA, je bilo porablje- 
nih 11,5 mio$ 

- za plačevanje interkalarnih obresti pa so bili najeti 
dodatni krediti, ki skupaj znesejo preko 166 mio$ (stanje 31 3 
1983). 

Današnje stanje kreditov je torej bistveno pogojeno s kon- 
ceptom finančne konstrukcije iz leta 1974, saj bi lahko z 
drugačno finančno konstrukcijo, ki bi slonela na konceptu 
minimiziranja inozemskih stroškov ter večjim naslanjanjem 
na domače vire financiranja, prihranili več kot polovico tujih 
kreditov. 

Z refinanciranjem tujih kreditov za NE Krško v okviru sploš- 
nega jugoslovanskega programa, t. j. z refinanciranjem glav- 
nic po kreditih CITICORP, EXIM Banke in PEFCO zaleta 1982, 
1983 in 1984, bo projekt zaradi dodatnih obresti dražji za cca 
130 milijonov dolarjev. Letne anuitete bodo v letih 1985-1988 
presegle zneske 100 milijonov dolarjev, kar bo izredno 
povečalo delež deviznih obveznosti infrastrukturnih objektov. 

5. Samoupravna organiziranost 
elektrogospodarstva in premogovništva 

Po uspešno izvedenem referendumu 31. 1. 1984, na kate- 
rem so sodelavci elektrogospodarstva in dejavnosti premo- 
govništva odločali o vsebini opravil skupnega pomena, je 

elektrogospodarstvo nadaljevalo s pripravami vseh potrebnih 
aktov za reorganizacijo. Delavci združeni v sestavljeno orga- 
nizacijo elektrogospodarstva Slovenije in sestavljeno organi- 
zacijo REK Franc Leskošek Luka so se na referendumu 15.10. 
1984 odločali o spremembah določil samoupravnih sporazu- 
mov o združitvi v sestavljeno organizacijo elektrogospodar- 
stva Slovenije in sestavljeno organizacijo REK Franc 
Leskošek Luka, ki pomenijo tudi zaključevanja reorganizacije 
opravil skupnega pomena. Referendum o samoupravnem 
sporazumu o združitvi delovnih organizacij v sestavljeno 
organizacijo elektrogospodarstva Slovenije ni uspel v eni 
temeljni organizaciji združenega dela združeni v delovni orga- 
nizaciji Termoelektrarni Šoštanj in eni temeljni organizaciji 
združenega dela združeni v delovno organizacijo Elektro 
Maribor. Prav tako pa tudi ni uspel referendum o samouprav- 
nem sporazumu o združitvi delovnih organizacij v sestavljeno 
organizacijo REK Franc Leskošek Luka v dveh temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela združeni v delovno organizacijo 
Termoelektrarne Šoštanj in eni temeljni organizaciji združe- 
nega dela združeni v delovno organizacijo Rudnik lignita 
Velenje. Referendum o samoupravne"! sporazumu o združitvi 
delovnih organizacij v sestavljeno organizacijo REK Edvard 
Kardelj je bil uspešno izveden že junija 1984 pri čemer pa je 
potrebno poudariti, da ga je zaradi določene nedorečenosti in 
uskladitve s popreje omenjenima samoupravnima sporazu- 
moma potrebno dopolniti v manjšem obsegu. 

Ne glede na izid referenduma bo elektrogospodarstvo in 
premogovništvo moralo intenzivno nadaljevati s pripravo 
samoupravnih sporazumov o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih med delovno skupnostjo skupnega 
pomena oziroma delovnimi organizacijami skupnega pomena 
in temeljnimi organizacijami združenega dela premogovniš- 
tva in elektrogospodarstva. 

Na področju premogovništva je dosežena bistvena vsebin- 
ska sprememba pri organiziranju rudnikov rjavega premoga. 
Rudniki rjavega premoga so se povezali v eno delovno organi- 
zacijo rudnikov rjavega premoga Slovenije. 

Spremembe v organiziranosti organizacij združenega dela 
s področja proizvodnje električne energije so vezane na avto- 
matizacijo naprav, zato v tem trenutku ne terjajo nobenih 
sprememb. Pri organiziranju proizvodnje termoelektrične 
energije ni pravilno organizirana le Toplarna Ljubljana. 

Skupni organ za tolmačenje in spremljanje izvajanja druž- 
benega dogovora o organiziranosti energetskega gospodar- 
stva je 29. 6. 1984 in 30. 7. 1984 ugotovil, da reorganizacija, 
kljub večjim aktivnostim, do 30. 6. 1984 ni bila v celoti izpe- 
ljana. Ugotovil je, da TOZD Elektro Celje in TOZD Elektro 
Ljubljana-okolica presegata merilo družbenega dogovora 
tako, da ni omogočeno racionalno oskrbovanje uporabnikov 
električne energije na območju, ki ga pokrivata s sedanjo 
organiziranostjo. Ostale TOZD distribucije električne ener- 
gije, ki presegajo ali ne'dosegajo v celoti meril iz družbenega 
dogovora, imajo glede na ostale podatke o distribucijskih 
napravah in odjemalcih organizirane dejavnosti tako, da 
zagotayljajo racionalno oskrbovanje z električno energijo na 
območju, ki ga pokrivajo s sedanjo organiziranostjo. Skupni 
organ je tudi ugotovil, da stranske dejavnosti v delovnih 
organizacijah distribucije električne energije niso v celoti 
organizirane v skladu z določili družbenega dogovora. Zak- 
ljučke in usmeritve je skupni organ posredoval vsem prizade- 
tim OZD in Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja SR 
Slovenije, ki je 31. 7.1984 na predlog Skupnega organa poslal 
pobude DO Elektro Ljubljana, DO Elektro Maribor, DO Elektro 
Gorenjska, DO Elektro Primorska in DO Toplarna Ljubljana, 
da v okviru svojih pristojnosti in obveznosti ocenijo stanje in 
sprejmejo program aktivnosti z nosilci in roki za uveljavitev 
določil zakona o energetskem gospodarstvu in družbenega 
dogovora o organiziranosti energetskega gospodarstva ter da 
začnejo postopek za ugotavljanje odgovornosti poslovodnih 
organov za odločitev in sklepe delavskega sveta v zvezi z 
uveljavitvijo zakona in družbenega dogovora. Za izvršitev 
pobude je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slove- 
nije dal delavskim svetom rok 60 dni od prejema pobude. 

6. Ukrepi za racionalno poslovanje 
elektrogospodarstva in premogovništva 

Delavski svet Sestavljene organizacije elektrogospodarstva 
Slovenije je 21. 6. 1984 sprejel program ukrepov za odpravo 
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izgube v ietu 1983 in zaposlovanje v letu 1984. V programu 
ukrepov se je Elektrogospodarstvo Slovenije zavezalo, da bo 
v letu 1984 doseglo večjo proizvodnjo, kot je bila predvidena z 
elektroenergetsko bilanco za leto 1984, večjo kvaliteto gospo- 
darjenja z zmanjšanjem stroškov in potrebnega dohodka ter s 
prispevki boljšega gospodarjenja stranskih dejavnosti in z 
večjim izvozom električne energije v primerjavi s preteklim 
letom za 100 GWh, tako, da bo znašal skupni izvoz električne 
energije 230 GWh. 

Proizvodnja električne energije dosežena do 30. 9. 1984 je 
bila manjša od planirane za 0,1%, prihodki od prodaje elek- 
trične energije pa so v istem obdobju za 8,8% višji od planira- 
nih. Stroškov poslovanja za obdobje januar-september 1984 
Elektrogospodarstvo Slovenije še ni ugotovilo, ker organiza- 
cije združenega dela še niso izdelale devetmesečnih bilanc 
poslovanja. Elektrogospodarstvo Slovenije ocenjuje, da bodo 
vse organizacije združenega dela elektrogospodarstva in 
Rudnik lignita Velenje poslovale pozitivno, Zasavski premo- 
govniki Trbovlje pa ocenjujejo za devetmesečno poslovanje 
izgubo v višini 500 mio din. 

Elektrogospodarstvo Slovenije ocenjuje, da so ekonomski 
pogoji poslovanja bistveno boljši glede na povečanje cene v 
letu 1983, podalšanje veljavnosti zimske sezone in povečanje 
tarifnih postavk od 1.10.1984 dalje, in bo skupaj s premogov- 
ništvom zaključilo poslovno leto brez izgub. 

Poleg tega so na boljše poslovanje elektrogospodarstva in 
premogovništva vplivale tudi kritične razprave na delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije in njenih zborih 23. 4. 1984, 
saj je na osnovi teh razprav elektrogospodarstvo sprejelo 
program ukrepov, ki vplivajo na ugodnejše poslovanje v letu 
1984. 

Posebno pereč problem so obveznosti energetskega 
gospodarstva Slovenije do odplačila fiksnih in garantiranih 
obveznosti, ki znašajo v.letu 1984 136 mio US $. Ob upošteva- 
nju vseh možnosti refinanciranja še vedno ostanejo obvezno- 
sti 61,3 mio $. V elektrogospodarstvu in premogovništvu so 
ob upoštevanju refinanciranja fiksne in garantirane obvezno- 
sti za leto 1984 55,2 mio $. 

Ker devizni trg ne deluje, ni bilo možno zagotoviti najnujnej- 
šega zneska deviz za pokritje dospelih obveznosti tujih kredi- 
tov. Prav tako ni mogoče zagotoviti potrebnih sredstev iz IV. 
enote SISEOT, saj ta sredstva zadoščajo le za kritje 60% 
tekočih potreb. Tako prihaja do deviznih blokad v energet- 
skem gospodarstvu ter blokad deviznih pravic, ki jih ima 
energetsko gospodarstvo v IV. enoti SISEOT za pokrivanje 
tekočih potreb. Neurejene zadeve v zvezi s odplačilom fiksnih 
in garantiranih obveznosti in občasne devizne blokade, pov- 
zročajo v energetskem gospodarstvu večje motnje v poslova- 
nju ter izvajanju remontnih in vzdrževalnih del na posameznih 
energetskih objektih. Za premogovanje navedenih težav se je 
elektrogospodarstvo namensko vključilo v izvoz vseh viškov 
električne energije, vendar je s tem pridobljen le neznaten del 
deviznih sredstev. 

7. Varčevanje in racionalno ravnanje z 
energijo 

Eden od pomembnih pokazateljev racionalnejšega ravna- 
nja z energijo je počasnejše naraščanje porabe energije od 
rasti industrijske proizvodnje. Udeleženci družbenega dogo- 
vora o ukrepih in aktivnostih za zagotovitev racionalnega 
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in uporabe energije 
ugotavljajo, da se tudi v letu 1984 zmanjšuje poraba energije 
za enoto družbenega proizvoda in nadaljujejo premiki v struk- 
turi porabe koriščene energije. Narašča delež domačih virov 
energije (premog, električna energija) In pada delež uvozne 
energije (naftni derivati in zemeljski plin). Bančne organiza- 
cije še nadalje kreditirajo pod ugodnejšimi pogoji nakup 
termoizolacijskih materialov za občane, organizacijam zdru- 
ženega dela pa prednostno zagotavljajo sredstva za financira- 
nje naložb, ki omogočajo racionalnejšo izrabo energije. Beo- 
grajska banka je v letošnjem letu pričela kreditirati izgradnjo 
malih HE z nižjo obrestno mero. 

Pomembno pa je tudi, da organizacije združenega dela, ki 
so priključene na plinovodno omrežje pospešeno izvajajo 
substitucijo tekočih goriv s plinastimi, prihaja pa tudi do 
substitucije s premogom v široki potrošnji in v industriji 
gradbenega materiala. 

Spoznanje, da bo v bodoče z energijo treba skrajno varče- 
vati in racionalno ravnati, je dobilo svoj odraz tudi v zakonu o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki je bil sprejet 
letos spomladi. V 19. členu je poleg ostalih določb napisano 
temeljno načelo, ki ga morajo upoštevati načrtovalci naselij in 
drugih posegov v prostor in sicer, da je z ustrezno razmesti- 
tvijo objektov treba omogočiti smotrno porabo energije in 
izkoriščanje obnovljivih energetskih virov. 

Na področju prometa ugotavljamo, da znaša poraba 
tekočih goriv v prvem polletju letos 45,7% predvidene letne 
količine (ki je enaka lanskoletni količini). Ob tem je narastel 
obseg dela v blagovnem prometu za 7,4% in v potniškem 
prometu za 7,7%, kar kaže, da se na tem sektorju porabe 
izboljšuje izkoristek energije na enoto opravljenega tran- 
sportnega dela. 

Republiški komite za energetiko je pozval pristojne upravne 
organe Skupščin občin, da na svojih območjih ugotovijo 
stanje na področju varčevanja in racionalnega ravnanja z 
energijo. Po podatkih 25 anketiranih organizacij združenega 
dela in 21 skupščin občin v SR Sloveniji, ugotavljamo, da so v 
organizacijah združenega dela dosegli z izvajanjem sprejetih 
varčevalnih načrtov, novih tehnoloških procesov in večjih ali 
manjših investicijskih vlaganj do 5% prihranka energije. Izde- 
lani varčevalni načrti so pretežno kratkoročni in premalo 
upoštevajo razpoložljive možnosti izkoriščanja alternativnih 
virov energije. Organizacije združenega dela pospešeno uva- 
jajo dela in naloge energetika. Tako je npr. Komite za energe- 
tiko, industrijo in malo gospodarstvo Mesta Ljubljane že izve- 
del akcijo, da organizacije združenega dela z letno porabo 
energije nad 20 TJ obvezno uvedejo dela in naloge energe- 
tika. 

Ker je za organizacijo izvajanja programa racionalnega 
ravnanja z energijo bistvenega pomena tudi strokovna uspo- 
sobljenost delavcev, ki upravljajo z energetskimi napravami, 
je Republiški komite za energetiko sprejel Pravilnik o stro- 
kovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposoblja- 
nju in načinu preizkusa delavcev, ki opravljajo dela in naloge 
upravljanja energetskih naprav (Ur. I. SRS, št. 30/83 in 31/84). 
Na osnovi pravilnika, ki je edini tovrstni pravilnik v SFR 
Jugoslaviji, je komisija pri Republiškem komiteju za energe- 
tiko že preverila znanje 196 delavcev, ki delajo na energetskih 
napravah, s posebnim poudarkom na zagotavljanju varnosti 
in zanesljivosti obratovanja ter ukrepih za nemoteno dobavo 
energije. Pravilnik zavezuje vse organizacije združenega dela, 
ki imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW, da 
se s strokovno usposobljenimi kadri, ki opravijo preizkus 
znanja pred omenjeno komisijo, organizirajo vodenje evi-, 
dence in analiz porabe energije ter izvajanje ukrepov racio- 
nalnega ravnanja z energijo. 

Republiški komite za energetiko je 19. 9.1984 sprejel Pravil- 
nik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju 
objektov ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 31/84). Z 
doslednim izvajanjem pravilnika bo v novih zgradbah dosežen 
20-45% prihranek toplote za ogrevanje. Ob letni izgradnji 
5000 stanovanj, bo letni prihranek energije 77 GWh ali 11 
tisoč ton kurilnega olja. V industrijskih zgradbah bo z novo 
gradnjo in večjimi rekonstrukcijami možno doseči zmanjšanje 
priključne moči zaradi rekuperacije od 46 MW na 21,4 MW in s 
tem prihranek 17,46 GWh toplotne energije ali 2.800 ton 
kurilnega olja. 

V pripravi- sta še pravilnik o uporabi alternativnih virov 
energije, substituciji tekočih goriv in izkoriščanju odpadne 
toplote ter pravilnik o obveznem ugotavljanju specifične 
porabe energije. 

Z namenom, da se hitreje izdajo JUS standardi, je Repu- 
bliški komite za energetiko v sodelovanju s Fakulteto za 
strojništvo, posredoval Zveznemu zavodu za standardizacijo 
osnutka JUS standardov za pretvarjanje sončne energije, za 
preizkušanje sončne energije in 6 standardov za kotle, peči in 
kotle za centralno kurjavo. S sprejetjem teh standardov bo 

• dosežena večja kvaliteta proizvodov in s tem racionalnejša 
izraba energije. 

Tudi za leto 1985 predvidevamo, da bo porast porabe 
koriščene energije manjši od planirane rasti družbenega pro- 
izvoda. V okviru tako predvidene porabe koriščene energije 
bomo povečevali delež premoga, električne energije in 
zemeljskega plina, v manjšem porastu pa bo delež naftnih 
derivatov, kar bo prispevalo k zmanjševanju energetske 
uvozne odvisnosti. 
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INFORMACIJA 

o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi 

izdelki vsakdanje rabe 

v letu 1984 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1985 • 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 15.11. 
1984 obravnaval: 

- INFORMACIJO O PRESKRBI Z OSNOVNIMI ŽIVILI IN 

II. PRESKRBA S POSAMEZNIMI ŽIVILI 
IN NEKATERIMI DRUGIMI IZDELKI 

1. Splošne ugotovitve o dosedanji preskrbi 
Preskrba z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki je 

bila letos v SR Sloveniji v glavnem dobra, k čemur je 
pomembno prispevalo tudi usklajeno funkcioniranje republiš- 
kih in občinskih blagovnih rezerv. 

Občani in delovni ljudje so bili vseskozi dobro preskrbljeni z 
moko, kruhom, mesom in mesnimi izdelki, mlekom in mle- 
čnimi izdelki, jedilnim oljem jn sladkorjem. Od konca aprila 
do začetka septembra je bila močneje motena preskrba s 
kavo, v septembru pa je primanjkovalo limon. 

Na tržišču je bilo vseskozi dovolj pralnih praškov in izdelkov 
za osebno higieno. Tudi preskrba z zdravili je bila v glavnem 
dobra. Občasno je sicer primanjkovalo posameznih zdravil, 
vendar so bile motnje hitro odpravljene ali pa so obstajala 
nadomestna zdravila. 

2. Preskrba s posameznimi osnovnimi 
skupinami izdelkov 

2.1. Pšenica, moka, kruh 
Za zagotovitev preskrbe z moko, kruhom, testeninami in 

drugimi izdelki iz mok in mlevskimi izdelki potrebujemo v SR 
Sloveniji letno 230.000 ton pšenice. Toliko je zagotavljamo z 
odkupom v SR Sloveniji, SAP Vojvodini in SR Hrvaški. Iz letine 
1983/84 smo v SR Sloveniji odkupili 72.000 ton pšenice, 
103.000 ton pa iz SAP Vojvodine in SR Hrvaške. Poleg tega je 
dogovorjen nakup 60.000 ton moke v SAP Vojvodini in SR 
Hrvaški. Tako so zagotovljene potrebne količine za sprotno 

NEKATERIMI DRUGIMI IZDELKI VSAKDANJE RABE V LETU 
1984 V SR SLOVENIJI IN IZHODIŠČA ZA LETO 1985, 
ki vam jo pošiljamo na podlagi 212. člena poslovnika Sku- 
pščine SR Slovenije. 

preskrbo in za oblikovanje dvomesečnih prehodnih zalog, ki 
jih bodo oblikovale žitne organizacije združenega dela skupaj 
z Zavodom SR Slovenije za rezerve. 

Sodimo, da SR Sloveniji v 1985. letu že četrto leto zapored 
ne bo treba uvoziti pšenice, ker si pretežni del zagotavlja s 
sklenjenimi samoupravnimi sporazumi iz domače proiz- 
vodnje. 

Letos je bilo kljub dobri letini in uspešnemu odkupu pše- 
nice v SFRJ na jugoslovanskem trgu več motenj pri preskrbi z 
moko. Vzroki so predvsem neusklajeni odnosi med ceno 
pšenice in moke, saj pri določitvi cene moke niso bili upošte- 
vani niti vsi stroški za pšenico niti takratni stroški mletja kakor 
tudi bistveno povečane obrestne mere, ki jih morajo žitne 
organizacije združenega dela plačevati za celoletne zaloge 
pšenice. Tako smo že julija ugotavljali, da bomo imeli v SR 
Sloveniji okoli 2.350 mio din negativnih razlik. Kljub številnim 
nerešenim finančnim težavam je bila v SR Sloveniji preskrba z 
moko in kruhom vseskozi nemotena. K temu je odločilno 
prispevala celovita obravnava problematike v celotni preskr- 
bovalni verigi pšenica - moka - kruh in sodelovanje organi- 
zacij združenega dela in pristojnih upravnih organov pri spre- 
jemanju ukrepov. 

Med sprejetimi ukrepi je treba posebej omeniti odkup pre- 
hodnih zalog pšenice iz slovenskih žitnih organizacij združe- 
nega dela v republiške tržne blagovne rezerve, dodatno zago- 
tovitev 15.000 ton moke iz SAP Vojvodine preko republiških 
tržnih rezerv, zagotovitev koruze za zamenjavo za pšenico ter 
uvedba nadomestil pri pšenični moki v višini 5,00 din/kg. Večji 
del sredstev, potrebnih za izvedbo navedenih ukrepov je bil 
zagotovljen le začasno in bodo v skladu z opredelitvijo v 
osnutku resolucije za 1985. leto dokončno zagotovljena ob 
obravnavi razporeditve presežkov prihodkov Narodne banke 
Slovenije po zaključnem računu za 1984. ieto. 

Ob letošnji spremembi cen kruha so bili s pekarskimi orga- 
nizacijami združenega dela dogovorjeni nekateri dodatni 

1. UVOD 
V prvem obdobju uresničevanja dolgoročnega pro- 

grama gospodarske stabilizacije tudi na zagotavljanje pre- 
skrbe občanov in delovnih ljudi z osnovnimi živili in dru- 
gimi izdelki vsakdanje rabe vplivajo zaostrene gospodar- 
ske razmere. 

Malo lastnega obratnega kapitala, neugodni pogoji za 
kreditiranje gospodarstva, težave pri pridobivanju deviz- 
nih sredstev ter relativno zniževanje dohodka v gospodar- 
stvu pa niso značilni samo za posamezno organizacijo 
združenega dela ali gospodarsko dejavnost, ampak bolj ali 
manj za celotne preskrbovalne verige. 

Večina nastalih motenj pri preskrbi je bila predvsem v 
zadnjih dveh letih posledica neusklajenosti med ponudbo 
in povpraševanjem. V preteklih dveh letih smo težave 
preskrbe učinkovito premagovali s pomočjo tržnih blagov- 
nih rezerv. Taka usmeritev bo potrebna tudi v bodoče, 
vendar moramo upoštevati, da bodo zaradi sprememb 
posojitno-denarne politike potrebni precejšnji napori za 
zagotovitev sredstev za financiranje blagovnih rezerv v 
organizacijah združenega dela, na nivoju občine, repu- 
blike in federacije. 

Pri prizadevanjih za dolgoročno zagotavljanje osnovnih 
kmetijskih pridelkov in drugih živil bomo morali tudi v 
bodoče usmerjati sredstva za vlaganja pri pridobivanju 
hrane v SR Sloveniji in tudi v drugih republikah in SAP 
Vojvodini. Letos si bomo pretežni del osnovnih živil zago- 
tovili prav s takšnim dolgoročnim povezovanjem. 

Zagotavljanje deviz za uvoz manjkajočih osnovnih živil 
in nekaterih drugih izdelkov je za leto 1984 urejeno z 
družbenim dogovorom o zagotavljanju in koriščenju deviz 
za plačilo prednostnega uvoza določenih izdelkov osnov- 
nih surovin za njihovo proizvodnjo, ki predpostavlja, da 
bodo potrebne devize delno zagotovili porabniki in proi- 
zvajalci z lastnimi deviznimi prilivi in z obveznim ali samo- 
upravnim namenskim združevanjem, delno pa Narodna 
banka Jugoslavije. 

Predlog družbenega dogovora za leto 1985 predvideva 
podoben način pokritja manjkajočih bilančnih količin in 
podobne vire zagotavljanja deviz. Zato so v predloženi 
informaciji najprej podane splošne ugotovitve o preskrbi 
in uresničevanju navedenega družbenega dogovora, v 
nadaljevanju pa podrobnejši pregledi po posameznih 
skupinah skupaj z izhodišči za leto 1985 
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ukrepi, z namenom da se v SR Sloveniji zagotovi boljša 
preskrba z osnovnimi vrstami kruha. Pekarske organizacije 
združenega dela so sklenile posebni dogovor, kar je 
pomembno prispevalo, da se je izboljšala preskrba občanov z 
osnovnimi vrstami kruha. Podatki potrjujejo, da pekarne v 
skladu z dogovorom pečejo od vseh količin okoli 55% osnov- 
nih vrst kruha. 

2.2. Meso in mesni izdelki 
Iz podatkov o porabi svežega mesa v zadnjih petih letih je 

razvidno, da je znašala letna poraba med 110.000 in 120.000 
ton mesa. Hkrati je očitno upadanje porabe svežega mesa, kar 
je še posebej izrazito v 1983. in 1984. letu. 

