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SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Seja vseh treh zborov
Skupščine SR Slovenije so
sklicane za 24. novembra 1976.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
— osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1076 do leta
1980 v letu 1977;
— predlog zakona o, spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije
(ESA 649).
Zbor združenega dela in
zbor občin bosta obravnavala
tudi:
— osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977
(ESA 687):
— predlog zakona o skupnostih za ceste (ESA 517);
— predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah (ESA 619);
— predlog za izdajo zakona
o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem,
z osnutkom zakona (ESA
670);
— predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju,
z osnutkom zakona (ESA
590);
— predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o pokojninskem ln invalidskem
zavarovanju (ESA 474);
— predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst ter njihovih razvojnih oblik (ESA 165);

— osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (ESA 684);
— osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz
za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin
za leto 1977 (ESA 685);
— osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj v
graditev poslopja i in ureditev
stalne muzejske zbirke Muzeja revolucije narodov in
narodnosti Jugoslavije od leta
1977 do leta 1980 (ESA 672);
— dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za
razvoj proizvodnje nekovin
v obdobju od leta 1976 do leta 1980 (ESA 681);
— dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o
razvoju PTT prometa v obdobju od leta 1976 do leta
1980 (ESA 682).
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:
— Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj, Washington, za projekt Sarajevo — varstvo pred
onesnaženjem zraka (YU
1264-1 in YU 1364-2) (ESA
683).
Dnevni red seje zbora združenega dela in dnevni red seje zbora občin bo predvidoma
razširjen še s predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti za obdobje od leta
1976 do leta 1980.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Vsi trije zbori skupščine
SR Slovenije so na sejah 20.
oktobra 1976 sprejeli:
— stališča do obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in
problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti;
— predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih
temeljih za financiranje ljudske obrambe;
— vsak svoj program dela
za obdobje od septembra 1976
(te programe bomo objavili
v naslednji številki »Poročevalca«),
Zbor združenega dela in
Zbor sta sprejela tudi:
— predlog za izdajo zakona o prekrških, z osnutkom
(v skladu s stališči, ki jih
je zavzel do tega akta Družbenopolitični zbor);
— predlog zakona o var.
stvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč;
— predlog zateona o sladkovodnem ribištvu;
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- .
kona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačih za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Zbor občin ga je obravnaval in sprejel po hitrem postopku, tako
kot je predlagal Izvršni svet,
Zbor združenega dela pa je
predlog za obravnavo po hitrem, postopku zavrnil, tako
da je akt obravnaval in sprejel kot predlog za izdajo in
osnutek zakona);

— predlog za izdajo zakona o lukah; z osnutkom zako.
na;
— predlog «dloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti lesarstva v
SR Sloveniji;
— sklep o soglasju k osnutku zakona O dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv;
— sklep o potrditvi dogovoru družbenega plana Jugoslavije za razvoj strojne industrije in ladjedelništva v
obdobju 1967—1980;
— sklep o potrditvi dogovora o temeljih družbenega
plana Jugoslavije za razvoj
proizvodnje bazične kemije
v času od 1. 1976 do 1980.
Zbor združenega dela je
poleg tega sprejel:
— sklep o soglasju k osnutku zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s
tujino;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o prometu blaga
in storitev s tujino;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o opravljanju
gospodarskih dejavnosti v
tujini;
— sklep, s katerih pooblašča delegacijo Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ,
da v skladu s stališči odbora za finance Zbora združenega dela nadaljuje usklajevanje tega zakonskega osnutka;
— sklep o soglasju k osnutku zakona o Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva;
— odlok o soglaju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ
in Mednarodno banko za ob-

novo in razvoj (projekt razvoja moravske regije);
— odlok o soglasju k pred
logu zakona o ratifikaciji spo
razuma o garanciji med
SFRJ in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj (II. kre
elitna linija za industrijske
objekte);
— odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ

in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (projekt vodovoda in kanalizacije v Sarajevu);
— odlok o soglasju k pred
logu zakona o ratifikaciji sporazuma o varstvu investicij
med Jugoslavijo in Nizozemsko;
— odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Inter-

ameriške banke za razvoj;
glede osnutka zakona o temeljih denarnega sistema pa
je ugotovil, da je v skladu
s stališči, ki jih je bil sprejel Zbor združenega dela.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta umaknila z
dnevnega reda:
— predlog za izdajo zako
na o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju, k osnutku zakona (obravnavala ga bosta na naslednjih sejah, ker se je izkazalo, da je treba razčistiti še
nekaj odprtih vprašanjJ;
— predlog za potrditev
spremembe 54. člena statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije (predlog je
umaknila Kulturna skupnost
Slovenije).

VPRAŠANJA DELEGACIJIN DELEGATOV
ZBOR OBČIN 20. 10. 1976
Se je BORBA zmotila pri »900 km
avtocest« ?
Delegat Bajko Certalič (ob- met med Evropo in Bližnjim
čina Maribor) je navedel v vzhodom prek Slovenije ter
svojem delegatskem vpraša- s kakšnimi ukrepi in kako
nju, da je bil v zagrebški hitro bodo ob ugotovljeni
izdaji dnevnika »Borba« 27.9. rasti prometa izboljšane pro1976 objavljen članek, v ka- metne razmere na cestnem
terem je napovedano sko- odseku Šentilj—Maribor z odrajšnje podpisovanje družbe- sekom proti Zagrebu?« (gre
nega dogovora republik in za enako vprašanje kot ga
pokrajin o izgradnji moder- je bil zastavil v Zboru zdrunih prometnic v Jugoslaviji ženega dela janko Muraus,
do leta 1980. V tem članku delegat gospodarskega, podpod naslovom »900 km avto- ročja 13. okoliša s sedežem
cest« je navedeno med dru- v Mariboru, in ki je nanj
gim, da je z družbenim do- delno odgovoril član Izvršnegovorom predvideno, da bi ga sveta in republiški sekrese v Sloveniji do leta 1980 tar za urbanizem Boris Mizgradilo naslednje odseke kaš na seji ZZD 29.9. 1976
avtomobilskih cest; Kranj— — glej 23. št. »Poročevalca«,
Ljubljana,
Črnuče—Dolgi str. 31).
Član Izvršnega sveta in
most—Škofljica, Sežana—Razdrto in da se bo začelo pre- predsednik Republiškega kobijati tunel skozi Karavanke. miteja za promet in zveze
V zvezi s to vestjo je de- Livio Jakomin je posredoval
legat zastavil Izvršnemu sve- tale odgovor:
tu Slovenije naslednja vpra»Samoupravni
sporazum
šanja: »Ali so podatki v na- o temeljih plana razvoja mavedenem članku točni in na gistralnih in regionalnih cest
kakšnih planskih dokumentih v SR Sloveniji za obdobje
so osnovani? — Ce so ti po- 1976—1980, ki je bil podpisan
datki točni, je vprašanje za- in sprejet v Skupščini SR Slokaj so izpuščeni nekateri od- venije v 5. členu navaja, da
seki, ki jih vključuje podpi- se.bodo prioritetno na novo
sani dogovor o temeljih druž. gradili odseki avtocest oz.
benega plana SR Slovenije hitrih cest: Dolgi most—Vrhza obdobje 1976—1980, ker nika, Črnuče—Dolgi most,
niso navedeni ti-le odseki in predor Karavanke, mestni del
objekti: rekonstrukcija mej- hitre ceste skozi Maribor
nega prehoda Šentilj, mestna obalna cesta, magistralna cedel hitre ceste v Mariboru, sta skozi Celje in rekonstrukzačetek del na cestnem od- cija mejnega prehoda v Šenseku Šentilj—Pesnica. — Ali tilju.
bo SR Slovenija takšen družV skladu z obveznostmi
beni dogovor republik in po- iz meddržavne pogodbe z Ita.
krajin o izgradnji cest v Ju- lijo se bodo gradili odseki
goslaviji do leta 1980 podpi- cest: mejni prehod Vrtojba
sala? — Kako bo v nasled- s priključkom na cesto Nonjih letih organiziran pro- va Gorica—Razdrto in pri3

ključki cest Ravne—Kambreško ter Solkan—Brdo.
V odvisnosti od mednarodnih in domačih posojil ter
povečanja cen pogonskim gorivom se bodo začela dela
na odsekih Razdrto—Femetiči, Naklo—Ljubljana, Dolgi
most—Škofljica, Pesnica—Šentilj, Selo—Nova Gorica in
dodatni pasovi na cesti Ljubljana—Višnja gora. Iz navedenega 5. člena izhajajo obveznosti SR Slovenije do gradnje posameznih odsekov, ki
so primarnega pomena za
razvoj cestnega omrežja pri
nas.
Družbeni dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj magistralnih cest v obdobju 1976 do
1980 pa določa kot osnovno
prioriteto za cestno omrežje
SFRJ transjugoslovansko avtocesto Bratstva in enotnosti,
ki poteka od Karavank do
Djevdjelije.
Na osnovi sprejetega Samoupravnega sporazuma o
temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest
v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980 je SR Slovenija
vključila v Družbeni dogovor o temeljih družbenega
plana Jugoslavije za razvoj
magistralnih cest odseke, ki
se na območju SR Slovenije
vključujejo v avtocesto Bratstva in enotnosti.
Odseke, katerih gradnja je
predvidena s samoupravnim
sporazumom SR Slovenije in
so vezani na pogoje, ki jih
vsebuje meddržavna pogodba
z Italijo, je SR Slovenija
vključila v Družbeni dogovor SFRJ zato, ker menimo,
da se mora finančna konstrukcija za njihovo izgradnjo
iskati izven republiške kote.
V interesu SR Slovenije je,
da se navedeni družbeni dogovor uskladi in podpiše z

vsemi republikami in pokrajinama, kajti le tako obstoja možnost angažiranja večjih sredstev tudi za druge
odseke cest predvidene v samoupravnem sporazumu.
Nedvomno je naraščajoči
cestni tranzitni promet preko SR Slovenije dosegel
takšen obseg, da predstavlja
že resno oviro za normalno
odvijanje prometa po naših
cestah, zato bo SR Slovenija v okviru izdelave Družbenega dogovora o prometni
politiki in akcijskega programa za izvajanje skladnega
razvoja prometa morala v
najkrajšem času sprejeti ukrepe za preusmeritev dela
cestnega tranzitnega prometa na železnico. Zlasti je potrebno takoj usposobiti železnico in organizirati prevoze
v kombiniranem prometu, to
je prevoze tovornih vozil po
železnici po sistemu, ki se
že uveljavlja na relaciji
Koln—Ljubljana.
Prav tako menimo, da je
z mednarodnimi pogodbami
potrebno doseči soglasje, da
se ti tranzitni tovori preusmerjajo preko naših luk
v namembne države. Seveda v celoti ne bo možno
vseh tovorov preusmeriti na
druge zvrsti prometa, zato
bo potrebno pospešeno modernizirati in zgraditi tiste cestne odseke, ki sedaj tvorijo
ozka grla in onemogočajo
normalno odvijanje prometa.
S Samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za
obdobje 1976—1980 pa se rešujejo najbolj frekventni odseki cest v katere so vključeni tudi: hitra cesta skozi
Maribor, rekonstrukcija mejnega prehoda Šentilj in začetek del na trasi Šentilj—
Pesnica.«

Delovni čas upravnih organov
prilagoditi potrebam občanov
Delegat Franc Dejak (ob- Dnevni delovni čas ne sme
čina Ljubljana-š iška) je za- presegati deset ur. S to dostavil delegatsko vprašanje, ločbo je bilo zakonsko poki se nanaša na prilagoditev oblastilo omejeno tako, da
delovnega časa upravnih or- je možno delovni čas premiganov potrebam delovnih kati le za eno uro.
ljudi in občanov tako, da bi
Upravni organi občinskih
bile uradne ure za stranke skupščin so od uveljavitve
vsaij dvakrat tedensko v po- citiranega zakona storili dopoldanskem času.
ločene ukrepe za lažje uve.
Alojz Domjan, podsekretar Ijavljanje pravic in dolžnosti
v Republiškem sekretariatu občanov z organizacijo spreza pravosodje, organizacijo jemnih pisarn, poenotenjem
uprave in proračun je posre- obrazcev za vloge, z uvedbo
doval tale odgovor:
dežurne službe ob sobotah
»2e ob sprejemanju zako- in z drugimi ukrepi. Kljub
na o 5-dnevnem delovnem temu so, predvsem v zadtednu v SR Sloveniji (Urad- njem času, bile dane mnoge
ni list SRS, št. 8/69) so bili pobude za drugačno raajporedani predlogi za bolj prožno ditev delovnega časa tako v
določanje delovnega časa v državnih organih kakor tudi
okviru 5-dnevnega delovnega v organizacijah s področja
tedna. Vendar je takrat pre- družbenih dejavnosti.
vladalo mnenje, da se le
Tako tudi Zvezni odbor
ob sredah (enkrat v tednu) sindikata družbenih dejavnodeli delovnega časa razporedi sti Jugoslavije v posebnem
tudi na čas med 15. in 19. gradivu, kjer je obravnavauro z omejitvijo, da delovni na organizacija in delovni
čas ne sme presegati 10 ur. čas v funkciji povečanja pro.
V skladu z določbo 4. čle- duktivnosti dela, opozarja na
na citiranega zakona sicer neustreznost delovnega časa
lahko državni organi in or- v državnih organih. Pri tem
ganizacije, ki opravljajo za. je predvsem ugotovljeno, da
deve javnega pomena, svoj delovni ljudje oziroma obdelovni čas razporedijo dru- čani pri urejanju zadev v
gače kot je določeno z za- državnih organih po nepokonom, vendar pod pogo. trebnem izostajajo z dela,
jem, če to terjajo posebne kar vse negativno vpliva na
potrebe službe ali narava produktivnost dela.
dela in Če dobijo soglasje
Upoštevajoč načela zakona
Izvršnega sveta Skupščine o združenem delu in predvi.
SR Slovenije oziroma so- denega zakona o osnovah siglasje občinske skupščine. stema državne uprave, kakor
Z odlokom o razporeditvi de- tudi danih pobud v tej smelovnega časa v okviru 5- ri, bo Izvršni svet Skupščine
dnevnega delovnega tedna SR Slovenije predlagal, da
(Uradni list SRS, št. 51/71) se zakon o 5-dnevnem deje Izvršni svet Skupščine SR lovnem tednu v SR Sloveniji
Slovenije določil delovni čas ustrezno spremeni oziroma
za sredo od 7. do 17. ure, dopolni. Z drugačno razpoza druge dneve pa od 7. do reditvijo delovnega časa v
15. ure. Občinska skupščina upravnih organih naj bi bilo
lahko izjemoma določi za delovnim ljudem in občanom
svoje organe in organizacije, ter drugim strankam omogo.
ki opravljajo zadeve javnega čeno čim lažje uveljavljanje
pomena tudi drugačen raz- njihovih pravic in dolžnosti.
pored delovnega časa, vendar Tako bo odsotnost z dela zatako, da obvezno zajema čas radi opravkov pri upravnih
med 7. in 14. uro, ob sredah organih omejena na najmanjpa čas med 7. in 16. uro. šo možno mero.«
Sredstva za odpravo posledic potresa
na Kozjanskem
Delegat inž. Viktor Hrast- drugi dejavniki, da se občanik (občina Šmarje pri Jel- ni, ki jih je oškodoval pošah) je v imenu obeh žbo. tres, izenačijo v pravicah in
rov skupščin občin Šmarje dolžnostih z drugimi prizapri Jelšah in Šentjur pri Ce- detimi po elementarnih nelju zastavil tole delegatsko srečah v SFRJ in v SR Slo.
vprašanje: »Kaj bo ukrenil veniji, in kdaj bodo paritetrepubliški izvršni svet in na sredstva na voljo tudi

občanom obeh občin?«
Republiška podsekretarka
v republiškem sekretariatu
za finance Mara Rovan je
posredovala tale odgovor:
»Letošnja sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
iz virov primarne emisije so
namenjena odpravi posledic
naravnih nesreč (potres, poplava), ki so nastale v letošnjem letu. SR Slovenija
je od skupno odobrenih sredstev prejela 250 milijonov
dinarjev za odpravo posledic
potresa v Posočju. Izvršni

svet Skupščine SR Slovenilje
je predlagal združenju poslovnih bank, da vse poslovne banke na območju SR
Slovenije sklenejo dogovor
o združevanju sredstev za
dajanje potrošniških kreditov za odpravo posledic potresa v Posočju in na Kozjanskem pod pogoji, ki so
določeni z odlokom Zveznega izvršnega sveta o dajanju
potrošniških posojil za od.
pravo posledic naravnih nesreč«.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
20. 10. 1976
Se je BORBA zmotila pri »900 km
avtocest« ?
Na vprašanje, ki ga je bil seji ZZD 29.9.1976 (glej 23.
zastavil Janko Muraus, dele. št. »Poročevalca«, str. 31), je
gat gospodarskega področja član Izvršnega sveta in pred13. okoliša (s sedežem v Ma- sednik Republiškega komiteriboru) in ki je nanj delno ja za promet in zveze Livio
odgovoril član Izvršnega sve- Jakomin posredoval enak odta in republiški sekretar za govor kot v Zboru občin.
urbanizem Boris Mikoš na
Delovni čas upravnih organov
prilagoditi potrebam občanov
Bogomir t Horvat, delegat zakonov, ki se nanašajo na
gospodarskega podorčja 32. področje organizacije repubokoliša (s sedežem v občini liških upravnih organov in
Ljubljana-šiška) je zastavil na načela za organizacijo
v zvezi z delovnim časom dela občinskih upravnih or.
upravnih organov enako de- ganov, je določen v progralegatsko vprašanje kot dele- mih dela skupščinskih zbogat Franc Dejak v Zboru rov. Izvršni svet predvideva
občin, članica Izvršnega sve- — kar pa je seveda odvisno
ta in republiška sekretarka od zveznega zakona o zdruza pravosodje, organizacijo ženem delu in od sistemskeuprave in proračun Eva Na- ga zveznega zakona o sisteglič je posredovala enak od- mu državne uprave, da bo
govor kot je bil dan v Zbo- to vprašanje predloženo v
ru občin. Na dodatno vpra- razrešitev Skupščini SR Slo.
šanje predstavnika delegacije veni je najkasneje sredi prigospodarskega področja 32. hodnjega leta, obenem z vseokoliša, kdaj bo Izvršni svet mi drugimi sistemskimi vpra.
Slovenije predlagal spremem. šanji državne uprave. Izvršni
bo zakonske ureditve delov, svet Slovenije si bo prizadenega časa upravnih organov, val za to, da bodo zadevni
pa je Eva Naglic pojasnila: postopki v Skupščini SR
Rok, v katerem naj Skupšči- Slovenije tekli vzporedno s
na SR Slovenije obravnava postopki v Skupščini SFRJ.
kompleks vseh sistemskih
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
20. 10. 1976
Uvozne dajatve na
mehanizacijo
Delegat Jože Pratemgirazer
je zastavil delegatsko vprašanje, ali lahko pričakujemo,

kmetijsko
da bo Zvezni sekretariat za
finance spremenil svoje stališče v tem smislu, da M

bile oproščene prometnega
davka tudi kosilnice, ki imajo manjšo širino zajema kot
1,5 metra. Delegata nadalje
zanima, ali lahko pričakujemo sprostitev neustreznega
carinskega limita. Navedel
je, da po sedanjih predpisih
lahko naš občan uvozi iz tujine določeno blago do vrednosti 800 dinarjev. Delegat
sodi, da glede na skokovito
rast cen, zlasti kar se tiče
kmetijske mehanizacije, ta
omejitev ni več ustrezna.
Pomočnik republiškega sekretarja za finance Janez Si.
tar je posredoval tale odgovor:
»1. Po izdaji mnenja Zveznega sekretariata za finance, št. 5/1-5550/2 z dne 24.4.
1073, da so oproščene plačila prometnega davka tudi
samohodne kosilnice s širino zajema izpod 1,5 metra,
ker imajo v bistvu enak značaj kot ostale večje kosilnice, so nekateri prodajalci kosilnic začeli prodajati brez
prometnega davka tudi par-

kovne kosilnice. Te kosilnice
pa se v kmetijski proizvodnji sploh ne uporabljajo in
jih tudi ne kupujejo individualni kmetijski proizvajalci, marveč predvsem lastniki
individualnih stanovanjskih
hiš za košnjo trave po svojih vrtovih. Iz navedenega
razloga je po našem mnenju
Zvezni sekretariat za finance
spremenil svoje stališče, pri
tem pa ni imel namena obdavčiti tistih manjših kosilnic, ki jih uporabljajo kmetijski proizvajalci.
Po uveljavitvi pravilnika o
spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi davčnih
stopenj ter o načinu evidence, obračunavanju in plačevanju davka od prometa proizvodov in storitev (Uradni
list SFRJ, št. 4/76), v katerem so v 24. členu našteti
med drugimi kmetijskimi
stroji le samovozni stroji za
košnjo trave s širino zajema
1,5 m in več, smo po predhodnem posvetu s predstav-

CZ URADNI LIST PRIPOROČA:
— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom;

nikom zveznega sekretariata
za finance posredovali »Agrotehniki« Ljubljana pojasnilo
(naš dopis št. 421-1/76 z dne
12.3.1976), da oprastetev velja tudi za samohodne motorne kosilnice s širino zajema od 0,75 metra in več, ker
je način košnje s temi kosilnicami enak kot s traktorskimi kosilnicami in se torej uporabljajo v kmetijski
proizvodnji. Pripomnili pa
smo, da oprositev ne velja
za vse vrste ročnih in motornih parkovnih kosilnic, ker
je način košnje s temi kosilnicami bistveno drugačen
in se zato v kmetijski proizvodnji sploh ne uporabljajo.
To pojasnilo je bilo objavljeno tudi v prilogi Gospodar,
skega vestnika »Iz prakse za
prakso« št. 15 z dne 15.4.
1976 in so bili s tem posredno seznanjeni tudj drugi prodajalci.
Od navedenih kosilnic se
torej v notranjem prometu
ne plačuje prometni davek.
Zvezni sekretariat za finance

smo že opozorili na različno
uporabo predpisov glede
oprostitve, kar velja za različen pristop v notranjem
prometu v primerjavi z obračunom prometnega davka ob
uvozu. Pismenega odgovora
sicer še nismo prejeli, glede
na telefonski razgovor pa
pričakujemo, da bo omenjeni pravilnik v bližnji prihodnosti spremenjen v smislu
prej navedenega pojasnila.
2. Višina vrednosti predmetov, ki jih smejo državljani prinašati iz tujine, se
je do sedaj stalno prilagajala
glede na rast cen, tako je
bilo npr. z Odlokom o spremembi odloka o pogojih, ob
katerih smejo državljani prinašati posamezne predmete
iz tujine z dne 25. 7.1974 (Ur.
list SFRJ, št. 39/74) dvignjena od 50.000 na 80.000 S dinarjev. Po informacijah Zveznega sekretariata za zunanjo
trgovino se trenutno ne pri.
pravlja predlog za povečanje
tega limita.«

jasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonom■
skih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti
tuiranje. vpis v sodni register, sredstva delovnih organizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem
delu itd.).

— OSTAVO SR SUJVENIJE v Italijanščini m madžarščini;
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE;
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE
o eni knjižici;
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JUGOSLAVIJE;
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič:
PRAVDNI POSTOPEK;
— Franc Slnlc: PRAVNI IZRAZI;
— Dt. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO
— ZBIRKO UST AVNO-SODNIR PREDPISOV;
— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA In drugi predpisi s
■področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;

SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in republiški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po-
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PRAVDNI POSTOPEK univ. proj dr. Jožeta Juharta
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik
Vrhovnega sodišča SRS In Dragica Wedam-Lukič, asistentka pravne fakultete v Ljubljam glede na novele
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s
stvarnim kazalom.
STANOVANJSKI PREDPISI i - obravnavajo samoupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim
členom),,samoupravni sporazum o ustanovitvi In statut
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih
skupnosti SRS.
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospo
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnim
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj
skih zadrugah.
OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov In naslovne
strani ovitka za volilne imenike.
CZ URADNI LISI SRS, Ljubljana,
Veselova 11, p. p 379/Vll
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• Stečaj povsem izloči dolžnike iz gospodarskega življenja, prisilna poravnava
pa jim zagotavlja nadaljnji obstoj ob obveznosti, da v določeni meri izplačajo upnike
• Ukrepi za preprečevanje prisilne poravnave na podlagi fiktivnih terjatev
• Terjatve, ki se jih ugotovi v postopku prisilne poravnave, štejejo kot ugotovljene
tudi v stečajnem postopku
• Preprečevanje zmanjševanja stanovanjskega sklada v družbeni lasti v primeru
stečajnega postopka
• V postopek za prisilno poravnavo se uvaja upniški odbor kot organ, ki naj varuje
interes upnikov
V skladu s stališčem, da PRECEJŠNJE
mora biti določeno število SPREMEMBE
zveznih zakonov do konca le- VELJAVNEGA ZAKONA
tošnjega leta usklajeno z UstaPredlagatelj poudarja zlasti
vo SFRJ, je Zvezni izvršni
svet poslal Skupščini SFRj okoliščino, da je UstavaSFRJ
Predlog za izdajo zakona o predvidela nove oblike orgaprisilni poravnavi in stečaju nizacij združenega dela oziro
(z Osnutkom zakona). O tem ma, da Osnutek zakona o
zakonskem besedilu bo tekla združenem delu uvaja drugarazprava v delovnih telesih čen sistem odgovornosti orZveznega zbora Skupščine ganizacij združenega dela. Vse
SFRJ, zatem pa ga bo ta to narekuje precejšnje spreZbor sprejel na eni svojih sej. membe veljavnega Zakona,
Veljavni Zakon o prisilni obenem pa tudi, da se vanj
poravnavi in stečaju je bil vključi nove določbe, ker je
izdan 1.1965, torej v času go- treba urediti razmerja, ki do■ spodarske reforme. Zato so slej v njem niso bila zajeta.
Osnutek zakona o prisilni
njegove rešitve prilagojene tedaj veljavnemu gospodarske- poravnavi in stečaju je izdemu sistemu in so ustrezale lan na podlagi rešitev, ki jih
takratni praksi. Odkar pa so vsebuje Osnutek zakona o
bili sprejeti ustavni amand- združenem delu. In če bo
maji, je izvajanje tega Zako- slednji .spremenjen glede
na začelo povzročati določene vprašanj, ki se nanašajo na
probleme. Zavoljo tega je bil prisilno poravnavo in stečaj
organizacij združenega dela,
zakon trikrat noveliran.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
I OSNUTEK ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI |
I IN STEČAJU
miimmimiiiiiiiimimniiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiniiiiiiiii

bo to vsekakor vplivalo tudi
na rešitve, ki jih zdaj nudi
Osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Zavoljo tega se v našem prikazu zelo
obsežne in zapletene tvarine
tega zakona omejujemo na
navajanje najbolj bistvenih
določb in novih rešitev, ki
so predlagane.
V prvem, uvodnem poglavju so določbe, ki dajejo os
novno obeležje zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Gre
za eno od novosti v sistematizaciji tvarine, saj veljavni
Zakon tega dela nima, marveč izraža načela v raznih določbah in nesistematično.
Naslednja bistvena določba
vsebuje načelo o tem, da so
z organizacijo združenega dela mišljene vse organizacije
združenega dela, organizacije
poslovnega združevanja, zadruge kakor tudi skupnosti,
ki opravljajo gospodarsko dejavnost. V zvezi s tem je poudarjeno, da se nanašajo določbe o prisilni poravnavi na
vse naštete organizacije, določbe o stečaju pa veljajo le,
če je s tem ali z drugim za-

konom predviden stečajni postopek.
Osnutek zakona določa, da
je s prisilno poravnavo mišljena oblika sanacije v organizaciji združenega dela, ki se
jo uporabi, ko so izpolnjeni
pogoji, da se da organizacijo
pod stečaj. Ukrepi, ki se jih
tedaj uvede, povzročijo, da
se za določeno dobo izključi
stečaj, vendar vselej obstaja
možnost, da se uvede stečaj,
če sanacija ne uspe.
KDAJ PRIDE
DO STEČAJA
Stečaj je poseben postopek,
ki se ga opravi za organizacijo združenega dela, v katerem
se izvaja ukrepe, ki imajo za
posledico popolno prenehanje organizacije združenega
dela v formalnem in materialnem pogledu, pa tudi določene posledice za združene delavce in organe upravljanja,
vključno z uporabo kazenskih
ukrepov.
Materialno-pravnim podmenam za uvedbo stečaja je odmerjena posebna pozornost.
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Tako bo do stečaja prišlo, če
organizacija združenega dela
več kot leto dni ne krije materialnih .stroškov in amortizacije; če delavci več kot eno
leto prejemajo le minimalne
osebne dohodke iz sredstev
OZ-D; če v treh mesecih, odkar so bili zagotovljeni minimalni osebni dohodki iz
sredstev skupnih rezerv, družbenopolitična skupnost ne sanira OZD ali uvede druge
ekonomsike ali upravne ukrepe v skladu z zakonom; če
OZD več kot šest mesecev ne
plača prispevkov in davkov;
če niti prisilno ne more plačati upnikom terjatev iz iz
vrtilnega naslova itn. Obkonnaj opomnimo, da stečajnega postopka za OZD ni mo.
goče uvesti, če se je ni prej
poskusilo sanirati z redno sanacijo ali s prisilno poravnavo.
Kot vidimo je torej poglavitni namen tega zakona varstvo upnikov in družbe pred
slabim poslovanjem organizacij združenega dela. S stečajem se dolžnika povsem izloči iz gospodanslkega življenja,
bistvo prisilne poravnave pa
je v tem, da se dolžniku zagotovi nadaljnji obstoj in sicer tatoo, da se mu dovoli izplačati upnike v novih podaljšanih rokih ah v zmanjšanih
zneskih.
NOVOSTI V POSTOPKU
ZA PRISILNO
PORAVNAVO
Poleg določb, ki vsebujejo
načela o hitrosti stečajnega
postopka in prisilne poravnave oziroma o pristojnosti sodišča, ki vodi ta postopek, sta
posebej poudarjeni dve norosti. Prisilno poravnavo ter
stečajni postopek se lahko
uvede šele v primeru, če terjatev ni mogoče poplačati od
drugih TOZD v skladu z odgovornostjo za obveznosti, ki
jo imajo te organizacije po
samoupravnem sporazumu.
Postopek za prisilno poravnavo pa ne bo uveden za dolžnika, ki je že bil v tem postopku, za čas, ko je bila prisilna poravnava končana.
Po veljavnem Zakonu opraivlja postopek za prisilno
poravnavo poravnalni svet.
Zdaj se uvaja novost, po kateri poleg senata nastopa tudi upravitelj pravilne poravflave, katerega dolžnost je, da
nadzira seznam upnikov in da
kontrolira verodostojnost in
resničnost prijavljenih terjatev. Upravitelj pravilne porav-

nave je uveden zategadelj, da
bi se preprečilo precej razširjeno praikso potrjevanja prisilne poravnave na podlagi
fiktivnih terjatev.
Pomembna novost so tudi
določbe, ki se nanašajo na poslovanje dolžnika, ki je predlagal prisilno poravnavo. Da
bi se zavarovalo interese upnikov, je določeno, da sme
dolžnik od dneva, ko je predlagal prisilno poravnavo, do
začetka postopka opravljati le
tekoče zadeve oziroma da ne
sme od-tujevati ali obremenjevati sredstev, s katerimi razpolaga, kot tudi ne prevzemati jamstva ali dajati avale.
Vprašanje zapadlosti terjatev je v dosedanji praksi povzročalo velike probleme. Iz
veljavnega Zakona namreč izhaja; da se v postopku prisilne poravnave šteje v,se nezapadle terjatve kot zapadle.
Zato so bile ob dosedanjem
izvajanju tega pravila tiste
organizacije združenega dela,
ki imajo velike investicijske
kredite, po končani poravnavi
v precej neugodnejšem položaju. saj bi jim tudi takšni
dolgoročni krediti zapadli v
plačilo v enem ali dveh letih.
Sodna r>t'aksa je bila doslej
na stmiicu, da dolgoročni krediti ne zapadejo z uvedbo postopka za prisilno poravnavo.
Z ustreznimi določbami Osnutka zakona pa dobiva ta
praksa zakonsko osnovo.
V postopku za prisilno poravnavo se ne uporablja določb o obrestih tako, kot je
predvideno za stečajni postopek. Obresti na prijavljene
terjatve namreč tečejo- do
konca prisilne poravnave, a
ne obračuna se jih za čas odloga plačila, znova pa tečejo,
če zmanjšana terjatev ni bila poravnana v določenem roku.
Da bi onemogočil zavlačevanje postopka prisilne poravnave (stalno nove ponudbe s
strani dolžnika), se z Osnutkom uvaja novost, po kateri
sme dolžnik dati poleg prve
ponudbe samo še eno, ki pa
mora ustrezati vsem pogojem
Kar zadeva pravna sredstva
je predvidena pravica pritožbe za vse upnike, ki so glasovali proti prisilni poravnavi, ter za dolžnikovega poroka. Pa tudi nasprotno, zoper
sklep, s katerim se zavrne
takšno poravnavo, imajo pravico pritožbe dolžnik in vsi
upniki, ki so glasovali za poravnavo.

Naj omenimo samo še dve
novosti iz poglavja, ki ureja
postopek za prisilno poravnavo OZD. Uvaja se upniški odbor kot organ, ki naj varuje
interese upnikov; dolžnik, ki
zamuja z izplačevanjem zneska, določenega v poravnavi,
se izpostavlja nevarnosti, da
bo sklenjena poravnava postala neveljavna glede upnikov, katerim neredno spolnjuje obveznosti.
ORGANI STEČAJNEGA
POSTOPKA
Tudi v poglavju, ki je posvečeno stečajnemu postopku
je vrsta novosti. Glede organov, ki izvajajo ta postopek,
ni bistvenih sprememb. Tudi
po Osnutku zakona so to stečajni senat, stečajni sodnik
in stečajni upravitelj. Poleg
tega se lahko na zahtevo upnikov oblikuje upniški odbor.
Kar se tiče predloga za
uvedbo stečajnega postopka,
ni sprememb, določa se le,
da takšnega predloga ne morejo dati temeljne organizacije, če gre za delavno organizacijo, v katere sestavi so,
kot tudi ne upniki temeljnih
organizacij v sestavi iste deJvne organizacije. Tudi temeljne organizacije v sestavi
iste delovne organizacije, kot
upniki iz tržnih razmerij, ne
morejo predlagati uvedbe stečajnega postopka zoper drugo temeljno organizacijo v
sestavi iste delovne organizacije.
Prijavljanje terjatev v stečajnem postopku je spremenjeno taiko, da bi v primeru,
ko stečajni postopek teče
hkrati zoper delovno organizacijo in temeljno organizaci
jo, upniki delovne organizacije lahko tudi v stečajnem
postopku temeljne organizacije prijaviM svoje terjatve,
prejmejo pa lahko le toliko,
za kolikor ne bodo izplačani iz mase delovne organizacije. S tem v zvezi se bo terjatve, ki so ugotovljene v
postopku prisilne poravnave,
štelo kot ugotovljene tudi v
stečajnem postopku.
PORAVNAVA TERJATEV
Tvarino poravnave terjatev
se Je različno urejalo: pred
zadnjo spremembo veljavnega
Zakona so bili določeni izpla
čilni redi (naslednji izplačilni red bi prišel v poštev za
izplačilo šele potem, ko bi
se predhodnega v celoti izplačalo), zdaj pa so vsi up-

