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SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Skupna seja vseli zborov cialistične republike SloveniSkupščine SR Slovenije je je o temeljnih političnih
sklicana za četrtek 28. aprila vprašanjih družbenega živ1977. NA njej bodo obravna- ljenja in razvoja Socialistične republike Slovenije.
vali:
— Poročilo Predsedstva SoSKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
Seje Zbora združenega de- padnikov italijanske in madla, Zbora občin in Družbe- žarske narodnosti v Socialinopolitičnega zbora so skli- stični republiki Sloveniji ter
cane za četrtek, 28. aprila predlog stališč, priporočil in
sklepov o uresničevanju po1977.
Vsi trije zbori bodo obrav- sebnih pravic pripadnikov
italijanske in madžarske nanavali:
— informacijo o uresniče- rodnosti v Socialistični repubvanju posebnih pravic pri- liki Sloveniji.
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Dnevni red seje Zbora
— zaključnega računa Na.
združenega dela Skupščine rodne banke Jugoslavije za
SR Slovenije, sklicane za 20. leto 1976 (ESA 807).
april 1977, je razširjen z
obravnavo:
IZ VSEBINE:
Predlog za izdajo zakona o živinoreji
(ESA-798)
Predlog za spremembo 18. člena
zakona o gospodarjenju
s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (ESA-791)
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BO OBRAVNAVALA:

SKLICANI SEJI ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Seji Zbora združenega dela
in Zbora občin Skupščine SR
Slovenije sta sklicani za 5.
maj 1977. Oba zbora bosta
obravnavala:
— predloge samoupravnih
sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti za
obdobje 1976—1980 (ESA 813);
— izhodišča za pripravo
meril in kriterijev za dopolnilno financiranje družbenopolitičnih skupnosti;
— sklepe in stališča k poročilu o izvajanju nalog iz
akcijskega programa boja
proti alkoholizmu v SR Sloveniji na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter
vpogled v stanje na področju
narkomanije v SR Sloveniji
(ESA 781);
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve

stanovanj z osnutkom zakona
(ESA 809);
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu z osnutkom zakona (ESA 808);
— predlog za izdajo zakona
o živinoreji (ESA 798);
— predlog odloka o začetku ugotavljanja katastrskega
dohodka (ESA 810);
— predlog zakona o ratifikaciji konvencije o enotnem
zakonu o obliki mednarodne
oporoke s prilogo (ESA 806);
Zbor združenega dela ima
na dnevnem redu seje tudi:
— predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado
Republike Iraka o dobavah
nafte in posojilu za leto 1976
(ESA 352).

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Družbenopolitični zbor Sku- lišča k osnutku stališč, sklepščine SR Slovenije je na pov in priporočil za reševaseji 21. marca 1977 obravna- nje problematike varstva naval problematiko varstva do- ravnih dobrin splošnega pobrin splošnega pomena in mena in vrednot človekovevrednot človekovega okolja v ga okolja v SR Sloveniji, ki
Socialistični republiki Slove- jih objavljamo na strani 2.
niji. Uvodno obrazložitev je
Družbenopolitični zbor je
podal dr. Avguštin Lah, pod- sprejel
še:
predsednik IS skupščine SR
Slovenije in predsednik Re— predlog odloka o imepubliškega komiteja za var- novanju iniciativnega odbora
stvo bkolja. Ob zaključku za ustanovitev Samoupravne
razprave je abor sprejel Sta- interesne skupnosti SR Slo-

venije za ekonomske odnose
s tujino in
— stališča predloga za izdajo kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije.
Na skupnem zasedanju zbora združenega dela in Zbora
občin SR Slovenije 23. marca 1977 so delegati poslali
ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k problematiki varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga
je podal dr. Avguštin Lah,
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja. Razen tega so delegati poslušali
še informacijo o sanaciji izgub v gospodarstvu, ki jo je
podala Milica Ozbič, članica
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in republiška
sekretarka za finance ter obrazložitev k predlogu odloka
za ustanovitev in sestavo iniciativnega odbora za oblikovanje samoupravne interesne
skupnosti Socialistične republike Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, ki jo je podal Jernej Jan, predsednik
Komiteja Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino.
Po obravnavanju informacije, ugotovitev in stališč k
izvajanju samoupravnih sporazumov o razvoju energetike dejavnosti in srednjeročne
energetske bilance v SR Sloveniji, energetske bilance SR
Slovenije za leto 1977, infor-

macije o poteku priprav in
gradnje energetskih objektov
v letu 1976 in programa racionalizacije in zmanjšanja
stroškov poslovanja elektrogospodarstva je Zbor občin
sprejel sklep, ki ga objavljamo na strani 5. Zbor združenega dela pa stališča o
razvoju energetike v SR Sloveniji, ki jih objavljamo na
strani 4.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta na ločenih ejah sprejela:
— osnutek stališč, sklepov
in priporočil za reševanje problematike varstva dobrin
splošnega pomena in vrednot
človekovega okolja v Socialistični republiki Slovenci;
— predlog za izdajo zakona
kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije;
— predlog za izdajo zaikona
o pomilostitvi z osnuitkom
zaikona;
— predlog zakona o ugotavljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem;
— predlog odloka o ustanovitvi in sestavi iniciativnega
odbora za oblikovanje samoupravne interesne skupnosti
Socialistične republike Slovenije za ekonomske odnose s
tujino;
— predlog zakona o lukah.
— predlog zakona o zagotavljanju socialne varnosti delavcev rudnika živega srebra
Idrija in nadaljnjega razvoja
občine Idrija;
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR

olajšav za republiški davek
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1977;
— predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju,
z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o varnosti na javnih smučiščih, z osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, z osnutkom zakona;
— predlog odloka o dopolnitvi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev;
Zbor občin je sprejel še
osnutek zakona o zagotovitvi
sredstev za financiranje graditve »Spomenika zmage«,
Zbor združenega dela pa je
sklepanje preložil na eno
prihodnjih sej.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
— predlog odloka o imenovanju Andreja Miklavčiča za
namestnika za republiškega
sekretarja za industrijo;
— predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za
nagrado AVNOJ. Izvoljeni so
bili: Franc Kimovec, član sveta federacije, Jože Slivnik,
redni profesor Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo v
Ljubljani in Beno Zupančič,
podpredsednik Skupščine SR
Slovenije;

— predlog odloka o izvolitvi dveh članov upravnega odbora Sklada za pospeševanje
upodabljajoče umetnosti Moša Pijade. Izvoljena sta bila:
Stojan Batič, akademski kipar, svobodna umetnik iz
Ljubljane in Andrej Ujčič,
umetnostni zgodovinar, član
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in predsednik
Republiškega komiteja za
kulturo;
— predlog odloka o izvolitvi Francke Strmole - Hlastec
za predsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani;
— predlog odloka o razrešitvi Milana Samca dolžnosti
namestnika republiškega sekretarja za mednarodne odnose;
— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje
Skupščinea SR Slovenije v
svet Loterijskega zavoda Slovenije in o določitvi organizacij, ki imajo svojega predstavnika v tem svetu;
— predlg odloka o imenovanju Miroslava Šaračeviča
za direktorja Loterijskega zavoda Slovenije;
— predlog odloka o razrešitvi Staneta Vilarja, dosedanjega predsednika in izvolitvi
Janeza Zaplotnika za predsednika Komisije Skupščine
SR Slovenije za vloge in pritožbe;
— predlog odloka o izvolitvi Ludvika Vidmarja za
sclnika Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
(ESA

772)

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na 37. seji dne 21. marca 1977 obravnaval problematiko varstva dobrin splošnega pomena in vrednost človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji in na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in prvega odstavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije
sprejel
stališča
k osnutku stališč, sklepov in priporoči! za reševanje problematike varstva
naravnih dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SRS
1. Ustava SR Slovenije je jasno opredelila namen varstva Sedanje stanje na tem področju dovolj prepričevalno govori,
in izboljševanje človekovega okolja tar poudarja pravico in da, bo nadaljnji družbeni razvoj še bolj zaostril nekatera vpradolžnost delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega šanja v zvezi z varstvom okolja. Zato je treba poleg učinkodela, družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organi- vite sanacije sedanjih odprtih, nekaterih pa že zelo kritičnih
zacij, družbenih organizacij in ckuštev, krajevnih skupnosti problemov, storiti vse, da se v bodoče prepreči nastajanje
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, da zago
novih žarišč, ki bi resno ogrožala vrednote človekovega okotavljajo pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom lja pri nas. Ob tem je zlasti pomembno celotno vzgojnoizopridobljenih vrednot človekovega okolja; družbenopolitičnim braževalno delo za krepitev zavesti in osveščanja delovnih
skupnostim je naložila tudi konkretno nalogo, da določijo s ljudi in občanov z vidika skrbi za zdrav človekov razvoj.
prostorskimi plani politiko urbanizacije, prostorskega ureja Znanstveno raziskovanje bi bilo potrebno veliko bolj, kot je
nja in varstva človekovega okolja ter naštela dobrine sploš to doslej, vključiti v prizadevanja za varstvo človekovega
nega pomena, ki so pod posebnim družbenim varstvom.
okolja. Ob tem pa je potrebno poudariti soodgovornost zna2. Problematika varstva dobrin splošnega pomena in vred- nosti za nakazane rešitve pri sanaciji obstoječih problemov v
nost človekovega okolja postaja vse bolj pereča in zahteva okolju in za preprečevanje nastajanja možnih onesnaževalnih
najresnejše angažiranje vseh dejavnikov družbenega razvoja, žarišč.
ker je bila ta problematika v preteklosti preveč zapostavljena.
3. Dosledneje je treba uveljaviti samoupravno sporazume2

poročevalec

vanje in družbeno dogovarjanje vseh delovnih ljudi in občanov, organiziranih v organizacije združenega dela, krajevne
skupnosti itd. kot osnovna oblika reševanja družbenih problemov nasploh, torej tudi problemov v zvezi z varstvom človekovega okolja. Za uspešnost tega je nujna angažiranost družbenopolitičnih organizacij, družbenih organizacij in društev.
Takšna pritegnitev vseh družbenih dejavnikov bo omogočila
pravilno razmerje med zavestno družbeno akcijo za uresničevanje zastavljenih nalog in med potrebnimi normativnimi
ukrepi.
4. Dokument je premalo usmerjen na vlogo, ki jo imajo
pri varstvu človekovega okolja delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti,
ter na njihovo odgovornost za svoje ravnanje. Potrebno je
jasneje opredeliti, katare funkcije pri tem varstvu so že podružbljene in kateri subjekti jih morajo izvajati, katere pa
so že v domeni države. V ta namen je potrebno ugotoviti, ali
je obstoječa zakonodaja in na njej temelječi podzakonski
akti v celoti usklajena z novimi družbenoekonomskimi odnosi
na samoupravni osnovi, kot jih je koncipirala ustava in zakon
o združenem delu in ali je s tega vidika potrebno spreminjati
zakonodajo. Istočasno je potrebno ugotoviti ali sedanja zakonodaja omogoča učinkovitost upravnih organov pri opravljanju njihovih nalog na tem področju oziroma kaj bi v ta namen bilo potrebno v zakonodaji spremeniti. Te ugotovitve bi
morale biti izhodišče za nadaljnje delo. Pri odločitvah o načrtovanju industrijskih in drugih investicijah delovni ljudje
in občani premalo sodelujejo, čeprav jih onesnaževanje okolja
in drugi posegi v naravo, ki jih lahko povzroči takšna investicija, najbolj neposredno prizadenejo. Proučiti je potrebno
ali obstoječi predpisi v dovolj veliki meri zagotavljajo vpliv
delovnih ljudi in občanov na tovrstne odločitve. V zvezi z novimi stanovanjskimi soseskami je potrebno omeniti ekološke
in ostale probleme, ki so posledica pomanjkljivih prostorskih
planov in urbanističnih načrtov, kar vzbuja nezadovoljstvo
novih stanovalcev, ki zaradi neorganiziranosti ne morejo vplivati na prostorsko ureditev naselij. Celovita problematika v
zvezi s stanovanjsko politiko in izgradnjo, v kolikor zadeva
tudi probleme varstva človekovega okolja, naj bi v končnem
dokumentu dobila ustreznejše mesto, pri čemer ne gre zanemariti vloge, ki jo imajo pri tem hišni sveti.
5. Razvijati je potrebno vse možne oblike organiziranega
vključevanja delovnih ljudi in občanov pri reševanju problemov, ki nastajajo v zvezi z varstvom človekovega okolja. Varstvo človekovega okolja je neodtujljiva pravica in dolžnost
delovnih ljudi in občanov ter sestavni del našega družbenoekonomskega in družbenopolitičnega razvoja. Odločneje se
moramo zoperstaviti težnjam, da je interes za varstvo okolja
prisoten nasploh in da ga lahko kot takega uresničujemo le
z neko posebno dejavnostjo, ločeno od celotnega procesa
družbene reprodukcije in socialističnega samoupravnega razvoja naše družbe. Interes za varstvo okolja se izraža kot konkreten družbenoekonomski interes, usklajuje in uveljavlja pa
se v sleherni družbeni aktivnosti, zlasti gospodarski, torej v
sleherni temeljni organizaciji združenega dela oziroma drugi
organizaciji združenega dela, v krajevni skupnosti in preko
vseh že obstoječih samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. Bolj odločno bi
morali začeti ustanavljati posamezne samoupravne interesne
skupnosti na področju varstva naravnih dobrin splošnega
pomena in vrednot človekovega okolja. Tam, kjer uresničujejo več dejavnosti s tega področja, v eni samoupravni interesni skupnosti, pa bi se morali zavzeti za to, da se tudi v
taki samoupravni interesni skupnosti v polni meri uveljavijo
ustavni principi oziroma se razvije družbenoekonomski odnos
na načelu svobodne menjave dela.
6. Družbeno planiranje bo moralo bolj kot doslej poleg
gospodarskega razvoja vsebovati tudi elemente prostorskega
plana in v tem okviru tudi probleme v zvezi z varstvom
okolja. S tem bodo ustrezneje odpravljene nekatere dosedanje
neskladnosti, bolje pa bodo ovrednoteni posamezni dejavniki
skupnega združenega razvoja. Zlasti pa je potrebno, da bodo
takšen temeljitejši pristop uresničili vsi plani od temeljnih
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. Pri takšnem skladnem planiranju bodo
lahko prišli do izraza tudi specifični problemi posameznih obporočevalec

močij. Razumljivo je tudi, da so bile že doslej dokajšnje razlike pri občinskih planih, kakor je to tudi ugotovljeno v predloženem gradivu. Te razlike so lahko osnovane na problemih,
ki so v posameznih občinah posebno pereči. Zato bi težnje
po izenačevanju vsebine teh planov lahko pomenile oddaljevanje od resničnih problemov. V predlogu bi bilo potrebno
to povedati jasneje, kot je v tistem delu osnutka, kjer se ocenjujejo občinski plani.
še bolj je potrebno poudariti važnost realnega načrtovanja nalog v zvezi z varstvom okolja, tako glede časovnega
izvrševanja, kakor glede obsega. Realno predvidevanje ukrepov za spremembo oziroma izboljšanje sedanjega neustreznega stanja v zvezi z varstvom človekovega okolja, torej ukrepov, ki bodo omogočili uspešno obvladovanje odprtih vprašanj varstva človekovega okolja in sprotno reševanje teh vprašanj, ki bodo nastala v nadaljnjem družbenoekonomskem
razvoju, je obenem zelo važen faktor skladnega družbenega
razvoja in položaja delovnega človeka proizvajalca. Zaradi
tega, ker dejavnost v zvezi z varstvom človekovega okolja ne
more biti kampanjska, ampak stalna naloga, bi bilo potrebno
v predlogu dokumenta ponoviti nekatere najpomembnejše
ugotovitve o družbenoekonomskem in družbenopolitičnem pomenu obvladovanja in reševanja vprašanj s področja varstva
človekovega okolja, kakor je bilo to ugotovljeno v Skupščini
SR Slovenije ob sprejemu zakonov o varstvu vode, zraka in
varstva pred hrupom.
Realnosti postavljenih nalog v zvezi z varstvom okolja
torej ne gre ocenjevati z vidika časa, ki je potreben za njihovo izvršitev oziroma z vidika njihovega obsega in s tem
povezanih potrebnih družbenih sredstev, ampak tudi glede na
njihovo skladnost s planskimi predvidevanji družbenega razvoja. Zahteva glede izgradnje tako imenovanih »čistih dejavnosti« gotovo ni usklajena s celovitim razvojem industrije,
kakor je predvidena v srednjeročnem planu. Namesto zavzemanja za izgradnjo »čiste industrije« in podobnih zahtev, se
je predvsem z vso prepričljivostjo in avtoriteto zavzemati za
to, da se opravi učinkovita zaščita okolja vedno in povsod,
kjer bi lahko prišlo do onesnaževanja, ki lahko škodljivo
vpliva na življenjske razmere.
Za realnost postavljenih nalog v zvezi z varstvom človekovega okolja in za njihovo uspešno izvrševanje, je pomembna razporeditev nalog na kratkoročno uresničljive in
na tiste, za katere realizacijo je potreben daljši čas. Obenem
bi bilo treba stremeti za tem, da se v razvojnih programih
in planih na vseh ravneh določijo tudi ustrezni roki.
7. Dokument je preobširen in morda prav zaradi tega ne
dovolj precizen, saj ponekod navaja naloge in probleme, ki s
problematiko varstva okolja niso neposredno povezani. Pripomniti je še, da prevelika množica tudi zelo dobrih nalog v
zvezi z varstvom okolja lahko zamegli pregled bistvenih problemov in najvažnejših nalog. Z navidezno taksativnim naštevanjem nalog in ukrepov pa se lahko celo zmanjša zavzetost
neposredno odgovornih dejavnikov za odkrivanje odprtih problemov in slabosti.
Prepodrobna razdelitev nalog vsem dejavnikom, ki lahko
s svojo dejavnostjo pripomorejo k uspehom na področju
varstva človekovega okolja, ustvarja vtis, da so v dokumentu
obsežene vse naloge. Takšno izčrpno naštevanje nalog in odgovornosti za njihovo izvajanje, daje tudi vtis prevelikega
usmerjanja in vodenja akcije »od zgoraj«, kar bi lahko pomenilo zmanjševanje pobud in invencij pri opravljanju in reševanju neposrednih aktualnih nalog problematike varstva človekovega okolja na različnih ravneh in v raznih sredinah.
Bolj kot prepodrobno naštevanje nalog in njihovo razdeljevanje posameznih nosilcev je potrebno zagotoviti da pri odločanju o teh vprašanjih, ne bo ostalo le pri načelu, ampak da
se bodo v zvezi z varstvom človekovega okolja naloge konkretizirale tako, da bo s tem omogočeno njihovo učinkovito
izvrševanje in spremljanje. Zato bi bilo prav razmisliti o tem,
da razen konkretnih zadolžitev republiških organov, v predlogu ne bi ustvarjali videza izčrpanosti oziroma taksativnega
naštevanja nalog in njihovega dodeljevanja najrazličnejšim
dejavnikom, ker bi lahko to zmanjševalo njihovo odgovornost za samostojno reševanje perečih vprašanj varstva človekovega okolja.
8. V predloženem dokumentu je poudarek na sanacijah,
ni pa dovolj podčrtan problem pravočasnega zavzemanja sta3

lišč in delovanja družbe na preprečitev nekontroliranih posegov v naravo ter za ohranitev vrednot človekovega okolja.
Zavzemati se je potrebno za enakovredno obravnavanje preventivne dejavnosti in sanacij. V zvezi s tem je potrebno po
vsestranski proučitivi predlagati tudi konkretnejše preventivne naloge na področju ekonomske politike.
9. Bolj je potrebno poudari® vlogo inšpekcijskih služb,
ki jo imajo v zvezi z varstvom človekovega okolja, obenem
pa se zavzeti za zagotovitev pogojev za njihovo uspešno delovanje. Zdi se, da so na primer republiški urbanistični, vodnogospodarski in sanitarni inšpektorati ustrezno organizirani in
sposobni za učinkovito opravljanje svojih nalog, da pa njihovo
delo spremljajo večkrat odpori in nespoštovanje njihovih
ukrepov v posameznih organizacijah združenega dela in v
občinskih skupščinah. Resna ovira za njihovo uspešno delo
je tudi pomanjkanje nekaterih pogojev, kot so npr. nezadostna dokumentacija, neusklajena politika na določenem področju, včasih neustrezna zakonodaja oziroma pomanjkanje
izvršilnih predpisov. V zvezi z vsem tem bi bilo prav opozoriti na strokovnost inšpekcijskih služb, na vprašanje uvajanja ustrezne tehnologije in na veliko pomanjkanje kadrov,
ki so potrebni za opravljanje teh nalog.
10. Družbenopolitični zbor podpira težnje predlagatelja,
da se uredi ravnanje z odpadki po sodobnih principih odstranjevanja in njihove ponovne uporabe. Ureditev tega vpra:
šanja je pomembna tako z vidika varovanja okolja pred onesnaževanjem, kakor tudi z vidika interesov narodnega gospodarstva. Zbiranja odpadlih surovin ne moremo prepuščati občasnim, bolj ali manj organiziranim akcijam posameznih or-

ganizacij in društev, ampak mora to postati tudi stalna naloga organizacij združenega dela, zlasti tistih, ki sekundarne
surovine uporabljajo v svojem reprodukcijskem procesu.
XI. Družbenopolitični zbor meni, da zdravega življenjskega
okolja ni mogoče imeti samo za pravico človeka, ampak da. i
je treba skrb za zdravo okolje imeti tudi za dolžnost slehernega delovnega človeka in občana ter vseh družbenih subjektov. Zbor meni, da je prav v letošnjem letu, ki je proglašeno
za leto varstva in izboljšanja človekovega življenjskega, in
delovnega okolja, treba vložiti kar največje napore, da bi bila
zavest o tem prisotna vselej, kadar se na kakršenkoli način
posega v človekovo okolje. S tem se neposredno vključujemo
v uresničevanje stališč s tega področja, sprejeta na evropski
konferenci o varnosti in sodelovanju v Helsinkih.
12. Družbenopolitični zbor meni, da je osnutek predloženega akta dobra podlaga za nadaljnjo širšo obravnavo in podpira pobude, da se pred oblikovanjem predloga akta opravi
taka obravnava v bazi, v kateri bodo prisotne tudi pripombe
in dopolnitve iz skupščinske razprave; taka obravnava bo
lahko dala nove koristne predloge za dokončno oblikovanje
akta. Zato je potrebno, da v njej sodelujejo vsi samoupravni
subjekti, ki ustvarjajo materialno osnovo za uresničitev zastavljenih nalog, svoje predloge, mnenja in stališča naj dajo
tudi občinske skupščine, samoupravne interesne skupnosti,
krajevne skupnosti in drugi zainteresirani subjekti, družbenopolitične organizacije, družbene organizacije in društva, združene v Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Stališča, mnenja
in predlogi, izraženi v tej razpravi, bodo omogočili še bolj
poglobljeno obravnavo predloga akta v zboru.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČA
k razvoju energetike v SR Sloveniji
Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega
dela je dne 10. marca 1977 obravnaval problematiko razvoja
energetske dejavnosti in srednjeročne energetske bilance na
podlagi Energetske bilance SR Slovenije za leto 1977, ki jo je
pripravilo Poslovno združenje energetike SR Slovenije, Informacije o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v
letu 1976, ki jo je pripravil Republiški komite za energetiko
ter Programa racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja elektrogospodarstva, ki so ga pripravila Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije.
Odbor je hkrati obravnaval tudi ugotovitve in stališča
Izvršnega sveta k energetski in elektrogospodarski bilanci
SR Slovenije za leto 1977 ter stališča Izvršnega sveta v zvezi
z gradnjo energetskih objektov in programom racionalizacije
poslovanja elektrogospodarstva ter predložil poročilo.
Iz predloženih gradiv, razprave na odboru in razprave na
seji zbora izhaja:
— da je energetska bilanca predložena v skladu s programom dela. Skupščine SR Slovenije, informacija o poteku
gradnje energetskih objektov s programom racionalizacije poslovanja elektrogospodarstva pa v skladu s sklepom Zbora
združenega dela ob obravnavi podobne problematike v marcu
1976. leta;
— da predložena gradiva omogočajo celovit vpogled v stanje in dogajanja na tem področju in razkrivajo tudi nekatere
dejanske vzroke, da se sprejete odločitve ne uresničujejo v
predvideni dinamiki oziroma obsegu. Čeprav je nedvomno
dosežen določen napredek tako na področju samoupravne
organiziranosti kot tudi na področju racionalizacije izgradnje
energetskih objektov, še vedno obstajajo številni problemi, ki
po svoji naravi se dopuščajo odlašanja in jih je potrebno
čimprej razrešiti.
Glede na to in izhajajoč iz predlogov, mnenj in stališč
sprejetih na seji odbora ter upoštevajoč predloge, mnenja in
stališča dana na seji zbora, Zbor združenega dela sprejme
naslednje
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ugotovitve in stališča:
1. Čeprav na področju samoupravne organiziranosti proizvajalcev in porabnikov energije šele pridobivamo izkušnje in
opravljamo pionirsko delo pri vsebinskem uveljavljanju načel
ustave in zakona o združenem delu, Interesna skupnost elektrogospodarstva še vedno ne opravlja vseh svojih funkcij kot
bi bilo potrebno. V njenem delovanju je premalo izražen
samoupravni interes porabnikov elektroenergije in ni zagotovljena ustrezna samoupravna kontrola nad poslovanjem pri
izgradnji energetskih objektov. Čeprav gre za sredstva, ki jih
združujejo vse temeljne organizacije združenega dela in občani naše republike.
2. Skupščina interesne skupnosti elektrogospodarstva je
sprejela prekoračitev ponekod že večkrat premaknjenih rokov
izgradnje ali prekoračitve investicijskih stroškov, ki ne izvirajo vedno le iz podražitev materiala in dela. Zaradi tega
zbor meni, da bi morali biti člani interesne skupnosti bolj
kritični ob obravnavi predloženih rešitev in bolj seznanjeni s
problematiko izgradnje energetskih objektov in problematiko
v združenem delu, da bi zagotovili podporo in potrebna sredstva za nadaljnji razvoj energetskega gospodarstva nasploh.
Ovira pri hitrejšem uveljavljanju neposrednih interesov
gospodarstva in porabnikov energije je tudi v tem, da se morajo člani skupščin skoraj v celoti zanesti na podatke in informacije, ki jih daje elektrogospodarstvo samo ali investitorji, saj podatkov, mnenj in ocen drugih organizacij še ni
dovolj, čeprav bi za realnejšo ocenitev stanja bila potrebna
presoja tudi drugih strokovnih investicij in posameznikov.
3. Letošnje leto pomeni prelomnico v proizvodnji in preskrbi Slovenije z električno energijo, saj bosta proti koncu
teta priključeni na elektroenergetski sistem TE Šoštanj IV.
in HE Srednja Drava II., ki pomenita več kot dve milijardi
kilovatnih ur na leto, oziroma več kot 30 odst. porabe v naši
republiki. S tem bo dokončno izravnana elektroenergetska
bilanca do leta 1980, ko naj bi bila vključena v sistem tudi
jedrska elektrarna v Krškem.
S tem bodo na najbolj prepričljiv način, zaključena večporočevalec