V letu 1984 so poleg nadaljnjega padanja porabe svežega 
mesa nastale tudi nekatere spremembe v strukturi. Po podat- 
kih o devetmesečni proizvodnji in porabi smo ugotovili, da bo 
letošnja proizvodnja mesa okoli 150.000 ton, prodaja v SR 
Sloveniji pa 106.000 ton. Prodanega bo okoli 23.000 ton 
govejega, 17.000 ton svinjskega in 19.000 ton piščančjega 
mesa, v obliki mesnih izdelkov pa 47.000 ton. Pretežni del 
svežega mesa je bil zagotovljen iz delovnih organizacij v SR 
Sloveniji, delno pa z nakupom v drugih republikah in SAP 
Vojvodini (okoli 10.000 ton). 

Letos je bilo nekaj težav tudi zaradi neurejenih razmer na 
trgu krmil. Visoka cena koruze in uvoženih krmil je vplivala na 

■ večji zakol in tako ogrožala neprekinjenost pri ohranitvi živin- 
skega staleža za dolgoročno zadovoljivo preskrbo z mesom. V 
Sloveniji so bili sprejeti nekateri ukrepi za zagotovitev koruze 
in drugih krmil, saj je Zavod SR Slovenije za rezerve zagotovil 
okoli 30.000 ton in preko 10.000 ton drugih krmil (sojine 
tropine, ribja moka, pesni rezanci). 

Zavod SR Slovenije za rezerve je oblikoval tudi okoli 5.000 
ton republiških tržnih blagovnih rezerv vseh vrst mesa, name- 
njenih povečani ponudbi med turistično sezono. Zaradi- 
posebnih razmer na trgu mesa v SFRJ med letošnjo turistično 
sezono ni bila potrebna sprostitev rezerv mesa, zato bo Zavod 
SR Slovenije za rezerve skupaj z mesnopredelovalnimi orga- 
nizacijami združenega dela obnovil rezerve mesa in si tako že 
v velikem delu oblikoval rezerve za naslednje leto. 

Sodimo, da bo preskrba z mesom do konca leta dobra, 
medtem ko bo preskrba v naslednjem letu odvisna predvsem 
od pravočasnih ukrepov za zagotovitev neprekinjenosti pri 
sprotni proizvodnji mesa. Ti ukrepi se nanašajo predvsem na 
uskladitev cenovnih razmerij v vsej preskrbovalni verigi 
»krmila - živina - meso« in na pravočasno zagotovitev krmil, 
predvsem koruze. Hkrati so v pripravi tudi ukrepi za zagotovi- 
tev potrebnih tržnih blagovnih rezerv mesa, da bi skupno 
zagotovili nemoteno preskrbo z mesom v 1985. letu. 

2.3. Mleko in mlečni izdelki 
Letos potrebujemo v SR Sloveniji okrog 310 mio litrov . 

svežega mleka, od tega okrog 110 mio litrov za neposredno 
porabo v obliki pasteriziranega in steriliziranega mleka. Preo- 
stalih 200 mio litrov mlekarne predelajo v dnevno sveže 
napitke, namaze in sire. 

Potrebne količine mleka zagotavljajo mlekarne z odkupom 
v SR Sloveniji. Odkup mleka v SR Sloveniji za razliko od 
preostalih območij v zadnjih letih v SFRJ narašča, kar je 
predvsem rezultat dobro organiziranega odkupa od zasebnih 
kmetov. 

Preskrba z mlekom in mlečnimi izdelki je bila letos doslej 
vseskozi in povsod po Sloveniji dobra. Mlekarne so svoje 
proizvodne programe prilagajale tržnim potrebam, tako da je 
bila tudi struktura ponudbe zadovoljiva. Sodimo, da bo pre- 
skrba dobra tudi do konca leta. 

Preverjajo se predlogi in možnosti za ponovno, vendar 
delno uvedbo mleka s 3,2% vsebnostjo maščobnih enot. 
Menimo, da je taka popestritev potrebna za dopolnitev 
ponudbe mleka, vendar pa ne kot celotna zamenjava sedanje 
proizvodnje mleka z 2,8% maščobnih enot. 

2.4. Jedilno olje 
Letos potrebujemo v SR Sloveniji okrog 41.000 ton jedil- 

nega olja, od tega 30.000 ton za široko porabo, 11.000 ton pa v 
predelovalni industriji. 

V ekonomskem letu 1983/84 smo bilančne količine zagoto- 
vili s pridobivanjem surovega olja v SR Sloveniji v količini 

2.000 ton, z nakupom v oljarnah v SAP Vojvodini in SR Srbiji v 
skupni količini okrog 13.000 ton ter iz uvoza skupaj okrog 
26.000 ton. 

Za zagotovitev potrebnih količin olja imajo slovenski pro- 
izvajalci olja in Zavod SR Slovenije za rezerve sklenjene 
samoupravne sporazume o dolgoročnem sodelovanju s proi- 
zvajalci oljaric v SAP Vojvodini in SR Srbiji. Prizadevajo si za 
sklepanje novih sporazumov za zagotovitev čimveč surovega 
olja iz domače proizvodnje. V ekonomskem letu 1984/85 
bomo na tej osnovi dobili od 14.000 do 15.000 ton, uvoziti pa 
bo treba ponovno okrog 26.000 ton. 

Preskrba z oljem je biia povsod v Sloveniji doslej vseskozi 
dobra. Če upoštevamo obstoječe zaloge v oljarnah, nekatere 
že končane uvozne posle in predvideni prevzem surovega olja 
od domačih dobaviteljev, bo preskrba verjetno dobra tudi do 
konca leta. 

Pri zagotavljanju potrebnih bilančnih količin jedilnega olja 
so precejšnje finančno-ekonomske težave, in sicer predvsem 
zaradi neskladja med uradno veljavnimi maloprodajnimi 
cenami jedilnega olja in dejanskimi nabavnimi cenami suro- 
vega olja iz domače proizvodnje in iz uvoza ter visokimi 
stroški kapitala za naročeno proizvodnjo oljaric. 

Kljub nekaterim že sprejetih ukrepom bodo nepokrite 
negativne razlike pri cenah jedilnega olja v letošnjem letu 
okoli 800 mio din. 

Te negativne razlike med letom začasno pokrivajo organi- 
zacije združenega dela, oljarne in Zavod SR Slovenije za 
rezerve, medtem ko bodo v skladu z opredelitvijo v osnutku 
resolucije za leto 1985 dokončno zagotovljena sredstva ob 
obravnavi razporeditve presežkov prihodkov Narodne banke 
Slovenije po zaključnem računu za leto 1984. 

2.5. Sladkor 
Letos potrebujemo v SR Sloveniji okrog 120.000 ton slad- 

korja, od tega za neposredno porabo prebivalstva okrog 
65.000 ton, v živilski industriji pa 55.000 ton. 

Za ekonomsko ieto 1983/84 so bile bilančne količine zago- 
tovljene s pridobivanjem sladkorja v SR Sloveniji, ki je bila 
20.000 ton, z nakupom v SR Hrvaški in SAP Vojvodini v skupni 
količini okrog 70.000 ton in iz uvoza okoli 32.000 ton. 

Nosilke preskrbe in tudi druge organizacije združenega 
dela so sklenile za ekonomsko leto 1984/85 bistveno manj 
pogodb kot v minulem ekonomskem letu. Kljub temu pa so z 
avansnim financiranjem pridobivanja sladkorja zagotovile 
celo nekoliko več sladkorja kot lani. 

Tudi letos je Zavod SR Slovenije za rezerve pomembno 
prispeval k nemoteni preskrbi v SR Sloveniji. S posebnim 
aranžmajem z Direkcijo za blagovne rezerve v SAP Vojvodini 
je zagotovil 20.000 ton sladkorja ter tako skoraj tri mesece 
zagotavljal celotno preskrbo široke potrošnje, pa tudi repro- 
dukcijskih potreb SR Slovenije. 

Preskrba s sladkorjem je bila letos povsod po SR Sloveniji 
dobra. Obstoječe tržne blagovne rezerve in pričakovane 
dobave sladkorja iz predelave sladkorne pese letošnje letine 
zagotavljajo, da bo preskrba dobra tudi do konca leta. 

2.6. Kava 
Predvidevali smo, da bo slovensko tržišče v letu 1984 potre- 

bovalo okoli 5.000 ton kave. 
Do konca oktobra je bilo uvoženih vsega okrog 1.500 ton 

surove kave, na poti pa je je še okrog 2.800 ton. 
V prvih mesecih letos je bilo tržišče razmeroma dobro 

založeno z uvoženo kavo po lanskih aranžmajih, saj je je bilo 
konec lanskega decembra uvoženo okrog 1.300 ton. Preskrba 
s kavo je bila močneje motena od začetka maja dalje, ko so 
pošle začetne zaloge. Z uvozom v začetku septembra se je 
stanje normaliziralo delno tudi zaradi manjšega povpraševa- 
nja zaradi visokih cen. 

V prvih mesecih naslednjega leta bo preskrba zagotovljena 
s prehodnimi zalogami, potem pa bo odvisna od uvoza surove 
kave. 

2.7. Limone 
Predvidevali smo, da bo slovensko tržišče v letu 1984 potre- 

bovalo okoli 6000 ton limon. Potrebne količine zagotavljamo 
predvsem z uvozom na osnovi kompenzacijskih poslov. 

Slovenska uvoznika južnega sadja zaradi težav pri pridobi- 
vanju kompenzacijskih poslov letos nista realizirala predvide- 
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nega uvoza, medtem ko so se hrvaški in bosanski uvozniki 
uspeli dogovoriti za sorazmerno velike količine, ki so jih 
prevzemali tudi slovenski nosilci preskrbe. 

Preskrba z limonami je bila povsod po Sloveniji do začetka 
septembra dobra. V septembru je limon primanjkovalo ne 
samo na slovenskem, ampak na celotnem jugoslovanskem 
tržišču. Oktobra je bila v SR Slovenijo uvožena manjša 
količina, v kratkem pa bodo uvožene večje količine, ki bodo 
skupaj z delno že končanimi uvoznimi posli zagotovile dobro 
preskrbo do konca leta. 

2.8. Pralni praški 
Slovensko tržišče potrebuje letno 27.000 ton pralnih praš- 

kov. Potrebne količine zagotavljajo domači proizvajalci, od 
tega pretežni del mariborski Zlatorog - okrog 16.000 ton 
oziroma okrog 60%. 

Kljub temu da je zaradi težav pri zagotavljanju uvoznih 
sestavin devetmesečna proizvodnja vseh jugoslovanskih proi- 
zvajalcev pod predvideno ravnijo, je bila preskrba s pralnimi 
praški povsod po Sloveniji vseskozi dobra. Nosilci preskrbe 
jih dobivajo dovolj predvsem iz Zlatoroga, redno pa jih dobav- 
ljajo tudi proizvajalci iz drugih republik. Če upoštevamo 
obstoječe zaloge pralnih praškov v organizacijah združenega 
dela in v republiških tržnih blagovnih rezervah ter zaloge 
reprodukcijskega materiala pri proizvajalcih bo preskrba s 
pralnimi praški verjetno tudi do konca leta dobra. 

2.9. Izdelki za osebno higieno 
Zaradi občutljivosti preskrbe z nekaterimi izdelki za osebno 

higieno v široki potrošnji še posebej spremljamo tudi nasled- 
nje izdelke: higienske vložke, papirnate plenice, papir za 
osebno rabo, zobne paste, standardna toaletna mila in kreme 
za osnovno nego telesa. 

Slovenski trg potrebuje letno okrog 15 mio paketov higien- 
skih vložkov, od česar jih domača proizvajalca preskrbita več 
kot 80%. Letna količina zobnih past naj bi bila okrog 7 mio 
tub, od česar slovenski proizvajalci zagotovijo okrog 70%. Pri 
drugih izdelkih pa je količino izredno težko določiti zaradi 
velike izbire pri različnosti merskih enot in jih spremljamo 
samo z vidika prisotnosti na tržišču, ne pa z vidika bilančnih 
količin. 

Težave pri preskrbi z navedenimi izdelki najpogosteje 
nastajajo zaradi pomanjkanja deviznih sredstev za uvoz celu- 
loze in reprodukcijskih materialov za higienske vložke in 
papirnate plenice. 

Preskrba je bila doslej povsod po Sloveniji dobra. Na tržišču 
je dovolj higiensko-sanitetnih izdelkov, papirja za osebno 
rabo, zobnih past, toaletnih mil, šamponov in krem za 
osnovno nego telesa. Ker so proizvajalci pravočasno zagoto- 
vili potrebne uvozne sestavine in ker trgovine in proizvodne 
organizacije združenega dela še imajo zaloge, bo preskrba 
verjetno dobra tudi do konca leta. 

2.10. Zdravila in sanitetni material 
Materialna bilanca zdravil je izdelana za vso Jugoslavijo. 

Jugoslovanski proizvajalci izdelujejo bilančno določene 
količine posameznih zdravil po listi nujno potrebnih zdravil, ki 
jo je potrdil Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Preskrba z zdravili in sanitetnim materialom je bila doslej 
povsod po Sloveniji sorazmerno dobra, čeprav je občasno 
primanjkovalo posameznih vrst zdravil. V zadnjem času je 
nekoliko slabša založenost s potrošnim medicinskim materia- 
lom in opremo, vendar bodo kmalu zagotovljene potrebne 
devize. 

Če upoštevamo nadaljnje proizvodne možnosti domačih 
izdelovalcev zdravil in sanitetnega materiala, bo preskrba 
verjetno do konca leta na dosedanji ravni. 

3. Vloga blagovnih rezerv pri zagotavljanju 
preskrbe 

V zadnjih dveh letih je opazen napredek pri oblikovanju 
občinskih in republiških blagovnih rezerv. K temu je prispeval 
predvsem poenoten sistem financiranja za uresničevanje pro- 
gramov blagovnih rezerv. V 1984. letu je bilo financiranje 

republiških stalnih blagovnih rezerv urejeno s posebnim 
zakonom o uvedbi prispevka iz osebnih dohodkov delavcev. 
Hkrati pa je bila s tem zakonom dana tudi pravna podlaga za 
financiranje občinskih blagovnih rezerv. Tako so bile letos 
blagovne rezerve v SR Sloveniji financirane brez proračun- 
skih virov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v dokumentih za 
1985. leto predlagal, da se tudi za prihodnje leto zagotavljajo 
neproračunska sredstva za financiranje blagovnih rezerv. 
Tako možnost opredeljuje tudi družbeni dogovor o določitvi 
virov za financiranje blagovnih rezerv, ki je bil sklenjen 
novembra 1984 na ravni federacije. Prav tako je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal, da se že z resolucijo za 
1985. leto opredeli usmerjanje presežkov prihodkov Narodne 
banke Slovenije po zaključnem računu za 1984. leto k organi- 
zacijam združenega dela - nosilkam preskrbe v skladu z 
njihovo udeležbo pri oblikovanju republiških tržnih blagovnih 
rezerv. 

Menimo, da bodo z realizacijo celokupnega sistema finan- 
ciranja tudi v 1985. letu blagovne rezerve pomembno prispe- 
vale k preprečevanju motenj pri preskrbi delovnih ljudi in 
občanov z osnovnimi živili in drugimi izd'elki. 

V skladu s sprejetim zakonom o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o republiških blagovnih rezervah pa je v razpravi 
družbeni dogovor o programiranju ter osnovah za urejanje 
oblikovanja, financiranja in uporabe republiških tržnih rezerv 
blaga osnovne preskrbe v 1985. letu ter samoupravni spora- 
zumi za posamezne blagovne skupine, ki jih sklepajo organi- 
zacije združenega dela - nosilke preskrbe v SR Sloveniji in 
Zavod SR Slovenije za rezerve. 

4. Nekatere aktivnosti, povezane s 
samoupravno organiziranostjo pri preskrbi 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je naložil 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj prouči celotno 
samoupravno organiziranost pri delovanju samoupravnih 
skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, samo- 
upravnih interesnih skupnosti za preskrbo kot tudi oblike 
organiziranja sistema blagovnih rezerv v organizacijah zdru- 
ženega dela, občinah in republiki. 

Posebna delovna skupina je do marca 1984 pripravila Izho- 
dišča za samoupravno organiziranost na področju preskrbe, 
namenjeno za razpravo in aktivnosti v organizacijah združe- 
nega dela - nosilkah preskrbe, občinah, regijah in republiki. 

Razprave so pokazale: 
1. da se je treba odločiti, ali ustanoviti dve samoupravni 

interesni skupnosti, in sicer: samoupravno interesno skup- 
nost za intervencije v proizvodnji hrane in samoupravno inte- 
resno skupnost za preskrbo, ali samo eno samoupravno inte- 
resno skupnost, ki bi zagotovila delovanje vseh interesnih 
področij; 

2. da je financiranje intervencij pri pridobivanju hrane ure- 
jeno s posebnim zakonom do konca tega srednjeročnega 
obdobja in da je ureditev financiranja obeh področij časovno 
neusklajena. 

Organiziranje dveh samoupravnih interesnih skupnosti v 
letošnjem letu ne bi bilo primerno, saj so širša družbena 
prizadevanja usmerjena v racionalizacijo poslovanja na tem 
področju. Organiziranje dodatnih samoupravnih interesnih 
skupnosti bi verjetno razvrednotilo osnovno utemeljitev o 
upravičenosti oblikovanja dodatnih samoupravnih interesnih 
skupnosti. Predlog o oblikovanju ene samoupravne interesne 
skupnosti pa zahteva širše vsebinske in organizacijske pri- 
prave in jo zaradi tega realno predvideti tako organiziranost 
za novo srednjeročno obdobje. 

Predlagamo, da bi v 1985. letu zadržali sedanji sistem 
ločene organiziranosti. 

V prihodnjem letu pa je treba nadaljevati z razčlenitvijo 
Izhodišč in pripraviti celovit predlog za samoupravno organi- 
ziranost na vseh navedenih področjih za novo srednjeročno 
plansko obdobje. 
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III. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O ZAGOTAVLJANJU IN 
KORIŠČENJU DEVIZ ZA PLAČILO 
PREDNOSTNEGA UVOZA DOLOČENIH 
IZDELKOV OZIROMA SUROVIN ZA 
NJIHOVO PROIZVODNJO V LETU 1984 
V SR SLOVENIJI IN IZHODIŠČA ZA 
LETO 1985 

3.1. Splošne ugotovitve 
V Jugoslaviji že tretje leto urejamo zagotavljanje deviznih 

sredstev za plačilo uvoza izdelkov osnovne preskrbe s poseb- 
nim družbenim dogovorom. V razpravi je predlog družbenega 
dogovora za leto 1985, ki je v glavnem pripravljen na doseda- 
njih izhodiščih z nekaterimi spremembami. 

Na splošno lahko ugotovimo, da je uresničevanje določil 
družbenega dogovora oziroma na njegovi osnovi sklenjenih 
samoupravnih sporazumov veliko pripomoglo k urejanju 
osnovne preskrbe v vseh republikah in avtonomnih pokraji- 
nah. Vendar pa moramo hkrati ugotoviti, da se sklenjeni 
samoupravni sporazumi uresničujejo različno uspešno. Med- 
tem ko je njihovo izpolnjevanje pri zdravilih in sanitetnem 
materialu, rezervnih delih in gumah, sladkorju, jedilnem olju 
ter blagu za boljšo turistično preskrbo v glavnem nemoteno, 
se pojavljajo pri drugih skupinah izdelkov večje ali manjše 
težave. 

Proizvajalne organizacije združenega dela, ki neposredno 
sodelujejo pri uresničevanju družbenega dogovora, so v glav- 
nem izpolnile prevzete obveznosti do fizičnega obsega proiz- 
vodnje. Bistveno nižji odstotek je le pri proizvajalcih pralnih 
praškov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo, predvsem 
zaradi majo zagotovljenih deviz. Ugotovimo lahko tudi, da so 
skoraj vse slovenske proizvodne organizacije združenega 
dela poleg povečanega fizičnega obsega proizvodnje v letoš- 
njih devetih mesecih izvozile precej več svojih izdelkov kot v 
enakem lanskem obdobju, kar je tudi eden izmed ciljev druž- 
benega dogovora. Naj dodamo, da je letošnji družbeni dogo- 
vor uresničevalo več kot 100 organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije. 

Za izpolnitev družbenega dogovora naj bi v Jugoslaviji 
porabniki sami zagotovili okrog 570 mio $, 560 mio $ pa naj bi 
zagotovila Narodna banka Jugoslavije na osnovi odkupa 
deviz v menjalnicah - 350 mio $ - in z izločanjem 2,7 % od 
vseh doseženih deviznih prilivov - 210 mio $ - (oboje v 
nadaljevanju: menjalniške devize). Organizacije združenega 
dela, ki neposredno sodelujejo pri uresničevanju družbenega 
dogovora, naj bi zagotovile lastni del deviz s prilivi od izvoza 
svojih izdelkov, s kompenzacijskimi in drugimi 1:1 posli ter z 
združevanjem z drugimi organizacijami združenega dela. 

Po podatkih Narodne banke Jugoslavije je bilo do konca 
septembra v Jugoslaviji izdanih skupaj 485 mio $ garancij 
oziroma 85% od celoletno predvidenih. Organizacije združe- 
nega dela iz SR Slovenije so do konca septembra prejele za 
okrog 72,0 mio $ garancij oziroma 74% predvidenih. V SR 
Sloveniji je nižji odstotek v primerjavi z jugoslovanskim pov- 
prečjem predvsem zaradi izpada izdaje garancij za pralne 
praške, kjer je slovenski del v Jugoslaviji preko 32%. Dru- 
gačna pa je slika o koriščenju že izdanih garancij: v Jugosla- 
viji je bilo za plačilo v tujino od Narodne banke Jugoslavije že 
odkupljenih vsega 197 mio $ oziroma 41% pridobljenih garan- 
cij - vzroke za to je iskati v poznejšem prijavljanju uvoznih 
poslov, v časovnih odlogih plačila v tujino in v pomanjkanju 
dinarskih sredstev za odkup deviz - v SR Sloveniji pa je bilo 
odkupljenih okrog 68 mio $ oziroma kar 94% pridobljenih 
garancij. 

Priliv sredstev, ki naj bi jih Narodna banka Jugoslavije 
usmerjala za izvajanje družbenega dogovora, je v Jugoslaviji 
do 20. oktobra znašal 441 mio $. Iz neidentificiranega priliva 
so v Narodni banki Jugoslavije že zbrana celotna predvidena 
sredstva v višini 350 mio $, medtem ko je po osnovi izločanja 
2,7% zbranih samo okrog 91 mio $ od celoletno predvidenih 
deviz, do konca leta pa naj bi se zbralo vsega še okrog 25 mio 
$. Ker je Narodna banka Jugoslavije že do konca septembra 

izdala več garancij, kot pa je bilo priliva do 20. oktobra, je v 
začetku oktobra prenehala izdajati garancije. Tako sodimo, 
da ne bodo zagotovljena vsa sredstva, predvidena v družbe- 
nem dogovoru in bo izpadlo okrog 75 mio $, kar bo povzročilo 
motnje pri preskrbi v začetku naslednjega leta. 

SR Slovenija je v tem času zagotovila okrog 100,0 mio $ 
lastnih deviznih sredstev, tako da je bilo skupaj z menjalniš- 
kimi devizami zagotovljenih vsega okrog 172,0 mio $ oziroma 
67% od predvidenih v družbenem dogovoru. Organizacije 
združenega dela premoščajo slabše lastne prilive s termin- 
skimi nakupi deviz, pri čemer računajo na bodoče prilive 
deviz po družbenem dogovoru. 

V izhodiščih za sklepanje družbenega dogovora za leto 
1985 so za nekatere skupine izdelkov predlagane drugačne 
rešitve pri zagotavljanju deviz od letošnjih opredelitev. Pred- 
vsem to velja za kmetijstvo. Predlog družbenega dogovora za 
leto 1985 predvideva razširitev družbenega dogovora z neka- 
terimi novimi izdelki, medtem ko je garancij Narodne banke 
Jugoslavije na menjalniške devize predvidenih toliko kot letos 
- to je 560 mio $. 

3.2. Zdravila in sanitetni material 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru za leto 

1984 slovenski izdelovalci zdravil, medicinskega in sanitet- 
nega materiala (Lek, Krka, Bayer Pharma, Poligalant, TIK, 
Zavod za rehabilitacijo invalidov, Tosama) za plačilo uvoza 
surovin za izdelavo zdravil koristijo celotni doseženi lastni 
devizni priliv in ustrezni del menjalniških deviz. Skupne de- 
vizne potrebe za leto 1984 so okrog 87,1 mio$, pokrili pa naj bi 
jih z menjalniškimi devizami v višini 25,0 miomioS in z lastnimi 
deviznimi prilivi oziroma kompenzacijskimi posli v višini 62,1 
mio$. 

