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SKUPŠČINE SR

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV
Dnevni red sej vseh treh
zborov Skupščine SR Slovenije, ki so sklicane za 28.
april 1976, je razširjen s:
— poročilom o delu javnih
pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1975 (ESA 557).
Dnevna reda sej Zbora

združenega dela in Zbora občin pa sta razširjena tudi z:
— osnutkom zakona o določitvi
skupnega
zneska
sredstev za financiranje programa modernizacije carinske službe od leta 1976 do
1980 (ESA 558).

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Vsi trije zbori Skupščine Sloveniji (v nadaljevanju obSR Slovenije so na sejah 31. javljamo celotno besedilo
stališč.);
marca sprejeli:
— predlog za izdajo zako— stališča k poročilom
Družbenega pravobranilca sa- na o jaivnem pravobranilcu,
moupravljanja SR Slovenije z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakoo stanju, pojaivih in problemih na področju varstva sa- na o rednih sodiščih;
— predlog za izdajo zakomoupravnih pravic delovnih
ljudi in družbene lastnine za na o samoupravnih sodiščih;
— predlog za izdajo zako1. 1975 in Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu na o javnem tožilstvu.
Vsi trije skupščinski zbori
sodišč združenega dela v SR

so si določili svoje periodične
delovne načrte za obdobje
april—julij 1976.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela tudi:
— predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in
mladoletnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona;
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih;
— predlog zakona o določitvi stopnje odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD
za 1. 1976;
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o davtkih občanov (zakon je bil sprejet po
hitrem postopku);
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 1.

1975 in 1976 (zakon je bil
sprejet po hitrem postopku,
utemeljenem s tem, da je
nujno povečati akontacije
prispevka za financiranje
Izobraževalne skupnosti Slovenije in Raziskovalne skupnosti Slovenije. Ti dve SIS
imata namreč v začetku letošnjega leta velik izpad dohodkov. Povečane akontacije
prispevkov za april, maj in
junij se bo poračunalo s periodičnim obračunom za letošnje prvo polletje);
— predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki
Jugoslavije, da . zagotovi sredstva za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v 1.
1976.

Stališča Skupščine SR Slovenije k poročiloma Družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za 1.1975 in Sodišča
združenega dela SR Slovenije o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji
Na podlagi 335. člena ustave Socialistične republike Slovenije,
69. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitčnega zbora dne
31. marca 1976 sprejela
STALIŠČA
k poročiloma Družbenega pravobranilca samoupravljanja
SR Slovenije o stanju, pojiavih in problemih na področju
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene
lastnine za leto 1975 in Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji
Skupščina Socialistične republike Slovenije je po obravnavi
poročil Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slo-

venije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine
za leto 1975 in Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu
sodišč združenega dela v SR Sloveniji, mnenj, stališč in
Sklepov Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije k poročilu Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, poročil skupščinskih teles in
po razpravi na sejah zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitčnega zibora dne 31. marca 1976
ugotovila:
Poročili vsebujeta kompleksno problematiko dosedanjega
delovanja družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sodišč združenega dela v SR Sloveniji, s konkretnimi aposa®-

rili na značilne pojave kršenja samoupravnih pravic delovnih
ljudi in družbene lastnine.
Doseženi rezultati njihovega delovanja izpričujejo, da so se
družbeni pravobraniloi samoupravljanja in sodišča združenega
dela, kljub številnim problemom in težavam, uspešno uveljavili pri razreševanju najbolj aiktualnih vprašanj na področju
razreševanja sporov, ki nastajajo iz družbenoekonomskih in
drugih samoupravnih odnosov, sporov o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev iz medsebjnih razmerij v združenem delu ter pri varstvu družbene lastnine.
Iz obeh poročil izhaja, da v mnogih primerih obstaja občuten razkorak med sprejetimi ustavnimi in družbenopolitičnimi načeli in dejanskimi odnosi v posameznih temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, še vedno na dovolj razvita odgovornost,
premalo je kritičnosti, pogosto tudi družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih organov in individualnih poslovodnih
organov, kar vse zavira hitrejši in skladnejši razvoj samoupravnih odnosov.
Kljub sklepom in priporočilom za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v SR Sloveniji,
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah zborov
11. junija 1975 ter se nanašajo tudi na organizacijo začetka
dela družbenih pravobranilcev samoupravljanja, prihaja na
nekaterih območjih do prepočasne uresničitve zakona o sodiščih združenega dela (Ur. 1. SRS št. 38/74) in zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Ur. 1. SRS, št. 21/75).
Še vedno okoli 20 občin in 2 regiji nimajo družbenega pravobranilca samoupravljanja. Ze imenovani družbeni pravobranilci
samoupravljanja se borijo s prostorskimi, kadrovskimi in finančnimi težavami. Neurejena kadrovska problematika pri
sodiščih združenega dela (predvsem v Ljubljani in Mariboru)
povzroča že od vsega zadetka prevelike zaostanke v reševanju
zadev (koncem februarja 1976 v SR Sloveniji 594 zadev, pri
Sodišču združenega dela v Ljubljani 296 zadev), odprti so
tudi prostorski problemi (V Kopru in Postojni) delno pa
tudi financiranje.
Na podlagi teh in drugih ugotovitev, ki izhajajo iz obeh poročil, sprejema Skupščina Socialistične republike Slovenije
naslednja
stališča:
1. Mnenja, stališča in sklepi, ki so jih zavzeli do poročil
Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije ter odbori in komisije
Skupščine SR Slovenije, se sprejmejo kot podpora dosedanjemu in priporočilo za nadaljnje delo družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sodišč združenega dela v SR Sloveniji.
2. Pospešiti je treba imenovanje družbenih pravobranilcev
samoupravljanja, kjer jih še ni, kakor tudi nemudoma začeti načrtneje in bolj organizirano reševati kadrovske, prostorske in materialne probleme. Družbeni pravobranilci pa
naj poleg sedaj prevladujočih sporov glede medsebojnih
razmerij delavcev v združenem delu in kršitev samoupravnih
pravic, težišče svoje dejavnosti usmerijo v varstvo družbene
lastnine, predvsem z neposrednim delovanjem v organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih. Taka dejavnost je še zlasti potrebna v primerih,
ko temeljne organizacije združenega dela uporabljajo za svoje
poslovanje in razvoj sredstva drugih organizacij združenega
dela ali celo sredstva tujih oseb. Načrtneje naj se usmerijo
tudi na varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi v zvezi
z uresničevanjem nove vloge krajevne skupnosti ter v zvezi
z delovanjem društev in družbenih organizacij, še posebej,
ko se te vključujejo v delovanje samoupravnih interesnih
skupnosti.
3. Družbeni pravobranilci samoupravljanja, organi samoupravne delavske kontrole, komisije za družbeni nadzor
in komisije za ugotavljanje izvora premoženja, organi pregona, javna tožilstva in sodišča naj v večji meri sodelujejo
med seboj pri odpravljanju družbeno negativnih pojavov.
4. Sodišča združenega dela naj usmerijo svoje delovanje
v doseganje večje učinkovitosti deda sodišč, ažurnosti poslovanja in s tem odpravljanja oziroma preprečevanja nastajanja
zaostankov v reševanju zadev. Pri tem naj se močneje anga2

žirajo tudi sodniki, ki nimajo lastnosti delavca v sodišču združenega dela (neprofesionalni sodniki), ki jim je treba omogočiti potrebne delovne pogoje in možnosti delovanja, ob
skrbi odgovornih dejavnikov za njihovo smotrno razbremenitev drugih družbenih zadolžitev in funkcij.
Zaostriti je potrebno tudi odgovornost za izvrševanje pravnomočnih odločb sodišč združenega dela.
5. Osrednji problemi, ki izhajajo iz obeh poročil, se kažejo v pomanjkljivostih, nejasnostih in neusklajenosti samoupravnih splošnih aktov v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela ter v drugih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih z ustavo in zakoni. Sedanje kritično
stanje v posameznih organizacijah združenega dela na tem
področju, ki se kaže v nespoštovanju in neusklajenosti
samoupravne zakonodaje ter na tem temelječi samovolji in
improviziranem ter arbitražnem reševanju življenjsko pomembnih zadev, opozarja na to, da v marsikateri temeljni
organizaciji in skupnosti ni dovolj naporov samoupravnih
organov, strokovnih služb in drugih organiziranih družbenih
dejavnikov za prevladovanje novih ustavnih odnosov. Tako
stanje ohranja in omogoča tehnokratske, birokratske in druge
negativne pojave, ki jih je potrebno z vso odločnostjo odpravljati. Zato je potrebno v vsaki temeljni organizaciji in
skupnosti analizirati uresničevanje z ustavo opredeljenih odnosov tudi na področju samoupravnih splošnih aktov, ter jih
dopolniti z manjkajočimi opredelitvami novih odnosov med
delavci v združenem delu ter člani drugih temeljnih samoupravnih skupnosti in storiti vse za njihovo polno afirmacijo
v samoupravnem življenju in delu. V praksi je mogoče zaslediti tudi številne primere neuresničevanja in nespoštovanja
samoupravnih splošnih aktov, tudi kadar so sicer formalno
usklajeni z ustavo in zakoni. Ta prizadevanja je treba voditi
v najtesnejši zvezi z javno razpravo o osnutku zakona o združenem delu. Gibanja in pojave na tem področju ustavne
preobrazbe odnosov je potrebno tudi stalno spremljati.
Pri tem naj sodelujejo tudi Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
in v skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
6. Posebno pozornost je treba nameniti odpravi nepravilnosti in nesprejemljivim načinom reševanja vprašanj nagrajevanja po rezultatih dela, ki kažejo na to, da se temu
temeljnemu ustavnemu načelu v praksi posveča vse premajhna pozornost.
Zato bi morale družbenopolitične organizacije in predvsem sindikalne organizacije v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in skupnostih, kot tudi vsi samoupravni in drugi organi, na osnovi analize sedanjega stanja, z neprestano aktivnostjo zagotoviti polno uveljavitev tega načela
tako v temeljnih organizacijah in skupnostih, kot v vseh
oblikah Združevanja dela in sredstev delavcev v združenem
delu.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj uresniči naloge
iz točke 3, I. sklepov in priporočil za nadaljnje delo pri organizaciji in delovanju sodišč združenega dela v SR Sloveniji
z dne 11. junija 1975 ter skupaj s pristojnimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi stori vse potrebno, da bo omogočeno
ustanavljanje posebnih sodišč združenega dela.
8. Skupščina SR Slovenije podpira pobudo Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije o obravnavi problematike
iz poročil v organizacijah sindikatov ter glede večje iniciative
sindikatov za ukrepanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja kot tudi glede njihovega Imenovanja in dajanja
ustrezne politične podpore za delo.
Potrebno bi bilo tudi, da bi Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije podvzel akcijo za večjo in organizirano
udeležbo predstavnikov sindikata pri obravnaivah na sodiščih
združenega dela.
Glede na vlogo sindikata pa naj bi proučil problematiko
enakega sodnega varstva delavcev v zasebnem sektorju z delavci v družbenem sektorju tudi zaradi izvajanja enake sodne
prakse.
9. Samoupravne interesne skupnosti, zlasti na področju
stanovanjskega gospodarstva, elektrogospodarstva, zavarovalstva ter druge, naj odločneje pristopijo k razčiščevanju odnosov med samoupravnimi organi in strokovnimi službami ozi-

roma organizacijami združenega dela, ki delujejo na njihovem
področju, v korist samoupravne preobrazbe teh področij
družbenih dejavnosti.
10. Občinske skupščine, komisije za volitve in imenovanja, vse družbenopolitične organizacije, koordinacijski odbori
za kadrovska vprašanja pri občinskih konferencah in medobčinskih svetih Socialistične zveze delovnega ljudstva, naj

se v svojem delu trajno in neposredno povezujejo z družbenimi pravobranilci samoupravljanja in sodišči združenega dela
tako zaradi potrebne družbenopolitične aktivnosti za odpravljanje ugotovljenih problemov, kot tudi zaradi ustreznejšega
reševanja kadrovske, prostorske in finančne problematike teh
organov, kar vse bo pripomoglo k njihovi še večji učinkovitosti in ažurnosti.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
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OBRAVNAVALA:

Poročilo o delu SDK v SR Sloveniji v I. 1975 (ESA 560)
Naloge SDK izvirajo iz po- EVIDENCA IN STATISTIKA bilo namenjeno informiranju
delavcev v temeljnih organitreb in aktivnosti temeljnih
O obsegu dela naj govori
in drugih organizacij združe- nekaj podatkov. Služba je v zacijah združenega dela. V
nega dela, delovnih skupno- letu 1975 vodila 49.088 žiro letu 1975 je bil na tem podsti, interesnih skupnosti, in drugih računov uporab- ročju napravljen odločilen
družbenopolitičnih skupnosti, nikov družbenih sredstev, preobrat. Služba si je kot
družbenopolitičnih organiza- razčlenjen promet po žiro ra- temeljno nalogo zadala incij in drugih faktorjev sa- čunih pa za 30.711 računov. formiranje delavcev v zdrumoupravne strukture. Osno- Število obveznikov za pred- ženem delu o finančno mavo delovanja določa nova ložitev periodičnih in za- terialnem poslovanju njihove
ustava, sklepi X. kongresa ključnih računov se je od organizacije združenega dela.:
ZKJ in VII. kongresa ZKS, periodičnega računa Za prvo Informiranje temelji na postališča posvetovanja komu- polletje 1975 povečalo v go- datkih, ki jih zbira in obdeluje Služba ter na podlanistov, zaposlenih v SDK, reza 64 odstotkov, gi izvidov njenih kontrolsolucija o družbenoekonom- spodarstvu
negospodarstvu za 18 od- nih organov, opravi pa se
ski politiki in razvoju SR vstotkov.
število vplačanih ra- ali na zahtevo same organiSlovenije, zakon o SDK ter
za dohodke samo- zacije, ali pa po lastni prenačrt statističnih razisko- čunov
upravnih interesnih skupno- soji Službe. Organizirana so
vanj SDK.
sti se je povečalo na 379,
V teh dokumentih oprede- kar pomeni v okviru posa- bila posvetovanja v številnih
ljene naloge izvršuje SDK z mezne občine povečanje tu- organizacijah združenega dela, kjer so predstavniki Služnaslednjimi opravili:
do 55 odstotkov, število be podali lastno oceno eko— evidenco in statistiko o di
raziskovanj se je nomskega položaja organizapridobivanju, delitvi in upo- statističnih
letu 1975 povečalo za 3 ra- cije (n.pr. Tobačna tovarna,
rabi družbenih sredstev, ki vziskovanja
(med katerimi je LTH, Modna konfekcija Krim
jo služba zagotavlja na pod- tudi mesečna
obdelava oblagi sprememb na računih razca OD za preko 5.000 itd.). V bodoče bo morala
uporabnikov družbenih sred- uporabnikov), tako da jih je SDK prav tej nalogi posvestev, na podlagi njihovih pe- sedaj 79. Na podlagi teh ra- titi še večjo pozornost, saj
riodičnih in zaključnih raču- ziskovanj je bilo izdelanih je bilo tovrstno informiranov ter vseh drugih knjigo- 286.390 različnih poročil. Slu- nje v organizacijah združenevodskih podatkov.
žba je evidenco in statistiko ga dela zelo ugodno spreje— informativno analitičnim prilagajala potrebam uporab- to.
delom, ki ga Služba opravlja nikov, predvsem temeljnih . Informiranje drugih upoza temeljne in druge orga- organizacij združenega dela. rabnikov družbenih sredstev
nizacije združenega dela, Vse podatke je statistično ter družbenopolitičnih skupdružbeno politične skupnosti obdelala po vrstah upo- nosti in njenih organov je
in druge uporabnike družbe- rabnikov družbenih sredstev, potekalo v glavnem po ustanih sredstev, in sicer na pod- v okviru teh pa po področ- ljenem programu, vsebina je
lagi svojih podatkov ter po- jih, panogah, skupinah in bila prilagojena nalogam
datkov samih OZD, bank, in- podskupinah, izračunani so Službe pri spremljanju citeresnih skupnosti ter dru bili razni kazalci in struk- ljev in nalog ekonomske pogih uporabnikov družbenih turni elementi. Ti podatki so litike, ki so bili opredeljesredstev,
bili objavljeni bodisi v ob- ni v resoluciji. Omeniti ve— kontrolo, ali uporabniki liki posebnih statističnih pub. lja predivsem:
— tekoči gospodarski predružbenih sredstev dajejo likacij, bodisi v redni mesečpravilne podatke, zakonito ni publikaciji Statistični bil- gled: v letu 1975 je Služba
uvedla redno mesečno obrazpolagajo z družbenimi . ten SDK.
veščanje o osnovnih gosposredstvi in izpolnjujejo preddarskih dogajanjih v repubpisane obveznosti,
INFORMATIVNO
liki, katerih spremljanje ima
— plačilnim prometom, ki ANALITIČNO DELO
uvedeno z lastnim prograga opravlja Služba za vse
Dosedanje delo Službe na mom statističnih raziskovanj,
uporabnike družbenih sred— analize zaključnega rapodročju analiz in informastev.
Na teh temeljnih področ- tivne dejavnosti je bilo na- čuna in periodičnih obračujih delovanja je SDK v le- menjeno predvsem družbeno nov: osnovni namen je bil
tu 1975 opravila naslednje političnim skupnostim in nji- predvsem ocena uresničehovim organom, manj pa je vanja z resolucijo določenih
najpomembnejše naloge:

razmerij delitve bruto dohodka,
— gibanje dohodkov skupne in splošne porabe: Služba je redno spremljala razvrstitev dohodkov SŠIS, saj
je od 1. julija naprej lahko
usmerjala dohodke SIS iz
družbenega sektorja le do
višine letnega plana dohodkov, ki so jo določili v »Akciji za uresničitev resolucije«
sprejeti odstotki realizacije.
Presežke dohodkov je morala Služba imobilizirati, o presežkih in primanjkljajih pa
redno obveščati SIS in organe družbeno političnih skupnosti,
— druge informacije so nudile uporabnikom vpogled v
pojave nelikvidnosti v našem
gospodarstvu, v pomanjkanju
trajnih obratnih sredstev, v
investicije v teku in zagotovitve plačil, v učinkovanje
samoupravnih sporazumov o
delitvi dohodka in osebnih
dohodkov, v potek akcije
varčevanja pri poslovnih
stroških itd.
KONTROLA
Kontrola, ki jo je v preteklem letu opravljala SDK,
se ni omejila samo na kontrolo zakonitosti poslovanja
uporabnikov družbenih sredstev, ampak tudi na odpravljanje nezakonitosti in nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri kontroli finančno materialnega poslovanja.
V ta namen je Služba tesno
sodelovala z organi samoupravne delavske kontrole
pri uporabnikih družbenih
sredstev na eni strani ter z
organi
družbenopolitičnih
skupnosti devizno in tržno
inšpekcijo in organi za pregon na drugi strani.
Poleg rednih nalog, kot so
prevzem in kontrola nalogov
v plačilnem prometu, kontrola zakonitosti pri oblikovanju in uporabi družbenih
1

sredstev, kontrola pri plačevanju obveznosti do družbene skupnosti in pri zagotovitvi sredstev za plačilo vseh
vrst obveznosti, je Služba
posvečala posebno pozornost
še: prevzemu ter računski in
logični kontroli zaključnih računov in periodičnih obračunov, kontroli obračunavanja
in plačevanja davka iz dohodka TOZD, kontroli vplačevanja obveznih posojil,
kontroli pravilnosti ugotavljanja trajnih obratnih sredstev, kontroli popravkov finančnega rezultata, kontroli
vrednotenja zalog, kontroli
izvajanja družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov, kontroli
investicij glede zagotovitve
sredstev in plačil, kontroli
polaganja 50 odstotnega depozita za investicije itd.
Obseg dela Službe na področju kontrole naj osvetli nekaj podatkov: v letu 1975
je Služba zavrnila 47.897 nalogov, 9.924 nepravilnih obračunov ter 171 zahtevkov za
regrese, premije in druge bonifikacije. Eksterno pregledanih je bilo več kot 20 odstotkov prejetih zaključnih
računov, v 187 primerih je
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bil ugotovljen premalo izkazan celotni dohodek, v 557
primerih pa je bil prikazan
celotni dohodek previsok.
Ugotovljenih je bilo 183
primerov uporabe družbene
lastnine v zasebne namene
v skupnem znesku 1.121 tisoč din. Služba je opravila
2672 raznih pregledov pri
uporabnikih družbenih sredstev ter s tem v zvezi ugotovila 2.942 nezakonitosti in
nepravilnosti. Organom za
pregon je Služba vložila 465
prijav, in sicer 36 prijav za
kazniva dejanja, 398 prijav
z.a gospodarske prestopke in
31 prijav za uvedbo postopka za prekrške. Pri kontroli investicij je bilo ugotovljeno v 41 primerih za 829.922
tisoč din nezagotovljendh
sredstev po investicijskih
programih ter v 65 primerih nezagotovljenih plačil po
pogodbah za 216.173 tisoč din.
PLAČILNI PROMET
Služba opravlja plačilni
promet za vse uporabnike
družbenih sredstev, skrbi za
zakonitost, varnost, točnost
in hitrost plačevanja. V letu 1975 je Služba obdelala
63 milijonov plačilnih nalo-
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gov (okoli 220.000 dnevno),
plačilni promet je dosegel
znesek 670 milijard din, kar
pomeni v primerjavi z letom
poprej povečanje za 29 odstotkov. Izredno se je povečala hitrost kroženja sredstev v plačilnem prometu,
brez zadrževanja je bilo
opravljenih 68 odstotkov
vseh plačil, ostala plačila pa
so bila zaradi oddaljenosti
poslovnih partnerjev ali zaradi načina plačila izvršena
v povprečju v 1,7 dneva. K
hitrosti izvrševanja nalogov
je dokaj prispeval prenos
sredstev po teleprinterjih'(le
3 manjše podružnice še nimajo na voljo teleprinterjev), k varnosti pa tudi nočni trezorji (le v dveh podružnicah jih še ni). Služba
je v letu 1975 poenotila obrazec položnice, ki je oblikovan in prirejen tudi za potrebe avtomatske obdelave
podatkov.
Služba je v letu 1975 opravila prostovoljno multilateralno kompenzacijo, katere
se je udeležilo 243 uporabnikov, pobotanih je bilo 21,5
odstotka pripravljenih obveznosti.
Navedene naloge je v letu 1975 opravilo 2.329 dtelav-

cev, zaposlenih v SDK —
centrali, 14 podružnicah ter
32 ekspoziturah. Mreža poslovnih enot se nasproti letu poprej ni spremenila,
medtem ko se je število zaposlenih delavcev povečalo
za 7 odstotkov. Predvideni
program avtomatizacije v letu 1975 ni bil izpolnjen, v
avtomatsko obdelavo podatkov se je v letu 1975 vključila le podružnica Velenje.
Nabava ostale računalniške
opreme zamuja zaradi odpovedi firme Borroughs ter
restrikcijskih ukrepov pri
uvozu terminala za potrebe
centrale ter opreme za razširitev elektronskega računskega centra v podružnici
Ljubljana. Ker pa so bila v
prvem polletju 1975 prenesena na računalniško obdelavo vsa pomembnejša statistična poročila, je med letom često prišlo do zastojev
in zamud pri obdelavi podatkov. Zaradi tega je v letošnjem letu treba nabavi
računalniške opreme posvetiti posebno pozornost, ne samo s strani SDK, ampak tudi s strani ostalih republiških organov, da bo Služba lahko še učinkoviteje
opravljala svoje naloge.