letna prizadevanja vseh zainteresiranih dejavnikov na vseh
ravneh, pa tudi investitorjev, za kar jim gre polno priznanje.
Izgradnja teh dveh objektov, pri katerih so bile tudi zakasnitve v primerjavi z drugimi objekti najmanjše, dokazuje,
da je mogoče uspešno uresničevati sprejeti program izgradnje objektov v tem srednjeročnem obdobju,
V zvezi s tem zbor opozarja na zamudo pri izgradnji plinsko parnih elektrarn v Brestanici in Trbovljah, ki nista izpolnili pričakovanj, zlasti v letih 1975 in 1976, ko je bila preskrba z električno energijo precej nezanesljiva.
Opozarjajoč na stališče, da med vzroke zamud ni 'mogoče
sprejeti nepravočasno odobritev kreditov, neizpolnjevanja obveznosti dobaviteljev opreme in izvajalcev del, ali celo nepravočasno izdajo nekaterih dovoljenj, daje zbor polno podporo
stališču predlagatelja, da je potrebno pri objektih, ki niso
izpolnila pričakovanj analizirati delo investicijskih skupin in
z ustreznimi ukrepi čimprej sanirati stanje. Pri tem naj se
ponovno v celoti prouči organizacija in delo nosilcev investicijske dejavnosti in upoštevajo pozitivne izkušnje investicijskih skupin, ki so v dosedanjem delu dosegle največje, učinke.
4. V zvezi s programom racionalizacije in zmanjšanja
stroškov poslovanja elektrogospodarstva, daje zbor polno
podporo mnenju, da je pri proizvodnji in porabi energije
možno doseči prihranke in s tem ugodno vplivati na izdatke
za energijo, oziroma na neposredno obremenitev temeljnih
organizacij združenega dela.
Razen programa racionalizacije stroškov v ožjem pomenu, daje zbor podporo tudi nalogam na področju samoupravnega sporazumevanja o dohodkovnih odnosih na podlagi ustave in zakona o združenem delu ter nalogam na
področju družbenega planiranja. Glede na to, da je dovršitev
posameznih programov in nalog predvidena že v začetku 1977.
leta, je nekatere pozitivne rezultate mogoče pričakovati že
v letošnjem letu. V zvezi z zastavljenimi nalogami, naj nosilci
posameznih nalog sprejmejo akcijske programe, konkretizirajo naloge in o tem poročajo.
5. Energetska bilanca je izredno napeta in se dejansko
obratuje brez rezerv tako, da bi vsak izpad večjega agregata
utegnil povzročiti omejitev porabe. Zato je kot prioritetno
nalogo na tem področju šteti čimprejšnjo usposobitev agregata v plinski termoelektrarni Brestanica ter usposobitev
obeh plinskih agregatov in izgradnjo velikih rezervoarjev v
plinski termoelektrarni Trbovlje.
6. Zaradi zagotovitve temeljnih pogojev za predvideno
proizvodnjo elektroenergije je potrebno, da elektroenergetske
organizacije združenega dela zagotovijo visoko obratovalno
pripravljenost vseh objektov, redno vzdrževanje proizvodnih,
prenosnih in distribucijskih naprav, zanesljivo oskrbo s po-

trebnim gorivom, kakor tudi, da se dosledno držijo načrtovanih remontov. Hkrati si morajo prizadevati za zmanjšanje izgub v proizvodnji in prenosu elektroenergije.
7. Zbor ugotavlja, da zahteva izvajanja energetske bilance
za leto 1977 kontinuirano spremljanje in ukrepanje nosilcev
posameznih nalog. V izvajanju je potrebno posebno pozornost
posvetiti nadaljnjemu odkrivanju lastnih energetskih virov, programu ukrepov za racionalizacijo proizvodnje, transformacije,
transporta in porabe energije, upoštevajoč zahteve zaščite
okolja in čim manjšo stopnjo energetske odvisnosti.
8. Zbor posebej opozarja na nujnost vzdrževanja in racionalno izkoriščanje vseh virov energije, kar naj bi postalo
predmet najširše družbene akcije že sedaj, in ne šele takrat,
ko v posebno neugodnih razmerah nastopijo omejitve. V zvezi
s tem zbor soglaša z ugotovitvijo, da je na področju vzgoje
porabnikov energije in o njeni racionalni rabi zelo malo storjenega tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji. Zaradi tega naj se
pristopi k izdelavi programa varčevanja z vsemi oblikami
energije, ki bo zajel razen organizacij združenega dela tudi
široko potrošnjo, vključno z daljinskim ogrevanjem urbanih
središč in kombinirano proizvodnjo toplote in električne energije, kjer do sedaj nismo dosegli zaželenih rezultatov, čeprav
takšna oblika ogrevanja pomeni znaten napredek v smeri
varčevanja energije in razreševanja ekoloških problemov. Program varčevanja naj bi se podružbil v največji možni meri,
postal predmet najširše družbene akcije in stalna postavka
energetske bilance, ki bi se posebej izkazovala.
9. Zaradi potreb nadaljnjega energetskega razvoja in reševanja vseh vprašanj, ki se v zvezi s tem postavljajo, naj se
čimprej prouči utemeljenost oblikovanja interesne skupnosti
za energetiko, oziroma zveze energetskih skupnosti, v kateri
bi se še bolj usklajeno reševala vprašanja našega bodočega
energetskega razvoja in na novih samoupravnih osnovah.
10. Zbor združenega dela sprejema na znanje energetsko
bilanco SR Slovenije za leto 1977, informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objetkov v letu 1976 ter program
racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslovanja elektrogospodarstva. Zbor hkrati sprejme ugotovitve in stališča Izvršnega sveta k navedenima informacijama in energetski bilanci
za leto 1977, skupaj s stališči, mnenji in predlogi odbora za
družbenoekonomski razvoj, ki naj jih predlagatelj upošteva
pri uresničevanju začrtanih nalog.
11. Izvršni svet naj v skladu s programom dela Skupščine
SR Slovenije, hkrati z energetsko bilanco za leto 1978 in problematiko izvajanja samoupravnih sporazumov o razvoju
energetike do 1980. leta, predloži tudi poročilo o uresničevanju sprejetih sklepov in stališč.

ZBOR OBČIN

(ESA — 771)

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi energetske bilance SR
Slovenije za leto 1977, elektroenergetske bilance za leto 1977 in predloga
ugotovitev in stališč k energetski in elektroenergetski bilanci SR Slovenije
za leto 1977 s predlogi zaključkov in sklepov
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 42. seji dne 23. marca 1977 obravnaval energetsko bilanco SR Slovenije za leto
1977, elektroenergetsko bilanco za leto 1977 in predlog ugotovitev in stališč k energetski in elektroenergetski bilanci
SR Slovenije za leto 1977 s predlogi zaključkov in sklepov
in na podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 242. členom
in 2. odstavkom 237. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1, Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje
energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1977, informacijo o
poteku priprav in gradnjo energetskih objektov v letu 1976
ter program racionalizacije in zmanjševanja stroškov poslovanja elektrogospodarstva.
poročevalec

2. Zbor občin sprejema ugotovitve in stališča Izvršnega
sveta k navedenima informacijama in energetski bilanci za
leto 1977, skupaj s stališči,' mnenji in predlogi odbora za
družbenoekonomske odnose m razvoj, ki naj jih predlagatelj
upošteva pri uresničevanju začrtanih nalog.
3. Zbor občin ugotavlja, da neusklajena gibanja porabe
energije in družbenega proizvoda kažejo, da se predvidena
rast porabe le delno uresničuje. Zat-o poudarja, da morajo
nosilci posameznih nalog v naporih za uresničevanje ciljev
energetske bilance za leto 1977 s konkretnimi ukrepi zagotoviti racionalnejšo proizvodnjo, transformacijo, transport in
porabo energije, upoštevajoč zahteve varstva okolja. Posebno
pozornost je treba posvetiti varčevanju z uvoženo energijo,
saj je iz predloženih gradiv razvidno, da gospodarstvo Slovenije postaja čedalje bolj odvisno cd nabave energije izven
območja republike.
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4. Glede poteka izgradnje elektroenergetskih objektov
zbor ugotavlja, da je pri nekaterih objektih prišlo do prekoračitve roka izgradnje, kar je povzročilo tudii prekoračitev
prvotno predvidenih investicijskih stroškov. Tej pereči problematiki bi morali nosilci posameznih nalog posvetiti veliko
več pozornosti, zlasti pa zaostrit odgovornost na tem področju. Zbor hkrati poudarja, da je to ena od prioritetnih
nalog v družbenem pilanu SR Slovenije za obdobje 1976—1980.
5. Kljub temu, da je delovanje samoupravnih interesnih
skupenostd na področju energetike razrešilo vrsto odnosov
med proizvajalci in uporabnik, energije, zbor poudarja, da
je treba nadaljevati z dograjevanjem samoupravne organiziranosti na novih dohodkovnih odnosih ter čimpreje proučiti
utemeljenost oblikovanja interesne skupnosti za energetiko
oziroma zvezo energetskih skupnosti, kjer naj bi se še bošlj

usklajeno reševali odprti problemi nadaljnjega energetskega
razvoja.
6. Zbor opozarja, da morajo vsi nosilci posameznih nalog
čimprej izdelati konkretne akcijske programe, ki bodo zagotovili kontinuiteto izgradnje energetskih objektov, do 1990.
leta, kar je pomembno tako z vidika zagotavljanja sredstev,
kot tudi z vidika jasnejše persipektive glede pogojev gospodarjenja organizacij združenega dela, saj je planiranje njihovega razvoja močno vezano na načrtovanje izgradnje energetskih objektov.
7. Izivršni svet naj v skladu s programom dela Skupščine
SR Slovenije, hkrati z energetsko bilanco za leto 1976 in
problematiko izvajanja samoupravnih sporazumov v razvoju
energetike do 1980. leta, predloži tudi poročilo o uresničevanju
svojih sklepov in stališč.

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI
IZ PROGRAMA DELA
službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1977 (ESA-804)
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je v januarju poslala, v skladu z določbo 44. člena zakona o službi
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Skupščini SR Slovenije osnutek programa dela za leto 1977. O tem osnutku je
razpravljal odbor za finance zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije in dal nanj pripombe, ki jih je Služba upoštevala.
Naloge, ki jih je služba opredelila s programom dela in
jih bo opravljala v letu 1977 izvirajo iz poslovanja, ter služijo
potrebam temeljnih in drugih organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbeno-političnih organisacij in drugih dejavnikov samoupravnega sistema. Te naloge
temeljijo na določilih ustave, zakonov ter drugih predpisov,
zveznega in republiškega zakona o službi družbenega knjigovodstva in na načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen
ga vso državo.
S svojim programom dela, ki je usmerjen k izvajanju politike zveze komunistov, prispeva Služba svoj delež pri izvajanju določil ustave in na njej temelječih sistemskih in
drugih zakonov. V zvezi s tem je še zlasti tehten zakon o
združenem delu, ki je pomemben akt v uresničevanju ustavnih načel in predstavlja tudi za Službo važno delovno orientacijo.
Stalna naloga delavcev v službi družbenega knjigovodstva
v letu 1977 je izvajanje novega zakona o službi družbenega
knjigovodstva, ki je bil sprejet ob koncu leta 1976. V skladu
s tem zakonom bo Služba delovala tako, da bo po vseh svojih
funkcijah vse bolj preraščala v skupno službo organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti.
Služba pa bo tudi sodelovala pri uresničevanju smernic
in ciljev ekonomske politike za leto 1977.
V zvezi s tem bo Služba zlasti zagotovila:
— hitro in kakovostno informiranje delavcev v temeljnih
organizacijah združenega dela in vseh drugih nosilcev samoupravnega odločanja, o materialno finančnem poslovanju temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter njihovih
skupnosti,
— informiranje organov družbenopolitičnih skupnosti ter
drugih zainteresiranih družbenopolitičnih in samoupravnih delavnikov o finančno materialnih gibanjih na njihovem področju. Služba bo zagotavljala podatke v rokih, ki jih določajo
načrt statističnih raziskovanj in drugi predpisi ali dogovori.
Podatke bo analizirala in jih primerjala s smernicami in razmerji, ki so začrtane v družbenem planu in resoluciji, na
področju skupne in osebne porabe pa tudi glede na merila
Iz samoupravnih sporazumov,
— Služba bo izpopolnjevala svoj sistem evidenc in ga pri6

lagajala potrebam združenega dela, družbenopolitičnim skupnostim in drugim asociacijam, pri čemer bo sodelovala s
Službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije in informacijskimi podsistemi v SR Sloveniji. V tem pogledu se bo Služba
že zlasti ravnala po intencijah zakona o združenem delu, ki
prinaša poenotenje ekonomskih kazalcev in kategorij,
— zagotovila bo hitro in natančno opravljanje vseh poslov
notranjega plačilnega prometa med uporabniki družbenih
sredstev,
— stalno in učinkovito kontrolo gospodarjenja z družbenimi sredstvi, s čimer bo zagotavljala izvajanje predpisov o
finančnem materialnem poslovanju uporabnikov družbenih
sredstev, točnost podatkov in preventivno delovanje v smeri
preprečevanja zlorab pri poslovanju z družbenimi sredstvi,
— poglobljeno bo sodelovala s samoupravno delavsko
kontrolo predvsem zaradi preprečevanja nezakonitosti in drugih negativnih pojavov, obveščala pa jo bo tudi o svojih ugotovitvah, ki se nanašajo na finančno materialno poslovanje
temeljnih organizacij združenega dela,
— sodelovala bo pri izvedbi vseh priprav v zvezi z uresničevanjem zakona o združenem delu na področju ugotavljanja
celotnega prihodka, razporejanja dohodka in čistega dohodka
ter delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev,
— finančno materialno poslovanje uporabnikov družbenih
sredstev bo služba spremljala tudi z neposrednimi kontrolnimi in inšpekcijskimi pregledi in po potrebi ukrepala v
smislu njenih pooblastil, zato bo izdajala odločbe za odpravo
nezakonitosti in prijavljala kršitelje za gospodarske prekrške,
prestopke in kazniva dejanja pristojnim organom.
Služba bo seveda nadaljevala s prizadevanji za svojo
čimboljšo usposobljenost pri opravljanju vseh svojih funkcij.
Zato bo razvijala avtomatsko obdelavo podatkov v organizacijskih enotah Službe z vključevanjem novih računalnikov,
z izboljševanjem obstoječih obdelav in s prenašanjem novih
poslov za avtomatsko obdelovanje. Prizadevanja Službe bodo
usmerjena v tej smeri zato, da bodo njene obdelave podatkov čim hitrejše in informacije čim boljše.
Skrbela bo za strokovno izpopolnjevanje svojih delavcev.
Spodbujala bo izredno šolanje delavcev, nadaljevala z dajanjem štipendij dijakom in študentom na ustreznih šolah,
sprejemala pripravnike in jim nudila čimveč možnosti za
strokovno izpopolnjevanje ter skrbela za strokovno in idejnopolitično izobraževanje svojih delavcev.
Služba bo opravila vse priprave v zvezi s sprejemom novega zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, pripravila nov statut in prilagodila ter uskladila vse
druge samoupravne akte z določili novega zakona in statuta.
poročevalec

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI
IZ LETNEGA POROČILA
o delu službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1976 (ESA-805)
Dejavnost službe družbenega knjigovodstva v SR Slove- stev skupne porabe pa je Služba zbrala in obdelala 5939 obniji (v nadaljevanju: Služba) je bila v letu 1976 dinamični razcev.
in intenzivna. Služba je svojo aktivnost usmerjala na izvaObsežno delovno nalogo je tvorilo tudi spremljanje gijanje nalog, ki so bile opredeljene in začrtane v programu banja izplačanih mesečnih bruto osebnih dohodkov. V zvezi
del. službe zla leto 1976. Program dela Službe za leto 1976 s tem je Služba v letu 1976 zbrala in obdelala 67.850 poje izhajal iz potreb organizacij združenega dela, interesnih ročil.
Služba je izvajala obsežno evidenčno in statistično aktiv,
skupnosti, družbenopolitična skupnosti in drugih samoupravnih dejavnikov in je temeljil na določbah ustave, zako- nost tudi v zvezi z zajemanjem in obdelovanjem podatkov, ki
nov in drugih predpisov, na načrtih statističnih raziskovanj so se nanašali na davek iz dohodka temeljnih organizacij
ter na resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju združenega dela, likvidnost, nekrite izgube, sanacije in poter neposrednih nalogah v letu 1976. Program dela Službe dobno.
je obravnavala tudi Skupščina SR Slovenije. Služba je med
število vplačanih računov, iz katerih je Služba usmerjaletom svoje delovne naloge dopolnjevala tudi z nalogami, ka- la vplačane zneske na proračune, siamoupravne interesne
tere je bilo treba opravljati v zvezi z izvajanjem novih skupnosti in razne sklade, se v letu 1976 ni bistveno sprepredpisov in ukrepov, kakor tudi v zvezi z usmeritvijo in menilo. Na novo pa so bili v letu 1976 odprti prehodni ranalogami, ki so temeljile na sklepih in stališčih zveze ko- čuni, ki so zavezancem omogočali uporabo enega samega
prenosnega naloga za vplačilo prispevkov iz osebnih dohodmunistov in drugih družbenopolitičnih organizacij.
Pri opravljanju svojih zadev je Služba v letu 1976 posve- kov, ki se vplačujejo in usmerjajo po istem kriteriju.
V okviru svoje evidenčne in statistične funkcije je Služčala posebno pozornost še zlasti:
— pravočasnemu in kvalitetnemu informiranju delavcev ba opravila v letu 1976 občutno večji obseg dela, kljub temu
v združenem delu o materialno finančnem poslovanju te- pa je med letom nekoliko iziboljšala ažurnost pri zbiranju,
meljnih in drugih organizacij združenega dela ter skupnosti, obdelavi in publiciranju podatkov. S tem je bil delavcem in
— informiranju organov družbenopolitičnih skupnosti o vsem drugim zainteresiranim družbenim dejavnikom omogočen boljši in hitrejši vpogled v gibanja gospodarsko finančfinančno materialnih gibanjih na njihovem območju,
— preventivni kontroli, preprečevanju zlorab in dosledni nih tokov.
2. Služba je vso pozornost posvečala tudi razvijanju svouporabi predpisov o gospodarjenju z družbenimi sredstvi,
— sodelovanju z organi samoupravne delavske kontrole je informativne funkcije, V letu 1976 je Služba izdelala 1047
in drugimi samoupravnimi organi v temeljnih in drugih or- raznih informacij in anSaliz.
Služba je analizirala rezultate poslovanja organizacij zdruganizacijah združenega dela,
— izvajanju novih predpisov o zavarovanju plačil ter ugo. ženega dela in jih primerjala s planiranimi okviri in delittavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka, venimi razmerji v sklopu ekonomske politike za leto 1976.
— učinkovitemu in hitremu opravljanju vseh poslov no- Pri izdelavi teh anializ se je zaradi ugotavljanja realnega statranjega plačilnega prometa za uporabnike družbenih sredstev nja ukvarjala tudi z vplivi sprememb v sistemu ugotavljanja
delitve celotnega dohodki in dohodka. V letu 1976 je biin pospeševanju plačevanja z uporabo instrumentov zavaro- in
lo skozi vse leto aktualno še zlasti vprašanje poslovanja orgavanja plačil.
Pri primerjanju doseženih rezultatov poslovanja v letu nizacij združenega dela z izgubo. Temu vprašanju je Služba
1976 z nalogami, ki so bile zaobsežene v programu dela zato posvetilia še posebno pozornost. Izdelane so bile tudi
Službe za leto 1976 ugotavljamo, da je Služba program dela informacije za posamezne organizacije združenega dela, ki so
za leto 1976 uspešno izvedla. Služba je bila poleg tega an- poslovale z izgubo ali pa so poslovale na meji rentabilnosti,
gažirana tudi z raznimi nalogami širšega družbenega pome- in so služile kot osnova za skupno razglabljanje z delavci v
nia in z nalogami v zvezi z izvajanjem tekočih predpisov. prizadetih organizacijah združenega dela. S svojimi informaOsnovne ugotovitve iz delovanja Službe v letu 1976 so cijami je Služba omogočila delavskim svetom in družbenopolitičnim organizacijam v temeljnih in drugih OZD, pa tudi
zlasti:
1. Na področju evidence in statistike, ki tvorita temelj družbenopolitičnim skupnostim, interesnim skupnostim in
za informativno dejavnost Službe, je Služba izpolnjevala in drugim samoupravnim organom hiter vpogled v gospodarska
prilagajala svojo metodologijo zajemanja in obdelave podat- dogajanja, s tem pa tudi možnost ukrepanja in usmerjanja
kov potrebam organizacij združenega dela, interesnih skup- k sprejetim planskim ciljem.
V središču pozornosti informiranja so bile tudi vse obnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter drugih samoupravlike potrošnje. Pri investicijski porabi sta bili na temelju
nih dejavnikov.
Služba je izvajala 63 statističnih raziskovanj; v primerja- vpogleda v investicije v teku po stanju konec marca in sepvi z letom 1975 se je število statističnih raziskovanj zaradi tembra izdelani dve posebni informaciji in to s poudarkom
združevanji nekaterih raziskovanj manjšalo za 16. število na zagotovitvi sredstev in zavarovanju plačil. Mesečno jo
izdelanih statističnih dokumentov pa je naraslo od 286.390 Služba izdelovala tudi informacije o gibanju splošne in skupv letu 1975 na 409.575 v letu 1976 zaradi revalorizacije osnov- ne porabe ter jih primerjala z dogovorjenimi stopnjami rasti.
Obsežno informativno področje je predstavljalo tudi ginih sredstev, odpiranja novih računov in podobno. V letu
1976 je Služba vodilia skupaj 56.144 žiro računov in raznih banje osebnih dohodkov. Spremljanje rasti osebnih dohodkov
drugih računov uporabnikov družbenih sredstev. število teh je hilo še posebno občutljivo z oziroma na spremenjen naračunov Se je v letu 1976 povečalo za 16 odstotkov. Za 70 od- čin ugotavljanja dohodka, to je po plačani realizaciji, in
stotkov vseh računov je Služba vodila razčlenjeni promet, upočasnjene gospodarske itesti v letu 1976.
3. Kontrola spoštovanja zakonitosti v poslovanju uporabmedtem ko je v letu 1975 Služba razčlenjevala promet za
62 odstotkov vseh računov. Na podlagi žiro ifočunov in ra- nikov družbenih sredstev je bila usmerjena v dosledno upočunov izločenih sredstev je Služba mesečno obdelala 19.870 rabo zakonov in predpisov pri gospodarjenju z družbenimi
sredstvi. Težišče delovanja kontrole v Službi v letu 1976 pa
poročil.
Služba je nadalje zbrala in izračunala veliko število po- je bilo usmerjeno še pr&v posebno na dva nova zakona, to
datkov in izračunavala razne kazalce v zvezi z ustvarjanjem, sta zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih
delitvijo in uporabo družbenih sredstev na podlagi podatkov sredstev ter zakon o ugotavljanju in obračunavanju celotneiz zaključnih računov in periodičnih obračunov uporabnikov ga dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela.
Preventivna dejavnost kontrole je bila v okviru Službe iz.
družbenih sredstev. V letu 1976 je Služba zbrala in obdelala podatke iz 4921 zaključnih računov s področja gospodar- peljana s tako imenovano predhodno kontrolo. Ta predhodstva in negospodarstva ter iz 10.698 periodičnih obračunov. na kontrola je s svojo aktivnostjo preprečevala nezakonitoV zvezi z opravljeno revalorizacijo osnovnih sredstev in sred- sti pri porabi družbenih sredstev, zagotavljali pravilno vplaporočevaiec
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Sevanje in usmerjanje dohodkov družbenopolitičnim skupnostim in samoupravnim interesnim skupnostim; skrbela je za
pravilnost nalogov in bdela nad zakonitostjo pri razpolaganju s sredstvi v notranjem plačilnem prometu.
Pri izvajanju kontrolne funkcije so Službi povzročale
težave nejasnosti v predpisih in veliko število naknadnih
tolmačenj glede izvajanja posameznih zakonov, kar se je odražalo tudi v različnem ravnanju uporabnikov družbenih sredstev. Taki primeri ,so bili še zlasti pogosti pri izvajanju zakona o zavarovanju plačil, pri ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka ter pri predpisih, ki urejajo davke, prispevke in takse.
Služba je v letu 1976 opravila pri uporabnikih družbeni sredstev 2682 pregledov, to je nekaj več kot v predhodnem letu. Služba je izdala 519 določb za odpravo nezakonitosti. Prijav za kazniva dejanja pa je vložila 61. Najbolj
se je povečalo število vloženih prijav zla gospodarske prestopke, in sicer od 398 v letu 1975 na 1638 v letu 1976, pri
čemer je šlo to povečanje prijav predvsem na račun kršitev
določil zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. Služba je n'adalje zavrnila 33.388 predloženih
nalogov, kar je za 30 odstotkov manj kot v predhodnem
letu, in je k temu zmanjšanju pripomogla predvsem boljša
likvidnost. Številne so bile nepravilnosti tudi pri predlaganju raznih obračunov. Služba je zavrnila 10.725 nepravilnih
obračunov ter zahtevala popravke in dopolnitve. Največ nepravilnih obračunov je bilo ugotovljenih pri periodičnih obračuni?! in pri obračunih osebnih dohodkov in podobno.
Služba je ugotovila tudi 620 primerov nezagotovljenih sredstev in nezavarovanih plačil pri investicijah v teku 35 primerov neprijavljenih investicij.
4. Sodelovanje Službe z organi samoupravljanja, še zlasti
5 samoupravno delavsko kontrolo, se je v letu 1976 povečalo. Predstavniki Službe so se udeležili pri uporabnikih
družbenih sredstev 348 sej, pri čemer je odpadlo na seje
pri samoupravnih delavskih kontrolah 142 sej. V okviru organov samoupravljanja in delavske kontrole pa j« bilo proučenih 254 poročil in informacij Službe.
5. Posebno pozornost in angažiranost Službe v letu 1976
pa sta terjala zakon o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev in zakon o ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka v temeljnih organizacijah združenega
dela. V zvezi s tem so bila organizirana posvetovanja z uporabniki družbenih sredstev, katerih se je udeležilo preko
4000 oseb. Poleg tega so bil!a organizirana še posebna bazenska posvetovanja za delavce kontrole Službe, da bi se strokovno čim bolj usposobili. Oba zakona stia prinesla na področje plačevanja in ugotavljanja celotnega dogodka mnoge korenite spremembe, spočetka pa tudi številne nejasnosti, katere je bilo treba prečistiti, teikom leta pa tudi dopolniti in izpopolniti. Učinki obeh zakonov so se kmalu pokazali; nelikvidnost in neurejenost dolžniško-upniških razmerij
sta prenehali biti že kot več let trajajoči akutni problem,
onemogočena je bila porabia bodočega dohodka itd., še
bolj do izraza pa so prišle tudi razne težave in slabosti v
poslovanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi.
Pred začetkom uporabljanja določil zakonia o zavarovanju plačil, le-ta se je začel uporabljati s 1. Aprilom 1976, je
Služba zaradi razrešitve dolžniško-upniških razmerij iz predhodnega leta izvedla multilateralno kompenzacijo. Službia je
opravila tudi kontrolo neporavnanih obveznosti, dolžniki pa
so morali izdelati programe poravnave in upnikom izročiti
l&valirane menice. Uporaba novih instrumentov zavarovanja
plačil je zavzela že znaten obseg. Do konca leta 1976 so na
primer v SR Sloveniji prejele organizacijske enote Službe
57.173 menic za vnovčenje, s katerimi so bila zavarovana plUčila v znesku 17.097 milijonov din.
Ob sicer ugodnem uveljavljanju menice kot instrumenta
za zavarovanja plačil pa se je indosiranje menice doslej še
slabo uveljavilo, kar je verjetno deloma tudi posledica razmeroma ugodne likvidnosti gospodarstva.
6. Služba je bila usmerjeni k učinkovitemu in hitremu
opravljanju vseh poslov notranjega plačilnega prometa za
uporabnike družbenih sredstev in k pospeševanju plačilnega
prometa z uporabo instrumentov zavarovanja plačil.
Na območju SR Slovenije je znašal skupen promet v
plačilnem prometu 914 milijard dinarjev in se je v primerjavi z letom 1975 povečal po vrednosti za 36 odstotkov. V
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plačilnem prometu je Služba obdelala 75 milijonov nalogov. število obdelanih nalogov se je povečalo za 12 milijonov ali za 18 odstotkov. Kljub povečanemu obsegu poslovanja na področju plačilnega prometa je Služba dosegla hitrejše kroženje sredstev uporabnikov družbenih srdstev.
Od skupnega prometa v plačilnem prometu se je nanašalo na plačila v istem kraju, ko sta žiro računa nalogodajalca
in prejemnito'a pri isti podružnici SD, 60 odstotkov Vseh plačil oziroma 574 milijard din. Temu je umestno dodati še
14 odstotkov oziroma 127 milijard din prometa, fci je bil
opravljen po teleprinterju, telefonu, brzojavu in kliringu.
To pomeni, da je bilo 74 odstotkov vseh plačil oziroma 674
milijard din knjiženih še istega dne na računu nalogodajalca in prejemnika nakazila. Podatki za leto 1975 pa kažejo,
da je bilo brez zadrževanja v kanalih plačilnega prometa, torej še istega dne knjiženo na računih nalogodajalca in prejemnika 68 odstotkov vseh plačil ali 452 milijard din. To pomeni, da se je v letu 1976 povečal delež sredstev v plačilnem prometu, ki je bil preknjižen še istega dne z računa
nalogodajalca na račun prejemnika.
7. Organizacijsko-kadrovska usposobljenost in material,
no-tehnična opremljenost delavcev Službe sta se v letu 1976
delom'a izboljšali, število delavcev v Službi se je v letu
1976 povečalo za 176 ali za 7,5 odstotka. Do premikov je
prišlo tudi v kvalifikacijski strukturi zaposlenih, število delavcev z višjo in visoko izobrazbo se je povečalo od 18,5
odstotka v letu 1975 na 19,8 odstotka v letu 1976, vendar
stanje še ni zadovoljivo, s&j Službi kljub razpisom še ni
uspelo popolniti zlasti inšpektorskih in analitičnih delovnih
mest. Služba je vlagala znatne napore v strokovno usposabljanje svojih delavcev in je zato organizirala razne seminarje, tečaje in posvetovanja, 152 delavcev Službe je izredno študiralo, Služba pa je štipendirala 78 dijakov in študentov.
Tehnična opremljenost delavcev Službe m poslovanje se
v letu 1976 ni bistveno zboljšala. Zboljšali pa so se delovni
pogoji, ker so nekatere organizacijske enote oziroma njihove izločene delovne enote dobile nove poslovne prostore, s
čimer so se izboljšali tudi varnostni pogoji za delo z gotovino.
Avtomatizacija obdelave podatkov v letu 1976 ni napredovala
v predvidenem obsegu; zavirale so jo še zlasti uvozne restrikcije. Nadaljnja opremljenost Službe z avtomatizacijo je nujna, da bo Služba lahko bolj kvalitetno in pravočasno zmagov predvidenem obsegu; zavirale so jo še zlasti uvozne restrikvala vedno večji obseg poslov. Služba ima izdelan program
8. Pri opravljanju svojih rfalog je Služba vzdrževala tesne stike tudi z raznimi organi, s katerimi je bila vezana po
funkcionalni in strokovni plati.
Tesno je bilo sodelovanje Službe z raznimi organi glede
priprave in uporabe predpisov. Služba je v zvezi s tem ugotavljala in posredovala tudi razne probleme in pojave pri
izvajanju predpisov in ukrepov ekonomske politike ter s tem
omogočala pristojnim organom sprejemanje potrebnih ukrepov.
Po strokovni strani in v zvezi z ugotovljenimi kaznivimi
dejanji in gospodarskimi prestopki je Služba sodelovala z
javnimi tožilstvi, sodišči in organi za notranje zadeve. Z
javnimi tožilstvi in sodišči je bilo intenzivnejše sodelovanje
ob uveljavljanju zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev.
Služba je strokovno sodelovala tudi z gospodarsko zbornico, sindikati in drugimi družbenopolitičnimi organizacijami. Služba je sodelovala tudi z zavodom za statistiko in to
še zlasti v zvezi z prerazvrščanjem uporabnikov družbenih
sredštev v smislu nove enotne klasifikacije dejavnosti, ki
je začela veljati z letom 1977.
9. Službi opravlja zadeve, ki spadajo v njeno delovno
področje, po svojih organizacijskih enotah, število organizacijskih enot se v letu 1976 ni spremenilo. Službo družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je v letu 1976 sestavljalo
skupaj 52 organizacijskih enot in izločenih delovnih enot.
Organizacijskih enot je bilo 15, to so centrala in 14 podružnic. Izločenih delovnih enot pa je bilo skupiaj 37; le-te je
sestavljalo 32 ekspozitur in 5 poslovalnic. Izločene delovne
enote poslujejo v okviru podružnic, razmeščene pa so v
posameznih ekonomsko razvitejših krajih.
Služba opravlja naloge in zadeve v okviru svojih posameznih funkcij. Služba opravij'a zadeve evidence in statisfciporočevalec