Do konca septembra so svoje letne proizvodne plane ozi- 
roma pravzete obveznosti izpolnili z okrog 77%, kar je v 
skladu s predvidenim. V tem času so z lastnimi prilivi zagoto- 
vili 36,7mio$ (59% predvidenih), Narodna banka Jugoslavije 
pa jim je izdala za 19,0 mio$ (75%) garancij. Skupaj so imele 
tako zagotovljenih 55,7 mioS oziroma 64% celoletno potreb- 
nih deviz. 

Potrebe SR Slovenije po uvozu zdravil in potrošnega medi- 
cinskega materiala so za leto 1984 17,1 mio$. Devize bi bile 
zagotovljene z združevanjem na ravni republike v višini 13,8 
mio$ in z garancijami Narodne banke Jugoslavije v višini 3,3 
mio$. Do konca septembra je bilo z združevanjem na ravni 
republike zagotovljeno 5,7 mio$ v skladu s 13. členom in 2,2 
mio$ v skladu z 20% rezervacijo prilivov po maloobmejnem 
prometu z Italijo, Narodna banka Jugoslavije pa je izdala za 
2,6 mio$ garancij. Skupaj je bilo tako zagotovljenih 10,5 mio$ 
oziroma 61% od celoletnih potreb. 

Izhodišča za leto 1985 predvidevajo zmanjšanje udeležbe 
menjalniških deviz, in sicer za plačilo uvoza surovin za farma- 
cevtsko industrijo od letošnjih 80 mio$ na 78 mioS ter za 
plačilo uvoza zdravil od letošnjih 25 mio$ na 22 mio$. Zaradi 
pomembnosti dobre preskrbe z zdravili in ker moramo za 
uvoz zdravil in potrošnega medicinskega materiala v republiki 
zbrati z druževanjem na ravni republike še pretežni del (80%) 
potrebnih deviz, so predlagana zmanjšanja močno vprašljiva. 

3.3. Pralni praški 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru za leto 

1984 slovenski izdelovalci pralnih praškov (Zlatorog, Teol) in 
surovin za njihovo izdelavo (Belinka, TKI Hrastnik, Teol, Etol) 
za plačilo uvoza surovin porabijo celotni doseženi lastni 
devizni priliv in ustrezni del menjalniških deviz. Njihove 
skupne devizne potrebe za leto 1984 so okrog 40,8 mio$, 
pokrili pa naj bi jih z menjalniškimi devizami Narodne banke 
Jugoslavije v višini 22,5 mio$ in z lastnimi deviznimi prilivi v 
višini 18,3 mio$. 

Do konca septembra so svoje letne proizvodne plane ozi- 
roma prevzete obveznosti izpolnili bistveno nižje, kot je bilo 
predvideno oziroma v povprečju z okrog 60%. V tem času so z 
lastnimi prilivi zagotovili 5,6 mio$ (31% od predvidenih), Naro- 
dna banka Jugoslavije pa jim je izdala za 9,7 mio$ (43%) 
garancij. Skupaj so imeli tako zagotovljenih 15,3 mio$ ozi- 
roma 37,3% celoletno potrebnih deviz. Vsekakor je treba 
omeniti, da Narodna banka Jugoslavije z izdajo garancij 
stalno zamuja, s čimer onemogoča normalni potek proizvod- 
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nje in s tem tudi realizacijo predvidenih lastnih deviznih 
prilivov. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 v primerjavi z 
letošnjimi opredelitvami predvidevajo zmanjšanje globalnega 
dela menjalniških deviz od 70 mio$ na 60 mio$, kar je verjetno 
sprejemljivo, če bo tudi dejansko realizirano, druge opredeli- 
tve pa so nespremenjene. 

3.4. Uvoz surovin za kmetijstvo 
Da bi zagotovili čimveč osnovnih živil iz domače proizvod- 

nje, predvideva družbeni dogovor prednostni uvoz surovin za 
izdelavo umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin in protein- 
skih krmil. Prav tako v tem sklopu predvideva uvoz najnujnej- 
ših rezervnih delov in gum za poljedelske stroje. 

3.4.1. Umetna gnojila 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru in sklenje- 

nimi samoupravnimi sporazumi bosta Tovarna dušika Ruše in 
INA Kutina oskrbela slovenski trg z umetnimi gnojili, nekaj 
dušičnih gnojil pa bo tudi uvoženih. 

Devize v skupni višini 20,9 mio$ naj bi porabniki in izdelo- 
valci umetnih gnojil zagotovili takole: 

- z namenskim združevanjem 20% od doseženih deviznih 
prilivov od izvoza kmetijsko-prehrambenih izdelkov (razen 
živine, mesa in rib) v višini okrog 7,1 mio$ (do konca septem- 
bra doseženo 3,0 mio$), 

- z namenskim združevanjem 10% od doseženih prilivov 
VII. enote SISEOT v višini okrog 3,5 mio$ (do konca septem- 
bra doseženo 2,2 mio$). 

- z menjalniškimi devizami Narodne banke Jugoslavije v 
višini okrog 8,2 mio$ (do konca septembra izdano za 6,0 
mio$), 

- z lastnim prilivom Tovarne dušika Ruše v višini okrog 2,1 
mio$ (do konca septembra doseženo 2,2 mio$). 

Izdelovalci umetnih gnojil lahko za plačilo uvoza surovin za 
umetna gnojila po družbenem dogovoru porabijo celoletni 
doseženi lastni devizni priliv. 

Do konca septembra je bilo iz navedenih virov tako zbranih 
skupaj 13,4 mio $ oziroma 64% od celoletno predvidenih 
deviz. Z njimi so porabniki umetnih gnojil uspeli skoraj v 
celoti poravnati prispele devizne obveznosti povezane z že 
realiziranimi dobavami umetnih gnojil. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 v primerjavi z 
letošnjimi opredelitvami predvidevajo zmanjšanje odstotka 
namenskega združevanja od doseženih prilivov od izvoza 
kmetijsko-prehrambnih izdelkov od 20% na 15% in povečanje 
globalne višine menjalniških deviz od 100 mio $ na 110 mio $, 
kar pa globalne devizne bilance ne spreminja. Preostale opre- 
delitve so nespremenjene. 

3.4.2. Sredstva za varstvo rastlin 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru za leto 

1984 bodo slovenski izdelovalci (Pinus, Tovarna dušika Ruše, 
Cinkarna) oskrbeli slovenski trg s sredstvi za varstvo rastlin, 
nekaj pa tudi drugi jugoslovanski izdelovalci. 

Devizne potrebe za plačilo surovin v skupni višini okrog 
12,9 mio $ naj bi porabniki in izdelovalci sredstev za varstvo 
rastlin krili iz naslednjih virov: 

- namensko združevanje 8% od doseženih deviznih prili- 
vov od izvoza kmetijsko prehrambnih izdelkov (razen živine, 
mesa in rib) v višini okrog 2,9 mio $ (do konca septembra 
doseženo 1,2 mio $), 

- z namenskim združevanjem 10% od doseženih prilivov 
VII. enote SISEOT 4,2 mio $ (do konca septembra doseženo 
3,0 mio $), 

- z menjalniškimi devizami Narodne banke Jugoslavije v 
višini okrog 4,5 mio $ (do konca septembra izdano za 4,4 mio 
$ garancij), 

- z lastnim prilivom slovenskih proizvajalcev zaščitnih 
sredstev v višini okrog 1,3 mio $ (do konca septembra dose- 
ženo 1,7 mio $). 

Vsi trije slovenski izdelovalci lahko za plačilo surovin za 
sredstva za varstvo rastlin porabijo celotne dosežene devizne 
prilive. 

Do konca septembra je bilo iz navedenih virov tako zbranih 
10,3 mio $ oziroma 80% celoletno predvidenih deviz. Z njimi 
so porabniki uspeli pokriti v celoti prispele devizne obvezno- 

sti, povezane z že realiziranimi dobavami sredstev za varstvo 
rastlin. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo 
bistveno spremembo v načinu zagotavljanja potrebnih deviz, 
s tem da ne bi bilo več namenskega združevanja prilivov od 
izvoza kmetijsko prehrambnih izdelkov (letos 8%). Namesto 
tega vira predlog družbenega dogovora predvideva, da bi 
Narodna banka Jugoslavije zagotovila 50 mio $ menjalniških 
deviz, to je 20 mio $ več kot letos, ki jih bodo izdelovalci 
zaščitnih sredstev lahko porabili, če bodo sami z lastnimi 
prilivi ali pa z različnimi oblikami združevanja zagotovili 
ustrezni del lastne udeležbe. Predlagana sprememba ne 
zmanjšuje identificiranih virov pokrivanja deviznih potreb iz 
letošnjega leta. 

3.4.3. Proteinska krmila 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru na; bi 

slovenski porabniki ribje moke, mesne moke, posnetega 
mleka v prahu, aditivov, vitaminov, mineralnih dodatkov in 
hrane za ribji zarod plačilo uvoza navedenih proteinskih krmil 
v skupni vrednosti okrog 12,0 mio $ zagotovili iz naslednjih 
virov: 

- z namenskim združevanjem 15% od doseženih deviznih 
prilivov od izvoza živine, mesa in rib v višini okrog 4,5 mio $ ( 
do konca septembra 2,6) 

- z lastnimi deviznimi prilivi oziroma kompenzacijskimi 
posli v višini okrog 4,5 mio $ (do konca septembra 3,1) 

- z menjalniškimi devizami Narodne banke Jugoslavije v 
višini okrog 3,0 mio $ (do konca septembra 1,3). 

Do konca septembra je bilo iz navedenih virov tako zbranih 
skupaj 7,0 mio $ oziroma 58% od celoletno predvidenih deviz. 
Z njimi porabniki niso mogli v celoti pokriti svojih potreb. 
Sodimo, da bodo do konca leta uspeli zagotoviti še okrog 1 
mio $ sredstev iz 15% združevanja in 0,5 mio $ iz menjalniških 
deviz Narodne banke Jugoslavije. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo 
drugačen način zagotavljanja in koriščenja deviz v primerjavi 
z letošnjim. Devizna sredstva naj bi se zagotavljala iz lastnih 
prilivov in z manjalniškimi devizami, nič več pa s 15% namen- 
skim izločanjem od prilivov od izvoza živine, mesa in mesnih 
izdelkov, pri čemer bi Narodna banka Jugoslavije z menjalniš- 
kimi devizami zagotovila samo 20 mio $, ne pa 30 mio $, kot je 
predvideno za letos. Tudi pogoj koriščenja menjalniških deviz 
je spremenjen, saj naj bi znašala udeležba Narodne banke 
Jugoslavije 50%, ne pa 25%, kot znaša letos. Tako bi znašala 
devizna bilanca na ravni Jugoslavije v naslednjem letu vsega 
skupaj 40 mio $ v primerjavi z letošnjimi 120 mio $, kar 
pomeni, da bi v sklopu družbenega dogovora uvozili vsega 
okrog 70.000 ton krmil, za dodatne količine pa bi morali 
uvozniki zagotoviti lastna sredstva v celoti. 

3.4.4.Rezervni deli in gume za poljedelske stroje 
V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru za leto 

1984 slovenske organizacije združenega dela zase in za svoje 
kooperante zagotavljajo najnujnejše rezervne dele in gume 
(klinasta jermena, pnevmatike) z uvozom rezervnih delov in 
nekaterih dimenzij gum ter s plačilom uvoza surovin za 
domačo proizvodnjo določenih dimenzij gum. 

Na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma, ki so ga 
sklenile zainteresirane kmetijske organizacije združenega 
dela, uvozniki in domači proizvajalci gum, naj bi Narodna 
banka Jugoslavije zagotovila slovenskim porabnikom za 
790.000 USS garancij na menjalniške devize, ki bi se lahko 
koristile samo hkrati z enakim zneskom lastnih deviz. 

Do konca septembra je Narodna banka Jugoslavije odobrila 
za 709.080 US$, garancij (90% od plana), porabniki pa so 
zagotovili skoraj 918.000 US$ lastnih sredstev. Pričakovati je, 
da bo Narodna banka Jugoslavije odobrila garancijo še za 
okrog 154.000 US$, s čimer bi presegli načrtovane letne 
zneske pri obeh virih. Tako bi tudi zagotovili najnujnejše 
rezervne dele in gume, kot je predvideno. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo, 
da se v to skupino vključi tudi pokrivanje potreb za sisal in 
konopljo ter surovine za izdelavo sintetičnega kavčuka, kar 
pomeni zmanjšanje že tako majhnih sredstev za prvotni 
namen. 
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3.5. Uvoz nekaterih osnovnih živil 
Družbeni dogovor predvideva, da je bilančne primanjkljaje 

jedilnega olja, sladkorja in kave treba pokrivati s prednostnim 
uvozom, za kar opredeljuje tudi način zagotavljanja in 
koriščenja potrebnih deviz. Za naslednje leto je predvideno, 
da se tudi uvoz kakava obraynava kot prednosten. 
3.5.1. Jedilno olje 

V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru slovenske 
oljarne krijejo svoje devizne potrebe za uvoz surovega olja iz 
dveh virov: iz združenih sredstev na ravni republike in z 
menjalniškimi devizami, ki jih v ustreznem znesku zagotavlja 
Narodna banka Jugoslavije. 

V ekonomskem letu 1983/84 smo uvozili 26.000 ton suro- 
vega olja, kolikor je bilo z materialno bilanco tudi načrtovano. 
Za uvoz smo porabili okrog 18,2 mio$, od katerih je bilo 9,4 
mio$ zagotovljenih iz združenih sredstev na ravni republike, 
Narodna banka Jugoslavije pa je zagotovila 8,8 mio$ menjal- 
niških deviz. V tem času je bilo treba iz republiških sredstev 
zagotoviti še okrog 1,8 mio $ za odplačilo prispelih obveznosti 
po lanskem uvozu olja oziroma soje na CCC posojilo. 

Surovo olje uvažamo neposredno in posredno. Neposredno 
smo uvozili v ekonomskem letu 1983/84 14.300 ton olja, od 
tega 5.500 sončničnega. Posredno smo ga uvozili v obliki soje 
v zrnu, ki jo predela na osnovi sklenjenega samoupravnega 
sporazuma Tvornica za preradu soje v Zadru. Tako smo uvo- 
zili okrog 11.700 ton surovega sojinega olja. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo, 
da bi bila udeležba menjalniških deviz Narodne banke Jugo- 
slavije pri neposrednem uvozu surovega olja 70% namesto 
letošnjih 50%, pri uvozu soje v zrnu pa 50% namesto letošnjih 
25%. Druge opredelitve so nespremenjene. 
3.5.2. Sladkor 

V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru v letu 1984" 
slovenski porabniki sladkorja krijejo svoje devizne potrebe za 
uvoz sladkorja iz dveh virov: iz združenih sredstev na ravni 
republike in z menjalniškimi devizami, ki jih v ustreznem delu 
zagotavlja Narodna banka Jugoslavije. 

V ekonomskem letu 1983/84 smo uvozili 31.800 ton slad- 
korja, kar je v skladu s tem, kar smo predvideli z republiško 
materialno bilanco. Za uvoz smo porabili okrog 6,650 mio 
dolarjev, od katerih je bilo 2,784 mio dolarjev republiških 
združenih sredstev, Narodna banka Jugoslavije pa je zagoto- 
vila 3,866 mio dolarjev menjalniških deviz. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo, 
da se glede na pričakovani manjši bilančni primanjkljaj slad- 
korja zniža tudi globalna višina menjalniških deviz Narodne 
banke Jugoslavije z letošnjih 20 mio$ na 10 mio$. Prav tako 
predvidevajo, da bomo uvažali samo sladkor, ne pa tudi 
sladkorno peso. Druge opredelitve so nespremenjene. 
3.5.3. Kava 

V skladu z opredelitvami v družbenem dogovoru slovenski 
uvozniki surove kave krijejo svoje devizne potrebe iz dveh 
virov: 60% deviz zagotavljajo sami s kompenzacijskimi posli z 
deželami v razvoju, 40% pa zagotavlja Narodna banka Jugo- 
slavije z garancijami na odkup menjalniških deviz. Za uvoz 
okrog 5.000 ton surove kave, kolikor znaša celoletna potreba 
slovenskega trga, bi potrebovali okrog 15 mio$ deviznih sred- 
stev, od katerih bi jih po gornjem ključu uvozniki morali 
zagotoviti okrog 9,0 mio$. 

V SR Sloveniji so uvozniki kave organizacije združenega 
dela iz živilske industrije, ki imajo po družbenem dogovoru in 
po internem sklepu SISEOT - VII. enote - precejšnje obvez- 
nosti do združevanja deviz za umetna gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin in proteinska krmila. Tako zelo težko zagotav- 
ljajo potrebna lastna devizna sredstva, ki so tudi pogoj za 
pridobitev pravice koriščenja sredstev Narodne banke Jugo- 
slavije za uvoz kave. 

Do konca septembra je bilo zagotovljenih skupaj okrog 12,7 
mio $, od česar 7,0 mio $ lastnih, 5,7 mio $ pa menjalniških 
deviz. S tako zbranimi devizami je bilo doslej uvoženih okrog 
1.500 ton kave. Na poti je še okrog 2.800 ton. 

3.6. Blago za popestritev turistične ponudbe 
V skladu z družbenim dogovorom je bilo za popestritev 

turistične ponudbe zagotovljenih 60 mio $ menjalniških deviz 

Narodne banke Jugoslavije. Praviloma so jih posamezne 
organizacije združenega dela porabile ob hkratni zagotovitvi 
enakega dela lastnih deviznih sredstev in pod pogojem, da v 
turistični sezoni ponudijo turističnim območjem nekatere 
uvozne luKsuzne izdelke oziroma povečajo ponudbo izdelkov 
široke potrošnje, ki jih tudi sicer nudijo. V družbenem dogo- 
voru je bilo posebej opredeljeno, da se od celotnega zneska 
posebej izloči 5 mio $ za uvoz tujega tiska. 

Jugoslovanska splošna in poslovna združenja so sklenila 17 
samoupravnih sporazumov, s katerimi so zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela opredelile svoje pravice in obvezno- 
sti do koriščenja tako zagotovljenih deviz za turistične 
namene. Iz SR Slovenije je bilo v teh sporazumih udeleženih 
48 organizacij združenega dela. 

Do konca septembra je bilo v Jugoslaviji izdanih skupaj za 
52,4 mio $ garancij, od česar so slovenske organizacije zdru- 
ženega dela prejele 10,3 mio $ oziroma 19,6% od skupno 
izdanih. Pretežni del izdanih garancij je bil namenjen uvozu 
repromateriala in rezervnih delov, s katerimi so domači izde- 
lovalci povečali svojo proizvodnjo oziroma nudili servisne 
storitve tujim, pa tudi domačim gostom. Da so jih lahko 
porabile, so morale same zagotoviti 9,4 mio $. 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo, 
da bi se zmanjšal globalni obseg za te namene predvidenih 
menjalniškjh deviz od letošnjih 60 mio $ na 50 mio $, vendar 
pa v spisku ni več kakava, za katerega je bilo letos izdanih za 8 
mio S garancij, ker je opredeljen posebej. Druge opredelitve 
so nespremenjene. 
3.7. Izdelki, ki razširjajo letošnji spisek 

Izhodišča družbenega dogovora za leto 1985 predvidevajo, 
da bi se spisek izdelkov iz letošnjega dogovora razširil za 
kakao in surovine za gumarske izdelke ter za sisal, juto in 
surovine za sintetični kavčuk. 

Jugoslovanski izdelovalci čokolade in čokoladnih izdelkov 
naj bi v naslednjem letu pokrivali svoje devizne potrebe iz 
dveh virov: z garancijami Narodne banke Jugoslavije na 
odkup menjalniških deviz v skupni višini 20 mio $ in z lastnimi 
deviznimi prilivi v enaki višini. 

Organizacije združenega dela, ki za izdelavo sintetičnega 
kavčuka in gumarskih izdelkov za domači trg uporabljajo 
surovine in repromaterial iz uvoza, naj bi v naslednjem letu 
porabile celotni lastni doseženi devizni priliv. Zainteresirane 
organizacije združenega dela.bi morale predhodno skleniti 
ustrezni samoupravni sporazum, s katerim bi uredili obvezno- 
sti do preskrbe domačega tržišča in zagotavljanja deviznih 
sredstev. 

Vključitev sisala, jute in surovin za sintetični kavčuk je bila 
prikazana že v skupini rezervni deli in gume za poljedelske 
stroje, ker jih tudi predlog družbenega dogovora obravnava v 
tem členu. 

3.8. Skupne devizne potrebe za zagotovitev 
preskrbe 

Konsolidirana devizna bilanca obravnavanih osnovnih živil 
in nekaterih drugih izdelkov vsakdanje rabe za leto 1984 je za 
SR Slovenijo naslednja: 
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v mio $ 
Skupina Devizne Predvid. deviz. Doseženi dev. vir Skupaj Dosež. 
izdelkov potrebe viri do 30. IX. pokritje 

letnih 
potreb % 

Zdravila in 
sanitetni material 
Gotova zdravila 
Pralni praški 
Umetna gnojila 
Sredstva za 
varstvo rastlin 
Proteinska krmila 
Rezervni deli in 
gume za poljed. 
stroje 
Jedilno olje 
Sladkor 
Kava 
Blago za 
popestritev 
turistične 
ponudbe 

last. 
delež 

delež lastni 
NBJ delež 

delež 
NBJ 

87,1 62,1 25,0 36,7 19,0 55,7 
17,1 
40.8 
20.9 

12,9 
12,0 

1.6 
20,0 
6.7 

15,0 

13,8 
18,3 
12,7 

8,4 
9,0 

0,8 
11,2 

2,8 
9,0 

3,3 
22,5 
8,2 

4,5 
3,0 

3,9 
6,0 

7,9 
5.6 
7,4 

5,9 
5.7 

0,9 
11,2 

2,8 
7,0 

2.6 
9.7 
6,0 

4,4 
1,3 

0,7 
8.8 
3.9 
5,7 

10,5 
15.3 
13.4 

10,3 
7,0 

1.6 
20,0 

6.7 
12,7 

22,4 10,7 11,7 9,4 10,3 19,7 

64 
61 
38 
64 

58 

100 
100 
100 
85 

Organizacije združenega dela zagotavljajo lastni delež 
sredstev iz različnih virov, predvsem pa iz lastnih prilivov, 
namenskega združevanja deviz in kompenzacijskih poslov. 
Združena republiška sredstva iz 13. člena SISEOT, ki štejejo 
kot lastni del, je treba zagotavljati predvsem pri uvozu jedil- 
nega olja, sladkorja in zdravil. 

Struktura tako pojmovane lastne udeležbe do konca sep- 
tembra v skupni višini 100,5 mio $ je na osnovi tega pojasnila 
naslednja:- proizvodne organizacije združenega dela so z 
doseženimi priiivi od lastnega izvoza zagotovile 63,8 mio $, z 
namenskim združevanjem je bilo zagotovljenih okrog 15,0 
mio $, združenih sredstev na ravni republike pa je bilo 17,1 
mio $ v skladu s 13. členom in 4,6 mio $ v skladu z 20% 
rezervacijo prilivov po maloobmejnem prometu z Italijo. 

Skupaj: 256,5 158,8 97,7 100,5 72,4 172,9 67 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel Informacijo 
o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki 
vsakdanje rabe v letu 1984 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 
1985 in ugotovil, da je bila preskrba delovnih ljudi in občanov 
z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe 
v SR Sloveniji v letu 1984 nasplošno dobra. Dosežena pre- 
skrba v SR Sloveniji je rezultat usklajenih aktivnosti organiza- 
cij združenega dela, Zavoda SR Slovenije za rezerve in pristoj- 
nih upravnih organov v občinah in republiki. V organizacijah 
združenega dela, občinah in republiki je treba pravočasno 
sprejeti vse ukrepe, da bo taka preskrbljenost zagotovljena 
tudi v letu 1985. 

2. K zagotovitvi preskrbe delovnih ljudi in občanov z osnov- 
nimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe je v 
letu 1984 pomembno prispeval tudi družbeni dogovor o zago- 
tavljanju in koriščenju deviz za plačilo prednostnega uvoza 
določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo. 
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira sprejem 
družbenega dogovora tudi za leto 1985 in nalaga pristojnim 
republiškim upravnim organom, da v sodelovanju z organiza- 
cijami združenega dela, splošnimi združenji, Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Samoupravno interesno skupnostjo SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino in bankami pripravijo 
izhodišča za uresničevanje dogovora. 