niki enaki. Osnutek zakona
ponuja dve rešitvi: ali prevzeti sedanjo, po kateri so
vsi upniki enaki, ali pa spet
uvesti izplačilne rede.
Premoženje stečajnega dolžnika naj bi se vnovčilo, tako kot doslej, na javni dražbi. V osnutku zatona je
predlagano, naj bi šla pravica kupa povprek stvari stečajnega dolžnika vsem TOZD
v sestavi delovne organizacije. će pa stvari, ki tvorijo
stečajno maso dolžnika, ne
bi prodali drugim TOZD v sestavi delovne organizacije niti na dveh zaporednih javnih
dražbah, bi jih bilo mogoče
prodati posamično drugim
osebam.
Premoženje stečajnega dolžnika se prodaja po tržnih cenah in ga je mogoče le z dovoljenjem stečajnega zbora
prodajati po nižjih cenah.
Edina izjema od tega pravila je stanovanjski sklad OZD
v stečajnem postopku. Ta rešitev je bila sprejeta, da bi
preprečili zmanjševanje stanovanjskega sklada v družbeni lastnini. Ta)ko naj bi omenjene nepremičnine, če jih
ne bi mogli prodati po dejanski vrednosti, odstopili
drugim OZD ali družbenopolitični skupnosti.
KAZNI ZA KRŠITEV
ZAKONSKIH DOLOČB
V zadnjih dveh poglavjih
so prehodne in končne določbe ter kazenske določbe.
Z denarno kaznijo 30.000 dinarjev je mogoče kaznovati
stečajnega upravitelja in upravitelja prisilne poravnave,
če ne opravljata svoje dolžnosti v skladu z zakonom.
Enako kazen je mogoče izreči tudi tistim, ki stečajnemu
sodniku ne dajo potrebnih
podatkov ali obvestil, ki jih
zahteva. Kazen izreče senat
prisilne poravnave oziroma
stečajni senat.
Tuje pravne in fizične osebe imajo kot upniki vse pravice kot gredo jugoslovanskim pravnim osebam in
državljanom.
če se je postopek za prisilno poravnavo ali stečajni
postopek začel preden je začel
veljati novi zakon ter je že
bil izdan sklep o uvedbi postopka za prisilno poravnavo
ali stečaj, se ta postopek izvede po predpisih, ki so veljali do dneva, ko je začel
veljati novi zakon.
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-
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# Knjigovodstvo je treba voditi tako, da so zagotovljeni vsi potrebni podatki,
ki imajo pomen za delo in odločanje delavcev ter za delavsko in družbeno kontrolo
# Za vse uporabnike družbenih sredstev je predvidena obveznost sestavljanja
periodičnih obračunov in zaključnega računa
# Delovne organizacije, ki imajo v svoji sestavi dve ali več organizacij združenega
dela, in sestavljene organizacije združenega dela, morajo sestavljati tudi zbirne
in konsolidirane bilance
# Knjigovodstvo se sme zaupati le tistemu, ki ima potrebno strokovno izobrazbo
in določene moralno-politične kvalitete
Z veljavnim predpisi ni jo zakona o knjigovodstvu, trebni podatki, ki imajo po- la, v katere so tuje osebe
knjigovodstvu povsem zago- z Osnutkom zakona (AS 398). men za delo in odločanje vložile sredstva zavoljo skupposlovnih ciljev, morajo
tovljena tista funkcij a, ki mu Sprejetje tega zakona je v delavcev, za kontrolo, ki jo nih
to poslovanje voditi poje dana z Ustavo SFRJ, in pristojnosti Zveznega zbora. izvajajo organi samoupravne za
delavske kontrole ter orga- sebno knjigovodstvo, medtem
sicer predvsem zato ne, ker
ni in organizacije družbene ko morajo organizacije zdruse ti predpisi ne nanašajo RAZLOGI ZA IZDAJO
kontrole, kakor tudi za raz- ženega dela in drugi uporabna vse uporabnike družbenih ZAKONA
vid organov upravljanja in niki družbenih sredstev vosredstev. Po drugi plati pa
Glavni
razlogi
za
izdajo
noorganov družbenopolitičnih diti posebno knjigovodstvo
tudi veljavni kontni plani in
podjetja in obrate v tubilančne sheme ne ustrezajo vega zakona o knjigovodstvu skupnosti o razpolaganju z za
ki so jih ustanovili ali
v celoti načelom pridobiva- so:— za vse uporabnike druž- družbenimi sredstvi in o ma- jini,
prt. njih udeleženi s svonja in delitve dohodka, ki benih sredstev je treba uve- terialnem stanju ter o fi- so
sredstvi.
jih podajata Ustava SFRJ in sti obveznost, da vodijo knji- nančnem in materialnem po- jimi
Določeno je, da se sme voOsnutek zakona o združe- govodstvo po vnaprej dolo- slovanju uporabnikov druž- denje
knjigovodstva poveriti
benih sredstev.
nem delu.
delovni skupnosti organizacičeni metodi in na podlagi siPoleg tega nd dovolj pre- stema enotnih računov;
je združenega dela, specialiKDO VODI
cizen in popoln tisti del veziranim organizacijam za vo— treba je omogočiti bilanljavnih predpisov o knjigo- ciranje družbene reprodukci- KNJIGOVODSTVO
denje knjigovodstva ali druvostvu, s katerim je treba je na ravneh vseh družbenoV Osnutku zakona je do- gim organizacijam.
zagotoviti izkazovanje reaJme- političnih skupnosti od ob- ločeno, da vodijo knjigovodga stanja sredstev in virov čine, pokrajine, republike do stvo: temeljne organizacije NAČIN VODENJA
sredstev, kar je v praksi federacije;
združenega dela, delovne oromogočalo, da so bilance ob— treba je omogočiti bd- ganizacije, ki v svoji sestavi KNJIGOVODSTVA
Knjigovodstvo se vodi po
segale tudi fiktivno aktivo. lanciranje vseh oblik porabe nimajo temeljnih organizacij
To velja predvsem za tvari- in na vseh ra-wieh;
združenega dela, pogodbene metodi dvojnega knjigovodno, s katero je treba uredi— treba je na enoten na- organizacije združenega dela stva ob uporabi sistema enotti ažurnost in rednost vode- čin urediti vodenje knjigo- in delovne skupnosti, ter de- nih računov (sintetični računja knjigovodstva, način vo- vodstva za vse uporabnike lovne organizacije, sestavlje- ni), ki je predpisan s kontdenja poslovnih knjig, vse- družbenih sredstev;
ne organizacije združenega nimi plani, Zvezni izvršni
bino knjigovodskih listin, na— treba je zagotoviti enot- dela in druge oblike združe- svet pa je pooblaščen, da
čin popisa (inventure) sred- no evidenco o razpolaganju vanja organizacij združenega predpiše posamezne kontne
stev in virov sredstev, način z družbenimi sredstvi pri dela, banke, skupnosti pre- plane za vsakega uporabnika
hrambe poslovnih knjig ter vseh uporabnikih družbenih moženjskega in življenjskega družbenih sredstev.
knjigovodskih listin ipd.
Organizacije združenega dezavarovanja ter druge finančsredstev;
Posebno in važno vpraša— treba je zagotoviti po- ne organizacije, kmetijske in la in drugi uporabniki družnje, ki v veljavnih predpisih datke, ki imajo pomen pri druge zadruge, samoupravne benih sredstev zagotavljajo
ni dovolj urejeno, je vloga usmerjanju razvoja vseh interesne skupnosti, krajevne potrebne knjigovodske podatin odgovornost vodje knji- družbenopolitičnih skupnosti, skupnosti in druge samo- ke v poslovnih knjigah, te
govodstva za pravilno upo- in ustvarita podlago za druž- upravne organizacije ter skup- Pa so: dnevnik, glavna knjinosti in njihova združenja, ga in pomožne knjige.
rabo gospodairsko-finančndh beno planiranje.
Z Osnutkom zakona je
predpisov.
Na teh osnovah je izdelan družbenopolitične skupnosti
da organizacije
Izhajajoč iz vseh teh vpra- Osnutek zakona, katerega bi- in njihovi organi, organizaci- predvideno,
dela in drugi upošanj je Zvezni izvršni svet stvo je v tem, da narekuje je in skladi, službe družbene- združenega
družbenih sredstev saprlpra/vil in dostavil Skup- takšno vodenje knjigovodstva, ga knjigovodstva, družbeno- rabniki
mostojno
odločajo o organipolitične
organizacije
in
družda
bodo
zagotovljeni
vsi
poščini SFRJ Predlog za izdabene organizacije ter druge zaciji knjigovodstva, o oblillllllillllllllllllllllllHIlllllllllimilllllllillllllllllllHIllllinillllllllllllllllllllllllllHIllllHIlllllllllllM organizacije, skupnosti in ki poslovnih knjig in zagodružbene pravne osebe, ki tavljanju podatkov o poslo1 OSNUTEK ZAKONA O KNJIGOVODSTVU — AS | uporabljajo družbena sred- vanju organizacije združenega dela oziroma uporabnika
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Organizacije združenega de- družbenih sredstev.
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Za vse uporabnike družbenih sredstev je predvidena
obveznost, da sestavljajo periodične obračune in zaključni račun.
S periodičnimi obračuni se
ugotavlja poslovne uspehe
oziroma prihodke in odhodke
za obdobje januar—marec,
januar—junij in januar—september. Pristojni službi družbenega knjigovodstva jih je
treba poslati v 30 dneh po
koncu vsakega obdobja. Zaključni račun pa se sestavi
za vsako poslovno leto in se
ga dostavi do konca februarja za prejšnje leto, ter ob
statusnih spremembah uporabnika družbenih sredstev.
Delovne organizacije, ki
imajo v svoji sestavi dve ali
več temeljnih organizacij
združenega dela, ter sestavljene organizacije združenega dela morajo sestavljati
zbirne in konsolidirane bilance.
V zbirni bilanci delovne
organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega
dela se izkaže zbir celotnega prihodka in dohodka, ki
ga dosežejo temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne organizacije
oziroma v sestavi sestavljene
organizacije združenega dela.
V konsolidirani bilanci delavne organizacije oziroma
sestavljene organizacije združenega dela se izkaže zbir
celotnega prihodka in dohodka, ki ga dosežejo temeljne
organizacije združenega dela
v sestavi, delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega dela,
zmanjšan za zneske, ki se
ponavljajo z obračunom v
internem prometu med temeljnimi organizacijami združenega dela v sestavi delovne organizacije oziroma v
sestavi sestavljene organizacije združenega dela.
Zbirno in konsolidirano bilanco se sestavlja za vsako
poslovno leto, predvideno pa
je, da jih mora delovna organizacija oziroma sestavljena organizacija združenega
dela dostaviti pristojni službi družbenega knjigovodstva
do konca marc tekočega leta za prejšnje i«to.
POPIS SREDSTEV
V Osnutku zakona je zatem določeno, da se sme vsako spremembo sredstev ali
virov sredstev, izdatkov, prihodkov ali poslovnega rezultata knjižiti samo na podlagi neoporečnih in verodostojnih knjigovodskih listin, ki
jih je kontroliral in podpi-

sal delavec, pooblaščen 2a
likvidacijo denarnih listin.
Predpisano je, da morajo
organizacije združenega dela
in drugi uporabniki družbenih sredstev voditi svoje poslovne knjige po predpisanem kontnem planu, ki temelji na sintetičnih računih,
poleg tega pa lahko razčlenjujejo sintetične račune na
analitične račune po svojih
potrebah oziroma sprejemajo analitični kontni plan.
V Osnutku zakona je določeno, da se sredstva in vire
sredstev organizacij združenega dela ozrioma drugih
uporabnikov družbenih sredstev ugotavlja s popisom
(inventuro). Ob koncu vsakega poslovnega leta se opravi reden popis sredstev. Poleg tega morajo uporabniki
družbenih sredstev opraviti
inventuro sredstev in virov
sredstev ob redni likvidaciji
ali stečaju, ob statusnih spremembah in ob prevzemu in
predaji dolžnosti med osebami, ki imajo opravka z materialnimi in denarnimi sredstvi, ki so predmet prevzema in predaje.
OBVEZNOSTI VODJE
KNJIGOVODSTVA
V Osnutku zakona so določeni roki in način hrambe
poslovnih knjig in knjigovodskih listin. Vodenje knjigovodstva se sme zaupati le
delavcu, ki ima predpisano
strokovno izobrazbo, ki ni
bil obsojen za kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo,
zoper gospodarstvo, zoper
družbeno premoženje, zoper
pravice samoupravljanja ali
zaradi neizvršitve sodne odločbe.
Pravice in dolžnosti vodje
knjigovodstva so podrobneje
določene ter je predpisano,
da je odgovoren za redno in
ažurno vodenje knjigovodstva
in za sestavljanje periodičnih
obračunov ter zaključnega računa.
Vodja knjigovodstva je dolžan skrbeti za to, da se pri
poslovanju organizacije združenega dela oziroma drugega
uporabnika družbenih sredstev pravilno uporablja veljavne predpise. Vodja knjigovodstva ne more ravnati z
materialnimi vrednostmi in
tudi ne razpolagati z denarnimi sredstvi.
V novem zakonu so ostale
sedanje kazenske določbe, pri
katerih je novo to, da je za
odgovorne osebe, ki v poslovnih knjigah neresnično
izkažejo podatke o sredstvih

in virih sredstev, o poslovnih rezultatih oziroma o prihodikh in izdatkih z namenom, da bi si pridobile premoženjsko korist, določena
kazen najmanj treh mesecev
zapora.
V Osnutku je določeno, da

Širša
za

lista

katere

obvezno

morajo organizacije združenega dela in drugi uporabniki družbenih sredstev uskladiti svoje splošne akte z določbami tega zakona najpozneje do 30. aprila 1977, zakon pa se bo uporabljalo od
1. januarja 1977.

investicij,
ne

velja

evidentiranje

• Obvezno evidentiranje ne velja tudi
za vlaganja v varstvo človekovega okolja,
za vlaganje v zamenjavo osnovnih sredstev
in za vlaganja v gradbeno opremo ter
objekte, katerih celotna vrednost
ne presega 100.000 dinarjev
• Investitor, ki temeljni gospodarski
zbornici ne dostavi podatkov o celotni
investicijski naložbi, marveč le o njenem
delu, bo kaznovan za gospodarski
prestopek
Na eni od naslednjih sej vesticij za tiste nvestitorje,
Zveznega zbora Skupščine ki nameravajo graditi »M razSFRJ bo na dnevnem redu širjeva/ti zmogljivosti.
Predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah NOVOSTI
Zakona o obveznem evidenti- PRI EVIDENTIRANJU
ranju investicij, z Osnutkom
zakona (AS 403), ki ga je INVESTICIJ
predlagal Zvezni izvršni svet.
Glavni namen sprememb
Zakon o obveznem evidenti- m dopolnitev tega Zakona je
ranju investicij, ki se ga upo- odpraviti težave, ki so nasrablja od 31. maja 1975, je tale pri izvajanju, pojasniti
bdi izdan, ker je. bilo treba nekatere določbe glede veljavzmanjšati investicijsko po- nosti za družbenopolitične
rabo v meje razpoložljivih skupnosti in druge uporabnisredstev, ter da bi se orga- ke družbenih sredstev zunaj
nom upravljanja in delovnim gospodarstva, določiti, komu
ljudem v organizacijah zdru- morajo investitorji pošiljati
ženega dela omogočilo infor- podatke, ter pojasniti obvezmiranje o stanju in izkoriš- nosti gospodarskih zbornic
čenosti Obstoječih zmogljivo- glede obveščanja investitorsti, o plasmaju proizvodov na jev s področja gospodarstva
domačem in tujem trgu ter o obstoječih zmogljivostih.
o drugih elementih, ki imajo
Med novotami, ki jih pripomen za odločanje o inter- naša Osnutek zakona, je razvencijskih vlaganjih.
širitev liste investicijskih
Dosedanje izvajanje tega vlaganj, na katere se ne nanaZakona je dalo zaželene ša obveznost evidentiranja.
učinke in opravičilo namen, Od obveznega evidentiranja
zaradi katerega je bil predpis . so izvzeta vlaganja, s kateriizdan, saj se je začelo uvaljati mi se preprečuje onesnaževadoločen red predvsem glede nje rek, zsraka in podobno
informiranosti o gibanjih in- (vlaganje za varstvo človekomiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiM
1 OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 1
= POLNITVAH ZAKONA O OBVEZNEM EVIDEN- §
I TIRANJU INVESTICIJ — AS 403
§
MiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiNiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiNiiiiiiiM

vega okolja), dalje vlaganje
v zamenjavo osnovnih sredstev, če se z njimi ne povečuje proizvodne zmogljivosti,
vlaganje za nabavo osnovnih
sredstev iz 7. kategorije Nomenklature osnovnih sredstev
(razen če se jih nabavlja za
nove zmogljivosti) ter vlaganja v gradbeno opremo m
objekte, s katerimi se ne
spreminja obseg investitorjeve dejavnosti, če njihova skupna vrednost ne preseda
100.000 dinarjev.
EVIDENTIRANJE
NEGOSPODARSKIH
INVESTICIJ
Po Osnutku zakona se po-

datkov o investicijskih vlaganjih v osnovna sredstva v
negospodarske investicije ne
bi dostavljalo temeljnim gospodarskim zbornicam, tem
več občinskemu or ganu za
statistiko oziroma pristojnemu področnemu organu za
statistiko. Funkcija gospodarskih zbornic je namreč takšna, da ne morejo ocenjevati, ali so posamezne negospodarske investicije v skliadu
z družbenimi plani.
Mejna vrednost investicijskih vlaganj, na katere se nanaša obveznost evidentiranja,
se povečuje s 30 milijonov na 50 milijonov dinarjev.
Ce vrednost investicije pre-

sega 50 milijonov, mora gospodarska zbornica republike
ali pokrajine dostaviti o njej
podatke Gospodarski zbornici Jugoslavije (ne pa samo
obvestilo, kot doslej).
Naložbe regionalnega pomena (trgovina, gostinstvo,
turizem in obrt) se bo evidentiralo samo v republiških
pokrajinskih
gospodlarskib
zbornicah, ne pa tudi v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Med dosedanjim izvajanjem
Zakona o obveznem evidentiranju investicij se je pokazalo, da potencialni investitorji, zato da bi se izognili

usklajevanju na ravni SFRJ,
svoje investicijske projekte
razdelijo na nekaj graditvenih faz, tako da je vrednost
posameznih faz manjša od
30 milijonov dinarjev in da
bi se jih zato evidentiralo
samo do republiške oziroma
pokrajinske ravni, ter da so
zavoljo tega dajali nepopolne
podatke. Zato je po dopolnitvi Zakona predvideno, da
se investitorja kaznuje (z denarno kaznijo do 50.000 do
200.000 dinarjev), če temeljni
gospodarski zbornici ne do.tavi podiatkov v celotni investiciji, temveč le o njenem
delu oziroma če dostavi nepopolne podatke.

piiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiM
I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- §
I POLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU ZLO- i
= RABE SVOBODE TISKA IN DRUGIH OBLIK IN. I
prepove tudi v kraju
I FORMIRANJA — AS 406
|
i
razpečavanja
V zvezi s tem je v Osnut- je kraj tiskanja neznan, ali
ku določeno, da prepoved pristojno sodišče v republiki
razpečavanja tiskanih stvari oziroma pokrajini, na področ• Z Osnutkom zakona je določena
izreče pristojno sodišče v re- ju katerega se tiskano stvar
pristojnost javnega tožilca ter sodišča
publiki oziroma pokrajini, na razpečava — če je tudi kraj
ne le po kraju tiskanja, temveč tudi
področju katerega je bilo op- tiskanja oziroma razmnoževaravljeno tiskanje, razmnože- nja tiskane stvari neznan.
po kraju razpečavanja tiskane stvari
vanje oziroma razpečavaixje,
Osnutek zakona upošteva
Zvezni izvršni svet je po- kraju, kjer je stvar tiskana pristojno sodišče v republiki razvoj in izpolnjevanje sredslal Skupščini SFRJ v razpra- (kot je veljalo doslej), kakor oziroma pokrajini, na področ- stev informiranja zlasti stehvo in sprejetje Predlog za iz- tudi po kraju, kjer je nasta- ju katerega je prebivališče nično-tehnološkega vidika, ter
dajo zakona o spremembah la posledica oziroma, kjer se oziroma sedež založnika ti- probleme v zvezd z uporabo
in dopolnitvah Zakona o pre- tiskano stvar razpečava (kar skane stvari — če stvar ni posameznih določb zakona, ki
prečevanju zlorabe svobode je novost).
bila natisnjena v tiskarni ali so se nanašale na nekatera
tiska in drugih . oblik inforod sredstev informiranja, in
miranja, z Osnutkom zakona
glede na to prilagaja določe(AS 406). Ta zakon, za katene
institute in uvaja termiPromet in zveze
rega izdajo je pristojen Zveznološke
spremembe.
ni zbor, ureja vprašanje preprečevanja zlorabe svobode
tiska in drugih oblik informiranja, če se ta sredstva uporablja zoper temelje sociali- Tehnološka enotnost sistema
stične demokratične ureditve,
določene v Ustavi SFRJ, ali
če ogrožajo neodvisnost drža- železniškega prometa
ve, mir ali enakopravno mednarodno sodelovanje.
S tem Osnutkom se veljav- 9 V Skupnost jugoslovanskih železnic se obvezno združujejo
ni Zakon usklaja z Ustavo delovne in sestavljene železniške transportne organizacije
SFRJ, z določbami novega
Kazenskega zakona SFRJ in z vsemi svojimi temeljnimi organizacijami združenega dela,
Osnutka zakona o spremem- ki sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
bah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku.
& Z Osnutkom zakona se natančno določa, kaj je mišljeno
Da bi vzpostavili in zagoto
z enotnostjo sistema železniškega prometa
vili enotno varstvo vrednot,
določenih v Ustavi SFRJ, upo
d K Skupnosti lahko prostovoljno pristopijo tudi druge
števajoč pri tem tudi dose
danjo prakso, se z Osnut- organizacije združenega dela, ki sodelujejo pri opravljanju
kom uvaja novost glede po
skupnih storitev v transportu
stopka izrekanja prepovedi
Na dnevnem redu ene pri- vanju železniških transport- vršni svet dostavil Skupščini
razspečavanja tiskanih stvari.
Novost se nanaša na pristoj- hodnjih sej Zbora republik nih organizacij združenega de- SFRJ v obravnavo in sprejetnost javnega tožilca in sodi- in pokrajin Skupščine SFRJ la v Skupnost jugoslovanskih je.
šča, ki se jo določa tako po bo Osnutek zakona o združe- železnic, ki ga je Zvezni izZakon o obveznem združ®Tiskane

stvari

se

lahko
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i OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽEVANJU ŽELEZ- =
= NISKIH TRANSPORTNIH ORGANIZACIJ ZDRU- =
1 ŽENEGA DELA V SKUPNOST JUGOSLOVAN- |
I SKIH ŽELEZNIC
|
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vanju železniških transportnih podjetij v Skupnost jugoslovanskih železnic je bil
izdan 1. 1972. Določa, da se
organizacije združenega dela,
ki opravljajo prevoz potnikov
in stvari, obvezno združujejo
v Skupnost jugoslovanskih
železnic, da bi se zagotovilo
tehnološko enotnost sistema
železniškega prometa.
Zdaj je treba ta Zakon
uskladiti z Ustavo SFRJ. Ker
ima malo členov, ,se nove določbe ne vključuje s spremembami in dopolnitvami,
marveč se izdaja nov zakon.
V skladu z ustavnimi načeli se z Osnutkom zakona določa, da se v Skupnost jugoslovanskih železnic obvezno
združujejo delovne oziroma
sestavljene železniške transportne organizacije z vsemi
temeljnimi organizacijami v
svoji sestavi, ki sodelujejo
pri opravljanju kombiniranega in direiktnega železniškega prometa. To pomeni, da
so v Skupnost združene tudi
temeljne organizacije združenega dela, vendar ne neposredno, temveč prek tiste delovne organizacije, ki so v
njeni sestavi. Po veljavnem
Zakonu pa se v Skupnost
združujejo železniška transportna podjetja.
V Osnutku zakona je tudi
nova določba, s katero je opredeljeno, kaj je mišljeno s
pojmom tehnološke enotnosti sistema. Rečeno je, da je
s tem pojmom mišljen enoten tehnični sistem, ki temelji na tipizaciji, unifikaciji in
standardizaciji osnovnih transportnih zmogljivosti, ter enoten sistem opravljanja železniškega prometa, s katerim
se zagotavlja reden prevoz
potnikov in stvari na vsem
ozemlju Jugoslavije.
STATUS IN ZADEVE
SKUPNOSTI
Po Osnutku zakona ima
Skupnost jugoslovanskih železnic status samoupravne organizacije, ki jo upravljajo
združene železniške transportne organizacije po načelih delegatskega sistema.
Skupnost se registrira pri
pristojnem sodišču, v skladu
s načeli, ki so sprejeta v Osu

nutku zakona o združenem
delu za druge skupnosti.
Železniške transportne organizacije s samoupravnim
sporazumom o združevanju
v Skupnost urejajo medsebojna razmerja v zvezi z združevanjem in način uresničevanja ciljev združevanja v
Skupnost. S sporazumom se
določi organe Skupnosti in
njihovo delovno področje, izvolitev in odpoklic, postopek
in način odločanja, zadeve
Skupnosti in drugo.
V sklopu Skupnosti železniške transportne organizacije usklajujejo in določajo
vozni red v mednarodnem in
notranjem železniškem prometu, ki ga skupno opravljajo, določajo pogoje in način
skupne uporabe določenih
transportnih
zmogljivosti.
Usklajujejo tudi program raz-

voja in pospeševanja železniškega prometa, osnovnih
transportnih
zmogljivosti,
glavnih železniških prog in
tehnologije prevoza, zagotavljajo potrebno tehnološko
enotnost prevoza v vsem om
režju jugoslovanskih železnic
in opravljajo druge naloge,
ki so določene s samoupravnim sporazumom.
S samoupravnim sporazumom o združevanju v Skupnost se lahko predvidi, da
smejo pristopiti (prostovoljno) v Skupnost tudi druge
organizacije združenega dela,
ki sodelujejo pri opra.vlj.anju
skupnih storitev v transportu, in sicer pod pogoji, ki
so določeni o tem sporazumom.
DRUŽBENO
NADZORSTVO
Zakonitost dela in opravljanja določenih skupnih za
dev v .sklopu Skupnosti se
bo zagotavljalo z družbenim
nadzorstvom, ki ga izvajata
Skupščina SFRJ in Zvezni
izvršni svet, ter z akti in ukrepi, ki jih lahko izdajata za

Zvezna uprava

Sklepanje
po

mednarodnih

enotnem

zavarovanje družbenih interesov in tehnološke enotnosti
sistema železniškega prometa.
Predvideno je, da sme Skupščina SFRJ zadržati izvršitev
samoupravnih
sporazumov
združenih železniških transportnih organizacij, drugih
samoupravnih splošnih aktov,
sklepov ali dejanj organov
Skupnosti, če ugotovi, da bi
bile z njimi kršene samoupravne pravice delovnih ljudi
in prizadeta družbena lastnina, ter mora v takem primeru začeti postopek pred pristojnim sodiščem.
Ce železniške transportne
organizacije, ki so združene
v Skupnost, ne zagotovijo
izvrševanja skupnih zadev določenih z Osnutkom zakona,
Zvezni izvršni svet določi na
podlagi usklajenih stališč z
republiškimi in pokrajinskimi organi potrebne začasne
ukrepe, ki veljajo dokler železniške transportne organizacije ne zagotovijo izvrševanja teh zadev. Ta organ federacije lahko zadrži tudi izvrševanje njihovih samoupravnih sporazumov in začne
postopek pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije, če ugotovi, da so njihovi akti v nsu
sprotju z zveznim zakonom.

pogodb

-

postopku

9 Zvezni izvršni svet določa postopek za pogajanja in
za sklepanje mednarodnih pogodb
• Poseben postopek o prošnjah organizacij združenega dela
za zagotovitev kreditov pri Mednarodni banki za obnovo
in razvoj ter pri drugih mednarodnih kreditnih organizacijah
Prizadevajoč si za vsestranskimi političnimi, ekonomskimi, znanstvenimi, kultumoprosvetnimi in drugimi oblikami mednarodnega sodelovanja sklene Jugoslavija vsako leto veliko pogodb s tujimi državami in z mednarodnimi organizacijami. Ob
pripravljanju in sklepanju teh
pogodb je bilo opaziti, da
veliko udeležencev ne ravna
enotno, takšna različna praksa in nepopolno ugotavljanje
vidikov pa lahko negativno
vpliva na interese posameznih
družbenopolitičnih skupnosti
in organizacij kakor tudi na
splošne interese Jugoslavije.

Soočen z vrsto problemov,
ki so povezani s tem področjem in ki v glavnem izvirajo te dejstva, da ni enotnega zakonskega predpisa,
je Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ Predlog za
izdajo zakona o sklepanju
in izvrševanju mednarodnih
pogodb, z Osnutkom zakona (AS 397), ki ga bodo na
eni prihodnjih sej obravna-

vali delegati v Zveznem zboru.
POSTOPEK
ZA SKLEPANJE
MEDNARODNIH
POGODB
Pri določanju postopka za
pogajanja lin sklepanje mednarodnih pogodb se v Osnutku zakona izhaja iz vloge
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Zveznega izvršnega sveta kot
glavnega, nosilca teh zadev.
Vse prošnje in predloge tza
sklepanje mednarodnih pogodb je treba poslati Zveznemu izvršnemu svetu. Le-ta
uvede postopek vselej, kadar
gre za odločitve Skupščine
SFRJ, za zahtevo Predsedstva SFRJ, za predloge republik in pokrajin, Predsedstva CK ZKJ, Zvezne konference SZDLJ in Centralnega
sveta ZSJ. Zvezni izvršni svet
lahko uvede postopek tudi
na lastno pobudo ali na
predlog drugih zveznih organov o vprašanjih iz njihotvega delovnega področja.
Pobudo za uvedbo postopka za pogajanje in sklenitev
mednarodne pogodbe lahko
dajo organizacije združenega
dela, samoupravne interesne
skupnosti in druge samoupravne organizacije ter skupnosti, družbenopolitične in
druge družbene organizacije

ter društva. Pobudo dajo
prek' pristojnega zveznega
upravnega organa, ki poda,
če pobudo sprejme, predlog
Zveznemu izvršnemu svetu.
V Osnutku zakona se določa zadeve, ki jih je creba
opraviti med pripravljanjem
odločitve za sklenitev pogodbe, in sicer od sodelovanja
s pristojnimi organi republik
in pokrajin, do tega, da se
predpiše, katere listine je
treba predložiti s predlogom
za sklenitev mednarodne pogodbe.
POGOJI ZA KREDITNE
POGODBE
V predlogu za sklenitev
mednarodne pogodbe, s katero prevzema federacija kreditne in druge materialne
obveznosti, ki niso predvidene v sklopu celotnih izdatkov proračuna federacije in
mimo posebnih pooblastil,

MEDNARODNE

Nova
za

posojila

pomembne

predvidenih v Ustavi SFRJ,
mora biti — kot je rečeno
v Osnutku zakona — navedena višina obveznosti, ki jo
prevzema, pogoji in način dajanja oziroma odplačevanja
kredita, sredstva, iz katerih
bodo dani ozroma odplačevani krediti, materialne obveznosti republik in pokrajin, ki zanje izvirajo iz takšne pogodbe, kot tudi dokazilo, da je izpolnitev teh obveznosti zagotovljena.
Zvezni izvršni svet je po
Osnutku zakona pooblaščen
da predpiše postopek za pripravi janje in predložitev prošenj organizacij združenega
dela za zagotovitev kreditov
pri Mednarodni banka za obnovitev in razvoj in pri drugih mednarodnih kreditnih
organizacijah, kot tudi postopek za izbiro in določitev
prednosti glede objektov, za
katere bo federacija dala garancijo.

POGODBE

Mednarodne

banke

projekte

® Mednarodna banka daje 20 milijonov dolarjev posojila
za razvoj moravske regije
® Razvoj proizvodnih zmogljivosti in virov v gospodarsko manj
razvitih republikah in v SAP Kosovo se bo financiralo s sredstvi
banke v znesku 50 milijonov dolarjev
# Za razširitev in zboljšanje vodovoda ter kanalizacije
v Sarajevu — 45 milijonov dolarjev posojila
V letošnjem juniju je vlada SFRJ podpisala v Washingtoffiu štiri sporazume o garanciji z Mednarodno banko za
obnovo in razvoj. S temi .sporazumi jamči vlada SFRJ za
točno in pravočasno odplačevanje glavnice, obresti in drugih obveznosti v zvezi s posojili, ki jih je Banka odobrila na podlagi pogodb o posojilih za realizacijo štirih
projektov: Projekt razvoja

V osnutku zakona je predvideno tudi, da mora Zvezni izvršni svet preden poda
predlog za ratifikacijo mednarodne pogodbe, ki narekuje izdajo novih ali spremembo veljavnih republiških ali
pokrajinskih zakonov, dobiti
soglasje pristojnih republiških oziroma pokrajinskih organov.
V primerih, ,ko gre za mednarodne pogodbe, s katerimi
se ureja tvarino iz pristojnosti republik in avtonomnih
pokrajin, je predvideno obvezno sodelovanje z pristojnimi organi republik in avtolomnih pokrajin.
Po Osnutku zakona je Zvezni izvršni svet pooblaščen tudi za to, da lahko izda za
izvrševanje mednarodnih pogodb, ki se ratificirajo z uredbo še poseben predpis oziroma da določi organ, ki bo
skrbel za izvrševanje mednarodne pogodbe.

moravske regije — preskrbovanje z vodo, kanalizacija in
vodni viri; Projefkt vodovoda
in kanalizacije Sarajevo; II.
kreditna linija za industrijske objekte; Projekt Sarajevo — varstvo pred onesnaževanjem zraka.
Predlog zakonov o ratifikaciji teh štirih sporazumov je
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRo, obravnavani pa bodo na eni nasled-
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njih sej Zbora republik in
pokrajin.
čeprav so neposredni uporabniki posojila delovne organizacije, mora vlada SFRJ
po statutu Mednarodne banke za obnovo in razvoj podpisati sporazum o garanciji,
po katerem mora poleg druge poskrbeti, da noben zunanji dolg ne bo užival nikakrš.
ne prednosti pred posojili
Banke pri dodelitvi, realizaci
ji in razdelitvi deviz, ki so
pod kontrolo ali v dobro
SFRJ.
Po določbah, ki so v predlogih zakonov o ratifikaciji,
se republike in pokrajine zavezujejo, da bodo federaciji

vrnile znesek, ki bi ga le-ta
poravnala Banki, in sicer vsa.
ka izmed njih del, ki so ga
uporabile organizacije združe,
nega dela z njenega ozemlja.
RAZVOJ MORAVSKE
REGIJE
Republiški vodni sklad SR
Srbije je sklenil z Banko Pogodbo o posojilu 20 milijonov dolarjev za izvedbo projekta za razvoj moravske regije. Projekt obsega izvedbo
tehle programov: jez »Vrutci« z akumulacijo, sistem za
preskrbovanje z vodo Titova,
ga Užica, kanalizacijo v Titovem Užicu, sistem za preskrbovanje z vodo čačka, kanalizacijo odpadnih voda in sistem za odvajanje atmosfer,
ske vode, projekt eksperimentalnega namakanja, študijo o kakovosti voda v porečju Zapadne Morave brez porečja Ibra, študijo o zaščiti
pred poplavami v porečju
Morave, študijo o regionalnem razvoju najmanj razvi*
tih področij na porečju Morave in izobraževanje kadrov.
Rok za uporabo posojila je
štiri leta, obrestna mera 8,5
odstotka, odplačevanje posojila pa se bo začelo maja 1.
1981 in bo trajalo do maja
IJ96.
1

50 milijonov dolarjev posojila bo po ključu o delitvi sredstev Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin
razporejenih takole: SR Bosni in Hercegovini 16 milijonov dolarjev, SR Makedoni
11,4, SR Crni gori 6 in SAP
Kosovo 16,6 milijona dolarjev.
Rok za uporabo posojila,
za katero je obrestna mera
8,5 odstotka, je štiri leta. Odplačevanje posojila se bo začelo junija 1978 in bo trajalo do decembra 1. 1990.

FINANCIRANJE
RAZVOJA
PROIZVODNIH
ZMOGLJIVOSTI
Gospodarska banka — Sarajevo, Stopauiska banka —
Skopje, Investicijska banka
Titograd in Kosovska banka
— Priština so skupaj sklenile z Mednarodno banko Pogodbo o posojilu za financiranje raavoja proizvodnih
zmogljivosti in virov v SR
Bosni in Hercegovini, SR Makedoniji, SR Orni gori in SAP
Kosovo.

ANALIZE

Kako

IN

zavreti

RAZŠIRITEV
VODOVODA
IN KANALIZACIJE
V SARAJEVU
Mednarodna banka za obnovo in razvoj bo sodelovala s 45 milijoni dolarjev pri
financiranju razširitve in
zboljšanja preskrbe z vodo
in zmanjšanju onesnaževanja
vode v Sarajevu. Posojilno pogodbo je sklenilo z Banko
podjetje »Vodovod i kanalizacija«, Sarajevo.
Odplačevanje kredita, za
katerega je rok uporabe šti-

ri leta, se bo začelo novembra 1. 1981 in bo trajalo do 1.
2001. Obrestna mera je 8,5
odstotka.
Spričo tega, da ima ta projekt zapleteno strukturo in
več namenov, je bila sklenjena Pogodba o koordinaciji
projekta med Mednarodno
banko in Skupščino mesta
Sarajevo, s katero se ureja
vprašanja koordinacije in povezovanja vseh udeležencev
in faz izvajanja finančnega
programa, kakor tudi vse obveznosti, ki jih je prevzela
Skupščina mesta Sarajeva.

OCENE

pretirano

monetarno

ekspanzijo

# Kreditno-monetarno politiko v I. 1976 se izvaja v bistveno drugačnih razmerah
kot lani
# Denarna masa se je v prvih sedmih mesecih povečala za 29 odstotkov
v primerjavi s stanjem decembra 1975
# Več kot polovica porasta denarne mase v prvih sedmih mesecih odpade
na organizacije združenega dela v gospodarstvu
i# Devizne rezerve so dosegle raven 2,3 milijarde dolarjev
# Nepredvideni suficit v plačilni bilanci (179 milijonov dolarjev) narekuje, da se
preveri politiko zadolževanja v tujini
V razmeroma kratkem času je Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ dve analitični gradivi, ki sta posvečeni vprašanjem kreditno-monetarne politike. Prvo gradivo se nanaša na izvajanje te
politike v 1. 1975, o čemer
smo pisali v 22. številki »Poročevalca«.
Najnovejše gradivo Zveznega izvršnega sveta pa analizira kreditno-monetarna gibanja v letošnjih prvih sedmih mesecih. Iz tega povzemamo nekatere značilne ocene in podatke.
VISOK PORAST
DENARNE MASE
V gradivu Zveznega izvršnega sveta je posebej opoaorjeno na dejstvo, da je ob

koncu letošnjega julija znašal delež denarnih sredstev
gospodarstva v celotni denarni masi okrog 40 odstotkov,
kar je znatno več kot kdajkoli prej. Denarna masa se
je v letošnjih prvih sedmih
mesecih povečala za 40,4 milijarde dinarjev ali za 29 odstotkov glede na december
1. 1975. V tem obdobju se je
denarna masa povečevala za
6,1 milijarde dinarjev povprečno na mesec, kar ustreza letnemu povečanju za okrog 73 milijaird dinarjev ali
za okrog 53 odstotkov glede
na stanje ob koncu lanskega
decembra.
Dejstvo, da se je denarna masa skoraj dvakrat povečala v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, je
ocenjeno kot znak, da je gi-
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banje denarne mase izrazito
ekspanzivno. Tokovi oblikovanja denarne mase v obdobju, ki mu je posvečena analiza, imajo nekaj bistvenih
značilnosti. Predvsem je opaziti precejšnje ustvarjanje de
narja z deviznimi transakcijami (v razmerah, ko imamo
v devizni bilanci suficit),
medtem ko se je lani na ta
način denar umikalo. Pomembna značilnost je tudi precej
večje ustvarjanje denarja s
krediti in z drugimi plasmaji bank.
V nasprotju s takšnimi gibanji je znesek denarja, ki je
umaknjen v nemonetarne obveznosti bank, precej večji
kot je bil v enakem lanskem
obdobju, kar pa je le delo
ma ublažilo visoko monetarno ekspanzijo.
Tudi kar zadeva razporeditev denarne mase po sektorjih je prišlo do pomembnih sprememb v primerjavi z
. 1. 1975. Več kot polovica po-

večanja denarne mase v sedmih mesecih se nanaša na
organizacije združenega dela
v gospodarstvu (24 milijard
od skupaj 40 milijard dinarjev). Glede na povprečno mesečno mero rasti denarnih
sredstev teh organizacij, ki
je dosežena (8,15 odstotka),
bi znašala letna rast približno 98 odstotkov.
Gibanja na drugih družbenih sektorjih so podobna kot
v enakem lanskem obdobju.
Denarna sredstva prebivalstva so naraščala najpočasneje — povprečno za 1,56 odstotka na mesec, kar ustreza letnemu povečanju za približno 19 odstotkov.
Sredstva v plačilnem prometu so se povečala za 0,7
milijarde dinarjev v nasprotju z lanskim in prejšnjimi
leti, ko so se v obravnavanem obdobju zmanjševala.
Po splošni ugotovitvi se gibanja denarne mase v prvih
sedmih mesecih 1. 1976 pre-

cej razlikujejo od gibanj v
prejšnjih letih, kakor tudi
od predvidevanj za letošnje
leto. Sodi se, da je spričo
tega treba še nadalje prilagajati modele za izračunava
nje denarne mase.
POVEČANJE
BANČNIH KREDITOV
Kot je bilo že poudarjeno,
krediti bank še nadalje pre
vladujejo, vrednostni papirji kot oblike denarne emi
sije pa se pojavljajo v tako
rekoč simboličnem obsegu.
To je še en dokaz, da je za
aktivnost bank pri preskrbovanju gospodarstva s potrebno količino denarja še
vedno značilno ohranjanje
kreditnega razmerja.
Bančni krediti so v letošnjih prvih sedmih mesecih
dosegli obseg 58,5 milijarde,
torej so se povečali za 30
odstotkov. V celoti vzeto, nadaljuje se tendenca naraščanja deleža dolgoročnih kreditov v strukturi celotnih bančnih kreditov. Po drugi plati pa so organizacije združenega dela v gospodarstvu še
naprej povečevale svoj delež v celotnih odobrenih bančnih kreditih (zdaj znaša 80
odstotkov). Ce analiziramo
doseženo povečanje kreditov,
lahko ugotovimo, da je največje pri kreditih prebivalstvu, na drugem mestu pa
so krediti gospodarstvu.
Pri kreditnih bankah za
selektivne namene so se najbolj povečali krediti za izvoz
(24 odstotkov), sledijo pa krediti za uvoz (13 odstotkov),
krediti za plasma opreme v
državi in tujini (po 13 odstotkov) ter krediti za kmetijstvo (4 odstotke). Le pri
kreditih za oblikovanje tržnih blagovnih rezerv je zabeleženo zmanjšanje (za 46 odstotkov).
LIKVIDNOST
POSLOVNIH BANK
V gradivu Zveznega izvršnega sveta je dana tudi analiza kreditne zmogljivosti in
likvidnost poslovnih bank.
Navedeno je, da so se med
1. januarjem in 20. avgustom
1976 celotni krediti iz primarne emisije povečali za 12.414
milijona dinarjev (v orientacijskem programu povečevanja teh kreditov je predvideno, da bodo ob koncu leta
znašali 22.954 milijona dinarjev).
Stopnja likvidnosti poslovnih bank je še naprej visoka, kar kaže, da se nada-