SKUPŠČINE SRS V

POKRAJIN
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Informacija o zaključenem usklajevanju prvega dela srednjeročnega plana
razvoja Jugoslavije »Skupni interesi in cilji družbenega in ekonomskega
razvoja«
1. Prvotni osnutek temeljev za dogovor o družbenem
načrtu za obdobje od 1976
do 1980. leta je bil Skupščini
SRS poslan v soglasje 8. 7.
1975. Tako naj bi uresničili
dogovor, da bo novi srednjeročni plan sprejet do konca
leta 1975.
Predsedstvo
Skupščine
SFRJ je kasneje sprejelo
sklep, da se rok za sprejem
srednjeročnega plana podaljša do julija 1976. Skupaj z
Zveznim izvršnim svetom
kot predlagateljem, pa je bil
sprejet dogovor, da bo Skupščini SFRJ osnutek srednjeročnega plana poslan v treh
delih in da bo tako temu
prilagojen usklajevalni postopek, in sicer takole:
i

— Skupni interesi in cilji
ekonomskega in družbenega
razvoja Jugoslavije, do konca marca 1976;
— Smernice in okviri za
sprejem ukrepov ekonomske
politike in drugih ukrepov
organov v federaciji in organov v republikah in pokrajinah, aprila 1976;
— Posebne obveznosti in
naloge (vključevanje sprejetih dogovorov o razvojni politiki za področja skupnega
pomena), maja 1976.
Dogovorjeno je bilo tudi,
da bo predhodno usklajevanje
opravljeno na koordinacijskih sestankih s predsedniki
izvršnih svetov republik in
pokrajin in s predsednikom
Zveznega izvršnega sveta do-

končno usklajevanje pa v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin.
Na ta način bi bil konec
meseca maja pripravljen
predlog srednjeročnega plana razvoja, katerega besedilo
bo Zbor republik in pokrajin
določil na svoji seji v maju.
Predlog bo nato poslan v soglasje skupščinam republik
in pokrajin, v Zboru republik in pokrajin pa bi ga dokončno sprejeli na seji junija.
2. Skupščina SRS je osnutek I. dela družbenega plana
Jugoslavije za razdobje od
1976 do 1980. leta, z ustreznimi prilogami — toda brez
»Kriterijev stabilizacijske politike« in »Strategije ekonom-

skih odnosov s tujino« —
prejela 17. II. 1976.
Na seji Predsedstva Skupščine SRS skupaj s predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SRS je bilo dogovorjeno,
da bo delegacije Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin vključena v
usklajevalni in koordinacijski postopek pri Izvršnem
svetu Skupščine SRS; pred
pričetkom usklajevalnega postopka v delovnih telesih
Zbora republik in pokrajin
pa bodo vsakokrat sklioane
skupne seje odbora za družbenoekonomske odnose in
odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega
dela, odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj

Zbora občin in odbora za
družbenoekonomske odnose
Družbenopolitičnega zbora,
članov delegacije v Zboru
republik in pokrajin ter
predstavnikov Izvršnega sveta, da bi na osnovi stališč
Izvršnega sveta pripravili delegaciji delovna stališča za
usklajevalni postopek v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin.
Za I. del srednjeročnega
plana je bila taka skupna seja 24. II. 1976, na kateri so
bila pripravljena stališča, s
katerimi je delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin pričela
usklajevalni postopek 3. III.,
ki je s krajšimi prekinitvami trajal vse do 19. III. 1976.
3. Po prvem delu usklajevanja je delegacija v posebni informaciji opozorila, da
ostajajo neusklajena predvsem naslednja pomembna
vprašanja:
— skupne razvojne priori:
tete v Jugoslaviji,
— politika razvoja in pomoči manj razvitim republikam in SAP Kosovo,
— predvidene stopnje gospodarske rasti v naslednjem
srednjeročnem obdobju in na
njih zasnovana ekonomska
politika,
— politika ekonomskih odnosov s tujino.
Ugotovljeno je bilo, da
Zvezni izvršni svet ni v celoti uresničil svojih obveznosti
pred pričetkom usklajevanja
— Skupščini SFRJ je bilo
šele v teku usklajevanja dostavljeno gradivo o kriterijih stabilizacijske politikemedtem ko gradiva o strategiji ekonomskih odnosov
s tujino in zahtevanih bilanc,
po katerih bi se podrobneje
opredelila politika razvoja
manj razvitih republik in
SAP Kosovo, sploh ni dobila.
Zato je bil sprejet sklep, da
se bo treba po končanem
usklajevanju I. in II. dela
ponovno vrniti na I. del in
šele tedaj dokončno opredeliti skupne interese in cilje
družbenega in ekonomskega
razvoja.
Politika razvoja in pomoči
manj razvitim republikam in
SAP Kosovu
C?ri usklajevanju in opredeljevanju te politike so prevladovala in ostala deloma
neusklajena naslednja vprašanja:
a) kako opredeliti cilje
razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo,
b), kdo in kako zagotavlja

hitrejši razvoj manj razvitih
republik in SAP Kosovo,
c) kako obravnavati udeležbo združenega dela pri sovlaganjih na teh področjih
(vključitev v sklad za razvoj
teh področij),
d) uspešnost investicijskih
naložb,
e) udeležba pri mednarodnih kreditih,
1) dogovor o kvantifikacijah za sklad in dopolnilna
proračunska sredstva.
Delegacije manj razvitih
republik in SAP Kosovo so
vztrajale na tein, da naj se
definira kot cilj »zmanjševanja relativnih razlik glede
ravni razvitosti«; slovenska
delegacija (ob podpori delegacije SR Hrvatske in SAP
Vojvodine) pa je zagovarjala stališče, ki je bilo sprejeto na 10. kongresu ZKJ, da
mora ta politika pomeniti
»nadaljnje razvijanje materialnih in družbenih razmer
za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo, in to utemeljevala takole:
— politika
zmanjševanja
reaktivnih razlik glede ravni
razvitosti bi pomenila zaviranje doseženega razvoja v
preteklosti in pristajanje na
praktično večni »klub nerazvitih«;
— k dejanskemu zmanjševanju razlik odločilno prispeva vrsta prvin, za katere
prevzemajo odgovornost predvsem nerazviti sami (produktivnost, koeficient vlaganj
itd.).
Po opredelitvi politike in
ciljev, ki je bila sprejeta, je
»treba zagotoviti hitrejži razvoj od povprečnega razvoja
vse države vsaki gospodarsko
manj razviti republiki, najhitrejši pa SAP Kosovu, da
bi zmanjšali relativne razlike med njihovo razvojno
ravnijo in razvojno ravnijo
vse države, še zlasti glede
SAP Kosova. To je bistven
pogoj za hitrejši in bolj usklajen
družbenoekonomski
razvoj vse jugoslovanske
skupnosti in za enakopravnost narodov in narodnosti,
republik in pokrajin«.
Po dogovoru je ostalo odprto vprašanje kvantifikacije
pojma »hitrejši razvoj«, ker
bodo ti kriteriji in obseg določeni z ustreznimi zakoni.
Menili smo, da dosedanjega
25 % hitrejšega razvoja za
manj razvite republike in
70 % hitrejšega razvoja SAP
Kosovo v bodočem srednjeročnem planu ne moremo
sprejemati kot obveznosti federacije, ter so po ustavni

Področja skupnega pomena
opredelitvi vse republike in
pokrajine same odgovorne za
Po tekstu v I. delu osnutsvoj razvoj, s srednjeročnim ka naj bi bilo takšnih osem
planom pa je treba zagotovi- področij. Po stališču, ki ga
ti le sredstva in sprejeti do- je predlagala slovenska delegovor za ustrezne ukrepe. To gacija, pa bi bilo treba izvrstališče je bilo končno spre- šiti diferenciacijo že zaradi
jeto.
ugodnosti, ki jih bodo ta
Sprejet je bil tudi predlog področja deležna v ekonomSR Slovenije, da se konkret- ski politiki. Zato naj se kot
ne aranžmaje združenega de- dejavnosti skupnega pomena
la za sovlaganja na teh pod- opredeli: energetiko, agroinročjih upošteva pri skupnih dustrijski kompleks in masredstvih sklada.
gistralne prometnice, predSprejet je bil tudi predlog, vsem iz strateških razlogov;
da mora biti za investicijske z vidika izboljšanja plačilne
naložbe zagotovljena vsaj bilance, z vidika racionalnepovprečna uspešnost jugoslo- ga povečanja izvoza in raciovanskih naložb ter da imajo nalnega nadomeščanja uvoza
manj razvite republike in pa tudi surovinske dejavnoSAP Kosovo absolutno pred- sti, ladjedelništvo in tujski
nost pri kreditih Mednarod- turizem. Za strojegradnjo kot
ne banke za obnovo in raz- prioritetno dejavnost je bilo
voj, pri ostalih tujih kredi- posebej, na predlog sloventih pa le, če izpolnjujejo po- ske delegacije zahtevano, da
goje, ki veljajo za sprejeta mora izpolnjevati še druge
področja skupnega pomena. pogoje — dosegati sodobno
tehnološko raven itn. Za vse
Povsem odprte so ostale prioritetne dejavnosti je bivse kvantifikacije (za prispe- lo sprejeto načelo, da moravek sklada in za dopolnilna
biti v ustreznih dogovoproračunska sredstva). Nere- jo
rih konkretizirani kriteriji in
šen je ostal (med manj raz- navedeni konkretni proizvodi
vitimi republikami in SAP in usluge, ki bodo uživali
Kosovo) problem notranje posebne ugodnosti.
delitve dopolnilnih proračunskih sredstev zaradi zahteve
Ekonomski odnosi s tujino
SA? Kosovo, da se zagotoCelotna
4. točka osnutka
vi tak obseg sredstev, da bo
iimelo zagotovljeno vsaj to- I. dela srednjeročnega plana,
liko proračunskih sredstev ki vsebuje opredelitev ekona prebivalca kot najmanj nomskih odnosov s tujino, z
izboljšavami, ki so dosežene
razvita republika.
večinoma s prizadevanji deStopnja gospodarske rasti legacije SR Slovenije, bo
spremenjena in dopoljena,
Predvideno 7% gospodar- ko
za ekonomske
sko rast je slovenska dele- stikebos odbor
tujino
po razpravi o
gacija spodbijala kot nereal- gradivu o ekonomskih
stikih
no, opirajoč se pri tem na
tujino, prišel do ustreznih
podatke iz analize izvrševa- sskupnih
sklepov. Ti se bodo
nja srednjeročnega plana od nanašali na
regionalno usme1971—4975 leta, ko je bila do- ritev izvoza,
upoštevajoč
sežena komaj 6,1% rast.
mednarodne ekonomske odPrvine, ki so vplivale na nose in razvoj proizvajalnih
tako rast v preteklem obdob- sil v svetu, zaščitno politiko
ju, se še zaostrujejo, zato je oz. njeno vlogo pri uresnirealneje predvideti okrog 6 čevanju smeri razvoja, izodstotno gospodarsko rast. boljšav proizvodne struktuOstale delegacije so vztraja- re, itd.
le pri predlagani 7% rasti.
Združevanje v gospodarDosežen je bil kompromis,
da predvidena stopnja ne po- stvu
Na predlog delegacije SR
meni temeljne prvine plana,
temveč le usmerjevalno prvi- Slovenije je bila sprejeta
no bodočega razvoja. Sloven- vrsta izboljšav prvotnega beska delegacija je namreč do- sedila. Ostali pa sta neusklasledno zastopala stališče, da jeni dve vprašanji:
— razvoj proizvodnje nafmora biti v planu prisotna
tudi minimalna varianta, in te je bil po prvotnem tekstu
sicer 4—5% stopnja gospo- predviden samo z modernidarske rasti, kar pa bi bilo zacijo in razširitvijo obstotreba zagotoviti tudi z dru- ječih kapacitet. Stališče SR
gačno politiko plačilne bilan- Slovenije pa je zagovarjalo
ce in drugimi prvinami gos- gradnjo novih, predvsem zapodarjenja ter to vgradita v radi racionalne oskrbe z nafto in glede na predvideni laU. in EH. del plana.
1

voz, V osnutek je bil vnešen
dostavek: »Izvajalo se bo politiko modernizacije in optimalizacije sedanjih kapacitet,
dograditve zadetih in izgradnje novih, kar bo odvisno od
potreb po racionalni oskrbi
z nafto in njenimi derivati
in od njihovega prispevka za
izboljšanje plačilne bilance
države«;

VPRAŠANJA

— posamezne republike oz.
njihove delegacije vztrajajo,
da naj bi s planom zagotovili pravilno razmerje med
črnimi in belimi naftnimi derivati, medtem ko slovenska
delegacija zagovarja stališče,
da naj bi se ta odnos in ostali problemi v zvezi s tem
rešili s posebnim dogovorom
med republikami in pokraji-

značilna in pomembna vprašanja v poteku usklajevalnega
postopka o I. delu srednjeročnega plana. Predlogi Skupščine SR Slovenije so bih
veliko bolj obsežni in delegacija Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin
jih je uspela smiselno večinoma vse uveljaviti.
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Registracija oz. evidentiranje
kmetijskih traktorjev
Delegat Štefan Zver je v kultivatorji in podobna voimenu skupine delegatov za zila.
gospodarsko področje 15. okoZakon o temeljih varnosti
liša (s sedežem v Lendavi)
zastavil — v zvezi z regi- cestnega prometa (Ur. list
stracijo oziroma evidentira- SFRJ št. 17/74) je kmetijske
njem kmetijskih traktorjev — traktorje izločil iz kategorije
naslednje delegatsko vpraša- motornih vozil in republiški
nje: »Zakaj se nalaga lastni- zakonodaji prepustil, da predkom kmetijskih traktorjev piše način registracije. Reobveznosti na podlagi zako- publiški zakon o varnosti
na, ki je prenehal veljati? cestnega prometa (Ur. list
Kdo bo povrnil lastnikom SRS št. 24/75) določa, da
traktorjev stroške, ki jih morajo biti kmetijski trakimajo zaradi nakupa regi- torji in traktorski priklopnistrske tablice, ki se jo zah- ki evidentirani.
teva v nasprotju z zakonom
Evidentiranje
kmetijskih
iz 1. 1975? Kaj meni republi- traktorjev in traktorskih priški sekretar ža notranje za- klopnikov, ki je predvideno
deve o upravičenosti postop- v 95. čl. zakona o varnosti
ka po 20. točki 125. člena cestnega prometa, je vezano
zakona o varnosti cestnega na predhodno izdajo podzaprometa, preden so bili iz- konskega predpisa. Do uvepolnjeni pogoji iz 95. člena ljavitve tega pravilnika so se
zakona? Kdaj namerava re- v skladu z 19. čl. in 25. čl.
publiški sekretar za notra- ustavnega zakona za izvedbo
nje zadeve izvršiti naloge iz ustave SR Slovenije (Ur. list
95. in 128. člena zakona o SRS št. 6/74) uporabljali I
cestnem prometu in tako prejšnji predpisi.
ustvariti pogoje za izvajanje
Zavezanec registracije ozitega dela zakona? Koga je v roma evidentiranja kmetijtem primeru mogoče šteti za skega traktorja oziroma trakkršitelja zakonitosti in kak- torja priklopnika je lastnik
šen naj bo odnos sodnikov vozila. Zato stroške registraza prekrške do prijav, ki jih cije oziroma evidentiranja
vložijo organi milice?«
kmetijskega traktorja in s
Republiški podsekretar za tem tudi nakupa registrskih
notranje zadeve Dore Dove- tablic oziroma evidentičmh
čar je posredoval naslednji tablic plača lastnik vozila. Z
odgovor: »Do sedaj veljavni namenom, da bi znižali stropredpisi o registraciji motor- ške registracije kmetijskih
nih in priklopnih vozil so traktorjev in ker je predvikmetijske traktorje razvršča- deno, da bodo bele registrli med motorna vozila, ki ske tablice kmetijskih trakmorajo biti registrirana, če torjev in traktorskih priklopse uporabljajo v prometu na nikov zamenjane z novimi
cesti. Registraciji niso bili tablicami zelene barve, je bizavezani kmetijski stroji — lo občinskim organom za nokombajni, mlatilnice, moto- tranje zadeve naročeno, da
<

nama, upoštevajoč sedanja
razmerja pri destilaciji nafte,
in s tem zagotoviti tudi večjo uporabo nafte s posameznih področij (Libije);
— z dogovori naj se reši
tudi vprašanje produktovodov, gTadnje pristanišč, uvrstitev letalskih poti med magistralne prometnice itd. Informacija je zajela le najbolj

naj do izdaje in uveljavitve
Pravilnika o evidentiranju
kmetijskih traktorjev in traktorskih tablic (ki so predpisane s pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil — Uradni list
SFRJ št. 20/75) papirnate
tablice »Preizkušnja«.
Ukrepi miličnikov, ko pri
nadzoru prometa kaznujejo
voznike neregistriranih kmetijskih traktorjev so zakoniti. Traktorji, ki se uporabljajo v cestnem prometu, morajo biti registrirani oziroma evidentirani.
V skladu z drugim odstavkom 131. čl. zakona o varnosti cestnega prometa se
bodo dosedanje registrske
tablice zamenjale z evidenčnimi po izteku veljavnosti
prometnega dovoljenja.
Pravilnik o evidentiranju
kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki mora biti izdan v skladu s

95. čl. zakona o varnosti cestnega prometa je v zaključni fazi in bo v najkrajšem
času objavljen in realiziran.
Naloge iz 128. člena zakona o varnosti cestnega prometa so izvršene. Za izdelavo registrskih tablic motornih in priklopnih vozil ter
evidenčnih tablic za kmetijske traktorje in traktorske
priklopnike smo pooblastili
Kovinsko industrijo Ig. Določili smo tudi tiskarno (Tiskarno J. Moškrič v Ljubljani), ki bo tiskala tiskovine.
Določena je tudi cena tiskovin. Z odločbama republiškega sekretarja je določena
višina izpitnih stroškov in
višina stroškov za tehnične
preglede vozil.
Za kršitelja zakonitosti v
konkretnem primeru je šteti
lastnika oziroma imetnika
pravice uporabe neregistriranega oziroma neevidentiranega kmetijskega traktorja.«