3. Pri pripravi izhodišč za uresničevanje družbenega dogo- 
vora za leto 1985 je treba upoštevati naslednje: 

a) nadaljevati je treba z vlaganji v nove obdelavalne 
površine in pospešiti proizvodnjo na obstoječih površinah v 
SR Sloveniji, drugih republikah in SAP Vojvodini. Taka usme- 
ritev namreč pomeni dolgoročno zmanjševanje potrebnih 
deviznih sredstev za uvoz izdelkov, namenjenih za preskrbo 
delovnih ljudi in občanov; 

b) vrsta in količina uvoženih izdelkov, ki jih obravnava 
družbeni dogovor, morajo biti usklajeni z globalno oceno 

proizvodnje možnosti v Jugoslaviji, da bo v čimvečji meri 
zagotovljena preskrba z domačimi izdelki; 

c) pri določitvi potrebnih deviznih sredstev je treba izhajati 
iz osnovnega načela, da se devizna sredstva, ki. jih zagotavlja 
Narodna banka Jugoslavje, uporabljajo ob hkratnem zagotav- 
ljanju delnih lastnih oziroma združenih sredstev organizacij 
združenega dela. Zato je potrebno razdelati podrobne ocene 
za posamezne izdelke, v katerih bodo prikazana devizna sred- 
stva po naslednjih osnovah: 

- lastna in združena sredstva po bilateralnih sporazumih, 
- ■ združena sredstva na ravni republike v 13. členu Samo- 

upravnega sporazuma za devizni režim SISEOT, 
- sredstva iz prilivov po maloobmejnem prometu, 
- sredstva, ki jih zagotavlja Narodna banka Jugoslavije: 
d) nadaljevati je treba s proučevanjem finančno gospodar- 

skih težav organizacij združenega dela, ki so vključene v 
posamezne preskrbovalne verige z osnovnimi živili, in pripra- 
viti predloge potrebnih ukrepov v vseh organizacijah združe- 
nega dela v reproverigah in na ravni posameznih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

4. Nadaljevati je treba z uresničevanjem programa blagov- 
nih rezerv v organizacijah združenega dela, občinah in repu- 
bliki. Pri tem je treba zagotoviti, da bo celoten sistem financi- 
ranja blagovnih rezerv opredeljen že z letnimi dokumenti, ki 
se sprejemajo v organizacijah združenega dela, občinah in 
republiki. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pošlje Informacijo o 
preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsak- 
danje rabe v letu 1984 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1985 
Skupščini SR Slovenije, Republiški konferenci SZDL Slove- 
nije, Zvezi sindikatov Slovenije, Gospodarski zbornici Slove- 
nije, Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino, Ljubljanski banki in organizacijam 
združenega dela, ki so vključene v uresničevanju družbenega 
dogovora. 
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DOKUMENTACIJA 

k informaciji o ravni in dinamiki osebnih dohodkov v 

družbenih dejavnostih (v letih sprejetega družbenega 

plana) 

V Poročevalcu štev. 33, dne 30. 10. 1984 smo objavili 
informacijo o gibanju ravni in dinamiki osebnih dohod- 
kov v družbeni dejavnosti (v letih sprejetega družbe- 

nega plana (ESA-S72). Tokrat pa objavljamo še doku- 
mentacijo k omenjenem gradivu. 

Tabela 1 

STRUKTURA PRIHODKOV ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 198o _ 1983  
Svobodna Svobodna 
menjava menjava 
dela (po- Občani Drugi dela (po- Občani Drugi 
sredna in prihodki sredna in 

 neposredna) neposredna)  

DRUŽBENE DEJAV. 61,0 7,3 31,7 60,0 7,4 3?,6 

12 Izobraževanje, 
znanost in 61,3 5,1 33,6 52,9 5,4 41,7 
kultura 

1201 Izobraževanje 82,2 7,9 9,9 81,1 3,9 30,0 

1202 Znanstveno- Q^2 ^ ^ 0 6J ^ 
V9.Z1 S K « CL6 Q » 

1203 Kultura,umet- n 8 0 88,2 18,3 * 2,6 79,1 
nost m mform. ' 1 

1204 Telesna kultura 59,0 0 41,0 34,3 0,4 65,3 

13 Zdravstveno in y0 ^ 10 2 iq 4 68 6 q ? ?1,7 
socialno varstvo ' 1 ' ' ' 

1301 Zdravstveno ^ ?2^ ^0 21,1 
varstvo 

Socialne 
varstvo 

1302 Socialno 50,4 21,3 49,3 27,4 23,3 

OPOMBA ri )Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva iz zaključnih 
računov 19&3- 

2)Med drugimi prihodki so upoštevani vsi ostali prihodki pridobljeni 
s prodajo storitev in proizvodov organizacijam in posameznikom na 
drugačnem trgu (npr. pri kulturi - prihodki od prodanih vstopnic 
itd.) ter drugi prihodki (obresti in podobno). 
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GIBANJE OSEBNIH DOHODKOV IN ZAPOSLENIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI, 
KULTURE, ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA Tabela 2 

Razporejena sredstva za 01 ~ 
Leto,BI 82 83 Povpr. 

letna 
stopnja 

Število zaposlenih 
I-VI/84 I-VI/84 31 32 83      letna i-VI/'sJ <t M I-VI/83 stopn.ja 

Povprečni OD na zaposlenega 
I-VI/84 81 82 83 f°Ypr* I-VI/84 
 L  tna . I-VT/63   stoon.ia  

GOSPODARSTVO 24 26 31 ?7 24 44 0 0 1 24 26 30 27 45 

. DRUŽBENE DEJAV. 23 28 30 27 23 

23 

42 2 2 2 2 '2 21 25 28 25 44 

42 0 1 1 1 1 . 22 26 27 25 45 
12 IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST III 22 27 29 26 
KULTURA 

1201 Izobraže- 
vanje 

12011 Osnovno 
12012 Srednje 
] 2017- V i j e 
12014 Visoko 

23 
22 
24 
22 
25 

-7 29 26 
27 30 
27 28 
24 33 
26 29 

18 

17 

1202 Znanstveno- 
raiisk.de j. 

1203 Kultura, 
uijetnost 

12031 Oasopisno- 
zalos.dej. 

12032 Dej.kultur-,g 
nih dobrin 

12033 Kulturno 25 
izobraž. 

12034 Utnet.de,j. 20 
12035 Radio in TV19 
12036 Kinomatogr.13 
1204 Telesna kul.33 
1? ZDRAVSTVENO IN. 

24 32 30 

'27 28 

.28 29 

28 31 

30 29, 
23 28 
24 25 
29 27 
16 38 

30C.VARSTVO 24 28 31 

26 
26 
26 
27 

24 

25 

26 

28 
24 
22 
23 
30 

28 

23 
23 
25 
14 
22 

24 

21 

21 

21 

28 
19 
2i 
11 
30 

24 

43 
44 
40 
38 
41 

46 

38 

38 

45 
42 
34 
38 
32 
46 

42 

1 1 

0 4 3 

1 1 

2 6 

3 X 

4 3 
1 3 

-1 -1 
2 -4 

17 -8 1 
3 3 2 

-1 

-4 

0 
0 

-4 

0 

1 

2 

3 
1 

-1 
-2 

3 

22 26 28 
21 26 28 
23 25 25 
21- 24 32 
25 26 28 

24-28 27 

20 25 27 

21 26 27 

17 24 29 

21 25 25 
21 21 24 
19 25 26 
18 26 33 
18 26. 36 

21 25 28 

25 
25 
24 
26 
26 

26 

24 

25 

23 

24. 
22 
23 
26 
26 

25 

46 
48 
40 
41 
45 

44 

42 

40 

46 

44 
41 
43 
37 
41 

42 

1301 Zdrav.var. 2' 
13012 Ambulantno 2; 
1 1 y Stacionamo21 26 29 
1302 Social.var. 27 33 35 
13021 Družb.var. pq ^ 

otrok 
13023 Soc.varstvopt- 

odraslih 

26 
27 
25 
32 
32 

32 

23 
24 
23 
26 
27 

23 

40 ■ 
43 
38 
48 
50 

45 4 5 5 

21 24 28 
21 24 28 
20 24 27 
21 26 30 
21 27 29 

20 25 30 

24 
24 
24 
26 
26 

25 

41 
43 
38 
47 
50 

42 

ČPOKEA: Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva iz zaključnih 
periodičnih obraxunoit ža I-VI/1984. 

računo-v za 1981, 1982 in 1983 ter 
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POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA DELAVCA V 
PRVEM POLLETJU 1984 

LETIH 1981-1983 IN V 
Tabela 3 

Predhodno leto - 100 v % 
Povprečni mesečni OD na zaposlenega 
1981 1982 1983 I-VII/84 

Realni osebni~dohodek    
1983 Povprečna 1981 1982 

GOSPODARSTVO 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
12 Izobraževanje, 

znanpst in kultura 
1201 Izobraževanje 
12011 Osnovno 
12012 Srednje 
12013 Višje 
12014 Visoko 
1202 Znanstvenorazis- 

kovalna dejavn. 
1203 Kultura,umetnost 

in informacije 
1204 Telesna kultura, 

šport 
13 Zdravstveno in so- 

q cialno varstvo 
1301 Zdravstveno var. 
13012 Ambulantno 
13013 Stacionarno 
1302 Socialno varstvo 
13021 Družb.var.otrok 
13023 Soc.var.odraslih 

11153 
12767 

13583 

13471 
12406 
14852 
18157 
16548 

15006 

14040 
16107 

16935 

16736 
15391 
18360 
22745 
20935 

19071 

17957 
19864 

20976 

20629 
19164 
22188 
29035 
25469 

23870 

13389 16657 20813 

11373 

12262 
12652 
11765 

9560 
9253 
9528 

14584 

15828 
16353 
15278 
12133 
11708 
11982 

17872 

19226 
19859 
18524 
15820 
14717 
15162 

23826 
26035 

27148 

26520 
24593 
28165 
36389 
33950 

32196 

26747 

10726 13798 17522 22646 

23344 

25146 
26309 
23942 
19910 
19362 
19434 

- 8 
- 12 

- 11 

- 11 
- 12 
- 11 
- 9 
- 8 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

- 13 
- 15 
- 14- 
- 11 
- 11 
- 11 

- 3 
- 3 
- 4 

- 5 
- 5 
- 5 
- 4 
- 2 

- 2 

- 5 

- 1 

- 9 
- 12 

- 11 

- 12 
- 11 
- 14 
- 9 
- 13 

- 11 

- 11 

- 12 

- 13 
- 14 
- 14 
- 10 
- 10 
- 9 

letna 
stopnja 
1980-83 

- 7 
- 9 

- 9 

- 9 
- 9 
- 10 
- 7 

- 9 

- 7 

- 9 

- 9 
- 10 
- 10 
- 8 
- 8 
- 8 

- 4 
- 5 

- 5 

- 5 
- 4 
- 8 
- 6 
- 3 
- 4 

- 7 

- 6 

- 6 

- 6 
- 5 
- 8 
- 4 
- 2 

VIR: Po podatkih Zavoda SRS. za statistiko na obr. RAD-1. 

poročevalec 
43 



PRIMERJAVA RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV NA DELAVCA V 
OSNOVNEM, SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI NASPROTI RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH 
OSEBNIH DOHODKOV DEJAVNOSTI V REPUBLIKI Tabela 4 

'OS NO V KO 
.IZOBRAŽEVANJE 

SREDNJE 
IZOBRAŽEVANJE 

KULTURA 

1> 30 1981 1 982 1983 1980 1981 1982 1983 1 980 1981 1 982 1 983 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18. 
19- 
20. 
21. 
22. 
23. 

■24. 

26. 
27= 
28 , 

18: 
31. 
32. 
33. 
34: 
35. 
36. 

P: 
39, 
40. 
41 
42. 
43. 
44. 
45. 
46 
47. 
48, 
49- 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57 
58. 
59. 
60. 
61. 
62: 
53. 
64, 
65. 

Ajdovšči na 
Brezice 
Cel je 
Cerkni ca 
Crnomeli 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 

I dri ja 
ilirska Bistri ca • 
I zol a 
Jeseni ce 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Lj.-Bežigrad 
Lir-Cen.ter 
Li.-Moste-Polje 1 J.-Šiška 

.-Vič-Rudnik 
.utomer 

Logatec 
Maribor Pesnica 
Maribor Pobrejie 
Maribor Potovz 
Maribor Ruše 
Maribor Tabor 
Maribor Tezno 
Metlika 

SSffs.b.4, 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Pi ran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dr.avi 
Radovi ji ca 
Ravne na Koroškem 
Ribnica 
Sev'n.i ca 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur 
Škofi a Loka 
Šmarje 
To 1 min 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje 
Žalec 

99 
94 

107 
94 

101 
95 
93 
97 

101 
99 

103 
96 
99 

105 
99 
99 
96 
95 

102 
96 
94 

107 
102 
105 
109 
101 
105 
105 

90 
104 

99 

101 
102 

84 
101 
102 

91 
91 

111 
98 
91 
98 
71 

105 
96 
93 
98 

110 
95 
95 
99 
97 

108 . 
105 
101 
104 
100 

100 
92 

105 
98 

101 
100 

92 
96 
99 
97 
99 
99 
95 

103 
104" 

98 
95 

103 
102 

95 
87 

101 
101 
109 
110 

1» 
104 

92 
109 

96 96 

96 
102 

80 
102 
104 

108 

lHo 
94 
89 

105 
98 
96 
93 

115 
96 
93 

102 
96 

108 
104 

83 
101 
102 

100 
93 

108 
93 

100 
105 

90 
94 
95 
96 

102 
97 
99 

105 
104 
116 

87 
105 

97 
99 
85 
99 
99 

106 
110 

1()8 
103 

90 

M 
99 

104 
97 
95 
98 
93 

93 
101 

83 
108 

99 
87 
99 

109 
100 

96 
97 
89 

103 
95 
95 
96 

112 
95 
95 
98 
94 

111 
110 

97 

97 
92 

109 
93 
99 

107 
98 
95 
88 
93 

102 
96 
99 

103 
106 
111 

95 
102 

96 
94 
84 

108 
110 

1$7 
103 

87 

11 
102 
103 

98 
94 
98 
93 

93 
103 

84 
103 

97 
91 
98 

112 
104 

96 
101 

90 
100 

97 
102 

91 
107 

94 
98 
95 
94 

110 
103 
108 

99 
110 
102 

96 
95 

82 
95 

96 
97 
89 
99 

103 
101 

97 

104 
103 

91 
92 

104 
96 

97 

94 

99 
106 

87 

105 
101 
102 

iS 

u 
100 

23 
110 

99 
78 

97. 100 

113 

100 
82 

99 
97 

102 

87 
96 

78 

447 
92' 

100 
87 
95 

105 
101 

99 

99 
105 

91 
92 

105 
95 

95 

93 
104 

113 
99 

103 
95 

101 
97 

90 
90 

101 

105 
79 

104 101 

113 

98 
100 

94 
101 
100 

87 
94 

83 
101 

102 100 109 

107 
90 

108 
91 
97 

110 
108 

97 
104 

105 
96 

96 

92 
92 

97 101 

93 
104 

109 
99 

103 
95 

105 
94 

97 
84 

102 

107 
78 

101 

99 

102 

88 
100 

86 
103 

111 

100 
93 

100 
92 
98 

110 
110 

95 106 

103 
104 

90 

1()5 
94 

99 

93 
92 

100 
103 

95 
104 

107 
97 

101 

ifi 
95 

91 
87 

110 
73 

121 109 

82 
85 
96 
48 
99 
84 

103 
72 

105 
73 
65 
77 
82 
76 
98 

100 
87 

102 
86 

110 
83 
98 

104 
90 
83 
89 
77 

83 

183 
95 
99 
83 
90 
92 

63 
93 
85 
92 

110 
115 

112 
101 

102 
91 
91 
85 
92 
87 
93 

100 
65 

105 

82 
82 
95 
49 
80 
75 

104 
81 

95 
71 
67 
79 
79 
71 

101 
103 

84 
103 

97 
104 

91 
79 

83 
81 
95 
92 

101 
77 
97 
93 
79 

90 98 
82 
78 
56 
94 
73 
88 
92 
75 

109 
89 
77 
87- 
94 
91 
91 

79 
87 
95 
59 
80 
84 

95 
62 
87 
84 
65 
65 
86 
81 
82 

102 
109 

81 

106 . 105 

107 
103 

91 
79 

85 
85 

95 
106 

72 
89 
95 
82 

76 
88 
82 

102 
90 
86 
83 
90 
95 
96 
99 
69 

112 

77 
81 
93 
50 
79 

90 
74 
83 
81 
76 
80 
84 
80 
73 

103 
110 

84 

81 
84 
90 

106 
102 

1?1 
89 
77 

75 

11 
94 

•109 
74 

101 
83 

90 

1 
84 
77 

90 
92 

104 
77 
83 
88 

118 
94 
94 

106 
61 

126 

VIR: ZR za leto 1983, oznake AOP - 108 in 192 
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PRIMERJAVA RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV NA DELAVCA V 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU NASPROTI RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH 
OSEBNIH DOHODKOV DEJAVNOSTI V REPUBLIKI Tabela 5 

ZDRAVSTVENA ZAŠČITA SOCIALNO VARSTVO 
1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 

1. Ajdovščina 107 
2. Brežice 88 
3. Celje 97 
4. Cerknica 119 
5. Črnomelj 105 
6. Domžale 122 
7. Dravograd 108 
8! Gornja Radgona 89 
9. Grosuplje 95 

10. Hrastnik 108 
11. Idrija 96 
12. Ilirska Bistrica 103 
13. Izola 99 
H. Jesenice 94 
15. Kamnik • 121 
16. Kočevje 107 
17. Koper 93 
18. Kranj 104 
19. Krško 108 
20. Laško 96 
21. Lenart 108 
22. Lendava 103 
23. Litija 116 
24. Ljubijana-Bežigrad 107 
25. Ljubijana-Center ' 103 
26. Ljubijana-Moste-Polje 103 
27. Ljubijana-Šiška 114 
28. Ljubijana-Vič-Rudnik 110 
29. Ljutomer 104 
30. Logatec 105 
31. Maribor Pesnica 
32. Maribor Pobrežje 
33. Maribor Rotovž 98 
34. Maribor Ruše 
35. Maribor Tabor 
36. Maribor Tezno 
37. Metlika 106 
38. Mozirje 
39. Murska Sobota 105 
40. Nova Gorica 102 
41. Novo mesto 98 
42. Ormož 87 
43. Piran 95 
44. Postojna 100 
45. Ptuj 89 
46. Radlje ob Dravi 111 
47. Radovljica 96 
48. Ravne na Koroškem 107 
49. Ribnica 
50. Sevnica 107 
51. Sežana 93 
52. Slovenj Gradec 95 
53. Slovenska Bistrica 106 
54. Slovenske Konjice 107 
55. Šentjur 117 
56. §kof j a Loka 106 
57. Šmarje 83 
58. Tolmin 103 
59. Trbovlje 99 
60. Trebnje 109 
61. Tržič 97 
62. Velenje 111 
63. Vrhnika 106 
64. Zagorje 112 
65. Žalec 120 

109 

119 
107 
129 
109 

87 
104 
108 

97 
100 

99 
94 

123 
112 

96 
104 
115 

96 
104 

98 
119 
110 
102 
104 
117 
112 
100 
113 

96 

106 
133 

97 
100 
102 

83 
94 
97 
87 

105 
96 

102 
98 

104 
97 
96 
98 

104 
120 
109 

80 
104 
100 
105 
104 
109 
110 
105 
119 

104 
90 
97 

115 
112 
133 
105 

86 
103 
107 

99 
99 
95 
95 

127 
108 

94 
108 
119 

85 
103 

99 
124 
110 
104 
103 
118 
110 

99 
112 

m 
129 

95 
99 

102 
83 
90 
93 
86 

101 
97 

102 
106 
104 

98 
93 
98 

101 
114 
103 

80 
100 

99 
113 
105 
110 
111 
105 
119 

101 
87 
97 

121 
116 
134 
108 

87 
102 
107 
101 

98 
94 
95 

128 
108 

94 
108 
116 

84 
101 

97 

100 
104 
112 
116 
109 

97 
119 

109 
128 

95 
97 

104 
86 
93 
92 
90 

104 
97 

103 
102 
105 

98 
94 

100 
115 
117 
111 

81 
100 

97 
109 
104 
110 
125 
106 
119 

97 
97 

90 
101 

99 
90 

114 
97 

103 

96 
112 

91 
103 
106 
108 

90 
104 
114 
100 
111 
107 
104 
100 

97 
105 
117 

93 
95 

104 
105 
105 

85 
96 
95 
92 

109 
104 

93 
94 
61 

101 
94 
94 
96 

113 
90 

100 
101 

64 
94 

109 
104 
100 

93 
95 
97 
73 
92 

102 
97 

103 
104 

97 
103 

96 
108 

85 
107 
108 
103 

87 
100 
107 
102 
107 
106 

99 
102 

96 
108 
125 

93 
93 

100 
103 
106 

83 
102 

91 

106 
112 

95 

105 
96 

117 
92 
98 

104 

lbl 
93 

104 
101 
103 

93 
97 
99 
97 
93 

107 
91 
97 

104 
103 
104 

91 
99 
96 

111 
96 

106 
109 
100 

90 
96 

102 
94 

108 
103 

99 
105 

97 
108 
119 

91 
92 
91 
95 

96 
103 
104 

83 
98 
91 
86 

125 
106 
109 

92 
92 
93 

104 
92 
94 
94 

115 
94 

103 
99 

110 
98 

108 
98 

105 

95 
97 
98 
97 
92 

106 
91 
97 
97 

101 
105 

95 
96 
98 

1T4 
93 

104 
108 
102 

89 
94 

100 
98 

109 
102 

99 
105 

96 
103 
116 

90 
97 
95 
94 
93 
93 

101 
100 

82 
98 
91 
87 

128 
108 
110 

93 
93 
93 

104 
96 
97 
86 

115 
91 
97 
99 
88 

109 
98 

118 
100 
105 

VIR: ZR za leto 1983, oznake A0P - 108 in 19? 
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PRIMERJAVA RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV NA DELAVCA V 
AMBULANTNO-POLIKLINIČNEM IN DISPANZERSKEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN DRUŽBENEM 
VARSTVU OTROK IN MLADINE NASPROTI RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH OSEBNIH DOHODKOV 
DEJAVNOSTI V REPUBLIKI Tabela 6 

DRUŽBENO VARSTVO OTROK U 
MLADINE  

AMBULANTNO-POLI KL I NI CNO 
DISPANZERSKO ZDRAVSTVENO 

IN 
VARSTVO 

1980 1Q81 1983 1980 1981 1982 1983 
1. Ajdovščina 
2. "režice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Dom žale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10, Hrastnik 
11. Idrija 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Liti ja 
24. Ljubljana-Bežigrad 
25. Ljubljana -Center 
26- Ljubi jana-Pol je 
27. Ljubijana-Siška 
28. Ljubijana-Vič-Rudnik 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor-Pesnica 
32. Maribor Pobrežje 
33. Maribor Rotovž 
34. Maribor Ruše 
35. Maribor Tabor 
36. Maribor Tezno 
37. Metlika 
38. Mozirje - 
39. Murska Sobota 
40. Nova Gorica 
41. tJovo„mesto 
42. Ormož 
43. Piran 
44. Postojna 
45 Ptuj 
46. Radi je ob Dravi 
47. Radovljica 
48. Ravne na Koroškem 
49. Ribnica 
50. Sevnica 
51. Sežana 
52. Slovenj Gradec 
53. Slovenska Bistri ca. 
54. Slovenske Konjice 
55. Šentjur 
56. škofja Loka 
57. Šmarje 
58. Tolmin 
59. Trbovlje 
60,. Trebnje 
61. Tržič 
62, Velenje 
'63. Vrhnika 
64. Zagorje 
65. Žalec 

99 
106 

98 
110 

98 
114 
100 

■102 
91 

100 
103 

95 
93 
93 

115 
99 

100 
96 

100 
96 

108 
103 
104 
103 
108 
104 
96 
97 

99 

100 
101 

88 
90 
95 
84 

102 
96 
99 

96 
98 

100 
92 

100 
109 

96 
101 
101 

90 
112 

99 
104 
112 

102 
103 

98 
110 

99 
119 
101 

98 
105 
100 
104 

94 
97 
91 

119 
103 

106 
92 
96 
91 

111 
104 
106 
107 
111 
106 

93 
105 

87 

124 
93 
96 

102 
84 
93 
92 
87 
97 
93 
94 
91 
92 

101 
95 
89 
97 

111 
101 

90 
96 
99 
97 
96 

108 
103 

98 
111 

97 
107 

97 
107 
104 
123 

97 
97 

102 
99 

111 
90 
91 
91 

123 
100 

89 
100 
110 

92 
96 
92 

115 
104 
105 
106 
113 
105 

92 
104 

104 
120 

93 
100 
106 

82 

94 
92 
93 
99 
92 
98 
94 
88 
94 

106 
96 
90 
93 

100 
105 

98 
109 
104 

98 
110 

96 
103 

96 
112 
108 
125 
100 

96 
101 

99 
114 

89 
91 
96 

124 
99 
87 

100 
107 

97 
94 
90 

105 
103 
104 
110 
103 

90 
111 

90 

102 
119 

92 
94 

107 
85 
87 
88 
90 
96 
93 
94 
95 
93 
96 
97 
92 

107 
109 
103 

96 
93 

100 
101 

97 
108 
117 

99 
111 

99 
100 

92 
102 
101 

92 
109 

99 
• 109 

106 
99. 