ke ter informacijsko analitične zadeve o razpolaganju z
družbenimi sredstvi, kontrolo pravilnosti podatkov in zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi, kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih sredstev do
družbene skupnosti, notranji plačilni promet, kakor tudi
druge zadeve, ki jih določa zakon o službi družbenega

knjigovodstva. Vse te funkcije tvorijo v okviru vsake podružnice in v okviru celotne Službe med seboj povezano
organsko celoto. Ekspoziture in poslovalnice pa opravljajo
samo del rialog po posameznih funkcijah Službe (na primer: plačilni promet, interna kontrola).

NARODNA BANKA SLOVENI JE
ZAKLJUČNI RAČUN
prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1976 (ESA-796)
Na temelju 12. čl. zakona o Narodni banki Slovenije (Ur. B) IZDATKI
list SRS št. 3/73) je svet Narodne banke Slovenije na seji dne
ZR
Fin. načrt
24. februarja 1977 sprejel zaključni račun prihodkov in izdat1976
1976
kov Narodne banke Slovenije za leto 1976, ki izkazuje:
• skupne prihodke
izdatke po finančnem načrtu
za nadomestna stanovanja
del obresti za NBJ Jugoslavije
po odloku
presežek dohodka
ki se deli:
posebni rezervni sklad
za proračun SR Slovenije

185,708.574.83 din
69,348.893.35 din
5,000.000.— din
64,016.661.40 din
47,343.020.08 din
4,734.302,— din
42,608.718.08 din

Finančno poslovanje Narodne banke Slovenije za leto 1976
je določeno s finančnim načrtom Narodne banke Slovenije, ki
ga je sprejel Svet Narodne banke Slovenije na seji 27. februarja 1976, potrdila pa Skupščina SR Slovenije z odlokom objavljenim v Uradnem listu št. 15 z dne 4. junija 1976.
Z Zaključnim računom prihodkov in izdatkov Narodne
banke Slovenije so dokončno ugotovljeni prihodki in izdatki
Narodne banke Slovenije. Z Zaključnim računom se izvrši
delitev ostanka dohodka v skladu z 58. členom zakona o Narodni banki Slovenije.
Realizacija prihodkov in izdatkov v primerjavi s finančnim načrtom je naslednja:
A) PRIHODKI
Fin. načrt
1976
— obresti od kreditov
44,900.000.00
— nadomestila za odstopljena sredstva OZD
77,000.000.00
52,100.000.00
— prihodki po tarifi
— ostali prihodki
960.000.00
od agencijskih poslov
ostali prihodki
174,960.000.00
Prihodki skupaj

ZR v dinarjih
1976
Indeks
54,896.399.60

122

77,043.428.00
52,762.288.43

100
101

1,002.811.35
3.647.45
185,708.574.83

104
—
106

Prihodke pridobiva NB Slovenije v glavnem iz nasledjnih
virov:
— Obresti od kreditov, danih poslovnim bankam. Njihova
višina je odvisna od ukrepov kreditno-monetarne politike, cd
gospodarske aktivnosti OZD v obračunskem obdobju in od
politike obrestnih mer NB. Ta se določa enotno za vso državo. Z obrestmi od kreditov so izenačena tudi nadomestila za
odstopljene kredite OZD.
— Prihodki po tarifi in ostali prihodki, ki jih NB Slovenije zaračunava pri svojem poslovanju. Tudi tarifa je enotna za vso državo in se v preteklem letu ni spreminjala.
— Prihodki od agencijskih poslov se nanašajo na posle,
ki jih po posebni pogodbi opravlja NB Slovenije za SR Slovenijo.
poročevalec

— prevoz in zavarovanje
200.000.00
denarja
— za študije, raziskave,
960.000.00
publikacije in ostalo
6,800.000.00
— amortizacija
— za adaptacijo poslovne
12,000.000.00
stavbe in rez. trezorje
— sredstva za delovno
49,50.000.00
skupnost
— za nadomestna
stanovanja
— del obresti za NBJ
Izdatki skupaj

Indeks

34.667.80

17

1,014.225.55
6,800.000.00

105
100

12,000.000.00

100

49,500.000.00

100

5,000.000.00
64,016.661.40
138,365.554.75

Izdatki Narodne banke Slovenije so se gibali v okviru
predvidenih s finančnim načrtom in se nanašajo na:
a) izdatke za varnost poslovanja z gotovino in drugimi
vrednostmi, vključno z investicijami za te namene. Na izdatke
v zvezi s študijami, raziskavami in ostalimi izdatki za napredek bančnega poslovanja. O njih neposredno odloča Svet
Narodne banke Slovenije. To so: prispevek Centru za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju, stroški strokovnega
seminarja, prispevek Tanjugu za uporabo finančnega servisa,
stroški za numizmatiko ter delno plačilo projekta: »Spremljanje sprememb v denarno kreditnem sistemu s stališča izvajanja ustave« in raziskave »Mesto SR Slovenije v procesu družbene reprodukcije in v plačilni bilanci SR Jugoslavije.«
b) Sredstva odobrena za adaptacijo poslovne stavbe in
rezervnih trezorjev so bila uporabljena v skladu z načrtom
adaptacije. Obnova poslovne stavbe Narodne banke Slovenije
teče že četrto leto. Končana so dela v kletnih prostorih, trezorjih z delom dovoza do trezorja, arhiv, pritličje ter prvo
in drugo nadstropje. Z odobrenimi sredstvi po ZR za leto
1976 se bodo v 1. 1977 dela nadaljevala v tretjem in četrtem
nadstropju. V letu 1978 bi bilo treba delo nadaljevati v V.
nadstropju vključno z ureditvijo strehe. S tem bi bila adaptacija poslovne stavbe zaključena.
c) Sredstva, ki jih razporeja delovna skupnost so realizirana v višini, ki je bila predvidena v finančnem načrtu.
Svet delovne skupnosti je podrobneje opredelil namene koriščenja teh sredstev v finančnem načrtu delovne skupnosti
in je tudi redno spremljal njihovo koriščenje v planiranih
okvirih. Sredstva za osebne dohodke je delovna skupnost delila v skladu z družbenim dogovorom o delitvi osebnih dohodkov, resolucijo o družbeno ekonomskem razvoju SR Slovenije, v skladu s samoupravnim sporazumom v grupaciji
bank in na osnovi sporazuma o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov delovne skupnosti Narodne banke Slovenije ter
končno po merilih za ugotavljanje delovnega uspeha delavcev
v Narodni banki Slovenije.
Po potrditvi zaključnega računa za leto 1976 bo presežek
dohodka odveden republiškemu proračunu.
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Svet Narodne banke Slovenije je v zvezi z izdatki Narodne banke Slovenije sprejel naslednja sklepa, ki jih predlaga
v potrditev Skupščini SR Slovenije:
a) da Narodna banka Slovenije v letu 1976 ne izloči sredstev v posebni rezervni sklad v skladu s 56. členom zakona o
Narodni banki Slovenije. Sredstva tega sklada znašajo 43,990
tisoč din in zadoščajo za namene določene v 57. čl. zakona,
to je za kritje eventuelno neizterljivih terjatev in za kritje
eventuelne razlike, ki bi nastajala med dohodki in izdatki
Narodne banke Slovenije;
b) da se Narodni banki Slovenije odobrijo dodatna sred-

stva za nadomestna stanovanja v višini 5,000.000,— din. Zaradi potrebe po razširitvi poslovnih prostorov in zaradi varnosti poslovanja glede na značaj dela Narodne banice Slovenije je potrebno izprazniti vsa privatna stanovanja v poslovni
stavbi. Postopna preselitev strank in nakupi nadomestnih stanovanj je odvisna od razpoložljivih sredstev v te namene, ki
jih narodna banka pridobiva od leta 1974 dalje. Z odobritvijo
5 milijonov po ZR 1976 bi banka pridobila sredstva za izselitev še zadnjih 8 najemnikov, ki imajo skupno 631 kv. m
stanovanjske površine v upravi zgradbe, tako da bi bila celotna stavba na razpolago za poslovne namene.

NARODNA BANKA SLOVENIJE
FINANČNI NAČRT
prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1977 (ESA-797)
Svet Narodne banke Slovenije je na podlagi 12. člena zaOstanek dohodka, zmanjšan za del obresti, ki pripadajo
kona o Narodni banki Slovenije (Ur. list SRS štv. 3/73) na Narodni banki Jugoslavije v skiadu s 77. členom zakona o Naseji dne 24. februarja 1977
rodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju
NB republik in AP (Ur. list štev. 49/76), se razporedi v skladu z določili zakona o Narodni banki Slovenije.
s prej ea
finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1977, ki izKončni obračun prihodkov in izdatkov predvidenih v fikazuje
nančnem načrtu bo opravljen po zaključnem računu.
— prihodke v znesku din 211,017.000,—
Narodna banka Slovenije pridobiva sredstva za financi— izdatke v znesku din 77,750.000.—
ranje
svojih dejavnosti iz prihodkov od obresti za kredite iz
Obrazložitev:
primarne emisije, od nadomestil kreditov prepuščenih orgazdruženega dela v trajno uporabo, prihodkov po
V skladu z določbami 12. člena zakona o Narodni banki nizacijam
za storitve in iz drugih prihodkov, ki jih doseže pri
Slovenije poteka financiranje Narodne banke Slovenije po tarifi
finančnem načrtu, ki ga spnaime Svet Narodne banke, po- svojem poslovanju.
Iz prihodkov krije Narodna banka Slovenije izdatke, ki
trdi pa Skupščina SR Slovenije.
jih ima pri svojem poslovanju, Narodni banki Jugoslavije
Načrt prihodkov in izdatkov v letu 1977 v primerjavi pa odstopi del prihodka od ooresti in nadomestil za odstopS prihodki in izdatki v letu 1976 naslednji:
ljena sredstva OZD v trajno uporabo. Višino sredstev za Narodno banko Jugoslavije določi s posebnim odlokom za vsako
leto Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije.
Skupni prihodki:
Predlog finančnega načrta za leto 1977 je pripravljen na
v tisoč din
leto 1976 plan 1977
Indeks podlagi izvršitve za leto 1977, predvidenih sprememb v obsegu kreditov Narodne banke Slovenije — poslovnim bankam
1. Obresti od kreditov
in v skladu s predvidenimi ukrepi kreditno-monetarne in
poslovnih bank
devizne politike v letu 1977, ki vplivajo na prihodke in iziz primarne emisije
54.896
76.917
140
datke Narodne banke Slovenije. Upoštevano je:
2. Nadomestila za odstopljena
—
da bodo obrestne mere za rfane kredite ostale na ravni,
sredstva OZD
77.043
77.000
100
zatečeni konec leta 1976 in da bo obseg kreditov porastel
glede na poprečno stanje kreditov v letu 1976,
3. Prihodki od provizij
in drugih nadomestil
—
da
bo nadomestilo za odstopljene kredite OZN znašalo,
za storitve po tarifi
52.762
56.000
106
kot v preteklem letu, 2,5 %
4. Drugi prihodki
— da bo tarifa za storitve NB Slovenije ostala nespremenje(agencijski posli NBS)
1.007
1.100
109
na, da pa bo v letu 1977 doseženo približno 6 % povečanje deviznega plačilnega prometa s tujino
Skupaj prihodki
,
185.708
211.017
114
— da bodo stroški v zvezi z oskrbovanjem sedežev SDK v
republiki z gotovino precej porastli glede na preteklo
Izdatki:
leto,
1. Za študije, raziskave,
— da so sredstva za nadaljevanje financiranja študij in raza napredek bančnega
ziskav za napredek bančnega sistema predvidena v višini
poslovanja in ostalo
1.014
1.100
dohodkov od agencijskih poslov Narodne banke Slovenije,
108
2. Prevoz denarja
35
200
— da so potrebna sredstva
nadaljevanje adaptacije poslovne stavbe in izgradnje rezervnih trezorjev, predvidena
3. Adaptacija poslovne stavbe
v višini kot v letu 1976,
rezervni trezorji in stroji
12.000
12.000
100
— da bodo poslovni stroški porastli v zvezi s povišanjem
4. Amortizacija
6.800
6.800
100
cen za okoli 17 %,
5. Poslovni in drugi stroški
14.832
17.450
117
— da je potrebno sredstva za delovno skupnost povečati
6. Sredstva za delovno skupnost
glede na leto 1976 v skladu s samoupravnim sporazumom
o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za deza osebne dohodke
litev sredstev za osebne dohodke, ki velja za poslovne
in sklade
34.668
40.200
116
banke, Narodno banko, SDK in v skladu s sindikalno listo
Skupaj
69.349
77.750
112
za leto 1977 za okoli 16, odstotkov.
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poročevalec

AKTUALNI PROBLEMI
v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združenega dela (ESA-792)
Organiziranje samoupravnega sodstva je kompleksna in publiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
zahtevna naloga. Pri tem ni mogoče prezreti dejstva, da se V okviru skupnosti je bila formirana posebna komisija, ki
posega na področje, ki je bilo doslej v izključni domeni je oblikovala izhodišča za ustanovitev posebnega sodiščia
države (rednega sodstva) in ki tiakorekoč desetletja deluje združenega dela, po opravljenih konzultacijah (z republiškim
po nespremenjenih načelih. Način funkcioniranja pravosod- sekretariatom za delo, republiškim sekretariatom za pravoja, to je, reševanje konfliktnih situacij, ima globoke koles- sodje, organizacijo uprave in proračun, sodiščem združenenice, iz katerih ga ni lahko in enostavno premakniti. To ga dela SR Slovenije ter vrhovnim sodiščem SR Slovenije)
je razumljivo, če se upošteva njegoVa funkcija, ki jo je oprav- pa je pripravila tudi predlog sklepa o ustanovitvi posebneljalo. Poleg tega pa se moramo zavedati tudi dejstva, da za ga sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega ziaorganiziranje m delovanje samoupravnih sodišč v svetu ni varovanja v SR Sloveniji.
vzora. Do rešitev vsakega kompleksa vprašanj, ki se tu po2. Izobraževalna skupnost SR Slovenije je že pripravila
javljajo, se je treba dokopati na podlagi lastnih spoznanj. delovno gradivo za ustanovitev posebnega sodišča združeZato je tudi razumljiva pozornost, ki jo temu vprašanju nega dela, vendar skupnosti še ni uspelo preveriti pravilposvečajo družbeni dejavniki.
nosti nekaterih izhodišč in opredelitev v tem delovnem graSkupščina SR Slovenije je že večkiiat obravnavala pro- divu. Iz gradiva izhaja, da bi bilo smotrno ustanoviti skupblematiko organiziranja samoupravnega sodstva. Poudarjeno no posebno sodišče združenega dela za vse izobraževalne
je bilo, da morajo samoupravna sodišča (poravnalni sveti, skupnosti v SR Sloveniji, ker je vzgojno-izobraževalni sistem
arbitraže, razsodišča, sodišča združenega dela in druga sa- enoten, ker vse skupnosti vodijo enotno vzgojno-izobražemoupravna sodišča) čimprej pričeti z delom ter da mora valno politiko, imlajo skupne razvojne načrte itd. Tako popotekati proces vzpostavljanja rednega in samoupravnega sebno sodišče združenega dela bi bilo specializirano za razsodstva istočasno in sinhronizirano. Na seji dne 31. 3. 1976 reševanje spornih odnosov v izobraževalnih skupnostih in
so vsi trije zbori skupščine SR Slovenije ob obravnavi po- bi zagotovilo enako odločitev v enakih sporoih z različnih
ročila družbenega pravobranilca samoupravljanja in sodi- območij. Menijo, da je posebno skupno sodišče racionalšča združenega dela SR Slovenije sprejeli stališča, v katerih nejše tudi zaradi zagotovitve materialnih in organizacijskih
že ugotavljajo, da so se sodiščia združenega dela in družbeni
3. Kulturna skupnost Slovenije se je o ustanovitvi popravobranilci samoupravljanja uspešno uveljavili pri razre- sebnega
združenega dela posvetovala s sodiščem
ševanju sporov, do katerih prihaja v združenem delu in v združenegasodišča
dela v Ljubljani, njena strokovna služba pa pridrugih samoupravnih organizacijah. V teh stališčih se je pravlja delovno
za ustanovitev posebnega sodišča
skupščina SR Slovenije zavzela za pospešeni in odločnejši združenega dela. gradivo
Pri pripravi gradiva sodelujejo z izobrapristop k organiziranju posebnih sodišč združenega dela.
ževalno skupnostjo SR Slovenije. Doslej so zlasti obravnaOrganiziranje posebnih sodišč združenega dela počasi vali možnosti in upravičenost ustanavljanja posebnega sonapreduje, čeprav so se poleg republiškega sekretariata za dišča združenega dela za več samoupravnih interesnih skuppravosodje, organizacijo uprave in proračun tudi družbeno- nosti s področja družbenih dejavnosti. Omenjeno delovno
politične organizacije angažirale v smeri pospešitve organizi- gradivo bo pripravljeno v taki obliki, da bo izvršni odbor
ranja teh sodišč.
kulturne skupnosti Slovenije lahko zavzel načelna stališča
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo upra- glede potrebnosti ustanovitve posebnega sodišča združenega
ve in proračun je na podlagi sklepa komisije za pravosodje dela, števila sodišč v okviru skupnosti, vrsti sporov, ki naj
skupščine SR Slovenije oktobra 1975 opozoril samoupravne bi jih reševalo itd. šele po opredelitvi teh stališč bo mogoče
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in ustrezne repub- pripraviti konkretne akte o ustanovitvi posebnega sodišča
liške upravne organe na zakon o sodiščih združenega defe združenega dela.
ter na možnost ustanovitve posebnih sodišč združenega de4. Dne 29. septembra 1976 je bil sestanek predstavnikov
la. Hkrati je te organe zaprosil za obvestilo o sprejetih ukre- skupnosti socialnega skrbstva, zdravstvene skupnosti, skuppih za ustanovitev teh sodišč.
nosti zaposlovanja in skupnosti otroškega varstva. NačeloV težnji, da bi se pospešil proces formiranja sodišč zdru- ma šo se zedinili, da bi kazalo ustanoviti skupno posebno
ženega delh, je republiški sekretariat za pravosodje, orga- sodišče združenega dela 2& spore, ki nastlajajo v teh samonizacijo uprave in proračun 29. marca 1976 povabil na se- upravnih skupnostih. Sklenili pa so, naj vsaka skupnost
stanek predstavnike samoupravnih interesnih skupnosti na zase podrobneje prouči vse možnosti in ovire za ustanovitev
področju družbenih dejavnosti in predstavnike ustreznih re- skupnega posebnega sodišja združenega dela. Posebej so
publiških upravnih organov. Ugotovljeno je bilo, da je v po- opozorili, da bi za področje menjave dela bile primernejše
sameznih skupnostih sicer prišlo do prvih razgovorov o usta- arbitraže, saj pri regionalnih zdravstvenih skupnostih že
novitvi posebnih sodišč združenega dela, da pa stališča še obstajajo arbitraže po 164. do 166. členu zakona o zdravstveniso sprejeta in da tudi še ni prišlo do dogovorov med nem varstvu.
5. Zveza skupnosti za zaposlovanje je po preliminarnih
samoupravnimi interesnimi skupnostmi podobnih družben?!
dejavnosti o ustanovitvi skupnih posebnih sodišč združene- podatkih analize o samoupravni organiziranosti skupnosti
ga dela. Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo za zaposlovanje in o uresničevanju ustavne vloge samoupravuprave in proračun se je septembra 1976 ponovno obrnil nih interesnih skupnosti za družbene de'iavnosti na podlana izvršne odbore vseh samoupravnih interesnih skupnosti gi izhodišč in gradiva 4. seje republiške konference SZDL
na področju družbenih dejavnosti, da mu sporočijo, ali so Slovenije ugotovila, da ni razlogov za ustanovitev posebnih
že ustanovili posebno sodišče združenega dela oziromla kako sodišč združenega dela izključno za področje samoupravne
daleč so priprave za njegovo ustanovitev. Od 12 zaprošenih interesne skupnosti za zaposlovanje.
6. Telesnokulturna skupnost Slovenije meni, da za njisamoupravnih interesnih skupnosti jih je le 8 posredovalo
podatke. Republiški sekretariat se je še nadalje aktivno hove skupnosti ne bi ustanavljali posebnih sodišč združenevključeval v razpiHve o ustanavljanju posebnih sodišč zdru- ga dela, ker telesnokulturne skupnosti niso sestavni del skupženega dela, zlasti na področju invalidskega in pokojninske ščinskega sistema, vendar bodo problem še proučili.
7. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije pripravlja
ga zavarovanja.
V pogledu ustanavljanja sodišč združenega dela je ste- ustanovitev sodišča združenega dela. Predlog je, da se sodišča za sedaj ustanovijo po regijah in ne za vsako samonje naslednje:
1. Najhitreje so stekle priprave za ustanovitev posebne- upravno interesno skupnost posebej.
Iz gornjega pregleda je razvidno, da posamezne samoga sodišča združenega dela v okviru skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije. Omenjena upravne interesne skupnosti z različno intenzivnostjo pristoskupnost je že v letu 1976 na seji skupščine sprejela načelno pajo k ustanavljanju posebnih sodišč združenega dela. Tustališče, da se ustanovi posebno sodišče združenega dela do di zanje je urejanje sodnega varstva na novih osnovah
konca junija 1977, potem ko bo predhodno spremenjen re- nekaj povsem novega. Ob kadrovski deficitarnosti strokovporocevalec
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nih služb to drugih problemov, s'katerimi se soočajo pri
svojem delu, je morda mogoče tolmačiti pomanjkanje pobud in jasnejših opredelitev v pogledu razreševanja sporov prek samoupravnih sodišč. To pa seveda ne more biti
dovolj tehtno opravičilo, da se ustavna koncepcija samo-