Kje so meje skupne porabe?
Delegat Rok Pavšič je v
imenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 33.
okoliša
(Ljubljana-Vič-Rudnik) zastavil tole delegatsko
vprašanje: »Kje je zgornja
omejitev s samoupravnimi
sporazumi razširjene skupne porabe? Kdaj bodo znani vsi samoupravni sporazumi in koliko lahko obremenijo sklade TOZD?«
Članica Izvršnega sveta in
republiška sekretarka za finance Milica Ozbič je odgovorila: »Globalni obseg sredstev za financiranje skupne
porabe, to je financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, je
opredeljen z več dokumenti. Osnovni okvir sredstev za
te dejavnosti, ki jih delavci
zagotavljajo s prispevkom iz

dohodka in osebnih dohodkov je opredeljen z zvezno
in republiško resolucijo o
drbuženo-ekonomski politiki
za tekoče leto. V skladu z
resolucijo so sredstva za
skupno porabo
globalno
omejena s posebnim medrepubliškim dogovorom o sredstvih in politiki financiranja
splošnih in skupnih družbenih potreb v letu 1976. Konkreten obseg sredstev, ki so
v skladu z navedenim medrepubliškim dogovorom namenjena za skupno porabo,
je določen z družbenim dogovorom o razporejanju dohodka, sklenjenim na ravni
republike in občin.
Sredstva za kritje nekaterih družbenih potreb zagotavljajo delavci iz ostanka
dohodka temeljnih organizacij združenega dela, če se

tako samoupravno dogovorijo. Ta sredstva se združuje
na podlagi samoupravnih sporazumov in njihov obseg ni
omejen.
Zaradi tega in zaradi enotnosti davčnega sistema se
lcot odbitna postavka pri določanju davka iz dohodka
TOZD upoštevajo le prispevki, ki se kot zakonske obveznosti plačujejo iz dohodka
za financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti, ne pa tudi drugi prispevki, ki jih zavezanci samoupravno namenjajo za razne dejavnosti in
v različni višini.
Vsi sporazumi in drugi dokumenti, ki predvidevajo plačevanje različnih prispevkov
iz dohodka bi morali biti
predvidoma predloženi delavcem enkrat letno hkrati,
in sicer takrat, ko delavci
sprejmejo svoje plane. Vendar to načelo zaradi različnih težav še ni moglo biti realizirano. Pripominjamo še,
da je z zakonom o začasnem
financiranju
samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v
prvem trimesečju leta 1976
Analizirati zakon o
razmerjih
Delegacija socialno-zdravstvenega področja 1. okoliša
(s sedežem v občini Ljubljana — Center) je načela vprašanje primernosti nekaterih
določb zakona o stanovanjskih
razmerjih. V delegatskem
vprašanju je navedla, da ta
zakon iz 1. 1974 povzroča v
praik&i precej težav, ter da je
bilo Ustavnemu sodišču SBS
predloženih že več predlogov
za presojo posameznih določb.
Delegatsko vprašanje posebej opozarja na določbo, po
kateri je treba razvezanemu
zakoncu, ki se je dolžan preseliti, priskrbeti najpotrebnejše prostore (4. odstavek
20. člena). V praiksi pa razvezani zakonec, ki je nosilec
stanovanjske pravice — največkrat je to mati z enim
ali več otroki — težko ponudi drugemu razvezanemu
zakoncu nadomestni stanovanjski prostor, čeprav zakon določa, da gre v tem
primeru za najpotrebnejši
prostor, če bi hoteli to določbo izvajati, bi morali imeti stanodajalci v ta namen
vedno na razpolago nekaj
najpotrebnejših prostorov.

predvideno, da morajo biti
stopnje prispevkov za financiranje teh skupnosti za leto
1976 sprejete najpozneje do
20. marca 1976.
Vprašanja, ki se tičejo realizacije razvojnih programov, infrastrukturnih objektov in objektov družbenega
standarda in vprašanja, koliko dohodka temeljnih organizacij združenega dela bo
vezanih na realizacijo teh
programov, bo določeno s
planom. Kolikšen del sredstev, namenjenih za investicije, bo porabljen za prednostne, kolikšen za infrastrukturne objekte — to so vprašanja plana in o tem boste
v tem zboru spregovorili v
naslednjih mesecih. Zaenkrat
ni nobenih omejitev in nobenih dogovorov, razen v
kolikor resolucija opredeljuje smer.
Na nekatera druga
podrobnejša vprašanja, ki izhajajo iz obrazložitve delegatskega vprašanja v zvezi z oblikovanjem in razporejanjem
letošnjega dohodka pa bo podroben odgovor dan v analizi izvajanja resolucije v prvem polletju.«
stanovanjskih
Nadalje c'elejatsko vprašanje opozarja, da lastnik hiše
oziroma stanovanja, na katerem je stanovanjska pravica, skoraj nima možnosti
vseliti se v lastne prostore
(85. člen). Na zahtevo lastnika mora sicer stanodajalec
uvrstiti imetnika stanovanjske pravice med prednostne
pričakovalce stanovanj, vendar le v primeru, če lastnik
pridobi mnenje pristojnega
organa za socialno skrbstvo,
krajevne skupnosti in sindikalne organizacije, da živi v
težikito stanovanjskih razmerah.
V vprašanju je rečeno, da
tudi sostanovalska razmerja
niso ustrezno urejena (87.
člen). To vprašanje naj bi
imelo prednost, ker je —
kot zatrjuje delegatsko vprašanje — življenje v vseh
primerih sostanovalstva nevzdržno.
In končno je v delegatskem
vprašanju rečeno, da zakon
o stanovanjskih razmerjih
omogoča sostanovalcem izigravati določbo, po kateri se
ne morejo upirati prezidavi
v stanovanju, če jim ne poslabša njihovih stanovanjskih

razmer (2. odstavek 89.
člena).
Glede na navedeno delegacija vprašuje, na podlagi
kakšnih argumentov se je
zakonodajalec opredelil za
takšne rešitve? Ali ne bi kazato zdaj, skoraj po dveh letih odkar zakon velja, analizirati njegovega izvajanja ter
na podlagi takšne analize
morda spremeniti njegove
najbolj sporne določbe?
Namestnik republiškega sekretarja za urbanizem dr. Miro Saje je posredoval tale
odgovor: »Z zakonom o stanovanjskih razmerjih so bili
v skladu z ustavo storjeni bistveni premiki družbenoekonomskih odnosov na tem
področju. Med poglavitnimi
kakovostnimi spremembami
naj poudarimo, da je zakon
odpravil dotedanje administrativno odločgnje o stanovanjski pravici in ga nadomestil s samoupravnim odločanjem samih delavcev v
temeljnih in druigih organizacijah združenega dela in v
stanovanjskih skupnostih. V
zakon so vnesene številne
nove določbe, ki odpravljajo
sedaj ugotovljene anomalije,
deformacije in možnosti špekulacije s stanovanjsko pravico ter pojave neupravičenega bogatenja. Pri tem seveda
zakon upošteva ttidi obstoječo stanovanjsko stisko in stanje stanovanjskega primanjkljaja ter realne gospodarske
zmogljivosti za odpravo deficitnoga materialnega stanja
na stanovanjskem področju.
Prav te okoliščine so tudi
narekovale oblikovanje posameznih določb zakona tako,
da se je poudarilo socialno
varnost stanovalcev, ker noben družbeni stanodajalec ne
bo do konca srednjeročnega
obdobja razpolagal z nado-

mestnim rezervnim stanovanjskim prostorom.
Ni sprejemljivo stališče, da
bi zakon ob takih okoliščinah
dajal prednost razvezanemu
zakoncu (20. člen) ali lastniku stanovanja, ki ni socialno
ogrožen (85. člen), ko cela vrsta delavskih družin že leta
čaka na spisku prioritetnih
za stanovanje in ko delavci
z največjo mero solidarnosti
in naporov združujejo svoja
sredstva za stanovanjsko graditev.
Zakon glede sostanovalskih
razmerij uveljavlja načelo, da
se nova sostanovalska razmerja ne morejo ustanavljati, po izpraznitvi enega sostanovalskega dela stanovanja pa pridobi na celotnem
stanovanju preostali sostanovalec stanovanjsko pravico.
Torej gre za prehodni režim,
v katerem bodo sostanovalska razmerja prenehala hitreje, ko bomo gradili nova
stanovanja. Strinjamo se, da
to ni celovita rešitev — je
pač rešitev v naših sedanjih
razmerah.
Glede določb 2. odstavka
89. člena zakona moramo
ugotoviti, da v tem kontekstu ne more bita nobene načelne dileme. Gre za konkretno izvajanje zakona, pri
katerem je dano sodno varstvo stanodajalcu, če se stanovalci neupravičeno upirajo
preureditvam.
To so poglavitna izhodišča
zakona za sprejete konkretne
rešitve; tako osnutek zakona
kot predlog zakona sO bili
predmet zares temeljite javne razprave ter so bila ta izhodišča politično verificirana.
Sprejemamo predlog delegacije, da se opravi ustrezno
analizo o zakonu ter, če bo
potrebno, predlaga bolj sprejemljiive rešitve.«

Ocenjevanje ustanoviteljskih vlog
v POZD
Delegat Ivan Rebolj je v ureditve, katerih ustanavljaimenu skupine delegatov za nje in delovanje ureja obrtgospodarsko področje 25. ni zakon. Združevanje dela in
okoliša (Domžale) zastavil de- sredstev ustanovitelja na salegatsko vprašanje, ki se na- moupravni podlagi z delom
naša na ocenjevanje delovnih drugih delavcev ter delovanje
sredstev, ki jih je v pogod- pogodbene organizacije zdrubeno organizacijo združenega ženega dela se opira na nadela vložil njen ustanovitelj, čela, ki veljajo za združevater na zadevne pravice in ob- nje dela in sredstev v organizacijah združenega dela.
veznosti ustanovitelja.
Podsekretar v Republiškem
Na poti širšemu uveljavljasekretariatu za industrijo Ra- nju te oblike združenega dedo Lipičar je posredoval na- la se kažejo številni pomisleslednji odgovor: »Pogodbene ki in nezaupanje po eni straorganizacije združenega dela ni ter ovire in nerazumevaso novost ustavne in pravne nja na drugi strani. Pri ustaf

navijanju POZD se kažejo
problemi in začetne težave
bodisi kot posledica neizkušenosti sodelujočih v pripravi, preverjanju in potrjevanju
ustanovitvenih pogodb, bodi
si zaradi morebitne nedodelanosti zakonskih oziroma podzakonskih predpisov. Največkrat pa tem problemom in
težavam botruje pomanjkljivo poznavanje predpisov.
K ustanovitveni pogodbi, ki
jo podpišejo ustanovitelj in
delavci, da soglasje pristojni
občinski sindikalni organ. Pogodbo potrdi pristojni občinski upravni organ, o čemer
izda odločbo.
Med bistvene elemente
ustanovitvene pogodbe, do
katerih se, opredeljujeta občinski sindikalni in občinski
upravni organ, vsekakor sodi realna ocenitev vloženih
sredstev, ki so podlaga za obveznosti do odplačil, za udeležbo ustanovitelja pri dohodku in drugo.
Po določbi 24. člena obrtnega zakona morajo biti sredstva vložena najmanj za pet
let ter je s tem določena tudi najkrajša možna odplačilna doba. Način odplačevanja
in roki odplačil se določijo
sporazumno v ustanovitveni
pogodbi.
V drugem odstavku 27. čl.
obrtnega zakona je izrecno
določeno, da se prometna —
torej tržna in ne knjižna ali
nabavna — vrednost sredstev,.
ki jih ustanovitelj vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela, uradno oceni.
Uradno cenitev
prometne
vrednosti sredstev kot uradna oseba opravi zapriseženi
stalni sodni izvedenec in cenilec za posamezne
vrste
sredstev, za katerega so se

sporazumeli delavoi in ustanovitelji POZD, pri čemer
vsekakor lahko sodelujeta občinski upravni sindikalni organ.
Tak način cenitve je splošno uveljavljen in se uporablja na sodiščih, v upravnih organih, zavarovalnicah in po
občinah ipd.
Ce se z ocenitvijo sodnega
izvedenca katera od prizadetih strank ne strinja, lahko
zahteva ponovno cenitev po
drugem izvedencu
ali pa
predlaga komisijsko cenitev.
Posebne delovne naprave,
specialna orodja ipd., ki tvorijo funkcionalno-tehnološko
celoto oziroma služijo le v
medsebojni tehnološki povezanosti določenemu zaključenemu tehnološkemu procesu,
in le tako predstavljajo določeno vrednost, se pa lahko
ocenijo kot tehnološka skupina v proizvodnem procesu,
ki navadno vsebuje tudi tehnološka dog'nanja in inovacije. Zato ni nujno, da predstavlja skupno vrednost osnovnih sredstev seštevek tržne vrednosti posameznih strojev, orodij in naprav.
Zato je mogoče, da gre v
navedenem primeru za takšen tehnološki sestav osnovnih sredstev, ki vsebujejo
inovacije, know-how ali celo
patente.
V vprašanju so navedeni
izredno ugodni poslovni re
zultati glede na prometno
vrednost osnovnih sredstev
10,250.000 din. Po teh podatkih je POZD po plačilu materialnih stroškov, amortizacije po obveznih stopnjah,
pogodbenih in zakonskih obveznostih ter sredstev za
osebne dohodke moral ustva
riti v letu 1975:

— za odplačilo vloženih sredstev vlagatelja
(20 «/o od 10,250.000 din)
— za ostanek dohodka za delitev
med vlagateljem in družbo (4 x 905.411)
— skupaj

2,562.500 din
3,621.644 din
6,183.144 din

Razlika med sedanjo vred- na razpolago POZD, poleg
nostjo osnovnih
sredstev tega pa je za obnovo
(10,250.000 din) in ustvarje- teh strojev samo v letu 1975
nimi sredstvi za odplačilo ostalo na razpolago še
vlagatelju in delitev med vla- 2,716.233 din družbenih sredgateljem in družbo (6,183.144 stev (3 x 905.411 din).
din) kaže, da je bilo pošlo
Republiški sekretariat za
vanje v letu 1975 zelo ugodno. industrijo spremlja razvoj in
Glede na pripombo, da bo- problematiko poslovanja, dedo po odplačilu sredstev vla . lovanja in širjenja POZD. Pri
gatelju po petih letih ostali tem doslej nismo nalateli na
družbi le stari stroji, pripo- primere večjega odstopanja iz
minjamo, da se za ta osnov- okvirov načel ustave in obrtna sredstva letno obračuna- nega zakona, kar bi narekova amortizacija, ki ostaja valo potrebo po dopolnitvi

obrtnega zakona. S tem pa
seveda ni rečeno, da ne bo
potrebno za izjemne primere
visoke akumulativnosti in zato družbeno vprašljive udeležbe pri dohodku tudi v tej
obliki združenega dela s posebnimi predpisi usmerjati
del presežne vrednosti, ki ni
rezultat dela, v sredstva za
razvoj materialne podlage
združenega dela, kot bo to
določeno v novem zakonu o
združenem delu za delovne
organizacije.
S splošnimi
družbenimi
normami se v skladu z intencijami zakona dohodek ustanovitelja usmerja v ponovne
naložbe v poslovni sklad
PODZ oziroma podleže obdavčitvi na skupni dohodek
občana, ki tak presežek- dohodka po progresivni lestvici usmerja v družbeno akumulacijo. Pri tem pa je vpra-

šanje, ali taka progresivna
obdavčitev opisanemu primeru še ustreza.
Iz opisanega primera pa še
ne moremo ugotoviti, da bi
bil kršen s potrditvijo ustanovitvene pogodbe obrtni zakon, ki bo usklajen , z novim
zakonom o združenem delu.
Na vprašanje delegata- glede samostojnega opravljanja
obrtne dejavnosti družinskega člana ustanovitelja POZD
v isti stroki oziroma dejavnosti naj povemo, da je zakonec ustanovitelja POZD ali
njegov družinski član po
ustavi in zakonu lahko nosilec obrtnega dovoljenja in
samostojno opravlja določeno
obrtno dejavnost, če izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva
obrtni zakon, seveda z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz zakona.«

Cesta skozi Vrtojbo neustrezna?
Savo Vuk, vodja skupine Republiške skupnosti za cedelegatov gospodarskega pod- ste za leto 1975 predvideno
ročja 6. okoliša (s sedežem 150 mio din sredstev. Glede
v Novi Gorici) je zastavil na težko finančno situacijo
naslednje delegatsko vpra- v letu 1975 so bili po sklepu
šanje: »Skozi naselje Vrtoj- Izvršilnega odbora Republiba poteka republiška cesta, ške skupnosti za ceste dne
ki pelje iz Nove Gorice pre- 22. 4. 1975 izločene iz proko Šempetra in Mirna, na grama za leto 1975 rekonOpatje selo in naprej proti strukcije nekaterih odsekov
Komnu. Ze nekolikokrat je cest, med njimi tudi omenjebila ta cesta v obravnavi, ni odsek ceste II./306.
ker je njena trasa skozi goOb gradnji kanala »S« skosto naselje neustrezna, sla- zi naselje Vrtojbo, sta KS
ba je tudi konstrukcija spod- Vrtojba, kakor tudi Skupnjega ustroja itd. V zadnjem ščina občine Nova Gorica
času pa se pojavlja še nov naslovili na Republiško skupproblem: prebivalci ob cesti nost za ceste dopis, v kavlagajo pritožbe na KS Vrtoi- terem sta prosili za particiba, ker nastaja,, velika ško- pacijo sredstev pri ureditvi
da, ki jo povzročajo tovorni cestišča ceste 11/306. Dne
avtomobili na stanovanjskih 4. 11. 1975 je Republiška
hišah in gospodarskih poslop- skupnost za ceste posredovajih. Letos je svet krajevne la odgovor Skupščini občiskupnosti prejel že 15 pri- ne Nova Gorica in KS Vrtojtožb, na katere smo dolžni ba, da spričo nastale finanč
odgovoriti. S tem v zvezi ne situacije ne razpolaga z
prosimo, da občinska skup- nobenimi dodatnimi sredstvi,
ščina preveri resničnost ob ter zato participacija sredstoja takih škod, kakor tudi, stev k ureditvi cestišča ceda nam pomaga urediti od- ste 11/306 ni možna.
nose do vaščanov, ki se priletu 1976 so za navedetožujejo. Z dopisom dne noV cesto
predvidena
2. 4. 1975 smo o zadevi ob- sredstva v 11/306
150 mio
vestili republiški komite SRS din, kar je vvišini
skladu s skle— Prometni inšpektorat Lju- pom Izvršilnega
odbora in
bljana, dne 17. 4. 1975 pa Skupščine republiške
SIS za ceste SRS, vendar nosti za ceste, da se v skupdo danes nismo prejeli še njeročnem obdobju 1976sreddo
nobenega odgovora.«
1980 izvršijo v prvi vrsti obPomočnica predsednika Re- veznosti iz preteklih let.
publiškega komiteja za proV letu 1975 se je skozi
met in zveze Mara Fabjančič Vrtojbo opravljala gradnja
,je posredovala tale odgovor: kanala »S«. Regionalna cesta
»Za rekonstrukcijo navedene 11/306 skozi naselje je bila
ceste je bilo v programu del zaprta, promet je potekal po