101 
93 

102 
103 
111 

' 91 
105 
116 

98 
105 
112 
100 

96 
97 
87 

115 

94 

84 
97 

105 
104 
106 

86 
96 
96 

95 
99 
95 
89 
26 

103 
96 
95 
98 

111 
93 
99 

101 

91 
97 

113 
106 
102 

95 
97 

102 
74 
94 

101 
102 
104 
102 

99 
108 
89 

103 
100 

93 
87 

105 
103 
105 

108 
101 
104 
110 
95 
99 
95 
95 

123 

94 

93 
95 

101 
102 
106 

84 
100 

91 

94 
116 

97 
90 
97 

107 
100 
103 
90 

114 
99 
99 

105 

101 
95 

107 
103 
110 

95 
99 

101 
99 

•94 
109 

97 
99 
97 

104 
110 

91 
103 

99 
98 
97 

108 
105 
102 

91 
94 

103 
101 
106 
106 

95 
103 

96 
91 

116 

93 
91 
93 
91 
91 
90 
99 
98 

103 
103 
84 

100 
90 
87 

92 
103 

94 
97 
91 

102 
92 

101 
95 

109 
98 

111 
100 

116 
99 

107 
99 

105 

91 
99 

104 
92 
94 

105 
100 

98 
96 

103 
113 

94 
92 

102 
100 

94 
101 
103 
104 

90 
91 

100 
102 
107 
105 

f05 
96 
92 

110 

93 
94 
92 
95 
91 
96 
95 
93 

100 
102 

83 
104 

88 
87 

96 
107 

95 
95 

97 
103 

88 
110 

95 
104 
103 

89 
114 

97 
117 
103 
108 

VIR: ZR za leto 1983, oznake A0P - 108 in 192 
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PRIMERJAVA RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV NA DELAVCA NA 
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI, KULTURE IN INFORMACIJ, ZDRAVSTVENEGA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA NASPROTI RAVNI POVPREČNIH MESEČNIH OSEBNIH DOHODKOV 
DEJAVNOSTI V REPUBLIKI V OBDOBJU l-VI 1984 Tabela 7 

Osnovno 
i zobra- 
ževanje 

12011 

Srednje 
izobra- 
ževanje 

12012 

Kultura,Zdrav- 
ume.t- stvena 
nost zaščita 

1 703 1 301 

Soci al- 
no 
varstvo 

1302 

Ambul. 
poliklin. 
in zdr. 
varstvo 
13012- 

Družbeno 
varstvo 
otrok in 
ml adi ne 
1 3021 

1 2 3 i 6 7 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
H, 
15. 

.16. 
17. 
18 = 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 
27. 
28. 
29. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Ajdovščina 
Breži ce 
Cel je 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 

I dri j a 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana - Bežigrad 
Ljubljana - Center 
Ljubljana - Moste - Polje 
Ljubljana - Šiška 

, Ljubljana - Vič - Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor - Pesnica 
Maribor - Pobrežje 

: Maribor - Rotovž 
. Maribor - Ruše 

Maribor - Tabor 
Tezno Maribor 

Metlika 
Mozi rje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 

95 
101 
108 
"94 
101 
108 

99 
101 

96 
97 

101 
95 

102 
98 

114 
106 

90 
104 

96 
101 

79 
112 
112 
105 
105 
100 
100 

97 
91 

103 
95 

100 
99 

100 
93 
94 
97 

109 
101 
101 

98 
81 

105 
97 

105 

95 
97 

90 
111 

101 

85 
123 

87 
96 

113 
114 

103 

100 
101 
105 

93 
106 

92 

96 
96 
96 
96 

114 

104 

106 
100 
100 

85 
83 
95 
29 
90 
83 

95 

87 
87 
96 
67 

76 
105 
115 

81 

87 
97 

106 
102 

84 
110 

87 
90 

84 
89 
96 
98 

102 
76 
91 
93 
87 

107 
93 
99 

103 
115.. 
142 
104 

89 
99 

103 
109 

94 
98 
96 

133 
107 

96 
109 
120 

84 
101 

82 
141 
108 

94 
96 

110 
104 

96 
130 

96 

98 
10? 
104 
118 
100 
113 

99 
87 
93 
90 
91 

104 
101 
100 

85 
110 
84' 
91 

104 
98 

105 
98 
93 
94 

112 
90 

105 
104 
100 

96 
92- 

104 
99 

113 
99 

• 96 
99 
99 

105 
119 

84 
98 
91 
93 
96 
90 

111 
103 
106 

96 
78 

101 
92 

101 
108 

98 
96 

106 
132 

96 
94 
97 
95 

120 
82 
97 
93 

129 
95 
93 

101 
110 
94 
94 
97 

131 
98 
96 
97 

106 
99 
89 

121 

96 
109 

99. 
120 
104 

85 
106 
106 

99 
87 

111 
104 

92 
105 
100 
109 

95 
84 
94 
88 
91 

109 
104 
101 

98 
90 

105 
108 
109 
102 

93 
100 
102 

96 
121 

94 
92 
92 
93 

103 
112 
110 
106 

96 
79 
99 
94 
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Osnovno 
izobra- 
ževanje 

12011 

Srednje 
i zobra- 
ževanje 

12012 

Kultura, 
umet- 
nost 

1203 

Zdrav- Socialr 
stvena no 
zaščita varstvo 

1301 

Ambul. 
poliklin. 
in zdr. 
varstvo 

1302 13012 

Družbeno 
varstvo 
otrok in 
mladine 
13021 

1 5 6 7 

46. Radl je ob Oravi 
47. Radovljica 
48. Ravne na Koroškem 
49. Ribnica 
50. Sevnica 
51. Sežana 
52. Slovenj Gradec 
53. Slovenska Bistrica 
54. Slovenske Konjice 
55. Šentjur 
56. Skofja Loka 
57- Šmarje 
58. Tolmin 
59. Trbovlje 
60. Trebnje 
61. Tržič 
62. Titovo Velenje 
63. Vrhnika 
64. Zagorje ob Savi 
65. Žalec 

114 
95 
92 
96 
92 

103 
95 

100 
100 
108 
96 
92 
95 
91 

109 
105 

97 
114 

100 
95 
93 

90 
85 
99 

117 
77 

101 

113 

123 

87 
89 
70 
55 
80 
70 
90 
91 
87 

108 
74 
77 
91 
89 

101 
98 
93 
78 

117 

105 
101 
101 
108 
112 
106 

99 
98 

105 
114 
109 

86 
105 

98 
104 
110 
105 
116 
114 
126 

129 
103 

97 
'95 
90 
97 

104 
89 
95 
94 

117 
.92 
99 
94 
90 

100 
101 
108 
114 
100 

97 
96 
93 

100 
100 
103 

95 
89 
97 

106 
101 

98 
97 

100 
97 

101 
103 
108 
106 
117 

95 
102 

96 
95 
96 
98 
86 
98 
96 

106 
97 

108 
94 
84 

107 
103 
108 
132 
100 

Vir podatkov: Podatki Službe družbenega knjigovodstva po periodičnih 
obračunih za I-VI, A0P 108 in 192. 
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INDEKSNA ODSTOPANJA OSEBNEGA DOHODKA POKLICA GLEDE NA PONDERIRANI OSEBNI 
DOHODEK SKUPINE Tabela 9 (povpregie skupine „ 100) 

Poklic   1980 1981 1982 1983 

SKUPINA: VODILNI DELAVtl 100 100 1C0 100 

Individualni po?lovodni organ 
Pomočnik poslovodnega organa 
Tehnični direktor 
Vodja komercialnih poslov 
Vod i a finančnih poslov 
Vodja kadrovskih poslov 
Vodja prodajne službe 
Sekretar 

SKUPINA: DELAVCI Z VISOKO IZOBRAZBO 

107 
106 
100 

95 
92 
86 
82 
83 

107 
106 
101 

99 
91 
85 
83 
80 

107 
106 

99 
101 

90 
87 
86 
78 

106 
104 

96 
102 

91 
87 
86 

Pravni referent 
Ekonomist - analitik planer 
Ekonomist - komercialist 
Kemik 
Arhi tekt 
Gradbeni inženir 
Strojni inženir 
Elektro inženir 
Inženir - tehnolog 
Kmetijski inženir 
Psiholog 
Veterinar 
Zdravnik splošne medicine 
Zdravnik - specialist 
Zdravnik - stomatolog 

a Sodnik temeljnega sodišča 
Profesor fakultete vis., šole 
Docent fakultete vis. šole 
Asistent fakultete vis. šole 
Profesor gimnazije 
Profesor strokovne šole 
Novinar - urednik 
Novinar - sodelavec 
Dramski in filmski igralec 
Bibliotekar 

SKUPINA: DELAVCI Z VIŠJO IZOBRAZBO 

87 
78 
87 

104 
107 

95 
95 
86 
85 
79 
95 
94 

126 
89 

105 
134 
107 
82 
83 
83 
93 
78 
71 
80 

100 

82 
92 

100 
105 

95 
102 
86 
83 
79 
99 
97 

124 
82 

100 
137 
110 
88 
78 
82 
91 
78 

• 68 
73 

100 

82 
90 
89 

102 
95 

100 
88 
84 
78 

101 
95 

128 
84 
99 

143 
114 

90 
78 
80 
90 
81 
71 
72 

100 

87 
88 
92 
86 
97 
95 
99 
97 
87 
79 

104 
102 
124 

84 
101' 
142 
122 

89 
76 

77 
71 
73 

100 
Operater na elektronskem računalniku 
Višja medi ci nska^ sestra 

^Predmetni učitelj osnovne šole 
Socialni delavec 
Upravni referent 
Ekonomist (analitik in planer) 
Gradbeni inženir (višji) 
Tajnica.poslovodnega organa 

SKUPINA: DELAVCI S SREDNJO IZOBRAZBO 

92 
105 

95 
96 

103 
107 
128 

100 

105 
99 
96 

1U 
104 
120 

85 

100 

96 
104 

97 
98 

100 
105 
119 

100 

100 
101 

95 
98 

104 
109 
115 

85 

100 

Knjigovodja - k o n t i s t 
Knjigovodja 

Pisarniški referent 
Laborant (razen med.) 
Tehnični risar 
Telefoni st 
Trgovski zastopnik 
Trgovski potnik 
Ekonomski tehnik 
Blagajnik v organi zaci ji 
Blagajnik v banki - domača valuta 
Likvidator 
Fakturist 
Kalkulant 
Carinik v upravi carine 

96 
92 
90 
89 
85 
71 

135 
118 

96 
86 
97 
89 
82 
99 

110 

96 
91 
91 
91 
91 
69 

143 
137 

95 
86 

106 
88 
84 

101 
125 

97 
92 

102 
92 
88 
72 

130 
131 

94 
87 

100 
93 
84 
95 

136 

104 
92 

107 
94 
85 
72 

126 
137 
94 
88 

102 
94 
85 
95 

121 
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(povprečje skupine = 100) 
1980 1981 1982 1983 

124 
111 
117 
109 
116 
103 
108 

■ 98 
91 

104 
92 
87 

121 
111 
118 
108 
117 
103 
127 

93 
88 

104 
95 
88 
86 

116 
111 
116 
109 
109 
109 
116 

96 
90 

106 

86 

111 
110 
117 
110 
116 
107 
113 

95 
88 

104 
94 
88 
90 

100 100 100 100 

103 
88 

105 
95 
83 

106 
111 
106 

1105 
92 

102 
95 
90 

106 
' 115 

107 
84 

104 
94 
99 
97 
85 

115 
111 
106 

87 

105 
92 

103 
94 
87 

112 
105 
106 

89 

Gradbeni tehnik 
Strojni tehnik 
Elektro tehnik 
Tehnik - tehnolog 
Prometni tehnik 
Kmetijski tehnik 
Gozdarski tehnik 

»Medicinski tehnik 
Medicinski laborant 
Uči tel j^ 
Knjižničar 
Administrativni tehnik 

*Vzgoji tel ji ca 

SKUPINA: DELAVCI Z N1ZJ0 IZOBRAZBO 

Daktilograf 
Kuri r 
Sprevodnik 
Dostavijalec 
Sobari ca 
Operater pri 
Bolni čar 
Admi ni strati vni tehnik 

*Varuhi nja 

v PTT-prometu 

luknjaču kartic 

OPOMBA: Po podatkih Zavoda SRS za statistiko 
na obr. RAD-LDZ. 
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\z Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Aktivnosti in ukrepi za dosledno 

uresničevanje dolgoročnega programa 

ekonomske stabilizacije 

• Zvezni zbor bo usmeril aktivnost k utrjevanju politike o vseh bistvenih 
vprašanjih našega družbenega razvoja, k spremljanju izvajanja določene 
politike in izvrševanje zveznih zakonov ter drugih zveznih predpisov 

• Zbor bo analiziral delovanje političnega sistema, še posebej pa bo obravnaval 
uresničevanje z ustavo določenih skupnih interesov v federaciji 

• Sprejel bo ukrepe za zagotavljanje socialne in materialne varnosti delavcev in 
vseh delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in solidarnosti 

• Program zbora je odprt za zahteve in pobude neposredne družbene prakse, 
delegatov in delegatske baze 

Pri določanju smeri in okvirov dejavnosti Zveznega zbora v 
letu 1985 je bilo upoštevano, da mora program dela zbora 
načrtovati obravnavo tistih vprašanj, ki so v sedanjem tre- 
nutku družbenega življenja najpomembnejša in najbolj 
aktualna, posebej pa tistih, ki izhajajo iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije zaradi odpravljanja težav in 
premagovanja problemov, ki se pojavljajo v družbenopoliti- 
čnem in družbenoekonomskem razvoju našega sistema 
socialističnega samoupravljanja. 

Zbor bo največji del svoje dejavnosti namenil sprejemanju 
ukrepov za dosledno uresničevanje Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, da bi na ta način uresničili stališča in 
opredelitve omenjenega programa in sprejeli spremembe, ki 
jih dokument predlaga. Na ta način pa bi uresničili zahteve 
Dolgoročnega programa in s tem zagotovili pogoje za dose- 
ganje ekonomske stabilizacije družbe ter nadaljnji dinamični 
razvoj države. 

Delo zbora bo namenjeno tudi utrjevanju politike o vseh 
pomembnih vprašanjih našega družbenega razvoja, spremlja- 
nju dogovorjene politike in izvajanju zveznih zakonov in dru- 
gih zveznih predpisov, uresničevanju sklepov in stališč, reso- 
lucij in drugih aktov ter dokumentov, ki jih sprejema Zbor. 

Zbor se bo zavzemal za dosledno uresničevanje ustave 
SFRJ in zakona o združenem delu ter za dosledno uresničeva- 
nje in nadaljnji razvoj dohodkovnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. S tem pa tudi za krepitev položaja 
združenega dela, da bi delovni človek v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih odločal o pogojih in rezultatih svojega dela. 

Zbor bo obravnaval uresničevanje in sprejemal ukrepe za 
nadaljnje dograjevanje sistema družbenega planiranja, mone- 
tarno-kreditnega in bančnega sistema. Hkrati bo spremljal 
likvidnostni položaj gospodarstva in bank ter gibanje splošne 
in skupne porabe zaradi prilagajanja te porabe okvirom mate- 
rialnih možnosti združenega dela. 

Zaradi nadaljnjega dograjevanja in razvoja družbenopoliti- 
1 čnega sistema na temeljih ustave SFRJ in idejnih opredelitev 

ZKJ, posebej pa v skladu s stališči XII. kongresa ZKJ o razvoju 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja, bo 
Zvezni zbor analiziral delovanje političnega sistema. Posebej 
bo obravnaval uresničevanje z ustavo SFRJ določenih skup- 
nih interesov v federaciji. Prav tako pa bo ocenjeval delo in 
delovanje Zveznega zbora na delegatskih temeljih kot dela 
enotnega delegatskega skupščinskega sistema. 

Zbor bo namenil posebno pozornost tudi uresničevanju 
stališč iz politične platforme za akcijo ZKJ pri razvoju sociali- 
stičnega samoupravljanja, bratstva in enotnosti na Kosovu, 
kakor tudi uresničevanju sklepov Zveznega zbora o izseljeva- 
nju Srbov in Črnogorcev s Kosova pod pritiskom. 

Boj za krepitev ustavnosti in zakonitosti in prizadevanja za 
odgovornost vseh organov in nosilcev samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij bo pri delu Zbora stalno prisoten. 
Prav tako pa bo zbor sprejemal ustrezne ukrepe za utrjevanje 
ustavnosti, zakonitosti, družbenfe odgovornosti in za krepitev 
socialistične morale. 

Nadaljnje razčlenjevanje koncepcije splošne ljudske 
obrambe in zagotavljanje vseh potrebnih pogojev za nadalj- 
njo krepitev obrambne sposobnosti države bosta sestavna 
dela aktivnosti zbora in njegovih delovnih teles v okvirih 
njihove pristojnosti na področju splošne ljudske obrambe. 

Zbor bo spremljal stanje in spremembe na področju social- 
nega položaja delovnih ljudi in v skladu s svojimi ustavnimi 
pooblastili sprejemal ukrepe za zagotavljanje socialne in 
materialne varnosti delavcev in vseh delovnih ljudi, in sicer na 
temeljih vzajemnosti in solidarnosti. 

Položaj v mednarodnih odnosih in nakopičeni problemi na 
področju mednarodnih ekonomskih odnosov opozarjajo na 
nujnost stalnega in aktivnega mednarodnega sodelovanja in 

Q OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA S 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1985 « 
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dajanja pobud za premagovanje omenjenih problemov in 
težav. Zaradi tega bo zbor stalno spremljal položaj v mednaro- 
dnih odnosih, obravnaval vprašanja zunanje politike Jugosla- 
vije in v skladu s svojimi ustavnimi pooblastili sprejemal 
ustrezne ukrepe za razvijanje odnosov na področju zunanje 
politike. 

Pri oblikovanju temeljnih smeri delovanja v letu 1985 bo 
Zvezni zbor osrednjo pozornost namenil vprašanjem delova- 
nja in nadaljnjega razvoja družbenoekonomskega in družbe- 
nopolitičnega sistema na temeljih samoupravljanja. Posebej 
bodo pri tem aktualna tista vprašanja, ki imajo strateški 
pomen pri uresničevanju dolgoročnega programe ekonom- 
ske stabilizacije in sklepov Zbora, sprejetih na tem področju. 
Obravnava teh vprašanj je tudi prednostna naloga Zbora. 

Program dela zbora za leto 1985 je orientacijski in odprt za 
zahteve in pobude neposredne družbene prakse, delegatov 
oziroma delegatske baze, družbenopolitičnih organizacij in 
drugih samoupravnih in družbenopolitičnih dejavnikov. Ob 
upoštevanju zahtevnosti nalog na področju izvajanja politike 
ekonomske stabilizacije, izhajajoč iz predlogov delegatov, 
delovnih teles zbora in Zveznega izvršnega sveta, kakor tudi iz 
nalog, ki jih bo imel zbor pri nadaljnjem uresničevanju dolgo- 

' ročnega programa ekonomske stabilizacije, se bo program 
med letom dopolnjeval z novimi nalogami, skladno s potre- 
bami družbene prakse. 

I. TEMATSKI DEL   

DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

Dolgoročni program ekonomske stabilizacije 
Pregledati je treba, kako se uresničuje dolgoročni program 

ekonomske stabilizacije, in sicer tako vsebinsko kot tudi z 
vidika začrtane dinamike njegovega uresničevanja. To zahte- 
vajo sklepi Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, sprejeti 28. in 29. julija 1983. 

Samoupravno povezovanje in združevanje 
Analizirati je treba učinke sprejetih sistemskih in drugih 

ukrepov ter delovanja pri spodbujanju integriranja družbe- 
nega dela (od delovne organizacije do velikih sistemov, 
panog in grupacij) in preprečevanja etatizma, avtarkije, regio- 
nalnega zapiranja, ekonomskega nacionalizma z več vidikov: 
ekonomskega, pravnega, kadrovskega in dr. 

Informacija o delovanju enotnega 
jugoslovanskega trga 

Treba je preučiti učinke ukrepov in dejavnosti, sprejete za 
zagotavljanje celovitejšega delovanja enotnega jugoslovan- 
skega trga in opozoriti na nujnost sprejemanja novih ukrepov 
za spodbujanje procesov na tem področju. 

Informacija o uresničevanju sklepov Zveznega 
zbora o družbenem varstvu družbene lastnine 

Preučiti je treba uresničevanje teh sklepov, posebej z vidika 
zagotavljanja večje izkoriščenosti proizvodnih in drugih 
delovnih zmogljivosti v družbeni lasti in z vidika večje odgo- 
vornosti za družbeno in ekonomsko smotrno uporabo druž- 
benih sredstev. 

Akumulacijska in reprodukcijska sposobnost 
gospodarstva 

Na podlagi poslovnih rezultatov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v gospodarstvu v letu 1984 je treba pripraviti 
kompleksno analizo o akumulacijski in reprodukcijski spo- 
sobnosti gospodarstva in predlagati smeri nadaljnje dejavno- 
sti in konkretne ukrepe. 

Poročilo o učinkih ukrepov za finančno 
konsolidacijo gospodarstva in bank 

Oceniti je treba učinke ukrepov, sprejetih leta 1984, za 
<■ finančno konsolidacijo gospodarstva in bank (ukrepe za 

dograditev denarnega, kreditnega in bančnega sistema, na 
področju likvidnosti, politiko obrestnih mer, reprogramiranja 
dospelih dolgov in obveznosti, tečajne razlike, trajna obratna 
sredstva, izpopolnjevanje plačilnega prometa in obračun- 
skega sistema) in morebiti predlagati dopolnilne ali nove 
ukrepe. 

Analiza poslovanja organizacij združenega 
dela na področju prometa blaga 

Z analizo je treba preučiti izvajanje Zakona o temeljih poslo- 
vanja organizacij združenega dela na področju prometa blaga 
in storitev pri prometu blaga, kakor tudi v sistemu ukrepov, s 
katerimi se preprečuje kršenje enotnega jugoslovanskega 
tržišča na tem področju. To velja še posebej za omejevanje 
števila posrednikov pri prometu, kakor tudi za obračunavanje 
obresti za vnaprej vplačana sredstva. 

Uresničevanje pglitike splošne in skupne 
porabe 

Ugotoviti je treba, če se splošna in skupna poraba gibljeta v 
okviru materialnih možnosti združenega dela, kakor tudi, če 
se zmanjšuje njihov delež v družbenem proizvodu. Pri tem je 
treba predlagati ukrepe, da bo ta poraba v večji meri v funkciji 
povečevanja proizvodnje in dohodka. 

Poročilo o izvajanju zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu 

Treba je preučiti stanje in probleme pri izvajanju tega 
zakona, oceniti potrebnost dograditve sistema, ki ga določa 
ta zakon, kakor tudi sprejeti druge ukrepe in dejavnosti za 
njegovo dosledno izvajanje. 

Poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka in 
o ugotavljanju in razporejanju prihodka 

Poročilo mora prikazati prve učinke izvajanja Zakona in 
opozoriti na značilnosti ter težnje delovanja obračunskega 
sistema na temeljih tega zakona, kakor tudi drugih zveznih 
zakonov, ki urejajo obračunski sistem v celoti. 

Zbor bo obravnaval tudi poročilo o izvajanju družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega ure- 
janja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka in 
čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo. Treba bo preučiti izvajanje tega dogovora in 
oceniti, če je treba sprejeti ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili 
hitrejše in učinkovitejše izvajanje dogovora. 

Informacija o delovanju mehanizmov 
plačilnega prometa 

V informaciji bodo predvsem obdelane dosedanje izkušnje 
in problemi delovanja plačilnega prometa. Skladno s sklepi 
Zveznega zbora bo treba v okviru te tematike preučiti tudi 
možnosti poenotenja plačilnega prometa v državi in plačil- 
nega prometa s tujino. 

Poročilo o izvajanju resolucije skupščine SFRJ 
o temeljih politike zdravstvenega varstva 
prebivalstva 

Poročilo mora vsebovati temeljne podatke o zdravstvenem 
stanju delavcev, širjenju nalezljivih bolezni, sanitarnem nad- 
zorstvu, razvoju proizvodnje farmacevtskih-surovin, ukrepih 
pri razvijanju organizacije nujne medicinske pomoči in izvaja- 
nju drugih resolucijskih nalog. 