ljujejo tendence, ki so se začele ob koncu J. 1975. Visoka raven celotnih likvidnih
sredstev je bila letos zlasti
izrazita v maju, juliju in do
20. avgusta, ko je bila ta raven tako visoka, kot v evidencah Narodne banke še ni
bila zabeležena. Čeprav so
bili v začetku letošnjega marca izdani ukrepi za zmanjšanje presežka likvidnih
sredstev na računih poslovnih bank, tako da so morale oblikovati minimalne rezerve teh sredstev v višini 4
odstotke, to ni pomenilo kakšne posebne obremenitve za
poslovne banke, ker so v
celoti razpolagale s skoraj
trikrat večjimi sredstvi od
te obveznosti.
SUFICIT TEKOČE
PLAČILNE BILANCE
S plačilno Dilanco za leto
1976 je bilo predvideno, da
se bo precej potreb (devizne transakcije, odplačevanje
zunanjih obveznosti in kreditiranje izvoza) krilo z zunanjimi krediti in posojili,
predvideni presežek 100 milijonov dolarjev pa naj bi
namenili za povečanje deviznih rezerv. Že ob koncu prvega četrtletja pa je postalo jasno, da se osnovni proporci plačilne bilance ne realizirajo tako kot je bilo
predvideno: namesto pričakovanega deficita 300 milijonov
dolarjev se je v tekoči plačilni bilanci pojavil celo določen suficit (37 milijonov
dolarjev). Skratka, obdobje
januar—julij se je končalo s
suficitom tekoče devizne bilance v znesku 179 milijonov
dolarjev. To kaže, da se je
realizacija tekoče devizne bilance (predvsem na področju blagovne menjave) v pozitivnem smislu precej odmikala od predpostavk, s
katerimi smo računali na začetku leta.
Kljub temu pa se obseg zunanjega zadolževanja realizira v skladu s prvotnimi predvidevanji, tako da ne kaže
prožnosti, ki bi bila potrebna. Iz tega izhaja, da bi morala biti politika zadolževanja v tujini glede tujih finančnih kreditov, katerih dinarsko protivrednost se uporablja za financiranje v državi, bolj restriktivna, pa četudi bi morali veljavne rešitve
znova preučiti kar zadeva določanje dinamike za realizacijo odobrenih zneskov. Prav
tako je poudarjeno, da bi
morali tudi obseg zunanje

zadolžitve med letom usklajevati s celotnim stanjem plačilne bilance in deviznih rezerv v skladu s potrebami
v zvezi z doseganjem predvidenih gospodarskih gibanj.
OBSEG DEVIZNIH
REZERV
Čeprav se v letošnjem letu ni računalo, da se bodo
devizne rezerve znatneje povečale, so konec julija znašale 2,3 milijarde dolarjev.
■ Takšen obseg deviznih rezerv
krije več kot štirimesečen
uvoz blaga, kar je precej nad
normativom, ki ga je za zadovoljivo zunanjo likvidnost
določil Mednarodni monetarni sklad.
Ker pa so bile devizne rezerve večinoma dosežene z
zadolževanjem v tujini in ker
so obresti za najeta posojila dvakrat večje od tistih, ki
se jih dobiva od plasmaja
sredstev deviznih rezerv, povzročajo visoke devizne rezerve s tem precejšnje stroške.
Zato se predlaga, naj bi sedanji mehanizem plasmaja
deviznih rezerv preuredili tako, da bo prožnejši, in da
bi stimulirali poslovne banke, da del deviznih rezerv
usmerijo v zunanje likvidne
plasmaje na daljši rok in ob
večjih obrestih.
Čeprav stopnje obvezne rezerve v tem letu niso bile
spremenjene, so se izločena
sredstva obvezne rezerve pri
Narodni banki Jugoslavije
vendarle zelo povečala. Sodi
se, da je to izključno posledica povečanja depozitov, od
katerih se obračunava obvezno rezervo: sredstva obvezne
rezerve so ob koncu letošnjega avgusta znašala 36.138 milijonov dinarjev, kar je 36,3
odstotka več kot ob koncu
lanskega decembra.
PRIČAKOVATI JE NOVE
MONETARNE UKREPE
Vsi elementi podobne analize kreditno-monetarne politike v 1. 1976 kažejo, da se
jo je izvajalo v bistveno drugačnih razmerah kot v lanskem in prejšnjih letih. Izvajanje novih predpisov o
medsebojnem plačevanju med
uporabniki družbenih sredstev ter predpisov o obračunavanju dohodka je pripomoglo, da se Je precej saniralo finančno razmerji in se
je povečala odgovornost za
neizpolnjevanje obveznosti.
S tem je mogoče pojasniti,
čemu so se vsaj začasno

zmanjšale investicije. Novi
predpisi so namreč prisilili
organizacije združenega dela
in druge organizacije, da imajo več denarnih sredstev, kar
je vsekakor delovalo v smeri povečanja denarne mase.
Pri tem je treba upoštevati
— kot je poudarjeno v gradivu — še pomembno decentralizacijo gospodarstva (povečalo se je število temeljnih organizacij združenega
dela ter število bank), kar
je prav tako vplivalo na povečanje potrebne količine denarja in primarnega denarja.
V takšnih razmerah se je
pokazalo, da so postale ocene glede potrebnega povečanja denarne mase nerealne
in da jih je treba bistveno
korigirati. Spričo tega je
Svet guvernerjev Narodne
banke Jugoslavije sredi leta
sklenil, da se je treba usmeriti k 35 do 40 odstotnemu
povečanju denarne mase oziroma da bi takšno povečanje
ustrezalo zastavljenim ciljem
kreditno-monetarne politike.
Toda medtem so se bistveno spremenila nekatera razmerja (suficit namesto deficita v plačilni bilanci, bolj
umirjeno gibanje cen in porabe, povečanje izvoza in
zmanjšanje uvoza), tako da
spričo očitne monetarne ekspanzije ne kaže preprosto
sklepati, da jo je treba naglo omejiti (navaja se, da je
v konkretnih razmerah riziko negativnih posledic prevelike monetarne ekspanzija
znatno manjši kot riziko posledic restriktivnih ukrepov
kreditno-monetarne politike).
Prevladuje mnenje, da sa
je treba opredeliti za zaviranje stopinje monetarne ekspanzije, kar naj bi postopoma izvedli v naslednjih šestih mesecih. Tako naj bi ob
koncu marca 1977 zagotovili,
da se bo denarna masa gibala na ravni, ki jo lahiko
štejemo za opravičeno. Dalje
se predlaga, da bi v letošnjem zadnjem četrtletju začeli z določenimi ukrepi, ki naj
bi delno zmanjšali pretirano
likvidnost poslovnih bank.
V istem obdobju je treba
računati z ukrepi, ki naj preprečijo ustvarjanje kakršnihkoli novih obveznosti za primarno emisijo ter zagotovijo, da se neha dajati nove
pravice za najemanje finančnih kreditov v tujini. Takšni
monetarni ukrepi bi lahko
prinesli pričakovane učinke
že v tem trimesečju, obenem
pa bi bili v skladu z dru13

glmi ukrepi za doseganje zaCrtane gospodarske rasti, gospodarskih gibanj in nadalj-

njih stabilizacijskih ciljev.
Na koncu gradiva Zveznega izvršnega sveta so našte-

te glavne smeri usmerjanja
monetarno-kreditne politike
ter sistema monetarne ure-

ditve, ki so sprejete v Ustavi SFRJ in v razpravah o denarnem in bančnem sistemu.

IZVAJANJE ZAKONOV
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• Ugoden vpliv novih plačilnih instrumentov na gospodarska gibanja
• Raven dolžniško-upniških razmerij je bila letošnjega 30. junija za 30 odstotkov
nižja kot na enak lanski datum
9 Neugodne težnje gospodarjenja so se obrnile v pozitivno smer
• Politika osebnih dohodkov ni ustrezna, ker je njihova rast še naprej navezana
na življenjske stroške, ne pa na delovne rezultate in ustvarjeni dohodek
V poročilu delegatom v
Skupščini SFRJ o izvajanju
Zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah
združenega dela in Zakona o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev
Zvezni izvršni svet ocenjuje,
da oba sistema temeljita na
pravilnih izhodiščih, da glavne rešitve ustrezajo zastavljenim ciljem in nalogam ter
da sta doslej dala pozitivne
rezultate.
K tej oceni je ZIS pristavil, da je za delovanje teh
dveh sistemov posebno važno, da so ju delovni ljudje
sprejeli v prepričanju, da
prispevata k ustvarjanju boljšega družbenoekonomskega
položaja delovnega človeka
ter za izvajanje nadaljnjih
nalog za dosego končnih ciljev narekuje polno zavzetost
vseh organiziranih socialistični!^ sil.
POGOJI ZA UPORABO
ZAKONA
Zaradi lažje primerjave in
da bi se popolneje ugotovilo začetne rezultate uporabe
novega obračunskega sistema
ter sistema zavarovanja plačil Zvezni izvršni svet navaja v poročilu, v kakšnih

materialnih razmerah se je
začelo izvajati ta dva zakona. Po zaključnih računih za
1. 1975 so bila glede družbenega proizvoda družbenega
gospodarstva zabeležena takale gibanja:
— celotna proizvodnja brez
kmetijske je naraščala 6 odstotno;
— industrijska proizvodnja
je prav tako naraščala 6 odstotno;
— kmetijska proizvodnja
se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 2
odstotka;
— deficit v zunanjetrgovinski menjavi je znašal 3,6 milijarde dolarjev v trgovinski
bilanci, suficit neblagovnega
pritoka pa 2,2 milijarde dolarjev, tako da je znašal deficit celotne plačilne 1,4 milijarde dolarjev.
Ob takšnih gibanjih je znašal družbeni proizvod družbenega gospodarstva 361,6
milijard dinarjev in je bil za
22 odstotkov večji kot v
predhodnem letu, vendar so
se pri tem cene pri proizvajalcih povečale za 22 odstotkov, v prodaji na drobno pa
za 26 odstotkov. Od celotnega družbenega proizvoda so
organizacije združenega dela
obdržale 65,5 odstotka oziro-
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ma za 2,2 odstotka manj kot
v predhodnem letu.
Podobo gospodarjenja v letu 1975 je teba dopolniti z
izgubami, ki jih je po zaključnih računih izkazalo
3.118 temeljnih organizacij
združenega dela, v katerih je
zaposleno 629 tisoč delavcev,
in so znašale 11,6 milijarde
dinajrev. Medtem so bili
sprejeti ukrepi za sanacijo
izgub, vendar je ob koncu
letošnjega julija ostalo še za
907 milijonov nekritih izgub
iz 1. 1975.
Dalje so zaključni računi
izkazali, da znašajo dejanske
terjatve gospodarstva iz poslovnih razmerij 232,8 milijarde dinarjev, da pa so njegove obveznosti za 37,5 milijarde manjše od te vsote.
Pri tem je bila vrednost zalog za 28 odstotkov večja kot
v enakem obdobju predhodnega leta, v sklade rezerv je
gospodarstvo izločilo 20,5 milijarde dinarjev, nerazporejenega dohodka pa je bilo 18,8
milijarde.
IZKUŠNJE
IZ PREHODNEGA
OBDOBJA
Z uveljavitvijo novih zakonov s področja obračunskega sistema in sistema zavarovanja plačil se je začel
pomemben proces konsolidacije gospodarjenja. Začela se
je izvajati multilateralna
kompenzacija neporavnanih
obveznosti in terjatev iz leta 1975 in iz prejšnjih let,
ki so zapadle v plačilo do
25. januarja 1976. Čeprav ni
bilo takšnih uspehov, kot se

jih je nadejalo, je proces
kompenzacije vendarle pripo.
mogel, da se je precej uskladilo medsebojne obveznosti
in terjatve oziroma je prispeval k doseganju zaželenih
ciljev.
V predvidenem roku — do
konca marca — je bilo od
zatečenih obveznosti ki so
znašale 181.055 milijonov dinarjev, poravnano 145.744 milijonov dinarjev oziroma več
kot 80 odstotkov obveznosti
gospodarstva in 79,9 odstotka obveznosti negospodarstva. Neporavnano je ostalo
za 35.311 milijonov dinarjev
obveznosti ali 19,5 odstotka,
in sicer največ v gradbeništvu — 27,6 odstotka in gozdarstvu — 32,8 odstotka,
najmanj pa v stanovanjskokomunalrai dejaivnosti — 12,1
odstotka.
, Medtem so dolžniki poravnavali svoje obveznosti z
menicami z avalom. Na ta
način je bilo poravnanih za
25,8 milijarde dinarjev dolgov ali 80 odstotkov, tako da
so neporavnane obveznosti
ob koncu marca znašale skupaj 10,1 milijarde dinarjev,
in sicer gre pri tem za obveznosti 3.200 uporabnikov
družbenih sredstev. Od teh
si jih 811 ni moglo pravočano zagotoviti menice z
avalom, zamudo drugih pa se
pojasnjuje s premalo organiziranimi pripravami v bankah in s počasnim dogovarjanjem dolžnikov in upnikov.
Kar se tiče obveznosti, ki
so nastale potem, ko se je
že uporabljalo nove predpise, to je med 1. januarjem
in 31. marcem 1976, je v
poročilu Zveznega izvršnega

sveta poudarjeno, da so jih
uporabniki družbenih sredstev redno poravnavali, da
so bili instrumenti za zavarovanje plačila predloženi večinoma pravočasno, razen za
2,5 milijarde dinarjev. Iz podatkov je razvidno, da sta
bili v predpisanem roku poravnani več kot dve tretjini
obveznosti, ki so nastale v
začetku izvajanja novega sistema. Obveznosti, ki bi se
jih moralo plačati v obdobju junij—avgust so znašale
53,4 milijarde. Zadnji podatki potrjujejo, da so bile tudi te obveznosti z ustreznima sredstvi za zavarovanje
plačil poravnane brez težav
in pravočasno.
Podroben razvid v poslovanje pa kaže, da nekaj organizacij ni spoštovalo predpisov. Po določbah Zakona
o zavarovanju plačil bi morali tisti uporabniki družbenih sredstev, ki niso pravočasno predložili instrumentov
za zavarovanje plačila (menice in drugo), začeti sanacijski postopek. Takšen postopek je tekel aprila 1976 v
281 organizacijah, maja v
348, junija pa v 251 organizacijah. Poleg tega je bil sanacijski postopek opravljen
tudi pri 225 uporabnikih družbenih sredstev zunaj gospodarstva med katerimi so bile večinoma samoupravne interesne skupnosti. V prvem
polletju je bil torej sanacijski postopek končan v 103
organizacijah, v nekaj organizacijah je tekel postopek
prisilne poravnave, v stečaju pa je bilo 6 organizacij
združenega dela.
Ob tem je rečeno, da kontrola SDK ni obsegla vseh
organizacij združenega dela,
ter se domneva, da so med
večjimi kolektivi tudi takšni,
ki niso spolnili svojih obveznosti po Zakonu o zavarovanju plačil.
ČEDALJE ŠIRŠA
UPORABA
INSTRUMENTOV
PLAČIL
Izkušnje iz začetnega obdobja uporabe novih predpisov kažejo, da se naglo likvidira stare in redno spolnjuje tekoče obveznosti, čedalje bolj se uporablja razne instrumente plačil, ob
pregledu poslovanja pa je
ugotovljeno, da je bilo v
prvem polletju izplačanih
410.064 čekov, ki so se skupaj glasili na znesek 8.161
milijonov dinarjev. Do konca junija 1976 je bilo SDK

predloženih za plačilo 136.979
menic na skupni enesek 46,3
milijarde dinarjev, tako da
se sodi, da je uporaba menice stekla kot je bilo zaželeno. Posebej se poudarja, da
je treba spodbujati uporabo
menice, ki jih dajejo trgovinske organizacije ob prevzemanju blaga od proizvodnje,
saj bo to pripomoglo k razreševanju problema obratnih
sredstev v trgovini.
Tudi nepreklicni dokumentirani akreditiv se širše uporablja kot instrument za zavarovanje plačila. S približno 30.000 takšnimi instrumenti na skupen znesek 8,2 milijarde dinarjev je bilo izvršenih za 6,4 milijarde izplačil, na 30. junij pa je bilo
odprtih 21.696 akreditivov na
znesek 5,8 milijarde dinarjev. Za zavarovanje plačila
investicij se največ uporablja
garancijo. V uporabi je
27.919 garancij za zinesek
67,5 milijarde dinarjev.
Zavoljo tako široke uporabe instrumentov za zavarovanje plačila je bila raven
dolžniško-upniških razmerij
30. junija 1976 za 31 odstotkov nižja kot na enak lanski datum. Pri tem so razpoložljiva denarna sredstva
za 53 odstotkov večja, na žiro računih pa so se povečala celo zaj 137 odstotkov.
Iz navedenih podatkov je
mogoče oceniti, da se sistem
zavarovanja plačila uspešno
izvaja in da so bili doseženi
zadovoljivi rezultati.
UPORABA
OBRAČUNSKEGA
SISTEMA
Podobno kot sistem izavarovanja plačila je pokazala
pozitivne rezultate tudi uporaba obračunskega sistema
in to v zapletenih pogojih
gospodarjenja. Pomanjkljivosti tega sistema pa so prišle najbolj do izraza v nepopolnem zavarovanju plačila za dobavo blaga in za
opravljene storitve v zadnjih
15 dneh obračunskega obdobja ter v podobnih situacijah
pri izvozu blaga.
Ocenjuje pa se, da je bolj
kot to vplivala na poslovni
rezultat revalorizacija osnovnih sredstev, ki je kot sistem permamentne revalorizacije začela delovati 1. januarja 1976. Tako je vrednost osnovnih sredsitev znašala pred revalorizacijo 705,4
milijarde dinarjev, pri čemer
je znašala odpisana vrednost
282,1 milijarde, po revalorizaciji pa se je vrednost osnovnih sredstev povečala na

1.209 milija«!, vrednost odpisanih sredstev pa na 485,78
milijarde.
V končni bilanci se je nabavna vrednost osnovnih
sredste vpovečala za 451 milijard dinarjev, s čemer se
je osnova za amortizacijo povečala za 72 odstotkov, kar
je imelo za posledico tudi
povečanje amortizacije.
V poročilu Zveznega izvršnega sveta o izvajanju novih
sistemov kot dejavniku, ki
je vplival na poslovanje uporabnikov družbenih sredstev,
je nadalje poudarjeno, da
se pospešuje rast izvoza to
zaviranje uvoza, te spremembe pa spremljata trden tečaj
dinarja ter precejšnje povečanje deviznih rezerv. Na tekoče poslovanje vpliva tudi
zadržano gibanje cen, pa tudi upočasnjena rast proizvodnje in prometa, kar je treba upoštevati, ko ocenjujemo
kakovost delovanja sistema.
POSLOVNI REZULTATI
V L. 1976
Poglavitna značilnost gospodarske aktivnosti v letošnjih prvih šestih mesecih je
upočasnjeno gibanje proizvodnje ob pozitivnih gibanjih v zunanjetrgovinski menjavi in umirjanju inflacijskih teženj. Zadnji pregled
tekočih gospodarskih gibanj
kaže, da so nekatere neugodne težnje gospodarjenja premeščene in da so se obrnile v pozitivno smer, kar velja glede oživljanja industrijske proizivodnje, pa tudi v
kmetijstvu se nadeja dobrih
rezultatov. Druge prvine učinkov gospodarjenja kažejo
takšnole podobo:
Celotni dohodek je znašal
v prvem polletju 767.299 milijonov dinarjev. Glede na
enako lansko obdobje se je
povečal samo za 4 odstotke,
pri tem pa velja upoštevati,
da je obračunan po novem
obračunskem sistemu, ne pa
po fakturirani, realizaciji.
Doseženi dohodek je znašal
125.930 milijonov dinarjev in
je za 16 odstotkov nižji kot
lani.
Skupnih izgub je bilo v
prvih šestih mesecih za 35.852
milijonov dinarjev, kar je
precej več kot v enakem lanskem obdobju. To se pojasnjuje z upadanjem gospodarske aktivnosti v posameznih
dejavnostih, z učinkom naraščanja cen, manjšim izkoriščanjem investicijskih zmogljivosti, na povečanje izgub
pa je vplivalo tudi neplačana realizacija, zamujena pla-

čila in drugo. Največ izgub
je bilo v železniškem prometu in v elektrogospodarstvu.
Družbeni proizvod družbenega gospodarstva se je povečal za II odstotkov. Pri
delitvi družbenega proizvoda
narašča izločanje v negospodarske namene znatno hitreje kot pa za potrebe gospodarstva.
Za delitev dohodka je značilno, da pogodbene obveznosti naraščajo po visoki meri — 35 odsotkov, zakonske
obveznosti — davki, ki rabijo za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, pa so
se zmanjšale za 29 odstotkov. Prispevki samoupravnim
interesnim skupnostim naraščajo po stopnji 7 odstotkov
in za stanovanja 15 odstotkov, pri čemer naraščajo prispevki in davki iz osebnega
dohodka po stopnji, ki je
večja od 23 odstotkov, medtem ko osebni dohodki naraščajo po stopnji 21 odstotkov.
Življenjski stroški so se v
letošnjem prvem polletju povečali za 15 odstotkov, medtem ko so cene pri proizvajalcih v industriji narasle za
7 odstotkov. Masa neto osebnih dohodkov se je povečevala za 20 odstotkov, prispevki, ki gredo iz nje, pa
za 22 odstotkov, čeprav je
bil doseženi dohodek nižji
kot lani.
Celotne zaloge so narasle
za 16 odstotkov, njihova vrednost v šestih mesecih je bila 276.808 milijonov dinarjev.
Takšno ravnanje na področju gospodarjenja in družbene porabe je dalo, kot pravi poročilo Zveznega izvršnega sveta, tole obeležje poslovnim rezultatom v letošnjem prvem polletju:
— nizka gospodarska aktivnost in povečanje stroškov;
— visoki stroški, preneseni
iz lanskega leta;
— avtonomno izločanje za
splošne, in skupne potrebe.
In končno, poročilo posebej opozarja na razmerja v
delitvi in poudarja, da se je
tudi ob tej priložnosti pokazalo, da je politika osebnih
dohodkov neustrezna, ker je
vezana na življenjske stroške, ne pa na rezultate dela
in na ustvarjeni dohodek.
NADALJNJE
SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE
SISTEMA
V sklepnem razpravljanju
Zvezni izvršni svet podčrtava, da je bilo delovanje no10

vega sistema na področju
dolžniško-Upniških razmerij
zelo uspešno, da je delovanje obračunskega sistema za
obdobje januar—junij neposredno in da sta oba sistema
del celotnih sistemskih rešitev v gospodarskem sistemu,
v skladu z rešitvami in načeli iz Ustave SFRJ. Zakon o
združenem delu bo izpolnil
sistem dohodka, zato je nujno vzporedno z izdajo tega
zakona uskladiti in nadalje

dopolnjevati sedanje rešitve
v obračunskem sistemu in
sistemu plačevanja.
Posebej je opozorjeno, da
se na izgubo 36 milijard dinarjev navezuje cela vrsta
odprtih vprašanj, posebno pa
porabe, ki še ni usklajena z
realnim dohodkom. Zato je
neizogibno, da se uredi vprašanje izplačala osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izkazuje izgubo, saj je očitno, da njihovi

osebni dohodki niso znatno
nižji od dohodkov v organizacijah, ki imajo visoke pozitivne rezultate. Zato se
vztraja na tem, da se vzpostavi kategorije osebnega dohodka tako, kot je opredeljeno v Ustavi SFRJ, saj sedanje dodajanje davkov in prispevkov in neto osebni dohodek oddaljuje delavce od
razpolaganja z njegovim dohodkom.
Zvezni izvršni svet nadalje

v svojem poročilu navaja, da
je obravnaval vrsto predlogov za spremembe in dopolnitve sistema, od katerih je
sprejel one, ki bodo zagotavljali, da bo sistem učinkovito deloval. Zvezni izvršni svet
je sklenil, da je treba podrobneje razčleniti gibanje
dohodka, izplačevanje osebnih dohodkov, prispevkov in
davkov v luči izvajanja dogovora republik in pokrajin na
tem področju.

VSEBINA
Iz Skupščine SR Slovenije:
SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
(ZBOR OBČIN 20. 10. 1976)
— Se je Borba zmotila pri »900« km avtocest?
— Delovni čas upravnih organov prilagoditi potrebam občanov
— Sredstva za odpravo posledic potresa na Kozjanskem
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 20- 10.1976)
— Se je BORBA zmotila pri »900 km avtocest«?
— Delovni čas upravnih organov prilagoditi potrebam občanov
(DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 20. 10. 1976)
— Uvozne dajatve na kmetijsko mehanizacijo
Iz Skupščine SFRJ:
NOVI PREDPISI
— Varstvo družbe pred slabim poslovanjem organizacij združenega dela (Osnutek zaikona o prisilni
poravnavi in stečaju)
— Vodenje knjigovodstva — obveznost vseh uporabnikov družbenih sredstev (Osnutek zakona o knjigovodstvu — AS 398)
— Širša lista investicij, za katere ne velja obvezno
evidentiranje (Osnutek zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o obveznem evidentiranju investicij — AS 403)
— Tiskane stvari se lahko prepove tudi v kraju razpečavanja (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik informiranja — AS 406)
PROMET IN ZVEZE
— Tehnološka enotnost sistema železniškega prometa (Osnutek zakona o združevanju železnižkih
transiportnih organizacij združenega dela v Skupnost jugoslovanskih železnic)
ZVEZNA UPRAVA
— Sklepanje mednarodnih pogodb — po enotnem postopku (Osnutek zakona o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb — AS 397)
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MEDNARODNE POGODBE
— Nova posojila Mednarodne banke za pomembne
projekte (Ratifikacija štirih sporazumov o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo
in razvoj)

11

ANALIZE IN OCENE
— Kako zavreti pretirano monetarno ekspanzijo
(Kreditno-monebarna gibanja v 1. 1976)

12

IZVAJANJE ZAKONOV
— Sistem zavarovanja plačil se uspešno izvaja (Porodilo Zveznega izvršnega sveta o izvajanju Zakona o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela
in Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev)

14
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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik II

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 4 din

SKUPŠČINE SR

SAMOUPRAVNI SPORAZUMI O TEMELJIH PLANOV SREDNJEROČNEGA
RAZVOJA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980
Stran
DEIU1Ž3HE3NE DEJAVNOSTI
Samoupravni sporazum o osnovali plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980
Samoupravni sporazum o osnovah plana Samoupravne interesne skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980
Samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje
1976—1980
Samoupravni sporazum o temeljih plana raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za obdobje
1976—1980
Samoupravni sporazum o osnovah planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980
Samoupravna sporazum o temeljih plana vzajemnih in solidarnih nalog otroškega varstva
v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO
PLANIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM
Operativno-politiani štab
UVOD
V tej »Prilogi Poročevalca Skupščine SR Slovenije« objavljamo predloge samoupravnih sporazumov
o temeljih srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti, ki delujejo na območju celotne SR Slovenije, ter s tem začenjamo razpravo o teh dokumentih v TOZD. Operativno,politični
štab pri Republiškem komiteju za družbeno planiranje
in informacijski sistem daje v zvezi s tem naslednja pojasnila in navodila:
L Objavljene predloge sporazumov so kot predlaga-

Stran
Samoupravni sporazum o temeljih plana na
področju socialnega skrbstva, prednostnih nalogah, solidarnosti in izvajanju vzajemnih in
skupnih nalog v obdobju 1976—1980
Samoupravni sporazum o temeljih plana zaposlovanja v obdobju 1976—1980
Samoupravni sporazum o temeljili plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1976—1980
Samoupravni sporazum o osnovah plana Telesnokultume skupnosti SR Slovenije za obdobje 1976—1980
PBOMiErr
Samoupravni sporazum o adruževanju sredstev v letih 1976—1980 za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ŽTP Ljubljana
Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja letališke mreže v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980

20
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33
26

29
35

teljice sprejele skupščine samoupravnih interesnih skupnosti po večmesečnih pripravah, ki so se nanašale tako
na vsebinsko programska vprašanja nadaljnjega razvoja
družbenih dejavnosti kot tudi na probleme v zvezi z
usklajevanjem potrebnih sredstev s predvidenimi izhodišči srednjeročnega plana SR Slovenije za obdobje
1976—1980. Operativno-politicni štab pri Republiškem
komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem
ugotavlja, da so predloženi sporazumi po vsebinski strani
v glavnem skladni s prednostnimi usmeritvami družbenega plana, sodi pa, da je o posameznih programih še
potrebna temeljita in poglobljena razprava v združenem
delu, tako da bi prišli dejanski, neposredni in skupni interesi delavcev do čimbolj konkretnega izraza, upoštevaje zlasti vpliv razvoja teh dejavnosti na povečanje
dohodka TOZD, pogoje za rast produktivnosti dela in
zagotavljanje življenjskega standarda.
štab ugotavlja, da v pogledu potrebnih sredstev ob-

Javljeni predlogi še niso docela usklajeni z globalnimi
razmerji v delitvi dohodka, kakor jih predvideva družbeni plan razvoja SRS.
Družbeni plan razvoja SRS namreč določa: »Glede narealne materialne možnosti bo skupna poraba v naslednjih letih lahko rasla največ po enaki stopnji kot družbeni proizvod. Piravic, (ki so povezane z izplačevanjem
osebnih prejemkov občanov iz sredstev skupne porabe,
ne bo moč širiti.
Konkretna razmerja po posameznih dejavnostih liri
oblikah skupne porabe bodo opredelili delavei s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti, odvisno od dogovorjenih nalog in
usmeritev teh dejavnosti. Nakazana politika družbenega
razvoja predpostavlja, da bodo v tem okviru porasla
sredstva za usmerjeno izobraževanje hitreje od družbenega proizvoda, sredstva za raziskovalno dejavnost in
nekatere kulturne dejavnosti pa vzporedno z družbenim
proizvodom.
Zaradi potreb združenega dela in nujnega napredka
knjižničarstva in založništva, gledališke dejavnosti in
varstva kulturne dediščine bodo te dejavnosti rasle skladno z rastjo družbenega proizvoda.«
Po družbenem planu razvoja SRS v obdobju 1976 do
1980 naj bi naraščal družbeni proizvod družbenega sektorja gospodarstva po povprečni letni stopnji 6,4; torej
naj bi celotna skupna poraba rasla največ z enako stopnjo. Podatki iz predhodnih informacij o predlogih samoupravnih sporazumov pa kažejo, da bi po njihovi projekciji celotna skupna poraba v SRS v petletnem obdobju naraščala povprečno za 8,6 % letno. Razlika je torej
v 2,2 poena hitrejši rasti sredstev za skupno porabo, s
čimer ne bi bila dosežena osnovna usmeritev družbenega plana glede delitvenih razmerij. Zato je nujno, da
občinski štabi za družbeno planiranje posvetijo posebno
pozornost temu vprašanju, delavci v TOZD pa naj obravnavajo programe družbenih dejavnosti z vidika svojih
potreb in interesov in svojih realnih dohodkovnih možnosti, upoštevaje tudi skupne naloge v občini in republiki.
SREDSTVA SIS ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1976—1980
PO PREDLOGIH SAMOUPRAVNIH
SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV
REPUBLIŠKIH SIS IN PO PODATKIH
OBČIN Z DNE 14. 10. 1976
— cene 1975
— v Fiilij. din
Poj>rečna
^»redstva
stopnja
*976—1980
rasti
1976—1980
OTROŠKO VARSTVO
— Zveza skupnosti otroškega varstva
6.017,7
5,1
— Obč. skupnosti otroškega varstva
1.404,2
15,2
IZOBRAŽEVANJE
— Izobraževalna skupnost Slovenije
(skupaj s posebnimi izobr. skup.) 11.479,0
16,8
— Občinske izobraževalne skupnosti
13.278,0
5,3
KULTURA
2.625,3
12,0
— Občinske skupnosti
1.296,3
13,5
— Vzajemnost
1.329,0
10,5
TELESNA KULTURA
1.130,5
5,9
— Občinske skupnosti
967,4
6,0
— Vzajemnost
163,1
5,2
SOCIALNO SKRBSTVO
1.894,4
6,6
ZDRAVSTVO
25.272,2
7,0
— Občinske skupnosti
24.160,2
6,9
— Vzajemnost
1.112,0
9,0
ZAPOSLOVANJE
735,7
29,1
a

RAZISKOVALNA SKUPNOST
SLOVENIJE
SKUPAJ
Skupaj po družbenem planu SRS
Razlika

1.800.0
65,637,0
61.600,0
4.037,0

6,4
8,6
6,4
2,2

2. Objavljeni predlogi samoupravnih sporazumov se
delijo v dve skupini:
a) v prvo skupino spadajo sporazumi naslednjih samoupravnih interesnih skupnosti:
To so sporazumi:
— Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji;
— skupnosti starostnega zavarovanja kmetov;
— Izobraževalne skupnosti Slovenije;
— Raziskovalne skupnosti Slovenije.
Te sporazume podpisujejo vse TOZD na območju
SRS; z njimi sprejemajo delavci konkretne materialne
obveznosti do navedenih samoupravnih interesnih skupnosti.
Raziskovalna skupnost Slovenije posebej opozarja
na specifikacijo samoupravnega sporazuma za področje
raziskovalne dejavnosti, ki zajema vso raziskovalno dejavnost v Sloveniji in jo skuša usmerjati v ključne probleme našega nadaljnjega razvoja, vključujoč to področje
v celoti v enotno strategijo družbenega razvoja. Pri tem
gre predvsem za opredelitev skrbi vsake krajevne skupnosti, vsake delovne organizacije, asociacije delovnih
organizacij, oziroma vsakega področja dela, da v svojih
razvojnih načrtih vsebinsko in finančno opredeli svoj
raziskovalni program, ter tako zagotovi kvalitetno osnovo za svoj lasten razvoj. Odločitve o količini za taka vlaganja potrebnih sredstev in o porabi teh sredstev izhajajo iz potreb in možnosti vsake delovne in druge organizacije posebej in razponi med njimi bodo verjetno veliki; osmi člen samoupravnega sporazuma o temeljih
plana prikazuje le povprečja, ki naj služijo nosilcem planiranja kot orientacija pri njihovih konkretnih odločitvah.
Samo del teh sredstev v višini 0,37 odst. družbenega
proizvoda se združuje za izvajanje skupno dogovorjenih
nalog v okviru programa raziskovalnih skupnosti pri
Raziskovalni skupnosti Slovenije. Vrednost tega programa pa je za posamezna leta določena v 11. členu sporazuma. Samo za ta del sredstev sprejemajo delavci neposredne finančne obveznosti že s pristopom k samoupravnemu sporazumu o temeljih pilana.
b) v drugi skupini so vsi ostali objavljeni sporazumi, in sicer:
in
stva~ °
solidarnih nalogah otroškega var. o prednostnih nalogah, solidarnosti in izvaianiu
skrbstva^* ™ s^uPn^ na'l°g na področju socialnega
— o skupnih osnovah planov zdravstvenih skupnostio temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije*
0
osnovah plana Teilesnokulturne skupnosti SR
Slovenije;
informacija o vsebini sporazumov skupnosti zaposlovanja.
^
_ O vseh teh sporazumih razpravljajo delavci v združenem delju hkrati z ustreznimi samoupravnimi sporazumi občinskih skupnosti za navedena področja. Medrjiri se °bcinske sporazume podpisujejo neposredno
vključujejo v zgoraj navedene republiške sporazume prek občinskih samoupravnih skupnosti. Podpisniki republiških sporazumov za navedena področja

sklonosti*3 ^0lOk*a®®en* delegati občinskih samoupravnih
Zato bo šlo pri razpravi o sporazumih druge skupine predvsem za ugotavljanje, koliko so ti sporazumi
skladni z usmeritvami in obveznostmi po občinskih sporazumih, oziroma za ugotavljanje, ali so z občinskimi
sporazumi zagotovljena sredstva tudi za pokrivanje obveznosti občinskih skupnosti do vzajemnih in skupnih

programov. Po republiških sporazumih druge skupine
torej ne nastajajo nobene dodatne obveznosti za združeno delo.
3. Vsi objavljeni sporazumi so ovrednoteni na osnovi cen iz leta 1975 in za celotno petletno plansko obdobje. Vsi zneski v sporazumih so torej izraženi v cenah
za leto 1975 in zato primerljivi le z dohodkom TOZD,
planiranim za obdobje 1976—1980, izraženim v cenah iz
leta 1975.
Da bi delavci lahko razpravljali in odločali o svojih
konkretnih obveznostih, je operativno-politični štab pripravil posebno enotno metodologijo za orientacijske izračune, ki morajo biti predloženi delavcem TOZD za
razpravo. Metodologija je podrobno razložena v nadaljevanju te informacije.