Predlog za izdajo
zakona o živinoreji

Sistemsko je doslej urejal
materijo temeljni zakon o
ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem
varstvu živine (Uradni list
SFRJ št. 16/65 in 29/66). SR
Slovenija pa je za specifično
urejanje nekaterih vprašanj
s tega področja sprejela svoj
zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine (Uradni list SRS št. 4/67). Na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustave SFRJ je temeljni zakon prenehal veljati, z
njim pa tudi vsi predpisi,
ki so bili izdani na njegovi
podlagi. Zaradi tega je potrebno materijo s področja ukrepov za pospeševanje živinoreje
čimprej urediti z republiškim
zakonom. Z novim zakonom
je potrebno uresničiti tudi načela o temeljnih medsebojnih
razmerjih, ki nastajajo v živinorejski proizvodnji, v predelavi in prometu z živino in
živalskimi proizvodi med delavci, oziroma med delavci in
organiziranimi kmeti. Upoštevati je potrebno razen tega
tudi, da številni ukrepi, ki so
bili predpisani z do sedaj veljavnimi zakoni, ne ustrezajo
več spoznanjem , ki jih je na
tem področju dosegla stroka.
Podlago za izdajo zakona o
živinoreji predstavljajo določbe prvega odstavka 40. člena, drugega in tretjega odstavka 51. člena, tretjega odstavka 89. člena in 2. točke
prvega odstavka 321. člena
Ustave SR Slovenije.
Živinoreji, ki je glavna panoga kmetijstva v Sloveniji
in je glavni vir pridobivanja
hrane, je potrebno zagotoviti
razvoj predvsem v smeri, da
se izboljša zmogljivost pri
vseh domačih vrstah živali za
večje pridobivanje mesa, mleka, jajc, medu itd. Zakon naj
bi se zato nanašal na rejo
goveda, prašičev, konj, perutnine, drobnice in čebel.
Zagotoviti je treba uresničevanje skupnih interesov v
proizvodnji, predelavi in pro12
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upravnega sodstva dovolj hitro in zavzeto ne uveljavi v
praksi. Zato bodo samoupravne interesne skupnosti v prihodnje morale ob pomoči drugih družbenih dejavnikov odločneje in bolj zavzeto pristopiti k formiranju posebnih sodišč združenega dela.
meta živine in živalskih proizvodov na podlagi zakona.
V predlaganem zakonu, naj
bi bile predpisane tudi nekatere obveznosti za družbenopolitične skupnosti .
Obveznost SR Slovenije naj
bi bila predvsem skrb za uresničevanje programov izvajanja zadev posebnega družbenega pomena. Za ta namen
naj bi zagotovila polovico
sredstev, če druga potrebna
sredstva zagotovijo organizacije združenega dela s področja proizvodnje, predelave
in prometa. Tu ne gre za nove obveznosti proračuna, ker
je SR Slovenije že doslej
sofinancirala zadeve, ki so
po Predlogu za izdajo zakona
posebnega družbenega pome-

na, kakor tudi določene naloge pospeševalne službe regionalnega in republiškega pomena.
Občine so doslej prispevale določena sredstva za pospeševanje živinoreje na podlagi družbenega dogovora o
splošni porabi in naj bi tudi
v bodoče v skladu s politiko
razvoja živinoreje na svojem
območju to v skladu s temelji družbenih planov razvoja
prispevale določena sredstva
v ta namen.
V Predlogu je predvideno,
da bodo izvajanje določb zakona nadzorovali občinski upravni organi, pristojni za
kmetijsko inšpekcijo in republiški kmetijski inšpektorat-

metu živine in živalskih proizvodov na temelju letnih planov in srednjeročnih programov, kar naj bi storili rejci,
organizacije združenega dela
ter njihove asociacije ob pomoči ustreznih strokovnih
služb.
Zadeve posebnega družbenega interesa naj bi bile reprodukcija, selekcija, kontrola
proizvodnosti in rodovništvo.
Ukrepi splošnega pomena, ki
naj bi bili določeni z novim
zakonom, pa so: vzreja novih
linij to pasem živali, načrtno
križanje za večjo prirejo mesa, mleka, jajc itd., oplojevanje živali ter urejanje proPredlog za sprememmeta s plemensko živino to
bo 18. člena zakona o
živinsko krmo. Zadeve posebnega družbenega pomena naj
gospodarjenju s stabi organizacije združenega dela uveljavljale na samoupranovanjskimi hišami v
ven način z družbenim dogovorjanjem v skladu s sadružbeni lastnini
(ESA-791)
moupravnim sporazumom o
temeljih planov to družbenim
planom. Predlagana je sklenitev družbenega dogovora
Družbem pravobranilec sa- Skupščine SR Slovenije, ki
med živinorejsko poslovno moupravljanja predlaga Ustav- so menili, da predlog družskupnostjo kot skupnostjo or- nemu sodišču SR Slovenije, benega pravobranilca Mariganizacij združenega dela s da oceni ustavnost 18. člena bor ni utemeljen ta da je omepodročja proizvodnje, prede- zakona o gospodarjenju s sta- njena zakonska določba v
lave in prometa živine to ži- novanjskimi hišami v druž- skladu z ustavo.
valskih proizvodov, Gospodar- beni lastnini, ki v nasprotju
Zakonodajno-pravna komisko zbornico Slovenije, Za- s temeljnimi načeli, 13. in sija ni soglašala z mnenjem
družno zvezo Slovenije. Bio- 143. členom ustave SR Slo- teh organov in je po preučittehniško fakulteto Univerze v venije določa, da pravice in vi določbe 18. člena zakona
Ljubljani, skupčinami, občin, obveznosti delavcev za oprav- o gospodarjenju s stanovanjIzvršnim svetom Skupščine ljanje del pri obratovanju skimi hišami v družbeni laSR Slovenije to drugimi za- stanovanjske hiše pri delu stnini menila, da delavci, ki
interesiranimi samoupravnimi in iz dela ureja samoupravni se zaposlujejo v stanovanjorganizacijami ali skupnost- sporazum, ki ga sklenejo sta- skih hišah kot hišniki, kurjami.
novanjske skupnosti in hišni či, snažilke in podobno, niNovost v Predlogu za izda- sveti, ne pa kot to določa so v enakopravnem položaju
jo zakona je zagotavljanje ustava SR Slovenije, delavci z delavci v drugih oblikah
združenega dela.
sredstev za uresničevanje za- sami.
Zakonodajmo-ipravna komiPravice to obveznosti dedev posebnega družbenega pomena z združevanjem dela sija je obravnavala navedem lavcev za opravljanje del pri
dohodka organizacij združe- predlog ter stališča, ki so jih obratovanju stanovanjske hinega dela s področja proiz- do predloga družbenega pra- še pri delu in iz dela se urevodnje, predelave in prometa vobralnica samoupravljanja jajo s samoupravnim sporaz živino in živalskimi proiz- Maribor zavzeli Republiški zumom, ki ga sklenejo stavodi in v primeru, da se ne sekretariat za delo to Odbor novanjska skupnost in hišuresničujejo planski cilji, mo- za stanovanj sko-komunalna ni sveti. Ta sporazum je
žnost obveznega združevanja vprašanja in varstvo okolja osnova za sklenitev pogodbe,
tiels sredstev družbene re- Zbora združenega dela ter s katero delavec in hišni svet,
produkcije s strani organiza- Odbor za urbanizem, stano- ki je sklepata, podrobneje
cij združenega dela s področja vanjsko-komunalna vprašanja določita obveznosti delavca
proizvodnje, predelave in pro- to varstvo okolja Zbora občin pri delu in iz dela.
poročevalec

Delavci, ki se zaposlujejo
v stanovanjskih hišah, nimajo možnosti, da bi sklepali
samoupravne sporazume in
si tako zagotavljali pravico
do oblikovanja sredstev za
osebno in skupno porabo v
skladu z načelom delitve po
delu in z družbeno določenimi osnovami in merili za delitev, ki veljajo za organizacije združenega dela, kot to
določa 32. člen ustave. Tem
delavcem merila za delitev po
delu določa samoupravni sporazum, sredstev skupne porabe pa sploh ne ustvarjajo.
Nobenega dvoma ni, da
imajo ti delavci položaj delavcev v združenem delu, saj
delajo s sredstvi v družbeni
lasti, čeprav je potrebno upoštevati poseben položaj teh
delavcev glede na naravo dela, ki ga opravljajo.
Komisija je menila, da je

glede na takšne ugotovitve
potrebno tem delavcem zagotoviti možnost za ustrezno
organiziranost, v okviru katere bi si zagotavljali pravico do sredstev za osebno in
skupno porabo. V skladu z
načelom delitve po delu.
Glede na navedeno je komisija menila, da je treba
v skladu z zakonom o združenem delu urediti samoupravni položaj teh delavcev s
tem, da se določbe 18. člena
ustrezno spremenijo.
Komisija je zato predlagala Zboru združenega dela in
Zboru občin, da v skladu s
378. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnavata predlog Ustavnega sodišča SR Slovenije, skupaj
s predlogom komisije in
sprejmeta ustrezen sklep glede spremembe 18. člena omenjenega zakona.

Predlog za izdajo
zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona
o družbeni pomoči
v stanovanjskem
gospodarstvu,
z osnutkom zakona

S predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu je odpravljen kriterij stopnje opremljenosti
stanovanja kot pogoj za pridobitev pravice do delne nadomestitve stanarine. S tem
je omogočena pridobitev pravice do nadomestila stanarine tudi takšnim imetnikom
stanovanjske pravice, ki upo-

Izaajo zakona predlaga
predlagatelj v skladu s 13.
točko 231. člena republiške
ustave. Ustavni zakon o izvedbi ustave SRS dtoloča, da
je nekdanji temeljni zakon
o založniških podjetjih in založniških zavodih, ki se še
poročevalec

naj bo celotni prihodek,
ustvarjen s svobodno menjavo dela. Avtorjem, ki svoje
avtorsko delo združujejo z
založniško organizacijo, naj
zakon da položaj podoben
položaju delavcev v založniški organizaciji.

Predlog za izdajo
zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona
o programiranju in
financiranju graditve
stanovanj, z osnutkom
zakona

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj
se razširja uporaba sredstev
za stanovanjsko graditev tudi na revitalizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, s
čimer je omogočena prenova
obstoječih hiš. S' tem zakonom je tudi modificiran način združevanja sredstev za

(ESA-809)

stanovanjsko graditev delavcev, zaposlenih pri delovnih
ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom in lastnimi delovnimi
sredstvi. S tem se pravice
in dolžnosti teh delavcev za
pridobitev stanovanja izenačujejo s pravicami in dolžnostmi delavcev v združenem
delu.

(ESA-808)

rabljajo standardna stanovanja (opremljena s centralnim ogrevanjem in podobno). S tem zakonom se tudi
prenaša od Raziskovalne skupnosti Slovenije odločanje o
izbiri in financiranju raziskovalnih nalog s področja
stanovanjskega gospodarstva
na neposredne interesente v
okviru stanovanjskih skupnosti.

Predlog za izdajo
zakona o založništvu

niških organizacitj, soodločanje ustanoviteljev in uporabnikov o bistvenih vprašanjih
dela založniške organizacije
in druge načine uresničevanja posebnega družbenega interesa v založništvu. Prevladujoča podlaga za pridobivanje dohodka v založništvu

(ESA-815)

uporablja kot republiški zakon, treba uskladiti z ustavo
do 30. junija 1977. Zakon naj
založniško dejavnost razglasi
za dejavnost posebnega družbenega pomena, v skladu
s tem pa določi posebne pogoje za ustanavljanje založ-

Predlog odloka
o pristopu
k ugotavljanju
katastrskega dohodka
Iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976 do
1980 izhaja obveznost, da se v
SR Sloveniji v letu 1977 izdela nov izračun katastrskega
dohodka. Način ugotavljanja
katastrskega dohodka ureja v
septembru 1976 sprejeti zakon
o ugotavljanju katastrskega
dohodka, ki v 7. členu določa, da o pristopu« k izračunu
katastrskega dohodka s posebnim aktom odloči Skupščina SR Slovenije.
V tem aktu je skladno z navedenim členom zakona treba
določiti tudi obdobja, po katerih se ugotavljajo pridelki,
cene in materialni stroški ter
rešiti vprašanje zagotovitve
sredstev za izvedbo izračuna.
Ob formuliranju predloga je
glede uporabe podatkov o

(ESA-810)

pridelkih, cenah in materialnih stroških predlagatelj upošteval tudi že kriterije iz predloga medrepubliškega dogovora o osnovnih kriterijih za
ugotavljanje katastrskega dohodka. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je že sprejel
sklep o pristopu k temu dogovoru in določil podpisnika.
Ob izračunu katastrskega dohodka naj bi v celoti uporabljali cene iz leta 1975 kot zadnjega leta, za katero so vsi
tovrstni podatki zbrani, kar
naj bi zagotavljajo čim ažurnejši izračun katastrskega do.
hodka. Cene tega leta so v
pretežni meri tudi v okviru
razprav cen z medrepubliškega dogovora, kar bo omogočilo tudi usklajevanje ravni k a.
tastrskega dohodka med repu13

blikami ob bodočih valorizacijah.
Podrobnejše določbe za izvedbo izračuna katastrskega
dohodka bodo vsebovali predzakonski predpisi, izdani na
podlagi 12. člena zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka.
Ker naj bi nove lestvice katastrskega dohodka uporabljali že za odmero davka iz kmetijstva za leto 1978, predlagani 3. člen odloka določa roke,

v katerih je treba posamezne
faze dela opraviti in to tako,
da bodo občinske skupščine
sprejele nove lestvice najkasneje do 31. oktobra 1977, veljati pa bodo začele potem, ko
jih bo sprejela Skupščina SR
Slovenije. Ob uporabi novih
lestvic je potrebno izračunati
katastrski dohodek za vsako
posamezno parcelo, le-teh pa
je v Sloveniji prek 4,5 milijona. Gre torej za zelo obsežno
delo, zato je točna časovna

opredelitev za izvedbo posameznih faz dela nujna.
Točna časovna opredelitev
za izvedbo teh nalog je potrebna tudi zato, ker bo poleg davčnega instrumentarija
za leto 1978 treba novi višini
katastrskega dohodka že za
leto 1978 prilagoditi tudi sistem zbiranja sredstev za
zdravstveno zavarovanje kmetov, za starostno zavarovanje
kmetov, preučiti instrumentarij za zbiranje samoprispevka,

na novo določiti dohodkovne
cenzuse v zvezi z uveljavljanjem pravice do otroških do.
datkov, raznih socialnih pomoči in drugo.
Predlog odloka tudi določa,
da sredstva za izračun katastrskega dohodka zagotovijo
občinske skupščine. Po oceni
bodo ti stroški znašali približno 10 milijonov dinarjev,
kar naj bi občinske skupščine
upoštevale ob sprejemanju
proračunov za leto 1977.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV

ZBOR OBČIN —23.3. 1977
Kdaj predpis, ki bo SIS omogočil najemanje posojil za gradnjo šol in drugih
objektov na področju družbenih dejavnosti?
Franc Svetel, delegat Zbo- ranje objektov določene gosra občin Skupščine SR Slo- podarske in negospdarske invenije iz občine Kamnik je frastrukture, če so njihovi inpostavil naslednje delegatsko vestitorji ali soinvestitorji
vprašanje:
družbenopolitične skupnosti
»Kaj je Izvršni svet že sto- oziroma drugi uporabniki
ril oziroma namerava ukre- družbenih sredstev izven goniti za spremembe predpi- spodarstva. Ta določila so
sov, s katerimi bi samoup- bila sprejeta predvsem tudi
ravnim interesnim skupno- iz razlogov, da bi se prestim omogočil najemanje po- prečila anticipirana poraba.
sojil za gradnjo šol in druZvezni zakon o posebnih
gih objektov na področju pogojih za dovoljevanje invedružbenih dejavnosti?«
sticijskih kreditov, bo pa
Odgovor je posredoval Dra- vsekakor potrebno uskladiti
gan Mozetič, namestnik re- z novo ustavo in zakonom
publiške sekretarke za fi- o združenem delu. Na posvetih z zveznimi organi — nonance.
Da bi prilagodili obseg po- silci zakonodajne aktivnosti
rabe realnim tekočim možno- tega področja — smo na to
stim gospodarstva, je Zvezna že opozorili in je pričakoskupščina na predlg Zvezne- vati, da bo v kratkem ta
ga izvršnega sveta že konec iniciativa tudi realizirana.
Izvršni svet Skupščine SR
leta 1972 sprejela zakon o
posebnih pogojih za dovolje- Slovenije bo podpiral prizavanje investicijskih kreditov. devanja, da bo tudi ta zakoDoločilo 6. člena tega zakona nodaja usklajena z že sprejein na osnovi zakona spreje- timi usmeritvami na področ
tih podzakonskih aktov je ju svobodne menjave dela.
onemogčeno bankam kreditiDohodkovni odnosi — dolgoročna perspektiva ekonomske stabilnosti proizvodnje in predelave ter garancija boljše in kontinuirane preskrbe potrošnikov
Vodja skupine delegatov za je postavil v zvezi s poloZbor občin iz skupščine obči- žajem na tržišču z mesom
ne Kamnik, tov. Milan Logar, in predvidenimi ukrepi za
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izboljšanje preskrbe in uskladitve cen mesa in živine, naslednje vprašanje:
Kako Izvršni svet ocenjuje sedanji položaj na tržišču
z mesom in kakšne ukrepe
namerava predlagati za izboljšanje preskrbe in uskladitev cen mesa in živine?
Odgovoril je Aleksander
škraba, namestnik predsednika Republiškega komiteja za
tržišče in cene.
Sedanji položaj na trgu z
mesom je posledica vrste
vzrokov, predvsem pa spremenjenih razmer, ki so nastopile v začetku leta 1976
z nastopom konjunkture izvoza govejega, svinjskega mesa
ter mesnih konzerv, kakor tudi posledica povečanih proizvodnih stroškov pitanja živine ter večjega povpraševanja
na domačem trgu.
Ob naraslem povpraševanju
na domačem trgu, so se od
kupne cene živine, predvsem
pa prašičev močno povečale
in tako se je razkorak med
nabavnimi cenami živine in
predpisanimi drobno-prodaj
nimi cenami mesa še bolj po
večal.
Vsakokrat, ko pride na trgu
do neusklajenih razmerij med
ponudbo in povpraševanjem,
se hkrati tudi iščejo razpoke
v predpisih ali pa se predpisi dosledno ne spoštujejo. Po
gostnost nespoštovanja pred
pisov na trgu z mesom (ne
opravičeno povečanje cen
preklasifikacija kakovosti me
sa, nespoštovanje standardov
ipd.), je močno prišlo do izraza v zadnjih mesecih lan
skega leta.
Zato je republiška tržna
inšpekcija koncem leta 1976
izdala navodila vsem občin
skim organom tržne inšpek
cije, ki so pristojni za promet trgovine na drobno, da
pogosteje kontrolirajo proda-

jo mesa. Inšpekcijski organi
so sicer ugotovili vrsto prekrškov, upoštevati pa je tudi treba, da učinkovitost organov tržnih inšpekcij v veliki meri zavisi od aktivnosti občanov, predvsem pa od
organizacij potrošnikov, ki bi
se morale čimprej in čimbolj vključevati v razreševanje problematike, ki zadeva
preskrbo z izdelki vsakdanje
rabe.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ocenjuje, da je preskrba s svežim mesom v primerjavi z lani, sedaj dokaj
zadovoljiva.
Z uskladitvijo drobnoprodajnih cen v Sloveniji s cenami, ki so se izoblikovale
na nekaterih drugih področjih Jugoslavije, bodo odpravljeni nekateri vzroki, ki povzročajo motnje na slovenskem trgu, s čimer pa se bo
hkrati izboljšala tudi preskrba. Znano je, da se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzemal za uskladitev odkupnih cen živine in
drobnoprodajnih cen mesa že
leta 1976 in sicer tako, da je
predlagal spremembo dogovora o načinu oblikovanja cen
za sveže meso v prodaji na
drobno (Uradni list SFRJ
št. 29/75). Kot je znano,
predlog SR Slovenije v letu
1976 ni bil sprejet in so z
dogovorom bile spremenjene
le cene prašičev, cene mlade
govedi pa smo v Sloveniji
povečali za znesek odpravljene dodatne republiške premije (1,50). Kasneje pa je na
nekaterih področjih države
prišlo do večjega povečanja
cen, kar je povzročilo motnje tudi na slovenskem trgu.
Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v okviru
medrepubliškega komiteja za
trg in cene že v januarju
1977 ponovil predlog, da se
poročevalec

dopolni dogovor o načinu
oblikovanja drobnoprodajnib
cen mesa tako, da se doseže
uskladitev cen na jugoslovanski ravni. Predlog je bil
sprejet, dogovor pa je bil
podpisan dne 11.3.1977.
Ob tem pa Izvršni svet ponovno opozarja, da se prizadevanja za oblikovanje dohodkovnih odnosov med organizacijami združenega dela, ki so proizvodno in poslovno povezane in to zlasti

pri mesu in mleku, prepočasi realizirajo, kljub temu, da
so bile ustrezne naloge op
redeljene že v resoluciji za
leto 1976, podrobneje pa v
letošnji resoluciji. Proces prehoda na dohodkovne odnose
je treba pospešiti, ker je to
edina dolgoročna perspektiva,
ekonomske stabilnosti proizvodnje in predelave ter garancija boljše in Kontinuirane preskrbe potrošnikov.

Kako tolmačiti 9. člen zakona
o dedovanju?
Lojze Lakner, vodja sku- benopravni osebi, ki je popine delegatov, ki delegirajo moč dala.
delegata v zbor občin, skupCe je torej skupnost sociščine občine Ljubljana-center alnega skrbstva dajala občaje na seji Zbora občin skup- nu socialno ali drugo pomoč,
ščine SR Slovenije dne 23.2. se premoženje, ki je postalo
1977 postavil delegatsko vpra- družbena lastnina, s sklepom
šanje, ali ne bi bilo umestno sodišča izroči tej skupnosti
tako tolmačenje 9. člena za- do višine vrednosti prejete
kona o dedovanju, da bi bila pomoči.
skupnost socialnega skrbstva,
Izjema so kmetijska zemki je dajala občanu socialno ljišča, ki jih ureja zakon o
ali drugo pomoč, upraviče- kmetijskih zemljiščih (Uradna prevzeti zapuščino pokoj- ni list SRS, št. 26/73). Po
nika brez dedičev, ki postane 52. členu tega zakona kmepo zakonu družbena lastnina. tijska zemljišča v družbeni
Odgovor je posredoval lastnini, na katerih nimajo
Vlado Tance, namestnik Re- pravice uporabe kmetijske
publiške sekretarke za pra- organizacije združenega devosodje, organizacijo uprave la, sestavljajo kmetijski zemljiški sklad, s katerim gospoin proračun:
Po zakonu o dedovanju dari kmetijska zemljiška
(Uradni list SRS, št. 15/76) skupnost. Izhajajoč iz navedenega določila imajo torej
postane družbena lastnina:
pravico uporabe na
— zapuščina brez dedičev lahko
kmetijskih zemljiščih v druž(9. člen)
beni lastnini razen kmetijske
— del zapustnikovega pre- zemljiške skupnosti le še
moženja, ki ustreza vredno- kmetijske organizacije zdrusti prejete socialne ali druge ženega dela. Te organizacije
pomoči družbene skupnosti so naštete v petem odstavku
(128. člen).
4. člena istega zakona. Zato
Odgovor na postavljeno skupnost socialnega skrbstva
vprašanje daje rešitev, dolo- ne more pridobiti pravice
čena v 128. in 129. členu za- uporabe na kmetijskem zemkona o dedovanju. V zakonu ljišču, ki je po zakonu o deje namreč sprejeta tudi kon- dovanju postalo družbena lacepcija, da se omeji dedova- stnina.
Ce je torej skupnost socinje premoženja osebe, ki je
uživalo socialno ali drugo po- alnega skrbstva zapustniku
moč družbene skupnosti. Ta dajala socialno ali drago poomejitev pa se izvede tako, moč, kmetijsko zemljišče pa
da del zapustnikovega premo- je sodišče moralo na podlagi
ženja, ki ustreza vrednosti drugega odstavka 128 člena
prejete socialne ali druge po- zakona o dedovanju izročiti
moči družbene skupnosti po- kmetijski izemljiiški skupnosti,
stane družbena lastnina. Pre- je ta dolžna izplačati vredmoženje, ki postane družbe- nost zapustniku dane socialna lastnina, se s sklepom so- ne ali drage pomoči skupnodišča izroči družbenopravni sti socialnega skrbstva.
Zakon o dedovanju še omo
osebi, ki je pomoč dala. če
se mora to premoženje, v goča, da se dediči v soglasju
skladu z veljavnimi predpisi, z družbenopravno osebo, ki
izročiti drugi družbenopravm je dajala zapustniku socialosebi, je ta dolžna izplačati no ali drugo pomoč, obveževrednost zapustniku dane so jo povrniti vrednost dane pocialne ali druge pomoči druž- moči. V tem primeru, sodiporočevalec

šče odloči, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje.
Zakon o dedovanju v 129.
členu dopušča možnost družbenopravni osebi, ki je dajala zapustniku socialno ali

drugo pomoč, odpovedati se
pravici do povračila te pomoči do konca zapuščinske
obravnave, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali
njegovi otroci, ki so sami
potrebni socialne ali druge
pomoči družbene skupnosti.