Poročilo o uresničevanju politike osebnih 
dohodkov, pokojnin in socialnem varstvu v 
letu 1984 

Poročilo bo obdelalo uresničevanje politike osebnih 
dohodkov, pokojnin in socialnega varstva v letu 1984 z vidika 
uresničevanja dogovorjene politike na teh področjih, z oceno 
in predlogi sklepov. 
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V okviru tega tematskega področja bo zbor obravnaval tudi 
poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva za leto 
1984, informacijo o konvencijah in poročilih, sprejetih na 69. 
in 70. zasedanju Generalne konference Mednarodne organi- 
zacije dela, določil pa bo tudi program statističnih razisko- 
vanj, pomembnih za vso državo, za leto 1986. 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

Analiza delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja SFRJ 

Namen te analize je, da v skladu z dokumenti X., XI. in XII. 
Kongresa ZKJ in opredelitvami ustave, določi jasna stališča o 
smereh in sredstvih, poteh in oblikah reševanja problemov pri 
delovanju političnega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja. 

V analizi je treba predvsem zelo natančno opredeliti pod- 
ročja, kjer je prišlo do določenih problemov, ugotoviti njihove 
vzroke in na podlagi tega oceniti, v kakšni meri politični 
sistem logično izhaja in ustrezno izraža obstoječe družbenoe- 
konomske odnose in v kolikšni meri je v funkciji samoupravne 
preobrazbe proizvod-nih odnosov; kako so inštitucije in meha- 
nizmi političnega sistema v skladu in v funkciji uresničevanja 
naših temeljnih opredelitev o vladajočem položaju delav- 
skega razreda v proizvodnji in družbeni reprodukciji v celoti; 
ali so v politični sistem vgrajeni odnosi in inštitucije, ki pov- 
zročajo oziroma ohranjajo njegovo nedelovanje in formalizi- 
ranje. 

Uresničevanje z ustavo SFRJ določenih 
skupnih interesov v federaciji 

V okviru te tematske naloge analiza zajema uresničevanje 
skupnih interesov v federaciji preko organov, organizacij in 
drugih oblik, preko katerih se uresničujejo ti interesi. Analiza 
ne zajema le organov, organizacij in oblik, preko katerih se 
uresničujejo skupni interesi v federaciji, temveč vsebuje tudi 
oceno uresničevanja posamičnih skupnih interesov prek Sku- 
pščine SFRJ, Predsedstva SFRJ, Zveznega izvršnega sveta in 
drugih zveznih organov, neposredno sodelovanje in dogovar- 
janje republik in avtonomnih pokrajin, občin in drugih druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Uresničevanje delegatskih odnosov v 
delegatskem skupščinskem sistemu 

V okviru te teme je treba preučiti uresničevanje ustavnega 
položaja in vloge delegacij pri opravljanju funkcij skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti in oblik njihovega povezovanja 
zaradi določanja stališč in smernic, posebej za delo delegatov 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ; volilni sistem za volitev 
članov delegacij in delegatov v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti; uresničevanje vloge skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti kot organov samoupravljanja in krepitev take nji- 
hove vloge ter položaja; mesto in vlogo izvršnih in upravnih 
organov skupščin družbenopolitičnih skupnosti v delegat- 
skem sistemu; mesto in vlogo družbenopolitičnih organizacij 
v delegatskem skupščinskem sistemu. 

Analiza o položaju, temeljnih problemih in 
smereh nadaljnjega razvijanja pravnega 
sistema SFRJ 

Zaradi priprave resolucije o nadaljnjem razvoju pravnega 
sistema SFRJ, mora Analiza obravnavati položaj, temeljne 
probleme in smeri nadaljnjega razvijanja pravnega sistema 
SFRJ, posebej zvezne zakonodaje. 

Informacija o uresničevanju ustavnosti in 
zakonitosti 

Ustavno sodišče Jugoslavije bo obvestilo Skupščino SFRJ 
o položaju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakoni- 
tosti. 

Informacija o izkušnjah in rezultatih dela 
komitejev kot kolegijskih organov državne 
uprave, posebej zveznih 

Namen te Informacije je, da se na podlagi izkušenj in 
rezultatov prakse, preučijo položaj, vloga in organizacija 
komitejev kot organov v sistemu državne uprave, učinkovitost 
in smotrnost njihovega delovanja, metode, ki jih uporabljajo 
pri delu in doseženi uspehi. 

Za obstoječih šest zveznih komitejev (energetika in indu- 
strija, kmetijstvo, promet in zveze, delo, zdravstvo in socialno 
varstvo, vprašanja borcev in vojaških invalidov, zakonodaja), 
bi bilo poudarjeno predvsem tisto, kar je za njih v okviru te 
materije sprecifično. 

Analiza o položaju, vlogi, organizaciji in delu 
zveznih inšpekcijskih in drugih kontrolno- 
nadzornih služb 

V okviru tega gradiva bo prikazano: status in organizacija 
teh služb, njihov delokrog in pristojnosti, oblike in metode ter 
postopki pri delu, kadrovska usposobljenost, tehnična 
opremljenost in modernizacija dela. 

Analiza o družbenoekonomskem položaju 
delavcev, dohodku in samoupravnem 
organiziranju delavcev v državni upravi 

Analiza mora zajeti vprašanja, ki zadevajo pridobivanje, 
ugotavljanje in razporejanje dohodka ter delitev sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v delovnih 
skupnostih v državni-upravi, pravosodnih in drugih državnih 
organih v SFRJ, način uresničevanja samoupravnih pravic in 
obveznosti delavcev v teh delovnih skupnostih, samoupravno 
organiziranje in druga vprašanja s področja družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev. 

Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov 
in Črnogorcev s Kosova pod pritiskom 

Poročilo bo ocenilo aktivnosti in dosežke pri izvajanju skle- 
pov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova pod pritiskom, sprejetih na sejah Zvez- 
nega zbora 16. in 17. novembra 1982, 5. in 6. julija 1983 in 26. 
in 27. septembra 1984. 

Politična delinkvenca in dejavnosti organov pri 
njenem preprečevanju 

Analiza bo zajela prijave, obtožbe in pravnomočne sodbe za 
kazniva dejanja politične kriminalitete, določene v kazenskem 
zakonu SFRJ in republiških ter pokrajinskih kazenskih zako- 
nih, kakor tudi prekrške, ki imajo politične motive in posle- 
dice. Poleg položaja in gibanja te kriminalitete, s posebnim 
poudarkom na težjih oblikah teh kaznivih dejanj, bo Analiza 
opisala tudi dejavnost organov za notranje zadeve, javnih 
tožilcev in sodišč pri preprečevanju politične delinkvence, 
posebej pa tudi politiko pregona in kaznovalno politiko proti 
storilcem teh kaznivih dejanj. 

Analiza položaja in gibanja gospodarskega 
kriminala 

Analiza mora posebej obravnavati tisti gospodarski krimi- 
nal, ki ogroža in otežuje izvajanje ukrepov ekonomske stabili- 
zacije, prikazati pa mora tudi dejavnost organov odkrivanja, 
dejavnost kontrolno-nadzornih in pravosodnih organov pri 
odkrivanju, preprečevanju gospodarskega kriminala v dru- 
gem polletja leta 1984 in prvem polletju leta 1985. 

Analiza mora zajeti tudi podatke o gibanju gospodarskega 
kriminala in opozoriti na obseg, pojavne oblike, težnje in 
vzroke gospodarskega kriminala v obravnavanem obdobju. 

Informacija o sodelovanju organov odkrivanja, 
kontrolno-nadzornih organov in pravosodnih 
organov 

Ker je v družbi nujno treba zagotoviti precej višjo raven 
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učinkovitosti pri uresničevanju zakonitosti, je med drugim 
zelo pomembno sinhronizirano, koordinirano in učinkovito 
delovanje pristojnih državnih organov. Zaradi tega bi bilo 
treba analizirati tudi ta vidik delovanja omenjenih organov. 

Položaj in problemi uresničevanja 
zdravstvenega varstva borcev in vojaških 
invalidov 

Treba je oceniti izvajanje sklepov Zveznega zbora o pogojih 
razvoja in učinkovitejšega uresničevanja zdravstvenega var- 
stva borcev in vojaških invalidov. Oceniti je treba tudi izvaja- 
nje zveznih zakonov in drugih predpisov, ki urejajo zdrav- 
stveno varstvo borcev in vojaških invalidov, kako vpliva izvaja- ■ 
nje predpisov na položaj upravičencev do teh pravic, preučiti 
probleme pri uresničevanju zdravstvenega varstva, dosedanje 
izkušnje in probleme pri izvajanju zdraviliškega in klimat- 
skega zdravljenja vojaških invalidov in drugih upravičencev. 

★ ★ ★ 

V okviru tega tematskega področja bo Zvezni zbor obravna- 
val redna poročila zveznih pravosodnih organov: Zveznega 
sodišča, Zveznega javnega tožilstva in Zveznega javnega pra- 
vobranilstva o delu v letu 1984, kakor tudi poročila o delu 
Zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja in zvez- 
nih upravnih organov ter zveznih organizacij. Mimo tega bo 
Zvezni izvršni svet pripravil posebno poročilo o uresničevanju 
programa dejavnosti pri nadaljnji preobrazbi zvezne uprave v 
letu 1984 in sprejetih ukrepih. 

ZUNANJA POLITIKA 

Ocena stanja in odnosov SFRJ 
s sosednjimi državami 
Aktivnost SFRJ v gibanju 
neuvrščenih držav 
Delovanje SFRJ na področju 
razorožitve 
Položaj v Evropi in položaj v SFRJ 
Sodelovanje Skupščine SFRJ s 
predstavniškimi telesi drugih držav v letu 1985 

Skupščina SFRJ bo leta 1985 nadaljevala stike in nadalje 
izmenjavala parlamentarne delegacije s predstavniškimi telesi 
drugih držav. Pri tem bo posebej skrbela za enakopravno 
zastopanost in našo prisotnost v vseh delih sveta, posebej v 
neuvrščenih državah. 

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Položaj in problemi 
obmejnega območja z vidika 
splošne ljudske obrambe 

Zbor bo z vidika splošne ljudske obrambe vsestransko 
preučil položaj in probleme glede varnosti meja in zavarova- 
nja obmejnega območja. 

Poročilo o doseženi stopnji razvoja teritorialne 
obrambe 

Zbor bo obravnaval položaj in smeri nadaljnjega razvoja 
teritorialne obrambe. 

Varnostni položaj v državi 
Gradivo mora vsebovati pregled temeljnih kazalcev varnost- 

nega položaja, prikazati dejavnost notranjega in zunanjega 
sovražnika ter njegove povezave s sovražno emigracijo, kakor 
tudi ukrepe in dejavnosti organov za notranje zadeve pri 
preprečevanju sovražne dejavnosti. 

Poročilo o položaju in problemih prometne 
varnosti v letu 1984 

Poročilo mora analizirati položaj in probleme prometne 
varnosti na cestah, v rečnem, pomorskem, železniškem in 
zračnem prometu v letu 1984, kakor tudi predloge ukrepov in 
dejavnosti za preprečevanje slabosti in ugotovljenih proble- 
mov, in sicer v vseh panogah prometa z namenom zagotovitve 
čimbolj varnega, ekonomičnega in učinkovitega prevoza 
blaga in oseb. 

Poročilo o varstvu pred požari in eksplozijami 
Poročilo mora prikazati položaj na tem področju, organizi- 

ranost v republikah in pokrajinah, sistem preventivnega var- 
stva, tehnično opremljenost in strokovno usposobljenost 
kadrov, ki neposredno skrbijo za varstvo pred požari in eks- 
plozijami. 

II. NORMATIVNI DEL 

SISTEM SOCIALISTIČNIH 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

Zakon o temeljih kreditnega in bančnega 
sistema 

Na podlagi preučenih predlogov za dograditev monetarno- 
kreditnega in bančnega sistema, bodo predlagane spre- 
membe in dopolnitve tega zakona, ki morajo omogočiti 
nadaljnjo preobrazbo bančnih organizacij in finančnih aso- 
ciacij združenega dela. 

Zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 

Na podlagi analize o uresničevanju koncepcije sistema 
družbenega planiranja, bo normativno urejen sistem družbe- 
nega planiranja, funkcije in vsebina planov, dolgoročno plani- 
ranje, letni planski akti, samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje na področju planiranja, usklajevanje planov, 
uresničevanje planov, odgovornost v sistemu planiranja in 
drugo. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obveznem združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev, s proizvodnimi 
organizacijami združenega dela 

Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju tega zakona in 
problemov na področju združevanja dela in sredstev, posebej 
pa ob oceni učinkovanja določb, ki enostransko predpisujejo 
obveznost prometnih organizacij, da združujejo svoje delo in 
sredstva in del celotnega prihodka ustvarjajo na podlagi pri- 
hodka iz skupnega poslovanja s proizvodnimi organizacijami, 
bodo oblikovane spremembe in dopolnitve zakona, ki naj bi 
prispevale k razvoju odnosov na tem področju. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
posebnih pogojih odobravanja in uporabe 
kreditov ter garancij za investicije 

Splošni pogoji za odobravanje kreditov in dajanje garancij 
za investicije so predpisani v zakonu o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema, zakonu o denarnem sistemu in zakonu o 
obligacijskih razmerjih. Omenjeni zakon pa bi moral določiti 
posebne pogoje za dajanje investicijskih kreditov in garancij. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev 

Pri izvajanju sprememb in dopolnitev Zakona, sprejetih leta 
1983, je bilo ugotovljeno, da so še odprta vprašanja, ki naj bi 
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jih uredil ta zakon. Predpisal naj bi obveznost uporabnikov 
družbenih sredstev, da poravnavajo obveznosti iz prometa 
blaga in storitev tudi upnikom - občanom in civilnopravnim 
osebam. Nadalje naj bi določil, da se daje garancija za zavaro- 
vanje plačil za izvoz blaga in storitev na podlagi inštrumentov 
tujega kupca in da je rok veljavnosti daljši od roka, predpisa- 
nega za vnašanje deviz v državo. 

Zakon o spemembah in dopolnitvah zakona 
o knjigovodstvu 

Spremembe in dopolnitve zakona o knjigovodstvu bodo 
uskladile te zakonske predpise z določbami 146. člena 
Zakona o združenem delu. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela 

Treba je spremeniti in dopolniti posamezne določbe 
Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. 
da bi te zakonske določbe uskladili z novimi določbami 146. 
člena zakona o združenem delu. Hkrati bi spremenili in dopol- 
nili še nekatere druge dele Zakone. 

★ * ★ 

Predvidene so tudi spremembe in dopolnitve naslednjih 
zakonov: o dajanju zdravil v promet, o zdravstveni neopore- 
čnosti živil in izdelkov splošne rabe, o proizvodnji in prometu 
drog, o prometu s strupi, o statističnih raziskovanjih, 
pomembnih za vso državo, o matični evidenci zavarovancev' 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, o enotnem načinu ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja 
podatkov o zalogah mineralnih surovin ter podzemnih voda in 
o bilanci teh rezerv. 

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

Resolucija o uresničevanju ustavne zasnove 
občine 

V Resoluciji bo treba oceniti oziroma zavzeti stališča do 
naslednjih vprašanj: vloga občine v samoupravnem organizi- 
ranju in dohodkovnem povezovanju združenega dela; vloga 
občine pri razvoju osebnega dela in drobnega gospodarstva; 
zadovoljevanje skupnih potreb v občini na temeljih samo- 
upravnega združevanja dela in sredstev; oblikovanje in zago- 
tavljanje pogojev za življenje in delo delovnih ljudi ter obča- 
nov v občini; usmerjanje družbenega razvoja v občini; ure- 
sničevanje delegatskega skupščinskega sistema v občini; 
teritorialno organiziranje občin in komunalnega sistema; 
sodelovanje in združevanje občin. 

I 
Resolucija o razvoju znanstvenega dela 
v SFRJ 

V resoluciji bodo zajeta vprašanja čimbolj celovitega, učin- 
kovitega in smotrnega uresničevanja družbene vloge znanosti 
pri reševanju problemov ekonomske stabilizacije in razvoju 
družbe v celoti. Posebno pozornost bo dokument namenil 
vprašanjem dohodkovnega povezovanja in integriranja zna- 
nosti z materialno proizvodnjo in drugim področjem družbe- 
nega dela v enotnem sistemu združenega dela. 

Resolucija o nadaljnjem razvoju pravnega 
sistema SFRJ 

Resolucija mora določiti temeljne smeri nadaljnjega razvija- 
nja pravnega sistema SFRJ in program ukrepov za izvajanje te 
resolucije, posebej program ukrepov in dejavnosti, ki jih 
morajo sprejeti zvezni organi in organizacije. 

Zakon o ustanovitvi družbenih upravnih svetov 
Zakon mora urediti vprašanja oblikovanja družbenih uprav- 

nih svetov za posamezna upravna področja, njihov delokrog 

in način konstituiranja. Določila pa bi se tudi področja ozi- 
roma zvezni upravni organi ter zvezne organizacije, za katere 
bi ustanovili take svete. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih 

V skladu s stališči, sprejetimi po temeljnem raziskovanju 
delovanja političnega sistema, bo oblikovano informativno 
analitično gradivo o vprašanjih, ki jih mora urediti Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema 
državne uprave, o Zveznem izvršnem svetu in zveznih uprav- 
nih organih. 

Zakon o sprememebah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij 

Da bi omogočili uresničevanje skupnih interesov v federa- 
ciji prek zveznih upravnih organov, bo analizirana sedanja 
organizacija zveznih upravnih organov in zveznih organizacij. 
O tem bo pripravljeno informacijsko analitično gradivo. V 
skladu z ugotovitvami analize in sprejetimi stališči bo priprav- 
ljen predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pravicah in dolžnostih zveznih organov glede 
sredstev v družbeni lasti, ki jih uporabljajo 

, Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona predlagajo 
ureditev vprašanj, ki niso zajeta v sedanjem Zakonu. To so 
predvsem: način obračunavanja amortizacije za vse vrste 
nepremičnin, ki jih uporabljajo zvezni organi, pridobivanje 
solastništva na stanovanjih v Skladu zveznih organov, razme- 
jitev obstoječega stanovanjskega sklada na zvezne organe v 
okviru obstoječe evidence, sprejemanje in dajanje daril pri 
odnosih s tujino in sredstva v družbeni lastnini. 

Zakon o načinu opravljanja skupnih zadev in 
nalog družbenega sistema informiranja in 
informacijskega sistema federacije 

Zakon bo določil skupne zadeve in naloge, pomembne za 
vso državo, kakor tudi zadeve iti naloge, ki imajo poseben 
pomen za uresničevanje zadev in nalog organov in organiza- 
cij v federaciji, posebej pa tudi način njihovega opravljanja v 
informacijskem sistemu federacije. 

Zakon o postopku pred sodišči združenega 
dela 

Zakon mora celovito urediti postopek pred sodišči združe- 
nega dela, ki mora ustrezati tako samoupravni naravi teh 
sodišč kot samoupravnemu značaju razmerij in sporov, o 
katerih odločajo sodišča združenega dela. Pri pripravi tega 
zakona je nujno treba upoštevati pozitivne izkušnje pri delu 
sodišč združenega dela, znanstvena in strokovna spoznanja 
in stališča iz javne razprave o osnutku zakona o sodiščih 
združenega dela, in sicer del o postopku pred temi sodišči itd. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SFRJ 

Na podlagi izkušenj dosedanjega izvajanja kazenskega 
zakona SFRJ, bodo spremenjene in dopolnjene posamezne 
določbe tega zakona zaradi nadaljnjega razvijanja sistema 
politike na tem področju in zagotavljanja celovitejšega kazen- 
sko pravnega varstva. 

Zakon o avtorskih pravicah 
Spremembe in dopolnitve tega zakona zadevajo predpiso- 

vanje rokov za sklenitev samoupravnega sporazuma o določi- 
tvi nadomestila za javno izvajanje in sporočanje javnosti nes- 
censkih, glasbenih in književnih del. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
splošnem upravnem postopku 

Spremembe in dopolnitve tega zakona bodo omogočile 
uporabo sodobnih tehničnih sredstev v postopku dokazova- 
nja, bolj poudarile odgovornost delavcev, ki vodijo postopek 
oziroma rešujejo upravne zadeve, in zagotovile evidenco 
spremljanja izvajanja zakona o upravnem postopku ter 
določile podatke, ki so pomembni za vso državo. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pomorski in notranji plovbi 

Spremembe in dopolnitve zakona bodo natančneje in bolj 
popolno uredile nekatera vprašanja, pomembna za varnost 
plovbe v pomorskem in rečnem prometu. Usklajene pa bodo 
tudi ustrezne določbe zakona z drugimi predpisi SFRJ, kakor 
tudi z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, ki obvezujejo 
SFRJ. 

Zakon o zračnem prometu 
Zakon bo natančneje uredil vprašanja kontrole in vodenja 
letal, obravnave letalskega osebja, pogoje za uporabo letal, 
iskanje in reševanje letal. Določen pa bo tudi smotrn posto- 
pek sprejemanja in usklajevanja letalskih voznih redov, nove 
rešitve bodo pri homologizaciji letal, pri izdajanju dovoljenj za 
letalsko osebje itd. 

Zakon o sistemu zvez 
Novi zakon bo natančneje in v skladu z Ustavo SFRJ uredij 

to področje in razmejil pristojnosti med posameznimi organi 
in organizacijami ter imetniki sistemov, kakor med federacijo, 
republikami in avtonomnima pokrajinama. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih varnosti cestnega prometa 

Glede na zaskrbljujoč varnostni položaj na cestah, je treba 
preučiti posamezne določbe veljavnega zakona in poiskati 
učinkovitejše rešitve za njegovo dosledno izvajanje. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
PTT storitvah 

Ta zakon bo uredil razmerja, kjer so ugotovljene pravne 
praznine, da bo omogočeno boljše, kakovostnejše in celovite- 
jše nuđenje PTT storitev. Z novimi določbami pa naj bi bil 
zagotovljen za nuđenje večjega obsega storitev, ki morajo biti 
tudi bolj številne in kakovostnejše. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih varnosti v železniškem prometu 

Zaradi nezgod v železniškem prometu, bodo spremembe in 
dopolnitve zakona natančneje uredile vprašanja in obveznosti 
pristojnih organov in organizacij združenega dela ter Skup- 
nosti jugoslovanskih železnic z namenom njihovega učinkovi- 
tejšega izvajanja. 

Zakon o programu razvoja službe kontrole 
letenja v obdobju od 1985 do 1990 

Ta zakon bo določil prednostne naloge nadaljnjega razvoja 
in modernizacije službe kontrole letenja, in sicer v skladu s 
potrebami varnosti zračnega prometa. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaški obveznosti 

Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona naj bi dopol- 
nile sistem vojaške obveznosti. Izoblikovati je treba rešitve 
glede: služenja vojaškega roka, položaja edinega hranilca 
družine, vodenja vojaške evidence, vpoklita vojaških zave- 
zancev za opravljanje vojaške službe, prenosa pristojnosti in 
nekaterih drugih vprašanj v Zakonu. 

Poslovnik Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju poslovnika 

Zveznega zbora Skupščine SFRJ bo treba spremeniti in 
dopolniti posamezne določbe tega poslovnika, da bi tako 
zagotovili boljše pogoje za delo delegatov v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

★ ★ ★ 

S tega področja so predvidene tudi spremembe in dopolni- 
tve naslednjih zakonov: o odlikovanjih SFRJ, o osebnih 
dohodkih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina 
SFRJ in o nadomestilih osebnih dohodkov delegatov v Sku- 

• pščini SFRJ, o pridobivanju stanovanj za potrebe zveznih 
organov v obdobju od leta 1985 do leta 1989, o interesni 
skupnosti za stanovanjsko graditev in upravljanje s stanovanji 
za potrebe delavcev in funkcionarjev zveznih organov, o pro- 
metu z eksplozivnimi materiali, o vojaških šolah in znan- 
stveno-raziskovalnih ustanovah JLA, o evidencah o borcih, 
vojaških invalidih in družinah padlih borcev. 

PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Zaključni račun proračuna federacije za leto 
1984 

Predlog zaključnega računa proračuna federacije bo Sku- 
pščina SFRJ dobila skupaj s poročilom Zveznega izvršnega 
sveta o obravnavi in določitvi predloga zaključnega računa 
proračuna federacije, kakor tudi o obravnavi predlogov zak- 
ljučnih računov zveznih direkcij za rezerve industrijskih izdel- 
kov in za rezerve prehrambenih proizvodov. 

Hkrati bodo obravnavana tudi poročila posameznih orga- 
nov in organizacij o končni izpolnitvi programov in porabi 
sredstev, odobrenih za razvoj in modernizacijo teh služb. 

Proračun federacije za leto 1986 
V postopku sprejemanja proračuna federacije za leto 1986 

bo zbor obravnaval osnutek proračuna federacije in predlog 
proračuna federacije z aneksi. 