Namestnik predsednika Re- odnose pri prestavitvi ceNova Gorica in Cestnega
podjetja Gorica, ki vozijo publiškega komiteja za vzgo- ste. Vodstvo zavoda se je že
asfaltno maso iz asfaltnih jo in izobraževanje Leopold dogovarjalo o morebitnem
baz pri Vrtojbi in pri tem Kejžar je posredoval tale odkupu sedanjih prostorov.
prekoračujejo dovoljeni osni odgovor: »V Sloveniji delu- Nadalje je skupščina občine
pritisk, kar je po mnenju jejo tri organizacije za uspo- Piran vodila z delavci zavoKS vzrok za razpoke na sta- sabljanje slušno in govorno da razgovore o morebitni
preselitvi oz. novogradnji zarih hišah ob cesti, je bila prizadetih in sicer:
podana obrazložitev, da kon— center za rehabilitacijo voda na novi lokaciji pri
trolo osnega pritiska in dru- sluha in govora v Ljubljani, vzgojnem zavodu Elvire Vagih izrednih prevozov najav
— zavod za korekcijo slu- tovec v Strunjanu. Za nemonih cestah opravljajo poobla- ha in govora v Portorožu in teno izvajanje temeljne deščene osebe upravljalca ce— center za korekcijo slu- javnosti, ki jo določa odlok
izvršnega sveta skupščine
ste — RSC, ki imajo pravi- ha in govora v Mariboru.
co zaustavljanja in kontroPrvi dve organizaciji sta SRS o ustanoviteljstvu zavole motornih vozil (70. člen združeni v OZD zavod za re- dov za usposabljanje (UradZakona o javnih cestah Ur. 1. habilitacijo sluha in govora ni list SRS, št. 31-232/68),
SRS št. 51/71). Upravljalec v Ljubljani, tretja pa je TOZD je organizacija združenega
javnih cest mora zagotoviti zdravstvenega doma v Mari- dela sama pristojna urejati
po 63. členu zakona o jav- boru. Sredstva za temeljno odnose v zvezi z upravljanih cestah nadzorstvo nad dejavnost jim zagotavlja izo- njem in izboljšanjem delovpogojev. Investicijske postanjem na javnih cestah.
braževalna skupnost Sloveni- nih
trebe za novogradnjo je zaRepubliški prometni in- je.
vod predložil izobraževalni
špektorat je že v letu 1973
Center za rehabilitacijo slu- skupnosti Slovenije za perprijavil sodišču odgovorno ha in govora v Ljubljai se spektivni program razvoja za
osebo upravljalca cest — je leta 1966 vselil v nove pro- obdobje 1976—1980.
RSC, ker ni organizirala in store na Vojkovi cesti. PoCenter za korekcijo sluha
upravljala kontrolo osnega leg šolskih prostorov za ospritiska. Kljub sodbi Vrhov- novno in poklicno šolo so in govora v Mariboru je bil
nega sodišča SRS, da mora bili načrtovani tudi domski ustanovljen leta 1964. Deluje
upravljalec cest opravljati prostori. Gradnja domskih v utesnjenih prostorih v
kontrolo osnih pritiskov na prostorov je bila v prvi fazi Tomšičevi ulici. Posebna osregionalnih in magistralnih ustavljena z utemeljitvijo, da novna šola se je zaradi utescestah, tega v letu 1975 ni zavod v bodoče ne bo potre- njenosti leta 1969 preselila v
storil.
boval domskih kapacitet, ker center za rehabilitacijo invalidov v ulico štravhovih. NoOb koncu bi opozorili, da bodo otroci napoteni v rej- vogradnja šole je načrtovaniške
družine,
ker
je
po
mneni dokazano kaj je glavni in
na v perspektivnem prograprimarni vzrok poškodb na nju strokovnjakov taka obli mu razvoja rehabilitacije inka
oskrbe
za
gluhe
otroke
zgradbah v Vrtojbi. Dejstvo, primernejša. V šolskem le- validov skupščine občine Mada so prijave o poškodbah tu 1975/76 ima zavod kljub ribor za obdobje 1976—1980.
bile podane vse v 1. 1975, temu v domu 59 otrok in Svoje potrebe pa je center
težak tovor pa se je iz gra- mladostnikov in 84 otrok v predložil tudi izobraževalni
moznic in asfaltnih baz pre- rejniških družinah. Za dom- skupnosti Slovenije.
važal že od 1. 1965 kaže, da ske prostore je uporabil poNa osnovi potreb, ki so
bi veljalo strokovno prouči- slopje, ki je bilo namenje- jih predložili zavodi za uspoti vpliv gradnje kanala »S« no za šolo. S tem pa so sabljanje, izobraževalna skupskozi Vrtojbo.«
ostali predšolski otroci brez nost Slovenije predlaga v
ustreznih prostorov. Poudari- 12. členu osnutka samoti moramo, da zavod razvija upravnega sporazuma o teRehabilitacijski objekti
svojo temeljno dejavnost že meljih plana izobraževalne
rani predšolski stopnji skupnosti Slovenije za obDelegat Marko Kocjan je habilitacijo sluha in govo- na
dobje 1976—1980 v letih 1979
(s
tretjim
letom starosti").
ra
republiška
izobraževalna
v imenu skupine delegatov
in 1980 30 milijonov dinarjev
Zavod
v
Portorožu
leži
na
skupnost
potrdila
in
sprejeprosvetno kulturnega področzemljišču turističnega kom- za investicijska vlaganja v
la,
saj
gre
za
dokončanje
inja 1. okoliša (s sedežem v
»Bernardin«. Zavod je zavode za usposabljanje po
občini Ljubljana-Vič-Rudnik) vesticije, srednjeročni plan pleksa
samostojna
pravna oseba z prioritetnem redu in dinamizastavil dodatno vprašanje v centra za korekcijo sluha in opravilno odgovornostjo
in ki graditve, ki jo bo sprejezvezi z odgovorom, ki je ob- govora v Portorožu do leta je že do sedaj samostojno la skupščina izobraževalne
javljen v 7. številki »Poro- 2000 ima republiški komite urejal zemljiško lastninske skupnosti Slovenije.«
čevalca« na str. 6 pod naslo- za vzgojo in izobraževanje
vom »Rehabilitacijski objekti tudi na vpogled. Zato prov Skofji Loki, Portorožu in simo dodatni odgovor, da bi
Ljubljani, Vojkova 74«. Do- razčistili, kdo je dolžan sanidatno delegatsko vprašanje rati nastalo situacijo po urba- ZBOR OBČIN 31.3. 1976
se glasi: »Ali so programi nistični preureditvi področja
centra za korekcijo sluha in Bernardin, zaradi katerega
govora v Portorožu in centra je prišel center za korekciza rehabilitacijo sluha in go- jo sluha in govora v PortoČemu »zasavsko-savinjska regija«?
vora v Ljubljani vključeni v rožu v situacijo, da ne mo
Delegat Vili Napotnik je v sredstev za gradnjo domov
osnutek samoupravnega spo- re normalno opravljati svorazuma o temeljih srednjeroč- jega poslanstva in zakaj se imenu skupine delegatov iz za učence in študente za 1.
1976 obravnava zasavsko renega plana za področje vzgo- je prekinila investicija ozi- občine Zagorje ob Savi gijo
kot zasavbko-savinjsko
roma dokončanje investicije zastavil delegatsko vprašaje in izobraževanja?
Pripominjamo, da je sred- centra za rehabilitacijo slu- nje, zakaj se v obrazložitvi regijo.
Pomočnik predsednika Renjeročni plan centra za re- ha in govora v Ljubljani«. zakona o zagotovitvi dela

urejeni asfaltirani obvoznici.
Republiški prometni inšpektorat je na vlogo Samoupravne stanovanjske skupnosti
občine Nova Gorica izdal
dovoljenje za zaporo ceste
do 20. 10. 1975.
Republiški inšpektor za
javne ceste je na podlagi inšpekcijskega ogleda zapore
ceste in na predlog KS
Vrtojba ter na vlogo Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Nova Gorica
sklical sestanek 9. 12. 1975
zaradi podaljšanja zapore ceste do 31. 12. 1975.
Ugotovljeno je bilo, da po
polna zapora ceste ni več
potrebna pač pa je potrebno
urediti le delni — polovični
zapori na regionalni cesti v
naselju, ker je prišlo do rušenja cevi že zasutega kanala.
Glede ureditve ceste skozi
Vrtojbo je komisija predlagala, da zagotove finančna
sredstva: Republiška skupnost za ceste kot upravljalec ceste, SOb Nova Gorica,
ker poteka cesta skozi naseljeni kraj in investitorja
gradnje kanala »S«.
Republiški inšpektor za
javne ceste je že med gradnjo telefonično obvestil KS
Vrtojba, da je potrebno pokreniti postopek za ureditev
ceste skozi Vrtojbo po dograditvi kanala »S« ter, da se
morajo omenjene stranke dogovoriti o participaciji sredstev.
Na pritožbo Krajevne skupnosti Vrtojba glede prevoza
tovornih vozil SGP Primorje Ajdovščina, SGP Gorica
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publijJkega komiteja za vzgojo in izobraževanje Peter
Winkler je posredoval tale
odgovor: »Za prikazovanje
vseh demografskih podatkov
se že vrsto let uporablja shema stalnih rajonov za demografska raziskovanja, ki je
bila objavljena v reviji »Stanovništvo« št. 3/1963 v študiju »Razvitak stanovništva
Slovenije u poslednjih sto godina«. Po tej shemi je Slovenija razdeljena na sedem
regij, med katerimi je tudi
zasavsko-savinj ska.
Zavod
SRS za statistiko je vse doslej prikazoval regionalno
strukturo študentov izključno po navedeni regionalni
razdelitvi, enako so regionalno strukturo študentov prikazovali tudi vsi uporabniki
teh podatkov kot so samo
upravne interesne skupnosti,
upravni organi, študentske
organizacije, univerza in dru
gi. Zato je razumljivo, da je
predlagatelj zakona o zagotovitvi dela sredstev za grad

njo domov za učence in
študente za leto 1976 v svoji obrazložitvi k temu zakonu prikazal regionalni sestav
študentov na osnovi iste re
gionalne razdelitve Slovenije
kot vsa dosedanja gradiva
o študentski problematiki.
Znano je, da v SR Slove
niji ni predpisana enotna
razdelitev na regije. Različne
uporabniki so si razdelitev
Slovenije oblikovali po svojih kriterijih, tako imajo
zdravstvene sikupnosti eno,
skupnosti za zaposlovanje
drugo in demografi, kot smo
že navedli, zopet tretjo raz
delitev po' regijah. Vsakdo
ima za svojo razdelitev svoje
argumente, zato tudi dose
danja prizadevanja za enotno regionalno razdelitev Slovenije niso bila uspešna. Kaže pa, da gredo povezovanja
za reševanje skupnih problemov vse bolj v smeri medobčinskega sodelovanja, na
katerem temelji regionalna

Pojasnilo o načinu izpolnjevanja finančnih obveznosti v zvezi s podpisovanjem samoupravnih sporazumov o nadomestilu v letu 1975 izpadlih transportnih dohodkov TOZD, združenih v ZG—ŽTP
Ljubljana ter o zagotavljanju sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz prometa z električno energijo.
Ker podpisovanje samoupravnih sporazumov
o nadomestilu v letu 1975 izpadlih transportnih
dohodkov v TOZD, združenih v železniško' gospodarstvo Ljubljana ter samoupravnih sporazumov
o zagotavljanju sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz prometa z električno energijo še ni zaklju
čeno, dajemo v skladu s stališči odbora Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za gospodarstvo in
finance naslednje pojasnilo:
1. Podpisniki omenjenih samoupravnih sporazumov, ki za poravnavo sprejetih obveznosti niso
razporedili sredstev iz svojega dohodka, doseženega v letu 1975, lahko v letu 1976 za te namene izjemoma združijo sredstva svojega poslovnega sklada, na način, ki je določen s samoupravnim sporazumom.
2. Podpisniki odpišejo tako združena sredstva
po zaključnem računu za leto 1976 v breme dohodka.
3. Samoupravne sporazume lahko podpišejo
tudi TOZD, ki 31. 12. 1975 niso imele zagotovljenih
trajnih obratnih sredstev, s tem da teh obveznosti
ne morejo poravnati v dogovorjenih rokih, tem-

razdelitev, ki jo uporabljajo
planerji (Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje,
Zavod SRS za regionalno
prostorsko planiranje). Ta
razdelitev obsega 12 regij
oziroma medobčniskih skup

Registracija oz. evidentiranje
kmetijskih traktorjev
Delegat inž. Stanko Jurišič ga dela. Republiški podseikre
(občina Lendava) je zastavil tar za notranje zadeve Dore
o registraciji oziroma eviden- Dovečar pa je posredoval
tiranju kmetijskih traktor, enak odgovor kot v Zboni
jev enako vprašanje kot Šte- združenega dela.
fan Zver v Zboru zdiruženeCesta skozi Vrtojbo neustrezna?
Delegat Miroslav Naikrst Republiškega komiteja za
promet in zveze Bruno Kor
(občina Nova Gorica) je za
stavil o cesti skozi Vrtojbo lič je posredoval enak odgoenako vprašanje kot Savo vor kot je bil podan v Zboru
Vuk v Zboru združenega de- združenega dela.
la. Pomočnik predsednika

več takoj potem, ko zagotovijo potrebna trajna
obratna sredstva,
4. Vsi zavezanci za davek iz dohodka TOZD, ki
bodo po predložitvi zaključnega računa za leto
1975 SDK, podpisali samoupravni sporazum o nadomestilu v letu 1975 izpadlih transportnih dohodkov v TOZD, združenih v železniško gospodarstvo
Ljubljana ter samoupravnih sporazum o zagotavljanju sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz prometa z električno energijo, lahko predložijo SDK
nov obračun davka iz dohodka TOZD za leto 1975
(obr. 7,35). V obračunu upoštevajo kot odbitni
postavki del dohodka za nadomestilo izpadlih
transportnih dohodkov (zap. št. 46 obrazca) ter
del dohodka za nadomestilo zapadlih dohodkov
elektrogospodarstva (zap. št. 47 obrazca) in na
novo izračunajo osnovo za izračun davka, znesek
davka, to je vse zaporedne številke od 048 do 057
obrazca.
Za razliko med obračunano obveznostjo za plačilo davka (zap. št. 56) med novim in z zaključnim
računom predloženim obračunom predloži zavezanec SDK prenosni nalog za refundacijo preveč
vplačanega davka. Zavezanci so dolžni vrnjeni da
vek vnesti v poslovni sklad za trajna obratna
sredstva.
Pri prvem naslednjem vplačilu akontacije davka iz dohodka TOZD za leto 1976 lahko zavezanec za davek poračuna preveč vplačane akontacije za leto 1976.
Republiški sekretariat za finance
eseesss
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nosti. V tej regionalni razdelitvi sta savinjska in zasav
ska regija samostojni. Kot
pa smo že navedli, velja za
enkrat za demografske prika
ze še razdelitev, v kateri sta
ti dve regiji združeni.«

Iz

Skupščine

SFRJ

Illlllllllll!!!
OSNUTEK ZAKONA
O ZDRUŽENEM DELU
DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI DELAVCEV
V ZDRUŽENEM DELU*

IINIIIIII1IIIIIIII
»Glede na izjemen pomen snovi, ki jo ureja
Osnutek tega zakona, bo redakcija Glasila Skupščine SFRJ v več nadaljevanjih tematsko prikazala posamezna poglavja zakona. V tem, prvem prikazu navajamo iz poglavja »Družbenoekonomski
odnosi delavcev v združenem delu« osnovne rešitve o odnosih pri pridobivanju dohodka ter o odnosih pri delitvi in razporejanju dohodka.

HUM

DOHODEK

SE

USTVARJA

IN

DELI

V

TEMELJNI

ORGANIZACIJI
6 Delavci v TOZD pridobivajo dohodek po rezultatih živega in minulega dela
in po uspehih pri gospodarjenju in upravljanju družbenih sredstev
9 Dohodek se pridobiva s prodajo proizvodov in storitev na domačem in zunanjem
trgu, z deležem v skupno ustvarjenem dohodku iz naslova združevanja dela
in sredstev, s svobodno menjavo dela ter iz naslova kompenzacij, regresov,
premij in dotacij
• Podrobneje se ureja odnose pri delitvi dohodka in se uvaja nov seznam materialnih
stroškov in obveznosti, ki se jih izloča iz dohodka
• Javna razprava o Osnutku zakona o združenem delu bo trajala, kot je pričakovati,
do konca septembra
Komisija Zveznega zbora
Skupščine SFRJ za pripravo
zakonov s področja združenega dela je 19. marca določila besedilo Osnutka zakona
o združenem delu (AS 202)Besedilo je dostavljeno delegatom v Zveznem zboru, ob«
javljeno pa je v izdaji »Knjižnice Skupščine SFRJ« ter je
dosegljivo najširši javnosti.
Konec aprila naj bi Zvezni

zbor sprejel Osnutek tega zakona. Predvideno je, da bo
javna razprava o Osnutku zakona o združenem delu trajala do konca septembra, zatem pa bo opravljena politična razprava o podanih predlogih, sugestijah in kritikah.
Na podlagi tega bo izdelan
Predlog zakona, ki naj bi bil
dokončno sprejet v Zveznem
zboru konec oktobra.

TEMELJNE DOLOČBE
Osnutek zakona o združenem delu ureja v bistvu tri
temeljne sestavine socialističnega samoupravnega proizvodnega odnosa: delovna razmerja in odnose pri upravljanju družbenih sredstev ter
pridobivanju in delitvi dohodka; samoupravno organiziranje združenega dela; uresničevanje
samoupravljanja

delavcev v združenem delu
(vštevši samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje kot osnovne meto.
de usklajevanja samoupravnih odnosov).
V temeljnih določbah Osnutka zakona je med vrsto načel, ki so v zakonu potem podrobno obdelana, poudarjeno, da je temeljna organiza-

cija združenega dela osnovna
oblika združevanja dela in
sredstev, osnova združevanja
v delovne in sestavljene organizacije združenega dela ter
v poslovne skupnosti, in da se

dohodek v združenem delu
pridobiva in obvezno izkazuje le kot dohodek temeljne
organizacije ne glede na to,
v kakšni obliki se uresničuje
združevanje dela in sredstev.

DRUŽBENI ZNAČAJ DOHODKA
V Osnutku zakona o zdru- lavci v temeljni organizaciji
ženem delu je zavoljo tega na podlagi svoje pravice do
posvečena posebna pozornost dela z družbenimi sredstvi.«
kategoriji dohodka, zlasti odIz tako opredeljenega družnosom pri njegovem pridobi- benega značaja dohodka izhavanju in delitvi. O tem je da- ja, da dohodek, ki ga ustvari
na ta-le definicija:
TOZD, ne pripada samo de»Dohodek je del celotnega lavcem v tej temeljni organidružbenega proizvoda, ki ga zaciji, marveč tudi drugim
delavci v temeljni organizaci- delavcem v združenem delu,
ji združenega dela pridobiva- ki so s svojim delom pripojo v denarni obliki kot druž- mogli, da je bil ustvarjen. V
beno priznanje za rezultate temeljni organizaciji združesvojega in skupnega družbe- nega dela ustvarjeni dohodek
nega dela v pogojih sociali- dejansko ne rabi le za zadostične blagovne proizvodnje, voljevanje potreb osebne in
In s katerim gospodarijo de- skupne porabe ter za širitev
U

materialne podlage njenega
dela, temveč tudi za zadovoljevanje skupnih in splošnih
potreb na področju izobraže
vanja, znanosti,
kulture,
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti ter za zadovoljevanje splošnih družbenih
potreb.
Ustvarjeni dohodek torej ni
le rezultat dela delavcev v
materialni proizvodnji — kjer
se ustvarja novo vrednost —,
marveč tudi uspešnega dela
zaposlenih v zdravstvu, izobraževanju, znanosti in v drugih družbenih dejavnostih,
ki na specifičen način prispevajo k njegovemu poveča
nju. Torej tudi zaposleni v
teh dejavnostih, in ne le delavci v neposredni proizvod
nji, prispevajo k širitvi in napredku proizvodnje, ter so
tudi vsi oni del enotnega
združenega dela.

Vendar pa to ne pomeni,
da sme o pridobivanju dohodka in o njegovi delitvi odločati kdo drug razen delavcev, ki so sodelovali pri
ustvarjanju dohodka, ker je
to njihova z ustavo zajamčena neodtujljiva pravica. V
Osnutku zakona je rečeno, da
lahko o pridobivanju dohodka in o njegovi delitvi odločajo le delavci, in sicer v odnosih medsebojne povezano,
sti in vzajemne odgovornosti
v tozd, v kateri delajo, ne
glede na to ali o teh odnosih odločajo z osebnim izre
kanjem ali po svojih delegatih v organih upravljanja drugih samoupravnih organizacij
in skupnosti, v primerih, ki
so določeni z ustavo, pa tudi po svojih delegacijah ali
delegatih v skupščinah druž
benopolitičnih skupnosti.

DOHODEK TEMELJNE ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA
V Osnutku zakona je dolo- cijah združenega dela, v dručeno, da delavci v TOZD pri- gih samoupravnih organizacidobivajo dohodek odvisno od jah in skupnostih ter v družproduktivnosti živega dela ter benopolitičnih skupnostih.
uspešnosti upravljanja in goDohodek temeljne organizaspodarjenja
z družbenimi
je tudi vir svobodne mesredstvi kot s svojim in druž- cije
njave dela z delavci v temeljbenim minulim delom v te- nih
organizacijah družbenih
meljni organizaciji in v dru- dejavnosti,
ki na tej podgih oblikah združevanja dela
pridobivajo dohodek gle
in sredstev kot tudi od stal- lagi
de na prispevek, ki ga s svonega prilagajanja proizvodnje jim
dajejo k ustvarin drugih dejavnosti tržnim janjudelom
vrednosti v materazmeram ter družbenim po- rialni nove
proizvodnji, k povečatrebam.
nju produktivnosti celotnega
Dohodek temeljne organiza- družbenega dela.
cije se pridobiva v okviru ceDohodek, ki ga pridobivajo
lotnega prihodka, ki ga TOZD
ustvari s svojim poslovanjem, delavci v temeljni organizaciko iz celotnega prihodka na- ji, rabi pravzaprav dvema osdomesti vrednost materialnih novnima namenoma. En del
sredstev, porabljenih v repro- dohodka rabi za zagotovitev
dukcijskem procesu (materi- skupnih in splošnih pogojev
lani stroški) in zagotovi re- za delo in razvoj družbe
produkcijo stalnih sredstev za (skupne in splošne potrebe
proizvodnjo in drugih delov- na področju izobraževanja,
nih sredstev (amortizacijski znanosti in kulture itn.). Delavci v temeljni organizaciji
stroški).
razpolagajo s tem delom doDohodek TOZD je v naši sa- hodka
v skladu z obveznostmoupravni socialistični druž- mi, ki so
prevzeli s samobi materialna podlaga pravi- upravnimijihsporazumi,
ter z
ce delavcev, da odločajo o po- obveznostmi, predpisanimi
gojih in rezultatih svojega de- zakonom oziroma odloki, kiz
la, in je zato glavni motiv ter so jih njihove delegacije in
merilo uspešnosti proizvodne njihovi delegati sprejeli v
bodisi druge gospodarske ali
skupščinah družbenopolitič
družbene dejavnosti temeljne nih
skupnosti. Drugi del do
organizacije.
hodka (ki se imenuje tudi čiDohodek temeljne organiza sti dohodek) rabi za osebne
eije je hkrati osnova in vir dohodke in skupno porabo
sredstev za zadovoljevanje delavcev, za zboljšanje in razskupnih in splošnih potreb v širitev materialne osnove deTOZD ter osnova in vsebina la ter za ustvarjanje in obdružbenega planiranja v navljanje rezerv temeljne orTOZD in v drugih organiza- ganizacije.
U