Kako poteka združevanje sredstev za
izgradnjo dijaških in študentskih domov?
Adela Zerjal, delegatka Zbo- ka iz B % sredstev za stanova,
ra občin Skupščine SR Slo- njsko izgradnjo, v samovenije iz občine Ljubljana upravnih sporazumih stanoŠiška je takole zastavila svo- vanjskih skupnosti, pa je sije delegatsko vprašanje:
tuacija še slabša. Po podatKaj in kako namerava ukre- kih Zveze stanovanjskih skupati Izvršni svet Skupščine pnosti je od 30 občin sklesRS glede zagotovitve nemo- nilo aneks k samoupravnemu
tenega poteka združevanja sporazumu 13 občin, ki so
sredstev za izgradnjo dijaških omenjeno določbo vnesle v
in študentskih domov na pod- sporazum in 5 občin, ki pri.
lagi družbenih dogovorovetuo nravljajo nove sporazume, dorazporejanju dohodka v l
čim je 5 občin že sprejelo
1976 in glede teh obveznosti nov sporazum, v 7 občinah pa
v samoupravnih sporazumih ta akcija še ne teče. Od osobčinskih stanovanjskih skup- talih 30 občin pa ni podatnosti za obdobje 1977—1980.
kov, verjetno pa situacija v
Trenutno stanje združeva- teh občinah ni veliko boljša.
nja sredstev za izgradnjo diOb tem primeru pa se nejaških in študentskih domov hote vsiljuje tudi vprašanje,
na podlagi družbenih dogovo- kako ie z odgovornostjo pod.
rov o razporejanju dohodka v pisnikov samoupravnih spoletu 1976 (s tem dogovorom razumov in družbenih dogovo
so se podpisniki obvezali, da rov za združevanje sredstev
bodo iz sredstev, namenjenih nasploh In povsod tam, kjer
za stanovanjsko izgradnjo, se ne spoštujejo in izvajajo.
združevali sredstva za dijaške
Na vnraSanie je odgovoril
in študentske domove v višini Leonold Ke.ižar, namestnik
0,3% od bruto osebnih dohod- predsednice Republiškega kokov) in opredeljevanja teh miteja za vzgojo in izobražeobveznosti ter v nove samo- vanje:
upravne sporazume o temeljih
Za zagotovitev potreb zdruplana za obdobje 1977—1980, ženega dela po kadrih in da
resno ogroža realizacijo sred- bi omogočili sposobnim učen.
njeročnega programa izgrad. cem in študentom nadaljnje
nje 23 domov za učence in izobraževanje v centrih usštudente v SR Sloveniji, ki merjenega izobraževanja in
jih je sprejela Izobraževalna glede na pereče pomanjkanje
skupnost Slovenije.
nastanitvenih kapacitet za
Realizacija družbenega do- učence in študente, je v legovora o razporejanju dohod- tu 1975 stekla organizirana
ka za leto 1976 je najbolj kri- samoupravna akcija za iztična v naslednjih občinah: gradnjo domov za učence in
Celje — 56 %, Cerknica — študente.
47 %, Dravograd — 2 %, Ko.
V maju 1975 je bil podpisan
čevje — 59%, Kranj — 60%, družbeni dogovor o nalogah
Ljubljana-Center — 60 %, Lju- pri samoupravnem sporazubljana-Vič-Rudnik — 52 %, mevanju in združevanju sredMetlika — 31 %, Mozirje — stev za gradnjo domov za
33 %, Ormož — 23 %, Radlje učence in študente. S tem
— 3 %, Ravne — 3 %, Ribnica je bila dana podlaga za za— 16 %, Slovenjske Konjice četek konkretne akcije. Druž— 5 %, Šentjur — 40 %, Šmar. beni dogovor je med drugim
je _ 5 %, Tolmin — 3 % in vseboval tudi okvire za zaVelenje — 0,5 %.
gotovitev potrebnih sredstev.
Glede opredeljevanja osnov- Ker so nastale težave glede
nega vira za združevanje združevanja sredstev, je Skusredstev za dijaške in študen. pščina SR Slovenije sprejela
tovske domove na podlagi intervencijski zakon za zadružbenega dogovora — Ur. gotovitev dela sredstev za
list SRS, štev. 2/77 v višini izgradnjo domov v letu 1976.
0,345 % bruto osebnega dohod- Tudi družbeni dogovor o raz15

porejanju dohodka v letu
1976 vsebuje, da se za stanovanjsko graditev izloča najmanj 6 % od bruto osebnih
dohodkov, v tem 0,3 % za
graditev domov za učence in
študente. Da bi akcija potekala še naprej v skladu s samoupravno sprejetim programom, je bil v januarju 1977
podpisan nov družbeni dogovor o nalogah pri samoupravnem sporazumevanju in
združevanju sredstev za gradnjo domov za učence in študente v obdobju od 1976 do
1980. Za urejanje vseh vprašanj v zvezi s citiranim družbenim dogovorom ter z njegovim uresničevanjem, so
udeleženci ustanovili odbor
podpisnikov, v katerega je
vsak udeleženec imenoval svojega predstavnika.
Odbor podpisnikov družbenega dogovora o nalogah podpisnikov pri združevanju sred
stev za gradnjo domov za
učence in študente v obdobju 1976—1980, je na svoji seji dne 23. 1. 1977 obravnaval
stanje združevanja sredstev
za gradnjo domov. Na podlagi podatkov SDK za leto 1976
je odbor odgovoril, da so se
sredstva na podlagi samoupravnih sporazumov, sklenjenih
na osnovi družbenega dogovora za izgradnjo domov v
letu 1975 in sredstva na podlagi zakona o zagotovitvi dela sredstev za izgradnjo domov v letu 1976, realizirala
skladno z načrtovano vsoto.
Sredstva po družbenem dogo.
vom o razporejanju dohodka
za leto 1976 pa glede na planirano vsoto izkazujejo primanjkljaj za 30 %.
Glede na obveznosti in naloge, ki jih odbor podpisnikov družbenega dogovora, je
le-ta s posebnim pismom dne
31. 1. 1977 seznanili Republiški koordinacijski odbor za
razporejanje dohodka, RK
SZDL, ZSS, Gospodarsko
zbornico Slovenije ter RK
ZSMS z ugotovljeno problematiko združevanja sredstev
na podlagi družbenega dogovora o razporejanju dohodka
za leto 1976.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije — odbor za družbene dejavnosti, je s posebnim
pismom predsednikom izvršnih svetov občinskih skupščin dne 1. 2. 1977 pozval lete, naj proučijo situacijo in
store vse potrebno, da se
sprejete obveznosti glede
sredstev za gradnjo dijaških
in študentskih domov izvršijo
še pred sprejetjem, zaključnih računov v TOZD-.
Družbene politične organiza_
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cije in gospodarska zbornica Trbovlje, Velenje (le 0,3 %, 7.500 ležišči.
Slovenije so pismo odbora vendar bodo ostanek ustrezV letu 1976 so začeli graditi:
podpisnikov obravnavale na no popravili), Zagorje.
sejah svojih izvršnih odborov
2. Novi samoupravni spora- — Dijaški dom Koper s 480
oziroma na predsedstvu gos- zum, ki vsebuje 0,345 °/o od ležišči
podarske zbornice.
BOD je v razpravi: Celje, — Dijaški dom Maribor s 480
Izvršni odbor predsedstva Domžale, Dravograd, Gornja ležišči
RK SZDL je 9. 2. 1977 s po- Radgona, Grosuplje, Ilirska — Dom šole za medicinske
sebnim pismom pozval vse Bistrica, Jesenice, Kamnik, sestre Ljubljana z 240 ležišči
občinske konference SZDL, da Kočevje, Ljutomer, Logatec, Omenjeni domovi bodo v av.
s politično akcijo pospešijo Mozirje, Metlika, Nova Gori. gustu letos predani svojemu
izpopolniti obveznosti zdru- ca, Ormož, Radlje, Radovlji- namenu.
V letu 1977 bodo začeli gra.
ževanja sredstev za gradnjo ca, Ribnica, Slovenska Bistrica, slovenj Gradec, Sežana, diti naslednje domove:
domov v letu 1976.
. Republiški svet ZSS je, 11. Šmarje pri Jelšah, Tržič, Vr- — Dom RŠC Velenje s 480
ležišči
2. 1977 s pismom podobne hnika, Žalec.
študentski dom Maribor s
vsebine pozval občinske sindi3. Aneks o 0,345% BOD k
kalne svete naj ukrenejo vse, veljavnim sporazumom je v 307 ležišči
da se obveznosti po družbe- razpravi v občinah: Kranj, — študentski dom Ljubljana
Lendava, Murska Sobota, Šen- z 250 ležišči
nem dogovoru izpolnijo.
— Dijaški dom Murska SoboGospodarska zbornica Slo- tjur, Brežice.
venije je 25. 2 1977 obvestila
4. Novega sporazuma, niti ta z 240 ležišči
medobčinske odbore gospo- aneksa k obstoječemu spora- — Dijaški dom Novo mesto s
darske zbornice o zadevni zumu zaenkrat še ne priprav- 480 ležiščiproblematiki in jih poziva ljajo: Ajdovščina, Črnomelj, — Dijaški dom RŠC Velenje
k skupni akciji za realizacijo Idrija, Krško, Laško, Lenart, bo še letos predano svojemu
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana. namenu.
sprejetih obveznosti.
Izvršni svet Skupščin« SRS
Republiška
konferenca Center, Ljubljana-Moste, LjuZSMS je s pismom dne 2- 2. bljana-šiška, Ljubljana-Vič, je sopodpisnik družbenega
1977 pozvala občinske konfe- Maribor, Novo mesto, Postoj- dogovora o nalogah pri samorence ZSMS, da v skladu s na, Ptuj, Ravne, Sevnica, Tre- upravnem sporazumevanju in
združevanju sredstev za grad.
sprejetimi obveznostmi, po- bnje, Tolmin.
krenejo akcijo za realizacijo
Izobraževalna skupnost Slo- njo domov za učence in študružbenega dogovora o raz- venije je na seji 26. decem- dente v obdobju 1976—1980.
porejanju dohodka v letu 1976. bra 1975 sprejela program Njegove naloge so opredeljeV istih dokumentih omen- gradnje domov za učence in ne v 6. členu citiranega dogojene družbenopolitične orga- študente v obdobju 1976— vora. Zavzemal se, bo skupaj
nizacije predlagajo občinskim 1980. program ni opredeljen z ostalimi podpisniki, da se
organizacijam, da v najkraj- po letih, temveč predstavlja samoupravno dogovorjena obšem času v sodelovanju z prioritetni red ngradnje v ka- veznost tudi po samoupravni
izvršnimi sveti skupščine ob- terem je zajetih 23 domov s poti v celoti izpolni.
čin, občinskimi stanovanjskimi skupnostmi ter drugimi
zainteresiranimi
dejavniki
prouče razmere v občinah za Nova zakonodaja bo oblikovala tudi
združevanje sredstev v sred- vprašanje rekonstrukcij in vzdrževanja
njeročnem obdobju, zlasti pa
poudarjajo, da je potrebna javnih cest
enotna družbenopolitična akTovariš Franc Kozar dele- slu zakona o javnih cestah
cija vseh podpisnikov in
gat
Lenart je po- (Ur. 1. SRS, št. 51/71) je potpredvsem družbenopolitičnih staviliz naobčine
41.
seji
Zbora občin rebno za rekonstrukcijo leorganizacij, da se še k veljavpridobiti tehnično dokunim samoupravnim sporazu- Skupščine SR Slovenije dne teh
mom o stanovanjski izgrad- 23.2. 1977 naslednje vpraša- mentacijo.
nji sprejme aneks o izplača- nje:
54. člen zakona o javnih
Slišali smo, da za rekon- cestah določa, da določbe členju dela stanovanjskih sredstev v višini 0,345 % BOS ter strukcijo nekaterih cest ni nov 32. do 52. tega zakona, ki
v samoupravne sporazume o potrebna celotna tehnična do- se nanašajo na samo gradnjo
temeljih plana za obdobje kumentacija, ki jo zahteva veljajo tudi za rekonstrukci1976—1980, vključi to določi- zakon o javnih cestah.
jo javnih cest. Določba 33.
lo.
V zvezi s tem prosim, da člena zakona o javnih ceKot nam je znano so pri- Izvršni svet odgovori na vpra- stah pravi, da se elementi za
poročila z razumevanjem spre- šanje, za katere ceste ni pot- projektiranje javne ceste dojeta in akcija za sprejemanje rebna celotna tehnična doku- ločijo tako, da ustrezajo kadoločil o izplačanju 0,345 % mentacija in ali obstojajo tegoriji ceste, vrsti in konfiod BOD v občinah že teče.
normativi glede širine cest, guraciji terena, po Katerem
Po podatkih zveze stanova, zavojev in vzponov, in kakš- naj cesta pelje, računski hitnjskih skupnosti Slovenije z ni so ti normativi, pod ka- rosti, gostoti in vrsti promedne 9. 3. 1977 je stanje v ob- terimi je možno opraviti re- ta ter obremenitvi za določekonstrukcijo brez omenjene no vozno dobo, po tehničnih
činah naslednje:
1, Novi samoupravni spora- ustrezne tehnične dokumen- predpisih o elementih za projektiranje javnih cest. Tehzumi, ki vsebuje določbo o tacije?
izločanju 0,345 °/o od BOD je
Na vprašanje je odgovorila, nični predpisi o elementih
sklenjen v občinah: Cerknica, Mara Fabjančič, pomočnica za projektiranje javnih cest
Hrastnik, Izola OSSS (Ko- predsednika Republiškega ko- so podani v pravilniku o tehper, Izola, Piran), Litija, Slo- miteja za promet in zveze: ničnih predpisih in osnovnih
»Za vse javne ceste v smi- pogojih, ki veljajo pri projekvenske Konjice, škofja Loka,
poročevalec

tiranju javnih cest; in objektov na njih (Ur. 1. SFRJ št.
12a69). Glede na navedeno
delegatu ne moremo konkretno odgovoriti na njegovo
vprašanje o normativih glede širine cest, zavojev in
vzponov.
Kaj je rekonstrukcija javne
ceste, pa je določeno v 53.
členu zakona o javnih cestah, ki pravi, da se za rekonstrukcijo javne ceste štejejo razširitev ceste m njenih objektov, dograditev enega ali več prometnih pasov,
deviacija ceste zaradi zboljšanja prometno-tehničnih pogojev, zgraditev ali dograditev nove konstrukcije ali nosilne plasti vozišča, glede na
zahtevano vozno sposobnost
in vozno dobo vozišča, iz-

gradnja manjkajočega mostu,
zamenjava starega ali provizornega mostu z novim stalnim mostom, izgradnja nadvoza ali podvoza na obstoječi cesti ter modernizacija
makadamskega cestišča.
Vprašanja v zvezi z gradnjo rekonstrukcije in vzdrževanjem javnih cest bodo ponovno proučevane in obravnavane v postopku za sprejem zakona o javnih cestah.
Glede na številne pripombe
k dosedanji ureditvi teh vprašanj, je pričakovati, da bo
nova zakonodaja oblikovala
tudi vprašanja rekonstrukcij
in vzdrževanja javnih cest
skladno s potrebami in možnostmi gospodarskega in družbenega razvoja.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA —
23. 3. 1977
Dolsko — nuklearno energetska cona
Ljubljane?
Na zastavljeno vprašanje smo se v SR Sloveniji dol
skupine delegatov iz 29. oko- goročno morali opredeliti do
liša Ljubljana-Bežigrad, ki jedrske energije za proizobravnava kot osnovno vpra- vodno električne energije. Rašanje, odločitev o lokaciji NE čunamo, da bi druga NE *
v Dolskem in s tem povezano močjo 1000 NW morala biti
vprašanje lokacije vskladišče- dograjena okrog leta 1992 in
nih zmogljivosti Petrola in glede specifičnih potreb obprojekta DMT SOZD Polikem močja morda proizvajati tuje odgovoril Drago Petrovič di precejšnje količine toplotčlan Izvršnega sveta Skup- ne energije.
Ljubljana mora čimprej
ščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komite- razrešiti koncept dolgoročne
oskrbe s toplotno energijo
ja za energetiko.
Generalni urbanistični plan po dograditvi TOL 2 v MoLjubljane sprejet 1964 je opre- stah. Predvidena gradnja TO
delil Dolsko kot nuklearno 3 in 4 v Dolskem, gre za komenergetsko cono v soglasju binirane kapacitete za provseh ljubljanskih občin. Nove izvodnjo električne toplotne
potrebe industrijskega razvo- energije v moči 500 MW in
ja so vzpodbudile ob iska- 200 giga kalorijtoplotne enernju lokacij tudi zahteve po gije. Za te kapacitete, ki naj
prekvalifikaciji
energetske bi pokrile tudi potrebe po
cone v Dolskem v industrijsko toploti za mesto še ni dolotransportno energetsko cono čen energetski vir. Po vsej
Ob tem je LUZ 4. marca pred- verjetnosti bodo to tekoča
ložil variatni predlog izrabe goriva, vendar bomo zaradi
cone Dolsko, ,kjer v eni iz plačilno bilančnih odnosov
med variant izključuje NE. naleteli na resne odpore, upoKer od LUZ še nismo dobi!) števajoč interese jugoslovanna razpolago omenjenega gra- ske dolgoročne energetske podiva, da bi ga temeljiteje pro- litike. Zato menimo, da se
učili, nameravamo to storiti bomo do leta 1980 morali dokončno odločiti o oskrbi z
čim ga sprejmemo.
Glede
razvoja
jedrske električno in toplotno enerenergije v Sloveniji ne bi po- gijo Ljubljane po letu 1990.
sebej poudarjal njene potre- Ljubljana se mora odločiti,
be, saj smo zaradi skromnih da vir električne in toplotne
domačih energetskih virov energije planira v ne preveposebno premoga, po 1980 le- liki oddaljenosti. Med tem:
tu vezani izključno na uvoz- menimo, da je najbolj prino energijo oz. še na raz kladna NE-TO v Dolskem.
položljive HE in uran. Zato Za lokacijo Ne in TEO v
poročevalec

Dolskem govori več razlogov,
ki jih je že analiziral IJŠ
in sicer:
— možnost ugodne naveza*
ve na 380 KV omrežje
— oskrba s hladilno vodo
— prosti zemeljski kompleksi
— oddaljenost od naselje
nih območij
— ekološko manj občutljiva lokacija
— oskrba mesta s toplotno
energijo.
Pomanjkljivosti so zlasti
slaba prevetrenost območja,
neugodna seizmika in poplavno območje.
LUZ je izdelal predštudijo,
ki sem jo že omenil, kakor
smo obveščeni je bila predmet razprave pri komisiji IS
mesta Ljubljane, kjer je bilo
ugotovljeno, da je potrebno

vzpostaviti kontakte z ustreznimi republiškimi organi. Na
to pobudo bo sklican razgovor oz. širši posvet, ki ga
bodo organizirali RSU, RKE,
RKDPIS, kjer naj bi odgovorili na nekatera odprta
vprašanja, ki s predštudijo
še niso rešena, poleg tega
pa definiran dolgoročni interes republike glede proizvodnje električne energije in razrešitev oskrbe mesta Ljubljane z električno in toplotno energijo po letu 1999 v
okviru dolgoročne energetske
bilance do leta 2000.
Problem je izredno strokovno zahteven in zato definitivnega odgovora ne morem
podati. Ko bodo odprta vprašanja razrešena oziroma dogovorjena bomo delegatom
posredovali izčrpnejši odgovor.

Zahteva za uvoz mleka umaknjena
Zahtevo za uvoz mleka je
Martin LEPŠINA, vodja delegatov 7. okoliša s področja postavilo poslovno združenje
kmetijske dejavnosti, je po- mlekarske industrije v Beostavil vprašanje glede na vest gradu (Mlekosim) za kritje
iz Kmečkega glasu z dne 16. potreb po mleku v nekaterih
2. 1977, da je predviden potrošniških središčih izven
uvoz približno 16 milijonov Slovenije.
litrov mleka, ki ga menda
Menimo, da ni razlogov za
primanjkuje na domačem tr- uvoz mleka za potrebe ljudsžišču in da bo cena uvožene, ke oskrbe. To kažejo tudi sta.
ga mleka znatno višja od do. tistični podatki o odkupu temače proizvodne cene- Mleko ga živila v zadnjih letih.
iz uvoza naj bi bilo na domaOd leta 1970 do 1975 se je
čem trgu predvidoma že v odkup
v Jugoslaviji
spomladanskih mesecih, se zvečal za mleka
60,7 Vo. Enako raste
pravi takrat, ko bo tudi do- tudi odkup
mleka v SR Slomača proizvodnja mleka verjetno večja. Glede na to po- veniji. V SR Sloveniji se je
v letu 1976 v primerjavi z le.
stavljajo delegati naslednje tom
1975 odkup povečal za
vprašanje:
11,6% in odkupljeno je bilo
— Zakaj se odločamo za preko 239 milijonov litrov
uvoz, če ugotavljamo, da ima- mleka.
mo realne pogoje za odkup
SR Slovenija že daljše obvečjih količin mleka že pri dobje pokriva delne potrebe
obstoječem staležu živine in drugih republik s svežim pada je tudi tega možno poveča- steriziranim
steriliziranim
ti? Menimo, da je vzrok za mlekom in mlekom v prahu
domnevno pomanjkanje mle- za potrebe ljudske prehrane
ka na domačem tržišču le in ima možnost to oskrbo
pomanjkljiva organizacija od. na osnovi dogovorov še povekupa mleka na območju ce- čati. Glede na to, da se je
lotne SFRJ.
prodaja konzumnega mleka v
— če bo uvoženo mleko druge republike iz SR Slovedražje od domače proizvodne nije v letu 1976 zmanjšala
cene, kdo in kako bo kril na- (prodano 34,3 milijonov listalo razliko?
trov) v primerjavi z letom
če je temu tako, ali ne bi 1975 (prodano 38,2 milijonov
bilo primerneje povečati na- litrov) in da se odkup mleka
pore za proizvodnjo in odkup v naši republiki stalno pove.
mleka ter doma zagotoviti za. čuje, so združeni proizvajalci
dostne količine tega potreb- in mlekarne v SR Sloveniji
pripravljeni nuditi še večje
nega živila.
Na vprašanje je odgovoril količine mleka mestom v druKamelo Budihna, namestnik gih republikah.
Živinorejska poslovna skurepubliškega sekretarja za
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- pnost Slovenije je glede na
nastali položaj obvestila Zvez.
hrano.
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nI sekretariat za, zunanjo trgovino, Gospodarsko zbornico
SFRJ in Zvezni komite za
kmetijstvo, da ne soglaša z
uvozom mleka, ampak da je
skupnost pripravljena organizirano in sporazumno reševati kritično stanje pri oskr.
bi s svežim mlekom v drugih
republikahInformiranj smo bili, da je
Poslovno združenje mlekarske
industrije v Beogradu (MLEKOSIM), ki je dalo zahtevo
po uvozu mleka, to zahtevo
že umaknilo.
Menimo pa, da bo v bodoče še potrebno uvažati določene vrste sirov, ki jih naše
mlekarne ne izdelujejo. Uvoz
naj bi bil, zaradii popestritve
ponudbe na domačem trgu,
predvsem v turistični sezoni.
Uvažati bo potrebno tudi še
surovo maslo, vendar bi mo-

ral biti uvoz previdno kontin.
— za razvoj železniškega
gentiran.
prometa,
Več let že uvažamo mleko
— za razvoj PTT prometa,
v prahu za izdelavo močnih
— za razvoj magistralnih
krmil za prehrano telet. Ker cest,
mleka v prahu te kvalitete ne
— za razvoj zračnega proizdelujemo v zadostnih količi- meta, pomorskega ladjevja in
nah, bo uvoz že naprej potre- luk ter rečnega ladjevja in
ben v dogovorjenih količinah. luk.
Niso pa bili sprejeti dogoV letošnjem januarju je bila korigirana minimalna od- vori:
kupna cena za mleko za 35,9
— za razvoj energetike,
odstotkov. Z novo ceno mleka
— za razvoj črne metalurso proizvajalci mnogo bolj gije,
spodbujeni kot so bili doslej,
— za razvoj barvne metada zvečajo pridobivanje mle- lurgije,
ka in da se še poveča odkup
— za razvoj agroindustrijGlede na takšen položaj me- skega kompleksa,
nimo, da uvoz mleka za ljud— za razvoj inozemskega
sko prehrano ni upravičen, še turizma,
zlasti ne, dokler obstajajo,
— o določanju kriterijev za
v SR Sloveniji, določeni viški usmerjanje in izkoriščanje
mleka, ki lahko krijejo manj- dopolnilnih inozemskih sredkajoče količine v drugih re- stev za razvojne potrebe Jupublikah.
goslavije,
— o usmerjanju in koriščenju posojil Mednarodne
banke za obnovo in razvoj.
Ali družbeni plan SR Slovenije za obOd dogovorov, s katerimi
se zagotavlja uresničevanje
dobje 1976—1980 sloni na realnih
Družbenega plana Jugoslavipredpostavkah?
je in izvrševanje obveznosti
iz dogovora o temeljih družDelegatsko vprašanje, ki ga ter Tribušon, pomočnik di- benega
Jugoslavije, na
je postavila skupina delega- rektorja Zavoda SR Sloveni- osnovi plana
katerih
izhajajo dotov za gospodarsko področje je za družbeno planiranje.
ločene obveznosti za federa33. okoliša Ljubljana VičV bistvu gre za dve vpraša- cijo,
republike in avtonomRudnik na 43. seji zbora zdru- nji:
ne pokrajine, potrjuje pa jih
1. Kako je v okviru fede- Skupščina
ženega dela dne 23/2 — 1977
SFR Jugoslavije in
racije potekalo usklajevanje
se glasi:
republik in avtoV dosedanjem mandatnem pri dejavnostih, ki imajo po- skupščine
nomnih
pokrajin,
še ni bil
seben
pomen
pri
uresničeobdobju je potekalo v zvesprejet
nobeden.
So
v pozni skupščini delo predvsem vanju dogovorjene politike ce- stopku usklajevanjapa ozirona področju sprejemanja lotnega razvoja SFR Jugosladogovori:
družbenega plana za obdobje vije ter kakšni so rezultati ma— sprejemanju
o kontinuiteti izgradnje
1976—1980. Na tem področju tega usklajevanja in
kapacitet v dejavnostih, ki
Je potekalo usklajevanje inte2. Ali družbeni plan SR
posebnega pomena za
resov republik in pokrajin Slovenije za obdobje 1976— so
dogovorjene polina primarnih področjih, ki 1980 sloni na realnih pred- uresničitev
tike
celotnega
razvoja držaso največjega družbenega po- postavkah.
ve
za
proizvodnjo
po letu
mena, in to promet, energePri usklajevanju v okviru 1980 (za elektrogospodarstvo
tika," stanovanjska gradnja federacije na področju dejav- in premog, za proizvodnjo in
ter v zadnji fazi leta 1976 nosti posebnega pomena pri potrošnjo plina, za barvno
tudi proračun federacije za uresničevanju
dogovorjene metalurgijo, za nekovine, za
leto 1977. S tem v zvezi spra- politike celotnega razvoja bazično kemično industrijo),
šujemo, kako je potekalo us- SFR Jugoslavije je bilo v fe— o nadaljnji prerazdelitvi
klajevanje in končni efekt v bruarju letos naslednje sta- dela davka na derivate nafte
družbenem planu ter osta- nje:
v korist vlaganja v dogovorlih aktih uzakonjenih obvezOd dogovorov, ki v smislu jeni razvoj cestne mreže,
nosti s področja republik in zakona o temeljih sistema
— o določanju obsega in
pokrajin na družbenoekonom- družbenega planiranja pred- virov dodatnih sredstev za
ski razvoj Slovenije.
stavljajo osnovo za sprejetje kreditiranje plasmana opreme
Kot vemo, je razvoj indu- Družbenega plana Jugoslavi- in ladij na domačem tržišču.
strije, prometa in energetike je in opredeljujejo razvojno
Niso pa še predloženi v usv ostalih republikah že pre- politiko in prevzemanje po- klajevalni postopek dogovori:
hitel razvoj slovenskega go- sebnih obveznosti federacije,
— o kontinuitete igradnje
spodarstva in infrastruktu- republik in avtonomnih po- kapacitet čme metalurgije,
re. Zato je potrebno, da tudi krajin, so bili sprejeti nasled— o kontinuiteti izgradnje
Slovenija usmeri več sredstev nji dogovori o temeljih dru- proizvodnih kapacitet na poin sil na razvoj v tej smeri. žbenega plana Jugoslavije v dročju nafte,
Ali so v predpostavkah druž- obdobju 1976—1980:
— o določanju meril in nabenega plana Slovenije pred— za razvoj proizvodov činov določanja prispevkov
videne predpostavke realne bazne kemije,
OZD-ov
republik in SAP
— za razvoj proizvodov ne- k uresničevanju plačilne biin ali jih bo možno izvesti
brez dodatnih obremenitev kovin,
lance Jugoslavije,
— za razvoj strojegradnje
gospodarstva?
— o zagotavljanju pravic za
Odgovor je posredoval Pe- in ladjedelništva,
pridobivanje deviz tistim or18

ganizacijam združenega dela,
ki s svojo proizvodnjo nadomeščajo uvoz in tistim organizacijam združenega dela,
katerim je z akti in ukrepi
federacije izvoz prepovedan
ali omejen,
— o politiki, smereh in okvirih ukrepov za spodbujanje izvoza blaga in storitev.
— o načinu zagotavljanja
sredstev za kreditiranje izvoznih poslov, vključno opreme in ladij.
Od dogovorov, ki jih sprejemajo izvršni organi federacije, republik in avtonomnih pokrajin in ki jih ne potrjuje Skupščina SFR Jugoslavije, oziroma skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, še ni bil sprejet nobeden. V postopku usklajevanja, oziroma sprejemanja pa
so dogovori:
— o prometni politiki SFR
Jugoslavije,
— o ukrepih ekonomske
politike za pospeševanje razvoja dejavnosti posebnega
pomena za uresničevanje politike celotnega razvoja dežele,
— o reguliranju in racionalizaciji uvoza tehnologije,
pogojev nakupa in eksploataciji licenc,
— o usklajevanju predpisov s področja gostinstva in
turizma ter
— o stimulaciji skupnega
deviznega dohodka iz turizma
za obdobje 1976 — 1980.
Družbeni plan SR Slovenije 1976—1980, ki so ga sprejeli delegati v Skupščini SR
Slovenije v juliju 1976. leta
in ki je nastajal v procesu
sočasnega in srečevalnega
planiranja, v katerega so bile vključene temeljne in druge organizacije združenega
dela, samoupravne interesne
skupnosti in družbenopolitične skupnosti, sloni na dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. S tem dogovorom, s katerim so podpisniki s področja gospodarstva prevzeli konkretne materialne obveznosti, je podana realna osnova za uresničitev srednjeročnega družbenega plana. Treba je poudariti, da je omenjeni dogovor
dobil široko verifikacijo v
samoupravni bazi in da so
poglavitne materialne obveznosti iz dogovora bile sprejete po usklajevalnem postopku v samoupravnih sporazumih o temeljih planov
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij združenega dela.
poročevalec

nih z družbenim planom SR
Slovenije, dinamiko izvajanja
svojih planov pa prilagodile
vsakoletnim resolucijam.
Realnost plana je torej v
veliki meri odvisna od ures-

ničevanja sprejetih dogovorov, sporazumov ter planov
po posameznih nosilcih planiranja ter od sprejetja in
izvajanja dogovorov na ravni federacije.