Zakon o uporabi proračuna federacije za leto 
1986 

Zakon bo določil vire sredstev za izpolnitev obveznosti, 
določenih v proračunu federacije za leto 1986, način razpola- 
ganja s temi sredstvi in način njihove uporabe ter druga 
vprašanja glede določenih sredstev. 

★ ★ ★ 

Delovna telesa zbora oziroma zbor bodo kot zainteresiran 
zbor obravnavali tudi določena vprašanja in posamezne 
zakonske projekte iz delokroga Zbora republik in pokrajin 
zaradi dajanja mnenj, predlogov in pripomb. To velja pred- 
vsem za: 

1. Gospodarska gibanja v začetku leta (Majska analiza); 
2. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 

Resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ za leto 1985, s prvo oceno razvoja v prihodnjem 
letu; 

3. Družbeni plan Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990; 
4. Resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonom- 

ski politiki SFRJ v letu 1986; 
5. Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv v funkciji 

zagotavljanja boljše preskrbljenosti tržišča; 
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jugoslo- 

vanski banki za mednaropdno ekonomsko sodelovanje in o 
skupnih finančnih organizacijah; 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Mimo tega bo Zvezni zbor kot zainteresiran zbor obravnaval 
tudi druga vprašanja iz delovnega področja Zbora republik in 
pokrajin. 
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Obsežne naloge zbora pri določanju in 

izvajanju razvojne in ekonomske politike v 

prihodnjem letu  

• V letu 1985 bo moral Zbor republik in pokrajin opraviti obsežno nalogo, ki se 
nanaša na uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in 
akte s katerimi bo treba zagotoviti to uresničitev 

V poslovniku Zbora republik in pokrajin je predvideno, da 
zbor svoj delovni program določa za obdobje od 1. januarja 
do 31. decembra tekočega leta. 

Na seji Zbora republik in pokrajin 31. oktobra je bil sprejet 
osnutek delovnega programa za leto 1985 njegov sprejem pa 
je po obravnavah v skupščinah republik in pokrajin pričako- 
vati konec decembra. 

Pri izdelavi programa so izhajali iz: 
- nalog iz del, ki izhajajo iz pristojnosti zbora določenih z 

ustavo SFRJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dokumentov sprejetih na XII. kon- 

gresu ZKJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije; 
- sklepov zbora sprejetih ob obravnavi posameznih 

vprašanj; 
- sklepov posameznih organov družbenopolitičnih organi- 

zacij o aktualnih problemih graditve sistema gospodarjenja, 
gospodarskega razvoja, uresničevanja določene politike in 
reševanja aktualnih problemov gospodarstva. 

Osnutek delovnega programa ima pet delov: razvojna poli- 
tika, uresničevanje določene politike, proračunska poraba 
federacije, zakonodajni del in ostala vprašanja. 

RAZVOJNA POLITIKA 
V letu 1985 bo treba v Zboru republik in pokrajin in njegovih 

delovnih telesih opraviti obsežne naloge, ki se nanašajo na 
uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in aktov s katerimi je treba zagotoviti njegovo realizacijo 
(Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000, resolucija o družbenoekonomskem razvoju 
in ekonomski politiki SFRJ v letu 1985 ter drugi akti, ki se 
sprejemajo skupaj s to resolucijo). 

Gospodarska gibanja na začetku leta 
Zvezni izvršni svet bo v soglasju z zakonom o temeljih 

sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije pripravil in Skupščini SFRJ poslal poročilo o gospo- 
darskih gibanjih na začetku leta, da bi imel zbor že na začetku 
leta vpogled v gospodarska gibanja in da pravočasno vpliva 
na nadaljnji razvoj gospodarskih tokov. 

Poročilo Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju resolucije o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ za leto 1985 

V soglasju s 121. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in družbenem planu Jugoslavije, mora Zvezni 
izvršni svet najpozneje do 31. maja vsako leto Skupščini SFRJ 
predložiti to poročilo in analizo o uresničevanju resolucije. 

Poročilo in analiza naj bi zajemala uresničevanje resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v 
letu 1985, ali jih,je treba sprejeti za njeno uresničevanje in 
prvo oceno razvoja v prihodnjem letu. 

Uresničevanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije 

Zbor republik in pokrajin in Zvezni zbor Skupščine SFRJ sta 

na sejah 28. in 29. julija 1983 sprejela dolgoročni program 
ekonomske stabilizacije, kot tudi ustrezne sklepe za njegovo 
izvajanje. 

V zvezi s tem bi bilo treba v letu 1985 oceniti kako se ta 
program uresničuje v celoti in kako posamezno po delih. 

Poročilo o uresničevanju skupne devizne 
politike in projekcije plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije v letu 1985 

Po 24. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino Skupščina SFRJ obravnava izvršitev projek- 
cij plačilne in devizne bilance Jugoslavije skupaj s poročilom 
o izvršitvi skupne ekonomske politike, ki ga predloži Zvezni 
izvršni svet. Glede na poseben pomen uresničevanja skupne 
devizne politike in teh dveh projekcij za izvajanje dogovorjene 
politike družbenoekonomskega razvoja in pravočasne 
ustrezne ukrepe za njihovo popolnejše uresničevanje pa je 
potrebno, da zbor večkrat med letom obravnava njihovo ure- 
sničevanje. 

Analiza uresničevanja politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v letu 1984 
in prvih mesecih leta 1985 

Zvezni izvršni svet bo na podlagi 122. člena zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije pripravil k poročilu o uresničevanju resolucije o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ 
tudi analizo, ki naj bi dala pregled uresničevanja politike 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in naj- 
hitrejšega razvoja SAP Kosova v letu 1984 in prvih mesecih 
leta 1985. 

Analiza rezultatov dosedanjega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosova 

Poleg analize uresničevanja politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo, ki se redno pripravlja in obravnava hkrati z 
»Majsko analizo«, se kaže potreba, da zbor na začetku leta 
posebej preuči rezultate dosedanjega razvoja in možnosti 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabi- 
lizacije. 

Poročilo o izvajanju stališč in sklepov zbora o 
uresničevanju politike hitrejšega razvoja SAP 
Kosovo 

Po sklepih, ki jih je Zbor republik in pokrajin sprejel na seji 
dne 28. junija 1984 ob obravnavi gradiva »Uresničevanje pred- 
postavk najhitrejšega razvoja SAP Kosovo«, mora Zvezni 
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izvršni svet spremljali in analizirati družbenoekonomske pro- 
cese pri uresničevanju politike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo in o tem obveščati zbor. Zato je potrebno, da Zvezni 
izvršnfsvet pošlje celotno poročilo o izvajanju teh sklepov in 
da ga zbor obravnava na seji. 

Analiza rezultatov samoupravnega 
združevanja dela in sredstev organizacij 
združenega dela, vzroki zaostajanja ter 
predlogi aktivnosti in ukrepov za pospešitev 
tega proce'sa 

Glede na pomen združevanja dela in sredstev in njegovo 
vlogo pri pospeševanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo ter glede na probleme, ki se 
pojavljajo pri njegovem uresničevanju, je treba to problema- 
tiko stalno spremljati ter sprejemati ukrepe in predlagati 
nadaljnje aktivnosti na tem področju. 

Družbeni plan Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 

Zbor republik in pokrajin je sprejel odlok o pripravi in 
sprejetju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do leta 1990, v katerem je določeno, da Zvezni izvršni 
svet na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije v sodelovanju z izvršnimi sveti republiških in pokrajin- 
skin skupščin pošlje Skupščini SFRJ do 31. maja 1985 osnu- 
tek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990. 

V skladu s tem in glavnimi smernicami družbenoekonom- 
skega razvoja ter okviru ekonomske politike Jugoslavije za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990, bo Zvezni izvršni svet do. 
tega roka pripravil osnutek plana in ga poslal Skupščini SFRJ 
skupaj z ustreznimi analitičnimi in dokumentacijskimi gradivi, 
predlog tega plana pa po usklajevanju stališč republiških in 
pokrajinskih skupščin o osnutku plana do 31. oktobra 1985. 

Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ v letu 1986 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zbor republik in 
pokrajin do konca leta 1985 sprejel resolucijo o družbenoeko- 
nomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1986. 

Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1986 in projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1986 

Po 19. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določa skupno devizno politiko Skupščina 
SFRJ za vsako leto hkrati s skupno ekonomsko politiko 
države za zadevno leto. 

Z odlokom o skupni devizni politiki se določajo tudi okviri in 
smernice za ukrepe za njegovo izvajanje. 

Skupna devizna politika zajema zlasti: politiko pospeševa- 
nja izvoza blaga in storitev; politiko uvoza; politiko zaščite 
domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; politiko deviznih 
rezerv in zunanje likvidnosti; politiko kreditnih odnosov s 
tujino in politiko plačilnobilančnih in deviznobilančnih ome- 
jitev. 

Po 24. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejema Skupščina SFRJ skupaj s tem 
odlokom tudi projekciji plačilne in devizne bilance Jugosla- 
vije. 

Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1986 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase, 
usmerjanja kreditov bank in namene delitve primarne emisije 
ter okvire skupne kreditno-monetarne politike. 

URESNIČEVANJE DOLOČENE 
POLITIKE 

Zbor bb v določenih časovnih presledkih obravnaval posa- 
mezne aktualne probleme s svojega delovnega področja, pri 
čemer bo težišče dela na vprašanjih izvajanja določene poli- 
tike, politične kontrole nad delom Zveznega izvršnega sveta 
in zveznih upravnih organov ter na vprašanjih, ki naj bi služila 
kot podlaga za pripravo aktov, ki jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin. 
Poročilo Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva o vprašanjih in problemih 
delovanja elektroenergetskega sistema 

Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva mora 
obveščati Skupščino SFRJ o vprašanjih in problemih delova- 
nja elektroenergetskega sistema. Poleg vprašanj in proble- 
mov delovanja elektroenergetskega sistema naj bi poročilo 
zajelo tudi stanje in probleme v zvezi z izvajanjem zakona o 
združitvi v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, 
vprašanja v zvezi z izvrševanjem nalog in ukrepov, določenih 
v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski- 
politiki SFRJ v letu 1984, vpraševanja uresničevanja določe- 
nih družbenih dogovorov na tem področju ter izvajanje skle- 
pov, ki jih je sprejel zbor ob obravnavi poročila iz prejšnjega 
leta. 

Poročilo Skupnosti jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov o vprašanjih in 
problemih delovanja ptt prometa 

Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov mora 
redno obveščati Skupščino SFRJ o vprašanjih in problemih 
delovanja ptt prometa. Poročilo naj bi zajelo najaktualnejše 
probleme delovanja ptt prometa, izvajanje zakona o združitvi 
v Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, 
vprašanja dela in delovanja ptt prometa, vprašanja v zvezi z 
izvrševanjem nalog in ukrepov, določenih v resoluciji o druž- 
benoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 
1984, vprašanja uresničevanja določenih družbenih dogovo- 
rov na tem področju ter izvajanje sklepov, ki jih je sprejel zbor 
ob obravnavi poročila iz prejšnjega leta. 

Poročilo o delu Skupnosti industrije 
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme 
Jugoslavije 

Skupnost industrije oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme mora redno obveščati Skupščino SFRJ o vprašanjih s 
svojega delovnega področja. Poročilo naj bi zajelo tudi izvaja- 
nje sklepov, ki jih je sprejel zbor ob obravnavi poročila iz 
prejšnjega leta. 

Poročilo Skupnosti jugoslovanskih železnic o 
vprašanjih in problemih delovanja 
železniškega prometa 

Glede na odnose Skupnosti jugoslovanskih železnic in 
organov federacije, ki so določeni v zakonu o združitvi v 
Skupnost jugoslovanskih železnic, mora skupnost redno 
obveščati Skupščino SFRJ o vprašanjih in problemih delova- 
nja železniškega prometa. Poročilo naj bi zajelo stanje in 
probleme v zvezi z izvrševanjem zakona o združitvi v Skup- 
nost jugoslovanskih železnic, vprašanja dela in delovanja 
tega sistema, vprašanja v zvezi z uresničevanjem nalog in 
ukrepov, predvidenih v resoluciji o družbenoekonomskem 
razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1984 in določenih 
družbenih dogovorov na tem področju ter izvajanje sklepov, 
ki jih je sprejel zbor ob obravnavi poročila iz prejšnjega leta. 
Poročilo naj bi zajelo vprašanja ustrezhosti sedanje samo- 
upravne organiziranosti železniškega prometa s stališča ure- 
sničevanja in nadaljnjega zboljševanja tehnološke enotnosti 
sistema, financiranja modernizacije železnic, preusmerjanja 
prevoza s cestnega na železniški in rečni, razvoj integralnega 
prevoza ter ustvarjanje pogojev za prehod na ekonomske 
cene storitev na železnici. 
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Poročilo o izvajanju prve faze dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije na področju 
agrokompleksa 

Zbor republik in pokrajin je na seji dne 14. in 15. maja 1984 
obravnaval Program ukrepov in dejavnosti za uresničevanje 
ciljev in nalog iz resolucije o družbenoekonomskem razvoju 
in ekonomski politiki SFRJ v letu 1984 na področju agrokom- 
pleksa in ob tej priložnosti podprl pobudo, da Skupščina 
SFRJ vsako leto pred sprejetjem resolucije o družbenoeko- 
nomskem razvoju za prihodnje leto razupravlja o stanju in 
izvrševanju programa ukrepov s področja agrarne politike s 
stališča uresničevanja strategije dolgoročnega programa 
razvoja agroindustrijske proizvodnje, da bi sprejeli planske 
dokumente in dosledno uresničevali naloge, določene v dol- 
goročnem programu ekonomske stabilizacije. 

Glede na to naj bi Zvezni izvršni svet pripravil ustrezno 
poročilo, ki naj bi zajelo tudi uresničevanje dogovora o 
razvoju agroindustrijskega kompleksa. 

Preskrbljenost trga 
V okviru te teme bodo obravnavana aktualna vprašanja 

preskrbljenosti trga z blagom za široko porabo, preskrblje- 
nostjo proizvodnje s surovinami, reprodukcijskim materialom 
in energijo. Pri analiziranju preskrbljenosti proizvodnje s 
surovinami, reprodukcijskim materialom in energijo je treba 
izhajati iz potrebe po celotni preskrbljenosti domačega trga, 
zlasti pa iz potrebe po večji proizvodnji za izvoz in preskrbi 
domačega trga s proizvodi, pomembnimi za standard prebi- 
valstva. V zvezi s tem je treba posebej obdelati vprašanja 
uresničevanja dogovorov in samoupravnih sporazumov o 
enakomernem preskrbovanju trga in pod enakimi pogoji s 
prednostnimi proizvodi za potrebe prebivalstva ter probleme, 
ki se pojavljajo v zvezi s tem. 

Spremljanje izvajanja novega sistema 
družbene kontrole cen 

Ker naj bi bil med letom 1984 sprejet nov zakon o sistemu 
družbene kontrole cen, je potrebno, da Odbor za trg in cene 
periodično spremlja njegovo izvajanje in ocenili, kdaj naj bi to 
vprašanje obravnaval tudi zbor. 

Analiza uresničevanja določene politike cen 
Odbor za trg in cene bo leta 1985 za vsake tri minule 

mesece analiziral uresničevanje določene politike in odvisno 
od situacije uresničevanja določene politike cen ocenjeval in 
predlagal, kdaj naj bi zbor o tem razpravljal. 

Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega 
trga 

Z analizo je treba preučiti stanje in rezultate ukrepov za 
zboljšanje delovanja enotnega jugoslovanskega trga ter oce- 
niti učinkovanje ukrepov na področju deviznega in denarnega 
sistema, zlasti pa vpliv na sistem cen in predlagati ukrepe za 
zagotovitev boljših pogojev za nemoteno delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga. 

Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv 
v funkciji zagotavljanja boljše preskrbljenosti 
trga 

Poročilo naj bi zajelo uresničevanje z dogovorom določe- 
nih stališč in prevzetih obveznosti v zvezi z delovanjem 
sistema blagovnih rezerv, zlasti s stališča zagotovitve boljše 
preskrbljenosti trga oziroma pravočasnega interveniranja z 
rezervami, da bi se odpravili problemi pri preskrbovanju. * 

Devizni priliv in odliv ter stanje deviznih rezerv 
v državi 

V celoti je treba preučiti devizni priliv in odliv na vseh 
podlagah v letu 1984, tokove teh gibanj na začetku leta 1985, 
stanje deviznih rezerv v državi in politiko njihove uporabe. 

Izvajanje sklepov Zbora republik in pokrajin v 
zvezi s preoblikovanjem omrežja gospodarskih 
enot, ustanovljenih v tujini 

Zbor republik in pokrajin je na seji 1. februarja 1983 ob 
razpravi o analizi ocene smotrnosti nadaljevanja dela omrežja 
gospodarskih enot, ustanovljenih v tujini, in na seji dne 14. 
maja 1984 ob obravnavi analize izvajanja družbene akcije za 
preoblikovanje zunanjetrgovinskega omrežja sprejel ustrezne 
sklepe in naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da obvešča 
Skupščino SFRJ, kako teče družbena akcija za preoblikova- 
nje zunanjetrgovinskega omrežja. Pri tem je treba posebej 
poudariti izvajanje novega koncepta, sprejetega leta 1984, 
oblikovanega v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, ki ga bo zbor 
sprejel ob koncu leta 1984. 

Uresničevanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije na področju 
turističnega gospodarstva 

V celoti bo treba preučiti uresničevanje dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije na področju turističnega 
gospodarstva in dosežene rezultate turistične sezone v letu 
1984. 

Program normalizacije zunanje likvidnosti 
države v obdobju od leta 1984 do leta 1990 

Zvezni izvršni svet in Narodna banka Jugoslavije bosta 
periodično poročala o izvajanju programa, ki ga bo zbor 
sprejel ob koncu leta 1984, pristojni odbor pa bo stalno 
spremljal njegovo uresničevanje, o čemer bo obveščal zbor in 
po potrebi dajal predloge. 

Analiza zunanjetrgovinskih odnosov naše 
države z integracijskimi grupacijami Zahoda in 
Vzhoda ter državami v razvoju 

Rezultati in problemi, ki se pojavljajo pri zunanjetrgovinski 
menjavi z integracijskimi grupacijami Zahoda in Vzhoda ter z 
državami v razvoju, zahtevajo, da se popolneje preučijo giba- 
nja in problemi na tem področju, zlasti s stališča povečanja 
izvoza, uravnovešanja menjave blaga in stanja plačilne 
bilance. Posebej je treba preučiti izvajanje sporazumov med 
SFRJ, Evropsko gospodarsko skupnostjo ter SEV in sklepov 
oziroma stališč VII. konference šefov držav ali vlad neuvršče- 
nih držav v zvezi s tem. 

Izvajanje zakonov, ki jih je sprejel Zbor 
republik in pokrajin na področju ekonomskih 
odnosov s tujino 

Zaradi pomena zakonov, ki jih je sprejel Zbor republik in 
pokrajin na področju ekonomskih odnosov s tujino, je treba v 
celoti preučiti njihovo izvajanje in pripraviti ukrepe za nadalj- 
nje delovanje na tem področju. 

Poročilo o učinkih ukrepov za finančno 
konsolidacijo gospodarstva in bank 

V tem poročilu je treba oceniti učinke sprejetih ukrepov v 
letu 1984 za finančno konsolidacijo gospodarstva in bank 
(ukrepi za dograditev denarnega, kreditnega in bančnega 
sistema, ukrepi za likvidnost, politika obrestnih mer, repro- 
gramiranje dospelih dolgov in obveznosti, tečajne razlike, 
trajna obratna sredstva, izpopolnjevanje plačilnega prometa, 
obračunski sistem in drugo) in morda predlagati nove ukrepe. 

Letno poročilo o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne emisijske in denarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne politike za leto 1984 

V tem poročilu je treba prikazati uresničevanje in izvajanje 
določenih ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike in celotnega poslovanja 
Narodne banke Jugoslavije v letu 1984. 
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PRORAČUNSKA PORABA 
FEDERACIJE 

Zbor bo v skladu s 3. točko drugega odstavka 286. člena 
ustave SFRJ obravnaval naslednja vprašanja s področja pro- 
računske porabe federacije: 

Določitev skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1986 

Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna fede- 
racije za leto 1985 in na podlagi temeljev politike družbenoe- 
konomskega razvoja za leto 1986 določil do konca letošnjega 
leta skupni obseg proračunskih odhodkov federacije za leto 
1986. 

Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1986 odstopijo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s, tujino 

Zbor bo v skladu s 26. členom zakona o financiranju federa- 
cije in 83. člena zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določil prihodke od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1986 odstopijo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, zaradi povračila carin 
in drugih davščin organizacijam združenega dela, ki izvažajo. 

Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1986 

Zbor bo določil skupni znesek deviz za potrebe federacije v 
letu 1986 v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

ZAKONODAJNI DEL 

V tem delu programa so: 

a) Zakoni in drugi akti, ki naj jih zbor sprejme 
v prvi polovici leta 1985 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o Jugo- 
slovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in o 
skupnih finančnih organizacijah bi se uredila vprašanja, 
zaradi česar ni moč uresničiti določenih ciljev glede ustanovi- 
tve skupne banke. To se nanaša predvsem na postopke usta- 
novitve skupne finančne organizacije, zagotovitev zunanjih 
kreditov in način njihove uporabe v državi in tujini, financira- 
nje projektov v tujini z zunanjimi krediti, opravljanje vseh 
poslov v zvezi z vrednostnimi papirji, sistem planiranja, usta- 
novitev rezervnega sklada, organiziranje skupne finančne 
organizacije, način odločanja in prevzem rizika; 

- Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju 
tečajnih razlik, ki so nastale pri bankah v letih 1980, 1981, 
1982, in 1983 na podlagi spremembe tečaja dinarja in na 
podlagi tekočega deviznega poslovanja dinarja in na podlagi 
tekočega deviznega poslovanja bank bo predlagano kritje 
tečajnih razlik nastalih pri bankah tudi v letu 1984, po načelu 
časovnih razmejitev v breme bodočega prihodka v obdobju 
šestih let; 

- Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
priložnostnih kovancih bi se uredila vprašanja v zvezi z upo- 
rabo prihodkov od prodaje priložnostnih kovancev za zazna- 
movanje konkretnih dogodkov; 

- Z zakonom o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v 
tujini v letu 1985. S tem zakonom bi omogočili Narodni banki 
Jugoslavije, da se lahko v letu 1985 zadolži v tujini z vračilnim 
rokom enega leta. Na ta način bi uresničili cilje finančne 
podpodre iz tujine; 

- Zakon o povečanju kapitala Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj; s tem zakonom bo predlagano povečanje 
jugoslovanskega deleža v kapitalu Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj; 

- Zakon o. povečanju jugoslovanskega deleža v kapitalu 
Mednarodne finančne korporacije (IFC); s tem zakonom bo 
predlagano povečanje jugoslovanskega deleža kapitalu IFC; 

- Zakon o garanciji federacije za obveznosti po pogodbi o 
refinanciranju med Narodno banko Jugoslavije in določenimi 
dugimi jugoslovanskimi bančnimi organizacijami kot dolžniki 
ter zastopnikom upnikov in tujimi komercialnimi bankami kot 
upniki; tudi v letu 1985, bo treba refinancirati obveznosti do 
tujih komercialnih - jugoslovanskih upnikov, ki bodo dospele 
v tem letu. Čeprav modalitete refinanciranja še niso določene 
- ni še namreč znano, ali bo to enoletno ali večletno refinan- 
ciranje - bo garancija federacije brez dvom na sestavni del 
pogodbe.; 

- Odlok o skupnem obsegu kreditov, ki jih bo Narodna 
banka Jugoslavije najela v tujini v letu 1985 po zakonu o 
zadolževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1985; 

- Odlok o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin za 
leto 1985, določenih z zakonom o sredstvih za odpravo posle- 
dic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Črne gore 
v letu 1979; s tem odlokom bi razdelili celotno obveznost do 
SR Črne gore za leto 1985 na republike in avtonomni pokrajini 
v skladu z 8. členom zakona o sredstvih za odpravo posledic 
potresa v SR Črni gori; 

- Odlok o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale republike 
in avtonomni pokrajini za leto 1983 za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
v letu 1979; 

- Zbor bo sprejel tudi zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združitvi v Skupnost jugoslovanskih železnic in 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o združitvi v 
Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov zaradi 
popolnejšega usklajevanja s težnjami, ki jih vsebuje dolgo- 
ročni program ekonomske stabilizacije; 

- Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini; 
Ta zakon se je začel pripravljati zaradi vrste posledic, ki jih 

povzročata nedograjenost sistema in neustrezna regulativa, 
ki ureja to obliko ekonomskega sodelovanja s tujino. Izvajanje 
investicijskih del v tujini se namreč po veljavnih določbah 
posameznih zakonov in uredbe o izvajanju investicijskih del v 
tujini obravnavajo kot del blagovnega prometa ali dajanja 
storitev, ki se opravljajo s tujino, kjer so nosilci del večinoma 
zunanjetrgovinske organizacije, redkeje pa tudi organizacije 
združenega dela, ki so za to registrirane. Glede na zahteve 
stabilizacijske politike, zlasti pa zahtevo po širšem in bolj 
organiziranem nastopanju za izvajanje investicijskih del v 
tujini zaradi povečanja deviznega priliva ob vse večji konku- 
renci tujih podjetij in glede" na potrebo, da se izkoristijo 
razpoložljive zmogljivosti v gradbeništvu, je treba sprejeti 
zakon; 

- Z zakonom o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za 
gospodarsko manj razvite v obdobju od leta 1986 do leta 1990 
bo določeno katere republike in pokrajini se bodo štele za 
gospodarsko manj razvite v obdobju Od leta 1986 do leta 
1990; 

- Zakon o zagotavljanju sredstev za financiranje programa 
razvoja službe kontrole letenja v obdobju od leta 1985 do leta 
1990. 

b) Zakoni, ki naj bi jih zbor sprejel v drugem 
polletju leta 1985 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino; s spremembami in 
dopolnitvami veljavnega zakona bo devizni sistem temeljil na 
trajnih opredelitvah, predvidenih v dolgoročnem programu 
ekonomske stabilizacije; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavče- 
vanju proizvodov in storitev v prometu; s spremembami in 
dopolnitvami veljavnega zakona bo dograjen davčni sistem v 
skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, politiko cen in stabilizacije trga ter uresničeva- 
njem politike splošne družbene porabe; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih 
rezerv; ta zakon je treba spremeniti in dopolniti na podlagi 
rešitev v protiinflacijskem programu, kjer je predvidena preo- 
brazba skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti 
v instituciji za izplačevanje zmanjšanih osebnih dohodkov v 
organizacijah, ki so začasno nelikvidne; 

- Zakon o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin od leta 1986 do leta 1990; s tem zako- 
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nom bo določena višina stopnje in način oblikovanja stalnih 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za 
srednjeročno obdobje 1986-1990; 

- Zakon o dopo^ilnih sredstvih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju <986-1990; s tem zakonom bi se določila 
politika dodeljevanja sredstev republikam in avtonomnim 
pokrajinam, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite, za 
financiranje družbenih in drugih potreb; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; s spremem- 
bami in dopolnitvami veljavnega zakona bo uresničena poli- 
tika hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin; 

- Zakon o delitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju 1986-1990; s tem zakonom bodo 
določena merila in način delitve teh sredstev; 

- Zakon o financiranju programa razvoja in tehnične 
modernizacije Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine 
za obdobje 1985-1990; s tem zakonom bodo določena sred- 
stva za financiranje programa razvoja in tehnične moderniza- 
cije Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine za obdobje 
1986-1990. Program razvoja in tehnične modernizacije bi se 

financiral deloma iz proračuna federacije, delno pa iz sred- 
stev, ki jih zavod ustvarja s svojim delom in ki jih vplačuje v 
proračun federacije; 

DRUGA VPRAŠANJA 

Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja 
tako imenovane tekoče zakonodaje, katerih sprejetje bo 
zahtevala praksa in ki jih bodo poslali pooblaščeni predlaga- 
telji. 