4. Celotna aktivnost v zvezi s sprejemanjem samoupravnih sporazumov je predvidena z natančnim akcijskim programom, ki je po sklepu štaba RK SZDL in
ZSS obvezen za vse udeležence. Vsakršno zamujanje rokov ali vsebinsko siromašenje posameznih faz postopka
bi zrušilo celotno akcijo. Zato še posebej opozarjamo na
odgovornost vseh udeležencev.
Akcijski program je, kar zadeva naloge občinskih
organov in organov TOZD, naslednji:
a) Občinski štabi za planiranje ob pomoči občinskih
planskih služb pripravijo takoj po prejemu tega »Poročevalca« izračun sredstev, ki naj bi se združevala iz dohodka TOZD v občini za vse sporazume družbenih dejavnosti (torej za občinske in republiške).
Ta prikaz se naredi po naslednjem obrazcu:

IZRAČUN SREDSTEV IN MERILA ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA SIS ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI PO SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH O TEMELJIH PLANA
— v tisoč din
— v cenah 1975
Vrednost
Prispevna osnova
Prispevna
5-letnega
za obdobje
stopnja
SIS
programa
1976—1980
A. I. PRISPEVKI IZ DOHODKA TOZD
Izobraževalna skupnost Slovenije
Raziskovalna skupnost Slovenije
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov
v SR Sloveniji
Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov
v SR Sloveniji
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavar,
A. II PRISPEVKI IZ BRUTO
OSEBNH DOHODKOV
Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji
B. L PRISPEVKI IZ DOHODKA TOZD
Zveza skupnosti za zaposlovanje
Skupnost zdravstvenega varstva
B. II. PRISPEVKI IZ BRUTO OD
Zveza skupnosti otroškega varstva
Skupnost otroškega varstva
Izobraževalna skupnost
Kulturna skupnost
Telesnokulturna skupnost
Skupnost socialnega skrbstva
Skupnost zdravstvenega varstva
podatke pod točko B. I in B. II. ugotovi in izpolni
občinski štab za planiranje.
Rok za dostavo tega prikaza vsem TOZD na območju občine je dva dni po objavi samoupravnih sporazumov v »Poročevalcu«.
b) Poslovodni organi na osnovi navedenega prikaza
pripravijo za zbore delavcev v TOZD konkretno informacijo, ki vsebuje povzetek bistvenih programskih
nalog in usmeritev v predlogih samoupravnih sporazumov in prikaz konkretnih obveznosti, izhajajočih iz
že sprejetih in novo predloženih samoupravnih sporazumov, in sicer po naslednjem obrazcu:

KORIGIRANA
DAVČNA OSNOVA
85.000.000
85.000.000
85.000.000
BRUTO OSEBNI
DOHODKI
240.920.583
49.000.000
POSLOVNI
SKLAD
412.000.000
BRUTO OSEBNI
DOHODKI
240.920.583
BRUTO OSEBNI
DOHODKI

11.479.000
1.800.000

13,50
2,12

528.400

0,62

2.650.100

1,1

125.600

0,26

3.441.300

0,27; 1,27

30.881.800

12,80

BRUTO OSEBNI
DOHODEK

SKUPNI PREGLED OBLIKOVANJA
IN DELITVE (BRUTO) DOHODKA
V OBDOBJU 1976—1980*
— v milij". din
— v cenah 1975
znesek

struktura

100,0
Bruto dohodek
Amortizacija
Dohodek
1. Pogodbene obveznosti
2. Zakonske obveznosti
— po predpisih republike
— po predpisih občin
— druge zakonske obveznosti
* Pregled je izdelan po obstoječi metodologiji za izdelavo zaključnih
računov
3

1
2
3
3. Prispevki interesnim skupnostim
s področja negospodarstva
iz dohodka
— republ. izobraževalna skupnost
— republ. raziskovalna skupnost
— skupnost pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
— prisp. za zdravstveno zavarovanje
— prisp. za zaposlovanje
— prisp. za starostno zavar. kmetov
4. Prispevki interesnim skupnostim
s področja gospodarstva
iz dohodka
— vodni prispevek
t
— financ, razširjene gozdne teproduk.
5. Osebni dohodki (bruto)
— neto OD
— prispevki SIS iz osebnih
dohodkov za:
Skupnost pok. in inval. zavarovanja
Občinsko izobraževalno skupnost
Zvezo skup. otroškega varstva
Občinsko skup. otroškega varstva
Kulturno skupnost
Telesnokulturno skupnost
Skupnost socialnega skrbstva
Zdravstveno skupnost
6. Drugi osebni prejemki
7. Stanovanjski prispevek
(v celoti
% od BOD)
8. Sklad skupne porabe
(vključno del dohodka za potrebe
družbenih služb)
9. Sredstva za reprodukcijo
v tem:
a) amortizacija
b) dohodek za sklade
od tega za združevanje:
I. že sprejeti samoupravni sporazumi za
— energetiko
— železniške zmogljivosti
— razvoj magistralnih
in regionalnih cest
— razvoj proizvodnje premoga
— luške zmogljivosti
— nafta in plin
— razvoj PTT prometa
— kmetijstvo in živilstvo
— gozdarstvo in osnovna
predelava lesa
II. predvideni novi sporazumi za:
— pokrivanje dela stroškov
infrastrukture ŽTP Ljubljana
— razvoj letališke mreže
c) dohodek za sklade na nivoju TO Z D
III. Kazalci na zaposlenega delavca
— dohodek
— prispevki interesnim skupnostim
s področja negospodarstva
iz dohodka
— prispevki SIS iz OD
— neto osebni dohodki
— sredstva za reprodukcijo
c) Delegati TOZD s posameznih SIS tolmačijo delavcem vsebino programov samoupravnih interesnih
skupnosti. Razprave v združenem delu morajo biti
organizrane (na podlagi gornjega prikaza) v obdobju
do 10. decembra. Na zborih delavcev je treba izvoliti
tudi osebo, ki bo podpisala pristopno izjavo o sprejemu samoupravnega sporazuma. Definirati je treba
pooblastilo delegata: ali sporazum podpiše takoj, ali
šele, kolikor skupščina SIS sprejme pripombe zbora
delavcev, ali pa potem, ko o stališčih skupščine SIS
razpravlja delavski svet TOZD in ugotovi, da ni zadržkov za podpis.
Po vsakem opravljenem zboru delavcev je treba
nemudoma sestaviti zapisnik, ki naj vsebuje vse kon4

kretne pripombe in predloge razprave. Po en izvod,
skupaj s prikazom svojih obveznosti morajo TOZD dostaviti tudi občinskemu štabu za družbeno planiranje
najkasneje do 10. decembra.
č) Občinski štab pripravi na osnovi zbranih stališč
TOZD prikaz za celotno občino po obrazcu tabele IV.,
ga oceni z vidika usmeritev in opredelitev občinskega
in republiškega družbenega plana in ga pošlje skupaj
s svojimi ocenami vsem prizadetim samoupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti, en izvod
pa republiškemu štabu za družbeno planiranje.
Rok: 17. december 1976
d) Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
morajo v obeh zborih razpravljati o prispelih pripombah, zavzeti do njih stališče oziroma smiselno izpopolniti svoje samoupravne sporazume, o tem pa takoj
obvestiti vse TOZD. Sledi podpisovanje pristopnih
izjav.
e) Po podpisu pristopnih izjav k posameznim sporazumom je odgovorni poslovodni organ dolžan pri
stopne izjave poslati SIS in občinskemu štabu za družbeno planiranje.
PREGLED SREDSTEV S!S ZA DRUŽBENE
DEJAVNOST! ¥ OBDOBJU 1976—1980
(izpolnijo občinski štabi)
Občina
SIS
I.
1.
2.
3.

— cene 1975
~ v tisočih ^
Sredstva Poprečna prispevna
1976—1980
stopnja
1976—1980

Sredstva SIS iz OD
Zveza skupnosti otroškega varstva
Občinska skupnost otroškega varstva
Izobraževalna skupnost
Skupaj
od tega:
— za občinsko skupnost
— za vzajemnost
— za solidarnost
4. Kulturna skupnost skupaj
od tega:
— za občinsko skupnost
— za vzajemnost
5. Telesnokulturna skupnost
Skupaj
od tega:
za občinsko skupnost
— za vzajemnost
8. Skupnost socialnega v
rskrbstva
Skupaj
od tega:
— za občinsko skupnost
— za vzajemnost
7. Zdravstvena skupnost
Skupaj
od tega:
— za vzajemnost
— za občinsko skupnost
Skupaj prispevki iz OD
od tega:
— za občinske skupnosti
— za vzajemnost
— za solidarnost
II. Sredstva SIS iz dohodka TOZD
a Prispevna osnova OD
1. Zdravstvena skupnost
2. Skupnost za zaposlovanje
b) Prispevna osnovna korigirana
davčna osnova
1. Izobraževalna skupnost Slovenije
2. Raziskovalna skupnost Slovenije
Poročilo sestavil občinski štab za družbeno planiranje.

PREDLOG
Samoupravni

sporazum

pokojninskega

in

o osnovah plana Skupnosti

invalidskega zavarovanja

v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980
Na podlagi 2. in 44. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/76) sklepajo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, delavci v delovnem razmerju pri
zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki opravljajo samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, drugi delovni
ljudje, ki so po zakonu obvezno zavarovani za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter upokojenci, združeni v društvu upokojencev ter skupnost pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (nadalje:
udeleženci)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA
SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE
1976—1980
1.
Skladno z zakoni, samoupravnim sporazumom in
statutom skupnosti so udeleženci sporazumni, da si zavarovanci in upokojenci v skupnosti zagotavljajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v ta namen določajo zase in za svoje družinske člane:
— pravico do starostne pokojnine v starosti;
— pravico do invalidske pokojnine in pravico do
poklicne rehabilitacije in zaposlitve z ustreznimi denarnimi nadomestili za primer izgubljene ali zmanjšane
delovne zmožnosti (invalidnost);
— pravico do poklicne rehabilitacije in zaposlitve
z ustreznimi denarnimi nadomestili — za pirmer neposredne nevarnosti za invalidnost v zvezi z delom na določenem delovnem mestu (neposredna nevarnost za invalidnost); ,
— pravico do denarnega nadomestila (invalidnine)
— za primer telesne okvare;
— pravico do družinske pokojnine v primeru zavarovančeve ali upokojenčeve smrti;
— pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, varstvenega dodatka, povračila potnih in selitvenih stroškov in enkratnega letnega zneska prispevka za rekreacijo;
— druge pravice, opredeljene v zakonu in splošnih
aktih skupnosti.
2.
Udeleženci se bodo v svojih organih samoupravljanja
zavzemali za naslednje cilje:
— v skladu z novim družbeno-ekonomskim in samoupravnim položajem delavca v združenem delu, da razpolaga z ustvarjenim dohodkom, in pravico upokojencev, ki jo uveljavljajo na podlagi minulega dela, je treba
oblikovati nov sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki bo uveljavil tudi nove odnose med zakonsko in samoupravno regulativo ter zagotovil dolgoročnejše stabilno financiranje skupnosti;
— ohranitev realne vrednosti pokojnin in njihovega
razmerja do osebnih dohodkov zaposlenih glede na minuilo delo upokojencev in opredelitev značaja pokojnin
kot nadaljevanje izplačevanja osebnih dohodkov;
— v celotnem sistemu je treba stimulirati daljše
aktivno delo, z ukrepi na področju invalidskega varstva,
rehabilitacije in zaposlovanja pa zmanjševati rast inva-

lidskih upokojitev;
— z ukrepi preventive, učinkovitejšo rehabilitacijo
in zaposlovanjem delovnih invalidov naj bi bil manjši
porast invalidskih upokojencev, ob relativno večjem
porastu izdatkov za rehabilitacijo in za zaposlovanje
delovnih invalidov;
— sredstva sklada za gradnjo domov in stanovanja upokojencev naj bi se pretežno uporabljala za gradnjo
oziroma razširitev domov za ostarele in za kreditiranje
družbenih stanovanj v trajni uporabi upokojencev in
delovnih invalidov;
— zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, naj
bo določena samo za tista delovna mesta, na katerih
je delo posebno težko in za zdravje škodljivo, kjer
znatneje delujejo na zdravstveno stanje in delovno
zmožnost delavca škodljivi vplivi neposredno ob viru
škodljivih vplivov, če kljub vsem varstvenim in tehnološkim ukrepom ni mogoče zboljšati delovnih pogojev.
S.
V obdobju srednjeročnega plana pričakujemo, glede
na gibanja v zadnjih letih, naslednje:
— poprečen prirast starostnih upokojencev 3,2 odstotka letno, poprečen prirast družinskih upokojencev
4,0 odstotka letno, poprečen prirast invalidskih upokojencev 4,2 odstotka letno;
— sprotno valorizacijo pokojnin in denarnih dajatev na podlagi povprečne rasti realnega osebnega dohodka zaposlenih po stopnji 3,0 odstotka letno in ustreznejše razmerje pokojnin glede na povprečni osebni dohodek;
— da bodo prispevki za zdravstveno varstvo upokojencev, otroški dodatek, otroško varstvo ter stanovanjski sklad znašali skupaj 16 odstotkov od pokojnin.
4.
Kot izhodišče za sestavo srednjeročnega plana so
upoštevani z družbenim dogovorom za leto 1976 predvideni dohodki iz prispevkov v realni vrednosti iz leta
1975 v višini 6.621,6 mio din in sicer:
— iz dohodka TOZD in zasebnega sektorja 1.102,4 mio din,
— iz prispevka od OD zavarovancev
5.519,2 mio din.
Na takšnih osnovah se za leto 1980 predvideva
8.338,3 mio din dohodka in sicer:
— iz dohodka TOZD in zasebnega sektorja 1.339,9 mio din,
iz prispevka od OD zavarovancev
6.998,4 mio din.
5.
Udeleženci ugotavljajo, da mora skupnost za uresničevanje s tem sporazumom opredeljenih nalog in ciljev
v celotnem planskem obdobju zbrati vključno z rezervo — obratnimi sredstvi — 41.802,9 mio din.
Predvideva se, da bosta federacija in republika prispevali za pravice borcev NOV sredstva v višini 4.829,7
mio din.
Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo zbra/ti
36.973,2 mio din, kar znese 7,6 odstotka družbenega
proizvoda Slovenije v tem obdobju in sicer:
— iz dohodka TOZD 6.091,4 mio din, kar znese
1,7 odstotka dohodka TOZD v tem obdobju,
— iz prispevka od osebnega dohodka zavarovancev
30.881,8 mio din, kar znese 12,8 odstotka bruto OD v tem
obdobju.
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Ko bo skupščina skupnosti določala konkretne prispevne stopnje, bo upoštevala takratni delitveni sistem
dohodka in ekonomska gibanja ter splošne ocene in
cilje, določene z družbenimi dogovori.

7.
V primeru odstopanj v planskih predvidevanjih ali
ob spremembah v obsegu pravic bo skupnost predlagala udeležencem ustrezne ukrepe.
O izpolnjevanju tega sporazuma bo skupnost obveščala udeležence.

PREDLOG
Samoupravni sporazum o osnovah plana
Samoupravne

interesne

skupnosti starostnega

zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje
1976-1980
Na podlagi 2. in 44. člena zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/76) sklenejo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter
v delovnih skupnostih, delavci v delovnem razmerju
pri zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki opravljajo
samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, in drugi
delovni ljudje, ki so po zakonu obvezno zavarovani v
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, delegacije
kmetov v občinah ter samoupravna interesna skupnost
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu; udeleženci)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O OSNOVAH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV
V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980
1.
Udeleženci so sporazumni, da je osnova plana skupnosti zagotovitev starostne pokojnine kmetov po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
Št. 13/72, 26/73, 45/73 in 29/75).
2.
Starostna pokojnina bo znašala vsaj 30 odstotkov
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz
preteklega koledarskega leta po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev. Mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov je v letu 1975
znašal 1358, torej bo pokojnina v letu 1976 znašala vsaj
407 dinarjev.
3.
Sredstva za pokojnine prispevajo kmetje v višini 40
odstotkov ter solidarnostno delavci in drugi delovni
ljudje v višini 60 odstotkov potrebnih sredstev v posameznem letu; delavci in drugi delovnih ljudje prispevajo
svoj delež s prispevkom iz dohodka temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, iz sredstev drugih organizacij in delovnih skupnosti ter iz sredstev občanov, ki
z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in se jim ugotavlja dohodek.
4.
Udeleženci si bodo prizadevali za širitev kroga zavarovancev in obsega pravic iz tega zavarovanja, o čemer
se bodo posebej sporazumeli.
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5.
V obdobju srednjeročnega načrta pričakujemo glede na gibanje števila upokojencev v zadnjih letih povečevanja števila upokojencev letno za 3 odstotke. V letu
1976 bo število uživalcev pokojnin znašalo 42.100 upravičencev.
Ob načrtovanem povečevanju števila upokojencev
za 3 odstotke letno načrtujemo sprotno valorizacijo pokojnin na podlagi povprečne rasti realnega osebnega
dohodka zaposlenih po stopnji 3,0 odstotka letno. Ob
takšnih gibanjih bo v letu 1980 približno 47.380 upokojencev, od tega 1687 kmetov-borcev. Od skupnega števila
upokojencev jih bo približno 2840 prejemalo varstveni
dodatek, ki gre socialno ogroženim borcem NOV.
6.
Udeleženci ugotavljajo, do bo morala skupnost za
uresničitev v tem sporazumu opredeljenih nalog in ci-:
ljev v planskem obdobju 1976—1980 zbrati 1.314,3 mio
din.
Od tega se predvideva, da bo v letu 1976 zbrano
232,7 mio din, v letu 1980 pa 294,9 mio din.
Od zneska, potrebnega za petletno obdobje, bodo
kmetje s svojim prispevkom zbrali 430,3 mio din, delavci in drugi delovni ljudje s solidarnostno udeležbo
654,0 mio din, kar znese 0,13 odstotka družbenega proizvoda Slovenije v tem obdobju, proračun republike pa
bo prispeval 229,9 mi® din za pravice borcev iz tega
zavarovanja.
T.
Udeleženci ugotavljajo, da je finančna kalkulacija
iz prejšnje točke izdelana na osnovi predvidenih izdatkov za leto 1976, vrednotenih po realni vrednosti leta
1975, in na podlagi predvidenega gibanja družbenega
proizvoda. Na teh osnovah bo skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SRS določila prispevno stopnjo
za kmete-zavarovance, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji pa stopnje prispevkov za solidarnostno udeležbo delavcev in drugih
delovnih ljudi. Stopnje prispevkov bodo določene glede
na dejanska gibanja v posameznih letih.
Ce financiranje skupnosti ne bo potekalo tako, kot
je predvideno v tem samoupravnem sporazumu bo
skupnost udeležencem predlagala sprejem konkretnih
ukrepov.
8.
Skupnost bo izpolnjevanju tega sporazuma obveščala udeležence.

PREDLOG
Samoupravni sporazum
Izobraževalne

o temeljih plana

skupnosti

Slovenije za

obdobje

1976-1980
Na osnovi dosežene razvojne stopnje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in sklepov X. kongresa ZKJ in
VII. kongresa ZKS o nadaljnjem razvoju usmerjenega
izobraževanja in osnovah šolstva sklepajo delovni ljudje
in občani v krajevnih skupnostih, delavci v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela, v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ter delavci in delovni ljudje, ki s sredstvi v lastnini občanov opravljajo
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980
1.člen
Izhajajoč iz interesov in potreb delovnih ljudi in občanov določajo udeleženci s tem samoupravnim sporazumom razvojne usmeritve vzgoje in izobraževanja ter
urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
za uresničevanje dogovorjenih usmeritev in ciljev.
Temelji plana, določeni s tem samoupravnim sporazumom, so podlaga za srednjeročni plan izobraževalne
skupnosti Slovenije.
2. člen
Udeleženci bodo izenačevali možnosti za izobraževanje vseh mladih in skrbeli, da bo izobraževanje ob delu
postalo enakovreden del izobraževalnega sistema. Solidarno bodo zagotovili izenačene minimalne pogoje za
osnovno izobraževanje ter ustvarjali prostorske, kadrovske in vsebinske pogoje za intenzivno uvajanje celodnevne osnovne šole v naslednjih planskih obdobjih. Ustvarili bodo potrebne materialne in druge pogoje ter izvedli
preosnovo srednjega in visokega šolstva v celovito zasnovano usmerjeno izobraževanje v skladu z dolgoročnimi potrebami in interesi združenega dela v Sloveniji.
Ob teh prizadevanjih bodo vzgojno izobraževalne
organizacije združenega dela povečale učinkovitost svojega dela in na osnovi razpoložljivih zmogljivosti dosegle optimalne vzgojno izobraževalne rezultate.
Pri uspešnem uresničevanju teh nalog bodo udeleženci zlasti skrbeli za poglabljanje socialistične samoupravne usmerjenosti vzgojno izobraževalne dejavnosti, za
usklajevanje razvoja vseh vrst izobraževanja s potrebami
združenega dela, za pridobivanje in usposabljanje zadostnega števila pedagoških delavcev ter za sodobno
zasnovanost učnega procesa in modernizacijo učne tehnologije.
OBČINSKE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI
3. člen
1. Delovni ljudje in občani v občinskih izobraževalnih skupnostih bodo zagotovili postopno izenačevanje
pogojev in možnosti za šolanje vseh otrok v SR Sloveniji tako, da bodo združevali sredstva za solidarnostni
program občinskih izobraževalnih skupnosti, ki je opredeljen s sprejetimi minimalnimi standardi za to področje.
Solidarno bodo združevali sredstva za:
— izvedbo programa male šole v obsegu 120 ur za
vse otroke pred vstopom v šolo;

— dejavnost osnovnih in posebnih osnovnih šol v
skladu z zakonom o osnovni šoli, učnimi načrti in predmetniki, ki obsega pouk po predmetniku, dopolnilni in
dodatni pouk, interesne dejavnosti in prevoze, varstvo
oziroma vzdrževalnino oddaljenih učencev;
— podaljšano bivanje in celodnevno osnovno šolo,
tako da bo do leta 1980 v obe obliki zajeto skupaj 25 %
otrok, od tega do 10 % v celodnevno osnovno šolo;
— štipendiranje za pedagoške poklice v skladu s kadrovskimi potrebami;
— osnovnošolsko izobraževanje odraslih;
— dejavnost samoupravnih organov in strokovnih
služb izobraževalne skupnosti;
— obvezno rezervo občinskih izobraževalnih skupnosti.
.
. ,
Za to dejavnost bodo delovni ljudje in občani združili 10.765 milijonov din.
2. Za vzajemnostno združevanje sredstev za kreditiranje investicij v osnovnošolski prostor bodo de)ovni
ljudje in občani združili 196 milijonov din.
3. O združevanju sredstev za dejavnosti dogovorjenega programa, ki so izven solidarnostnega in vzajemnostnega programa, se delovni ljudje in občani neposredno
dogovarjajo v svojih občinah.
4. Občinske izobraževalne skupnosti se bodo v izobraževalni skupnosti Slovenije dogovarjale o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v Sloveniji. Solidarno
bodo zagotavljale osnovno izobraževanje in sodelovale
s posojili za investicije v osnovnošolski prostor po kriterijih, sprejetih v izobraževalni skupnosti Slovenije.
Med drugim bodo pri tem uporabile celotna sredstva
anuitet od posojil iz prejšnjih let, danih za izgradnjo
osnovnošolskega prostora
SKUPNOSTI ZA USMERJENO IZOBRAŽEVANJE
4. člen
Usmerjeno izobraževanje
1. Za izobraževanje mladine v 116 poklicnih šolah,
77 tehniških in drugih štiriletnih strokovnih šolah, 44
gimnazijah, pedagoških gimnazijah ter vzgojiteljskih in
umetniških šolah, v 54 dijaških domovih, v 9 višjih in
4 visokih šolah, 3 umetniških akademijah in 10 fakultetah ter v študentskih domovih in za povečano število
oddelkov v srednjih šolah — po 100 v letih 1976 in 1977
ter po 50 v naslednjih treh letih — bodo udeleženci
sporazuma v tem obdobju združili 7.476 milijonov din.
2. Za povečan obseg izobraževanja v srednjem in
visokem šolstvu, ki obsega:
— adaptacije in opremo laboratorijev in učilnic na
srednjih šolah za pouk obrambe in zaščite;
— pospešeno razvijanje nekaterih proizvodno tehničnih in pedagoških smeri visokošolskega študija, izobraževanje za pouk samoupravljanja s temelji marksizma, za pouk obrambe in zaščite, za razvoj marksističnih
centrov in izboljšanje številčnega razmerja med učitelji
in študenti ter za vzporedne namestitve po zakonskih
določilih,
bodo udeleženci sporazuma v tem obdobju združili 400
milijonov din.
Za vse dejavnosti, navedene v tem členu, bodo v tem
obdobju udeleženci sporazuma združili 7.882 .milijonov
din.
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5. člen
Preobrazba srednjega šolstva v usmerjeno
izobraževanje
Udeleženci sporazuma bodo za preobrazbo srednjega
šolstva v usmerjeno izobraževanje združili 1.624,3 milijonov din, s čimer bodo omogočili:
— strokovno pripravo vsebine in organizacije usmerzenega izobraževanja na srednji stopnji;
— pripravo novih učbenikov in drugih učnih sredstev;
— dodatno usposobitev in izpopolnjevanje pedagoških delavcev za potrebe usmerjenega izobraževanja;
— izgraditev 12.000 novih učnih mest v centrih za
usmerjeno izobraževanje, ki naj bi zagotovila učni prostor za večji dotok mladine po končani osnovni šoli v
usmerejeno izobraževanje in za odpravo periodičnega
pouka na poklicnih šolah. Od tega bodo v letu 1977
zgradili okoli 1.000, leta 1978 3.000 ter v letih 1979 in
1980 po 4.000 mest v skupni vrednosti 1.126,8 milijonov
din v skladu z odločitvami združenega dela o mreži usmerjenega izobraževanja, usklajenimi v izobraževalni
skupnosti Slovenije;
— adaptiranje že obstoječih šolskih kapacitet in opremo glede na potrebe reformiranega pouka;
— pripravo 260 specialnih učilnic za pouk fizike, kemije, biologije in jezikov glede na nove potrebe vzgojno
izobraževalnih programov prve faze usmerjenega izobraževanja;
— uvedbo novih učnih programov v vse prve letnike
usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1978/79.
6. člen

7.člen
Izobraževanje ob delu
Posebne izobraževalne skupnosti bodo pospeševale
in usmerjale razvoj^ izobraževanja ob delu in iz dela ter
razvoj tistih izobraževalnih organizacij združenega dela,
ki takšno dejavnost opravljajo, da bi izboljšale izobrazbeno raven in strokovno usposobljenost delavcev v združenem delu. Sredstva za potrebe izobraževanja ob delu
in iz dela bodo delavci zagotavljali iz materialnih stroškov in skladov skupne porabe temeljnih organizacij
združenega dela.
SKUPNE NALOGE NA PODROČJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA, KI JIH UDELEŽENCI
URESNIČUJEJO V IZOBRAŽEVALNI
SKUPNOSTI SLOVENIJE
8. člen
Organizacije za usposabljanje otrok z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju
1. Za 19 organizacij za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, katerih ustanovitelj
je republika, in za začetek dela nove organizacije za
najtežje prizadete otroke v letu 1978 bodo udeleženci
sporazuma v tem obdobju združili 332,5 milijonov din.
2 Za
sofinanciranje izgradnje prve faze centra za
rehabilitacijo slepih in slabovidnih mladostnikov v škofji Loki bodo udeleženci sporazuma v tem obdobju združili 23.324 tisoč din, za adaptacije in dograditve drugih
organizacij za usposabljanje pa 79,8 milijonov din.

Druge investicije v usmerjeno izobraževanje
9. člen
1. Od začetih investicijskih objektov v prejšnjem
planskem obdobju bodo v letih 1976 in 1977 dograjeni:
Ekonomska fakulteta, v Ljubljani, Pedagoška akademija Kadrovske potrebe usmerjenega izobraževanja
v Mariboru, šolski center Tolmin, Tehniški šolski center
Za kadrovske potrebe usmerjenega izobraževanja,
Celje, Center poklicnih šol v Murski Soboti, telovadnica predvsem pa za odpravo strokovno neustrezno zasedenih
v Železarskem izobraževalnem centru Jesenice in šolski delovnih mest v srednjih šolah in za uspešno uvajanje
lesni center v Novi Gorici. Za te investicije bodo udele- programov usmerjenega izobraževanja bomo štipendirali
ženci sporazuma združili 153,1 milijonov din.
okrog 2.800 učencev in študentov. Pospešili bomo študij
2. Za nujno povečanje zmogljivosti in izboljšanje ob delu in permanentno izobraževanje učiteljev. Za te
pogojev dela v visokem šolstvu bomo:
potrebe bodo udeleženci sporazuma v tem obdobju zdru— v letih 1977 in 1978 zgradili Pedagoško akademijo žili 215,7 milijonov din.
v Ljubljani, v vrednosti 87,3 milijonov din;
— v letih 1979 in 1980 dogradili Biotehniško fakul10. člen
teto v Ljubljani v vrednosti 65,7 milijonov din;
— v letu 1979 in 1980 zgradili učne delavnice Visoke Regresiranje prevozov in zdravstveno varstvo
tehniške šole v Mariboru v vrednosti 66,7 milijonov din;
— v letu 1979 in 1980 zagotovili za sofinanciranje
Izobraževalna skupnost Slovenije bo zagotavljala
gradnje Centralne tehniške knjižnice dve tretjini potreb- delno regresiranje stroškov dnevnih prevozov učencev in
nih sredstev v višini 75,1 milijonov din, s tem, da bo študentov in del stroškov šolskih ekskurzij, ki so v sklatretjino sredstev v višini 37,5 milijonov din zagotovila du z učnimi načrti, ter sredstva za zdravstveno varstvo
študentov in za nezgodno zavarovanje učencev pri prakraziskovalna skupnost Slovenije;
— v letu 1980 zgradili prostore Visoke šole za orga- tičnem pouku. Za te namene bodo udeleženci sporazuma
v tem obdobju združili 246,6 milijonov din.
nizacijo dela v Kranju v vrednosti 70,2 milijonov din;
— v letu 1980 zgradili telesnokulturni center univerze in univerzitetno knjižnico v Mariboru v vrednosti
11. člen
120,2 milijonov din;
— v letu 1980 zgradili nove prostore za kemijsko teh- Šolstvo narodnosti
nologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v vredIzobraževalna skupnost Slovenije bo pokrivala donosti 60,1 milijonov din.
Za te investicije bodo udeleženci sporazuma zagoto- datne stroške dvojezičnega šolstva in šolske narodnosti
v skladu z zakonom. Za te namene bodo udeleženci spovili 545,3 milijonov din.
Za vse investicije, navedene v tem členu, bodo udele- razuma v tem obdobju združili 119,1 milijonov din.
ženci sporazuma zagotovili 698,4 milijonov din.
12. člen
3. Dograditev Medicinske fakultete v Ljubljani bo
financirala skupnost za zdravstveno, varstvo.
4. Delovni ljudje, združeni v stanovanjskih skupno- Modernizacija pouka ter razvojne dejavnosti
stih, bodo iz namensko izločenih sredstev za stanovanj- na področju vzgoje in izobraževanja
sko izgradnjo po stopnji 0,345 % od bruto osebnih doZa proučevalno in raziskovalno delo na področju
hodkov zagotovili izgradnjo 7.500 ležišč v 23 domovih za vzgoje in izobraževanja, za razvoj novih izobraževalnih
učence in študente v vrednosti 825 milijonov din po spre- vsebin in učnih sredstev, sofinanciranje učbenikov z nizjetem programu skupaj z nosilci investicij za posamezne ko naklado in za pospeševanje modernizacije opreme
domove.
i
vzgojno izobraževalnih organizacij združenega dela bodo
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udeleženci sporazuma v tem obdobju združili 48 milijonov din.
Zaradi povečanih potreb po računalniških kadrih v
združenem delu in na področju vzgoje in izobraževanja
bomo povečali računalniške kapacitete za njihovo izobraževanje tako, da bomo opremili dva centralna računalniška sistema v vrednosti 126 milijonov din, ki ju
bodo za pouk računalništva uporabljale tudi srednje šole. V ta namen bodo udeleženci sporazuma združili 63
milijonov din, enak znesek pa bo prispevala raziskovalna
skupnost Slovenije.
Za realizacijo projekta o uvajanju šolske televizije
bodo udeleženci sporazuma v tem obdobju zagotovili 25
milijonov din.
13. člen
Druge naloge in dejavnosti
,
Za mednarodno dejavnost vzgojno izobraževalnih
organizacij in interesnih skupnosti, za dopolnilno izobraževanje otrok delavcev na začasnem delu v tujini, za
dejavnost slovenskega šolskega muzeja, za Žagarjeve nagrade, priznanja najboljšim učencem srednjih šol, za
sofinanciranje mladinskih delovnih akcij, regresiranje
mladinskega tiska, za sofinanciranje strokovnih društev,
za razvojno dejavnost Zveze delavskih univerz ter za
druge naloge in dejavnosti z vzgojno izobraževalnega področja bodo udeleženci sporazuma v tem obdobju združili 80,8 milijonov din.
14. člen
Samoupravni organi in strokovne službe
Izobraževalne skupnosti
Za dejavnosti samoupravnih organov in strokovnih
služb skupnosti za usmerjeno izobraževanje in izobraževalne skupnosti Slovenije bodo udeleženci sporazuma v
tem obdobju združili 41,5 milijonov din.
ČASOVNA USMERITEV DEJAVNOSTI IN SREDSTEV
15. člen
Za uskladitev uresničevanja ciljey na področju vzgoje in izobraževanja s predvidenimi gibanji družbenoekonomskega razvoja v srednjeročnem obdobju bodo udeleženci usmerjali razvoj načrtovanih dejavnosti tako, da
bodo združili 1976. leta 1.505 milijonov din, 1977. leta
1911 milijonov din, 1978. leta 2.287 milijonov din, 1979.
leta 2.674 milijonov din in 1980. leta 3.102 milijona din
ali skupaj 11.479 milijonov din, kar pomeni 2,36 % družbenega proizvoda, načrtovanega v tem obdobju v SR
Sloveniji.
KONČNE DOLOČBE
Obveznosti in odgovornost izobraževalnih skupnosti
16. člen
Za izvedbo planskih nalog iz tega sporazuma skrbijo
vsaka na svojem delovnem področju posebne in občinske izobraževalne skupnosti ter izobraževalna skupnost
Slovenije.
Organi izobraževalnih skupnosti so najmanj enkrat
letno dolžni poročati organizacijam in skupnostim udeležencev o izvajanju tega sporazuma, zlasti pa o doseganju planskih ciljev.
17. člen
Ce se izkaže, da zaradi utemeljenih vzrokov ne bo
mogoče doseči planskih ciljev, določenih s tem sporazumom, ali pa da je planske cilje treba prilagoditi spreme-

njenim objektivnim okoliščinam, bodo organi izobraževalnih skupnosti začeli postopek za spremembo sporazuma.
Pooblaščeni organ občinske ali posebne izobraževalne skupnosti bo začel postopek za spremembo tega
sporazuma, če bodo to zahtevali organi upravljanja organizacij in skupnosti, v katerih je združena več kot
polovica delovnih ljudi in občanov, ki so člani te skupnosti.
Pooblaščeni organ izobraževalne skupnosti Slovenije
bo začel postopek za spremembo tega sporazuma, če bo
to zahtevala več kot polovica skupščin občinskih ali posebnih izobraževalnih skupnosti.
Obveznosti in odgovornost izvajalcev
18. člen
Vzgojno izobraževalne organizacije združenega dela,
ki so izvajalke planskih nalog, določenih s tem sporazumom, bodo samoupravne sporazume o temeljih plana
in srednjeročne plane uskladile s tem sporazumom.
S samoupravnimi akti izobraževalnih skupnosti in
s pogodbami, ki jih izobraževalne skupnosti sklepajo z
vzgojno izobraževalnimi organizacijami združenega dela
ter z drugimi organizacijami in skupnostmi, se mora zagotoviti doseganje planskih ciljev glede obsega in kakovosti vzgojno izobraževalnega dela s kar najbolj smotrno izrabo kadrovskih in materialnih zmogljivosti združenega dela na področju vzgoje in izobraževanja ter s kar
najbolj racionalno uporabo sredstev, namenjenih za dejavnosti na tem področju.
Obveznosti in odgovornost uporabnikov
19. člen
Organizacije združenega dela, samoupravne delovne
skupnosti in krajevne skupnosti bodo v skladu z^ družbenimi dogovori o temeljih kadrovske politike načrtovale kadrovske potrebe za svoj razvoj ter sprejele dolgoročne in srednjeročne kadrovske programe, ki bodo podlaga za razvoj usmerjenega izobraževanja.
Organizacije združenega dela, samoupravne delovne
skupnosti in krajevne skupnosti se bodo neposredno
povezovale z vzgojno izobraževalnimi organizacijami, da
bi omogočale kar najtesnejšo povezavo vzgojno izobraževalnega procesa z združenim delom.
Za izvedbo dogovorjenih nalog bodo organizacije
združenega dela nudile vzgojno izobraževalnim organizacijam združenega dela pomoč pri organiziranju in izvajanju proizvodno tehničnega pouka in vzgoje. V ta
namen bodo zagotavljale sodelovanje strokovnjakov iz
prakse ter pomagale pri zagotavljanju prostorov in opreme za delavnice in laboratorije.
Postopek sprejemanja samoupravnega sporazuma
20. člen
Delovni ljudje in občani, udeleženci tega sporazuma,
obravnavajo predlog sporazuma na način, ki ga v skladu z zakonom določajo njihovi samoupravni splošni akti.
Pripombe, predloge in stališča občinskih in posebnih
izobraževalnih skupnosti k predlogu tega sporazuma
uskladijo v skupščini izobraževalne skupnosti Slovenije.
Ta sporazum se lahko spremeni samo po postopku,
po katerem je sklenjen. Osnutek sprememb in dopolnitev predloži udeležencem v obravnavo organ, ki začne
postopek.
0

Obrazložitev
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1976—1980
je sprejela na svoji 9. seji dne 5. julija 1976 skupščina
izobraževalne skupnosti Slovenije* in ga daje v usklajevalni postopek združenemu delu. Samoupravni sporazum
sklepajo delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter v samoupravnih interesnih skupnostih in občani v krajevnih skupnostih.
L
Samoupravni sporazumi o temeljih plana občinskih
izobraževalnih skupnosti opredeljujejo razvojne usmeritve osnovnega šolstva v posamezni občini. Celoten razvoj osnovnega šolstva na osnovi sprejetih minimalnih
standardov, porazdeljen na solidarnostni, vzajemni in
dodatni program, je opredeljen v samoupravnem sporazumu o temeljih plana izobraževalne skupnosti Slovenije.
Solidarnostni program je bil sprejet v dogovoru
t občinami in vključuje le obvezni program po predmetniku za osnovne šole in je izračunan na osnovi minimalnih standardov, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije. Ocenjena sredstva za izvedbo tega programa znašajo 10.765 milijonov din.
Vzajemnostni program je namenjen razreševanju
najnujnejših problemov mreže osnovnega šoflistva predvsem na manj razvitih območjih. Po predlogu občin
naj bi v ta namen združili v tem obdobju 195 milijonov din. Dogovorjeni program (glasbeno šolstvo, delavske^ univerze, anuitete itd.) je po vsebini odvisen od
usmeritve in potreb vsake posamezne občine in se na
tem nivoju tudi načrtuje.
n.
1. Usmerjeno izobraževanje je zaradi naraščajočih
demografskih pritiskov, družbeno političnih ciljev in kadrovskih potreb občutljivo področje načrtovanja vzgoje
in izobraževanja in ima zato v tem obdobju tudi materialno prioriteto. Za to obdobje načrtujemo tudi reformo usmerjenega izobraževanja, ki naj zagotovi ustrezen
dotok stroko vmo-izob raž enega i nusposoblj enega kadra.
Izobraževanje na sedanji srednji stopnji zajema 75 % generacije mladih, na koncu tega obdobja pa bomo v usmerjeno izobraževanje na srednji stopnji zajeli približno
90% generacije mladih. Visoko šolstvo zajema sedaj
12 %, do konca tega obdobja pa bo zajelo okoli 13 %
generacije. Razvoj srednjega in visokega šolstva v preteklih letih, predvsem pa ekstenziven razvoj izobraževanja za neproizvodne poklice, zahtevata, da v tem obdobju izvedemo temeljito preusmeritev v izobraževanje za
»proizvodne« poklice in za znane deficitarne usmeritve
na proizvodno tehničnem področju, na področju vzgoje
in izobraževanja, zdravstva in za razvojno raziskovalno
dejavnost.
2. Preobrazba srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje je najpomembnejša prioriteta tega obdobja. Preobrazba pomeni predvsem kvalitetno rast vzgojno izobraževalnega procesa, novo strukturo učnih programov,
večji obseg in večje število udeležencev v izobraževanju.
Tako pomembnih premikov pa ni mogoče izvesti ob sedanjih prostorskih, kadrovskih, vsebinskih in materialnih pogojih, ampak je treba za to zagotoviti dodatna
* Ker je skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije v soglasju
s skupnostmi za otOTško varstvo na svoji 11. seji prenesla obveznosti
financiranja otroškega varstva na te skupnosti, so bila v skladu s temi
stališči korigirana določila predloga sporazuma. Skupščina je na tej
seji sprejela tudi kvantifikacije za solidarnostni in vzajemnostni program na osnovi minimalnih standardov za osnovno šolstvo ki jih
predlog sedaj vsebuje.
'
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sredstva. Predlog predvideva za te namene 0,33 % družbenega proizvoda. Za preobrazbo srednjega šolstva v
usmerjeno izobraževanje je velika ovira sedanji sistem
periodičnega izobraževanja v poklicnih šolah, ki ga je
treba odpraviti in zaradi tega zagotoviti dodatne prostore, učni kader in sredstva. Zato in zaradi vedno večjega dotoka mladine po končani osnovni šoli v usmerjeno izobraževanje načrtujemo izgradnjo 12.000 novih
učnih mest, ki so ne samo pogoj za odpravo periodičnega pouka, ampak pomenijo hkrati tudi preoblikovanje
sedanje mreže usmerjenega izobraževanja na srednii
J
stopnji.
3. Kot nosilec investicij v visokem šolstvu predlaga
izobraževalna skupnost izpolnitev že sprejetih obvez za
izgradnjo objektov, ki so tudi v skladu z razvojnimi cilji v tem obdobju (Pedagoška akademija Ljubljana in
dograditev Biotehniške fakultete v Ljubljani)^ drugi
predlogi novogradenj pa so predlogi izobraževalnih organizacij združenega dela in jih izobraževalna skupnost
podpira zaradi njihove utemeljenosti.
4. Usmerjanje razvoja izobraževanja ob delu mora
v tem obdobju postati stalna naloga združenega dela, o
kateri se le-ta dogovarja v posebnih izobraževalnih skupnostih. Sredstva za to dejavnost se zagotavljajo predvsem z neposredno menjavo dela in jih temeljne organizacije lahko pokrivajo tako iz skladov skupne porabe
kot iz materialnih stroškov.
III.
Medtem ko so prej naštete dejavnosti obveza vseh
skupnosti na področju usmerjenega izobraževanja so
tu navedene dejavnosti, ki so skupne naloge vseh izobraževalnih skupnosti ali pa izvirne naloge izobraževalne
skupnosti Slovenije.
1. Dejavnosti organizacij za usposabljanje otrok z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju zagotavljamo
enak obseg kot v preteklem obdobju ter sredstva za
delo nove (tretje) organizacije za najtežje prizadete otroke. Sredstva za investicije zagotavljajo sofinanciranje
izgradnje novih prostorov Centru za slepe in slabovidne
v škof j i Loki, za novo organizacijo za najtežje prizadeto
mladino in za adaptacije prostorov vseh drugih organizacij, ki so v starih in neustreznih zgradbah.
2. Kvalitetno rast vzgoje in izobraževanja pospešuje
tudi vlaganje sredstev v projekt šolske televizije in novo
računalniško opremo obeh univerz (tudi za srednje šole) za interaktivno delo in za izobraževanje računalniških kadrov. Financiranje vseh projektov moremo šteti
tudi kot vlaganje v reformo usmerjenega izobraževanja
in modernizacijo pedagoškega dela v osnovni šoli.
3. Od 9. do 14. člena so navedene še druge dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev izobraževalne skupnosti
Slovenije. Tu je treba zlasti opozoriti, da se v naše breme prenaša vse več mednarodnih dejavnosti, ki so jih
prej financirali zvezni organi. Močno se tudi povečujejo
sredstva za financiranje izobraževanja otrok naših zdomcev. Sredstva za druge dejavnosti, kot so štipendije, regresiranje dnevnih prevozov in učnih ekskurzij, šolstvo
narodnosti in regresiranje društev, ostajajo na isti ravni
kot v preteklem obdobju. Hitrejšo rast sredstev pa smo
predvideli za regresiranje mladinskega tiska, za razvoj
načrtovalnih dejavnosti in za pospeševanje modernizacije opreme v srednjem in visokem šolstvu.
IV.
Končne določbe samoupravnega sporazuma konkretizirajo pravice, ^ dolžnosti in obveznosti udeležencev,
predvsem pa dolžnost izvajalcev programa, da pospešujejo in bolje izvajajo vzgojnoizobraževalno delo, in
dolžnost uporabnikov, da pripravijo kadrovske načrte,
na osnovi katerih bo mogoče uravnavati usmerjeno izobraževanje.