o seji Izvršnega odbora Kluba delegatov dne 31. 3. 1977
Izvršni odlbor Kluba delega- ferencah delegacij, pa so še nikov družbenega dogovora
tov je obravnaval nekatere vedno težave, predvsem pri o osnovah in merilih za dolonaloge v zvezi z izvajanjem zagotavljanju prostorov, teh- čanje osebnih dohodkov in
programa dela kluba v aprilu nične in strokovne pomoči. drugih osebnih pojemkov delegatom in vodenim ali imein maju. Med najpomembnej- Izvršni odbor podpira pobu
šimi vprašanji so bila: zago- de v smeri sprejema družbe- novanim funkcionarjem s
tavljanje materialnih in dru- nega dogovora o finansiranju predlogom, da se do konca
gih pogojev za delo delegacij skupnih potreb v krajevnih tega leta proučijo in pripraviin delegatov, posvetiti dele- skupnostih, v katerega je tre- jo osnove za poenoteno uredigatov v občinah o analizi o ba vključiti zagotavljanje ma- tev vprašanj v zvezi s povraizvajanju delegatskega siste- terialnih pogojev za delo v čili dejanskih stroškov za
ma in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih orga- delo delegatov in delegacij.
Skupščini SR Slovenije, in- nizacijah in skupnostih in v
Izvršni odbor Kluba delega
formacija o podpisu dogovora temeljnih delegacijah v kra- tov bo ob koncu leta ponovo upravljanju in uporabljanju jevnih skupnostih. Tudi pogo. no obravnaval problematiko
prostorov zgradbe Kluba dele- ji za delo delegatov v skupi- in predlagane rešitve za
nah delegatov, ki delegirajo zagotavljanje materialnih pogatov.
Izvršni odbor je v zvezi s delegate v ZZD in ZO Skupš- gojev za delo delegatov in detem sprejel naslednja stališ- čine SR Slovenije se urejajo. legacij.
ča, ki jih s to informacijo po
Velike razlike med posame2. V pripravi je analiza o
sređuje delegatom:
znimi občinami so v povrači- izvajanju delegatskega siste1. Izvršni odbor Kluba dele- lih stroškov za delo delega- ma in delegatskih odnosov v
gatov je razpravljal o zago- tov, tako glede vrste stroškov Skupščini SR Slovenije, ki bo
tavljanju materialnih pogojev kot tudi višine povračila. Iz- v prvi polovici tega leta obza delo delegacij in delegatov. vršni odbor Kluba delegatov ravnavana v zborih Skupščine
Ugotovil je, da so v skladu s podpira stališča RK SZDL SR Slovenije. Ker je med depriporočili in sklepi skupšči- Slovenije glede urejanja pogo- legati, predvsem v skupinah
ne, sprejetimi aprila 1975, po- jev dela delegatom in stališ- delegatov, ki delegirajo delegoji za delo delegatov in de- če komisije Skupščine SR gate v Zbor združenega dela
legacij postopoma urejujejo. Slovenije za volitve, imenoma in Zbor občin Skupščine SR
V nekaterih temeljnih samo. nja in administrativne zade- Slovenije, interes za podrobupravnih organizacijah in sku- ve, ki je bilo v januarju 1977 nejšo razpravo o obravnavapnostih ter še posebej v kon- posredovano komisiji podpis- nih vprašanjih, je Izvršni od-

bor Kluba delegatov sprejel
program posvetov v občinah
oziroma regijah, ki bodo
predvidoma v maju in juniju.
Ti posveti naj bi prispevali
k poglobljeni obravnavi izkušenj in problemov, ki se z
dosedanjim delovanjem delegatskega sistema in delovanjem Skupščine SR Slovenije
pojavljajo v praksi.
3. Pred dnevi je bil podpisan dogovor o upravljanju in
uporabljanju
prostorov
zgradbe Kluba delegatov, s
katerim se urejuje namen in
pravica uporabit) anja prostorov kluba in način zagotavljanja sredstev za delo kluba.
Uporabniki kluba oblikujejo svet uporabnikov kluba, ki
ima 15 članov. Svet uporabnikov kluba bo skrbel za stal.
no in programirano družbenopolitično dejavnost.
Za študij in uporabo aktualnih, dokumentacijskih in bibliotečnih gradiv je delegatom že na voljo študijska
soba.
Izvršni odbor je imenoval
svojega predstavnika v svet
uporabnikov kluba.

Čeprav samoupravni sporazumi o temeljih planov
družbenih dejavnosti še niso
sprejeti, so samoupravne interesne skupnosti sprejele
kriterije za razvoj družbenih

dejavnosti (22 in 23. člen dogovora), po katerih bodo
med drugim predloge samoupravnih sporazumov predhodno uskladile v okviru
planskih razmerij, opredelje-

KLUB DELEGATOV Skupščine SR Slovenije
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Skupščine

NOVI

SFRJ

PREDPISI

Učinkovitejše vojaško

šolanje

# Vojaški šolski centri so konstituirani kot vzgojno-izobraževalne ustanove
-# Svet vojaške šole postaja posvetovalni organ načelnika šole
# Na srednjih vojaških šolah in vojaških gimnazijah bo od 2 do 4-letno šolanje,
na vojaških akademijah pa od 3 do 5-letno
# Sveti vojaških šol in znanstvenih ustanov JLA bodo sestavljeni po načelu ustrezne
zastopanosti učiteljev, znanstvenih in strokovnih delavcev
# Osnutek ureja vprašanje nostrifikacije diplom in spričeval, pridobljenih na tujih
vojaških šolah
Delegati v zveznem zboru
bodo na eni prihodnjih sej
obravnavali Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vojaških šolah in znanstveno raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade, z
Osnutkom zakona (AS 481),
ki ga je Skupščini SFRJ dostavil Zvezni izvršni svet.
Sedanji zakon pravno ure-

ja vsa bistvena vprašanja vojaškega šolstva in znanstvenega raziskovanja, ki je pomembno za oborožene sile
SFRJ. Ocenjuje pa se., da je
nekatere njegove določbe
treba dopolniti ali spremeniti, da bi se odpravilo zastarele rešitve ter ustvarilo
pogoje za doseganje želenih
uspehov.

ORGANIZACIJA ŠOLSTVA
Med bistvenimi spremembami v zvezi z organizacijo
vojaškega šolstva velja omeniti konstituiranje šolskih
centrov 'V izobraževalno-vzgojne zavode. V praksi to pomeni, da ti centri prevzemajO pomembno vlogo pri pripravljanju učnih načrtov in
programov, pri organizaciji
skupnih kateder in drugih
učnih enot, kakor tudi pri
skrbi za izvajanje učnih načrtov in programov, smotrov
in nalog šol v sklopu . centra. Po veljavnem zakonu
imajo zdaj vojaške šole vlo-

IN SVET ŠOLE
go skupne uprave in oskrbovalnega organa, šol v sklopu
centra.
S predlaganimi sprememDami naj bi spremenili tudi
vlogo m naloge svetov vo-jaških šol. Poslej naj bi bili
to posvetovalni organi, načelnika. šole. Pri izvajanju veljavnega zakona se je izkazalo, da imajo ti sveti lahko
le posvetovalno vlogo. Ker
je namreč šolanje kadrov zelo pomembno vprašanje pri
graditvi oboroženih sil, so
upravni organi,, ki so odgovorni za priprave nasploh,

ipmm um
milimi
mm
I Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah |
1 Zakona o vojaških šolah in znanstveno razisko- |
j§ valnih zavodih v Jugoslovanski ljudski armadi — g
§ AS 481
I
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i
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dolžni nositi polno odgovornost tudi za profile strokovnjakov, ki se šolajo, ter za
celokupno delo vojaških šol.
Po osnutku zakona je predvidena tudi možnost oblikovanje enotnega sveta centrov

za vse vojaške šole v okviru
centra. Seveda, pride to v
poštev le, če spričo posebnih
razlogov ni neizogibno potrebno, da poleg sveta centra obstojajo tudi sveti vojaških šol v njegovi sestavi.

VOJAŠKO ŠOLANJE
Pomembnejše spremembe
se nanašajo tudi na trajanje
šolanja.
Šolanje na srednjih vojaških šolah in vojaških gimnazijah bo trajalo od dveh
do štirih let, na vojaških akademijah pa od treh do petih
let. Trajanje šolanja v sred
njih vojaških šolah, naj bi
bilo odvisno od sprememb v
osnovnem in srednjem civilnem izobraževanju. Tako bi
se kandidati, ki so dokončali
desetletno osnovno šolo ali
dvoletno srednjo šolo splošne smeri oziroma s pripravljalno šolo, šolali dve leti.
Triletnb šolanje v vojaških
akademijah bi veljalo za kandidate, ki so končali srednjo
vojaško šolo za mlajše oficirje JLA ali vojaško gimnazijo (njihovo šolanje je doslej trajalo' štiri leta). Za te
o^ebe naj bi skrajšali tudi
šolanje na visokih vojaških
šolah, ki zdaj traja pet let.
Koliko pa naj bi to šolanje

skrajšali, bo treba še določiti.
Prizadevalo se je tudi jasneje določiti funkcijo in rang
visokih "vojaških šol, to je
akademij, komandnoštabnih
akademij in šol ljudske obrambe. Vse omenjene šole
so visoke vojaške ustanove.
Vendar, čeprav se z dokončanjem vojaške akademije
pridobi visoko šolsko izobrazbo in visoko strokovno izobrazbo, katere rangiranje
se praVnp ne spremeni z dokončanjem komandno štabne
akademije ali šole ljudske
obrambe, gre v bistvu za tri
ravni šolanja. Gre za takšen
sistem šolanja, v katerem je
prejšnja stopnja pogoj za naslednjo raven visokega vojaškega šolanja. Poleg tega teh
šol ni mogoče primerjati niti
z podiplomskim . študijem
(tretja stopnja na visokih šolah) niti z pripravo doktorata.
Da bi se zagotovilo možnosti za učinkovitejše vojaporočevalec

Sko šolanje, je predvidenih
nekaj rešitev.
Predvsem se uvaja načelo
leta za leto. To pomeni, da
se v teku šolanja na srednji
šoli lahko le enkrat ponavlja šolsko leto, in sicer pod
pogojem, da načelnik šole
na predlog šolskega sveta
odobri ponoven vpis. Tudi na
višjih in visokih šolah bi bilo mogoče na predlog sveta
odobriti vpis v naslednji semester ob dveh zaostalih izpitih, ki jih je treba opraviti
v tem semestru.
Posebej je urejena faza zaključnega šolanja v vojaških
šolah, ki naj bi tudi po kraju in načinu izdajanja ter
vsebinsko v praksi pokazale,
koliko so kandidati usposobljeni za dolžnosti in zadeve,
ki jih čakajo v vojaški enoti.
Predpisana je vsebina in
obseg zaključnih izpitov v
vojaških šolah oziroma diplomski, izpit na višjih in visokih šolah.
S predlaganimi spremem-

bami in dopolnitvami je
predvidena tudi možnost dopolnilnega šolanja učencev
vojaških gimnazij, ki po končani gimnaziji ne želijo na
akademijo, temveč se odločijo, da se bodo kot mlajši
oficirji vključili v aktivno
službo. Enaka možnost je
dana tudi gojencem vojaških
akademij, ki v zaključnem
letniku ne opravijo vseh izpitov ali diplomskega izpita.
Za ostale izpite pa morajo
opraviti izredno.
Poleg tega je, v zvezi z
priznavanjem ustreznih strokovnih nazivov vojaškim osebam, odpravljen pogoj, da so
učni načrti in programi vojaških šol enakovredni načrtom in programom »ustreznih« srednjih civilnih šol. Sedanji zakon je s priznavanjem omenjene enakovrednosti uvedel precedens v zakonodajnem urejanju šolstva.
Takšna rešitev velja namreč
samo glede vojaških šol, čeprav je znano, da tudi učni

načrti in programi civilnih
Šol niso povsem skladni. In
vendar te osebe po končani
šoli ustrezne stopnje in smeri pridobijo enako šolsko izobrazbo in enake strokovne
nazive. Zatorej je treba enakovrednost izraziti samo z
vsebino in obsegom programa, ne pa v skladnosti števila in vrste predmetov.
Z Osnutkom je predvideno,
da bi se lahko sveti visokih
in višjih šol ter znanstveni
sveti v znanstvenih ustanovah JLA oblikovali po načelu ustrezne zastopanosti učiteljev, znanstvenih in strokovnih delavcev. Po veljavnem zakonu te svete sestavljajo vsi učitelji, znanstveni
in strokovni sodelavci vojaških šol oziroma znanstvenih
zavodov. Takšna rešitev se
je izkazala kot zelo nepraktična, in sicer tako zavoljo
preštevilnega sveta, kakor
tudi zavoljo tega, ker vojaške
šole m znanstveni zavodi
JLA opravljajo širok krog

zadev in nalog, ki presegajo
okvire izključno učno izobraževalne ali znanstveno raziskovalne dejavnosti. Zaito ni
mogoče, da bi celotno članstvo sveta ločili od tekočih
zadev zavoljo seje sveta ali
zavoljo obravnavanja problemov pouka ali znanstvenega
dela.
Spričo teh razlogov se
predlaga, naj bodo v ožji sestavi po eni strani na ustrezen način zastopani učitelji,
znanstveni delavci in strokovni sodelavci, vtem ko bi bili
na drugi strani zastopane
smeri in razredi iz vsake šole oziroma znanstvene disci*
pline, s kajterimi se ukvarja
znanstveni zavod ali visoka
šola.
Po osnutku zakona naj bi
odpravili tudi sedanje formalno pravne ovire na kadrovskem področju ter uredili vprašanje nostrifikacije
diplom in spričeval, pridobljenih na drugih vojaških šolah.

Ukinitev interventnega ukrepa pri potrjevanju
investicijskih kreditov
# Prenehanje veljavnosti Zakona o posebnih pogojih pri potrjevanju investicijskih
kreditov omogoča, da se razmerja v zvezi z uporabo bančnega potenciala urejajo
na način, določen z Zakonom o temeljih
kreditnega in bančnega sistema
Konec leta 1972 je bil iz- položiti najmanj 20 odstotkov
dan Zakon o posebnih pogo- predlračunske vrednosti iz
jih za odobravanje investi- lastnih sredstev. Poleg tega
cijskih kreditov, da bi se za- banka ne more iz svojega
gotovilo izvajanje investicij- potenciala odobravati krediske politike ter da bi se one- tov za izgradnjo objektov gomogočilo koriščenje bančne- spodarske in negospodarske
ga kreditnega potenciala za infrastrukture, če je investinegospodarske investicije. Jas- tor družbenopolitična skupneje povedano, Zakon o po- nost ali kakšen drug uporabsebnih pogojih za odobrava- nik družbenih sredstev izven
nje investicijskih kreditov je gospodarstva.
bil izdan kot intervencijski
Ko je Zvezni izvršni svet
ukrep v okviru ukrepov za
odpravljanje vzrokov neli- predložil Skupščini SFRJ
kvidnosti. Kot je znano, je predlog za izdajo Zakona 0
bilo s tem zakonom predpi- prenehanju veljavnosti Zakosano, da moira sleherni inve- na o posebnih pogojih za odostitor, ki mu banka odobri bravanje investicijskih kredikredit za osnovna sredstva, tov (AS 485), je hkrati poumiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHA- 1
I NJU VELJAVNOSTI ZAKONA O POSEBNIH PO- i
1 GOJIH ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJSKIH 1
1 KREDITOV — AS 485
|
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daril, da je omenjeni zakon
prinesel želene učinke in
upravičil namen, s katerim
je bil izdan. Z izdajo Zakona o temeljih kreditnega in
bančnega sistema pa so bili
da.ni pogoji, da se na nov
način združuje delo in sredstva, tako da združeno delo
odloča o načinu uporabe
združenih sredstev. Poleg tega je bil konec leta 1975 izdan Zakon o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev. Ta zakon, ki
se ga uporablja od 1. aprila
1976, ureja izvajanje obveznosti pri vzpostavljanju dolžniško-upniških razmerij, in
sicer določa obveanosti upo-

rabnikov družbenih sredstev,
da morajo zagotoviti plačilo.
Ker Zakon o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev ter Zakon o
temeljih kreditnega in bančnega sistema v celoti urejata
odnose v zvezi s koriščenjem
bančnega potenciala, se je
izkazalo, da je poseben intervencijski ukrep, ki ga vsebuje Zakon o posebnih pogojih za odobravanje investicijskih kreditov, odveč. Zavoljo tega je Zvezni izvršni
svet predlagal, da se ta zakon odpravi, v predlogu pa
se bo odločalo na eni naslednjih sej Zveznega zbora Skupščine SFRJ.
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Pravočasno in učinkovito reševati probleme
uresničevanja pravic borcev in vojaških invalidov
# Počasno zbiranje podatkov o uresničevanju temeljnih pravic borcev in vojaških
invalidov neugodno vpliva na njihov materialni položaj
# Veliko število oseb je neopravičeno — samo na osnovi izjave prič in brez potrebne
dokumentacije — uveljavilo invalidske pravice
# Med prvostopenjskimi in drugostopenjskimi zdravniškimi komisijami največkrat
ni izmenjav izkušenj, da so merila za določanje odstotka vojaške invalidnosti
neizenačena
® Delo občinskih organov za zadeve borčevsko-invalidskega varstva otežuje
neustrezna organiziranost, slaba kvalifikacijska struktura delavcev, zapletenost
predpisov in način vodenja postopka
Informacija o opažanjih
skupine za kontrolo nad delom občinskih upravnih organov pri uresničevanju pravic
borcev in vojaških inivalidof/,
ki jo je Zvezni izvršni svet
kot spremljajoče gradivo dostavil Skupščini SFRJ, je narejena na podlagi pregleda
dela 44 .ih občinskih upravnih
organov iz vseh republik in
pokrajin.
Namen te akcije je bil med
drugim ugotoviti probleme in
stanje na področju uresničevanja temeljnih pravic borcev
in invalidov. Pri tem so analiizrali porabo sredstev iz proračuna federacije s posebnim
czirom na porabo sredstev za
zdravstveno varstvo vojaških

invalidov. želeli so dobiti tudi vpogled v vodenje predpisanih evidenc in v delo z obrazci (ki imajo denarno vrednost ter so zato lahko predmet zlorab s strani odgovornih oseb). Poleg tega so analizirali položaj služb za varst
vo borcev in invalidov.
Akcija je bila zelo učinkovita ter je doslej 33 občinskih organov obyestilo Komite
za vprašanja borcev in invalidov, da so ravnali po navodilih kontrole in odpravili vse
pomanjkljivosti pri izvajanju
predpisov o uresničevanju temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev.

VODENJE POSTOPKA IN URESNIČEVANJE PRAVIC
Precejšnjo pomanjkljivost
pri delu občinskih organov
pomeni počasno zbiranje dokazov o uresničevanju temeljnih pravic, kar pogosto neugodno vpliva na materialni
položaj upravičencev.
število nerešenih zahtevkov
za priznanje invalidskih pravic se v nekaterih občinah giblje med 7 •
metov pa čaka na rešitev tu-

di po več let (celo izpod 1970.
leta) .Kaže, da ni bilo objektivnih razlogov za tako dolgo
trajno ureditev predmeta.
Nepravočasnemu reševanju
botruje predvsem nepravilno
zastavljen odnos med upravnim organom in stranko. Organi namreč v pretežni večini
zahtevajo, da stranke same
zberejo dokaze, ne upoštevajo
pa, da so med njimi morda

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiuiiiiin
1 INFORMACIJA O UGOTOVITVAH SKUPINE ZA §
1 KONTROLO NAD DELOM OBČINSKIH ORGA- |
= NOV UPRAVE PRI URESNIČEVANJU PRAVIC |
1 BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV
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nepismeni, stari, bolni in one.
mogli.
Opazili so tudi, da precejšnje število oseb neupravičeno doseže te pravice pri prvostopnem organu na podlagi zahtevka, ki ni utemeljen s
potrebno dokumentacijo. To
se je dogajalo zategadelj, ker
pri vodenu postopka zbirajo
dokaze v glavnem s pričami,
namesto da bi jih zahtevali
od ustanov, ki hranijo vojaško
— medicinsko dokumentacijo
in zgodovinsko gradivo.
Pripomniti velja, da so v
občini Vitina dajali izplačila
strankam že kar na podlagi
vloženega zahtevka za priznanje pravic, ne da bi izdali
sklep.

V nekaterih občinah delavci
ne poznajo predpisov o temeljnih pravicah. Tako so izdelali sklieipe o dodatku za
borce po prejšnjih predpisih,
znesek dodatka pa so določali
glede na leto vključitve v
NOV, kar je stranke precej
oškodovalo.
Dogajalo se je, da so upravičencem do družinske invalidnine kratili pravico do nadomestila stroškov participacije za zdravljenje, kakor tudi pravico koriščenja razlike
v zdravstvenem varstvu med
varstvom, ki jim je zagotovljeno v skupnosti zavarovanja, in onim varstvom, ki jim
gre po zakonu o vojaških invalidih.

POMANJKLJIVOSTI ZDRAVNIŠKIH KOMISIJ
Vloga zdravniških komisij
pri uresničevanju pravic vojaških invalidov je zelo pomembna. Vendar pa pristojni
organi v republiki in pokrajini temu vprašanju niso vselej
posvečali dovolj pozornosti.
Ugotovljeno je, da se komisije ne posvetujejo o problemih
določanja odstotka invalidno
sti, kar je imelo za posledico
da so merila za določanje vojaške invalidnosti novih upravičencev neizenačena.
Opazili so tudi pogoste
spremembe odstotka invalidnosti zaradi poslabšanj zdravstvenega stanja, kakor tudi

sentimentalen odnos pri določanju odstotka invalidnosti
mirnodobnih invalidov na podlagi bolezni. Velikemu številu teh invalidov je bil določen mejni odstotek (60 odstotno invalidnost), ki daje
pravico na invalidske pravice.
Ni bilo najti nobenega primera, da bi kakšna komisija
ocenila invalidnost nižje od
20 odstotkov osebam, ki zdaj
vlagajo zahtevke za vojaško
invalidnost. Zavoljo tega je v
letu 1975 okrog 7 tisoč novih
prosilcev doseglo invalidske
pravice na poglagi vojaške
invalidnosti.

poročevalec

PORABA SREDSTEV IZ PRORAČUNA FEDERACIJE
V zvezi s tem je napravljen organih, pri katerih je »il
pregled letnega poročila o po- opravljen pregled.
rabi sredstev iz proračuna
Pri
večini
izplačancev
federacije za leto 1975. Poseb- osebnega dohodika je bilo opana pozornost je bila posveče- ziti, da se po dve in več let
na porabi sredstev za zdravst- ne povečujejo osebni dohodki
veno varstvo vojaških invali- upravičencem do borčevskega
dov in načinu izvajanja tega dodatka.
Večina občinskih organov
varstva. Analizirali so tudi
način oblikovanja, odlaganja nepravilno ravna pri obračuin knjiženja dokumentacije o nu nadomestila za stanovanje
in prehrano. Nadomestila za
izvršenih izplačilih.
uresničevanje pravic po zvezTam, kjer so republiški or- nih in republiških predpisih
gani opravljali kontrolo, je bi- se namreč izplačuje iz proralo opaziti manj pomanjkljivo, čuna federacije, nepravilno pa
sti pri teh izplačilih, zato pa obračunavajo tudi dnevnice.
so bile ugotovljene nepravil- To je povzročilo znatno povenosti pri izvajanju teh izpla- čanje porabe sredstev iz pro
čil v domala vseh občinskih računa federacije.
STROŠKI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA VOJAŠKIH
INVALIDOV IN VODENJE EVIDENCE
Pri izplačilu stroškov za pravi, koliko je upoštevana
zdravstveno varstvo vojaških kontrola dokumentacije glede
inalidov se pogosto ravna zahtevkov za izplačilo.
formalistično, ne da bi ugotoV precejšnjem številu občin
vili, ali gre za dejanskega stroške zdravstvnenega varupravičenca, za kakšno vrsto stva za upravičence do te prastoritev gre oziroma ali obra- vice po republiških predpisih
čunani znesek ustreza dogo- izplačujejo iz proračuna fedevorjeni ceni.
racije. Tako vse stroške za deObstajajo precejšnje razlike lo zdravniških komisij plačuv stroških
zdravstvenega jejo iz teh sredstev, čeprav te
varstva. Navišji stroški so v komisije opravljajo zadeve,
občinah Bosne in Hercegovi- ki so določene z republiškimi
ne, najnižji pa v Sloveniji. Na in pokrajinskimi predpisi.
te stroške precej vpliva, poUpravičenci do zdravstveneleg strukture upravičencev ga varstva niso zastopani v
glede na starost, spoi in vr- samoupranih interesnih skusto invalidnosti, tudi način, pnostih zdravstva in zdravstkako se izvajajo predpisi, se venega zavarovanja, kar je,

1

poleg drugega, odsevalo v obnašanju ustanov in posameznikov v zvezi s porabo sredstev za zdravstveno varsto.
Več kot polovico občin v
katerih je bil opravljen pregled, ne vodi predpisane evidence. Niti v eni občini letna
poročila o številu upravičencev do pravic po zakonu o
vojaških invalidih v letu 1975
ne ustrezajo dejanskemu stanju upravičencev v matični
evidenci. Nadalje domala v
nobeni občini ne vodijo evi-

dence o izplačilih invalidskih knižicah za vožnjo s popustom in evidence o objavah za brezplačno ali znižano
vožnjo. Zavoljo tega ni bilo
mogoče ugotoviti stanja teh
obrazcev in oceniti zadevnega ravnanja odgovornih oseb.
Evidence ni bilo niti o
upravičencih na zdraviliško in
klimatsko zdravljenje, ponekod pa so namesto objave za
brezplačen prevoz izplačevali
denarne zneske (v nekaterih
občinah Kosova).