PRIDOBIVANJE DOHODKA
V Osnutku zakona o zdru- novana fazna proizvodnja >
ženem delu je določeno, da kot tudi v primeru, ko pro
delavci pridobivajo dohodek izvajalne in druge organizaiz celotnega prihodka, ki ga cije združenega dela sodeluustvari temeljna organizacija jejo z organizacijami, ki se
združenega dela, na štiri os- ukvarjajo s prometom blanovne načine. Ti so: proda- ga in storitev.
ja proizvodov in storitev na
v skupnem dohodku
domačem in zunanjem trgu seDelež
uveljavlja
v primeru, ko
oziroma v okviru organizacije združenega dela; delež se sredstva temeljne organiv skupaj ustvarjenem dohod zacije »vlaga« v drugo temeljku iz naslova združevanja de no organizacijo, ter v primela in sredstev; svobodna me' ru, ko dve ali več temeljnih
združuje sredstva
njava dela; prejemki iz na- organizacij
v
okviru
delovne
organizacije
slova kompenzacij, regresov
premij, dotacij in drugih na- v banko ali v drugačno fislovov, določenih z zakonom nančno organizacijo.
Glede udeležbe pri ustvarali samoupravnim sporazu
janju skupnega prihodka je
mom.
predvideno, da se s samouZa prvi način pridobivanja pravnim sporazumom ureja:
dohodka gre v primeru, ko odnose pri proizvodnji skup
temeljna organizacija nepo- nega proizvoda oziroma opravsredno daje v promet svoje ljanju skupnih storitev; naproizvode in storitve ter de- čin medsebojnega vplivanja
lavci v njej pridobivajo do- na poslovno in razvojno polihodek iz celotnega prihodka, tiko; odnose pri zagotavljaki ga TOZD doseže s prodajo nju potrebnih obratnih sredna trgu.
stev; nastopanje na domačem
Drugi način pridobivanja in zunanjem trgu itn.
dohodka je delež v skupaj
Določeno je, da se skupni
ustvarjenem dohodku, do ka- prihodek razporeja v celoti
terega pride na podlagi zdru- med temeljne organizacije in
ževanja dela in sredstev. Ko- sicer na podlagi samoupravlikšen bo ta delež je odvis- nega sporazuma, s katerim
no od prispevka, ki so ga da- morajo biti določene cene ali
li delavci s svojim živim in druga merila, po katerih se
minulim delom k ustvarjanju razporeja skupni prihodek.
tega dohodka glede na me- Ta merila morajo biti dolorila, ki jih določijo s samou- čena za daljše obdobje, in sipravnim sporazumom o zdru- cer praviloma za obdob)8, za
ževanju dela in sredstev.
katero se sprejema srednjeZ Osnutkom zakona je do- ročni plan.
ločeno, da je mogoče delež v
Ko gre za delež v skupskupaj ustvarjenem dohodku nem dohodku, se s samouuveljaviti na dva načina: kot pravnim sporazumom določi:
delež v skupnem prihodku ali smotre združevanja sredstev
kot delež v skupnem do- ter namen, pogoje in način
hodku.
uporabe teh sredstev; način
Delež v skupnem prihodku ugotavljanja skupnega dohod
se uveljavlja v primerih, kr ka; merila za ugotavljanje de
delavci v dveh ali več temelj
leža pri skupnem dohodku;
nih organizacijah s skupnim način in roke za vračanie
delom ustvarjajo proizvod ali vrednosti združenih sredstev
izvajajo storitev (tako ime itn.
VLOGA ŽIVEGA IN MINULEGA DELA
Določeno je, da se delež v delavcev v TOZD, ki je uposkupnem dohodku ugotavlja rabljala združena sredstva.
po prispevku, ki so ga delav Delež iz minulega dela ne
ci v TOZD, katera uporablja more biti trajen in preneha,
združena sredstva, dali s svn- ko je povrnjena
vrednost
fim živim delom (delež iz ži- združenih sredstev skupaj z
vega dela) in z gospodarje- nadomestilom.
njem z združenimi sredstvi
V okviru deleža v skupnem
(delež iz minulega dela).
dohodku ima namreč TOZD,
V Osnutku zakona je pred
ki je združila sredstva, iz navideno, da se delež iz minu slova minulega dela pravico:
lega dela uveljavlja iz. skup— do povračila vrednosti
nega dohodka, potem ko se združenih sredstev v znesku,
zagotovi sredstva za osebne ki ga je združila ali v revadohodke in za skupno porabo loriziranem znesku, če ni s

samoupravnim sporazumom
določeno, da gre povračilo iz
amortizacijskih sredstev ali iz
drugih denarnih sredstev, s
katerimi razpolaga temeljna
organizacija;

— do nadomestila za go
spodarjenje z združenimi
sredstvi, katerega znesek je
določen vnaprej ali v znesku,
ki se ga določi po merilih v
samoupravnem sporazumu.

PRIDOBIVANJE DOHODKA S SVOBODNO
MENJAVO DELA
Tretji način pridobivanja skupnosti opravljajo adminidohodka je svobodna menja- strativno-strokovno delo, pova dela. Delavci, ki v temelj- možna in podobna dela, ki
ni organizaciji opravljajo de- so skupnega pomena za več
javnost na področju izobra- temeljnih organizacij v njeni
ževanja, znanosti, kulture, sestavi, pridobivajo dohodek
zdravstva, socialnega varstva iz celotnega prihodka, ki ga
ali na področju druge druž- ustvarijo s svobodno menjabene dejavnosti, pridobivajo vo dela glede na vrsto in obdohodek iz celotnega prihod- seg dela ter glede na kakoka, ki ga ustvarijo s svobod- vost njihovega dela in prispeno menjavo dela s temeljni- vek k uspešnemu poslovanju.
mi organizacijami v gospo- Tem delovnim skupnostim je
darstvu. Svobodna menjava mogoče poleg sredstev za
dela poteka neposredno ali osebne dohodke in za skupno
prek samoupravne interesne porabo določiti tudi sredstva
skupnosti.
z.a razširitev materialne osnoDoločeno je, da delavci v ve njihovega dela.
TOZD, ki opravljajo družbeDelovne skupnosti, ki oprane dejavnosti, ustvarjajo ce- vljajo delo za samoupravno
lotni prihodek na podlagi pla- interesno skupnost ali drugo
čil za opravljanje dejavnosti samoupravno
organizacijo
oziroma za opravljene storit- oziroma skupnost, za družve ali iz drugih naslovov v benopolitično organizacijo ali
skladu s samoupravnim spo drugo družbeno organizacijo
razumom.
ali društvo, pridobivajo do
Poudariti pa je treba, da hodek neposredno s svobodne pridobivajo dohodek s no menjavo dela, če s statusvobodno menjavo dela le de- som te organizacije ali skup
lavci v družbenih dejavnostih. nosti ni določeno, da delovNa ta način pridejo do do- na skupnost ne ustvarja
hodka tudi delavci v delov- skupnega prihodka.
nih skupnostih, katere v deDelovne skupnosti, ki opralovnih organizacijah, sestav- vljajo delo za organe družbeljenih organizacijah in drugih nopolitične skupnosti, pridoorganizacijah združenega de bivajo dohodek s svobodno
la opravljajo administrativno- menjavo dela na podlagi sastrokovno in drugo delo, ki moupravnega sporazuma ozije skupnega pomena za več roma pogodbe, ki jo sklenetemeljnih organizacij.
jo v skladu z zakonom oziroGlede pridobivanja dohod- ma v skladu z odlokom skupka s svobodno menjavo dela ščine družbenopolitične skupdelavcev v delovnih skupno- nosti, sprejetem na podlagi
stih je v Osnutku zakona uve- zakona.
ljavljena razlika. Tako npr.
Četrti način pridobivanja
delovne skupnosti, ki v delov- dohodka so prihodki, ki jih
ni organizaciji ali drugi orga- temeljna organizacija dobi iz
nizaciji združenega dela, kme- kompenzacij, premij, regretijski ali drugi zadrugi, orga- sov, povračila davčnih in drunizaciji poslovnega združe- gih dajatev, iz dotacij, daril
nja, banki ali zavarovalni itn.
POLOŽAJ SAMOSTOJNIH
V Osnutku zakona je določeno, da imajo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo znanstveno, književno,
likovno, glasbeno, gledališko
ali drugo umetniško ali kulturno dejavnost, odvetniško
ali drugo poklicno dejavnost,
načeloma enak družbenoeko-

POKLICEV
nomski položaj kot delavci
v organizacijah združenega
dela.
V Osnutku zakona pa ni
določeno, na kakšen način
ti delovni ljudje pridobivajo dohodek in katere obveznosti poravnavajo iz svojega dohodka, temveč je ugotovljeno, da se to ureja s

posebnimi zakoni, ki jih v
okviru svojih pravic in dolžnosti izdajo republike in
avtonomni pokrajini.
Določeno je, da smejo ti
delovni ljudje oblikovati za-

časne ali trajne delovne
skupnosti in da imajo te delovne skupnosti načeloma
enak položaj kot organizacije združenega dela.

ODNOSI PRI DELITVI
IN RAZPOREJANJU DOHODKA
V vsem poglavju Osnutka
zakona, v katerem je govor
o odnosih pri delitvi in razporejanju dohodka, je jasno izražena in obdelana
ustavna določba, po kateri
je ugotavljanje dohodka temeljne organizacije pravica
in dolžnost delavcev v temeljni organizaciji. To je ena temeljnih postavk za nadaljnji
razvoj samoupravnih odnosov in za ustvarjanje razmer,
da se dohodek uveljavlja kot
produkcijski odnos, kot motiv gospodrajenja in merilo
učinkovitosti poslovanja.

V procesu ugotavljanja dohodka delavec kot upravljavec spoznava nekatere temeljne prvine, od katerih je
odvisna velikost dohodka. Poleg teh spoznanj, ki si jih
pridobiva, pa so delavcu
upravljavcu z Osnutkom zakona zajamčene tudi pravice, da s svojo odločitvijo
vpliva na obseg izdatkov za
posamezne vrste materialnih
stroškov in na obseg amortizacije, od česar je v veliki meri odvisen tudi končni
dohodek.

MATERIALNI STROŠKI IN
V uvodni določbi tega poglavja Osnutka zakona je rečeno:
Dohodek temeljne organizacije se dobi, ko se iz celotnega prihodka temeljne
organizacije nadomesti materialne stroške in amortizacijske stroške po minimalnih
stopnjah, predpisanih z zakonom.
V zakonu je jasno uveljavljeno načelo, da se kot materialne stroške šteje samo
tiste stroške, ki so dejansko
in neposredno povezani s
proizvodnim procesom oziroma z opravljanjem dejavnosti. To načelo bi moralo, glede na določbo da delavci v
temeljni organizaciji odločajo o višini izdatkov za po
samezne vrste materialnih
stroškov in da določajo standarde materialnih stroškov,
vplivati na preprečevanje neutemeljene rasti materialnih
stroškov, s tem pa tudi na
preprečevanje neupravičenega
dvigovanja cen.
Po Osnutku zakona so materialni stroški: izdatki za
porabljene predmete dela; za
tekoče investicijsko vzdrževanje dela; za storitve, ki so
potrebne pri opravljanju de
javnosti temeljne organizacije; za tekoče potrebe varstva pri delu, strokovnega
izobraževanja in znanstveno-

AMORTIZACIJA
raziskovalnega dela, ki se
opravlja v okviru delovnega procesa; za druge tekoče
potrebe materialne proizvodnje oziroma za opravljanje
drugih družbenih dejavnosti,
ki so neposreden pogoj za
delo in proizvodnjo. Materialni stroški TOZD so tudi izdatki za plačilo prometnega
davka, carin in carinskih
davščin.
Med materialne stroške temeljne organizacije se ne šteje izdatkov za osebne dohodke in za skupno porabo ter
izdatkov za investicije, kot
tudi ne prispevkov, davkov
in drugih davščin.
Z amortizacijo se nadomešča prenesena ali zmanjšana
vrednost stvari ali materialnih pravic, ki sestavljajo osnovna sredstva, glede na fizično oziroma moralno izrabljanje teh stvari in pravic. Z amortizacijo se nadomešča tudi vrednost sredstev
za inovacije in druge trajne
zboljšave delovnih in proizvodnih razmer (študije, analize, projekti ipd.).
Omeniti velja tudi načelo,
da delavci v temeljni organizaciji samostojno določajo
amortizacijske stopnje ter roke in način obračunavanja
teh stopenj, kar jim omogoča, da samostojno izvajajo
politiko amortizacije proizU

vodnih sredstev ter sploh
hitrejšega razvoja svoje temeljne organizacije.
V temeljnih organizacijah,
ki opravljajo družbene dejavnosti, se določi materialne

stroške in amortizacijske
stroške s samoupravnim sporazumom, ki se ga sklene z
delavci v drugih TOZD, s
katerimi se opravlja svobodno menjavo dela.

OBVEZNOSTI PRI DELITVI DOHODKA
Cisti dohodek temeljne štev; članarine gospodarskim
organizacije se ugotovi, ko zbornioam in združenjem,
se iz njenega dohodka po- administrativne takse, sodne
ravna: obveznost glede zado- stroške itn.
Vse omenjene obveznosti
voljevanja družbenih potreb
vseh delavcev (obveznosti na- so dejansko obveznosti, s ka
sproti temeljnim organizaci- terimi se temeljna organizajam na področju izobraže- cija loti svojega poslovanja.
vanja, znanosti,
kulture, V določenem pomenu so te
zdravstva, socialnega varstva obveznosti prvi pogoj njenein drugih); obveznosti, s ka- ga dela in poslovanja ter so
terimi se zagotavlja socialna splošnega družbenega značavarnost delavcev; zakonske ja. Določeno je, da morajo
obveznosti za zadovoljevanje biti obveznosti za zadovoljesplošnih družbenih potreb; vanje skupnih oziroma splošobveznosti glede
splošne nih potreb v skladu z giba
ljudske obrambe in samoza- njem družbenega proizvoda
ščite, zboljšanja človekovega celotnega gospodarstva in
celotnega
delovnega in življenjskega produktivnosti
okolja; amortizacije nad zne- združenega dela ter v meskom, obračunanim po mi jah, ki so določene s pladružbenopolitičnih
nimalni stopnji; premije za nom
zavarovanje družbenih sred- skupnosti.
ČISTI DOHODEK
Kar ostane od dohodka,
ko se poravna vse omenjene obveznosti, je čisti dohodek. Ta del dohodka razporejajo za osebne dohodke in
za skupno porabo, za razširitev materialne osnove dela
ter za obnavljanje rezerv.
Delavci v temeljni organizaciji z osebnim izrekanjem
snreimejo samoupravni splošni akt. s katerim določijo
osnove in merila, po katerih se razporeja čisti dohodek.
Tako delavec z razporejanjem čistega dohodka zagotavlja svoj osebni položaj,
svoje življenjske in delovne
razmere pa tudi pogoje za
nadaljnji razvoj in za povečevanje produktivnosti svojega ter celotnega družbenega dela, od česar je odvisno povečevanje dohodka, s
tem pa tudi zboljšanje njegovega osebnega in družbenega standarda. Razširitev
materialne osnove dela je torej tudi delavčev osebni interes oziroma interes vseh
delavcev v združenem delu
ter vseh drugih delovnih ljudi.
Delavci razporejajo čisti do
hodek za osebne dohodke in
za skupno porabo glede na
doseženo produktivnost svojega dela in tudi produktivnost dela dragih organiza14

cij, glede na uspešnost upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi, glede
na uporabo znanstvenih dosežkov v proizvodnji in orga
nizaciji dela ter glede na
prilagajanje trgu in družbeni delitvi dela.
Ko razporejajo sredstva za
razširitev materialne osnove
dela. morajo delavci upoštevati naravo deiavnosti, ki jo
opravljajo, oziroma upoštevati potrebe razširjene reprodukcije v svoji dejavnosti
in družbeno vlogo te dejavnosti pri zagotavljanju razširiene reprodukcije.
Da razporejanje dohodka
ne bi bilo odvisno od trenutnih razmer, da bi se določilo trajnejšo usmeritev v
politiki delitve dohodka, trajnejše zagotavljanje določene
ravni osebnih dohodkov m
sredstev za razširitev mate
rialne osnove dela, delavci
v svoji temeljni organizaciji s samoupravnim splošnim
aktom vnaprei določijo os
nove in merila za razporejanje dohodka. V ta namsn
delavci TOZD sklepajo tudi
samoupravne sporazume z de
lavci v drugih temeljnih organizacijah. predvsem s tistimi,
s katerimi so združeni v delovno organizacijo, pa tudi
z delavci v drugih organizacijah združenega dela.

Iz čistega dohodka izločajo delavci tudi sredstva za
skupno porabo. Ta sredstva
se, skupaj s sredstvi, ki jih
delavci izločajo iz svojega
osebnega dohodka, uporablja
za zboljšanje osebnega in
družbenega standarda delavcev oziroma za zadovoljeva
nje skupnih potreb po stanovanjih, prehrani, počitku,
rekreaciji itn. Ta sredstva
lahko delavci združujejo s
sredstvi delavcev v drugih
temeljnih organizacijah, da
bi lažje in popolnejše zadovoljevali osebne in skupne
potrebe. Ta sredstva se glede plačevanja davkov in pri-

spevkov šteje kot sredstva
za osebne dohodke.
Nadalje je določeno, da
morajo delavci, zavoljo zavarovanja temeljnih organizacij pred nihanji pri delu in
poslovanju, v proizvodnji in
realizaciji proizvodov in storitev, ter pred drugimi nepredvidenimi gibanji, ki bi
utegnila povzročiti škodo in
zmanjšanje dohodka ter povzročiti poslovno nestabilnost
ali ogroziti materialno in socialno varnost delavcev, izločati sredstva za rezerve,
ki ne morejo biti manjše
od minimuma, določenega z
zakonom.

OSEBNI DOHODEK
Osebni dohodek vsakega
delavca se oblikuje po rezultatih njegovega dela in po
njegovem osebnem prispevku, k povečanju dohodka te
meljne organizacije. Osnova
za oblikovanje osebnega dohodka je delo delavca, ki
se kaže v količini osebnega
dela oziroma v delovnem naporu v procesu dela ter v
vloženem znanju in sposobnostih, s katerimi se dosega večje delovne uspehe. Os
novno načelo pri delitvi sredstev za osebne dohodke med
posamezne delavce je delitev po delu. Deli se v skladu s povečanjem delovne
nr<*duktivnosti vsakega delavca pa tudi celotnega družbenega dela. Poleg tega se
mora pri politiki delitve
upoštevati tudi načelo solidarnosti, ki se ga izvaja
predvsem z uporabo sredstev skupne porabe oziroma
s kritjem določenih socialnih in drugih potreb delavcev. ki imajo najmanjše
osebne dohodke.
Med bistvenimi sestavinami, po katerih se ugotavlja
osebni dohodek, je prispevek. ki ga da delavec k povečanju dohodka TOZD z
uspešnim gospodarjenjem z
družbenimi sredstvi ter svojim in družbenim minulim
delom. Vzpostavljanje neposredne zveze med osebnim
dohodkom delavca in gospodarjenjem z minulim delom
oziroma povečanje osebneea
dohodka delavcu, ki racionalno uporablja družbena
sredstva in 7 njimi uspešno
gospodari v svoji TOZD. po
meni spodbudo za vsakega
delavca posebej, da racional
no in učinkovito uporablja
sredstva družbene reprodukcije.

Ker na ustvarjanje dohodka temeljne organizacije, in
torej tudi čistega dohodka,
vplivajo razni dejavniki,
kakršni so razvitost proizvajalnih sil, tržna menjava,
ukrepi ekonomske politike,
plani in drugi, razmere za
ustvarjanje dohodka pri enakem osebnem delu objektivno niso enake v vseh temeljnih organizacijah. Zato
morajo delavci sami določiti skupne osnove in merila,
po katerih se bodo ravnali
pri delitvi za osebne dohodke. Ta družbena merila za
delitev po delu morajo biti
najprej predmet dogovora
delavcev v temeljni organizaciji, nato pa njihovega samoupravnega
sporazumevanja in dogovarjanja z delavci drugih organizacij združenega dela.
Kot posebna spodbuda za
prizadevanja delavcev, da s
svojo ustvarjalnostjo pripomorejo k pospešenemu dvigovanju produktivnosti dela,
in s tem povečanju dohodka,
je v Osnutku zakona izrecno
določeno, da ima delavec,
ki z inovacijo, racionalizacijo ali z drugo obliko ustvarjalnosti prispeva k povečanju dohodka, pravico do
nosebnega nadomestila poleg osebnega dohodka.
Izhajajoč od načela, da delavec ki dela, ne more ostati brez osebnega dohodka,
ie delavcu po delu zajamčen najmanj tolikšen osebni dohodek, ki mu zagotavlja
materialno in socialno varnost. Zato morajo delavci,
kot je določeno v Osnutku
iz ustvarjenega čistega dohodka izločiti predvsem sredstva za osebne dohodke do
višine zajamčenih osebnih
dohodkov.

IZKAZOVANJE DOHODKA
V posebnem oddelku Osnutka zakona so določbe o izkazovanju dohodak z družbenoekonomskimi kazalci. Te določbe izhajajo od pravice in
obveznosti delavcev, da stalno spremljajo uspehe svojega
dela in uspehe poslovanja
temeljne organizacije, da bi
mogli smotrno in racionalno
gospodariti z dohodKom,
Za kazalce, s katerimi se
mora izkazovati rezultate dela delavcev in poslovanja temeljne organizacije, Osnutek
določa: dohodek na delavca;
dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi sred
stvi; čisti dohodek na delav-

ca; akumulacija v primerjavi
z dohodkom, čistim dohodkom in poprečno uporabljenimi sredstvi; osebni dohodek in sredstva za skupno
porabo na delavca; čisti osebni dohodek na delavca.
Za vsakega od omenjenih
kazalcev je v Osnutku zakona določeno, kako se ga izračuna. Te kazalce uporabljajo delavci zlasti zato, da
primerjajo rezultate, ki jih
dosegajo v tekočem obdobju,
z rezultati, ki so jih bili dosegli prej, ter s cilji, ki so si
jih zastavili s planom. Te kazalce rabijo tudi za primerjanje z rezultati drugih orga-

RAZVOJNA

nizacij združenega dela, ki
opravljajo isto dejavnost ali
s katerimi so združili delo in
sredstva. Zategadelj je sistem
kazalcev ena bistvenih osnov
samoupravljanja delavcev in
njihovega odločanja o dohodku ter o uspešnosti gospodarjenja, pa tudi odločanja
o vseh drugih vprašanjih, ki
so povezana z upravljanjem

dela in družbenih sredstev.
Poleg teh kazalcev, ki so
obvezni za izkazovanje rezultatov dela in poslovanja, lahko Zvezni izvršni svet predpiše še druge kazalce, Služba družbenega knjigovodstva
Jugoslavije pa izda predpise,
s katerimi natančneje določi
namen in način uporabe kazalcev.