Zbor bo v tem obdobju na podlagi predlogov svojih delov- 
nih teles obravnaval tudi določene zakone in druga vprašanja 
z delovnega področja Zveznega zbora, da bi mu dal svoje 
mnenje o njih, kar bo določeno pozneje, ko bo pripravljen 
Osnutek delovnega programa Zveznega zbora. 

V tem obdobju bo zbor poleg naštetih vprašanj, odvisno od 
potreb, obravnaval tudi druga vprašanja s svojega delovnega 
področja kot so: program parlamentarnih izmenjav; posa- 
mezna vprašanja z delovnega področja skupnih komisij zbo- 
rov Skupščine SFRJ; predlog za izvolitve, imenovanja in 
razrešitve; potrditev finančnega načrta in zaključnega računa 
Narodne banke Jugoslavije in Sklada federacije.za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj' razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin idr. 

ANALIZE IN OCENE 

Pomembna vloga delegatskih glasil pri 

spremljanju aktivnosti pri pripravi in 

sprejemanju razvojnih planov 
*•    —H—Ml—M——, 

9 Delegatska baza mora biti pravočasno seznanjena s temeljnimi postavkami 
družbenih razvojnih planov, da bi se lahko aktivno vključila v sprejemanje 

© Skupno glasilo republiških in pokrajinskih skupščin in Skupščine SFRJ je velika 
pridobitev, ki jo je treba še naprej razvijati 

® Pri iskanju vsebine in aktivnosti pri spremljanju in izvajanju razvojnih planov je 
postala vloga delegatskih glasil nezamenljiva 

9 Glasila morajo biti eden od pomembnih dejavnikov razvijanja delegatskih 
odnosov prek objavljanja informacij iz baze 

Pred sprejetjem novih druž- 
benih razvojnih planov, ki mo- 
rajo vsebovati temeljna izho- 
dišča Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, dobi- 
va reafirmacija planiranja po- 
seben pomen. Zaradi tega mo- 
rajo tudi delegatska glasila pri- 
spevati svoj delež k čimbolj 
vsestranskemu informiranju o 
dogajanju na področju plani- 
ranja in uresničevanju spreje- 
tih načrtov. Na ta način bo mo- 
goče na podlagi ugotovitev za- 
gotoviti celovitejši vpliv vse de- 
legatske baze in delegatskih 
skupščin na tokove družbe- 
noekonomskega razvoja v pri- 
hodnjem obdobju. 

Ob prizadevanjih za kom- 
pletnejši planski razvoj morajo 
glasila omogočati delegacijam 

in samoupravni bazi ter dele- 
gatom, da dobijo čimveč pod- 
atkov, ki bi jim omogočali me- 
ritorno odločanje. Zagotoviti 
morajo smotrno, kakovostno 
in pravočasno informiranje, 
kar je naloga skupščin in vseh 
udeležencev v procesu plani- 
ranja. 

Te ocene in ugotovitve so 
bile poudarjene na sestanku 
predsednikov komisij za infor- 
miranje, predsednikov uredni- 
ških odborov in glavnih ured- 
nikov glasil skupščin republik 
in pokrajin ter Skupščine 
SFRJ, ki so ga v Titogradu or- 
ganizirale »Delegatskp novi- 
ne« Skupščine SR Črne gore. 
Osrednja tema tega sestanka 
je bila obravnava družbenih 
planov v delegatskih glasilih. 

Podobni sestanki so sicer tra- 
dicionalni, saj jih glasila orga- 
nizirajo od začetka izhajanja 
skupnega glasila skupščin re- 
publik in pokrajin in Skupšči- 
ne SFRJ (od leta 1975). Name- 
njena so izmenjavi mnenj o iz- 
dajanju glasil, uredniški politi- 
ki, pogovoru o razvijanju in iz- 
boljšanju vsebine glasil, pose- 
bej pa obravnavi učinkov ob- 
javljanja gradiv v delegatski 
bazi. 

Ker je razprava o omenjenih 
vprašanjih posebej pomembna 
za delegate temeljnih samo- 

upravnih organizacij in skup- 
nosti, objavljamo strnjeni pov- 
zetek stališč in mnenj, izreče- 
nih na tem sestanku. 

UVELJAVITEV 
CELOVITEGA 
DRUŽBENEGA 
INTERESA 

Udeleženci sestanka so opo- 
zorili, da priprava in sprejema- 
nje družbenih planov zahteva 
oblikovan sistem medsebojne- 
ga informiranja subjektov pla- 

»oooooooooooooooooocoooosoooccoooccoeoooa 

b OBRAVNAVA DRUŽBENIH PLANOV V DELEGATSKIH X 
^ GLASILIH « 
•^oooooooocoocosooocooococoooococoosocos««^ 
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niranja, ki mora biti enoten in 
mora pravočasno zagotavljati 
informacije, pomembne za 
kreiranje in kocepiranje ra- 
zvojne politike za prihodnje 
plansko obdobje. 

Ker je seja opozorila na ne- 
gativne posledice dosedanje- 
ga neusklajenega planiranja 
oziroma na parcialne interese, 
je ključna naloga vseh odgo- 
vornih struktur, vključno z de- 
legatskimi glasili, pri premago- 
vanju take prakse uresničitev 
načela celovitosti, to je 
vključevanja vseh nosilcev - 
udeležencev planiranja, ob 
hkratnem uresničevanju načel 
sinhronizacije in kontinuirano- 
sti kot bistvenih predpostavk 
sistema planiranja. 

Udeleženci posvetovanja so 
soglasno ugotovili, da je 
osrednje vprašanje, v kolikšni 
meri sedanje materialne in ka- 
drovske možnosti omogočajo 
glasilom, da prispevajo k čim- 
bolj vsestranskemu prikazova- 
nju vsega, kar se dogaja na 
področju planiranja in ure- 
sničevanja planov, da bi na 
podlagi spoznanj in ugotovitev 
zagotovili čim večji vpliv Vse 
delegatske baze in delegatskih 
skupščin na tokove družbe- 
noekonomskega razvoja v pri- 
hodnjem obdobju. 

Vloga glasil, je bilo poudar- 
jeno, mora biti aktivnejša pri 
spodbujanju delegatske baze, 
da se vključi v procese odloča- 
nja v delegatskih skupščinah. 
V kolikšni meri pa bo delegat- 
ska baza objektivno lahko vpli- 
vala na pripravo in sprejema- 
nje razvojnih planov, je odvi- 
sno od tega, kako se bo mo- 
goče izmotati iz sedanjega 
svojskega začaranega kroga. 
Letne razvojne resolucije se 
praviloma sprejemajo v časov- 
ni stiski, tako da združeno delo 
pravzaprav do zadnjega tre- 
nutka ne pozna pogojev go- 
spodarjenja v prihodnjem letu 
in zaradi tega ne more sodelo- 
vati pri pripravi in sprejemanju 
planov. Hkrati nima dovolj 
časa za pripravo svojih razvoj- 
nih planov. 

SPODBUDA 
DELEGATSKI BAZI 

Razprave o bistvenih vpraša- 
njih družbenoekonomskega 
razvoja v prihodnjem letu, je 
bilo poudarjeno na sestanku, 
še niso širše izšle iz kroga 
Zveznega zavoda za družbeno 
planiranje in zveznih družbe- 
nih svetov. Zaradi tega se od- 
pira vprašanje, kako naj glasilo 
izpolni svoje naloge pri sprem- 
ljanju aktov in dokumentov, od 
začetnih pobud do zaključne 
faze, to je do njihovega spre- 
jetja, kar je sicer naloga skup- 
ščinskih glasil. 

Ne nazadnje se odpira tudi 
praktično vprašanje, v kolikšni 
meri je na primer mogoče med 
javno razpravo o Osnutku 
družbenega plana Jugoslavije 
od leta 1986 do leta 2000 in o 
temeljnih vprašanjih razvoja v 
prihodnjem letu ter o drugih 
planskih dokumentih, v seda- 
njih rokih izhajanja glasil pra- 
vočasno objaviti vsa mnenja in 
vse predlagane rešitve. To je 
še toliko bolj pereče, ker je 
poudarjen problem parcializa- 
cije gospodarstva po republi- 
kah in pokrajinah, tako da 
načrtovanje vse bolj postaja 
spisek želja kot pa seznam ob- 
jektivnih možnosti. 

Na seji je bilo rečeno, da se v 
sedanjem trenutku vloga skup- 
nega glasila pd eni strani pod- 
cenjuje, po drugi pa precenju- 
je. Vtis je, je bilo omenjeno, da 
so delegatska glasila postala 
glasila izvršnih organov, ker so 
ti organi v glavnem predlaga- 
telji gradiv in dokumentov. Ob 
tem je bilo poudarjeno sta- 
lišče, da je skupno delegatsko 
glasilo velika pridobitev, ki jo 
je treba razvijati. Posebej je 
pomembno, da določeno šte- 
vilo glasil izhaja v okviru politi- 
čno informativnih časopisov, 
tako da objavljene informacije 
niso dostopne le delegacijam 
in delegatom, temveč vsem de- 
lovnim ljudem in občanom, kar 
je gotovo velik uspeh, ki ga ne 
kaže podcenjevati. 

Pričakovati je, da bodo dele- 
gatska glasila sama, in sicer s 
svojim uredniškim konceptom 
in politiko spodbujala delegat- 
sko bazo k razpravi o planskih 
dokumentih. Med drugim tudi 
z odnosom do gradiv, ki jih 
objavljajo. Vendar pa je zdaj 
položaj redakcij tak, da objek- 
tivno objavljajo vsa gradiva, ki 
so v skupščinski proceduri, ka- 
kor tudi mnenja in stališča o 
njih. Vendar pa bi morali dele- 
gati in skupščine kritično pre- 
sojati njihovo vrednost. 

PREMALO ČASA ZA 
OBVEŠČANJE 
DELEGATSKE BAZE 

Pri uresničevanju ene te- 
meljnih nalog glasil, da pra- 
vočasno seznanjajo delegacije 
in delegate o vsem, o čemer 
razpravljajo delegatske skup- 
ščine, posebej pa o planskih in 
spremljajočih dokumentih, se 
pojavljajo tudi druge težave. 
Nastajajo na primer zaradi ob- 
sežnosti gradiv, ki jih je treba 
objaviti. Tako imajo številne 
analize o posameznih vidikih 
in možnostih razvoja republik 
ali pokrajin več kot 200 strani. 

Nadaljnje težave so pri pov- 
zemanju javnih razprav o po- 
sameznih aktih ali dokumen- 

tih, saj so ponavadi končane 
dan pred zaključno razpravo in 
sprejetjem dokumenta v skup- 
ščini. Tako praktično ni časa 
za pravočasno obveščanje de- 
legatske baze pred odloča- 
njem o pomembnih vpraša- 
njih. Na podoben način tudi v 
skupščinah poteka vsebinska 
razprava v glavnem na sejah 
delovnih teles, kjer pride do 
soočanja različnih interesov, 
saj se to ne dogaja pogosto na 
sejah zborov. Vse te razprave 
pa so zaključene neposredno 
pred zasedanjem skupščin, 
tako da skoraj ni mogoče vse 
razprave pravočasno povzeti v 
glasilih. 

Udeleženci seje so sodili, da 
glasila ne morejo vplivati na 
oblikovanje in dotok informa- 
cij na področju planiranja, 
temveč morajo pravočasno 
prikazati gradiva, ki so v po- 
stopku. Zaradi tega pogosto, 
ker so časovne težave pri poši- 
ljanju gradiv in osnutkov doku- 
mentov in poteku sej delovnih 
teles ter sej zborov v delegat- 
skih skupščinah, prihaja do 
prekoračitev poslovniških ro- 
kov, kakor tudi do tega, da ni 
mogoče objavljati integralnih 
besedil izjemno pomembnih 
dokumentov. 

Kljub vsem težavam pa so 
udeleženci na sestanku menili, 
da je pri nadaljnjem iskanju 
vsebine in dejavnosti na pod- 
ročju spremljanja oblikovanja 
in izvajanja razvojnih planov, 
vloga delegatskih glasil zelo 
pomembna. To toliko bolj, ker 
je precejšnja praznina med 
družbenim sistemom informi- 
ranja, za katereg? je bilo oce- 
njeno, da je zastarel in neučin- 
kovit, in javnim obveščanjem. 
To praznino pa morajo izpo- 
polniti glasila. Sredstva javne- 
ga obveščanja namreč nesiste- 
matično in občasno spremljajo 
skupščinsko dogajanje. Konti- 
nuirano spremljanje te proble- 
matike pa je po mnenju udele- 
žencev sestanka usodno tudi 
za izpolnjevanje planskih na- 
log in učinkovito delovanje de- 
legatskega sistema. 

RAZVIJANJE 
DELEGATSKIH 
ODNOSOV 

Razprava je posebej opozo- 
rila, da morajo biti glasila eden 
pomembnih dejavnikov razvi- 
janja delegatskih odnosov. Da 
bi izpolnjevala to nalogo, ne 
smejo biti le glasila skupščin 
in njihov posrednik pri komu- 
niciranju z bazo, temveč mora- 
jo biti tudi glasila baze, ki bodo 
obveščala o dejavnosti delega- 
cij. Kakor so potrebna stalna 
prizadevanja, <ja delegatska 
baza ne ostane na robu od- 

ločanja, tako je tudi nujno po- 
trebno storiti vse, da delegat- 
ska glasila ne bodo ostala na 
robu obveščanja. 

Večjega vpliva delegatske 
baze na oblikovanje politike 
planiranja, je bilo rečeno na 
seji, ni ali pa je ta vpliv minima- 
len. Zaradi tega je treba nekaj 
storiti pri pripravi in v procedu- 
ri obravnavanja planov. Zdru- 
ženo delo namreč mora imeti 
možnost, da na podlagi plan- 
skih dokumentov poišče samo 
sebe. Sedaj družbeni sistem 
planiranja ni prilagojen spre- 
membam v gospodarskem si- 
stemu. Na seji je bilo na primer 
rečeno, da predlagani dolgo- 
ročni razvojni plan ne izhaja iz 
dejanskih možnosti združene- 
ga dela. 

Rečeno je bilo tudi, da brez 
načrtovanja, ki bi upoštevalo 
znanstvene in raziskovalne do- 
sežke, ni niti vsebinskih pla- 
nov. Zaradi tega je izredno po- 
membno podružbljanje plani- 
ranja. Nujno je, da načrtpvanje 
ne bi več potekalo v ozkih stro- 
kovnih krogih ter da bo pri 
oblikovanju planov aktivno so- 
deloval delavski razred. 

DOBRE IZKUŠNJE 
»DELEGATSKEGA 
VJESNIKA« 
, Ob nekoliko širši obravnavi 
položaja, vloge in vsebinskih 
možnosti izboljšanja delegat- 
skih glasil, je bilo ugotovljeno, 
da je bilo na področju razvoja 
uredniške zasnove in pri upo- 
rabi delegatskih glasil doseže- 
nega največ v SR Hrvatski, SR 
Bosni in Hercegovini in SAP 
Vojvodini. 

»Delegatski vjesnik« Sabora 
SR Hrvatske na primer sedaj 
redno bbjavlja tudi predhodne 
informacije ob oblikovanju po- 
sameznih aktov in dokumen- 
tov. V rubriki »Iz dela upravnih 
organov« objavlja gradiva SDK 
in statistike o izvajanju plan- 
skih dokumentov na različnih 
področjih. Na ta način je dele- 
gatska baza obveščena o polo- 
žaju na področju gospodarje- 
nja in denarnega sistema, kar 
omogoča družbenopolitičnim 
skupnostim sprejemanje meri- 
tornih stališč. 

V sodelovanju z republiško 
gospodarsko zbornico »Dele- 
gatski vjesnik« objavlja tudi 
gradiva in informacije o izvaja- 
nju razvojnih planov in plan- 
skih nalog, kakor tudi mnenja 
splošnih združenj, v katera so 
včlanjene OZD iz gospodar- 
stva. Ta stališča se uporabljajo 
ob oblikovanju dolgoročnih 
razvojnih planov. S tem je ure- 
sničena predpostavka, da de- 
legacije v bazi lahko stalno 
spremljajo vsa gospodarska 

' poročevalec 63 



gibanja. To pa je še toliko po- 
membnejše, ker ta sestavina ni 
upoštevana pri pripravi letnih 
razvojnih resolucij in drugih 
planskih dokumentov. 

Delegatski vjesnik objavlja 
po zaključeni razpravi vse 
predloge oziroma pregled, kaj 
je bilo med razpravo o osnutku 
ali predlogu akta oziroma do- 
kumenta sprejeto in spreme- 
njeno, kaj pa ne. Ob resoluciji 
so na primer objavljeni rezulta- 
ti razprave v zborih Sabora in v 
delovnih telesih, pri čemer so 
omenjene tudi razprave dele- 
gatov in njihove pripombe. 

Kot poznejša informacija so 
objavljena vsa gradiva iz raz- 
prave, ki jih je dobil Sabor. 
Amandmaji se sistemizirajo in 
objavljajo v obliki pregleda 
sprejetih in nesprejetih 
pripmb. Na ta način so spod- 
bujeni tudi tisti, ki niso sodelo- 
vali v razpravi, da se priključijo 
razmišljanjem, saj bodo ob- 
veščeni o usodi svojih predlo- 
gov. V posebni rubriki »Dele- 
gatski vjesnik« objavlja tudi 
pripombe in predloge iz dele- 
gatske baze. 
NOVE »DELEGATSKE 
NOVINE« 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine namesto »Biltena za 

delegacije in delegate« izdaja, 
»Delegatske novine,« ki izhaja- 
jo v okviru dnevnika »Oslobo- 
djenje«. Brezplačno jih dobi- 
vajo vse delegacije, delegati in 
občinske skupščine, dostopne 
pa so tudi vsem delovnim lju- 
dem in občanom. Tak način 
izdajanja glasila Skupščine SR 
Bosne in Hercegovine se je iz- 
kazal kot zelo uspešen, saj 
gradiva niso več namenjena le 
ozkemu krogu ljudi, z večjo 
dostopnostjo pa se tudi veliko 
več uporabljajo kot doslej. 

Udeležence sestanka so 
predstavniki »Delegatskih no- 
vin« obvestili, da je sedem de- 
legatskih skupin v BiH obiska- 
lo 40 organizacij združenega 
dela. Delegati so ugotovili, da 
se »Delegatske novine« upo- 
rabljajo kot informacija, kaj 
razpravljajo zbori republiške 
skupščine in Skupščine SFRJ, 
objavljena gradiva pa še niso 
spodbuda pri aktivnem predla- 
ganju novih rešitev oziroma 
aktivnem sodelovanju v proce- 
su odločanja. 

»Delegatski glasnik« Sku- 
pščine SAP Vojvodine objavlja 
integralne tekste planskih do- 
kumentov in drugih pomemb- 
nejših aktov ter gradiv, ki so v 
skupščinskem postopku. Ta 
praksa je dala ugodne rezulta- 

te. Prav tako pa to glasilo ob- 
javlja tudi zaključne razprave 
in spremlja usodo posameznih 
predlogov. 

INFORMACIJE 
V FUNKCIJI 
ODLOČANJA 

Glede vsebine glasil je bilo 
poudarjeno, da mora biti tudi v 
bodoče izhodišče uredniške 
politike objavljanje informacij 
v funkciji odločanja, saj je to 
tudi temeljni namen objavlja- 
nja gradiv v glasilih. Hkrati so 
udeleženci opozorili, da je še 
veliko gradiv, ki niso dostopna 
delegatski bazi, prav tako pa je 
še veliko tako imenovanih do- 
ziranih informacij. Komisija za 
informiranje in uredniški od- 
bori bi si morali skupaj s sku- 
pščinami in izvršnimi organi 
prizadevati, da se v pozitivnem 
smislu spremeni odnos do in- 
formiranja delegacij in delega- 
tov ter delovnih ljudi in obča- 
nov, tako da bi bila v bodoče 
vsa gradiva celovitejša in bi 
omogočila širši vpogled v po- 
samezno problematiko. Na po- 
svetu je bilo tudi opozorjeno, 
da je zelo malo ali ni skoraj nič 
alternativnih rešitev, ki bi dele- 
gacijam in delegatom omo- 
gočile sprejetje tistih rešitev, ki 

so družbeno najbolj sprejem- 
ljive. 

Vse to zahteva razširitev vse- 
bine glasil s spremljajočimi 
gradivi iz SDK in statistike, kar 
bi prispevalo k celovitejšemu 
prikazu posameznih proble- 
mov in omogočilo delegacijam 
in delegatom lažje vključeva- 
nje v proces odločanja v dele- 
gatskih skupščinah. 

O tem je bilo tudi izrečeno 
mnenje, da objavljanje inte- 
gralnih besedil, pomembnih 
aktov in dokumentov ni motilo 
določene zasnove glasil, tem- 
več je bila ta praksa zelo ko- 
ristna. Posebej v Sloveniji so 
vse bolj poudarjene zahteve za 
objavljanje večjega števila ce- 
lovitih tekstov, gradiv, zakonov 
in drugih aktov, saj je nekaj 
primerov pokazalo, da je taka 
praksa za delegacije in delega- 
te zelo koristna. 

Ker je torej potrebno razširiti 
vsebino skupnega glasila z ob- 
javljanjem širših povzetkov 
gradiv ali celovitih besedil, ki 
jih bodo delegacije in delegati 
uspešno uporabili ob spreje- 
manju stališč in predlaganju 
novih rešitev, je bilo na seji 
rečeno, da bi bilo treba v okvi- 
ru posameznega glasila zago- 
toviti večji prostor za Glasilo 
Skupščine SFRJ. 
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