ORGANIZACIJA IN POLOŽAJ OBČINSKIH SLUŽB
Službam, ki so pristojne za jo nižje osebne dohodke in tavarstvo borcev in invalidov, še ko naprej.
vedno ni posvečene dovolj poPrecejšnjo težavo pomeni
zornosti. v precejšnjem števi- zapletenost in številnost pred.
lu občin teh služb ne obrav- pisov, način vodenja postopnavajo enakopravno z drugi- ka pri uresničevanju pravic,
mi službami.
vodenje številnih evidenc,
Niti v eni občini, v katerih zelo zapleten postopen izplaje bil opravljen pregled, ni čevanja, še zlasti pri zdravstustanovljen samostojni organ venem varstvu, im podobno.
za zadeve varstva borcev in Zavoljo tega delavci z visoko
invalidov, skoraj vse občine strokovno izobrazbo največpa imajo poseben kolegijski krat nočejo delati na teh zadevah, kar velja tudi v primeorgan za ta vprašanja.
rih, ko bi bili ugodneje naNeustrezna organiziranost grajeni kot delavci v drugih
in opremljenost teh služb pre- službah.
cej vpliva na učinkovitost dePoleg tega tudi neredna pola in povzroča težave, zaradi
katerih upravičenci ne morejo moč in kontrola dela s strani
in pokrajinskih
pravočasno uresničiti svojih republiških
organov, zlasti pa neredna izpravic.
menjava izkušenj s pomočjo
Delavcev za opravljanje teh sestankov in seminarjev, prezadev je premalo; imajo slab- cej otežuje in zavira delo oršo kvalifikacijsko strukturo, ganov varstva borcev in invaso neugodno nameščeni, ima- lidov.

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Izreden

družbenoekonomski

pomen

regulacije

Save in njenih pritokov
• Ko je predložil poročilo, je Odbor pred lagal Zboru republik in pokrajin, da sprejme
zaključke, v katerih so določeni ukrepi za realizacijo Projekta o regulaciji reke Save
• Pripravljen bo dogovor republik in pokrajin o realizaciji Projekta
• Zvezni izvršni svet bo, v dogovoru z ust reznimi organi zainteresiranih republik
in pokrajin, pripravil akcijski program za re alizacijo delov Projekta v tem petletnem
obdobju
Odbor za družbeni plan
in razvojno politiko Zbora
republik in pokrajin je ob
udeležbi predstavnika Zveznega izvršnega sveta 16. februarja, 1. in 14. marca leporočevalec

tos obravnaval Informacijo o
regulaciji reke Save in ureditvi njenih pritokov. Ta dokument je Zvezni izvršni svet.
poslal Skupščini SFRJ, o njegovi obravnavi v Odboru pa

je izdelano poročilo, ki je dostavljeno vsem delegatom v
Zboru republik in pokrajin.
V poročilu je najprej navedena ocena Odbora, da predložena informacija lahko rabi

kot podlaga za nadaljnjo aktivnost pri realizaciji projekta, izdelanega s skupnimi napori domačih in tujih organizacij in ob udeležbi Programa za razvoj Združenih naro23
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dov. Poleg tega je poudarjeno,
da so predvidene rešitve velikega družbenoekonomskega
pomena za Jugoslavijo ter da
gre za poseben interes nekaterih republik in pokrajin. Zategadelj bi morali zastavljeno akcijo naglo nadaljevati s
skupnimi močmi.
Odbor je predlagal Zboru
republik in pokrajin, da sprejme ustrezne zaključke. Z letemi naj bi poleg drugega
opozorili, da bo Zbor — izhajajoč in rešitev v družbenem
planu Jugoslavije za dobo
1976 — 1980, s katerim se daje prednost kompleksnemu
urejanju vodnogospodarskih
problemov (zlasti tistih, ki so
širšega družbenega pomena)
— da bo zbor podpiral zamisel in osnovne smeri urejanja,

IZ

DELA

Perspektive

ki jih vsebuje Informacija o
regulaciji reke Save in ureditvi njenih pritokov. Zbor naj
bi priporočil, da se pospeši
aktivnosti pri urejanju odprtih vprašanj, navedenih v informaciji.
Delo na relaciji projekta narekuje, kot je poudarjeno v
predlaganih zaključkih, obsežno predhodno aiktivnost pri
sprejemanju ustreznih dogovorov, oblikovanju samoupravnih in interesnih skupnosti, sklepanju dogovorov in
sporazumov o združevanju
sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela in
družbenopolitičnih skupnosti,
nadalje glede ukrepanja pri
tujih finančnih organizacijah
v zivezi z njihovim sodelovanjem pri kreditiranju tega

ZVEZNIH

projekta in tako naprej. Vse
to
narekuje
skupna
prizadevanja in usklajeno akcijo vseh zainteresiranih samoupravnih subjektov, tako v
mejah republik in pokrajin
kot tudi v medrepubliškem
oziru.
Predlagano je, naj Zvezni
izvršni svet da pobudo in organizirano pomaga pri pripravah na sprejetje dogovorov
republik in ipokrajin glede realizacije projekta o regulaciji reke Save in ureditvi njenih pritokov. Ta dogovor bi
moral vsebovati soglasje zainteresiranih republik in pokrajin zlasti o celoti tega projekta, prednostih in objektih
skupnega pomena, kakor tudi
o dinamiki izgradnje. S tem
bi zagotovili, da bo uresničevanje projekta potekalo vzporedno v vseh zainteresiranih
republikah in pokrajinah, s
tem da bo vsaka republika in
pokrajina z združevanjem dela in sredstev zainteresiranih
organizacij združenega dela

in družbenopolitičnih skupnosti zagotovila potrebna finančna sredstva za svoj del obveznosti. Poleg tega je poudarjeno, da je v dogovor republik
in pokrajin treba vključiti tudi zadolžitve v tujini in zagotoviti skupen nastop nasproti
tujim partnerjem. Ugotovljeno je, da mora Zvezni izvršni svet kot pobudnik dogovora, v skladu s politiko, ki je
začrtana v srednjeročnem planu, in v skladu z dinamiko izvajanja, sprejemati tudi druge ukrepe za realizacijo tega
projekta.
Da bi uskladili delo pri izvajanju teh nalog, naj bi Zvez.
ni izvršni svet v dogovoru z
ustreznimi organi zainteresiranih republik in pokrajin pripravil akcijski program za
realizacijo delov Projekta o
regulaciji reke Save in ureditvi njenih pritokov v tem
petletnem obdobju. S tem
programom bo seznanjen
Zbor republik in pokrajin.

ORGANOV

razvoja turističnega

gospodarstva

• Celovito ugotavljanje problemov turističnega gospodarstva in določitev programa
akcij, ki naj prispevajo k njihovemu razreševanju
• Odprtost naše države v svet se kaže v dejstvu, da je Jugoslavija sklenila
sporazume o ukinitvi viz s 46 državami
• Jugoslavija se je uvrstila v vrsto razvitejših turističnih držav v Evropi
• Večstranski družbeno-ekonomski pomen razvoja turističnega gospodarstva
• V preteklih petih letih so bili doseženi pomembni uspehi, toda sedanji mednarodni
ekonomski položaj in nerešeni problemi gospodarjenja v državi vplivajo negativno na
razvoj turističnega gospodarstva
• Vzroki nepopolnega uresničevanja planskih predvidevanj na področju
turističnega gospodarstva
• Pospešeno združevanje dela in sredstev, ne samo v turizmu ampak širše, bo
pripomoglo k zboljšanju ekonomskega položaja turističnega gospodarstva
V začetku letošnjega Itrtaje pripravil naslednja gradiva:
Zvezni izvršni svet obravna- poročilo o svojem delu in anaval problematiko turistične- litično gradivo s pregledom
ga gospodarstva. V ta namen aktualnih problemov turističje Zvezni komite za turizem nega gospodarstva in z oziUjiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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rom na minulo sezono ;er
na priprave za predstoječo.
Potem ko je sprejel omenjena gradiva ter ustrezne zaključke, jih je Zvezni izvršni
svet poslal Skupščini SFRJ
v obravnavo in sprejetje.
Aktualni položaj turističnega gospodarstva in programi
bodoče politike na tem področju so bili obravnavani sre-

di marca na skupni seji d~'en
delovnih teles Skupščine
SFRJ — Odbora Zbora republik in pokrajin za ekonomske
odnose s tujino in Odbora
Zveznega zbora za zunanjo
politiko. Glede na kompleksnost gradiva in pomen turističnega gospodarstva kot se •
stavnega dela jugoslovanskega gospodarstva so odbori
poročevalec

sklenili, da se oblikuje posebna delovna skupina delegatov, ki bi jo sestavljali člani obeh delovnih teles ter v
kateri bi sodelovali posamezni člani Zveznega komiteja za
turizem. Naloga delovne skuBILANCA DELA
Poročilo Zveznega komiteja
za turizem zajema obdobje
od njegove ustanovitve (junij
1974) do konca lanskega leta.
V uvodnem delu tega obsežnega in preglednega poročila
je poudarjeno, da delovno
področje Komiteja zajema zadeve, ki se nanašajo na razvoj turizma, gostinstva in turističnega posredpvanja, kakor tudi na položaj in pogoje poslovanja organižacij
združenega dela v teh dejavnostih. Posebej je poudarjeno, da Komite opravlja meddržavno sodelovanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na področju turizma.
Osrednji del poročila navaja poglavitne naloge in zadeve, s katerimi se je ukvarjal
komite. Vsekakor so posebnega pomena uspehi, ki so
bili doseženi v doir.eni meddržavnega sodelovanja. Nave
den je podatek, da zahodnoevropske države (članice EGS
in EFTA) sodelujejo z 85 odstotki v celotnem tujskem turizmu naše države. Ker v tej
regiji ni posebnega telesa, ki
bi obravnavalo vprašanja s
področja turizma, si naša država prizadeva razširiti bilateralno sodelovanje z državami, ki so pomembna emisivna tržišča za naš tujski turizem.
Do posebnih problemov
prihaja na področju sodelovanja z vzhodnoevropskimi
socialističnimi državami. Pičli
rezultati so predvsem posledica restriktivnih ukrepov v
zvezi z mejnimi in deviznimi
formalnostmi pri potovanju
državljanov teh držav v Jugoslavijo. Čeprav je bilo
vprašanje restriktivnih ukrepov oziroma njihova postopna ukinitev večkrat sproženo
z jugoslovanske strani, niso

pine naj bi bila pripraviti
predlog zaključkov, v katere
bi celoviteje zajeli obravnavano snov in v katerih bi bile
smernice in priporočila obeh
odborov.

bili doseženi želeni rezultati.
Vsebino in področje turističnega sodelovanja z neuvrščenimi državami in z državami v razvoju se je usklajevalo z doseženo stopnjo turističnega razvoja, s stvarnimi
možnostmi in z različnimi
stopnjami razvoja posameznih držav. Kaže, da bi lahko
sodelovanje uspešno potekalo
pri skupnih raziskovanjih in
planiranju razvoja, inženiringu pri izgradnji in opremljanju turističnih objektov, preučevanju turističnih tržišč,
pri skupni propagandi, pospeševanju prometa, poenostavljanju mejnih formalnosti in pri izobraževanju kadrov.
Podroben pregled sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na področju turizma je dopolnjen z navedbo
zares pomembnih rezultatov,
ki jih je dosegla naša država,
še zlasti v okviru izvajanja
priporočil Konference za varnost in sodelovanje v Evropi.
Navedeno je tudi, da je Jugoslavija sklenila bilateralne
sporazume o ukinitvi vizumov s 46 državami. Poleg tega lahko tuji turisti iz držav,
s katerimi ima naša država
diplomatsko-konzularne odnose, pridejo v Jugoslavijo in
se pri nas zadržujejo do 30
dni samo z osebno izkaznico.
Za uresničevanje bilateralnega sodelovanja na področju
turizma so sklenjeni sporazumi z vladami 18 držav, multilateralno sodelovanje pa se
uresničuje na področju Balkana, Podonavja in Alp.
Zaključni deli poročila se
nanašajo na sodelovanje Komiteja pri izdajanju predpisov in na sodelovanje z združenji turističnega gospodarstva, z družbenopolitičnimi in
družbenimi organizacijami.

STALNI PORAST TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA
Spremno gradivo k poro- se je Jugoslavija uvrstila med
čilu Komiteja vsebuje števil- turistično najbolj razvite evne kazalce in ocene doseda- ropske države. V mednarodnjega in bodočega razvoja nem turističnem prometu Evturističnega gospodarstva. Iz rope znaša namreč delež natega gradiva navajamo naj- še države okrog 5 odstotkov.
bolj značilne dele.
Seveda je bil razvoj turizma
Zahvaljujoč uspehom, ki so še posebnega pomena za gosbili v zadnjih desetih letih podarsko manj razvita poddoseženi pri razvoju turizma, ročja, ki največkrat nimajo
poročevalec

drugih pogojev za hitrejši
družbenoekonomski razvoj.
Turizem je pripomogel k povečanju zaposlenosti in k pospeševanju razvoja drugih gospodarskih dejavnosti. Podatki, ki smo jih že navedli, pričajo tudi o pomenu turizma
za širjenje ekonomskih, političnih in kulturnih odnosov
naše. države s tujino. In končno je nenehni razvoj turističnega gospodarstva pozitivno vplival tudi na stanje naše
plačilne bilance.
Kar zadeva pozitivna gibanja v turističnem gospodarstvu, so dovolj zgovorni podatki, ki se nanašajo na minulo petletno obdobje (1971
do 1975). Tako je na primer
poprečna letna stopnja rasti
števila nočitev tujih turistov
znašala 7 odstotkov, deviznega prihodka pa 22,7 odstotka.
Število nočitev domačih turistov se je v tem obdobju povečevalo za 8,4 odstotka letno. V celotnem petletnem obdobju je bilo na novo zgrajenih 62.800 ležišč v osnovnih, 182 tisoč pa v dopolnilnih kapacitetah.
Vzporedno z omenjenimi
pozitivnimi gibanji pa je bil
turizem izpostavljen vplivu
vrste negativnih dejavnikov,
predvsem nerešenim vprašanjem s področja primarne in
sekundarne delitve. Vse to je
vplivalo na zmanjšanje reproduktivne sposobnosti turističnega gospodarstva, ter na poslabšanje materialnega položaja delavcev te gospodarske

dejavnosti (po višini osebnih
dohodkov je ta gospodarska
panoga na 48. mestu med 52
panogami celotnega družbenega gospodarstva).
Kot je znano, je družbeni
plan Jugoslavije za dobo 1976
do 1980 uvrstil tuji turizem
med dejavnosti, ki so posebnega pomena za uresničevanje začrtane politike celotnega razvoja Jugoslavije. Plan
in predlog dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije na področju tujega turizma (1976—1980) predvideva, da bo poprečna letna
stopnja rasti števila nočitev
tujih turistov okrog 7 odstotkov. medtem ko naj bi ■
devizni prihodek naraščal po
stopnji okrog 9 odstotkov letno. Z drugimi besedami, devizni prihodek naj bi leta
1980 znašal okrog 1,2 milijarde dolarjev (po cenah iz leta
1975). Kar zadeva domači turizem, je predvideno, da naj
bi letna stopnja rasti nočitev
znašala okrog 7 odstotkov.
Da bi bili ti cilji doseženi,
je predvideno nadaljnje povečevanje števila novih ležišč:
80 tisoč. v osnovnih in 125
tisoč v dopolnilnih, objektih
(zato bo porabljeno 21 milijard dinarjev, računano po
cenah iz leta 1975). Poudarjeno je tudi, da je mogoče ugotovljena nerešena vprašanja
cepraviti, če se čimprej podpre zadevni dogovor republii^ in pokrajin ter naloži pristojnim zveznim organom, da
pripravijo program aktivnosti
za njegovo izvajanje.

NEZADOVOLJIVI REZULTATI
Minulo leto je bilo začetek jonov dolarjev, kar pomeni,
novega petletnega obdobja. da je za 4 odstotke večji kot
Zato je posebno važno ugo- leta 1975. Na podlagi podattoviti, kako so bile uresniče- kov, ki so bili zbrani do 31.
ne načrtovane naloge. Glede avgusta 1976, je razvidno, da
turističnega gospodarstva je je bilo zgrajeno 7.500 ležišč
šlo za naslednje naloge: po- v osnovnih in 11.500 ležišč v
večati število nočitev tujih dopolnilnih objektih.
turistov za okrog 6 odstotKaže, da je zmanjšanje tukov. domačih pa za okrog 7 jega
turističnega prometa neodstotkov. Računajo, da bo posredna posledica stagnacidosežen devizni prihodek 850 je gospodarske aktivnosti v
milijonov dolarjev. Obenem evropskih emisivnih državah:
je bilo predvideno, da bo vse južnoevropske države (razgrajenih okrog 15 tisoč le: zen Grčije) beležijo upadažišč v osnovnih in okrog 22 nje tujega turističnega protisoč težišč. v dopolnilnih ob- mete. Zlasti se ugotavlja, da
jektih za namestitev turistov. se je skrajšalo bivanje tujih
Najnovejši podatki kažejo, turistov v naši državi, kar se
da se ta predvidevanja niso delno pojasnjuje z dejstvom,
povsem uresničila. V primer- da je bilo v poletnih mesecih
javi z letom 1975 so namreč na Jadranu slabo vreme.
nočitve tujih turistov upadle
Skromnejšo rast domačega
za 7 odstotkov, vtem ko so turističnega prometa je povnočitve domačih turistov po- zročala vrsta negativnih derasle za 2 odstotka. Devizni javnikov (visoke cene nameprihodek je dosegel 800 mili- stitev in zunajpenzionskih
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storitev, relativna stagnacija
osebnih dohodkov in povečano število potovanj naših dr
žavljanov v tujino).
Kar zadeva pogoje gospodarjenja in ekonomski položaj turističnega gospodarstva
rti bilo pričakovanega zboljšanja. Težnja nadaljnjega poslabšanja se je celo nadaljevala. Opozarja se na nega'i
ven vpliv naglega skoka nekaterih cen (električne ener
gije itn.) na še vedno visoke
zakonske obveznosti ter na
neugodne pogoje za odplačevanje kreditov za osnovna in
trajna obratna sredstva. Kot
je poudarjeno, je bila posle
dica teh gibanj, da so se izgube gostinstva povečale za
4-ksrat, izgube sezonskega gostinstva pa za 12-krat. Izločanje za sklade so se zmanjšala za 35 odstotkov pri gostinstvu ter za 67 odstotkov
pri sezonskem gostinstvu.

Ko je govor o celotnem položaju našega turističnega gospodarstva, ne gre zanemariti
opozoril, da v zadnjem času
narašča število pripomb tujih agencij in turistov na
kvaliteto, asortiment in kakovost storitev. Seveda tone
bo pripomoglo k večjim uspehom, vsaj kar zadeva tuji
turizem. Po drugi plati se
poudarja, da je bil naš na
stop pri prodaji turističnih
storitev v tujini precej neor
ganizira-n in obremenjen s
pojavi nelojalne konkurence.
Ocenjuje se, da bi hitrejše
združevanje sredstev in dela,
in sicer ne-Ie v okviru turističnega gospodarstva, temveč tudi mnogo širše, pripo
moglo k zboljšanju ekonomskega položaja te dejavnosti
in k učinkovitejši prodaji naših turističnih storitev doma
ir. v tujini.

KAKO KAŽE V LETOŠNJEM LETU
Kot ocenjujejo pristojne uresničitev predvidenega ob
organizacije, se bo tudi lete sega tujega turizma treba vlonadaljeval neugoden ekonom, žiti maksimalne napore vseh
ski položaj tako v Evropi sot subjektov turističnega gospov ostalem svetu. Organizac; darstva, kakor tudi drugih
ja za ekonomsko sodelovanje organov in organizacij. Storiin razvoj (OECD) predvide ti je treba odločne korake na
va, da bo prišlo pri njenih področju ustvarjanja ugodčlanicah do upadanja rasti nejših pogojev za povečanje
bruto nacionalnega proizvoda domačega turističnega prometer da bo stopnja nezaposle ta. Zategadelj je Zvezni konosti še nadalje precej viso- mite za turizem sprejel zaka. Upoštevajoč takšne na- ključke o akcijah, ki bi jih
povedi se ocenjuje, da bi le- morale izvsti o rganizacije
tos lahko prišlo do slabot- združenega dela turističnega
nega povečanja mednarodne- gospodarstva, njihova združega turističnega prometa. Kar nja in gospodarske zbornice,
zadeva našo državo, to po- družbene organizacije, kakor
meni, da bi lahko vzeli kot tudi družbenopolitične skuprealna naslednja predvideva- nosti. Pri tem je poudarjeno,
nja: rast števila nočitev tu- da bi moral biti poudarek
jih turistov okrog 4 do 6 od- akcij na odpravljanju slabostotkov, domačih pa okrog 7 sti in pomanjkljivosti pri deodstotkov; rast deviznega pri- lu, ki so neugodno vplivale
hodka okrog 12 odstotkov. na uresničevanje načrtovaneVendar problemi na področju ga obsega turističnega proturizma opozarjajo, da je za meta in turistične porabe.

Boljše in učinkovitejše delo sodišč in
organov

uprave

pri

reševanju

upravnih

problemov občanov

# Za pomoč pri reševanju osebnih problem ov v preteklem letu se je najvišjim organom
federacije obrnilo 40.789 občanov
# Vse večje zaupanje občanov v delo pra vosodnih organov in organov državne
uprave
# Največje število pritožb s področja stanovanjsko-komunalnih zadev in delovnih
razmerij
# Vloge in pritožbe organom federacije največkrat pošiljajo nekvalificirani delavci,
zatem kmetje, gospodinje, upokojenci in de lavci s srednjo izobrazbo
# Problemi, ki so razvidni iz vlog in pritožb, so pomembni za politično odločanje in
predlaganje ukrepov za odpravo vzrokov nezadovoljstva občanov
Leta 1976 se je na PredTe podatke je najti v Posednika republike, Predsed- ročilu o delu Urada za vlostvo Socialistične federativne ge in pritožbe za leto 1976.
republike Jugoslavije, Skup- Ta Urad kot samostojna stroščino SFRJ in Zvezni izvrš- kovna
služba
Skupščine
ni svet obrnilo 40.789 občanov, organizacij združenega SFRJ opravlja strokovne zadela in drugih samoupravnih deve s tega področja, spremorganizacij s pritožbami na lja pojave in analizira vzro
delo in postopke uradnih or- ke njihovega nastajanja ter
Skupščino
ganov in organizacij. Teh vlog o tem obvešča
SFRJ,
je za okrog 600 več kot pred- SFRJ, Predsedstvo
in
hodno leto, kar je največje Predsednika republike
povečanje števila vlog in pri- Zvezni izvršni svet.
tožb po letu 1970.
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1 T02BE SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1976
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RAZLOGI PRECEJŠNJEGA
VLOG IN PRITOŽB
V Poročilu je posebej podčrtano, da je tolikšno povečanje števila vlog in pritožb v
lanskem letu predvsem posledica okrepljene družbenopolitične aktivnosti, katere
smoter je učinkovitejše reševati upravičene zahteve obča
nov. V Poročilu je nadalje
poudarjeno, da je, zaihvaljujoč
bolj odgovornemu odnosu pristojnih organov, to delo postalo boljše in učinkovitejše, vendar je še nadalje
čutiti pomanjkljivosti kot so
počasnost,
administrativno
obravnavanje pa tudi zavla-

POVEČANJA ŠTEVILA
čevanje pri jemanju predmetov v delo.
Od celotnega števila vlog
in pritožb, s katerimi se je
v teku lanskega leta ukvarjal Urad, je bilo za Predsednika republike in Predsedstvo
SFRJ obdelanih 33.316 predmetov ali 86,1 odstotka. V
primerjavi s predhodnim letom se je število le-teh povečalo za 5.873 predmetov ali
za 21,4 odstotka. Ob tem je
bilo za Skupščino SFRJ obdelanih 5060, za Zvezni izvršni svet pa 2414 pismenih
vlog.
poročevalec

število vlog in pritožb, ki
so prispele iz posameznih republik in pokrajin, je zelo
različno. Tako je bilo iz SR
Bosne in Hercegovine lani obdelanih 5815 predmetov, iz
SR Makedonije 2733, iz SR
Slovenije 1861, iz SR Srbije
(ožje področje) 15.668, iz SAP
Vojvodine 6523, iz SAP Kosova 1242, iz SR Hrvatske
6504, iz SR Crne gore 579 in
iz inozemstva 764. Poprečno
se je na vsakih sto tisoč prebivalcev obrnilo na najvišje
organe in samoupravna telesa 189 občanov, v predhodnem letu pa je poprečje vlog
in pritožb, naslovljenih na te
institucije, znašalo 162.
Ustaljena praksa Urada je,
da obravnava pismene vloge
in pritožbe, vendar tudi neposredno sprejema občane ter
jim daje pravni poduk za reševanje njihovih vprašanj.
Glede navedenega celotnega
števila predmetov je dobilo
odgovor v pismeni obliki aJli
v neposrednem razgovoru z
delavci Urada 18.704 občanov
tako da je bilo na ta način
odgovorjeno na 45 odstotkov
pritožb in vlog. Hkrati so reševali tudi druge predmete,
vendar tako, da so 17.014 oziroma 42 odstotkov vlog in
pritožb odstopili pristojnim
organom ali ustreznim komisijam s prošnjo, da jih obravnavajo v okviru svojih pooblastil, izdajo sklep ter o
tem obvestijo občane. V postopek je bilo sprejetih še
3303 predmetov, od tega 40
neposredno na kraju samem.
Zasledujoč poročila o ravnanju organov in služb z vlogami 1592 občanov, je bilo ugotovljeno, da so imeli občana
v 781 primerih prav.
Povodi in razlogi, zavoljo
katerih se občani obračajo na
najvišje organe federacije po
pomoč, so zelo različni. Vendar se je s preučevanjem posameznih primerov prišlo do
spoznanja, da gre pogosto za
neobveščenost občanov ali pa
da le-tl dvomijo, da bodo lo-

kalni organi najbolj pravilno
rešili njihove probleme. K temu ponekod pripomorejo tudi komisije za vloge in pritožbe v občinah, ki se neredno sestajajo, navadno zavoljo
tega, ker so njihovi člani preveč obremenjeni z drugimi
zadevami in družbenimi Obveznostmi. Tudi strokovne
službe niso dovolj organizirane, navadno pa na teh zadevah dela le po ena oseba, ki
v večjih mestih, poleg svojih
rednih obveznosti, sprejema
celo 10 do 15 strank na dan.
Urad poudarja, da je najbolj učinkovita metoda za reševanje problemov iz vlog in
pritožb občanov
preučitev
primerov na kraju samem ter
reševanje
problemov tam,
kjer je do njih prišlo. Pismene vloge občanov namreč običajno obravnavajo pojave
in probleme, pogosto pa ne
vsebujejo dovolj informacij,
da bi jih bilo mogoče rešiti.
Izkušnje nadalje kažejo, da
je neposredna preučitev pomembna pomoč občinskim
komisijam za vloge in pritožbe. Tedaj se namreč probleme vsestransko pretrese,
in spričo tega se delo na teh
zadevah uveljavlja, pri občinah pa se ustvarja gotovost
in zaupanje, da se bo njihove zahteve pravilno reševalo.
Neposredno preučevanje se je
izkazalo kot posebno učinkovito v primerih, ko gre za
vloge
skupin
občanov.
Ustrezne rešitve so namreč
prispevale k ugodni politični
klimi v določenih sredinah.
V praksi je reševanje vlog
in pritožb odvisno of snovi,
ki se jo obravnava. Urad je
vse predmete razvrstil na 4
velika področja. Posebno skupino tvorijo premoženjskopravna razmerja, uprava in
sodstvo, v drugo skupino so
uvrščeni socialno zavarovanje in socialno varstvo, zatem komunalno-stanovanjske
zadeve ter delovna razmerja,
v četrto skupino pa ostali
predmeti.