V naslednji številki:
— Medsebojna razmerja delavcev
v združenem delu
— Upravljanje družbenih sredstev
— Povezovanje osebnega dela v sistem
samoupravno združenega dela

POLITIKA

•

OSNOVNI CILJ EKONOMSKE POLITIKE HITREJŠI SAMOUPRAVNI RAZVOJ
GOSPODARSTVA

• Medsebojna razmerja v družbeni reprodukciji urejati s sporazumi, ne pa izključno
s tržnimi odnosi
# Zajamčeni osebni dohodek krepi socialno varnost delavcev v združenem delu
9 Bolj organizirana in učinkovita akcija varčevanja povečuje možnosti za naložbe
v gospodarski in družbeni razvoj
• Osnove za politiko cen bodo določene z dogovorom federacije, republik in pokrajin
# Usklajevanje davčne politike z ustavnimi rešitvami
Vsebina Osnutka drugega
dela Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1976 do 1980 so smernice in
okviri za izdajanje ukrepov
ekonomske politike. Zvezni
izvršni svet je dostavil ta dokument Skupščini SFRJ, da
bi se 15. aprila začelo uskla

jevati stališča v delovnih telesih Zbora republik in po
krajin.
V tem sestavku podajamo
tista stališča, ki osvetljujejo
bistvo smernic in nakazujejo
okvire za izdajanje ukrepov
ekonomske politike v nasled
njem planskem obdobju.

PRIDOBIVANJE IN DELITEV DOHODKA
Na področju politike ter bi si prizadevali predvsem za
praske pridobivanja, razpore- to, da bi se medsebojna razjanja in delitve dohodka naj merja v družbeni reprodukraiHmiMmiiiiiHiiiiiffliiiifliiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiihHiHiiiiiiiifliifliiiHianiiiiHHHiiiiffliiiiiHiRimiiiiiHiiDiiiiiniiiniiiiiiDiiiHiiiiiHHiiiniiiKniiuii|ni
I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK DRUGEGA
J DELA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA §
J OBDOBJE OD LETA 1976 DO 1980 — AS 141
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ciji urejalo čedalje bolj sporazumno, čedalje manj pa
naj bi se ta razmerja vzpostavljalo in razvijalo le kot
kupnjo in prodajo na trgu.
Rečeno je tudi, da se bo
ustvarjalo pogoje za to, da
bi se dohodek pridobivalo z
večo produktivnostjo dela in
z bolj učinkovitim in ekonomičnim gospodarjenjem. Po
drugi plati se bo moralo dohodek, ki je rezultat dela v
izjemno ugodnih naravnih pogojih oziroma rezultat tržnih
ali drugih izjemnih ugodnosti, izločati za razvoj organizacij združenega dela, če ni
z zakonom določeno, da se ga
uporabi za razvoj in razširjanje materialne osnove dela v
občini oziroma republiki ali
pokrajini.

Politiko realnosti dohodka
se bo med drugim zagotavljalo tako, da se bo z zakonom določalo
minimalne
amortizacijske stopnje ter roke in način obračunavanja
teh stopenj; hkrati pa se bo
določilo, da v osnovo za obračunavanje davka na dohodek
temeljnih organizacij ne štejejo amortizacijska sredstva,
ki so določena po višji stopnji minimalne, predpisane z
zakonom.
V tem delu Osnutka plana
je posebej poudarjeno, da se
bo izpopolnjevalo osnove in
merila, po katerih se razporeja čisti dohodek ter sredstva za osebno oziroma skupno porabo delavcev. Zagotovljeno bo, da bo delavec pridobival osebni dohodek v soIS

razmerju s kakovostjo in količino svojega dela in prispevka k povečanju dohodka
temeljne organizacije združenega dela, s tem da se bo
ustvarjalno delo
družbeno
vrednotilo. Določilo se bo
zajamčen osebni dohodek ter
druge pravice iz dela, s katerimi se zagotavlja spodnjo

mejo dogovorjene materialne
in socialne varnosti delavcev
v združenem delu.
Tudi sodobna organizacija
proizvodnje in poslovanja je
med tistimi cilji, katerih uresničevanje se bo spodbujalo z
začrtano politiko delitve dohodka.

RAZVOJ MATERIALNE OSNOVE ZDRUŽENEGA
DELA
Pri tem, ko se v Osnutku jini sklenile dogovore o obdrugega dela Družbenega pla- segu ter namenskem in regiona razčlenjuje prvine politike nalnem usmerjanju inozemrazvoja materialne
osnove skih sredstev za investicijske
združenega dela, se podrob- namene. Omenjeni dogovori
no določa načela investicijske naj bi temeljili na politiki,
dejavnosti, politike zadolževa- začrtani z Družbenim planja v tujini ter drugih oblik nom.
Pri tem, ko se ugotavlja,
gospodarskega in družbenega
da je za znatnejše zvečanje
razvoja naše države.
Kot se ocenjuje, obstoje po- obsega stanovanjske gradnje
membne možnosti za poveča- potrebna intenzivna industriracionalizacija
nje investicij s čedalje večjo alizacija in
uporabo osebnih dohodkov in gradnje, je v Osnutku drugedrugih prejemkov občanov. ga dela Družbenega plana
Zato se predlaga, da se okre- predvidena vrsta ukrepov, s
pi dejavnosti in ukrepanje za katerimi naj bi pri stanovanjpovečanje varčevanja obča- ski gradnji zagotovili višjo
družbene
nov ter za boljšo organizira- stopnjo splošne
nost hranilnih služb. Tudi ta- organiziranosti in uspešnosti.
Sodi se, da je za to, da bi
ko, da bi s prodajo obveznic,
ki bi jih izdali v državi in se samoupravni dohodkovni
za naše zdomce, mobilizirali odnosi v organizacijah zdruen del dohodkov prebival- ženega dela in samoupravnih
stva, bi dosegli željene re- interesnih skupnostih dosledzultate. Opozarja se na ko- no razvijali ter da bi se pri
ristnost namenskega varčeva- tem zagotovilo odločilen vpliv
nja za stanovanje; s tem bi delavcev, treba usklajevati
razvoja
zagotovili izvajanje politike programe dela in
večjega angažiranja sredstev družbenih dejavnosti s potreobčanov za nakup oziroma bami in materialnimi možnostmi uporabnikov njihovih
graditev stanovanj.
storitev. Poleg tega se bo doŠe enkrat je ponovljeno ločalo
in družbeno verificirastališče, da je treba ustvarstandarde in normative
jati boljše razmere za razvoj lo
da bi zagotovili bolj
osebnega dela s sredstvi, ki storitev,
racionalno poslovanje družbeso osebna lastnina, ter nih
in zaščitili praza produktivno angažiranje vice dejavnosti
uporabnikov njihovih
osebnih sredstev, ki se zdaj
čezmerno pretakajo v nepro- storitev. In končno se bo priduktivne namene. In končno stopilo k določanju kriterijev
spodbujanje deviznega varče- za vrednotenje teh progravanja in vlaganja teh sredstev mov.
Z družbenimi dogovori v rev proizvodne namene ostaja
trajno načelo politike hitrej- publikah in pokrajinah se bo
šega razvoja materialne osno- usklajevalo kriterije in merila za zagotavljanje sredstev,
ve združenega dela.
Glede na velik pomen zdru- s katerimi se financira skupževanja dela in sredstev so ne družbene potrebe. Seveda
podrobno obdelane razne ob- se bo pri tem izhajalo od
like samoupravnega združeva- usklajenih programov dela in
nja na vseh ravneh naše razvoja ter od možnosti, ki
skupnosti. Med drugim je jih imajo uporabniki glede izpredvideno, da bodo federaci- ločanja sredstev v te na,
ja, republike in pokra- mene.
NAČELA AKTIVNE POLI
Da bi se bolj učinkovito in
dolgoročneje reševalo probleme zaposlovanja, se republike in pokrajini zavezujejo, da
sklenejo družbeni dogovor o

KE ZAPOSLOVANJA
osnovah aktivne politike zaposlovanja. Poleg tega se bo
s predpisi federacije, republik in pokrajin ustvarjalo bolj
ugodne pogoje za razvoj ta-

ko imenovanega malega gospodarstva, urejalo in spodbujalo gospodarjenje na podlagi osebnega dela, z ustreznimi ukrepi pa se mu bo zajamčilo vamost (obdavčevanje, kreditiranje, urbanistične
rešitve in drugo). Poudarja
se, da morajo organizacije
združenega dela bolj vsestransko razvijati kooperacijske odnose s temi oblikami
gospodarjenja.
Ustvarjanje razmer za hitrejše povečevanje dohodka
kmetov se prav tako šteje
med načine zmanjševanja pritiska delovne sile na druga
področja gospodarskih
in
družbenih dejavnosti.
Predviđeno je, da bo federacija s svojimi predpisi in
z drugimi ukrepi pospeševala v državi skupne naložbe s
tujimi partnerji. Smoter takšnih naložb je ustvarjanje pogojev za povečanje zaposlenosti, zlasti na področjih, kjer
je ta problem posebno izrazit.

Z ukrepi ekonomske politike in z drugimi ukrepi se bo
spodbujalo organizacije združenega dela in njihove poslovne ter druge asociacije za
takšno izvajanje investicijskih
del v tujini, še posebej pa v
državah v razvoju, ki pripomore k izvozu naše opreme in
gradbenega materiala ter k
večjemu angažiranju naših
organizacij združenega dela
oziroma njihovih delavcev in
mehanizacije pri izvajanju
teh del.
In končno je z aktivno politiko zaposlovanja mišljeno
bolj intenzivno zaposlovanje
žensk, medtem ko bo krepitev sistema materialne preskrbi j enosti omililo pritisk na
zaposlovanje nad potrebami
in možnostmi v organizacijah
združenega dela (ob istočasnem ustvarjanju socialne varnosti začasno nezaposlenih in
spodbujanju njihovega usposabljanja za vnovično zaposlitev).

UKREPI ZA URESNIČEVANJE STABILIZACIJE TRGA
V skladu s politiko eko- katerimi bi okrepili sodelovat
nomske stabilizacije se bo ce- nje in samoupravno združene proizvodov in storitev ter vanje dela in sredstev organidruge pogoje menjave med zacij združenega dela na poorganizacijami združenega de- dročjih prometa in proizvodla določalo z družbenimi do- nje. Z zveznim zakonom naj
govori in samoupravnimi spo- bi se določilo pogoje, pod karazumi.
Družbenopolitične terimi je takšno združevanje
skupnosti bodo pri tem z obvezno.
družbeno kontrolo cen vplivaOmenjeno je, da se bo orle na stabilnost trga.
Tržno ravnovesje se bo pod- ganiziranju trga v vseh fazah
piralo tudi s politiko izvoza reprodukcije posvečalo poin uvoza, s katero se bo sebno pozornost, poleg tega
omogočalo bilančno dopolnje- pa se opozarja, da je nujvanje blaga, ki ga primanjku- no vzpostaviti tudi sistem sta,
bilne preskrbe mestnega
je na trgu.
V sklopu bolj učinkovitega prebivalstva, industrijskih in
organiziranja trga in blagov- turističnih središč s proizvonega prometa je predvideno, di in storitvami, ki so poda bodo federacija, republike sebnega pomena za življenjin pokrajini izdale ukrepe, s ski standard.
POLITIKA CEN
V Osnutku drugega dela
Družbenega plana je odstavek o tem, da se bo z dogovorom federacije, republik in
pokrajin določilo osnove politike cen za obdobje od leta
1976 do 1980.
Poleg tega odstavka je vsekakor zelo pomemben tudi
oni, v katerem je rečeno, da
če se v asociacijah združenega dela ob maksimalni udeležbi potrošnikov ne doseže
samoupravni sporazum o cenah, se pravi, če so ti sporazumi v nasprotju s sistemom in politiko cen — potem pristojne družbenopo.

litične skupnosti s svojimi
odloki določijo cene teh proizvodov in storitev.
Z zakonom in drugimi- pred
pisi in ukrepi federacije, oziroma z ustreznimi akti skupščin družbenopolitičnih skupnosti se bo določilo pogoje
in kriterije ter način zagotavljanja kompenzacij v primeril^ ko se z akti družbenopolitičnih skupnosti zmanjšuje dohodek
organizacijam
združenega dela, to je takrat,
ko se krni njihovo enakopravnost glede pridobivanja
dohodka in razpolaganja z
rezultati dela.

USTAVNA PREOBRAZBA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI
V oddelku, ki je posvečen
družbenim dejavnostim, je
določeno, da bodo republike
in pokrajini določile progra
me reform družbenih dejavnosti, da bi bilo njihovo delo
in razvoj v skladu z ustavni-

mi določbami.
Osnovni viri za financiranje
teh dejavnosti bodo določeni z dogovori republik in pokrajin o politiki financiranja
skupnih družbenih potreb za
obdobje od leta 1976 do 1980.

PRORAČUNSKA PORABA
Poseben oddelek Osnutka
drugega dela Družbenega plana je posvečen financiranju
družbenopolitičnih skupnosti
in proračunu federacije. Tod
je predvsem poudarjeno, da
se bo z zveznim zakonom določilo principe in kriterije ra
določanje obsega sredstev za
poglavitne proračunske izdat,
ke federacije (financiranje
JLA, dodatna in namenska
sredstva
za
financiranje
družbenih in drugih služb v
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu, odvisno od specifičnih pogojev
za financiranje borčevsko-in-

validskega varstva in za kritje izdatkov zvezne uprave).
Z Zveznim zakonom bodo
urejena tudi vsa vprašanja
iz domene uresničevanja
funkcij federacije v gospodarstvu (spodbujanje ekonomskih odnosov s tujino, kompenzacije itn.)
Vključeno je stališče, da
mora proračunska
poraba
družbenopolitičnih skupnosti
rasti počasneje od narodnega dohodka oziroma od družbenega proizvoda. Tako se bo
odpravilo vnaprejšnje in deficitarno financiranje splošnih
družbenih potreb.

DELOVANJE DAVČNIH INSTRUMENTOV
NA GOSPODARSKA GIBANJA
Načela davčne politike, ki davka. Poudarjeno je, da bojih vsebuje
Resolucija o do družbenopolitične skupnoskupni politiki ekonomskega sti z nižjimi davčnimi stopin socialnega razvoja Jugo- njami in z davčnimi oprostitslavije v letu 1976, so v Os- vami spodbujale proizvodnjo
nutku drugega dela Družbe- in porabo tistih proizvodov,
nega plana podrobneje obde- ki so izdelani iz domačih sulana. Med drugim je rečeno, rovin in materiala in ki so
da se bo z dogovorom repub- posebnega pomena za zmanjlik in pokrajin zagotovilo po- šanje uvoza ter razbremenjegoje za usklajevanje davčne- vanje plačilne bilance; enako
ga sistema z ustavnimi rešit- politiko se bo izvajalo tudi
vami. Poleg tega je poudarje- glede proizvodov, ki so pono stališče, da morajo celot sebnega pomena za stabilnost
ni dohodki od davkov rasti trga, proizvodov, ki so popočasneje od narodnega do- membni za življenjski stanhodka. Poudarjeno je tudi. da dard, ter proizvodov in storise bo bolj obdavčevalo dodat- tev, ki se jih izvaža.
ne dohodke od premoženja in
Z dogovorom republik in
dela zunaj rednega delovnepokrajin bodo določene skupga razmerja ter delo nad pol
ne osnove posebnega davka
nim delovnim časom.
Našteta so načela za ob- na promet proizvodov in stodavčevanje katastrskega do- ritev. S tem instrumentom bo
hodka, uvajanje davčnih olaj- zagotovljen potreben vpliv na
šav in funkcije prometnega tržna gibanja in cene.
EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Politiki ekonomskih odno- vije v mednarodni ekonomsov s tujino je v Osnutku ski menjavi in za stanje pladrugega dela plana odmerje- čilne ter devizne bilance drno precej prostora. Poleg na- žave.
Med vrsto ukrepov za uresčel, O katerih je dosti rečenega v gradivu o politiki eko ničevanje takšne politike je
nomske stabilizacije, je tod predvideno tudi ustanavljanje
poudarjeno, da se bo bistve samoupravnih deviznih skupno povečala
odgovornost nosti, katerih naloga bi bila
vseh subjektov (organizacije operativno določati in uresnizdruženega dela, republike in čevati razmerja plačilne bipokrajini) za položaj Jugosla- lance države in plana na po-

dročju ekonomskih odnosov
s tujino.
S posebnim družbenim dogovorom federacije, republik in pokrajin bo določena
skupna politika, smeri in okviri ulkrepov za spodbujanje
iavoza blaga in storitev. Zvezni izvršni svet bo izdelal podrobne programe
razvoja
ekonomskih odnosov s tujino ter določil ukrepe za uresničevanje teh programov.
Predvideno je, da se bo
razvijalo sistem fleksibilnega
tečaja dinarja, ki bi se ga določalo nasproti valutam, pomembnim za plačilno bilanco
in zunanjo likvidnost države.

Kar se tiče organizacije zunanjetrgovinske mreže, je
predvideno obvezno združevanje dela in sredstev ali obvezno dolgoročno sodelovanje
med organizacijami, ki se
ukvarjajo s prometom s tujino, ter s proizvodnimi oziroma drugimi organizacijami.
Poudarjeno je nadalje, da je
treba vzporedno z boljšim organiziranjem naše zunanjetrgovinske mreže v tujini in z
njeno močnejšo izvozno
usmeritvijo, kadrovsko okrepiti in na ustrezen način organizirati tudi naša diplomatsko-konzularna
predstavništva.

INSTRUMENTI SELEKTIVNE KREDITNE POLITIKE
Vsebina kredi tno-monetarne politike je obdelana v posebnih zakonskih predpisih,
zato Osnutek drugega dela
Družbenega plana navaja le
temeljna načela in ukrepe za
njeno izvajanje. Tako je rečeno, da Skupščina SFRJ vsako leto določa osnovne cilje
in naloge skupne emisijske in
denarne politike ter skupne
osnove kreditne politike. Tak.
šen dokument je sestavni del
akta o letni ekonomski politiki. Izhajajoč od tega bo
Zvezni izvršni svet ob soglasju ustreznih organov republik
in pokrajin določil podrob
nejše naloge kreditno-monetarne politike.
Posebej je poudarjeno, da
je nujno izvajati selektivno
kreditno politiko, katere uresničevanje bo v prvi vrsti zagotovljeno z uporabo mehanizma samoupravnih sporazumov bank o kreditiranju na-

menov, ki so skupnega pomena. Kot instrument selektivne kreditne politike se bo
uporabljalo predvsem vrednostne papirje in druge določene dokumente, ki jih izdajo organizacije združenega dela na podlagi svojih blagovno-denarnih poslov.
V zaključnem delu Osnutka drugega dela Družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
od leta 1976 do 1980 so še oddelki, v katerih so obdelana
načela in ukrepi za izvajanje
politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova (vendar brez potrebnih kvantifikacij, ki bodo vnešene pozneje), krepitve obrambne sposobnosti in družbene zaščite,
varstva človekovega okolja in
informiranja v razvitem sistemu samoupravnega odločanja
na vseh ravneh naše družbe.

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA:
— ZBIRKO USTAVNO-SODNIH PREDPISOV;
- STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
- PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV;
- PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU
ODVETNIKOV s tablico izračunanih nagrad za odvetniško delo;
ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI,
ki je pomembna za organizacije združenega dela in
občane, ki opravljajo gostinsko delavnost ter za ".prav■
ne in druge, organe in
OBRTNI ZAKON, ki vsebuit puaruDnejši komentar
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom
in pogodbo o POZD.
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POSPEŠITI SAMOUPRAVNO GRADITEV
DRUŽBENOEKONOMSKEGA SISTEMA
• Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova — bistven
pogoj za hitrejši in skladnejši družbenoekonomski razvoj vse jugoslovanske
skupnosti ter za enakopravnost narodov in narodnosti, republik in pokrajin
• Z bolj učinkovitim družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem
je treba uspešneje usmerjati gospodarski razvoj in usklajevati gospodarsko
strukturo
I# Ustvariti je treba enakopravne pogoje gospodarjenja, s katerimi bo zagotovljeno,
da se bo ustvarjeni dohodek združenega dela delilo po rezultatih živega
in minulega dela
V delovnih telesih Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ je uspešno končano usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega
dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
1. 1976 do 1980 (AS 141).
V prejšnji številki našeg^
glasila smo podali prikaz dela in usklajenih stališč treh
odborov — za tržišče in ce-

ne, za finance ter za ekonomske odnose s tujino. V
tej številki podajamo strnjen
prikaz usklajenih stališč v
drugih treh odborih — za
družbeni plan in razvojno
politiko, za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin ter za vprašanja združevanja v gospodarstvu.