PREDLOG
Samoupravni sporazum o temeljih plana
raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za obdobje
1976-1980
Z namenom, da v procesu podružbljanja oblikovanja in uresničevanja raziskovalne politike uveljavimo
ustavno vlogo in položaj delavca v TOZD in občana
v KS koit temeljnih nosilcev planiranja ter zagotovimo
ustrezne pogorje za ustvarjanje in uveljavljanje dosežkov razisikovalnega dela kot sestavine združenega dela
in elementa družbenega razvoja, sklepamo defovni ljudje — člani samoupravnih interesnih skupnosti na področju raziskovalne dejavnosti
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980
s katerim določamo naloge raziskovalne dejavnosti pri
uresničevanju družbenih ciljev, opredeljenih v procesu
družbenega planiranja, in temu ustrezno tudi smotre
in razsežnost razvoja raziskovalne dejavnosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih nosilcev
družbenega razvoja in raziskovalne dejavnosti v naslednjem obdobju

na o združenem delu in v okviru celovitega sistema
programiranja in ftoanoiranja v sorazmerju s posrednim in neposrednim deležem raziskovalne dejavnostd
pri ustvarjanju dohodka.
4. člen
Upoštevajoč ta princip in v razvojnih planih TOZD,
KS in SIS opredeljene potrebe po novem znanju in
njegovi uporabi kot osnovi uveljavljanja družbenih inovacij v celoti bomo v procesih sočasnega in kontinuiranega planiranja celokupne raziskovalne dejavnosti v
SR Sloveniji zagotavljali usklajenost, medsebojno povezanost in dopolnjevanje raziskovalnih procesov ne
glede na to, kje potekajo.
5. člen

Na osnovi opredelitve potreb raziskovalnemu delu
in njegovih dosežkih v razvojnih planih TOZD, KS in
SIS ter v drugih planskih dokumentih, samoupravnih
sporazumih in družbenih dogovorih samoupravnih in1. člen
teresnih skupnosti v gospodarstvu in v družbenih dePodpisniki se zavezujemo, da borno večali delež javnostih ter v osnutku družbenega plana SR Sloveznanja, kulture in splošne omike v strukturi dela in nije za obdobje 1976—1980 bomo raziskovalno dejavnost
usmerjali predvsem k naslednjim ključnim ciljem:
s tem uveljavljali raziskovalno dejavnost kot:
1. razvoju družbenopolitičnega in družbenoekonom— neposredno proizvajalno silo in pomemben deskega samoupravnega sistema na marksističnih izhodijavnik pri razvoju upravljanja;
— pogoj za samoupravna družbeni razvoj in osvo- ščih; za obvladovanje in usmerjanje družbenoekonomskih samoupravnih odnosov v socialistični družbi;
bajanje človeka;
2. racionalnemu obvladovanju prostora kot enemu
— integralni del slovenske nacionailne kulture ter
najpomembnejših dejavnikov sodobnega razvoja sloustvarjalnih naporov vseh delovnih ljudi;
— obliko povezovanja z drugimi narodi in narod- venske družbe s posebnim ozirom na problem zdravega okolja in upoštevanje naravnih ravnotežij;
nostmi Jugoslavije;
— način vključevanja in uveljavljanja v mednarod3. zagotavljanju energetskih in surovinskih virov
ni delitvi dela.
za nemoten gospodarski razvoj in racionalnejšemu troZato bomo vsak na svojem področju soustvarjali šenju teh virov;
temu primerne pogoje dn družbeno klimo.
4. hitrejšemu razvijanju novih proizvodov in proizvodnih procesov, predvsem:
4. 1. razvoju sodobnih transportnih, telekomunika2. člen
cijskih in informacijskih sistemov v SR Sloveniji,
ki imajo za cilj skladnejši družbeni razvoj in boljZa nadaljnje uresničevanje izhodišč celotnega proše gospodarske učinke;
cesa načrtovanja raziskovalne dejavnosti bomo v du4. 2. razvoju tistih industrijskih proizvodov, prohu uresničevanja novega planiranja opredelili v planih
izvodnih tehnologij in repromateriala, ki ustrezajo
TOZD, KS in SIS potrebe po novem znanju in novih
našim dejanskim potrebam in možnostim našega
kulturnih kvalitetah ter omogočali njitoovo_ sistemizirarazvoja in vključevanja v mednarodno menjavo;
nje v ustrezne problemske sklepe. Na tej podlagi in
4. 3. povečanju proizvodnje zdrave in kvalitetne
izhajajoč iz marksistične znanosti se bomo v skladu
hrane in
z notranjimi potrebami in možnostmi posameznih zna4. 4. zboljšanju proizvodne organizacije ter uvajanosti in zavzemajoč se za inter- in trans-disciplinamo
nju avtomatizacije;
povezovanje dogovarjali o usmerjanju raziskovalnega
5. 1. racionalizaciji zaposlovanja;
dela, o splošnem znanstvenim normam ustrezajočem
5. 2. preobrazbi vzgoje in izobraževanja, dvigu strorazvoju posameznih disciplin in strok kakor tudi o
drugih načinih pridobivanja in prenosa znanja in no- kovne to samoupravne ravni delavcev v združenem devih kulturnih kvalitet za zadovoljitev opredeljenih po- lu;
6. smotrnejšemu to intenzivnejšemu razvoju znanotreb, za uspešno razreševanje evidentirane problematike ter za uresničevanje ciljev socialističnega razvoja. sti kot elementa nacionalne samobitnosti in kulturne
ter gospodarske neodvisnosti;
7. hitrejšemu razvoju medicinskih znanosti, učin3. čtan
kovitosti dejavnosti na področju zdravstva in socialne
Vključenost raziskovalnega procesa kot enega osred- zaščite ter zagotavljanju zdravstveno ustreznih pogojev
njih razvojnih dejavnikov v združeno delo mora pri- dela in življenja nasploh;
8. smotrnejšemu in boli poglobljenemu razvoju huspevati k temu, da materialne, kadrovske in druge pogoje za uresničevanje dogovorjenih nalog na področju manističnih in zgodovinskih strok s posebnim ozirom
raziskovalne dejavnosti zagotavljamo na podlagi zako- na problematiko nacionalne kulture in zgodovine.
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6. člen
Usmerjanje raziskovalne dejavnosti k navedenim
ciljem bomo zagotavljali neposredno v delovnih organizacijah ter preko raziskovalnih skupnosti s planiranjem in postopnim usklajevanjem programov raziskovalne dejavnosti z uveljavitvijo takih kriterijev spodbujanja, zbiranja in realizacije raziskovalnih projektov, ki
bodo zagotavljali uresničevanje prednosti družbeno pomembnih raziskav v skladu s planskimi usmeritvami
razvoja in omogočali usmerjanje raziskovalnih potencialov ter dograditev celotnega sistema programiranja
in financiranja raziskovalne dejavnosti tako, da bodo
uveljavljena načela dohodkovnih odnosov in neposrednega povezovanja raziskovalcev in uporabnikov.

na glavnih razvojnih področjih v Dogovoru o teemluh
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1.980
omogoča, da hkrati predvidimo nujno potrebna vlaganja v raziskovalne procese, ki naj zagotove ustrezno
družbeno oceno in izbiro predvidenih ter kasneje učinkovitost realiziranih investicij.
Na sedanji stopnji razvoja slovenskega gospodarstva ocenjujemo, da bo potrebno od predvidenih investicij vlagati najmanj 2 odst. sredstev v ustrezne raziskave in analize. Ker so investicije v naslednjem petletnem obdobju planirane v vrednosti okrog 123.000
mio din, bodo investitorji v raziskovalno dejavnost v
tem obdobju vložili približno 2.500 mio din. Vsa ta
sredstva bodo vlagana v raziskovalno dejavnost neposredno in za namene, ki jih bo določal .investitor.

7. člen

10. člen

Da bi zagotovili ustrezno podlago za celoviti sistem uvajanja inovacij in možnost zasnavljanja družbenega razvoja na rezultatih smotrno organizirane raziskovalne dejavnosti, bomo v naslednjem obdobju za
raziskovalno dejavnost, v vseh njenih fazah, organizirano neposredno v gospodarstvu ali v samostojnih,
univerzitetnih in drugih raziskovalnih organizacijah
izločali ustrezen delež sredstev na podlagi zakona o
združenem delu in samoupravnih sporazumov.
Ta sredstva so namenjena zadovoljevanju potreb
po raziskovalnih dosežkih in uresničevanju raziskovalne sestave razvojnih načrtov TOZD in o njihovi uporabi odločajo delavci neposredno v okviru TOZD.
8. člen
Višina vlaganja v raziskovalne procese je na posameznih področjih dela različna in odvisna predvsem
od potreb področja po novem znanju ter od mesta in
vloge tega področja v razvojnih prizadevanjih slovenske družbe v celoti ali posamezne regije. Na osnovi
sedanje strukture slovenskega gospodarstva ter prioritetnih opredelitev v petletnem" razvojnem načrtu bomo v raziskovalno dejavnost vlagali iz posameznega delovnega področja naslednji delež od DP in družbenim
dejavnostim namenjenih sredstev:

J
c3 ^
!§
Is
M
iz industrije in rudarstva
iz kmetijstva
iz gozdarstva
iz gradbeništva
iz prometa
iz trgovine
iz gostinstva in turizma
iz obrti
iz družbenih dejavnosti
in uprave
iz drugih dejavnosti
poprečje
skupaj za obdobje 1976—1980

2,01%
1,65%
1,30%
1,40%
1,52%
1,11%
0,80%
0,70%

3846
398
49
786
468
877
93
122

mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio

1,50%
1,50%
1,59 %

1061 mio
25 mio

1976 — 1,18% ali 1019
1977 — 1,34% ali 1227
1978 — 1,53% ali 1487
1979 — 1,75% ali 1804
1980 — 2,00% ali 2188
v poprečju 1,59% ali
1976—80.

mio
mio
mio
mio
mio
7725

din
din
din
din
din
mio din za celotno obdobje

11. člen
Na temelju te usmeritve bo Raziskovalna skupnost
Slovenije zasnavljala svojo raziskovalno politiko in letne plane razvoja raziskovalne dejavnosti skupaj z vsemi raziskovalnimi skupnostmi ter oblikovala letne programe dela, ki bodo skupaj s programi dela področnih
raziskovalnih skupnosti vsakoletna osnova za dogovarjanje o obsegu in namenu združevanja sredstev v Raziskovalni skupnosti Slovenije.
Ta sredstva, združena v RSS, danes predstavljajo
eno tretjino vseh sredstev, ki jih v Sloveniji vlagamo
v raziskovalno dejavnost. V bodoče bodo ta sredstva
rastla približno vzporedno z rastjo družbenega proizvoda, tako da bi v naslednjem obdobju predstavljala:
•g-2
||§

o
Is

1976
1977
1978
1979
1980

31,1
27.5
24.1
21.2
18.6

0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

23,3

0,37

7725 mio

9. člen
Princip zasnavljanja razvojnih načrtov na rezultatih raziskovalne dejavnosti zahteva, da-v pridobivanje
ustreznih rezultatov vlagamo tako iz postavke za materialne stroške kot iz postavke za enostavno in razširjeno reprodukcijo, zlasti pa od predvidenih investicij
v naslednjem obdobju. Določitev obsega teh investicij
ia

Da bi zagotovili neposredno usmerjanje raziskovalne dejavnosti na potrebe delovnih področij, bomo v
vseh samoupravnih sporazumih o temeljih planiranja
oziroma v planih razvoja teh področij opredelili potrebo po raziskavah in raziskovalnih rezultatih, osnove
raziskovalne usmeritve ali raziskovalne projekte in
predvideni obseg vlaganj v raziskovalno dejavnost. Ta
vlaganja bodo v posameznih letih načrtovanega petletnega obdobja dosegla naslednja razmerja do družbenega proizvoda:

316.6
337,0
358.7
381,7
406,0
1.800 mio

12. člen
S temi sredstvi, ki bodo združevana po enotni prispevni stopnji in , na osnovi konkretnega programa, bo
RSS financirala predvsem tiste raziskave, ki so splošno
družbenega pomena oziroma, ki jih ni mogoče zastaviti m opredeliti drugje kot na republiškem nivoju ter

raziskave, ki izhajajo iz potrebe znanosti kot elementa
nacionalne kuiture in samobitnosti.

9. zagotavljanje prostorskih in drugih infrastrukturnih pogojev za uspešno raziskovalno delo.

13. člen

15. člen

Pri oblikovanju in uresničevanju raziskovalne politike bo RS S težila, da z ustreznim usmerjanjem raziskav prispeva ne le k hitrejšemu gospodarskemu razvoju, temveč predvsem tudi k nadaljnji humanizaciji
odnosov v naši socialistični družbi in k razvijanju sistema odločanja tako, da bo na vseh ravneh poglabljal
podružbljanje upravljanja splošnih zadev na osnovi interesov in potreb delovnih ljudi v Sloveniji.

V procesih načrtovanja in usmerjanja raziskovalne
dejavnosti bomo prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju v SR Sloveniji in posvečali posebno pozornost hitrejšemu razvoju na manj razvitih območjih.
V intenziviranju medrepubliškega in mednarodnega sodelovanja na področju raziskovalne dejavnosti bomo prispevali k enakopravnemu vključevanju SR Slovenije v jugoslovanske in mednarodne gospodarske in
politične procese.
V vseh teh procesih načrtovanja, usmerjanja in povezovanja raziskovalne dejavnosti bomo zlasti upoštevali vidike krepitve varnosti, družbene samozaščite in
splošne ljudske obrambe, ki predstavljajo enega izmed
izhodišč usmerjanja družbenega razvoja v celoti.

14. člen
Za uresničevanje teh svojih ciljev bo Raziskovalna
skupnost Slovenije skupaj s področnimi in občinskimi
raziskovalnimi skupnostmi do konca leta 1977 izoblikovala ustrezen sistem vzpodbujanja, usmerjanja in
usklajevanja raziskovalnih projektov in nalog, ki bo
za to plansko obdobje zagotavljal doslednejše snovanje teh raziskav na marksističnih temeljih in realnih potrebah delovnih ljudi.
V vsakoletnih programih dela Raziskovalne skup
nosti Slovenije, področnih in občinskih raziskovalnih
skupnosti bodo opredeljeni tudi pogoji za učinkovito
uresničevanje dogovorjenih nalog.
Med njimi so najvažnejše:
1. izpopolnjevanje vzgoje in izobraževanja kadrov
po diplomi za ustvarjanje, prenos in uporabo dosežkov raziskovalnega dela, posebej za potrebe razvoja in
neposredne proizvodnje;
2. zagotavljanje sodelovanja ter vzpodbujanje medrepubliških raziskav;
3. zagotavljanje aktivnega vključevanja v mednarodno znanstveno dogajanje;
4. sistematično uvajanje raziskav o dogajanju v raziskovalni dejavnosti ter o njenem mestu in vlogi v
naši družba;
5 pospeševanje raziskav, ki so nujno potrebne za
celovit in kontinuiran razvoj raziskovalne dejavnosti
same;
6. razvoj, stabilizacija in večja obvladljivost celotnega sistema raziskovalnih dejavnosti;
7. izpopolnjevanje dokumentaoijskotoformacijskega sistema;
8. organizacija in izpopolnjevanje služb za svetovanje pri iskanju, uporabi in prenosu znanja in tehnologije ter pri sprejemanju investicijskih in drugih poslovnih in razvojnih odločitev;

16. člen
Racionalna organizacija raziskovalnih skupnosti terja tudi v naslednjem obdobju skrb za kvalitetno in dobro organizirano skupno strokovno službo.
17. člen
Delovni ljudje in občani, člani samoupravnih interesnih skupnosti na področju raziskovalne dejavnosti
obravnavajo predlog tega sporazuma na način, ki ga v
skladu z zakoni določajo njihovi samoupravni splošni
akti.
Občinske in področne raziskovalne skupnosti in Raziskovalna skupnost Slovenije bodo organizirale razpravo tako, da bodo v procesu usklajevanja pripomb
in predlogov lahko sodelovali vsi delovni ljudje.
18. člen
Ta samoupravni sporazum postane veljaven, ko
ga podpišejo delovni ljudje v TOZD in KS kot ustanovitelji RSS.
19. člen
Podpisani sporazum se lahko spremeni samo po
postopku, po katerem je sklenjen. Predlog za spremembo to dopolnitev predloži v obravnavo organ oziroma
skupnost, ki začne postopek.

PREDLOG
Samoupravni sporazum o osnovah planov
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje
1976-1980
Na podlagi 2., 18., 36. in 44. člena zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije (Ur. list SFRJ št. 6-1976), 22. in 23. členu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, določb
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980
(Ur. list SRS št. 20-1976) ter 2. in 3. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije (Ur. list SRS št. 26-1975) sklenejo občinske ter
regionalne zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji (udeleženci sporazuma)

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O SKUPNIH OSNOVAH PLANOV ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE
1976—1980
l.člen
Delovni ljudje, ki v zdravstvenih skupnosti v SR
Sloveniji po načelih vzajemnosti in solidarnosti združujejo sredstva za zadovoljevanje svojih osebnih in skup13

nih potreb ter interesov na področju zdravstvenega varstva, s tem sporazumom določijo cilje in naloge nadaljnjega razvoja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ter
pravice, obveznosti, medsebojne odnose in odgovornost
za njihovo uresničevanje.
I. TEMELJNA IZHODIŠČA
2. člen
Zdravstvene skupnosti bodo v samoupravnih planih
upoštevale naslednja izhodišča:
— zdravstveno varstvo je pomemben dejavnik povečanja produktivnosti skupnega družbenega dela ter
sodi med bistvene elemente življenjske ravni delovnih
ljudi in njihove socialne varnosti;
— nadaljnji razvoj zdravstvenega varstva ter obseg
pravic je odvisen od gospodarskega in splošnega družbenega razvoja ter se zato sredstva zanj oblikujejo v
dogovorjeni odvisnosti od porasta družbenega proizvoda
in produktivnosti dela;
— zadovoljevanje skupnih in osebnih potreb ter
interese na področju zdravstvenega varstva je uresničljivo zlasti z združevanjem sredstev in dela, doslednejšim izvajanjem ter izpolnjevanjem svobodne menjave
dela ter nadaljnjim razvijanjem samoupravne organiziranosti;
— z gospodarno porabo razpoložljivih sredstev je
potrebno ohraniti ter postopno izboljševati raven zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti.
II. CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE
3. člen
Oilji, ki jih hočejo zdravstvene skupnosti doseči s
samoupravnimi plani, so zlasti:
— ustvarjanje enakih možnosti za zadovoljitev potreb po zdravstvenem varstvu vseh prebivalcev, v okviru
dogovorjenega obsega;
— boljše zdravstveno stanje prebivalcev, zlasti delavcev pri delu;
— ohranitev zdravega človekovega okolja;
— skladnejši razvoj zdravstvene dejavnosti z odpravljanjem obstoječih nesorazmerij zdravstvenih zmogljivosti;
— zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in humanega zdravstvenega varstva, ob boljši dostopnosti
zdravstvene dejavnosti občanom.
4. člen
Prednostne naloge pri razvoju zdravstvenega varstva
in zdravstvene dejavnosti so zlasti naslednje:
1. boljše in popolnejše zdravstveno varstvo aktivnega prebivalstva s preprečevanjem poškodb pri delu ter
izven dela, poklicnih ter drugih množičnih obolenj in invalidnosti ter zmanjševanje izostajanja z dela;
2. boljše in popolnejše zdravstveno varstvo udeležencev NOB;
3. preventivno zdravstveno varstvo otrok, šolarjev,
mladine in žena v zvezi z nosečnostjo in materinstvom;
4. krepitev higiensko-epidemiološke dejavnotsi in posebej njene aktivnosti za ohranjevanje zdravega človekovega delovnega in življenjskega okolja;
5. zdravstveno vzgojna in prosvetna dejavnost;
6. usposabljanje zdravstvene službe za delo v izrednih razmerah ter v pogojih splošnega ljudskega odpora
in ljudske obrambe.
III. POGOJI ZA URESNIČEVANJE CILJEV
IN PREDNOSTNIH NALOG
5. člen
Glede na dogovorjene cilje ln prednostne naloge
v letih 1976—1980 bodo zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji hitreje razvijale osnovno in preventivno zdravU

stveno dejavnost, posebej pa še preventivno dejavnost
medicine dela.
V ta namen bodo krepile materialno podlago teh
dejavnosti ter jim predvsem zagotovile potrebno število
zdravstvenih delavcev. Predvidoma bo leta 1980 prišlo
v osnovni zdravstveni dejavnosti na 1 zdravnika okrog
1600 prebivalcev, s čimer se bo izboljšala tudi njena dostopnost občanom.
6. člen
Nadaljnji razvoj bolnišnične dejavnosti bo temeljil
na potrebi, da se neustrezne bolniške postelje postopoma nadomestijo s standardnimi, da pa se število postelj
v SR Sloveniji ne poveča.
Pri izvajanju bolnišničnega zdravstvenega varstva
pa bo težišče na:
— hitrejšem in učinkovitejšem diagnosticiranju ter
zdravljenju;
— smotrnem izkoriščanju zmogljivosti in preusmeritvi dejavnosti zaradi sprememb v patologiji prebivalstva;
zmanjševanju bolniško oskrbnih dni.
7. člen
Zaradi racionalnega in optimalnega načrtovanja ter
izkoriščanja zdravstvenih zmogljivosti bodo zdravstvene
skupnosti in organizacije združenega dela zdravstvene
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zdravstvene organizacije) sklepale:
— sporazume o združevanju sredstev in dela ter o
delitvi dela med zdravstvenimi organizacijami na območju regije, in republike ter o delitvi dela med Kliničnim
centrom 'v Ljubljani in drugimi bolnišnicami v SR Sloveniji;
— sporazume o načrtovanju, usklajevanju in skupnem izkoriščanju zdravstvenih zmogljivosti za območje
več regionalnih zdravstvenih skupnosti oziroma republike.
8. člen
Delovni ljudje, združeni v zdravstvenih skupnostih,
bodo na podlagi medicinskih dognanj in ob aktivnem sodelovanju temeljnih samoupravnih organizacij ter skupnosti in družbeno političnih organizacij samoupravno
sprejemali ukrepe za zmanjševanje porabe zdravil, izostajanja z dela ter za intenziviranje' in racionalizacijo
zdravljenja v zdravstvenih organizacijah.
9. člen
Zdravstvene skupnosti bodo zaradi uresničitve dogovorjenih ciljev in prednostnih nalog sklenile posebni
samoupravni sporazum o enotnih izhodiščih ter merilih
za uresničevanje svobodne menjave dela.
Enotna izhodišča in merila bodo:
— delovnim ljudem v združenem delu omogočala
odločanje o dohodku, ki ga namenjajo za zadovoljevanje
svojih osebnih in skupnih potreb ter interesov na področju zdravstvenega varstva;
— uporabnikom in izvajalcem zdravstvenega varstva zagotavljala soočenje, usklajevanje ter povezovanje
interesov;
— delavcem v zdravstveni dejavnosti zagotavljale
enak družbeno ekonomski položaj, kot ga imajo drugi
delavci v združenem delu, z oblikovanjem dohodka
zdravstvenih organizacij na podlagi opravljenega dela in
rezultatov pri izvajanju programov;
— usmerjala razvoj zdravstvene dejavnosti skladno
z družbenimi plani in programi zdravstvenega varstva
ob upoštevanju razvojne stopnje posameznih zdravstvenih dejavnosti in območij ter zagotavljala hitrejši razvoj
osnovnega in preventivnega zdravstvenega varstva;
— spodbujala večjo storilnost in racionalizacijo v
zdravstvenih organizacijah.

10. člen
Delovni ljudje, združeni v zdravstvenih skupnostih,
bodo združevali sredstva za zdravstveno varstvo v višini,
za katero se bodo sporazumeli s samoupravnimi sporazumi o osnovah planov občinskih zdravstvenih skupnosti. Pri tem bodo sredstva za osnovno in preventivno
zdravstveno varstvo v SE Sloveniji rastla vzporedno z
rastjo družbenega proizvoda.
Delovni ljudje bodo poleg sredstev za neposredno
zdravstveno varstvo združevali tudi sredstva za zagotavljanje drugih oblik socialne varnosti (denarne pravice)
v primeru bolezni, poškodbe, poroda in smrti v višini,
za katero se bodo sporazumeli.
V načrtovanem obdobju denarnih pravic iz zdravstvenega zavarovanja ne bo mogoče širiti.
11. člen
Za uresničitev načrtovanega razvoja zdravstvenega
varstva in dejavnosti se bo število delavcev v zdravstvenih organizacijah v letih 1976—1980 povečalo:
1. v osnovni zdravstveni ter higiensko-epidemiološki
dejavnosti za okrog 450 novih zdravstvenih delavcev z
visoko ter za okrog 1.300 delavcev z višjo in srednjo
strokovno izobrazbo;
2. v specialističnih in bolnišnični dejavnosti za okrog
100 novih zdravstvenih delavcev z visoko ter za okrog
1200 delavcev z višjo in srednjo strokovno izobrazbo;
3. v lekarniški službi za okrog 60 novih farmacevtov
in za okrog 50 farmacevtskih tehnikov.
12. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije
bodo z ustreznim štipendiranjem ter ustvarjanjem pogojev za študij in strokovno izpopolnjevanje ob delu prevzele skrb za zdravstvene kadre, načrtovale ter zagotavljale njihovo zaposlovanje v okviru kadrovskih normativov, jih skladno s programsko usmeritvijo razporejale
po zdravstvenih dejavnostih, specialnostih in območjih

ter skrbele za njihovo pravilno zaposlovanje in obremenjenost.
S posebnim samoupravnim sporazumom se bodo
zdravstvene skupnosti sporazumele o nalogah in temeljih
oblikovanja ter izvajanja štipendijske in kadrovske politike na področju zdravstva v SR Sloveniji in pri tem
začrtale tudi smernice za strokovno-vsebinsko ter idejno-vzgojno preobrazbo študija na Medicinski fakulteti v
Ljubljani in drugih zdravstvenih šolah.
13. člen
Delovni ljudje bodo za uresničitev dogovorjenih investicijskih programov na samoupravni osnovi združevali
sredstva iz bruto osebnega dohodka, dohodka temeljnih
organizacij združenega dela ter skupnosti, iz neto osebnega dohodka in iz drugih dohodkov občanov ter iz samoprispevka za naložbe v zdravstvene zmogljivosti, in
sicer:
1. za naložbe v opremo in objekte v osnovni zdravstveni dejavnosti v višini najmanj 40 % v Sloveniji združenih sredstev;
2. za dokončanje že začetih gradenj in za modernizacijo splošnih bolnišnic na podlagi investicijskih programov, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o osnovah
planov občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti.
IV. SOLIDARNOSTNE, VZAJEMNE IN SKUPNE
NALOGE
14. člen
Občinske zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji bodo
z združevanjem sredstev pri Zdravstveni skupnosti Slovenije zagotavljale uresničevanje dogovorjenih solidarnostnih, vzajemnih in skupnih nalog na področju zdravstvenega varstva. V ta namen bodo v srednjeročnem obdobju združevale sredstva predvidoma v zneskih 1.112
milijonov din.
Združena sredstva se bodo porabila;
1. za solidarnostno sofinanciranje dogovorjene ravni
Priloga k 14, členu

PREDLOG STANDARDOV ZA UGOTAVLJANJE DRUŽBENEGA MINIMUMA
IN ZA ZAGOTAVLJANJE SOLIDARNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
V SR SLOVENIJI
.
Količina na 100 populacije
1976
1977
1978
1979
1980
enota mere
Oblike zdravstvenega varstva
A. OSNOVNO IN PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
536,0 552,0 567,0 582,0 597,0
pregled
1. Varstvo otrok od 0—6 let
267,0 280,0 294,0 307,0 321,0
pregled
2. Varsitvo šolarjev od 7—18 let
89,0
84,0
86,0
81,0
78,0
pregled
3. Varstvo žena nad 15 let
718,0 762,0 809,0 859,0
676,0
pregled
4. Varstvo prebivalcev nad 19 let — aktivni
380,0 408,0 436,0 463,0 474,0
pregled
5. Varstvo prebivalcev nad 19 let — brez delav.
3362,0 3446,0 3532,0 3621,0 3711,0
faktor
6. Zobozdravstveno varstvo splošno (preb. nad 19),
6252,0 6408,0 6569,0 6733,0 6902,0
faktor
mladinsko (mladina od 3—18 let)
36,0
35,0
34,0
33,0
31.8
obisk
7. Patronažno varstvo
25,4
25,3
25,3
25,0
24.9
pregled
8. Pneumoftiziološko varstvo
1,2
1,2
1,2
1,2
pregled
1,1
9. Antivenerično varstvo
10.7
9,6
8,7
7,8
7,0
pregled
10. Psihiatrično varstvo
737,5 745,0 750,0 755,0 757,0
km
11. Reševalni prevozi
3271,0 3459,0 3657,0 3868,0 4090,0
din
12. Higiensko epid. dejavnost
510,0 540,0 573,0 607,0 644,0
pregled
13. Varstvo udeležencev NOB
B. OSTALE OBLIKE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
139,6 147,8 156,2 164,8 173,5
pregled
14. Specialistično varstvo
boln. oskrbni dan 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0
15. Bolnišnično varstvo
623,0 658,0 692,0 727,0 763,0
recept
16. Zdravila
6673,0 7056,0 7462,0 7891,0 8345,0
din
17. Ostale oblike neposr. zdravstvenega varstva
18. Denarne pravice v višini realizacije 1975,
povečane po letni stopnji rasti 5,10 odstotka
15

zdravstvenega varstva na podlagi standardov za ugotavljanje družbenega minimuma in za zagotavljnje solidarnosti, predvidoma v znesku 354 milijonov din;
2. za sofinanciranje dogovorjenih prednostnih zdravstvenih naložb v SR Sloveniji predvidoma v znesku 540
milijonov din;
3. za sofinanciranje naložb in razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti na manj razvitih območjih predvidoma
v znesku 119 milijonov din;
4. za sofinanciranje dogovorjenih nalog, ki so splošnega in skupnega pomena za SR Slovenijo predvidoma
v znesku 99 milijonov din.
S posebnim samoupravnim sporazumom se bodo
zdravstvene skupnosti sporazumele o konkretni višini
združevanja v posameznem letu ter o pogojih in merilih
za porabo združenih sredstev. Pri tem zdravstvene skupnosti najprej zagotovijo potrebna sredstva za solidarnostno sofinanciranje zdravstvenega varstva do dogovorjene ravni na podlagi sprejetih standardov.
Standardi za ugotavljanje družbenega minimuma in
za zagotavljanje solidarnosti na področju zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji so sestavni del tega sporazuma.
15. člen
Združena sredstva za sofinanciranje prednostnih
zdravstvenih naložb se bodo porabila:
1. za izgradnjo predkliničnih inštitutov Medicinske
fakultete in TRT objekta Onkološkega inštituta v Ljubljani;
2. za dokončanje izgradnje ter za modernizacijo bolnišnic v višini 20 % od predračunske vrednosti investicije, skladno s samoupravno dogovorjenim programom
razvoja bolnišnic v letih 1976—1980 in sprejetimi stališči
ter sklepi Skupščine SR Slovenije o izgradnji in sanaciji
bolnišnic v obdobju 1971—1976 (Ur. list SRŠ št. 24-1971).
Zdravstvene skupnosti se lahko sporazumejo, da je
soudeležba združenih sredstev za naložbe v bolnišnične
zmogljivosti iz 2. točke prvega odstavka tega člena na
manj razvitih območjih izjemoma višja kot 20 odstotkov.
16. člen
Združena sredstva za sofinanciranje dejavnosti in
razvoja zdravstvenega varstva se bodo porabila za sofinanciranje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega varstva
v regionalnih zdravstvenih skupnostih, ki z lastnimi dohodki ne morejo zagotoviti dogovorjene ravni zdravstvenega varstva v SR Sloveniji na podlagi standardov, ter
za sofinanciranje dogovorjenih prednostnih naložb v
osnovno zdravstveno dejavnost na manj razvitih območjih do višine 50 % predračunske vrednosti investicije.
17. člen
Združena sredstva za sofinanciranje dogovorjenih
nalog, ki so splošnega in skupnega pomena za SR Slovenijo, se bodo porabila:
— za zdravstvene dejavnosti, ki se opravljajo za vso
republiko;
— za pospeševanje znanstveno-raziskovalne, študij-

sko-analitične in razvojne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja;
— za pokrivanje izdatkov za zdravstveno varstvo
oseb neznanega bivališča ter gmotno nespreskrbljenih
tujih državljanov;
— za dejavnost strokovnih društev in humanitarnih
organizacij.
18. člen
Zdravstvene skupnosti bodo združevale tudi sredstva
za pokrivanje nepredvidljivih rizikov zaradi izjemno visokih izdatkov, ki presegajo rizično sposobnost posamezne regionalne zdravstvene skupnosti in ki so posledica večjih elementarnih nesreč, epidemij nalezljivih bolezni in drugih množičnih obolenj ter poškodb.
S posebnim splošnim aktom bodo zdravstvene skupnosti določile konkretno višino združevanja sredstev iz
tega člena sporazuma in pogoje ter merila za njihovo
porabo.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Zdravstvene skupnosti bodo spremljale uresničevanje obveznosti iz tega sporazuma ter programov zdravstvenega varstva in bodo v ta namen:
— prek strokovne službe prilagodile in organizirale
potrebno evidenco;
— analizirale vzroke za morebitna odstopanja od tega sporazuma ter programov in predlagale organom
skupnosti ter družbeno političnim skupnostim potrebne
ukrepe;
— po potrebi, najmanj pa dvakrat letno obveščale
prek sredstev informiranja delovne ljudi o uresničevanju obveznosti iz tega sporazuma.
20. člen
Sklenitev tega sporazuma zavezuje udeležence sporazuma za uskladitev njihovih programov in dejavnosti
z osnovami iz tega sporazuma.
S tem sporazumom se lahko obveznosti in naloge
iz posebnih sporazumov, sklenjenih predhodno med zdrav,
stvenimi skupnostmi ter samoupravnimi organizacijami
in skupnostmi, spremenijo le ob njihovem soglasju.
21. člen
S sklenitvijo tega sporazuma sprejemajo udeleženci
sporazuma obveznosti v mejah svojih pristojnosti in pooblastil.
Morebitne spore, ki bi nastali pri izvajanju tega sporazuma, rešuje arbitraža, ki jo s posebnim splošnim aktom ustanovi Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
in določi njeno sestavo ter način dela.
22. člen
Ta sporazum je sklenjen, ko k njemu pristopijo pooblaščeni predstavniki udeležencev sporazuma v pismeni
obliki in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS, uporablja pa se od 1. 1. 1976.

PREDLOG
Samoupravni sporazum
in

solidarnih

nalog

o temeljih

plana

vzajemnih

otroškega varstva

v SR Sloveniji v obdobju
Na" podlagi določb zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije
(Uradni list SFRJ, št. 6/76), samoupravnega sporazuma
o temeljih srednjeročnega načrta razvoja otroškega var-

1976-1980
stva za obdobje od leta 1976 do leta 1980 in 4. člena
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 14/76) sklenejo delavci v temeljnih in drugih organi-

zacijah združenega dela ter samoupravnih delovnih
skupnostih, delovni ljudje ter občani v krajevnih skupnostih preko skupnosti otroškega varstva
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA VZAJEMNIH IN SOLIDARNIH
NALOG OTROŠKEGA VARSTVA V SR SLOVENIJI
V OBDOBJU 1976—1980
1. člen
Z namenom, da se zagotovi uresničitev vzajemnih
in solidarnih nalog otroškega varstva v SR Sloveniji,
ki so določene v samoupravnih sporazumih o temeljih
srednjeročnega načrta razvoja otroškega varstva v obdobiu 1976—1980, dogovoru o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in v družbenem
planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980, se
skupiiosti otroškega varstva dogovorijo o temeljih plana
teh nalog ter o višini in načinu združevanja sredstev.
2. člen
Naloge na področju otroškega varstva, ki so v skupnem interesu vseh delovnih ljudi in jih bodo skupnosti
otroškega varstva vzajemno in solidarno izvajale v
Zvezi skupnosti otroškega varstva SR Slovenije so:
varstvo matere in novorojenčka, denarne pomoči za
vzdrževanje otrok, pospeševanje razvoja otroškega varstva ter izenačevanje pogojev za vzgojo in varstvo
predšolskih otrok.
3. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo zagotavljale nadomestilo osebnega dohodka delavkam v času podaljšanega porodniškega dopusta v trajanju 141 dni ter z
zdravstvenimi skupnostmi dogovorjen obseg porodnega
varstva kmetijskim proizvajalkam.
4. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo zagotavljale pomoč za opremo vsakemu novorojenemu otroku po
enotnih merilih in v sedanji višini, ki bo vsako leto
usklajena z gibanji življenjskih stroškov.
5. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo zagotavljale družinam pod enakimi pogoji denarno pomoč za vzdrževanje otrok z otroškim dodatkom za otroke delavcev,
otroškim dodatkom za otroke kmetov ter s posebnima
dodatkoma za otroke edinih hranilcev in za težje
prizadete otroke.
Skupnosti otroškega varstva bodo usklajevale sedanje dohodkovne cenzuse z gibanji poprečnih osebnih
dohodkov in višino denarnih pomoči z gibanjem življenjskih stroškov.
6. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo pospeševale razvoj otroškega varstva na manj razvitih in obmejnih
območjih s tem, da bodo zagotavljale 70 odstotkov razlike med sredstvi, ki jih po enotnih kriterijih združuje
skupnost otroškega varstva iz manj razvitega oziroma
obmejnega območja na predšolskega otroka in med
poprečjem sredstev, ki jih združujejo vse skupnosti
otroškega varstva v SR Sloveniji.