USKLAJEVANJE GOSPODARSKE STRUKTURE
Odbor za družbeni plan in spodarsko manj razviitah rerazvojno politiko je usklaje- publik in pokrajin. V njej
val stališča republik in po- je rečeno, da je treba zagokrajin do uvodnega dela in toviti hitrejši razvoj od povdo tistih poglavij Osnuitka prečnega razvoja vse države
prvega dela družbenega pla- vsaki gospodarsko manj razna, v katerih je govor o te- viti republiki, najhitrejši pa
meljnih ciljih družbenega in SAP Kosovu, da bi zmanjšali
ekonomskega razvoja, o na- relativne razlike med njiho<vo
daljnji širitvi materialne pod- razvojno ravnijo in razvojno
lage življenja in dela ter o ravnijo vse države, še zlasti
usklajevanju tokov družbene glede SAP Kosova. To je bireprodukcije, o politiki raz- stven pogoj za hitrejši in
voja proizvodnje in osnovnih bolj usklajen družbenoekospremembah strukture gos- nomski razvoj vse jugoslovanske skupnosti in za enapodarstva in drugem.
Delegacije skupščin repub- kopravnost narodov in narodlik in pokrajin so dale več nosti, republik in pokrajin.
Med skupne cilje je uvrdeset predlogov k tem poglavjem plana in večina teh ščeno tudi zboljšanje ekopredlogov je bila sprejeta. nomskega položaja naše drV Odboru je bila zlasti ši- žave v mednarodni delitvi
roka rasprava o tistih sta- dela na podlagi enakopravliščih, s katerimi se določa nosti, krepitve izvozne spotemeljne cilje družbenega in sobnosti našega gospodarekonomskega razvoja v na- stva ter zagotavljanje zunaslednjem petletnem obdobju. nje likvidnosti države, zlasti
Med drugim so sprejeli gle- pa krepitev sodelovanja z
de na Osnutek novo formu- neuvrščenimi državami in z
lacijo o hitrejšem razvoju go- diržaivami v razvoju.
^lllllllllllllllllllllll!l!llllll!llllll!!lllllllllllll!lllll!llllllllllllllll!llll!!llll!llllllllllllillll!!lll!llllilllll!l!lll!llll!llll!!lllll!llllllllll!!llllllllllll!lllll!!llllllllllll!!!l||
1 USKLAJEVANJE STALIŠČ REPUBLIK IN PO- I
I KRAJIN DO PRVEGA DELA OSNUTKA DRUŽBE- |
I NEGA PLANA JUGOSLAVIJE — K AS 141
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Z bolj učinkovitim družbenim dogovarjanjem in samoupravnim
sporazumevanjem, z ustreznimi rešitvami v gospodarskem sistemu
ter z dejavnostjo družbenopolitičnih skupnosti je treba
uspešneje usmerjati gospodarski razvoj in usklajevati
gospodarsko strukturo. Pri
tem je treba spodbujati tisto proizvodnjo, ki v manjši
meri računa na uvozne surovine in reprodukcijski material, ki pa je glede produktivnosti konkurenčna na svetovnem in domačem tržišču,
oziroma proizvodnjo, ki je z
vidika plasmaja racionalna.
Proizvodnja, ki rabi pretežno uvozne surovine in reprodukcijski material, bodi
odviisna od izvoza in sposobnosti združenih proizvajalcev,
da plačajo uvoz.
Za naslednje petletno obdobje je predvidena počasnejša deagrarizacija gospodarske
strukture, ob tem pa politika
krepitve kmetijske dejavnosti
in proizvodnje. Sprejeto je
stališče, da je treba ustvarjati raamere za popolnejše
izkoriščanje zemljiških in
drugih možnosti zasebnih
kmetijskih gospodarstev, in
sicer s povečevanjem njihovega dohodka. Hkrati je treba povečevati ekonomsko in
socialno varnost kmetov, da
bi bili delovno bolj angažirani v kmetijski proizvodnji.
Pri zadovoljevanju domačega in tujega povpraševanja
po kmetijskih proizvodih bo
imela odločilno vlogo družbena proizvodnja.
V poliitiki zaposlovanja se
je treba usmeriti k hitrejšemu zaposlovanju žensk, k
usmerjanju oziroma združevanju dela in sredstev iz

bolj razvitih v manj razvita
področja ter k organiziranemu usmerjanju prostorskega
in poklicnega preseljevanja
delavcev.
Največ možnosti za nove
zaposlitve bo tudi v prihodnje zagotavljal razvoj industrije, in sicer zlasti na področjih, kjer je zaposlenost
nizka. Glede na posebnosti
posameznih področij si je
treba prizadevati, da se
ustvarja manjša gospodarska
in urbana središča ter se tako razporeja proizvajalne sile in razbremenjuje velika
mestna središča.
Kar se tiče osnovnih sprememb strukture gospodarstva je v Odboru usklajeno
stališče, naj bodo razmerja
manj obvezujoča, ker morajo izhajati iz dogovora republik in pokrajin o razvoju
posameznih dejavnosti skupnega pomena. Z dogovori o
razvoju dejavnosti skupnega
pomena bodo podrobneje
opredeljeni kriteriji in kvantifikacije proizvodnje in storitev v šestih že prej določenih prednostnih dejavnostih.
Začrtani razvoj dejavnosti
skupnega pomena morajo zagotoviti organizacije združenega dela teh dejavnosti z
lastnimi sredstvi, z združevanjem dela in sredstev med
zainteresiranimi organizacijami združenega dela in z
usmerjanjem ustreznega dela
inozemskih kreditov.
Odbor je. uskladil tudi nov
odstavek, ki ga je vnesel v
Osnutek družbenega plana in
ki se glasi: »Razvoj izobraževanja, znanosti, kulture,
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti mora služiti
združenemu delu, delovnim

ljudem in vsej družbi ter
mora v večji meri pripomoči k povečanju produktivnosti
dela in dohodka, k zboljševanju življenjske ravni in socialne varnosti delavcev ter
dragih delovnih ljudi in da
se bodo kot delavci in samoupravi jalci vsestransko razvijali. Pri vsem omenjenem
se bo upoštevajo tudi mednarodno ekonomsko situacijo za enakopravno in aktivno udeležbo organizacij združenega dela v njej.«
Nadalje je sprejeto novo
stališče, ki določa, da se delež energetike v strukturi gospodarstva poveča od sedanjih 12,4 na 12,9 odstotka.

Dopolnjeno je tudi stališče o
povečanju deleža opreme (od
15,7 na 16,8 odstotka) ter
proizvodnje nekovin in gradbenega materiala (od 6,8 na
7,1 odstotka).
Sprejeto je stališče, da se
bo v naslednjem petletnem
obdobju pospešilo samoupravno graditev družbenoekonomskega sistema ter
vzpostavljanje in krepitev novega ustavnega položaja temeljne organizacije združenega dela.
Odbor meni, da se bo
smotre in naloge tega plana
uresničevalo v zapletenih razmerah.

HITREJŠI RAZVOJ MANJ
Odbor za vprašanja razvoja
gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin je usklajeval stališča
do tistega dela Osnutka, kd
se nanaša na hitrejši razvoj
gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosova v
naslednjem petletnem obdobju. Vse delegacije so se strinjale, da bo med bistvenimi
smotri družbenega in ekonomskega razvoja v obdobju
od 1. 1976 do 1980 uresničevanje dinamičnega in strukturno bolj zaokroženega razvoja vseh republik in avtonomnih pokrajin, ob hitrejšem razvoju gospodarsko
manj razvitih republik in
SAP Kosava.
Delegacije so z nekaterimi
pripombami sprejele tudi del
Osnutka, kjer je govor o
tem, da bo ob dinamičnem
razvoju gospodarskih in drugih dejavnosti v gospodarsko
manj razvitih republikah in
SAP Kosovu prišlo do pomembnih sprememb gospodarske strukture. Industrija
natj bi v teh delih države postala dominanten dejavnik
pri oblikovanju materialne
proizvodnje. Vse delegacije
so bile prav tako soglasne
glede tega, da se bo s tako
dinamičnim razvojem ustvarjalo možnosti za večje zaposlovanje, s katerim se zagotavlja delovno angažiranje
prirastka aktivnega prebivalstva, predvsem mladine.
Vse delegacije so se strinjale, da se v besedilo Osnutka vnese novo stališče, po
katerem se bo najpozneje do
konca 1. 1978 sprejelo kot sistemsko rešitev objektivizirane kriterije za določanje stopnje razvitosti socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Na podlagi teh kriterijev se bo do-

RAZVITIH OBMOČIJ
ločalo, katere socialistične republike in avtonomne pokrajine se bo štelo za gospodarsko manj razvite v obdobju
po 1. 1980.
V Odboru niso mogli uskladiti stališč o tistem delu
Osnutka družbenega plana, v
katerem je govor o stopnji
rasti družbenega proizvoda v
manj razvitih republikah in
SAP Kosovu, ker teče strokovno ugotavljanje možnosti
za pospešen razvoj v okviru
optimalnega razvoja vse države kakor tudi strokovno
ugotavljanje bilančnih razmerij in sistemskih rešitev, s
katerimi naj bi se ustvarilo
pogoje za uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj raavitih območij. Zato bo Zvezni izvršni
svet na podlagi teh ugotovitev, analiz in popolnejše dokumentacije ter ob sodelovanju z izvršnimi sveti republik in pokrajin predlagal
Skupščini SFRJ spremembo
tistega dela Osnutka, ki se
nanaša na kvantifikacijo.
V Odboru je bil podan
predlog, da se omenjeni del
Osnutka dopolni s stališči, v
katerih bo določena tudi obveznost, da se investicije delno krije iz lastnih sredstev.
V tem predlogu je rečeno, da
se bo hitrejši razvoj manj
razvitih območij uresničevalo
pod pogojem, da bodo predvidene investicije krite najmanj 50-odstotno iz sredstev,
ki se oblikujejo na teh območjih. V dragem predlogu
pa je poudarjeno, da bd morale gospodarsko manj razvite republike zagotoviti iz
lastnih in iz kreditnih virov
vsaj 50 odstotkov na sredstva Sklada federacije, ki se
jih bo vložilo v gospodarske
investicije za hitrejši razvoj
gospodarsko manj razvitih re-

publik in SAP Kosova. SAP
Kosovo pa bi moralo za te
naložbe zagotoviti iz lastnih
in kreditnih virov vsaj 25 odstotkov.
Vse delegacije so se strinjale, da se obravnava omenjenih in drugih stališč, ki
se nanašajo na to problematiko, odloži dokler ne bo
Zvezni izvršni svet dostavil
predlogov o sredstvih in drugih kvantifikacijah.
O tem, kako se bo ustvarjalo materialne in družbene
razmere za hitrejši razvoj gospodarsko manj razroitih republik in SAP Kosova, je biKREPITEV DRUŽBENEGA
DELOVNEGA ČLOVEKA
Odbor za vprašanja združevanja v gospodarstvu je
usklajeval stališča skupščin
republik in pokrajin do tistih delov Osnutka družbenega plana Jugoslavije, ki se
nanašajo na nadaljnji razvoj
socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov
in na politiko raavoja proizvodnje ter osnovne spremembe strukture gospodarstva
(razvoj proizvodnje energije
in raavoj magistralnih prometnih zvez).
Med večdnevno razpravo je
bilo danih največ dopolnitev
k tistemu delu Osnutka, v
katerem je govor o nadaljnjem razvoju samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov. Tako se v uvodnem delu
besedila posebej poudarja, da
je treba utrjevati ta krepiti
družbeni položaj delovnega
človeka kot svobodnega proizvajalca in ustvarjalca, prav
tako pa je podčrtana odločilna vloga celotne socialistične samoupravne družbene
reprodukcije.
Tudi pri naštevanju pogojev, ki jih je treba izpolniti,
da bi zagotovili začrtani razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, so vnešene nekatere
nove formulacije. Med drugim se poudarja, da je treba
vzpostaviti razmere za enakopravno gospodarjenje, v
katerih bo zagotovljeno, da
se bo dohodek, ki ga ustvari
združeno delo, delilo po rezultatih živega ta minulega
dela.
Vneseno je tudi stališče, da
je treba hitreje graditi bančni in kreditni sistem na samoupravnih temeljih. Ustrezno mesto je odmerjeno konstituiranju ta povezovanju
interesnih skupnosti na področju proizvodnje in storitev

ia v Odboru zelo živahna razprava ta so vse delegacije
dale mnogo sugestij in predlogov za preoblikovanje ta
dopolnitev tega dela Osnutka.
Ker o tem ta o vprašanju hitrejšega razvoja družbenih
dejavnosti ni bilo doseženo
popolno soglasje, je Odbor
sklenil, da se bo delo na
preostalih neusklajenih vprašanjih nadaljevalo v sklopu
usklajevanja drugega in tretjega dela plana oziroma ko
bo Zvezni izvršni svet predložil potrebne kvantifikacije,
od katerih je odvisno usklajevanje.
POLOŽAJA
ter hitrejšem povezovanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v njih za skladnejši razvoj procesa družbene reprodukcije.
Nadalje je vnesen nov odstavek, v katerem je rečeno,
da se bo s posebnimi ukrepi
spodbujalo združevanje dela
in sredstev kmetov v zadruge
in druge oblike združevanja
z organizacijami združenega
dela, predvsem z organizacijami iz agroindustrijskega
kompleksa. Poudarja se, da
se bo na ta način ustvarjalo
razmere za bolj uspešno urejanje ekonomskega in socialnega položaja kmetov na
ustavnih temeljih.
Tudi v tistem delu Osnutka, ki je posvečen politiki
razvoja proizvodnje in osnovnim spremembam strukture
gospodarstva, je prišlo do
sprememb in dopolnitev besedila. V odstavek, v katerem
je formuliran poudarek politiki razvoja energetike, je
vnesena dopolnitev, s katero
je predvidena gradnja dispečerskega centra in ustreznih
podcentrov za upravljanje
mreže za prenos ta transformacijo električne energije s
380, 220 ta 110 kW ter celotnega elektroenergetskega sistema.
Kar se tiče razvoja proizvodnje in porabe nafte ta
plina, je vnesena dopolnitev,
v kateri je rečeno, da se bo
z dokončanjem začetih in z
gradnjo novih zmogljivosti izvajalo politiko modernizacije
in optimalizacije obstoječih
zmogljivosti, ta sicer glede
na potrebe po racionalni preskrbi z nafto ta njenimi derivati ter odvisno od njihovega prispevka k zboljšanju
plačilne bilance države. O tej
dopolnitvi besedila se mora

izreči Zvezali itavršnj svet.
Stališče o politiki na področju prometa je dopolnjeno
s formulacijo, s katero je
poudarjena potreba po hitrejšem teritorialnem in po prometnih panogah usklajenem
razvoju osnovne prometne in-

frastrukture, zlasti pa magistralnih prometnic. Pristavljeno je tudii, da bo začrtana
prometna politika, s katero
bo zagotovljen najbolj racionalen prevoz blaga in potnikov.
Ko je uskladiti predhodno

besedilo, je Odbor sklenil,
da se bo, v kolikor bo to potrebno, pri obravnavi Osnutka drugega in tretjega dela
Družbenega plana Jugoslavije povrnil k besedilu Osnutka prvega dela, zlasti pri obravnavanju vprašanja o raz-

merju med črnimi in belimi
naftnimi derivati, pri dogovarjanju o produktovodih, o
dokončanju lulk, ki se jih
gradi za kompletiranje magistralnih prometnic ter pri
uvrščanju letaliških smeri med
magistralne prometnice.

nanaša na vodenje evidence
o predpisovanju in izdajanju
zdravil za zdravstvene delovne organizacije in interesne
skupnosti zdravstva, kar naj
bo osnova za oceno stanja in
ukrepanje za medicinsko razumnejšo porabo zdravil.
Člani Odbora so predlagali,
da se v Osnutek vnese določba, po kateri bi morali
varovanje zdravil zagotoviti
vsi organi, ki imajo zdravila
v posesti, kot so uivozmiki
zdravil na debelo, podjetja
za promet z zdravili na debelo in drugi (da ne bd prišlo do tega, da bi se zdravila kakvostno spremenila in
bd se jih zlorabljalo), ne pa
da se ta obveznost nanaša
samo na državne organe,
transport, pošte in carino
(kot je predvideno v Osnutku).
Osnutek zakona določa, da
mora organizacija združenega dela, ki opravlja klinično
preizkušnjo zdravil, poleg
dirugih pogojev izpolnjevati
tudi tega, da ima delavce
z visoko strokovno izobrazbo
in specializacijo iz klinične
farmakologije. V prvotnem
besedilu je bila predvidena
le obveznost, da imajo te organizacije delavce z visoko
strokovno izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja in kontrole zdravil. Odbor je menil, da bi veljalo
to spremembo ponovno pretresti spričo možnosti, da bi
se na klinikah zmanjšalo število speoialistov, ki izpolnjujejo pogoje za klinično preizkušanje zdravil.
Podan je tudi predlog, naj
se pretrese možnost, . da bi
laboratorijske in druge preizkušnje zdravila lahko ponudil tudi posameznik, ne pa
le — kot je določeno v
Osnutku — organizacija zdru-

ženega dela, druga zainteresirana Organizacija, organi
ali skupnost.
V Odboru je postavljeno
vprašanje, ali je potrebno, da
se pred pridobitvijo soglasja
za klinično preizkušanje zahteva, da strokovna komisija
organizacije združenega dela,
ki bo zdravilo klinično preizkušala, sprejme plan preizkušanja, ko pa je bolj logično, da se ta plan ponudi
potem, ko se pridobi soglasje za delo.
Med drugim je bila dana
pripomba, da bi z ustreznimi
členi morali urediti znanstveno-raziskovalno delo na področju kliničnega preizkušanja zdravil, zlasti tistih zdravil, za katere še ne pri nas
ne v svetu ni zahtevka, naj
se izda predlog za preizkušnjo.

NOVI PREDPISI

ODPRAVITI POMANJKANJE

ŽIVLJENJSKO

VAŽNIH
NAŠEM

ZDRAVIL

NA

TRGU

Zdravilo je specifično blago, zato se
proizvajalci in uvozniki zdravil
ne bi smeli obnašati kot da dajejo
v promet kakršno koli blago
Varovanje zdravil bi morali zagotoviti
vsi organi, ki jih imajo v posesti,
ne pa le državni organi
Veljalo bi znova premisliti, ali federacija
lahko s tem zakonom ureja
tudi vprašanja propagiranja
in oglaševanja zdravil
V pristojnih delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ je obravnavan Predlog za izidajo zakona o dajanju zdravil v promet, z osnutkom zakona (AS 132). Predlog so načelno podprli, dane
pa so tudi mnoge pripombe
in predlogi za spremembe
besedila Osnutka zakona.
Prikaz Osnutka zakona o
dajanju zdravil v promet
smo objavili v 7. številki »Poročevalca«.
USMERJANJE
PROIZVODNJE
ZDRAVIL
Odbor za delo, zdravstvo
In socialno politiko je podprl temeljna načela, po katerih naj bi bili urejeni odnosi na področju prometa
zdravil, vendar je obenem
poudaril problem usmerjanja
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proizvodnje zdravil, da bi se
izognili pomanjkanju življenjsko važnih zdravil na našem
tržišču. Poudarjeno je, da je
zdravilo specifično blago ter
da se zategadelj ne bi smelo
dogajati, da se njegovi proizvajalci ali uvozniki obnašajo
tako, kot hi dajali v promet
kakršnokoli vrsto blaga.
Poudarili so tudi pomen,
ki ga ima ustvarjanje boljših
razmer za raavoj farmacevtske industrije na osnovi domačih surovin za proizvodnjo zdravil, tako da bi bila
ta proizvodnja čim manj odvisna od uvoza surovin.
Podprli so določbo, ki se

OBRAVNAVANJE OSNUTKA ZAKONA O DAJANJU ZDRAVIL V PROMET V DELOVNIH TELESIH ZVEZNEGA ZBORA — K AS 132

POOBLASTILA
FEDERACIJE
Glede na ustavno določbo,
da federacija ureja dajanje
zdrarvil v promet, ter da lahko torej z zveznim zakoijom
ureja le dajanje zdravil v
promet, Zakonodajno-pravna
komisija sodi, da bi morali
še enkrat premisliti, ali federacija lahko s tem zakonom ureja budi vprašanje
propagiranja in oglaševanja
zdravil.
V Osnutku zakona je predvideno tuidi nadzorstvo nad
prometom zdravil sploh, kar
po mnenju Komisije presega
pooblastila federacije. Glede
na to je predlagano, da se
to določbo še enkrat pretrese. Izraženo je mnenje, da
bi veljalo posebej prikazati
razsežnosti, ki ga ima vprašanje dajanja zdravil v promet ter vprašanje nadzorstva.
Na seji Komisije je bilo rečeno, da bi bilo mogoče
predvideti nadzorstvo le ko
je to v interesu. vse države,
in to le glede dajanja zdravil
v promet.
Ker je federacdja pooblaščena da ureja dajanje zdravil v promet ter da zago-

tavlja izvajanje zveznih zakonov, kadar je to v interesu vse države določeno z zakonom, bi morale biti omenjene določbe o nadzorstvu
v mejah pooblastil federacije,
so sklenili člani Komisije.

Prav tako bi bilo treba
premisliti, ali je federacija
pooblaščena, da ureja vprašanja, kateri proizvodi naravnega izvora, ki se jim
pripisuje zdravilno lastnost,
se štejejo za zdravilo.