Skupnosti otroškega varstva na manj razvitih območjih in krajevne skupnosti v obmejnem območju
bodo lahko pridobile sredstva za pospeševanje razvoja
na podlagi programa iz katerega bo razvidno, da se
povečuje število otrok, ki bodo vključeni v vzgojnovarstveno dejavnost in da delavci prispevajo na območju
teh skupnosti za program skupnosti otroškega varstva
najmanj po poprečni prispevni stopnji od osebnega
dohodka v SR Sloveniji.
7. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo zagotovile izenačevanje pogojev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok
na podlagi minimalnega programa vzajemnih in solidarnih nalog na področju otroškega varstva v obdobju
1976—1980, ki je sestavni del tega sporazuma, (priloga 1).
8. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo na podlagi dogovorjenega programa omogočile razvoj tistih oblik otroškega varstva (npr. varstva težje prizadetih otrok itd.)
in izvajanje tistih nalog npr. strokovnih podlag za organizirano gradnjo objektov itd.), s katerimi se bo pospešila uresničitev ciljev na področju otroškega varstva.
9. člen
Skupnosti otroškega varstva bodo za uresničitev
vzajemnih in solidarnih nalog na podlagi samoupravnih
sporazumov o temeljih srednjeročnega programa razvoja otroškega varstva in v skladu s tem sporazumom
združevale sredstva v vzajemnem skladu pri Zvezi skupnosti otroškega varstva SR Slovenije.
V obdobju 1976—1980 bodo skupnosti otroškega
varstva združile za uresničitev nalog po tem samoupravnem sporazumu 6.017,7 milijonov din. Predvideni obseg
sredstev za vzajemne in solidarne naloge otroškega
varstva, ki jih bodo združile skupnosti otroškega varstva, je v prilogi 2 prikaz sredstev za izpeljavo vzajemnih in solidarnostnih nalog otroškega varstva v obdobju od leta 1976—1980, ki je sestavni del tega samoupravnega sporazuma. Sredstva bodo letno povečana za
dogovorjeno valorizacijo nadomestil osebnih dohodkov
v podaljšanem porodniškem dopustu in denarnih pomoči.
Sredstva za uresničitev nalog po tem samoupravnem sporazumu bodo skupnosti združevale proporcionalno od dogovorjenih oziroma od določenih osnov
po posebnih predpisih.
10. člen
Skupnosti otroškega varstva zavezujejo Zvezo skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, da:
— pripravi do vsakega 30. septembra poročilo, dokumentacijske prikaze in predloge, ki so potrebni za
vsakoletno sporazumevanje o uresničevanju vzajemnih
in solidarnih nalog ter za združevanje sredstev,
— zagotovi izvedbo nalog in ukrepov za pravočasno
izpeljavo vzajemnih in solidarnih nalog v skladu s sklenjenimi sporazumi,
— poroča skupnostim otroškega varstva, ob koncu
vsakega tromesečja o uresničevanju tega samoupravnega sporazuma.
11. člen
Za podpis tega samoupravnega sporazuma velja
posebna izjava, ki je sestavni del sporazuma.

l/T

Priloga 1
MINIMALNI PROGRAM VZAJEMNIH IN SOLIDARNIH NALOG NA PODROČJU
OTROŠKEGA VARSTVA V OBDOBJU 1976—1980
Osnovni namen programa vzajemnih itn solidarnih
nalog na področju otroškega varstva je omogočiti izenačevanje ravni socialne varnosti mater in družin ter izenačevati pogoje za razvoj vseh predšolskih otrok. Nosilke tega programa so skupnosti otroškega varstva. Le-te
izpeljujejo minimalni program vzajemnih in solidarnih nalog otroškega varstva v Zvezi skupnosti otroškega
varstva SR Slovenije na podlagi samoupravnega sporazuma,
Naloge otroškega varstva iz tega programa se izpeljujejo na dva načina in sicer:
— vzajemno tako, da si delavci in drugi delovni
ljudje zagotavljajo pod dogovorjenimi pogoji enake
pravice v SR Sloveniji in za uresničevanje teh pravic
združujejo sredstva po enaki prispevni stopnji za otroško varstvo od osebnih dohodkov (pomoč za opremo
novorojenega otroka, nadomestila osebnega dohodka v
času podaljšanega porodniškega dopusta in denarne
pomoči družinam za vzdrževanje otrok — otroški dodatki za otroke delavcev in kmetov, posebni dodatki za
otroke edinih hranilcev in za težje prizadete otroke);
— solidarno tako, da se skupnostim otroškega varstva zagotavljajo dopolnilna sredstva za izvajanje otroškega varstva in pospeševanje razvoja otroškega varstva
v manj razvitih in obmejnih občinah v skladu z njihovimi programi,
I. Med vzajemne naloge uvrščamo varstvo matere
in novorojenčka ter denarne pomoči družinam za vzdrževanje otrok. Minimalni program predvideva da bomo
v obdobju 1976—1980:
1. zagotavljali nadomestilo osebnega dohodka okoli
22.000 delavkam v času podaljšanega porodniškega dopusta v trajanju 141 dni ter z zdravstvenimi skupnostmi
dogovorjeni obseg porodnega varstva za kmetijske proizvajalke;
2. zagotavljali pomoč za opremo vsakemu novorojenemu otroku (okoli 30.000 otrok) po enotnih merilih
in v sedanji višini, ki pa bo vsako leto usklajena z gibanji življenskih stroškov;
3. zagotavljali družinam pod enakimi pogoji denarno
pomoč za vzdrževanje otrok z otroškim dodatkom, dodatkom za kmečke otroke ter s posebnim dodatkom
za otroke edinih hranilcev in za težje prizadete otroke.
V ta namen bomo usklajevali dohodkovne cenzuse z
gibanji poprečnih osebnih dohodkov in višino denarnih
pomoči z gibanjem življenskih stroškov. Otroški dodatek se bo predvidoma izplačeval za 310.000 otrok iz delavskih družin in za 25.000 otrok iz kmečkih družin.
V obdobju 1976—1980 bodo skupnosti otroškega varstva združile za uresničitev teh nalog najmanj 5.804,6
milijonov din. Sredstva bodo v posameznih letih povečana za dogovorjeno valorizacijo nadomestila za podaljšani porodniški dopust in denarnih pomoči.
II. Z izpeljavo solidarnih nalog naj bi dosegli bolj
Izenačene pogoje za razvoj družbene baze otroškega
varstva in za izvajanje vzgojnovarstvene dejavnosti za
predšolske otroke.
1. Za izenačevanje pogojev za vključevanje vseh
predšolskih otrok v vzgojnovarstveno dejavnost bo Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije zagotavljala dopolnilna sredstva za pospeševanje razvoja otroškega Varstva na manj razvitih in obmejnih območjih.
Ta sredstva bodo skupnosti otroškega varstva lahko
uporabile za pridobivanje novih mest in razvijanje cenejših oblik vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Osnovni kriteriji za udeležbo na solidarnostnih sredstvih so:
— gospodarska razvitost občine oziroma višina
sredstev za otroško varstvo na predšolskega otroka, ki
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se zberejo po poprečni prispevni stopnji za otroško
varstvo v SR Sloveniji;
— število predšolskih otrok;
— 70 odstotkov kritje razlike med poprečnimi sredstvi na predšolskega otroka v republiki in sredstvi
skupnosti otroškega varstva v občini.
Skupnost otroškega varstva lahko pridobi solidarnostna sredstva za pospeševanje razvoja otroškega varstva v primeru:
— če ima skupnost otroškega varstva izdelan "program razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti;
— če delovni ljudje in občani prispevajo sredstva
za razvoj otroškega varstva v občini najmanj po poprečni prispevni stopnji za otroško varstvo v SR Sloveniji;
— če pri izgradnji zmogljivosti za otroško varstvo
upoštevajo minimalne zahteve za gradnjo in opremo
objektov otroškega varstva.
2. Osnova za izdelavo sistema solidarnosti na področju vzgojnovarstvene dejavnosti za predšolske otroke
naj bi bili stroški vzgoje in varstva predšolskih otrok
v vzgojnovarstvenih zavodih (za stalne varovance v
vzgojno varstvenih zavodih ter za otroke, ki se udeležujejo le krajših vzgojnih programov), ki so ugotovljeni
na podlagi naslednjih elementov:
a) Otroci v vzgojnovarstvenih zavodih (stalni varovanci)
— število predšolskih otrok vključenih v celodnevni
program vzgojnovarstvene dejavnosti;
— vzgojiteljica in polovica varuhinje na oddelku
predšolskih otrok po normativih, osebni dohodek po
samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka in osebnih dohodkov;
— materialni stroški se upoštevajo v višini 10 odstotkov od stroškov vzgoje;
Iz združenih sredstev pri Zvezi skupnosti otroškega
tizacije stroškov za ustrezne prostore.
— amortizacija se upošteva v višini poprečne amorvarstva SR Slovenije dobijo solidarnostna sredstva tiste skupnosti otroškega varstva, ki ne morejo zagotoviti
zadostnih sredstev po poprečni prispevni stopnji v SR
Sloveniji za stroške izvajanja vzgojnovarstvene dejavnosti ugotavljene na podlagi navedenih osnov. Pri solddarnosnem kritju stroškov vzgojnovarstvene dejavnosti
se upošteva zajetje otrok v vzgojnovarstvene programe
do poprečnega zajetja predšolskih otrok v vzgojnovarstvene programe v SR Sloveniji.
b) Otroci, ki se udeležujejo vzgojnih programov v
vzgojnovarstvenih zavodih
— število predšolskih otrok enega letnika (otroci
v starosti 5 let), ki se jim zagotovi vzgojni program
80 ur na leto;
— osebni dohodek vzgojiteljice se upošteva po samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov:
— materialni stroški se upoštevajo v višini 10 od- '
stotkov od stroškov vzgoje;
— amortizacija se upošteva v višini poprečnih amortizacijskih stroškov za ustrezne prostore.
Iz združenih sredstev pri Zvezi skupnosti otroškega
varstva SR Slovenije dobijo solidarnostna sredstva za
izvajanje vzgojnih programov tiste skupnosti otroškega
varstva, ki ne morejo zagotoviti poprečnih sredstev za
vzgojni program na predšolskega otroka v SRS, ugotovljehih po osnovah navedenih v prejšnjem odstavku.
V obdobju 1976—1980 bodo skupnosti otroškega varstva združile za uresničitev teh nalog 213,1 milijonov
dinarjev. Ta sredstva bodo v posameznih letih povečana
za stopnjo rasti družbenega produkta.

Priloga 2
PRIKAZ SREDSTEV ZA IZPEUAVO VZAJEMNIH IN SOLIDARNOSTNIH NALOG
OTROŠKEGA VARSTVA V OBDOBJU OD LETA 1976—1980
(v 000 din)
Občina
Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper — obala
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Škol'j a Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnije
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec
SKUPAJ

1980

skupaj 76-80

1976

1977

1978

1979

11.329
10.884
45.092
7.219
7.219
23.323
4.331
7.774
11.884
7.552
9.107
6.886
21.102
15.882
10.551
44.426
46.314
12.661
9.329
4.109
7.663
9.107
255.669
6.220
4.220
110.172
3.221
6.442
22.768
35.985
30.987
5.331
11.884
26.211
7.663
20.103
16.437
5.331
7.997
12.106
10.551
13.550
8.996
6.997
20.547
10.884
10.440
14.883
6.664
9.663
25.545
10.551
9.996
19.880

11.784
11.437
46.789
7.509
7.740
24.261
4.506
8.434
12.361
7.740
9.358
7.163
21.719
16.405
10.975
46.211
47.713
13.286
9.704
4.506
8.087
9.473
263.634
6.585
4.390
123.615
3.350
6.816
24.376
37.662
32.579
5.776
12.361
27.380
8.202
20.795
16.983
5.545
8.318
12.592
10.975
14.210
9.358
7.509
21.257
11.668
11.091
15.365
7.163
9.935
26.571
11.091
10.282
20.680

12.386
12.145
48.581
7.696
8.297
25.253
4.690
8.898
12.867
8.057
9.500
7.576
22.367
16.955
11.424
47.980
49.183
14.069
10.221
4.810
8.658
9.981
272.007
7.095
4.449
128.307
3.487
7.335
26.094
39.322
34.392
6.133
12.867
28.620
8.658
21.405
17.677
5.772
8.658
12.987
11.544
14.911
9.740
8.177
22.006
12.626
11.784
15.753
7.696
10.221
27.658
11.544
10.582
21.405

12.870
12.870
50.356
7.997
8.872
26.365
4.873
9.496
13.370
8.247
9.746
7.872
23.116
17.493
11.996
49.856
50.731
14.744
10.746
5.248
9.122
10.371
280.144
7.497
4.623
132.825
3.624
7.747
27.989
40.985
36.236
6.623
13.370
29.739
9.247
21.992
18.243
5.998
8.997
13.495
11.996
15.494
10.246
8.747
22.741
13.495
12.495
16.119
8.247
10.496
28.739
11.995
10.871
22.117

13.387
13.517
52.249
8.318
9.488
27.294
5.069
10.138
13.907
8.448
10.008
8.188
23.785
18.066
12.477
51.729
52.249
15.597
11.178
5.719
9.748
10.918
288.800
8.058
4.809
137.771
3.769
8.318
29.894
42.761
38.082
7.149
13.907
31.064
9.748
22.615
18.846
6.239
9.358
14.037
12.608
16.247
10.658
9.358
23.525
14.557
13.387
16.507
8.838
10.918
29.894
12.477
11.178
22.875

61.756
60.853
243.067
38.739
41.616
126.496
23.469
44.740
64.389
40.044
47.719
37.685
112.089
84.801
57.423
240.202
246.190
70.357
51.178
24.392
43.278
49.850
1,360.254
35.455
22.491
641.690
17.451
36.658
131.121
196.715
172.276
31.012
64.389
143.014
43.518
106.910
88.186
28.885
43.328
65.217
57.674
74.412
48.998
40.788
110.076
63.230
59.197
78.627
38.608
51.233
138.407
57.658
55909
106.957

1.110.638

1,155.275

1,202.506

1,249.529

1.299.729

6,017.677

PREDLOG
Samoupravni sporazum o temeljih plana
na

področju

socialnega skrbstva, prednostnih

nalogah, solidarnosti in izvajanju vzajemnih in
skupnih

nalog

v

obdobju 1976-1980

Na podlagi določb zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije
(Uradni list SFRJ, št. 6/76), 23. člena zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 39/74), 5. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in na podlagi v združenem delu
sprejetega programa dejavnosti v obdobju 1976—1980
sklenejo delavci v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela ter samoupravnih delovnih skupnostih,
delovni ljudje ter občani v Krajevnih skupnostih preko
občinskih skupnosti socialnega skrbstva
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA NA PODROČJU SOCIALNEGA
SKRBSTVA, PREDNOSTNIH NALOGAH, SOLIDARNOSTI IN IZVAJANJU VZAJEMNIH IN SKUPNIH NALOG
V OBDOBJU 1976 DO 1980
1. člen
Občinske skupnosti sociailnega skrbstva ( v nadaljnjem besedilu: občinske skupnosti) se s tem samoupravnim sporazumom zavezujejo, da bodo v srednjeročnem obdobju 1976 do 1980 vodile na področju socialnega skrbstva politiko, ki bo usklajena s splošnimi
družbenimi potrebami, in bo zagotovila izboljšanje družbene skrbi in socialne varnosti za otroke in mladoletnike, za katere ne skrbijo starši, ali katerih starši ne
morejo v zadostni meri zagotoviti pogojev za normalno
rast in življenje, otroke in mladoletnike prizadete v telesnem ali duševnem razvoju, odrasle invalidne osebe
in osebe, ki so potrebne družbene pomoči, varstva, usposabljanja ali zaposlitve pod posebnimi pogoji, osebe, ki
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje ter za druge
osebe, ki rabijo socialno pomoč.
Politika občinskih skupnosti bo usmerjena tudi
v razvoj strokovnih služb in strokovnega socialnega
dela, da bi občani, ki v svojem vsakodnevnem življenju doživljajo socialne težave in stiske, lahko dobili
učinkovito strokovno pomoč.
2. člen
Občinske skupnosti bodo vsvojih programih razvoja
za razdobje 1976—1980 glede na potrebe in možnosti
upoštevale tudi prednostne naloge, ki so skupnega pomena za SR Slovenijo.
Te naloge so:
1. zagotovitev družbene denarne pomoči v višini, ki
zagotavlja prejemniku socialno varnost; občanom, ki
dosežejo določeno starost in se ne morejo več preživljati s svojim delom, nimajo pa pravice iz minulega dela, niti drugih virov za preživljanje;
2. izgradnja in posodobitev splošnih in posebnih
socialnih zavodov, da se zagotovijo primerne življenjske
razmere tistim občanom, ki zaradi starosti, telesne ali
duševne prizadetosti ali zaradi drugih posebnih okoliščin ne morejo ali ne želijo živeti sami ali v družini,
ali pa potrebujejo ustrezne oblike rehabilitacije, zaposlitve ali resoeializacije,
3. razvoj strokovnih socialnih služb — v skupnostih
socialnega skrbstva, organizacija združenega dela, kra20

jevnih skupnostih — in izboljšanje kvalitete njihovega
strokovnega dela, da bodo lahko nudile občanom ustrezalo strokovno pomoč pri razreševanju njihovih osebnih, družinskih in socialnih problemov, ter pospeševanje in razvoj raznih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega skrbstva.
Te prednostne naloge bodo občinske skupnosti uresničevale same in skupaj z drugimi občinskimi skupnostmi v SR Sloveniji ter po načelih vzajemnosti in
solidarnosti združevale sredstva za del teh nalog.
Občinske skupnosti se bodo za izvajanje teh nalog
povezovale tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi v okviru občine, regije in republike in sklepale samoupravne sporazume za njihovo uresničevanje.
3. člen
Občinske skupnosti bodo po načelih solidarnosti
združevale sredstva, da bi zagotovile uresničevanje z
zakonom _ predpisanih in dogovorjenih pravic občanom
do pomoči socialnega skrbstva v vseh občinskih skupnostih. Na ta način bodo vse občinske skupnosti socialnega skrbstva zagotovile:
1. socialno ogroženim občanom, ki nimajo nobenega
vara sredstev za preživljanje, stalno denarno pomoč
v višini, ki bo zagotovila prejemniku socialno varnost.
O višini se bodo skupnosti dogovorile vsako leto;
2. socialno ogroženim občanom, ki potrebujejo stalno denarno pomoč, kot dodatni vir za preživljanje, pomoč v poprečni višini dogovorjeni vsako leto.
Vsaka občinska /skupnost bo zagotovila pomoč najmanj za sedanje število prejemnikov, oziroma v občinah, kjer je po sedanjem stanju prejemnikov manj,
najmanj za 0,37 odstotkov prebivalstva;
3. občanom, ki potrebujejo začasno družbeno pomoč, pomoč v poprečni višini dogovorjeni vsako leto,
najmanj za sedanje število prejemnikov, oziroma za
0,03 odstotka prebivalstva;
4. občanom, oziroma družinam, ki se znajdejo v enkratni, trenutni hudi materialni stiski, enkratno pomoč
v poprečni dogovorjeni višini, najmanj za sedanje število prejemnikov, oziroma najmani za 0,29 odstotka
prebivalstva;
5. zavodsko varstvo v splošnih socialnih zavodih
najmanj 2,8 odstotka svojim občanom, ki so starejši
od 65 let (Tolmin, Nova Gorica, Ljubljana, Koper, Kranj,
Maribor, Celje, Novo mesto najmanj za 3,8 odstotka);
. 6- zavodsko varstvo v posebnih socialnih zavodih
najmanj sedanjemu številu oskrbovancev;
7. zavodsko varstvo otrokom na usposabljanju v
zavodih Dornava in črna ter v drugih zavodih za usposabljanje, otrokom na predšolskem usposabljanju, ter
mladoletnikom na poklicnem usposabljanju;
8. zavodsko varstvo otrokom in mladoletnikom v
vzgojnih zavodih in sicer za 0,08 odstotka prebivalstva
starega od 0—19 let; (Nova Gorica, Ljubljana, Koper,
Kranj, Maribor, Celje, Novo mesto najmanj za 0,18 odstotka);
9. oskrbo v tujih družinah (rejništvo) najmanj dejanskemu številu otrok, oziroma najmanj 0,37 odstotka
prebivalstva starega od 0—19 let;
10. prispevek za zdravstveno zavarovanje prejem-

nikov družbenih denarnih pomoči za dejansko število
zavarovancev;
11. sredstva za druge dajatve socialnega skrbstva
v višini 2 odstokov od skupnih sredstev za dajatve
socialnega skrbstva;
12. sredstva za delo strokovnih delavcev, da bo zagotovljen en strokovni delavec na 4500 prebivalcev.
4. člen
Občinske skupnosti socialnega skrbstva bodo z ukrepi in delovanjem v svoji pristojnosti zagotovile, da se
uveljavi, načelo, da delovni ljudje in občani v SR
Sloveniji prispevajo sredstva za enak minimalni program socialnega skrbstva po enaki prispevni stopnji, tako da se s solidarnostnim prelivanjem sredstev zagotovi izpeljava dogovorjenega minimalnega programa
socialnega skrbstva tudi tistim občinskim skupnostim,
ki same ne morejo zbrati dovolj sredstev.
Predvideni obseg potrebnih sredstev za minimalne
programe in predvideno prelivanje sredstev za solidarnost, je razviden iz tabele v prilogi, ki je sestavni del
sporazuma.

mom, so podlaga za srednjeročni program občinskih in
republiške skupnosti socialnega skrbstva.
8. člen
Temeljni cilji in naloge iz tega samoupravnega sporazuma se bodo uresničevali z letnimi programi dela, ki
jih bodo sprejemale skupščine občinskih skupnosti in
skupščina skupnosti socialnega skrbstva Slovenije na
podlagi predhodnih razprav med delavci in delovnimi
ljudmi v organizacijah združenega dela in krajevnih
skupnostih.
Tabela 1
SREDSTVA ZA MINIMALNI PROGRAM
1976—1980

5. člen
Občinske skupnosti bodo do leta 1980 združile sredstva, da bi v skladu s programom razvoja posebnih
socialnih zavodov uresničili naslednje:
1. zagotovile dokončanje sanacije zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, da bi s tem zagotovili urejene življenjske pogoje oskrbovancem tega
zavoda. Občinske skupnosti bodo potrebna sredstva
v znesku 3.700.000 din zagotovila v letu 1976 in 1977;
2. zagotovile svoj delež sredstev za izgradnjo in
preureditev centra za varstvo in rehabilitacijo slepih in
slabovidnih v Škofji Loki. Sanacija in preureditev zavoda bo končana do leta 1981, pri čemer bo delež skupnosti socialnega skrbstva zagotovljen v skupnem znesku
3.484.000 din v letih 1979 in 1980;
3. zagotovila sredstva v znesku 25.000.000 din za ustanovitev tretjega zavoda za varstvo in delovno usposabljanje težje duševno prizadetih otrok tako, da bodo v letu
1976 izdelane programske osnove za ustanovitev oz. izgradnjo tega zavoda in, se bo leta 1977 pričela gradnja
oz. adaptacija;
4. zagotovile znesek 15.000.000 din za izgradnjo zavoda za varstvo in resocializacijo alkoholikov tako, da bodo v letu 1977 izdelane strokovne podlage za izgradnjo
zavoda ter do leta 1980 končana izgradnja.
6. člen
Občinske skupnosti bodo prek skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije zagotovile tuđi izvajanje naslednjih
skupnih nalog:
1. pomoč in oskrbo begavcev brez ugotovljenega prebivališča in oseb, ki se prisilno vračajo iz tujine;
2. oskrbo oseb neznanega bivališča v zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate;
3. posebne oblike pomoči socialno marginalnim skupinam, s katerimi se vzpodbuja njihova integracija v
življenjsko okolje;
4. razvoj strokovnega, študijsko-analitičnega in raziskovalnega dela na področju socialnega skrbstva;
5. razvoj in spremljanje sistema enotnega zbiranja
podatkov in analitične obdelave podatkov.
Za izvajanje teh skupnih nalog bodo občinske skupnosti združevale po 2.000.000 din letno.
Sredstva za naloge iz 5. in 6. člena tega sporazuma
bodo združevale občinske skupnosti po enotni prispevni
stopnji; predvideni obseg sredstev je razviden iz tabele
št. 2, v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.
7. člen
Temelji plana, določeni s tem samoupravni sporazu-
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1
1. Ajdovščina
2. Brežice
3. Celje
4. Cerknica
5. Črnomelj
6. Domžale
7. Dravograd
8. Gornja Radgona
9. Grosuplje
10. Hrastnik
11. Idrija
12. Ilirska Bistrica
13. Jesenice
14. Kamnik
15. Kočevje
16. Koper
17. Kranj
18. Krško
19. Laško
20. Lenart
21. Lendava
22. Litija
23. Ljubljana
24. Ljutomer
25. Logatec
26. Maribor
27. Metlika
28. Mozirje
29. Murska Sobota
30. Nova Gorica
31. Novo mesto
32. Ormož
33. Postojna
34. Ptuj
35. Radlje ob Dravi
36. Radovljica
37. Ravne na Koroš.
38. Ribnica
39. Sevnica
40. Sežana
41. Slovenj Gradec
42. Slovenska Bistrica
43. Slovenske Konjice
44. Šentjur
45. škofja Loka
46. Šmarje
47. Tolmin
48. Trbovlje

23.766
24.856
64.936
16.184
15.887
25.066
8.198
26.173
23.400
8.296
19.656
17.219
20.579
16.120
19.895
62.980
42.541
23.430
14.796
25.786
28.270
16.069
221.465
23.475
8.972
156.780
7.621
14.682
54.196
52.130
39.125
18.850
17.180
72.036
19.808
20.818
18.974
15.098
21.344
21.614
17.790
36.564
14.953
25.927
25.543
40.495
35.305
15.872

17.096.
16.870
67.369
10.735
11.553
35.057
6.495
12.446
17.844
11.111
13.229
10.446
31.052
23.553
15.912
66.573
68.185
19.524
14.185
6.761
11.998
13.799
376.738
9.824
6.227
177.740
4.815
10.124
36.384
54.497
47.749
8.563
17.850
39.623
12.036
29.638
24.419
7.983
11.951
18.089
15.946
20.629
13.577
11.311
30.514
17.550
16.373
21.745

6.670
7.986
5.449
4.334
1.703
13.727
5.556
6.427
6.773
3.983
3.906
611
19.025
16.272
2.270
13.651
2.745
2.806
4.558
17.812
10.287
32.413
7.772
7.115
9.393
3.525
1.844
15.935
1.376
14.616
22.945
18.932

2.433
9.991
2.815
10.473
7.433
3.593
25.644

155.273
20.960
2.367
8.624
670
8.820
5.445

4.971
5.873
21
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49. Trebnje
50. Tržič
51. Velenje
52. Vrhnika
53. Zagorje
54. Žalec
SKUPAJ

20.449
7.873
24.572
16.154
12.155
27.964

10.754
14.180
38.292
15.940
14.656
29.639

9.695
214

6.307
13.720
2.501
1.675

1,666.298 1,667.149

rarjela 2
VZAJEMNI PROGRAM — SKUPNE NALOGE
IN INVESTICIJE ZA SOCIALNO SKRBSTVO
V SR SLOVENIJI 1976—1980
— po cenah 1975 — v 000 din

1977—1980
1. AjdovšCina
2. Brežice
3. Celje
4. Cerknica
5. Črnomelj
6. Domžale
7. Dravograd
8. Gornja Radgona
9. Grosuplje
10. Hrastnik
11. Idrija
12. Ilirska Bistrica
13. Izola
14. Jesenice
15. Kamnik
16. Kočevje
17. Koper — OBALA

544
496
2.212
352
348
1.156
216
368
572
380
440
332
1.044
796
516
2.144

18. KramJ
19. Krško
20. Laško
21. Lenart
22. Lendava
23. Litija
24. Ljubljana — MESTO
25. Ljutomer
26. Logatec
27. Maribor
28. Metlika
29. Mozirje
30. Murska Sobota
31. Nova Gorica
32. Novo mesto
33. Ormož
34. Piran
35. Postojna
36. Ptuj
37. Radlje ob Dravi
38. Radovljica
39. Ravne na Koroškem
40. Ribnica
41. Sevnica
42. Sežana
43. Slovenj Gradec
44., Slovenska Bistrica
45. Slovenske Konjice
46. Šentjur
47. škof j a Loka
48. Šmarje
49. Tolmin
50. Trbovlje
51. Trebnje
52. Tržič
53. Velenje
54. Vrhnika
55. Zagorje
56. Žalec
SKUPAJ:

2.320
612
452
188
360
420
12.480
280
204
5.872
156
312
1.040
1.720
1.492
244
576
1.232
372
988
808
260
388
588
504
652
440
344
1.016
524
480
752
316
468
1.228
488
488
988
53.968

Po letni prlspemnl stopnji približno 0,03 %

PREDLOG
Samoupravni sporazumi o temeljih plana
zaposlovanja

v

obdobju

Samoupravne sporazume o temeljih plana zaposlovanja v obdobju od 1976 do 1980 sklepajo delavci, združeni v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in delovnih skupnostih ter skupnosti za zaposlovanje za vsako občino.
S temi sporazumi se udeleženci dogovorijo o usmerjanju zaposlovanja in temeljnih nalogah, v okviru katerih bodo delovni ljudje združevali delo in sredstva za
uresničevanje svojih lastnih in skupnih potreb iin interesov te zagotavljali še posebno naslednje oilje:
— racionalno in produktivno zaposlovanje;
— planiranje zaposlovanja in pripravo kadrov za
potrebe združenega dela;
— racionalno koriščenje kadrovskih potencialov;
— zagotavljanje zaposlenosti prebivalstva in njegove socialne varnosti;
— usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb na
podlagi novega zakona;
— usmerjanje zaposlovanja delavcev v tujini in
njihovega vračanja v domovino v skladu s potrebami in
interesi združenega dela.
m

od 1976 do 1980
V okviru teh ciljev predvidevajo samoupravni sporazumi rast zaposlenosti v srednjeročnem obdobju oziroma predvideno število oseb, ki se bodo zaposlile v
tem obdobju na območju občine, pri čemer pa se bodo
temeljne in druge organizacije združenega dela, skupščine občine, občinski svet Zveze sindikatov, skupnost
za zaposlovanje in druge zainteresirane samoupravne
interesne skupnosti sporazumevale in medsebojno uskla.
jevale vsakoletno stopnjo rasti zaposlovanja, upoštevajo družbeni dogovor oziroma samoupravni sporazum o
minimalnih standardih za življenjske in kultuirne razmere pri zaposlovanju delavcev. Podatka o predvidenem
obsegu zaposlenosti so bili predhodno usklajeni na
podlagi kvantifikacij, izračunanih v okviru minimalnih
kazalcev srednjeročnega razvoja.
Za uresničevanje opredeljenih ciljev se skupnosti
zavezujejo, da bodo opravljale naloge, ki izhajajo iz
zakonov, samoupravnih sporazumov o ustanovitvi skupnosti, drugih družbenih dogovorov in samoupravnih
sporazumov. Naloge se bodo izvajale na podlagi vsakoletnega programa dela, ki ga obravnavajo in spremljajo

predhodno delovni ljudje v združenem delu. Pri opredeljevanju nalog se sporazumi razlikujejo v tem, da so
poleg nalog, ki jih opravljajo vse skupnosti po enotnih
minimalnih standardih, navedene še naloge, specifične
za območje skupnosti oziroma občine.
Enotne naloge po minimalnih standardih, ki jih
opravljajo skupnosti, so zlasti naslednje:
— ugotavljanje virov, primanjkljajev in presežkov
prebivalstva za zaposlitev ter letnih in srednjeročnih
potreb po kadrih;
— sodelovanje pri načrtovanju kadrovskih potreb
in pripravi kadrov za nove proizvodne zmogljivosti;
— spremljanje in proučevanje poklicne sestave zaposlenih;
— ugotavljanje ustreznosti investicijskih programov
z vidika potreb po delavcih in možnosti njihove zaposlitve;
— obravnavanje potreb organizacij združenega dela
po delavcih zaradi posredovanja dela. iskalcem zaposlitve oz. zaradi pomoči organizacijam pri zadovoljevanju njihovih potreb po kadrih;
— posredovanje zaposlitev, prekvalifikacij, preusposobitev in pravočasne preusmeritve v drugo zaposlitev
delavcem, katerih delo postane v organizacijah združenega dela nepotrebno;
— organiziranje zbiranja in posredovanja informacij o možnostih in pogojih zaposlitev, prostih delovnih
mestih in osebah, ki iščejo zaposlitev;
■— izdelovanje letnih načrtov za zaposlovanje in vračanje iz tujine v skladu s potrebami združenega dela;
— poklicno usmerjanje mladine pri izbiri šolanja in
zaposlitev v skladu s potrebami za njihovo prilagajanje
reformi usmerjenega izobraževanja;
— razvijanje aktivnih metod, tehnik in načinov individualnega ali skupinskega poklicnega svetovanja, prosvetljevanja in informiranja za učence vseh vrst šol,
učence z duševnimi ali telesnimi motnjami, starše in
ostale osebe;
— opravljanje strokovnih opravil na podlagi družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji v sodelovanju s podpisnicami tega dogovora;
— usposabljanje in prekvalifikacija invalidnih in
težje zaposljivih oseb kot priprava v njihovo vključevanje v delo;
-- zagotavljanje denarnih nadomestil, denarnih pomoči, materialnih in drugih dajatev iz priprave za zaposlitev, zdravstvenega zavarovanja in drugih pravic osebam, ki so začasno brezposelne ali iščejo zaposlitev;

— zagotavljanje pravic in zavarovanje za brezposelnost delavcem, ki postanejo brezposelni v tujini z upoštevanjem sklenjenih meddržavnih sporazumov.
V vseh sporazumih se enotno opredeljuje dejavnost
zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, ker je
le-ta podpisnik vsakega sporazuma v občini. Na ta način
se v dejavnost skupnosti vključijo tudi prenesene in
skupne naloge, odpade pa tudi sklepanje posebnega
samoupravnega sporazuma med skupnostmi o dejavnosti zveze skupnosti.
Opravljanje skupnih zadev s področja zaposlovanja,
pomembnih za enotno in smotrno izvrševanje nalog, ki
so skupnega interesa za vse delovne ljudi na območju
republike in ki jih opravlja zveza skupnosti, so zlasti:
razvijanje enotnih strokovnih postopkov in metod dela,
avtomatska obdelava podatkov in enotnega informacijskega sistema za racionalno zaposlovanje kadrov in
vračanje delavcev iz tujine, izvajanje nalog poklicnega
usmerjanja, štipendiranja, strokovnega usposabljanja
ter prekvalifikacije delavcev in nalog pri usposabljanju
ter zaposlovanju invalidnih oseb, izdelava nomenklature in profilov poklicev ter študijskih in raziskovalnih
nalog s področja kadrovske politike in zaposlovanja.
Skupnosti financirajo dejavnost zveze skupnosti z
združevanjem sredstev na podlagi predloženega in sprejetega programa dela z deležem iz prispevka za zaposlovanje in v enakih odstotkovnih razmerjih, za katere
se dogovorijo vsako leto.
V sporazumih se opredeljujejo potrebna sredstva,
ki jih bodo prispevali delovni ljudje za uresničitev
srednjeročnega programa. Skupno predvidena sredstva
po sporazumih po obdobju 1976—1980 znašajo 735,675.000
dinarjev in naj bi se zbirala po enotni stopnji 0,34 %
od BOD. Pri tem je treba upoštevati, da so v tem znesku zajeta tudi sredstva za izvajanje novih nalog pri
uresničevanju zakona o usposabljanju in zaposlovanju
invalidnih oseb za štiriletno obdobje (1977—1980).
Skupnosti se v sporazumih zavezujejo, da bodo del
sredstev solidarnostno prelivale na podlagi posebnega
samoupravnega sporazuma, ki zagotavlja izvajanje enotnih nalog oz. enotnih minimalnih standardov dejavnosti
skupnosti za zaposlovanje. Na podlagi tega sporazuma
se omogoča skupnostim izvedba programov v višini, ki
zagotavlja izvajanje enakega obsega nalog v vseh skupnostih, enotnih strokovnih postopkov in metod dela in
s tem izenačenost nuđenja strokovne pomoči delovnim
ljudem pri uresničevanju njihove ustavne pravice do
dela in zavarovanja za primer brezposelnosti.