Zvezna uprava

RAZŠIRJA

SE

VRSTA

AKTOV ZA OBJAVO
V

»URADNEM

LISTU

SFRJ«
# Zvezne zakone in druge predpise
se objavlja v »Uradnem listu SFRJ«
v jezikih narodov Jugoslavije
ter v jezikih albanske in madžarske
narodnosti
# Povečuje se število organov, katerih
predpise se bo objavljalo v »Uradnem
listu SFRJ«
# Akte o ratifikaciji mednarodnih pogodb
se bo objavljalo v posebni izdaji
»Uradnega lista SFRJ«
Zvezni izvršni svet je poslal ganizacije, ki izdajajo omeSkupščini SFRJ v obravnavo njene predpise in akte.
in sprejetje Predlog za izdajo
zakona o objavljanju zveznih UPORABA JEZIKOV
zakonov in drugih zveznih
V skladu z novo Ustavo je
predpisov ter splošnih alktov,
z osnutkom zakona (AS 325). v Osnutku zakona določba,
Ta zakon bo na dnevnem re- da se zvezne predpise in
du ene od prihodnjih sej Zve- mednarodne pogodbe objavi
v »uradnem listu SFRJ« v
znega zbora.
Sedanji zakon se bo spre- avtentičnem besedilu v jezimenil zategadelj, ker je tre' kih in pisavah narodov Jugoba usikladiti z Ustavo SFRJ slavije, ki jih določajo repubtiste določbe, po katerih se liške ustave. Omenjene predzvezne predpise in druge akte pise in pogodbe se kot v avobjavlja v avtentičnem bese- tentičnem besedilu objavi tudilu v jezikih narodov Jugo- di v jezikih albanske in madslavije, nadalje določbe, v ka- žarske narodnosti. To je razterih so določene vrste pred- lika v primerjavi z veljavnim
pisov in drugih aktov, ki se zakonom, v katerem je rečejih objavi v »Uradnem listu no, da se zvezne predpise in
SFRJ«, ter določbe, v kate- druge akte objavi v »Uradrih se določeni organi in or- nem listu SFRJ« v avtentič!]^llltl!llllllllll!llllll!l!ll!llllll!i!!lll!!lllllllll!llllll!lll|li!lllll!lllllll!lll!lllll!llllllllllll!llllllllllllllll!!illllll!l!lllllll!lll!lllli!lllllllllllll!ll!lll!llllll!nilllllilM
I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA |
J O OBJAVLJANJU ZVEZNIH ZAKONOV IN DRU- |
I GIH ZVEZNIH PREDPISOV TER SPLOŠNIH |
I AKTOV —AS 325
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nem besedilu v jezikih narodov Jugoslavije: srbohrvaškem oziroma hrvatskosrbskem, slovenskem in makedonskem, ter da se jih objavi tudi v jezikih določenih
narodnosti kot avtentična besedila, če je z republiškim
predpisom določeno, da se
republiške predpise objavi tudi v jezikih teh narodnosti.
Nova določba o uporabi jezikov se nanaša tudi na objavljanje jugoslovanskih standardov v posebni publikaciji
zveznega organa, ki je pristojen za standarizacijo.
,
OBJAVLJANJE
ZAKONOV
IN PREDPISOV
Osnutek zakona določa, da
se v »Uradnem listu SFRJ«
objavlja zakone in druge
predpise ter splošne akte zveznih organov, kot tudi druge akte, za katere je to določenb z zveznim zakonom ali
z aktom Zveznega izvršnega
sveta. Izvzeti so le predpisi
in drugi akti vrhovnega poveljnika oboroženih sil SFRJ
in zveznega sekretarja za narodno obrambo, ki se nanašajo samo na oborožene sile
SFRJ. Takšne akte se objav,
lja v posebnem listu federacije z naslovom »Vojaški uradni list«.
V primerjavi z veljavnim
zakonom je drugačna tudi do.
ločba o objavljanju jugoslovanskih standardov, v »Uradnem listu SFRJ« naj bi objavljali le akte, s katerimi se
izda jugoslovanske standar.
de, besedila standardov pa bi
se objavljalo v posebni pub-

likaciji Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo in sicer
v nakladi, ki nd bila odvisna
od števila organov in organizacij, zainteresiranih za te
standarde.
V Osnutku zakona so nadalje določbe, s katerimi se
povečuje število in vrsto ak.
tov, ki se jih objavi v »Uradnem listu SFRJ«. Povedano
se nanaša na družbene dogovore in dogovore, pri spre.
jemanju katerih sodelujejo
zvezni organi, samoupravne
organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične organizacije na ravni federacije, ter
na samoupravne sporazume,
za katere je tako določeno
z zveznim zakonom.
Poleg tega je treba z novim zakonom, skladno z Ustavo SFRJ in veljavnimi zakoni, razširiti krog organov,
katerih predpise se objavlja
v »Uradnem listu SFRJ«, kot
so Predsedstvo SFRJ, Svet
federacije, Svet guvernerjev
Narodne banke Jugoslavije in
drugi.
Za razliko od dosedanjega
stanja je v Osnutku zakona
predvideno, da se objavlja
akte o ratifikaciji mednarodnih pogodb obenem z besedili
teh pogodb v posebni izdaji
»Uradnega lista SFRJ«, ne pa
kot doslej v njegovi redni izdaji. Čeprav postanejo ti ak.
ti z ratifikacijo sestavni del
veljavne zakonodaje, naj bi
se po Osnutku zakona dosedanjo prakso spremenilo, ker
veliko uporabnikov »Uradnega lista SFRJ« ni zainteresiranih za te pogodbe. Na ta
način bo redna izdaja razbre.
menjena.

MODERNIZACIJA
CARINSKE SLUŽBE
# Temeljito spremenjena fiziognomija
carinske službe, njena družbena vloga
in pomen
# Nove naloge terjajo boljšo tehnično
in kadrovsko opremljenost carinskih
izpostav
Zveznd izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejetje Osnutek
zakona o Programu modernizacije carinske službe od
1. 1976 do 1980 (AS 328). Osnutek bo na eni prihodnjih
sej obravnaval Zvezni zbor
Skupščine SFRJ.

Predloženi zakon je zasnovan na načelu modernizacije carinske službe, da bi bolj
popolno in učinkovito opravljala naloge, ki so pomembne za uresničevanje funkcij
federacije. S tem je mišljena
pospešitev postopka carinjenja blaga, popolnejša kon21
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I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA |
I O PROGRAMU MODERNIZACIJE CARINSKE |
J SLUŽBE OD LETA 1976 DO 1980 — AS 328
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trola potnikov in prevoznih katerih jih ima 85 odstotkov
sredstev v prometu s tujino, visoko, višjo ali srednjo strozmanjšanje stroškov, ki jih kovno izobrazbo. Delajo v
imajo organizacije združene- 202 carinskih izpostavah, na
ga dela prd uvozu in izvoziu mednarodnih mejnih prehoblaga, ter okrepitev ukrepov dih ter v večjih gospodarza varnost države in prepre- skih in prometnih središčih
v notranjosti države.
čevanje carinskih deliktov.
Sedanja opremljenost teh
Čedalje živahnejši gospodarski razvoj naše države in izpostav in vse carinske služstalno naraščanje prometa be le delno ustreza potreblaga in potnikov s tujino so bam, zato je nujno tudi v
naložili carinski službi nove naslednjem petletnem obdobnaloge, s čimer se je v te- ju nadaljevati z naložbami.
melju spremenila fiziogno- V minulih petih letih je obmija službe ter njena vloga seg dela carinske službe naraščal poprečno 15 odstotkov
in pomen .
Zdaj je v carinskih službah na leto, zato se je odpiralo
zaposleno 3.500 delavcev, od nove izpostave ter se je za-

DELO

IZJEMEN

SKUPŠČINSKIH

POLITIČNI

IN EKONOMSKI POMEN
PROGRAMA

# Pristojni republiški, pokrajinski
in občinski organi imajo pomembno
vlogo pri pripravi izpopolnjenih
programov ukrepov in akcij za postopno
vključevanje v delo naših delavcev,
ki se vračajo iz tujine
Na seji Zbora republik in gram obravnavan na seji Odpokrajin, ki je bila 31. majr- bora za družbeni plan in
ca, so izčrpno razpravljali o razvojno politiko.
Po razpravi je Zbor spreProgramu ukrepov in akcij
ža postopno vračanje jugo- jel naslednje sklepe :
Zbor republik in pokrajin
slovanskih zdomcev in za njihovo delovno angažiranje v ugotavlja, da je Program ukdomovini, ki ga je sprejel repov in akcij za postopno
Zvezni izvršni svet. (Prikaz vračanje jugoslovanskih zdomtega Programa smo objavili cev in za njihovo delovno
v prejšnji številki »Poroče- angažiranje v domovini izvalca«). Pred tem je bil Pro- jemnega političnega in eko|l|lllllllllllllllll!llllllllll!llllll!lllllllll!lllll!ll!llllllllllll!!lllll!lllll!lllllll>llll!!llllllllllllllllllllllll!lllllllllll!llllllllll!lllllll!llllll!llllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIII^
1 SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUP- |
I ŠCINE SFRJ O PROGRAMU UKREPOV IN AKCIJ I
I ZA POSTOPNO VRAČANJE JUGOSLOVANSKIH J
I ZDOMCEV IN ZA NJIHOVO DELOVNO ANGA- |
j ŽIRANJE V DOMOVINI
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poslilo 1.100 novih delavcev.
S programom modernizacije carinske službe do 1.
1980 so predvidene naložbe
za naslednje namene: gradnja, rekonstrukcija in adaptacija otbjektov na mejnih
prehodih ter objektov za carinske izpostave in carinarnice, nakup operativno-tehraične opreme, nakup naprav in
opreme za elektronski računski center; nakup druge potrebne opreme in materiala,
pa tudi šolanje in strokovno
izobraževanje kadrov ter nakup stanovanj za zaposlene
v carinskih službah.
POTREBNA FINANČNA
SREDSTVA
Skupščini SFRJ je dostavljen tudi Osnutek zakona o
določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje Pro-

grama modernizacije carinske službe od 1. 1976 do 1980
(AS 329), ki ga bo na eni
prihodnjih sej obravnaval
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
S tem zakonom je predvideno, da se v obdobju od 1.
1976 do 1980 določi iz Proračuna federacije sredstva v
skupnem znesku 895,908.000
dinarjev, od tega v devizah
102,555.400 dinarjev.
Ker so z veljavnim zakonom o financiranju Programa modernizacije carinske
službe za 1. 1976 in 1977 zagotovljena sredstva v skupnem znesku 240 milijonov, bo
obveznost federacije pri zagotovitvi sredstev po novem
zakonu manjša za omenjeni
znesek.
Ta sredstva se daje brez
obveznosti vračila.

TELES
nomskega pomena za našo
državo. Ta Program je dobra
podlaga za določitev dolgoročnejše politike na tem področju kot. tudi za pripravo in
sprejem konkretnih rešitev.
Zbor sodi, da se morajo
v uresničevanje tega Programa, v polni meri vključiti organi vseh družbenopolitičnih
skupnosti, zlasti pomembno
vlogo pa imajo pristojni republiški, pokrajinski in občinski organi, ki morajo v
okviru svoje pristojnosti glede reševanja problema zaposlovanja pripraviti in obdelati programe ukrepov in akcij za postopno vključevanje
v delo jugoslovanskih delavcev, ki se vračajo z dela v
tujini.
Zvezni izvršni svet bo vnesel ustrezne ukrepe in akcije iz tega Programa v besedilo drugega dela Osnutka
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od 1. 1976 do 1980
ter bo ustrezno ukrepal za
njihovo realizacijo.
Zbor pričakuje, da bodo
družbenopolitičnim skupnostim pri realizaciji tega Programa najbolj pomagale
družbenopolitične organizacije, ki bodo s svojim političnim delom pripomogle, da
bo hitreje in čim bolj uspešno izveden.
Pri izvajanju tega Programa gre posebno mesto orga-

nizacijam združenega dela in
drugim samoupravnim organizacijam ter skupnostim, ki
morajo razmišljati o možnostih za odpiranje novih delovnih mest in ustvarjati razmere za hitrejše povećavanje
zaposlenosti ter, v tem sklopu, za bolj popolno delovno
angažiranje
jugoslovanskih
delavcev po njihovi vrnitvi
iz tujine.
Zbor posebej poudarja potrebo ustreznih akcij, da
bi naše zdomce seznanili s
politiko in ukrepi iz tega
Programa. Pri tem si je treba prizadevati, da naši zdomci zvedo za realne možnosti
ter za organizirane ukrepe,
ki jih izvaja naša družba,
da bi se ustvarilo čimbolj
ugodne razmere za njihovo
hitrejšo vrnitev in za delovno angažiranje v domovini.
Predloge, ki so bili izraženi v omenjeni razpravi v
Zboru, bo Zvezni izvršni svet
upošteval pri dopolnitvi Programa ukrepov in akcij za
postopno vračanje jugoslovanskih zdomcev, spremljal
njegovo realizacijo ter o tem
obveščal Zbor republik in
pokrajin.
Zbor republik in pokrajin
bo te sklepe dostavil skupščinam republik in pokrajin,
Zveznemu izvršnemu svetu
ter organom in organizacijam
v federaciji, s katerimi Skupščina sodeluje.

DELEGATSKA

VPRAŠANJA

Popusti za otroke in mladino
v domačem prometu
Delegat v Zveznem zboru
Miroslav Slišković (SR Hrvatska) je zastavil naslednje
vprašanje: Kaj je bilo doslej storjeno za realizacijo
sklepa Zveznega izvršnega
sveta, ki je bil sprejet oktobra 1. 1974 na predlog Zvezne konference Zveze socialistične mladine Jugoslavije in
Počitniške zveze Jugoslavije
glede pobude za sklenitev
medrepubliškega družbenega
dogovora o popustih v potniškem prometu za mladino, ki
organizirano potuje; če se
tak družbeni dogovor pripravlja kdaj je pričakovati,
da bo sklenjen.
Odgovor na zastavljeno
vprašanje je podal na seji
Zbora. 31. marca Boško Di-

mltrijevič, član Zveznega izvršnega sveta in predsednik
Zveznega komiteja za promet in zveze. Poudaril je, da
je Zvezni izvršni svet sklenil, da za izvedbo te pobude
ustanovi pri Zveznem komiteju za promet in zveze skupno delovno skupino predstavnikov Zveznega komiteja
za turizem, Zveznega sekretariata za finance, Zvezne
konference ZSMJ, Počitniške
zveze Jugoslavije in potniškega prometa, z nalogo opraviti potrebna medresorska
usklajevanja in da pripravi
osnutek družbenega dogovora.
Ta delovna skupina je že
končala priprave, ki so potrebne za izvedbo zastavljene

SPREJETI
Na seji Zveznega zbora, ki
je bila 31. marca, so bili
sprejeti naslednji zakoni:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev
(AS 216). Bistvena sprememba sedanjega Zakona js v
tem, da se vojašike zavarovance pri vseh oblikah pokojninskega in invalidskega
zavarovanja glede pravic izenači z osebami, ki te pravice uveljavljajo po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev.
Zakon o merskih enotah in
merilih (AS 237). S tem Zakonom je določeno, da se
sme v javnem prometu uporabljati samo tista merila,
za katera je s pregledom ugo-

naloge in izdelala Osnutek
družbenega dogovora o popustih za otroke in mladino
v notranjem potniškem prometu. Osnutek je dostavljen
vsem zainteresiranim zveznim, republiškim in pokrajinskim organom ter družbenim organizacijam skupaj z
zahtevo, da dajo svoja mnenja, pripombe in predloge
najpozneje do konca letošnjega marca, pri čemer so
mišljena tudi ustrezna soglasja republik in pokrajin.
Na podlagi pripomb in
predlogov bo aprila izdelan
predlog družbenega dogovora. Po tem dogovoru naj bi
se zagotovilo otrokom in
mladini za organizirana skupinska potovanja v notranjem potniškem železniškem,
cestnem, pomorskem, rečnem in letalskem prometu
75 odstotni popust na redno

ceno prevoza, in sicer za skupine najmanj petih oseb.
Od postopka usklajevanja
stališč je torej odvisno, kdaj
bo predlog dokončno sprejet, čeprav je Zvezni komite
za promet in zveze določil,
da mora biti delo na tem
dogovoru končano do začetka letošnje turistične sezone,
da bi se ga lahko izvajalo
že v tej sezoni.
Zvezni komite za promet
in zveze ter delovna skupina
oziroma Zvezni izvršni svet
si bodo prizadevali, da bo v
postopku usklajevanja in dogovarjanja o stališčih z republikami in pokrajinami
prišlo v roku, ki je določen,
do sprejetja in podpisovanja
tega družbenega dogovora, ki
je zelo pomemben za nadaljnji razvoj dejavnosti Zveze
socialistične mladine Jugoslavije in Počitniške zveze Jugoslavije.

332). Spremembe v sedanjem
Zakonu o zavarovanju plačil
med uporabniki • družbenih
sredstev, ki je začel veljati
1. aprila, se nanašajo na podaljšanje roka za predložitev
fakture po opravljeni dobavi
blaga oziroma opravljeni storitvi s predvidenih 5 na 10
dni.
Podaljšan j« tudi rok, v
katerem se plačilo prejetega
blaga in opravljenih storitev
lahko poravna brez izdaje
instrumentov za zavarovanje
plačila, in sicer je podaljšan
z 10 na 15 dni. Pričakovati
je, da se bo s tem načinom
poravnavalo manjše obveznosti, ki so najštevilnejše.
Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju trajnih
obratnih sredstev organizacij

združenega dela (AS 331).
S spremembami sedanjega
Zakona je omogočeno, da
tudi organizacije združenega dela, ki do 31. decembra
1975 niso zagotovile z zakonom predpisanega minimuma
trajnih obratnih sredstev, to
storijo do konca 1. 1977, s
tem da najmanj polovico
manjkajočega zneska zagotovijo do 31. decembra 1976.
Dokler organizacija združenega dela ne zagotovi trajnih
obratnih sredstev v višini, ki
je predvidena s spremembo
zakona, ne more vlagati svojih sredstev v investicije in
ne more dajati kreditov, ne
oročati denarnih sredstev in
vpisovati posojil, razen posojil, ki so predpisana z zakonom.

ZAKONI

tovljeno, da so kot takšna
žigosana oziroma za katera
je izdano spričevalo o pravilnosti.
Zakon o položaju in pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije (AS 239), s katerim je
potrjen splošno jugoslovanski
značaj in pomen te humanitarne, množične in samoupravne organizacije, ki ima
javna pooblastila za opravljanje določenih nalog, ki
imajo pomen za vso Jugoslavijo in mednarodno skupnost.
Na isti seji je Zvezni zbor
sprejel tudi dva zakona po
hitrem postopku:
Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev (AS

M

VSEBINA
Iz Skupščine SR Slovenije:

Iz Skupščine SFRJ:

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS
— Stališča Skupščine SR Slovenije k poročiloma
Družbenega pravobranilca samoupravljanja
SR Slovenije o stanju, pojavih in problemih
na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za 1. 1975 in
Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu
sodišč združenega dela v SR Sloveniji

1
1

1

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
— Poročilo o delu SDK v SR Sloveniji v 1. 1975
(ESA 560 )
3
IZ DELA DELEGACIJE SKUPŠČINE SRS
V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN
SKUPŠČINE SFRJ:
— Informacija o zaključenem usklajevanju prvega
dela srednjeročnega plana razvoja Jugoslavije
»Skupni interesi in cilji družbenega in ekonomskega razvoja«
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 31. 3. 1976)
— Registracija oz. evidentiranje kmetijskih
traktorjev
— Kje so meje skupne porabe?
— Analizirati zakon o stanovanjskih razmerjih
— Ocenjevanje ustanoviteljskih vlog v POZD
— Cesta skozi Vrtojbo neustrezna?
— Rehabilitacijski objekti
(ZBOR OBČIN 31. 3. 1076)
— Čemu »zasavsko-savinjska regija«?
— Registracija oz. evidentiranje kmetijskih
traktorjev
— Cesta skozi Vrtojbo neustrezna?

4

6
6
7
7
8
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9
10
10

Pojasnilo Republiškega sekretariata za finance o načinu izpolnjevanja finančnih obveznosti
v zvezi s podpisovanjem samoupravnih sporazumov o nadomestilu v 1. 1975 izpadlih transportnih dohodkov TOZD, združenih v 2G-ŽTP
Ljubljana ter o zagotavljanju sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz prometa z električno energijo
10

OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
— Dohodek se ustvarja in deli v temeljni organizaciji (Povzetek prvega dela Osnutka zakona
o združenem delu)
H
RAZVOJNA POLITIKA
— Osnovni cilj ekonomske politike — hitrejši
samoupravni razvoj gospodarstva (Osnutek
drugega dela Družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1. 1976 do 1980 — AS 141)
IS
— Pospešiti samoupravno graditev družbenoekonomskega sistema (Usklajevanje stališč republik in pokrajin do prvega dela Osnutka družbenega plana Jugoslavije — K AS 141)
18
NOVI PREDPISI
— Odpraviti pomanjkanje življenjsko važnih zdravil na našem trgu (Obravnavanje Osnutka zakona o dajanju zdravil v promet v delovnih
telesih Zveznega zbora — K AS 132)
20
ZVEZNA UPRAVA
— Razširja se vrste aktov za objavo v »Uradnem
listu SFRJ« (Osnutek zakona o objavljanju
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov
ter splošnih aktov — AS 325 )
21
— Modernizacija carinske službe (Osnutek zakona
o Programu modernizacije carinske službe
od 1. 1976 do 1980 — AS 328 )
21
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES
— Izjemen politični in ekonomski pomen programa (Sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o Programu ukrepov in akcij za
postopno vračanje jugoslovanskih zdomcev
in za njihovo delovno angažiranje v domovini) 22
DELEGATSKA VPRAŠANJA
— Popusti za otroke in mladino v domačem prometu
23
SPREJETI ZAKONI

23
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