PREDLOG
Samoupravni sporazum o temeljih piana Kulturne
skupnosti Slovenije za obdobje 1976-1980
Občinske kulturne skupnosti, v katerih delovni ljudje v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter
samoupravnih delovnih skupnosti in občani v krajevnih
skupnostih uresničujejo svoje osebne in skupne interese na področju kulture, sklenejo
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA KULTURNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980
1. člen
Podpisniki s tem samoupravnim sporazumom določajo in sprejemajo temeljne interesne usmeritve in
naloge na področju kulture v obdobju 1976—1980 in urejajo medsebojne o^dnose, pravice, obveznosti in odgo-

vornosti za njihovo uresničevanje v Kulturni skupnosti
Slovenije.
2. člen
Ta sporazum opredeljuje uresničevanje ciljev in nalog, za katere je bila ustanovljena Kulturna skupnost
Slovenije in s tem pirispeva:
— k oblikovanju vsestransko razvite socialistične
kulturne samoupraivljalske osebnosti
— k uveljavljanju kulture kot bistvene sestavine
združenega dela in kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena
— k izenačevanju družbeno-ekonomskega položaja
delavcev na področju kulture z družbeno-ekonomskim
položajem delavcev na drugih področjih združenega
dela
— k skladnejšemu razvoju vseh družbenih dejavno23

sti, kar naj omogoči hitrejšo gospodarsko rast na osnovi večje produktivnosti dela.
3. člen
Kultoma skupnost Slovenije bo usmerjala kulturni
razvoj na temelju naslednjih izhodišč:
— da so delovni ljudje odločilni samoupravni dejaivniCki politike kulturnega razvoja
— da pri oblikovanju kulturne politike enakopravno
aktivno sodelujejo kulturna delavci in drugi iz združenega dela
— da se pospešuje izvirna kulturna ustvarjalnost
— da se spodbuja kulturna vzgoja, zlasti mladih
— da se uveljavljajo socialistična merila v kulturi
in umetnosti na podlagi razvoja marksistične kritike
— da se zagotovi izobraževanje potrebnih kadrov
za kulturno in umetniško in prosvetno delo, za strokovno in raziskovalno delo v kulturi ter za organizacijo
kulturnega življenja
— da se povečujejo in izenačujejo možnosti za kulturne dejavnosti ter zagotovi pomoč manj razvitim
območjem.
4. člen
Temelji plana, določeni s tem samoupravnim sporazumom in s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih kulturnih skupnosti, so podlaga za srednjeročni plan razvoja kulture v Sloveniji 1976—1980 in
zagotavljajo predvsem razvoij tistih kulturnih dejavnosti,
ki bodo čimbolj dostopne delovnim ljudem in občanom
in ki najbolj prispevajo k širjenju moralno etičnih vrednot in socialistične zavesti.
5. člen
Občinske kulturne skupnosti v okviru Kulturne
skupnosti Slovenije oblikujejo in določajo enotno kulturno politiko, razvojne cilje, usmeritve in prioritete. V
obdobju 1976—1980 bodo združevale — po načelu solidarnosti in vzajemnosti — sredstva za uresničevanje
skupnih nalog, za dejavnost širšega pomena in za pomoč manj razvitim, in sicer:
1. Na založniškem in knjižničnem področju bodo
prednostno pospeševale:
— izhajanje izvirnih domačih mladinskih del in
zbirk za mladino, izvirnega slovenskega leposlovja in
esejistike, del s področja družboslovja, zlasti marksističnih temeljnih del;
— prevode slovenskih literarnih del v tuje jezike;
— izdajanje domače glasbene ustvarjalnosti;
— izhajanje literarnih, družboslovnih in mladinskih
revij ter drugih revij z umetnostnih področij ali širšega kulturnega pomena;
— razvoj knjižnic;
Za naloge s tega področja bodo združile 120,9 milijona din.
2. Na gledališkem področju bodo prednostno pospeševale:
— rast domače ustvarjalnosti;
— nadaljnje utrjevanje, poglabljanje in širjenje gledališke vzgoje, zlasti mladine;
— dostopnost gledališke umetnosti delovnim ljudem
in občanom ter zmanjševanje razlik v kulturnem življenju razvitih in manj razvitih območjih;
Za naloge s tega področja bodo združile 7,3 milijona din.
3. Na glasbenem in plesno-baletnem področju bodo
prednostno pospeševale:
— rast domače ustvarjalnosti;
— nadaljnje utrjevanje, poglabljanje in širjenje glasbene in plesno-baletne vzgoje, zlasti med mladimi;
— dostopnost glasbene in plesno-baletne umetnosti
delovnim ljudem in občanom in zmanjševanje razlik v
kulturnem življenju razvitih in manj razvitih območij;
24

Za naloge s tega področja bodo združile 6,2 milijona din.
4. Na likovnem in galerijskem področju bodo prednostno pospeševale:
— temeljne likovne razstave;
— odkupe likovnih del za izpopolnjevanje galerijskih zbirk;
— retrospektivne razstave pomembnih slovenskih
likovnih ustvarjalcev;
— pripravo potujočih razstav;
Za naloge s tega področja bodo združile 5,6 milijona din.
5. Na področju varstva kulturne dediščine bodo
prednostno pospeševale:
— posege na posameznih kulturnih spomenikih in
spomeniških območjih I. kategorije;
— temeljne muzejske razstave;
— modernizacijo nacionalno pomembnih zbirk oziroma zbirk, ki bogatijo muzejsko stroko;
— odkupe muzejskih predmetov za izpopolnjevanje
zbirk;
— priprave potujočih razstav;
— arhivsko dejavnost;
Za naloge s tega področja bodo združile 49,5 milijona din.
6. Na področju kinematografije bodo prednostno
pospeševale:
— proizvodnjo celovečernih in kratkih filmov;
— filmsko vzgojo;
Za naloge s tega področja bodo združile 97,3 milijona din.
7. Za razvoj kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodnostne skupnosti bodo zagotavljale tako,
da bodo pospeševale:
— dejavnost kulturno-prosvetnih organizacij, gledališka in glasbena gostovanja, likovne razstave ter knjižnično (odkup knjig v materinem jeziku) in založniško
dejavnost, ki je namenjena pripadnikom narodnosti, še
posebej pa izdaje izvirnih del ustvarjalcev obeh narodnosti.
Za naloge s tega področja bodo združile 11,7 milijona din.
8. Pospeševale'in spodbujale bodo kulturno dejavnost in kulturno življenje Slovencev, ki. živijo zunaj Socialistične republike Slovenije; pri tem bodo zlasti podpirale kulturna gostovanja in nakup knjig.
Za naloge s tega področja bodo združile 16.1 milijona din.
9. Na področju stikov z drugimi narodi in narodnostmi v SFRJ bodo prednostno pospeševale: prireditve skupnega pomena (v skladu s posebnim sporazumom), izmenjavo gostovanj, razstav, skupno filmsko
proizvodnjo, kar naj omogoča potekanje socialističnih
vrednot in prispeva k tesnejši kulturni povezanosti narodov in narodnosti v SFRJ.
Za naloge s tega področja bodo združile 12,8 milijona din.
10. Na področju stikov s tujino bodo pospeševale:
— medsebojna posredovanja najpomembnejših stvaritev, gostovanja, razstave, izmenjavo kulturnih delavcev in drugo, dogovorjeno v meddržavnih programih
kulturnega sodelovanja; zlasti bodo pospeševale kulturno sodelovanje s sosednjimi in neuvrščenimi deželami.
Za naloge s tega področja bodo združile 38,2 milijona din.
11. Vzpodbujale bodo ustvarjalne napore v kulturi,
zagotavljale ustrezne gmotne možnosti kulturnim ustvarjalcem in pospeševale izobraževanje in usposabljanje
kulturnih organizatorjev in animatorjev ter vzgojiteljev
— zlasti še z nagradami, odkupi, natečaji, študijskimi,
delovnimi in kadrovskimi štipendijami.
Za naloge s tega področja bodo združile 17,3 milijona din.
12. Delo republiških društev na področju kulture
bodo pospeševale s tem, da jim bodo omogočale redno

delovanje, srečanja to posvete ustvarjalcev in strokovnih
delavcev ter strokovne akcije.
Za naloge s tega področja bodo združile 13,5 milijona din.
13. Za pospeševanje raziskovalnega dela v kulturi,
za opravljanje strokovnih nalog, za delovanje skupnosti, za druge naloge in obvezno rezervo bodo združile
39,2 milijona din.
14. Za vzdrževanje in posodobitev prostorov za kulturne potrebe in za nakup sodobnejše opreme bodo
združile 71 milijonov din. Ta sredstva bodo po sklepu
skupščine KSS dodeljevale glede na dogovorjeni prednostni red.
15. Na manj razvitih območjih, kakor so opredeljena v Zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v SRS, Odloku o območjih, ki se štejejo za
manj razvita območja v SR Sloveniji in v Družbenem
dogovoru o pospševanju skladnejšega regionalnega j-azvo'ja v SRS v obdobju 1976—1980, bodo vzpodbujale
in pospeševale kulturno dejavnost tako,
— da bodo prispevale k vzdrževanju obveznih strokovnih služb s kulturnega področja in pomagale pri razvoju knjižničarstva;
Za te naloge bodo združile 25 milijonov din.
— da bodo prispevale pri kulturnih gostovanjih,
sredstva so zajeta pri gledališkem, glasbenem in plesnobaletnem ter likovnem in galerijskem področju (točke
5.2, 5.3, in 5.4);
— da bodo pomagale pri vzdrževanju in obnovi
kulturnih spomenikov (delež pomoči iz združenih sredstev bo znašal od 80 do 50 odstotkov potrebnih sredstev, glede na stopnjo ekonomske razvitosti); sredstva
so zajeta pri področju varstva kulturne dediščine
(točka 5.5);
— da bodo pomagale pri gradnji in opremi kulturnega prostora; sredstva so zajeta pri sredstvih za vzdrževanje in posodobitev prostorov (točka 5,14);
— da bodo pomagale pri vzgoji kadrov za delo v
kulturi; sredstva so zaijeta v točki 5.11;
16. Kulturne skupnosti bodo prednostno in z dogovorjenim deležem vzajemno zagotavljale kulturno dejavnost širšega ali posebnega pomena, ki jo opravljajo
sporazumno določene kulturne organizacije, in si prizadevale za večjo usklajenost delovanja kulturnih ustanov,
za smotrno delitev dela med njimi in za prisotnost njihove dejavnosti v čim širšem prostoru.
Za naloge s tega področja bodo združile 391,2 milijona din.
17. Pomembna dejavnika kulturnega razvoja sta
radio in televizija, zato bosta morala ta dva medija s
svojo programsko usmerjenostjo vse bolj postajati bistvena sestavina celotne kulturne politike na Slovenskem in vplivno področje čim večjega kroga delovnih
ljudi. Za obogatitev programov radia in televizije, za izbrano proizvodnjo kaset in gramofonskih plošč, za dogovorjeno skupno filmsko produkcijo RTV in Viba filma
in za dogovorjene skupne programe še z drugimi kulturnimi organizacijami, bodo kulturne skupnosti združile 237,2 milijona din.
6. člen
Po cenah iz povprečja leta 1975 in v skladu z dogovori v okviru KSS znaša vrednost celotnega programa, vsebovanega v 5. členu tega sporazuma 1.160 milijonov din.
Letna rast sredstev za kulturo je povečana skladno
s stopnjo rasti celotnega družbenega proizvoda, kot je
predvideno v družbenem planu SRS za obdobje 1976—
1980, sprejete 30. 7. 1976, pri založniški in knjižnični dejavnosti in varstvu kulturne dediščine, pri drugih dejavnostih pa s poprečno letno stopnjo 5,2 odstotka. Vsako
leto se bo valorizirala glede na rast cen in usklajevala
v okviru družbenega dohodka.

7. člen
Kulturne skupnosti soglašajo, da je potrebno do
leta 1980 zgraditi v večjih krajih središča za množične
kulturne prireditve in druge stavbe za pomembne kulturne dejavnosti. To so zlasti: Cankarjev avditorij v
Ljubljani, SNG v Mariboru, kulturni center v Murski
Soboti, kulturni center v Novi Gorici, kulturni dom v
Šmarjah pri Jelšah, kulturni center v Krškem, kulturni
center v Sežani, Zgodovinski arhiv v Celju, muzej NOB
v Novem mestu in drugi kulturni domovi.
Za soudeležbo pri kulturnih gradnjah bodo kulturne skupnosti posebej združile pri KSSS 169 milijonov
din. KSS bo iz tako združenih sredstev prispevala dogovorjeni delež k posameznim investicijam.
Vrednost celotnega programa, vsebovanega v samoupravnem sporazumu KSS je:
169 milijonov din za soudeležbo pri investicijah in
1.160 milijonov din za dejavnost, vsebovano v 5. členu. Skupaj 1.329 milijonov din.
Za skupno dogovorjene kulturne gradnje po dogovorjenem prednostnem redu se sklepajo posebni samoupravni sporazumi.
8. člen
Za uresničevanje ciljev plana kulturnega razvoja v
SRS 1976—1980 bo sklenila Kulturna skupnost Slovenije
z drugimi interesnimi skupnostmi samoupravne sporazume o sofinanciranju mejnih dejavnosti, in sicer: z
Izobraževalno skupnostjo Slovenije za kulturno vzgojo
in izobraževanje ter založništvo in Raziskovalno skupnostjo Slovenije za raziskovalno dejavnost in založništvo.
9. člen
Podpisniki se sporazumejo, da bodo oblikovali cene
za kulturne storitve v skladu z načelom svobodne menjave dela tako, da se bodo pri oblikovanju cen storitev
kulturne dejavnosti upoštevali in priznavali;
— osebni dohodki v skladu s samoupravnimi sporazumi, tako da se bodo postopoma izenačevali s povprečnimi OD na PNK v Sloveniji;
— materialni stroški v realni višini, v skladu z
dogovorjenimi normativi (z rastjo cen proizvodov in
storitev);
— amortizacija v skladu z zakonskimi predpisi na
ravni, ki omogoča normalno vzdrževanje kulturnih zmogljivosti.
Skupščina KSS bo vsako leto obravnavala oblikovanje Gen ter določila izhodišča in marila zanj.
10. člen
V skladu z določili družbenega plana SRS za obdobje 1976—1980, sprejetem 30. 7. 1976, se podpisniki sporazumejo, da se bodo za razvijanje in uveljavljanje solidarnosti na področju kulture dogovorili za enotne minimalne standarde.
Dogovorjeni enotni minimalni standardi na področju kulture postanejo sestavni del tega sporazuma.
11. člen
Ta samoupravni sporazum se lahko na podlagi predloga Skupščine KSS spremeni in dopolni ob sprejemu
letnih načrtov, če so za to podani utemeljeni razlogi
in če tako sklenejo podpisniki.
Skupščina KSS bo vsako leto sproti določala vrstni
red, obseg in hitrost izvajanja nalog, vsebovanih v tem
sporazumu in njenem srednjeročnem planu, pri čemer
bo najprej zagotovila -izvajanje prednostnih nalog.
12. člen
Če podpisniki ugotovijo, da se sprejete planske usmeritve in cilji ne izvajajo oziroma ne dosegajo, sprej23

mejo ustrezne začasne ali trajne ukrepe ob sprejemanju
letnih načrtov.
13. člen
Izvršni odbor KSS je vsako leto dolžan podpisnd-

kom poročati o uresničevanju planskih usmeritev.
Poročilo oziroma oceno uresničevanja planskih usmeritev da podpisnikom vsako leto tudi organ samoupravne kontrole Kulturne Skupnosti Slovenije.

PREDLOG
Samoupravni sporazum

o osnovah piana

Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije za obdobje
1976-1980
Delavci v, temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter v samoupravnih delovnih skupnostih, delovni ljudje ter občani v krajevnih skupnostih, ki uresničujejo svoje osebne in skupne interese na področju
telesne kulture v telesnokulturni skupnosti SR Slovenije,
sklenejo preko telesnokulturnih skupnosti občin (v nadaljevanju: podpisniki) na podlagi določb zakona o
telesnokulturnih skupnostih (Uradni list SRS 20/73) in
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ 6/76)

Podpisniki s tem samoupravnim sporazumom sprejemajo temeljne usmeritve, cilje in naloge ter obveznosti, ki so podlaga za srednjeročni plan Telesnokulturne
skupnosti SR Slovenije in sestavni del družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980.
Podpisniki pri izdelavi programa upoštevajo načela
in smernice, dogovorjene z načrtom srednjeročnega
družbenega razvoja v republiki in določila samoupravnega sporazuma o uresničevanju nekaterih pomembnih
vprašanj nadaljnjega razvoja telesnokulturne dejavnosti
v SR Sloveniji, ki jih je sprejela skupščina Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije aprila 1976. leta.

3. Spremljajoča strokovna dejavnost (znanstvenoraziskovalna in strokovna dejavnost v zvezi s konceptom množičnosti in vrhunskega športa, založništvo in
propaganda ter dejavnost izobraževalnih institucij).
4. Sodelovanje z obmejnimi deželami, delavci na
začasnem delu v tujini in izseljenci (redni in občasni
stiki, športna in rekreativna srečanja doma in v tujini,
pomoč v strokovnih kadrih in rekvizitih, udeležba na
strokovnih seminarjih, uporaba objektov).
5. Obveznosti iz družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov (visokogorske planinske postojanke, regresiranje mladinskih potovanj, mladinski periodični
tisk, mladinske delovne akcije).
6. Telesnokulturni center Slovenije (izbor lokacije,
dokumentacija in izgradnja prve faze).
7.. Kreditni sklad (vzpodbujanje izgradnje telesnokulturne infrastrukture še zlasti na manj razvitih območjih SR Slovenije na podlagi družbenega dogovora
o skladnejšem regionalnem razvoju).
8. Sklad za šolanje strokovnih kadrov (odpravljanje
kadrovskega deficita na manj razvitih območjih Slovenije).
9. Delovanje Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije in Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije (RSO)
(delovanje samoupravnih organov in strokovnih služb
v zvezi z uresničevanjem politike in strokovnega dela
na področju množičnosti in vrhunskega športa).
Naloge iz tega člena so kvantiificirane za celotno
srednjeročno obdobje po letih v tabeli, ki je sestavni
del tega samoupravnega sporazuma (priloga 1).

2. člen

4. člen

Telesnokul turna skupnost SR Slovenije je odgovorna za spremljanje uresničevanja skupno dogovorjene
politike in nalog na področju množičnosti in vrhunskega športa na območju SR Slovenije, pa tudi za neposredno izvajanje nalog skladno z dogovorjeno delitvijo
dela oziroma opredeljenimi obveznostmi med telesnokulturnimi skupnostmi občin in telesnokulturno skup
nostjo SR Slovenije.
3. člen

Skupne in solidarnostne naloge, določene v 3. členu
tega sporazuma, podpisniki podrobneje opredelijo v
srednjeročnem planu TKS SRS 1976—80 in letnih programih Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije.

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O OSNOVAH PLANA TELESNOKULTURNE SKUPNO
STI SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 197&—1980
1.člen

Podpisniki bodo v Telesnokulturni skupnosti SR
Slovenije oziroma v okviru drugih telesnokulturnih dejavnikov na ravni republike uresničevali naslednje naloge:
1. Telesnokulturni minimum, množične akcije in
manifestacije (opravljanje strokovno-metodoloških nalog
v zvezi s konceptom množičnosti, organizacija dogovorjenih množičnih akcij in manifestacij na republiški ravni in financiranje študentskega športa).
2. Vrhunski šport (priprave in nastopi selekcij v
dogovorjenih panogah in uspešnih posameznikov, nabava specialne opreme in rekvizitov, sofinanciranje velikih prireditev in republiških prvenstev, selekcij v dogovorjenih panogah, uresničevanje statusa vrhunskih športnikov in zagotavljanja timskega dela strokovnjakov.
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5. člen
Telesnokulturne skupnosti občin združujejo v tem
srednjeročnem obdobju vsako leto sredstva za skupni
in solidarnostni program v sorazmerno enakih deležih
po enotni stopnji iz bruto osebnega dohodka v skladu
z obsegom dogovorjenih nalog in gibanjem cen materialnih storitev. Obveznosti telesnokulturnih skupnosti občin
so izračunane v prilogi 2, ki je sestavni del tega sporazuma.
Dinamika finančnih sredstev za program TKS SRS
se bo vsako leto usklajevala z gibanjem rasti družbenega proizvoda.
Podpisniki združujejo sredstva za izvedbo dogovorjenega programa na republiški ravni, s čemer zagotavljajo tudi minimalne pogoje za delovanje republiških
strokovnih zvez na podlagi sprejetih meril in kriterijev.
Dodatna sredstva za izvajanje programov le-teh združujejo njihovi ustanovitelji na podlagi interesa in na
način, ki jim najbolj ustreza.

6. člen
Telesnokulturna skupnost SR Slovenije bo, v skladu s 6. točko 3. člena tega sporazuma, sprejela idejno
zasnovo, izbrala lokacijo, oskrbela gradbeno dokumentacijo ter z združenimi namenskimi sredstvi financirala
izgradnjo telesnokulturnega centra SE Slovenije.
Namen izgradnje tega centra je postopoma zagotoviti sodobne materialne, kadrovske, organizacijske in
druge pogoje za bolj ekonomično in kvalitetnejše šolanje ter izpopolnjevanje amaterskih in profesionalnih
kadrov, pa tudi za omogočanje kvalitetnih priprav vrhunskim športnikom.
Celotna investicijska vrednost TK centra Slovenije
bo (na podlagi cen iz leta 1975) znašala 150.000.000 din.
Izgradnja tega centra bo potekala v 3 fazah, od katerih bo prva realizirana do konca leta 1980.
Prva faza bo obsegala: izbor lokacije, pripravo celotne gradbene in urbanistične dokumentacije in izgradnjo2
kapacitet (bivalne in nočitvene zmogljivosti 1.800
m,
izobraževalno-institutsko-raziskovalni
del 1.360 m2, pokri2
ti športni objekti 1.740 m , zunanji športni objekti
30.000 m2 ter oprema).
7. člen
Telesnokulturne skupnoisti občan bodo, v skladu s
7. in 8. točko 3. člena tega sporazuma, uresničevale solidarnostni program in zanj združevale sredstva. Ta program bo obsegal kreditiranje izgradnje telesnokulturnih
objektov v manj razvitih občinah in manj razvitih
obmejnih območjih pod ugodnejšimi pogoji in sofinanciraj e šolanja teir izpopolnjevanja strokovnih kadrov.
8. člen

kulturnih organizacij in organizacij tehnične kulture;
— s skupnostjo invalidskega in pokojninskega zavarovanja Slovenije o uresničevanju obveznosti, ki izhajajo iz družbenega dogovora o statusu amaterskih vrhunskih športnikov;
— z republiškim svetom zveze sindikatov Slovenije
o programih, organizaciji in financiranju športno-rekreacijske dejavnosti v organizacijah združenega dela;
— z drugimi republiškimi organizacijami (SLO, JLA)
o programih in financiranju dejavnosti organizacij tehnične kulture, ki so vključene v telesnokulturne asociacije v občini in republiki ter o TK dejavnostih, ki so
posebej pomembne za SLO.
9. člen
Podpisniki tega sporazuma obravnavajo predlog
sporazuma na način, ki je v skladu z določili njihovih
samoupravnih aktov in po svojih delegatih v skupščini
občinske telesnokulturne skupnosti uskladijo svoje pripombe, predloge in stališča k predlogu.
V skupščini telesnokulturne skupnosti SR Slovenije
uskladijo delegati TKS občin predloge, pripombe in stališča delegacij, ki so jih delegirale.
Skupščine občinskih telesnokulturnih skupnosti v
skladu s pooblastili, ki jih imajo po samoupravnem sporazumu o ustanovitvi in statutu skupnosti, ugotovijo,
kdaj je predlog sporazuma na njihovem območju sprejet.
Za podpisnika tega sporazuma se šteje telesnokulturna skupnost, ki podpiše pristopno izjavo.
Sporazum stopi v veljavo, ko skupščina Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije ugotovi, da ga je sprejelo dve tretjini telesnokulturnih skupnosti občin.

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije se bo za
10. člen
srednjeročno obdobje z drugimi SIS na republiški ravni
in drugimi republiškimi organizacijami dogovorila v
Ta samoupravni sporazum se lahko na podlagi
letu 1976 o skupnih programih in združevanju sredstev
predloga izvršnega odbora ali skupščine Telesnokulturzanje, in sicer:
— z izobraževalno skupnostjo SRS o uporabi in najem ne skupnosti SR Slovenije ali na predlog 10 podpisnikov
ninah za telesnokulturne objekte, o programih in finan- spremeni in dopolni, če so za to podani utemeljeni razciranju dejavnosti šolskih športnih društev, o šolanju logi in če tako sklenejo podpisniki.
Ta sporazum se lahko spremeni po enakem postopin izpopolnjevanju strokovnih kadrov ter sofinanciranju vzgoj n o -iz ob r aže v alnih programov TK organizacij in ku, po katerem je bil sklenjen.
organizacij tehnične kulture; o načinu izvajanja izbora
11. člen
in priprav potencialnih vrhunskih športnikov v vzgojnoizobraževalnem sistemu ter o vsebini in organizaciji
Izvršni odbor telesnokulturne skupnosti SR Slovetelesne kulture v celodnevni šoli;
— z republiško skupnostjo otroškega varstva o pro- nije je vsako leto dolžan podpisnikom poročati o uregramiranju in financiranju TK dejavnoisti predšolskih sničevanju planskih usmeritev.
Poročilo oziroma oceno uresničevanja planskih usmeotrok v VVZ in izven njih;
— z republiško skupnostjo zdravstvenega varstva o ritev da podpisnikom vsako leto tudi organ samoupravrednem zdravstvenem varstvu udeležencev v telesni kul- ' ne kontrole telesnokulturne skupnosti SR Slovenije.
turi ter specialnih oblikah zdravstvenega varstva vrhun12. člen
skih športnikov in službi športne medicine;
— z raziskovalno skupnostjo Slovenije o skupnem
programiranju in združevanju sredstev za raziskovalne
Če podpisniki ugotovijo, da še sprejete planske
usmeritve in cilji ne izvajajo oz. ne dosegajo, sprejmejo
dejavnosti na področju telesne kulture;
— s kulturno skupnostjo Slovenije o programih in ustrezne začasne ali trajne ukrepe ob sprejemanju letfinanciranju kulturne in založniške dejavnosti telesno- nih programov.
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Priloga 2
IZRAČUN OBVEZNOSTI TKS OBČIN DO PROGRAMA TKS SRS V SREDNJEROČNEM
OBDOBJU 1976—1980 (po cenah 1975)
— v 000 din
1976—1980

TKS

1976

1977

1978

1979

1980

Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana — skup.
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Postojna
Ptuj
Radlje
Radovljica
Ravne
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur
škof j a Loka
Šmarje
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec

286
274
1.138
181
184
588
110
198
300
191
229
174
532
402
267
1.124
1.169
319
235
104
193
223
6.455
156
105
3.010
80
161
574
909
781
134
300
661
194
508
414
134
200
307
265
343
227
178
518
275
262
377
169
243
644
267
251
503

299
290
1.185
189
197
614
114
212
313
197
235
182
5-50
416
279
1.171
1.209
337
247
113
206
240
6.676
167
110
3.130
84
173
617
952
825
145
313
692
206
525
430
140
209
319
278
360
237
191
538
296
280
387
182
251
672
279
259
522

330
325
1.301
207
222
677
125
239
344
215
256
202
600
455
307
1.288
1.320
376
274
129
231
266
7.286
189
120
3.437
93
195
700
1.052
920
165
345
765
232
573
472
154
231
349
307
398
262
217
589
337
315
420
207
274
740
308
283
572

362
362
1.421
226
250
742
137
269
377
233
276
222
651
495
337
1.406
1.431
417
302
148
253
293
7.906
212
131
3.750
102
219
738
1.165
1.021
186
377
840
259
621
514
169
253
381
339
438
286
245
642
381
353
454
233
297
809
337
307
624

394
400
1.543
246
278
307
148
300
410
251
296
243
702
535
366
1.528
1.543
460
331
168
286
321
8.525
237
142
4.067
111
244
884
1.261
1.124
209
411
917
287
669
557
184
275
413
370
479
314
275
695
429
393
486
262
321
880
367
331
676

1.671
1.651
6.588
1.049
1.131
3.428
634
1.218
1.744
1.087
1.292
1.023
3.035
2.303
1.556
6.517
6.672
1.909
1.389
662
1.174
1.348
36.843
961
608
17.394
470
992
3.563
5.329
4.671
839
1.746
3.875
1.178
2.896
2.387
781
1.168
1.769
1.559
2.018
1.328
1.106
2.982
1.718
1.603
2.124
1.053
1.386
3.745
1.558
1.431
2.897

Skupaj

28.028

29.242

32.194

35.246

38.351

163.060

Opomba: Izračunano na osnovi strukture planirane mase BOD v letih 1976—1980 po občinah v SRS — Ocena
Zavoda za družbeno planiranje SRS
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Priloga 1
KVANTIFIKACIJA SKUPNIH (vzajemnih) !N SOLIDARNOSTNIH NALOG TKS SRS
V SREDNJEROČNEM OBDOBJU 1976—1980
— v dinarjih po cenah 1975
Opis prog. naloge

1976

I. skupne (vzajemne)
naloge TKS SRS
20,328.639
TK minimum, množične
akcije in manifest.
957.746
Vrhunski šport
6,859.155
Spremljajoča strokovna
dejavnost
1,577.465
Sodelovanje z zamejci,
in izseljenci in delavci
na zač. delu
328.639
Obveznosti iz podpis,
dr. dogovorov
2,694.836
TK center Slov.
751.174
Delovanje TKS SRS
in ZTKOS
7,159.624
II. Solidar. naloge
7,699.530
Kreditni sklad
7,5111.737
Sklad za šolanje
kadrov
187.793
Skupaj

28,028.169

1977

1978

1979

1980

1976—1980

21,495.305

24,401.056

27,358.197

31,369.299

123,952.496

957.746
7,328.873

957.746
7,778.976

957.746
8,339.940

957.746
8,883.697

4,788.730
39,189.741

1,577.465

1,577.465

1,577.465

1,577.465

7,887.325

345.071

362.325

380.441

899.463

1,815.939

2,829.578
938.967

2,971.057
2,861.902

3,119.610
4,694.836

3,275.591
6,572.770

14,898.672
15,774.649

7,517.685
7,746.479
7.511.737

7,893.485
7,793.427
7,511.737

8,288.159
7,887.324
7,511.737

8,722.567
7,981.221
7,511.737

39,561.440
39,107.981
37.558.685

234.742

281.690

375.587

469.484

1,549.296

29,241.784

32,194.483

35,245.521

38,350.520

163,060.477

PREDLOG
Samoupravni sporazum o združevanju sredstev
v letih 1976-1980 za pokrivanje dela stroškov
infrastrukture

ZTP Ljubljana

Skupščina SIS za železniški in luški promet
SRS je v skladu s širšimi sistemskimi opredelitvami na področju prometa kot prehodno rešitev
sprejela sklepe in predloge za rešitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana, ki so zajeti v
»Samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev v letih 1976—1980 za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ZTP Ljubljana«. Podpisniki
tega sporazuma so vsi uporabniki železniških
storitev — TOZD gospodarstva — članice SIS za
železniški in luški promet SRS. Samoupravni sporazum je naslovljen na vse, tudi tiste, ki so že
podpisali »Samoupravni sporazum o združevanju
sredstev v letih 1976—80 za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ŽTP Ljubljana«, katerega je
vsem TOZD gospodarstva posredovala SIS za

V prizadevanjih za uveljavitev ustavnih načel o
novih odnosih v združenem delu, uveljavljanju dohodkovnih odnosov v menjavi dela, ki naj bodo podlaga
za ureditev pogojev gospodarjenja v prometu in v iskanju rešitev za premostitev sedanjega težkega gospodarskega položaja v ŽTP Ljubljana, so člani samoupravne
interesne skupnosti za železniški in luški promet na
seji njene skupščine dne 10. 9. 1976 razpravljali o možnostih, da ustvarijo trajnejše temelje za ureditev odnosov med železnico in uporabniki železniških storitev. V

železniški in luški promet v začetku meseca oktobra s tem, da izpolnjujejo mojo materialno obveznost samo po tem sporazumu.
Samoupravni sporazum je bil sprejet v Skupščini SIS po daljšem in temeljitem predhodnem
vsklajevalnem postopku na vseh nivojih, ki je potekal od maja do septembra 1976 in ga sprejemajo
delavci v TOZD v predloženem besedilu.
Rešitve v samoupravnem sporazumu so v skladu z določili družbenega plana SRS za obdobje
1976—1980. V skladu z novimi odnosi, ki bodo
nastajali v gospodarstvu in z uresničevanjem novih odnosov na področju prometa se bodo rešitve
v prihodnjem obdobju tem prilagajale, prehodne
rešitve nadomeščale s sistemskimi, dogovorjene
obveznosti v njih pa zmanjševale.

sedanjem položaju ni bilo moč najti trajnih rešitev, terrv
več le prehodno rešitev, med katerimi je tudii združevanje sredstev za pokrivanje dela stroškov infrastrukture v železniškem transportu. Ta rešitev pa bi se sprotno prilagajala medsebojnim odnosom v novo nastalem
položaju razvoja gospodarstva in uresničevanju družbenih dokumentov s področja prometa. Na podlagi akcijskega programa za uveljavljanje načel novega zakona
o združenem delu, v katerega se v okviru SR Slovenije
vključuje tudi SIS za železniški in luški promet, se bodo
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začasne rešitve nadomeščale oziroma dogovorjene obveznosti v njih zmanjševale, kar bo realizirala skupščina
SIS za železniški in luški promet v obliki predloga za
spremembo samoupravnega sporazuma. Ob takih spoznanjih in v svesti si potrebe po takojšnji rešitvi gospodarskega položaja železnic, ki ne trpi odlaganja, je
skupščina SIS za železniški in luški promet na podlagi
1. odstavka 8. člena zakona o samoupravni interesni
skupnosti za železniški in luški promet ter 3. odstavka
33. člena samoupravnega sporazuma o združevanju v
samoupravno interesno skupnost za železniški in luški
promet predložila svojim članom:
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV V LETIH 1976—1980
ZA POKRIVANJE DELA STROŠKOV
INFRASTRUKTURE ŽTP LJUBLJANA
1.člen
Na podlagi poročila posebne komisije Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije (v nadaljevanju: Skupnost), potrjenega na
skupščini te Skupnosti, glede razrešitve gospodarskega
položaja ŽTP Ljubljana, ugotavljajo člani Skupnosti
zlasti:
—"da izredne težave pri poslovanju železnic in njenem razvoju povzročajo nerešena sistemska vprašanja
prometne politike in neenaki pogoji poslovanja prometnih vej:
— da je izpad transportnega dohodka v železniškem
prometu v pretežni meri posledica nepokritih stroškov
dela infrastrukture, ki jih v prevozna dejavnosti ni moč
pokriti s cenami;
— da se zato pri oblikovanju prevoznih cen izločijo
stroški infrastrukture in se pokrijejo z nadomestilom,
razlika med izpadom transportnih dohodkov in pokritimi stroški infrastrukture pa se nadomesti z diferenciranim zvišanjem prevoznih cen;
— da člani Skupnosti z združevanjem sredstev zagotovijo financiranje tekočih stroškov infrastrukture
ter njene razširjene reprodukcije, pri tem pa mora ŽTP
Ljubljana poslovati po načelu dobrega gospodarjenja,
omogočeno pa mu mora biti tudi oblikovanje prevoznih
cen v takšni višini, da bodo zagotovljena sredstva za
normalno poslovanje in razvoj ŽTP Ljubljana kot
' dejavnosti posebnega družbenega pomena.
2. člen
Za odpravo neenakih pogojev poslovanja med OZD
posameznih prometnih vej in za zagotovitev urejenega
poslovanja ŽTP Ljubljana člani Skupnosti soglašajo, da
se mora:
— podaljšati trajanje obveznosti članov Skupnosti
za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem
prometu iz leta 1975 tudi v nadaljnje obdobje 1976 do
vključno 1980;
— pokriti del stroškov infrastrukture na način, kot
ie to določeno v samoupravnem sporazumu o temeljih
samoupravnega plana razvoja železniških zmogljivosti
za obdobje 1976—1980 ter z usklajenimi ukrepi konverzije kreditov in beneficiranjem obrestne mere ter temu
ustrezno spremembo zakona o amortizaciji.
Glede na tako pokrivane stroške infrastrukture, se
cene v železniškem prevozu oblikujejo v takšni višini in
na način, da zagotavljajo normalno poslovanje, kakor
je predvideno v samoupravnem sporazumu o združevanju v Skupnost.
3. člen
Člani Skupnosti se obvezujejo združevati sredstva
po 1. alinei 2. člena tega sporazuma za obdobje 1976 do
1980 v višini in na način, kot je to določeno z »Zako.nom o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokri30

vanje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975« (Ur. list SRS, št. 20/76) s tem, da se
kot osnova za izračun vsakoletne obveznosti upošteva
tekoče leto.
4. člen
Olani Skupnosti se obvezujejo plačevati sredstva iz
3. člena tega sporazuma na račun Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije, št. 50100-661-10014, z navedbo namena nakazila:
»Prispevek za pokritje dela stroškov infrastrukture ŽTP
Ljubljana v letu
« Med letom se plačujejo mesečne
akontacije v višina ene dvanajstine do 10. dne v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanci prispevka po tem sporazumu, ki so določeni v 3. členu »Zakona o prispevku za zagotovitev dela
sredstev za pokrivanje izpada transportnih dohodkov v
železniškem prometu v letu 1975«, se ugotavljajo po podatkih za vsako predhodno leto na način, kot je določen
s citiranim zakonom, vplačujejo pa ga na enak način
kot obveznosti iz. 1. odstavka tega člena.
Za ugotavljanje akontacije v tekočem letu se uporablja kot osnova predhodno leto. Ob zaključnem računu člani Skupnosti dokončno ugotavljajo svoje obveznosti iz tega sporazuma ter poravnajo razlike.
Akontacija za čas od 1. 1. 1976 do konca meseca, v
katerem član Skupnosti sprejme ta sporazum, se nakaže v enkratnem znesku.
5. člen
Za preverjanje obračuna in za zagotovitev rednosti
vplačil obveznosti po tem sporazumu pooblaščajo člani
Skupnosti Službo družbenega knjigovodstva SR Slovenije.
6. člen
Skupnost uporablja po tem sporazumu zbrana
sredstva namensko in izključno za pokritje stroškov
infrastrukture 2TP Ljubljana.
7. člen
Ta samoupravni sporazum velja za posameznega
člana Skupnosti od dneva podpisa.

Obrazložitev
Skupščina SIS za železniški in luški promet SRS je
na svojem 8. zasedanju dne 10. 9. 1976 sprejela poročilo
in predloge svoje posebne komisije za razrešitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana v srednjeročnem obdobju 1976—1980 (poročilo je bilo v javni razpravi v SIS
od 3. 8. 1976). Sklepi in predlogi, ki so bili sprejeti po
daljšem in temeljitem usklajevalnem postopku tako v
SIS kot v ustreznih republiških organih in organizacijah SR Slovenije, določajo, da pokrivajo prevozne cene
stroške reprodukcije razen stroškov infrastrukture, ki se
pokrivajo posebej z nadomestilom. SIS prevzame skrb
za financiranje stroškov železniške infrastrukture (celotno poročilo in predlogi komisije so navedeni na koncu obrazložitve).
V zadnjem času sprejeti družbeno razvojni dokumenti: »Družbeni plan SRS za obdobje od leta 1976—
1980«, »Dogovor o temeljih družbenega plana SRS za
obdobje 1976—1980«, »Samoupravni sporazum o temeljih
samoupravnega plana razvoja železniških zmogljivosti
za obdobje 1976—1980« in »Dogovor o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj JŽ v obdobju 1976—
1980« kot tudi predlogi dokumentov, ki so v sprejemanju: »Družbeni dogovor o ekonomskih in drugih ukrepih, ki bodo zagotovili železnici normalne pogoje poslovanja«, »Družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije«, »Družbeni dogovor o skladnem razvoju prometa

lil zvez v SRS« ter »Samoupravni sporazum o programu
in izvajanju pospešene racionalizacije pretoka blaga«,
že opredeljujejo tudi širše sistemske rešitve z namenom,
da se dosedanje neustrezno zajemanje stroškov, ki povzroča anomalije v medsebojnih odnosih na področju
prometa, odpravi in zagotovijo rešitve, ki bodo smotrne
z najširšega vidika. V skladu s temi rešitvami bo
potrebno vse veje prometa obremeniti s celotnimi
stroski, ki jih lete povzročajo iz narodnogospodarskega vidika ter jim zagotoviti enake startne pogoje gospodarjenja, kar bo omogočalo tudi pravo realizacijo odnosov, ki jih predvideva zakon o združenem delu. Vse to je osnova, da bo prometna polotoka delila delo med posameznimi vejami prometa po
načelu družbene uspešnosti. V prehodnem obdobju do
celovite uveljavitve novega sistema, je potrebno z nadomestilom ustrezno urediti različne pogoje poslovanja
posameznih prometnih vej, predvsem glede pokrivanja
stroškov infrastrukture.
Sprejeti sklepi in predlogi SIS za železniški in luški
promet SRS predstavljajo začasne ukrepe kot premostitev sistemskih ukrepov v prehodnem obdobju in bodo
tekoče nadomeščeni s sistemskimi ukrepi ko'bodo le-ti
realizirani.
»Samoupravni sporazum o združevanju sredstev v
letih 1976—1980 za pokrivanje dela stroškov infrastruk-

ture ŽTP Ljubljana« zagotavlja en del potrebnih sredstev za pokritje vseh stroškov infrastrukture na ta način, da podaljša veljavnost zbiranja sredstev na način
in v višini, kot ga je uveljavil zakon o prispevku za
zagotovitev dela sredstev za pokrivanje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975
(Ur. list SRS, št. 20-76), v srednjeročno obdobje 1976
—1980.
Podpisniki tega samoupravnega sporazuma so vsi
uporabniki železniških storitev — TOZD gospodarstva —
članice SIS za železniški in luški promet SRS (razen
TOZD ŽTP Ljubljana, za katere se sredstva združujejo).
Samoupravni sporazum sprejmejo in sklep o pristopu
podpišejo vsi, tudi tisti, ki so že podpisali »Samoupravni sporazum o združevanju sredstev v letih 1976—1980
za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ŽTP Ljubljana«, katerega je vsem TOZD gospodarstva posredovala
SIS za železniški in luški promet v začetku meseca oktobra 1976, s tem, da izpolnjujejo svojo materialno obveznost samo po tem sporazumu.
Sprejeti družbeno razvojni dokumenti določajo tada
vire sredstev za financiranje programa razvoja železniških zmogljivosti v obdobju 1976—1980 (infrastruktura
m razširjena reprodukcija vozil) po naslednji dinamiki
(na osnovi cen iz leta 1975, v mio din);
1976
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SIS (uporabni:kov

™ delavcev v prometu)

Skupaj naložbe:
od tega:
- infrastruktura
- vozila (razširjena reprodukcija)
zagotovitev udeležbe članic SIS pri financiranju
p programa razvoja ob predvideni udeležbi železnice
združujejo TOZD gospodarstva v obdobju 1976—1980
sredstva po stopnji 3,2 odstotka od osnove, od katere
se plačuje davek iz dohodka TOZD. V tem samoupravnem sporazumu je določeno, da v kolikor ŽTP Ljubljana ne bi bilo omogočeno v obdobju 1976—1980 v celoti
pokriti zakonsko obvezne amortizacije, se lahko ta sredstva, ki jih TOZD gospodarstva združujejo za razvoj
železniških zmogljivosti, namenijo za pokritje obvezne
amortizacije din ta nastopa kot udeležba SIS pri financiranju programa razvoja v obdobju 1976—-1980.
Ta možnost je bila v sprejetih razrešitvah gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana tudi uporabljena, vendar
pri tem ni v ničemer spremenjen sprejeti program razvoja železniških zmogljivosti. Razrešitev gospodarskega
položaja je prikazana tudi shematsko (priloga obrazložitve) v povezavi s financiranjem programa razvoja
na primeru načrta za leto 1976. Vse navedeno velja tudi
za ostala leta 1976—1980, ker je vešina udeležbe SIS pri
financiranju programa razvoja skozi vsa leta praktično
enaka. Višina investicijskih naložb je prikazana po cenah
iz leta 1975 (metodološka osnova za sestavo programa
razvoja), prav tako pa tudi prispevne osnove za izračun
nadomestila za stroške infrastrukture (prispevna stop
nja oziroma osnova SRS za leto 1975: 10.390 mio din).
Med objekti infrastrukture so na železnici zajeti
spodnji in zgornji ustroj prog, signalno-varnostne in
telekomunikacijske naprave, vozna mreža, poslovne
zgradbe in daljnovodi. Stroški infrastrukture predstavljajo njihovo amortizacijo, investicijsko in tekoče vzdrževanje, obresti na kredite, zavarovalne premije, stroške jkivanj a _ prog ter ostale pogodbene obveznosti ter
splošne stroške, ki bremenijo infrastrukturo.
Ob realizaciji v SIS sprejete konstrukcije za razret€
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šitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana so nadaljnji rezultati gospodarjenja odvisni samo od delavcev na
železnici, ki so dolžni s poslovanjem po načelu dobrega
gospodarjenja izboljšati poslovni rezultat in kvaliteto
svojih uslug.
Ob sprejetih rešitvah gospodarskega položaja ŽTP
Ljubljana in ob izvrševanju programa razvoja železniških zmogljivosti je potrebno ugotoviti naslednje:
1. Sklepe .in predloge Skupščine SIS za železniški
in luški promet SRS za razrešitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana z dne 10. 9. 1976 je potrebno materialno uresničiti še pred zaključkom poslovnega leta 1976,
sicer bo ŽTP Ljubljana zaključilo poslovanje z bilančno
izgubo. Izpad dohodka, ki bi moral biti v letu 1976 po
določilih »Resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SRS ter neposrednih nalogah v leta 1976« tekoče
pokrit (po načrtu za leto 1976: 1225 mio din), že tako
redno izplačevanje osebnih dohodkov in blokira amortizacijo za financiranje investicij. Bilančna izguba ob koncu leta pa bi povzročila praktično popolno blokiranje
poslovanja ter prekinila realizacijo razvojnega programa.
2. Uresničitev sklepov in predlogov Skupščine SIS za
železniški in luški_ promet z dne 10. 9. 1976 bi v celoti
zagotovila realizacijo udeležbi SIS pri financiranju programa razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 1976
—1980.
3. Razrešitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana
je v skladu z določili družbenega plana za srednjeročno
obdobje 1976—1980.
4. V kolikor bi ŽTP Ljubljana zaključilo poslovno
leto 1976 z izgubo, bi bila avtomatično prekinjena tudi
realizacija programa razvoja. V primeru pa, če bi bila
zmanjšana zakonsko predpisana minimalna amortizacija ŽTP Ljubljana brez ustreznega uskljenega znianj- »
šanja obveznosti na račun odplačevanja glavnic za na»1

Jete kredite (konverzija), bi se za isti znesek zmanjšala
tudi udeležba SIS pri financiranju programa razvoja;
program razvoja pa bi se v tej velikosti oziroma še v
delu preostalih virov financiranja (tuji krediti, domača krediti), ki so vezani na lastno udeležbo, ne realiziral.
5. Rešitve za obdobje 1976—1980 za železnico ne
predstavljajo poslovanja na odprt račun. Z uporabo
sredstev za razvoj za finaciranje obvezne amortizacije
in z realizacijo »Samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev v letih 1976—1980 za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ŽTP Ljubljana«, ki je predmet sklepanja v TOZD gospodarstva, bo rešen samo del odprtih vprašanj. Preostali deli stroškov poslovanja, ki s
tpma. dvema ukrepoma ne bodo pokriti (v letu 1976 preko 440 mio din), se bodo v letu 1976 pokrivali z lastnimi napori delavcev na železnici, z diferenciranim povečanjem cen prevoznih uslug ter s konverzijo kreditov
in beneficiranjem obrestne mere in temu ustreznim
zmanjšanjem amortizacije, v naslednjih letih pa tudi že
z učinki realizacije nove prometne politike in združevanja dela in sredstev v SIS v smislu zakona o združenem delu, upoštevajoč načelo uporabnosti železnice.
SIS za železniški in luški promet SRS bo vsako leto
preverjala učinke vseh virov za pokrivanje stroškov
reprodukcije ŽTP Ljubljana, predlagate nadomeščanje
začasnih prehodnih rešitev z realiziranimi rešitvami, oziroma v zvezi s tem zmanjševanje dogovorjenih obveznosti.
6. SIS za železniški in luški promet je v letu 1975
sprejela in potrdila stabilizacijski program ŽG Ljubljana. Stabilizacijski program zajema celotno dejavnost
ŽG Ljubljana. Temeljno izhodišče programa in posameznih ukrepov je kriterij funkcionalnosti in uspešnosti
posameznega dela, ki se meri vedno z vidika, koliko
tak del prispeva k ciljem širše celote, v katero je vključen.
Program določa tako enkratne naloge kot stalne
naloge dolgoročnega značaja. Po posameznih področjih
so glavne opredelitve naslednje:
a) samoupravna organiziranost: dinamično razvijanje samoupravnih odnosov v sistemu ŽG Ljubljana;
prizadevanja za celovito organiziranje SIS za železnico
in zveze SIS za promet v SRS in Jugoslaviji; razvijanje
in utrjevanje delegatskega sistema na vseh ravneh; izpopolnjevanje sistema informiranja;
b) promet in varnost prometa: dosledno izvajanje
vseh predpisov, zmanjšanje materialne škode zaradi nesreč in drugih izrednih dogodkov; zmanjšanje zamud
vlakov, zmanjšanje zadrževanja voz pri komercialnih
in tehničnih operacijah; ukinitev slabo zasedenih oz.
obremenjenih potniških tovornih vlakov;
c) komercialno poslovanje: povečanje in izboljšanje
akvizicije za pridobitev več tovora in povečanje dohodka; stimuliranje s posebnimi ukrepi dotoka blaga 1 in
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2. tarifnega razreda; povečanje števila dolgoročnih komercialnih pogodb; pospešitev hitrosti prevoza blaga;
č) finančno poslovanje: organizacija in ustanovitev
interne banke ŽG Ljubljana; izboljšanje likvidnosti:
zmanjšanje zalog; organizacija centralno vodene skladiščne službe;
d) uvoz in izvoz: še nadaljnje povečanje mednar
rodnega tranzita na območju ŽG Ljubljana;
e) vzdrževanje osnovnih sredstev: zagotovitev investicijskega in sprotnega vzdrževanja v pogodbenih rokih,
boljša organizacija vzdrževanja prog;
f) investicije: določanje prioritete naložb glede na
zahteve varnosti prometa, problematiko ozkih grl in
optimalne ekonomske učinke; izboljšanje priprave gradnje investicijskih objektov;
g) kadrovska problematika: zmanjševanje fluktuacije; večja stimulacija pri nagrajevanju delavcev, zmanjšanje števila nadur, zmanjšanje bolezenskih izostankoiv;
izpopolnitev sistema izobraževanja;
h) varčevanje in splošni ukrepi: varčevanje pri vseh
stroških poslovanja; odprava neopravičenih izostankov
od dela; izboljšanje splošne delovne discipline.
Pri realizaciji tega programa in podobnih programov v preteklosti so delavci na železnici že zabeležili
uspehe tako pri zniževanju stroškov poslovanja kot pri
izboljševanju kvalitete dela. Podatki o fizični produktivnosti postavljajo ŽTP Ljubljana precej nad raven
mreže JŽ in se ta približuje ravni razvitih evropskih
železniških uprav (statistični podatki mednarodne železniške umije UIC za leto 1974; indeksi: Jž 100; ŽG 131;
ZR Nemčija 95; Italija 93, Francija 163, Avstrija 85,
Švica 135). Podobno je tudi z izkoriščenostjo osnovnih
sredstev.
V teku je dopolnitev stabilizacijskega programa, posebno s področja ukrepov za povečanje obsega dela ter
varnosti in urejenosti prometa. Dopolnitve se že tudi
izvršujejo v praksi z akcijami za hiter prevoz blaga
po načinu »nočni skok« za prevoz sadja in zelenjave iz
Južne Srbije in Makedonije za slovensko tržišče po Železnici ter za boljšo povezavo slovenskega trga s trgom
v drugih republikah z izgradnjo skladišč v večjih železniških in trgovskih centrih. Tako so delavci železnice že
uspeli zajeti padec obsega dela iz preteklega obdobja; izvršeni obseg dela v II. tromesečju je bil namreč za 25
odstotkov, v III. tromesečju pa za preko 30 odstotkov
večji od I. tromesečja leta 1976 in bodo tako uspeli nadomestiti zaostanek v realizaciji načrta iz I. tromesečja.
To je hkrati tudi prispevek k uresničevanju nove prometne politike, s katero se zmanjšujejo prevozi po
cestah, istočasno pa pomeni za gospodarstvo hitrejše
in kvalitetnejše storitve.
7. Celovita razrešitev gospodarskega položaja železnice in zagotovitev realizacije sprejetega programa razvoja bo kot zelo pomemben element vplivala tudi na povečanje stopnje varnosti in urejenosti železniškega prometa.
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Poročilo in predlogi posebne komisije
za razrešitev gospodarskega položaja
ŽTP Ljubljana
Skupščina SIS za železniški in luški promet SRS
je na svojem zasedanju dne 26. 5. 1976 pri obravnavi načrta gospodarjenja ŽTP Ljubljana za leto 1976 imenovala posebno desetčlansko komisijo, sestavljeno iz delegatov zibora uporabnikov in zbora delavcev v prometu z
nalogo, da v smislu določil resolucije o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije pripravi predloge za razrešitev gospodarskega položaja ŽTP Ljubljana za leto
1976 in naprej.
Komisija se je sestala petkrat: 1. junija, 15. junija,
8. julija, 19. julija in 29. julija 1976. Aktualno problematiko gospodarjenja na železnici so v tem času obravnavali tudi Republiški komite za promet in zveze SRS,
Zvezni komite komite za promet in zveze SFRJ, Izvršni
odbor zbora delegatov združenja TOZD prometa in zvez
in Koordinacijski odbor za integralni transport Gospodarske zbornice Slovenije, Predsedstvo Republiškega odbora delavcev prometa in zveiz Slovenije ter Odbor za
gospodarstvo in finance Izvršnega sveta Skupščine SRS,
kot tudi predsedstvo Gospodarske zbornice SRS.
Neirešena sistemska vprašanja prometne politike
in neenaki pogoji poslovanja različnih prometnih vej v
SRS in SFRJ povzročajo že ves čas izredne težave pri
tekočem poslovanju železnice in ovirajo njen razvoj.
Dejavnost Železniškega transportnega podjetja Ljubljana je posebnega družbenega pomena. Pri opravljanju
svoje gospodarske funkcije posluje po ekonomskih principih le v manjšem delu (na primer v mednarodnem
prometu), v večjem delu pa je dolžno opravljati še dodatne naloge in prevzemati obveznosti v prevozu ne
glede na gospodarske učinke. Tako ima npr. železnica
pomembno socialno vlogo pri potniškem prometu, njen
tarifni sistem v blagovnem prometu je regulator odnosov in cen v celotnem gospodarstvu, večje kot v ostalem gospodarstvu pa so tudi njegove obveznosti glede
kakovosti, varnosti in urejenosti prometa ter pri pokrivanju stroškov infrastrukture. Zaradi nerešenih sistemskih vprašanj prihajajo navedeni problemi še bolj do
izraza in je za zagotovitev normalnega poslovanja železnici nujno potrebno zagotoviti ustrezno nadomestilo
za izpad dohodka, ki izvira iz njenega poslovanja mimo
tržnih zakonitosti, in za opravljanje vseh dodatnih nalog.
Kot osnovni pristop k razreševanju gospodarskega
položaja železnice je bilo v obravnavi na vseh prej navedenih organih oblikovano stališče, da je potrebno pri
formiranju cen iz stroškov poslovanja izločiti stroške
infrastrukture in te pokrivati ločeno z nadomestilom.
Razlika med izpadom transportnih dohodkov in stroški
infrastrukture se nadomesti v obliki diferenciranega povišanja cen.
Pri ocenjevanju aktualnih gospodarskih problemov
je komisija ugotovila naslednje:
— v podanem načrtovanem izpadu transportnih dohodkov ŽTP Ljubljana v letu 1976 v višini 1225 mio din
(od tega v notranjem potniškem prometu 567 mio din,
v notranjem blagovnem prevozu pa 658 mio din; stroški mednarodnega prometa se z dohoidki v celoti poknivanjo) znašajo stroški infrastrukture 1095 mio din;
— izpad transportnih dohodkov ŽTP Ljubljana v
letu 1975 v celoti še ni pokrit, doslej je nakazano na
ta račun le 130 mio din od skupnega izpada 450 mio
din4, tekoči izpad za leto 1976 znaša preko 700 mio din;
x od dneva sestave poročila komisije pa do priprave 8. zasedanja skupščine Skupnosti se je po samoupravnem sporajzumu oziroma po zakonu o prispevku
za zagotovitev dela sredstev za pokrivanje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975
zbralo ca 410 mio din.
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— skupni trenutno nepokriti izpad transportnih ^dohodkov iz prejišnjih let (1975) in tekočega leta v višini
preko 1000 mio din, je že povzročil popolno blokiranje
uporabe amortizacije iz leta 1975 in 1976 in s tem v
ustreznem delu nerealiziran program investicij ŽTP
Ljubljana; vprašanje izvrševanja normalne reprodukcije železnice pa je zaradi velikih zaostankov v razvoju
iz preteklega obdobja za železnico življenjskega pomena,
saj je fizična izrabljenost osnovnih sredstev ŽTP Ljubljana daleč nad normalno mejo;
— zaostanek v razvoju ima velike posledice tudi
na tekoče poslovanje ŽTP Ljubljana; zaradi prekomerno
izrabljenega gornjega ustroja je na primer na več
progah bistveno omejena normalna hitrost (štajerska,
goriška proga); kot posledica boljše akvizioijie in povečanega dela v mednarodnem prevozu se je prevoz na
območju ŽTP Ljubljana v II. četrtletju v primerjavi
s I. četrtletjem povečal za 25,2 odstotka, tako da kapacitete vozil ŽTP Ljubljana, vključno z izposojenimi pri
drugih ŽTP in tujih železniških upravah, ne zadostujejo
več ter ostane dnevno za prek 200 voz nepokritih potreb
gospodarstva;
ogroženo je plačilo obveznosti po določilih zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih
sredstev in izplačilo osebnih dohodkov; večje število
odgovornih oseb TOZD ŽTP Ljubljana^ je SDK pred
kratkim prijavila tožilstvu, ker v tej težki finančni situaciji niso bili v stanju zadostiti vsem zahtevam navedenega zakona, tako da grozi popolno blokiranje poslovanja ŽTP Ljubljana z vsemi hudimi posledicami;
— naraščajo stroški obresti za odplačilo kratkoročnih premostitvenih kreditov v letu 1976.
Ugotovljeno stanje je po oceni komisije izredno kritično.
Potrebe gospodarstva in družbe po zadostnih storitvah železnice na sodobnem kvalitetnem nivoju ter po
zagotovljenem varnem in urejenem železniškem prometu v takem stanju narekujejo hitro in učinkovito ukrepanje za razrešitev odpritih vprašanj. Pri razreševanju
problemov gospodarjenja bodo morali tudi v bodoče
vlagati velike napore delavci ŽTP Ljubljana.
Dosežene rezultate v produktivnosti in izkoriščenosti osnovnih sredstev bodo moraili še izboljšati, predvsem na področju kvalitete dela. Zadnji rezultati pri
realizaciji stabilizacijskih programov in napori za povečanje obsega dela, poskusi zagotovitve hitrih in kvalitetnih prevozov po načinu »Nočnega Skoka«, zagotovitve
hitrega in cenejšega prevoza sadja in zelenjave za slovenski trg ter pristop k boljši povezavi slovenskega gospodarstva s trgom v drugih republikah kažejo na veliko angažiranost in začetne uspehe v tej smeri.
V zvezi z ugotovljenim trenutnim stanjem poslovanja in razvoja ŽTP Ljubljana in v danih razmerah —
dokler ne bodo dokončno rešena vprašanja gospodarjenja železnice na nivoju SFRJ — predlaga komisija skupnosti Samoupravne interesne skupnosti za železniški
in luški promet SRS naslednje rešitve:
Zaradi zagotovitve normalnih pogojev gospodarjenja in za izenačitev pogojev gospodarjenja z drugimi
gospodarskimi organizacijami je potrebno v ŽTP Ljubljana ločeno obravnavati stroške infrastrukture od
Stroškov rednega poslovanja transportne dejavnosti. Samoupravna interesna skupnost naj bi zato prevzela
slkrb za solidarno zagotavljanje sredstev za financiranje
stroškov infrastrukture ter njene razširjene reprodukcije. železniško transportno podjetje pa mora prevzeti
obvezo poslovanja po načelu dobrega gospodarjenja ter
formirati tarife (v notranjem prometu tako, da bodo izključeni stroški infrastrukture, v mednarodnem prometu pa vključeni v celoti) in dohodek v takšni višini, da
bo zagotovilo sredstva za normalno poslovanje in razvoj transportne dejavnosti.
Za zagotovitev zgornjih pogojev je potrebno:

1. STROŠKI INFRASTRUKTURE
Takoj je potrebno pokriti stroške infrastrukture
ŽTP Ljubljana. To naj se izvrši na naslednji način:
— sredstva, ki jih TOZD gospodarstva po »Samo
upravnem sporazumu o temeljih samoupravnega plana
razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 1976—1980«
oziroma v letu 1976 po ustreznem zakonu združujejo
za razvoj železniških zmogljivosti, se v obdobju 1976—
1980 namenijo za pokritje obvezne amortizacije ŽTP
Ljubljana (predvideni učinek 332 mio din),
— podaljša se veljavnost zbiranja sredstev na način, in v višini, kot ga je uveljavil zakon o prispevku za
zagotovitev dela sredstev za pokrivanje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975 (Ur. 1.
SRS, št. 20/76) v srednjeročno obdobje 1976—1980 po
načinu samoupravnega sporazumevanja,
— preostali znesek stroškov infrastrukture v višini
379 mio din se mora pokriti z usklajenimi ukrepi konverzije kreditov in beneficiranja obrestne mere ter temu ustrezno spremembo zakona o amortizaciji,

— da se sredstva za pokrivanje stroškov infrastrukture zbirajo tekoče mesečno pri SIS, priznavajo pa
ŽTP-ju na bazi dejansko opravljenih reduciranih tonskih
kilometrov.
2. PODROČJE CEN
Razlika med izpadom transportnih dohodkov ŽTP
Ljubljana v letu 1976 in stroški infrastrukture t višini
130 mio din (1225 mio — 1095 mio) bi se morala pokriti
z diferenciranim povišanjem cen v letu 1976. Potrebno
povišanje cen v notranjem potniškem in blagovnem
prevozu bi moralo znašati prek celega leta povprečno
10 odstotkov.
Komisija predlaga skupščini SIS za železniški in
luški promet SRS, da navedeno rešitev sprejme in prosi
delegate Skupščine, da njen predlog proučijo in verificirajo v svoji delegatski bazi pred naslednjim zasedanjem skupščine SIS, ki bo predvidoma v roku enega
meseca.

OSNUTEK
Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja
letališke mreže v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980

Mnenje Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje (operativno-političnega štaba pri Republiškem komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem)
Gradivo, ki se nanaša na samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja letališke mreže v
SR Sloveniji je potrebno obravnavati kot osnutek.
Predlagatelj-Iniciativni odbor pri Gospodarski
zbornici Slovenije s tem osnutkom začenja širšo
akcijo za nadaljevanje letališke infrastrukture v
SR Sloveniji. Hkrati s tem osnutkom se začenja
organizirati tudi ustrezna samoupravna interesna

Na podlagi 143. člena Ustave SR Slovenije, 2. odst.
18., 28., 34. in 2. odstavka 39. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja (Uradni list SFRJ št. 6/1976)
in dokumentov, s področja programiranja razvoja letališke mreže v SR Sloveniji (družbeni plan razvoja SR
Slovenije za obdobje 1971—1975, družbeni plan razvoja
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu
1976) sklenejo uporabniki in izvajalci letaliških storitev
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA
RAZVOJA LETALIŠKE MREŽE V SR SLOVENIJI
ZA OBDOBJE 1976—1980
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem samoupravnim sporazumom določajo udeleženci:
— globalne temelje plana razvoja letališke mreže v SR
Sloveniji kot celoti,
— osnove dolgoročnega razvoja letališke infrastrukture
do leta 1985 v okviru enotnega prometnega sistema v
SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji,
— razvoj primarne, sekundarne in terciarne mreže letališč, s katerimi se posamezna območja SR Slovenije povezujejo med seboj z drugimi območji v SFR
Jugoslaviji in inozemstvom,
— obseg investicijskih vlaganj in vire financiranja,

skupnost, katere člani bodo po končani javni razpravi sprejeli ta, sporazum kot predlog in v njem,
poleg svojih obveznosti, določili tudi način gospodarjenja z združenimi sredstvi, čeprav so planirana sredstva za razvoj letališke infrastrukture
globalno usklajena z investicijskimi bilancami na
katerih slonijo predpostavke srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980,
je operativno-politični štab ugotovil, da planirani
stroški za razvoj infrastrukture pri posameznih
nosilcih še niso dovolj proučeni, zaradi česar je
priporočil predlagatelju, da jih prouči zlasti z vidika racionalnosti in družbene upravičenosti.

nacan zagotavljanja sredstev za odplačevanje kreditov
za izvršena vlaganja v letališko infrastrukturo,
— ukrepe za izvajanje plana,
— način usklajevanja samoupravnih planov in programov razvoja letališke mreže v SR Sloveniji,
— organe za izvajanje tega samoupravnega sporazuma.
2. člen
Udeleženci sporazuma ugotavljajo:
— da je letalski prevoz potnikov, blaga in pošte najsodobnejša oblika prometa in kot taka potrebna gospodarstvu za uspešnejše vključevanje v mednarodno
blagovno in turistično menjavo,
— da je letališka mreža na območju SR Slovenije del
gospodarske infrastrukture, obenem pa dejavnost
posebnega družbenega pomena,
— da dosežena stopnja razvoja letaliških zmogljivosti
še ne ustreza potrebam uporabnikov v letalskem prometu, čeprav so bila v preteklem Obdobju namenjena znatna finančna sredstva predvsem za izgradnjo
letališča v Mariboru in dograjevanja letališča na Brniku, bo potrebno v naslednjem obdobju zagotoviti
finančna sredstva za zboljšanje pogojev poslovanja teh
letališč, kakor tudi za postopno gradnjo letališč v
okviru programa razvoja letališkega omrežja v SR
Sloveniji,
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— da je v interesu uporabnikov letaliških storitev in v
interesu družbene skupnosti hitrejši razvoj letalskega prometa in prilagajanja zmogljivosti potrebam,
ki jih pogojujejo splošna gospodarska in družbena
gibanja, v okviru enotnega sistema primarne, sekundarne in terciarne mreže letališč,
— da je treba dokončati izgradnjo letališke infrastrukture, ki se je začela graditi v letih 1971—1976,
— da je treba usposobiti letališča v skladu s potrebami
družbenega in gospodarskega razvoja gravitacijskega
območja letališč v okviru dolgoročne prometne politike v SR Sloveniji,
— da je v skupnem interesu potrebno načrtovati in
usklajevati razvoj letališke mreže na območju SR
Slovenije kot del sistema jugoslovanskega zračnega
prometa in kot del celotnega prometnega sistema SR
Slovenije,
— da je v splošnem družbenem interesu, da se zagotovijo maksimalni pogoji varnosti zračnega prometa in
optimalni pogoji za izkoriščanje letališke mreže.
II. OSNOVNI CILJI RAZVOJA
3. člen
Udeleženci se sporazumejo, da so osnovni cilji, ki jih je
potrebno doseči v obdobju 1976—1980, zlasti naslednji:
— pospešeno vključevanje slovenskega prostora v jugoslovanski in svetovni sistem zračnega prometa.
— povečanje varnosti na letališčih,
— modernizacija in dograditev primarne, sekundarne in
terciarne mreže letališč na območju SR Slovenije,
— povečanje potniškega prometa v domačem in mednarodnem letalskem prometu, s poudarkom in vključevanjem domačega in mednarodnega receptivmega
in iniciativnega turizma,
— povečanje vključevanja generalne male in srednje
aviacije, domače in tuje, v celotni letalski promet,
— povečanje udeležbe tovornega letalskega prometa v
celotnem prometu blagovnih tokov,
— pospešeni. razvoj paletizacije in kontejnerizacije letalskega tovora z ureditvijo tarifne politike za prevoz
tovora z letali po sistemu ULD — blagovne tarife za
unificirane nakladalne enote, palete ali kontejnerje,
in po International Bulk unitezaition programme —
to je poenotenje tarife za masovne tovore ter vključevanje letališč v sodobne oblike integralnega transporta blaga,
— zagotavljanje konkurenčnih pogojev za razvoj tranzitnega blagovnega prometa,
— oblikovanje take politike cen letaliških storitev, ki
bo zagotavljala vsaj sredstva za enostavno reprodukcijo,
— nadaljnje izboljšanje kvalitete letaliških storitev z
uvajanjem sodobne tehnologije v skladu z zahtevami
in potrebami gospodarstva,
— doseči v srednjeročnem obdobju 1976—1980 naslednji
promet:
potniki
tovor ton
1. Letališče Ljubljana
1.180 000
21.500
2. Letališče Maribor
350.000
6 000
3. na letališčih Portorož, Slovenj Gradec, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Ajdovščina, Lesce-Bled,
Ptuj, Postojna in na ostalih športnih letališčih doseči maksimalno možni promet komercialno-turistične športne aviacije (mala in srednja generalna
aviacija) in postopno uvajanje prometa s Stol —
letali, odvisno od dinamike nabave teh letal.

na letališčih v SR Sloveniji v planskem obdobju 1976—
1980 potrebna naslednja sredstva:
146.000.000,00 din
1- za primarno letališče Ljubljana
58.000.000,00 din
2. za sekundarno letališče Maribor
3. za terciarno mrežo letališč
46.000.000,00 din
250.000.000,00 din
Udeleženci ugotavljajo, da so navedena sredstva potrebna za naslednje investicijske naložbe oziroma za oidplačilo anuitet za kredite v naložbe za izgradnjo letalske
infrastrukture (cene iz leta 1975):
1. LETALIŠČE LJUBLJANA
— rekonstrukcija in prevleka vzletno pristajalne steze
z zaščitnimi pasovi, osvetlitev kategorije II,
— ureditev komunalnih naprav in vodov — električni
kablovodi in transformatorji za napajanje letališča s
paralelnim virom električne energije, ureditev preskrbe z vodo in odvajanje odplak s čistilno napravo
ter ostalo urejanje infrastrukturnih objektov in naprav.
2. LETALIŠČE MARIBOR
— odplačilo anuitet za kredite, naložene v izgradnjo
— vzletno pristajalne steze z zaščitnimi pasovi,
— osvetlitve in tehnične opreme vzletno pristajalne steze,
— električnih kablovodov za napajanje letališča s paralelnim virom električne energije,
— platforme, spojnic in tehničnega trakta,
— telefonskih in telegrafskih instalacij,
— preskrbe z vodo in odplakovanja odpadnih in meteoroloških voda s čistilno napravo.
3. LETALIŠČE PORTOROŽ
— vzletno pristajalna steza, platforma, zemeljska dela
4. LETALIŠČE NOVO MESTO
— asfaltiranje pristajalne steze in platforma s priključkom,
— komunalna ureditev, dostopna cesta in ostale ureditev
5. LETALIŠČE MURSKA SOBOTA
— za letališke infrastrukturne objekte
6. LETALIŠČE SLOVENJ GRADEC
— vzletno pristajalna steza, platforma, zemeljska dela
7. LETALIŠČE PTUJ
— ureditev infrastrukture na manevrskih površinah
8. OSTALA LETALIŠČA
— ureditev infrastrukture na manevrskih površinah
5.člen
Udeleženci ugotavljajo, da bo potrebno sredstva iz 4.
člena tega sporazuma zagotoviti iz naslednjih virov:
— združena sredstva gospodarstva
200.000.000,00 din
— reeskontni krediti iz PH vlog
77.000.000,00 din
od tega za posamezna letališča, kot sledi:
združena sredstva reeskantni krediti
1. primarno letališče
gospo.
iz ph vlog
Ljubljana
129.000.000 din
17.000.000 din
2. sekundarno letališče
Maribor
38 000.000 din
20-000.000 din
3. terciarna letališča:
Portorož, Slovenj
Gradec, Ajdovščina,
Celje, Murska Sobota,
Novo mesto, Postojna,
Ptuj, Lesce-Bled
33.000.000 din
13-000.000din
200.000.000 din
50.000.000 din

III. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN
ZAGOTAVLJANJA FINANČNIH SREDSTEV

6. člen

4. člen
Udeleženci ugotavljajo, da bodo za doseganje dogovorjenih osnovhih ciljev razvoja letališke mreže in prometa

Da bi se zagotovila potrebna sredstva za realizacijo
programa investicij iz 4. člena sporazuma v višini, ugotovljeni na podlagi dokumentacije o graditvi investi-
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cijskih objektov in v predvidenem razmerju virov financiranja, to je iz združenih sredstev gospodarstva in reeskontnih kreditov iz PH vlog (80 % : 20) bodo udeleženci v obdobju 1976—1980 združevali brez obveznosti
vračanja sredstva po povprečni stopnji 0,28 % od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka T02D.
7. člen
Udeleženci se obvezujejo sredstva, ki jih združujejo po
6. členu tega sporazuma, vplačati na račun Samoupravne interesne skupnosti za letališki promet z navedbo namena nakazila: »Združevanje sredstev gospodarstva za
financiranje letališke infrastrukture«.
8- člen
Udeleženci se zavezujejo, da bodo sredstva za finaiciranje letališke infrastrukture vplačali na račun Samoupravne interesne skupnosti za letališki promet hkrati
z vplačili akontacije za davek iz dohodka temeljnih organizacij zdruežnega dela.
Udeleženci dajejo služlbi družbenega knjigovodstva pooblastilo za preverjanje in obračun vplačil po tem sporazumu.
9. člen
Samoupravna interesna skupnost za letališki promet bo
prpk svojih organov opravljala stalno nadzorstvo nad
vlaganjem ter smotrnostjo uporabe združenih sredstev
ter skrbela za to, da se združena sredstva vlagajo v
skladu s sprejetim programom.
Samoupravna interesna skupnost za letalski promet bo
skrbela, da se udeležencem v okviru veljavnih predpisov
zagotavljajo kvalitetne letališke storitve.
10. člen
Da bi se uresničil plan razvoja letališke mreže, bo samoupravna interesna skupnost za letališki promet tudi
predlagala pristojnim organom družbenopolitičnih
skupnosti, da sprejmejo naslednje ukrepe:
— uvrstitev letališke primarne infrastrukture v prometno infrastrukturo, katera ima prioriteto v družbenem planu razvoja SR Slovenije,
— zagotovitev možnosti za najemanje reeskontnih kreditov iz sredstev poštne hranilnice,
— podaljšanje veljavnosti davčne olajšave pri plačevanju davka iz dohodka TOZD, z izločitvijo celotne
obračunane amortizacije iz davčne osnove,
— oprostitev plačevanja carinskih uvoznih dajatev za
uvoz aerodromske opreme, katere se ne proizvaja v
SFRJ,
— usklajevanje cen za aerodromske storitve z gibanji
cen na drugih področjih združenega dela, da bi bilo
omogočeno uresničevanje ciljev in nalog po tem sporazumni,
— priznanje izvoznega tretmana aerodroinskih storitev
v mednarodnem prometu enako kot se priznava za
storitve turističnih agencij.

— prevoznike,
— Letalsko zvezo Jugoslavije,
— Zvezo letalskih organizacij Slovenije
z namenom, da se zagotovi njihovo sodelovanje pri uresničevanju planov v okviru obstoječih predpisov in obveznosti.
12. člen
Udeleženci tega sporazuma si bodo prizadevali, da bodo
uporabniki letaliških storitev usklajevali svoje rede letenja tako, da se zagotavljajo ustrezni časi letenja, z
ekonomsko utemeljenimi vrstami in tipi letal, glede na
potrebe in možnosti gravitacijskega območja posameznega letališča.
Udeleženci tega sporazuma si bodo prav tako prizadevali, da bodo posredniki letaliških storitev vključevala v
svoje organizacijske plane možnosti izkoriščanja mreže letališča, v skladu s primerjalnimi ekonomskimi
prednostmi vseh vrst letalskih storitev in geografskega
položaja letališč.
V. OSNOVE RAZVOJA LETALIŠKE MRE2E V
SR SLOVENIJI DO LETA 1985
13. člen
Udeleženci se sporazumejo, da bodo v okviru samoupravne intersne skupnosti sporazumno določili osnove
razvoia letališke mreže v SR Sloveniji za obdobje do
leta 1985.
Pri tem ugotavljajo, da bo breba tudi v tem obdobju
doseči sporazum za združevanje sredstev gospodarstva
za odplačilo zapadlih anuitet za kredite, najete za izgradnjo letališke infrastrukture.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta samoupravni sporazum se spremeni in dopolni po
postopku, kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak udeleženec tega sporazuma. Osnutek spremembe ali dopolnitve sprejme in da v razpravo skupščina
Samoupravne interesne skupnosti za letališki promet,
ki po zaključni razpravi oblikuje dokončne predloge.
15. člen
Ko skupščina samoupravne interesne skupnosti za letališki promet sprejme osnutek sprememb ali dopolnitev tega samoupravnega sporazuma, določi rok za javno
razpravo, rok za usklajevanje pripomb in za oblikovanje sprememb oziroma dopolnitev ter za sprejem in
podpis predlaganih sprememb in dopolnitev.
16.člen
Pravice in obveznosti po tem samoupravnem sporazumu nastopijo za posameznega udeleženca z dnem, ko
podpiše ta samoupravni sporazum.

IV-USKLAJEVANJE PLANOV

17. člen

11. člen

Spore, ki izvirajo iz odnosov, ki jih ureja ta samoupravni sporazum, rešuje arbitraža, ki jo oblikujejo udeleženci pri samoupravni interesni skupnosti za letališki
promet na način, ki ga določajo samoupravni akti skupnosti, po postopku, določenem v samoupravnih aktih
skupnosti.

Izvajalci tega sporazuma se dogovorijo, da bodo medsebojno usklajevali plane razvoja letaliških in drugih
kapacitet, v skladu z družbenimi plani razvoja.
S plani razvoja letališke mreže je treba zaradi usklajevanja in prilagajanja planov seznanjati tudi:
— Zvezno upravo za civilno zračno plovbo,
— zvezni hidrometeorološki zavod,
— Zvezni sekretariat za narodno obrambo, KRV
— Zvezno carinsko upravo,
— Republiški sekretariat za notranje zadeve,

18. člen
Samoupravna interesna skupnost za letališki promet
spremlja po svojih organih izvajanja določil tega sporazuma.
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19. člen
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1- 1. 1976 in
velja do konca leta 1980.

20. člen
Originalno besedilo samoupravnega sporazuma z vsemi
sklepi o pristopu hrani v svojem arhivu Samoupravna
interesna skupnost za letališki promet.

NEKATERI POMEMBNEJŠI POJMI V LETALIŠKEM PROMETU - KLASIFIKACIJA LETALIŠČ
1. Klasa (razred) letališče je vezano na fizično dolžino Ločimo:
vzletno pristajalne steze in je povsem neodvisno od — operacije kategorije I.: vodenje do višine 60 m pri
vidljivosti v VPS najmanj 800 m;
navigacijskih naprav na letališču.
— operacije kategorije II.: vodenje do višine 30 m pri
vidljivosti na VPS najmanj 400 m;
Ločimo:
— operacije kategorije III. A.: vodenje brez omejitve
v višini do površine VPS in gibanje po njej pri vid—A
2100 metrov in več
- ljivosti najmanj 200 m;
—B
1500 metrov do 2100 m
— operacije kategorije III. B.: vodenje brez omejitve v
— C
900 metrov do 1500 m
višini do površine VPS in gibanje po njej pri vid—D
750 metrov do 900 m
ljivosti najmanj 50 m;
—E
600 metrov do 750 m
— operacije kategorije III. C.: vodenje brez omejitve v
višini do površine VPS in rulnih stez brez zunanje
2. Kategorija letališča je pojem, ki obstaja v primeru,
vizualne reference (slepo pristajanje).
da je vzletno pristajalna steza opremljena z aparati za
(Ljubljanskemu in mariborskemu letališču je trenutno
instrumentalno precizno pristajanje (navigacijska oprepriznana najnižja I. kategorija).
zna).
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NAROČILNICA
Naročamo , , , . Izvodom »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (ime m aaslov prejemnika):

Izvodov za (ime tu aaslov prejemnika):

izvodov za (ime tn naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime to aaslov prejemnika):

izvodov za (ime to aaslov prejemnika):

izvodov za (tme to naslov prejemmka):

Izvodov za (ime m aaslov prejemnika):

Izvodov za (ime to naslov prejemnika):

Izvodov ti (ime m naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime to naslov prejemnika):

izvodov za (ime m aaslov prejemnika):
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