VSEBINA IN ŠTEVILO VLOG IN PRITOŽB
Na delo ustanov, v katerih raznolika. Med njimi je bilo
se ureja premoženjskoprav- nad 60 pritožb in vlog, ki se
ne odnose ter na upravo in nanašajo na delo zadrug in
sodstvo so v letu 1976 obča- kmetijskih organizacij, zatem
ni vložili 8260 vlog in pri- 44 s področja agrarne refortožb. V primerjavi z letom me in kolonizacije; s področ1975 to pomeni, da se je šte- ja ekspropriacije je bilo 489
vilo predmetov povečajo za predmetov, vtem ko je števi1278 oziroma za 18,3 odstot- lo vlog, ki se nanašajo na
ka. Od tega se okrog 65 od- domeno komasacije in aronstotkov vlog nanaša na delo dacije znašalo 188, v zvezi z
sodišč, druge pa na delo nacionalizacijo je bilo 232
upravnih organov.
vlog, na konfiskacijo pa se
Tudi vsebina teih vlog je nanaša 59 vlog. Urejanje vpraporočevalec

šanj državljanstva je izzvalo
83 pritožb, sklepi v zvezi z
izdajanjem potnih listov pa
236 pritožb občanov. Precej
pritožb se nanaša na sodne
spore (3410 na civilne spore.
1440 pa na kazenske). V zvezi z odložitvijo kazni in pogojnih odpustov je bilo prejetih 80 vlog in pritožb, na
pomilostitve pa se jih nanaša 564. V zvezi s carinami in
carinskimi prekrški je bilo
vloženih 233 pritožb, v zvezi
s prekrški 444, z davki in
taksami pa 694.
Poročilo vsebuje ana/lizo
razlogov in podaja zaključke
o razlogih, zavoljo katerih se
občani obračajo na najvišje
organe federacije. Opozarja
se, da je povečano število
predmetov, ki se nanašajo na
zadruge in kmetijske organizacije, v glavnem posledica
okrepljenega procesa združevanja zasebnih kmetov s
kmetijskimi organizacijami.
Tako je največ vlog prišlo iz
SAP Vojvodine, nekaj manj
SR Srbije, kjer so ti procesi
tudi najbolj intenzivni. Določeno število občanov se iz leta v leto obrača na organe
federacije z zahtevo, da se
uredi vprašanja s področja
agrarne reforme in kolonizacije. Le-ti občani namreč zahtevajo, da se izda zvezne
predpise o izplačilu nadomestil za odvzeta zemljišča, ki
so presegala predpisani maksimum. Ker je takšnih vlog
malo, se v Poročilu sodi, da
ta vprašanja ne pomenijo posebnega družbenega problema. Povsem drugače pa je

glede zahtevkov za izplačilo
vojne škode, ki jo je okupator povzročil našim občanom,
kajti to povzroča določene
probleme. Vprašanje reparacij namreč še ni ustrezno urejeno, tako da nI pogojev za
izdajo predpisov o izplačilu
vojne škode.
V vlogah in pritožbah, kise
nanašajo na ekspropniacijo,
občani v glavnem poudarjajo, da niso zadovoljni z nadomestilom, ki jim je bilo
ponujeno za ekspropriirano
premoženje, ali pa zahtevajo,
da se pospeši postopek za določitev višine pravičnega nadomestila. Poudarja se, da
postopek ekspropriacije zlasti prizadeva kmete v obmestnih naseljih, kakor tudi
delavce in upokojence, ki
imajo nižje denarne dohodke,
ter nekatere druge kategorije
občanov. Nekaj manj vlog se
nanaša na komasacijo, arondacijo, nacionalizacijo in konfiskacijo.
Opaziti je, da je vlog, ki se
nanašajo na področje urejanja državljanstva, čedalje več.
Ocenjuje se, da je to naravna posledica čedalje večje
migracije delovne sile in nasploh svobode gibanja naših
občanov, spričo česar prihaja do sklepanja mešanih zakonov. Lani je bilo zlasti opaziti, da se je povečalo število zahtevkov iz SR Makedonije, s katerimi bolgarski državljani zahtevajo prehod v
jugoslovansko državljanstvo
ali pa podaljšanje oziroma
stalno bivanje v SFRJ.

ŠTEVILNE PRITOŽBE NA RAVNANJE SODIŠČ
Sodi se, da je naravno, da šajo na carine in carinske
se večina pritožb in vlog ob- prekrške, niso redkost. Zlasti
čanov nanaša na ravnanje so- pogosto zahtevajo intervencidišč v civilnih in kazenskih jo zdomci. Opaziti pa je bilo,
sporih. Največkrat se občani da je v zadnjem lanskem čepritožujejo zaradi neažurno- trtletju število takšnih pristi sodišč. Navadno zahtevajo tožb naglo upadlo. K temu
intervencijo za pospešitev po- je zlasti pripomogel novi Castopka, pritožujejo pa se tu- rinski zakon ter spremljajodi zavoljo neiizvrševanja prav- či predpisi, s katerimi so
nomočnih sodnih
odločb. uvedene nove ter povečane
Hkrati opozarjajo na različ- precejšnje ugodnosti.
ne nepravilnosti iz dela sodštevilne vloge v zvezi s prenih organov ter oporekajo krški se nanašajo na javni
zakonitost izdanih sodb. Obi- red in mir. Pri pritožbah v
čajno je, da obsojenci zahte- zvezi s prometnimi prekrški
vajo, da se jih oprosti nadalj- se največkrat opozarja na ponjega prestajanja zaporne samezne primere samovolje,
kazni ali da se jim izrečeno subjektivnosti ali uporabe fikazen zamenja za blažjo itn. zične sile s strani organov
Motivi za takšne zahteve so milice. Sodnikom za prekrrazlični, stranke pa se naj- ške se očita, da praviloma
večkrat sklicujejo na nepre- verjamejo navedbam uradnih
skrbljene družine, ali obljub- oseb — miličnikov. Nadalje
ljajo, da bodo v bodoče ko- se navaja, da je namen deristni člani družbe.
narnih kazni v prometu le
Tudi pritožbe, ki se nana- doseganje finančnega učinka.
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Tuđi lani so se občani pritoževali na izvajanje davčne
politike, in sicer v vseh republikah in pokrajinah. Njihove pripombe so se v glavnem glasile tako, da je da
vek na katasterski dohodek
previsok in nerealen. Pri tem
se posebej opozarja na probleme ostarelih kmečkih gospodinjstev, ki se jim druž-

bene obveznosti določa po celotni površini zemljišča, ne
pa po celotnem dohodku. Podobne motive je zaslediti v
pritožbah in vlogah samostojnih obrtnikov; dobršen del
se nanaša na nerazčiščena
premoženjska razmerja ter na
davek na promet nepremič-

PRIPOMBE NA NEREŠENA VPRAŠANJA
S PODROČJA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Število vtog in pritožb ob- je pokojnin. Ocenjuje se, da
čanov, ki se nanašajo na so- bi bilo mogoče kot upravičecialno zavarovanje in social- ne sprejeti pripombe, kateno varstvo, se je lani pove- rih namen je pospešitev dečalo za 9,3 odstotka. Delav- la strokovnih služb skupnoci Urada so se lotili in ob- sti pokojninskega in invaliddelali 6.366 predmetov, na- skega Zavarovanja, kakor tuslovljenih na organe federa- di one pripombe, »ki se načeloma zavzemajo za takšno vacije.
Od predmetov s tega po- lorizacijo, ki bi nadomestila
dročja se je nanašalo na vsa nastala povečanja iz naosebne in družinske pokojni- slova naraščanja življenjskih
ne 781 vlog, na borčevsko stroškov, ne glede na to, ali
in izredno pokojnino 785, na gre za upokojence z najvišinvalidske pokojnine, invalid- jimi, nižjimi ali najnižjimi
nine in druge prejemke iz in- prejemki«.
Tisti, ki se pritožujejo zavalidskega zavarovanja 741, na
pokojninsko dobo (delovno in voljo varstvenega dodatka,
posebno dobo) 638, na zdrav- navajajo, da so njihove poljenje iz naslova zdravstvene- kojnine, ki so jim bile svoj
ga zavarovanja 565, na vojne čas določene po splošnih
in vojaške invalidnine 679, na predpisih ter brez varstvesocialno pomoč in druge ob- nega dodatka, zelo majhne
like socialnega varstva 1.850, in ne zadostujejo za najna otroški dodatek 76 in na osnovnejše življenjske potrebe. Precej vlog s tega podšolanje 251 vlog.
Tudi v tem pogledu anali- ročja se nanaša na zaposloza prejetih pritožb in vlog vanje upokojencev, tako da
občanov kaže, da je še nada- se sodi, da je pomanjkljivost
lje opraviti s problemi, ki so dosedanje ureditve tega vpraznani že iz preteklih let. Po- šanja v tem, da sta politika
glavitni problem je usklaje- zaposlovanja in politika upovanje pokojnin. Gre za eno kojevanja premalo usklajeniključnih vprašanj sistema po- Ocenjuje se, da mora to
kojninskega in invalidskega vprašanje postati predmet
zavarovanja. Od rešitve le te- odločanja samoupravnih inga je odvisen materialni po- teresnih skupnosti, zlasti pa
ložaj upokojencev. Zategadelj skupnosti zla zaposlovanje
je razumljivo zanimanje za ter skupnosti pokojninskega
način ter usklajevanja, se pra- in invalidskega zavarovanja.
vi za gibanje pokojnin gle- Ob vsem tem imajo občani
de na povečevanje življenj- pogosto pripombe na doloskih stroškov. V vseh pritož- čanje pokojninske osnove
bah občani poudarjajo zakon- ter zahtevajo, da se vsaj za
ska načela o usklajevanju po- polovico zmanjša desetletno
kojnin z ekonomskimi giba- poprečje osebnih dohodkov,
nji: obveznost ohranitve re- ki se jih upošteva kot osnoalne vrednosti pokojnin ozi- vo pri odmeri pokojnin. Prirccna izvajanje ustavnega na- čakovati je, da bo vsa omečela o minulem delu in uskla- njena in druga vprašanja
jevanju »starih« in »novih« uredil novi zvezni zakon, ki
pokojnin. Zlasti se poudarja, bi moral biti izdan prihodda kasni izvedba valorizaci- nje leto.
UČINKOVITEJE UREDITI POLOŽAJ BORCEV
Posebna skrb skupnosti za različnih vprašanj. Med tegmotni položaj borcev ni bi- mi je npr. vprašlanje neenala nikdar zanemerjena. Vse- ke ureditve pokojninskega in
eno pa se precejšnje število invalidskega zavarovanja po
borcev še nadalje obrača na posameznih republikah in
zvezne organe za ureditev pokrajinah. Poleg tega je v
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poročilu navedena še cela
vrsta drugih vprašanj, ki so
pomembna za urejanje gmotnega položaja borcev. Vselej
se poudarja potrebo po bolj
popolnem in boljšem materialnem varstvu. Da so takšne pripombe upravičene, je
bilo ugotovljeno že lani, tako da je že spremenjen Zakon o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja: s 1. januarjem 1977 je spremenjena zajamčena pokojninska osnova
borcem NOV pred 9. 9. 1943
(ta osnova zdaj ustreza poprečnemu osebnemu dohodku vseh delavcev v Jugoslaviji v preteklem letu, povečanem za 6 odstotkov).
Določeno število zahtevkov
se zavzema za boljšo in bolj
vsestransko Varstvo vojnih
in mimodobskih vojaških invalidov, vlagajo pa jih predvsem osebe, ki niso dosegle
invalidnine. Njihove pripombe se največkrat nanašajo
na delo in sestavo invalidskih komisij. Podobne pripombe so tudi v pritožbah

mirnodobnih vojaških invalidov.
Število vlog in pritožb, ki
se nanašajo na področje socialnega varstva, se je v primerjavi s predhodnim letom
povečalo za 1.850 predmetov
oziroma za 21 odstotkov.
Razlogov za takšno povečanje je več, ocenjuje se, da
socialna politika še ni prerasla .v organizirano, koordinirano, načrtno in zavestno
usmerjeno družbeno aktivnost, v katero bi bili vključeni vsi nosilci socialnega
varstva. Za nadaljnji razvoj
tega področja bo neizogibno
treba razširiti samoupravne
temelje tega varstva ter ga
povezati z združenim delom.
Občani se obračajo na organe federacije tudi v zvezi
z vprašanji s področja zdravstvenega varstva. Večini
pritožb se nanaša na zdraviliško zdravljenje ali na druge oblike zdravstvene pomoči, nekaj manj pa je vlog
v zvezi z neurejenimi vprašanji otroškega dodatkia in
dodeljevanjem štipendij.

ZAHTEVE PO HITREJŠEM IN CELOVITEJŠEM
UREJANJU STANOVANJSKO-KOMUNALNIH
PROBLEMOV
Večina
zadevnih vlog federacije šele ko so izčrpa(17.743) se nanaša na stano- na vs!a pravna sredstva. Navanjsko-komunalne zadeve In vadno gre za vprašanje izna delovna razmerja. Takš- selitve iz stanovanja na podnih predmetov je za 2.720 lagi sklepa ustreznih sodnih
oziroma za 18,5 odstotka več ali upravnih organov. Vložnikot jih je bilo leta 1975. Od ki največkrat predlagajo
tega se jih 5.539 nanaša na spremembo takšnih sklepov.
dodeljevanje stanovanj; na Del pritožb se nlanaša na rustanovanjske spore se nana- šenje na »črno« zgrajenih
ša 2.014 predmetov, rfe ru- objektov, Z večino pritožb,
šnje črnih gradenj 1.000, na ki se nanašajo na komunalkomunalne zadeve 1.425, na ne zadeve, pa občani iščejo
zaposlovanje 5.279 in na de- pomoč, da bi dobili dovoljelovna razmerja 2.486 predme- nje za gradnjo zasebnih stanovanjskih objektov, nadalje
tov.
Tako kot prejšnja leta se zia dodelitev kredita za gradvečina občanov obrača zia njo, za dodelitev gradbenega
pomoč pri reševanju stano- zemljišča in tako naprej.
vanjskega vprašanja. Med Pritožujejo se tudi zavoljo
njimi gre večinoma za delav- počasnosti organov, ki odloce, in sicer za delavce z niž- čajo o njihovih zahtevkih.
Tudi lani so bili problemi
jimi kvalifikacijami, nadalje
za delavce pred upokojitvijo, zaposlovanja med najbolj posocialno ogrožene osebe, gostimi povodmi za vloge in
upokojence, otroke padlih pritožbe občanov. S takšnimi
borcev in nekoliko poredke- vlogami se najpogosteje prije za udeležence NOV. Priča- tožujejo nekvalificirani dekovati je, da bo v prihod- lavci, zatem gospodinje, osenje čedalje manj vlog takš- be z zmanjšano delovno spone vrste, saj smo priče iz- sobnostjo, delovni invalidi II.
jemnim prizadevanjem skup- in III. kategorije ter mirnonosti ne-le za povečanje iz- dobni vojaški / invalidi. Opagradnje stanovanj, temveč ziti je tudi precej vlog učentudi za odpravo subjektivnih cev srednjih šol, ki po konslabosti in pomanjkljivosti, čanem šolanju opozarjajo na
nespoštovanje družbenih dopodedovanih iz preteklosti.
Zahtevke za posredovanje govorov o zaposlovanju ter
v stanovanjskih sporih se meril o prednosti pri zaponaslavlja na najvišje organe slovanju. Čedalje več je zahporočevalec

tevkov za pomoč pri zaposlovanju, ki jih vlagajo naši
zdomci — povratniki; izraža-

jo nezadovoljstvo spričo pmejenih možnosti, da bi dobili
zaposlitev.

VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC IZ ZDRUŽENEGA
DELA
V vlogah in pritožbah, ob- v prihodnje čedalje . manj
čanov, ki se nanašajo na vlog in pritožb s tega podpodrpčje združenega delfet, ročja.
so zahtevki za1 varstvo ustrez,
In končno, občani vlagajo
nih pravic. Največkrat gre
da se jih osebno
za neusklajene medosebne zahtevke,
odnose, del predmetov pa se sprejme, v glavnem pri Prednanaša na spore v zvezi z sedniku republike, vendar v
izključitvijo delavca iz delov- prošnjah navadno ne navane organizacije zavoljo kršit- jajo razlogov, marveč le izve delovno dolžnosti. Neka- ražajo prepričanje, da bodo
tere pritožbe se nanašajo na deležni polnega razumevanja.
neustrezno -delitev osebnih Bilo je tudi anonimnih vlog
dohodkov, na razporejanje in pritožb, nekatere pa opona neustrezna delovna mesta zarjajo' na pojave nacionalizitn. Ocenjuje se, da bo iz- ma in šovinizma v posamezvajanje določb zakona • o nih okoljih, kakor tudi nla
združenem delu zelo ugodno slabo kadrovsko politiko, ki
vplivalo na urejanje vseh neugodno odseva v razvoju
spornih vprašanj ter da bo samoupravnih odnosov.
PRITOŽBE OBČANOV KAŽEJO NA NEGATIVNE
POJAVE V DRUŽBI
V Poročilu je na koncu, najvišje organe federacije,
ocenjujoč lanskoletno aktiv- predvsem izraz zaupanja v
nost urada pri reševanju vlog zvezne organe, zlasti v osebin pritožb občanov, poudar- nost Predsednika republike.
jeno, da je določeno poveča- Pri tem, ko občani navajajo
nje številk pritožb in vlog, svoje probleme, ki jih je povki so bile naslovljene na zročila samovolja, zloraba

položaja,: ali birokratski odnos posameznikov, hkrati
opozarjajo; tudi na nekatere
negativne pojave v družbi.
Vendar lanskoletno poveča
nje števila pritožb in vlog
občanov ni posledica poveča-,
nja negativnih pojavov v
družbi, temveč predvsem organizirane in širše družbene
akcije najvišjih partijskih
in državnih organov ter organizacij. Da je. prišlo do
ugodnega družbenega ozračja
za takšno obračanje občanov
na organe federacije, je zlasti pripomogel intervju tovariša Tita zagrebškemu
»Vjesniku«, ki je prišel kot
ohrabritev za iznašanje osebnih problemov, pa tudi za
opozarjanje na pojave splošnega pomena.
Tako kot navadno, so imeli občani tudi v lanskem letu resne pripombe na delo
sodišč splošne pristojnosti,
še posebno pa na njihovo
neažurnost in neučinkovitost.
Podobne so bile tudi pripombe na delo upravnih organov, opaziti pa je bilo, da
občane mnogo bolj moti netaktičen in nesramen odnos
posameznikov v teh organih.
Prav tako je očitno, da je
precej nerešenih vprašanj na
področju socialnega zavarovanja in socialnega varstva,

očitno pa je tudi, da se probleme ugotavlja , in., da se
ukrepa, da bi-,jih odpravili.
Prišlo je. tudi do bistvenih
in kakovostnih sprememb v
sistemu varstva borcev in
vojaških invalidov,, v, teku- pa
je še boij vsestransko prizadevanje družbene skupnosti
glede skrbi, posvečene borcem.
Vendar je bilo ugotovljeno, da se precej počasi
ukrepa, ponekod pa sploh ne,
za uresničevanje razglašenih
stališč o urejanju problemov
zaposlovanja.' Vloge in prt
tožbe občanov nadalje opozarjajo, da so stanovanjskokomunalna vprašanja med
najbolj perečimi družbenoekonomskimi in- socialnimi
problemi naše socialistične
samoupravne skupnosti.
Na konou poročila je podčrtano, da zahtevki za . urejanje problemov občanov največkrat niso v pristojnosti
organov federacije, vendar pa
jasno opozarjajo na pomanjkljivosti na posameznih
področjih družbenopolitičnega sistema. Ugotavljanje bistva teh zahtevkov -in pritožb je izrednega pomena
pri političnem odločanju in
za ustrezno ukrepanje, da
bi odpravili vzroke -in povode za pritožbe občanov.

Finančni rezultati kreditno-denarne in devizne
politike
® Prihodki in izdatki Narodne banke Jugoslavije v tem letu večji za 13,3 odstotka
# Zakonski viri za realizacijo prihodkov in izdatkov Narodne banke Jugoslavije
O Od deponiranih sredstev v tujini dohodek 1,450.000 tisoč dinarjev
S Letos bodo devizne rezerve večje še za 200 milijonov dolarjev
• Znesek obresti od dinarske protivrednosti tujih kreditov bo v primerjavi
s predhodnim letom večji za 18 odstotkov
Svet guvernerjev Narodne
banke Jugoslavije je sprejel
odlok o Finančnem načrtu
banke za leto 1977 (AS 482),
po katerem bodo celotni prihodki in izdatki znašali 3,70
milijarde dinarjev. V primerjavi z minulim letom to pomeni povečanje za 13,3 odstot-

ka, oziroma za 436,98 milijonom dinarjeiv.
Ta odlok naj bi potrdila
Skupščina SFRJ, ker pa je
potrjevanje Finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije
v pristojnosti Zbora republik
in pokrajin, je besedilo odloka dostavljeno tudi skupščiijiiimiiiiNiNiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiKiiimiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijii
1 FINANČNI NACRT NARODNE BANKE JUGO- 1
I SLAVIJE ZA LETO 1977 — AS 482
|

iMiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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nam socialističnih republik in
avtonomnih pokrajin, s predlogom naj o njem zavzamejo
stališča in jih sporočijo Skupščini SFRJ do 20. aprila 1977.
V obrazložitvi finančnega
načrta je poudarjeno, da Narodna banka Jugoslavije pridobiva sredstva za, opravljanje svoje dejavnosti iz naslova
nekaj zakonskih virov. To so
obresti in drugi prihodki od
sredstev, deponiranih v tujini, nadalje obresti od kreditov, ki. jih Narodna banka Ju-

goslavije neposredno daje, nadomestila za sredstva, odstop,
ljena
družbenopolitičnim
skupnostim v trajno uporabo,
prihodki, ki jih ima od nakupa in prodaje -vrednostnih papirjev ter drugih prihodki, ki
jih ustvarja s svojim poslovanjem. Pripada ji tudi del obresti, ki jiih zaračunavajo narodne banke republik in avtonomnih pokrajin, ter del
nadomestil za sredstva, odstopljena . organizacijam združenega dela v trajno uporabo,
29

S prihodki, ki se oblikujejo
na ta način, se med drugim
poravnava naslednje obveznosti: obresti in druge stroške v
Efvezi s tujimi krediti, depoziti in vrednostnimi papirji, nadalje stroški izdelave bankov-

cev in kovancev, ter stroški
deviznih poslom. Poleg tega
so z načrtom zagotovljena
sredstva za sklad osnovnih
sredstev, za rezervni sklad in
sredstva za deior.no skupnost
Narodne banke Jugoslavije.

DINAMIČNA RAST PRIHODKA
Nadrobna analiza planskih evrodolarski kredit 100 miliprihrankov po postavkah ka- jonov dolarjev, japonski kreže, da bo od sredstev, ki jih dit 30 milijonov dolarjev, kuima deponirane v tujini, Na- vajtski kredit 50 milijonov
rodna banka Jugoslavije letos dolarjev, kuvajtski kredit 15
dosegla 1,45 milijarde dinar- milijonov kuvajtskih dinarjev,
jev prihodka. Večino tega tretja transa italijanskega
prihodka — okrog 90 odstot- kredita v znesku 15,62 milikov — bo doseženih z odloča- jard lir, nadalje prevzeta
njem deviznih rezerv, ki naj sredstva ku vaj takega posojila
bi po planu letos narasle še za jugoslovanski naftovod v
znesku 137,84 milijonov jugoza 200 milijonov dolarjev.
Od prihodkov banke se bo- slovanskih dinarjev, iraški
do v primerjavi z minulim le- kredit za uvoz nafte v letu
tom zlasti zmanjšale obresti 1975 v znesku 114 milijonov
od kreditov iz primarne emi- dolarjev, nemški kredit 2?0
sije. Ti prihodki bodo znašali milijonov nemških mark,
samo 196,73 milijonov dinar- nemški kredit 700 milijonov
jev in bodo za 72,4 odstotka nemških mark, in iraški kreoziroma za 346,55 milijonov dit za uvoz nafte v letu 1976
dinarjev manjši od realizaci- v znesku 114 milijonov dolarje v letu 1976. To je posledica jev.
uporabe Zakona o določitvi
Letos bodo plačana tudi nacelotnih izdatkov proračuna domestila za sredstva, odstopfederacije za leto 1977, s kate- ljena v trajno uporabo družrim je predpisana odložitev benopolitičnim skupnostim.
odplačila anuitet za štiri le- Znesek bo enak, kot v lansta, in sicer na podlagi ustrez- kem letu (51,18 milijonov dinih predpisov o zadolžitvi fe- narjev). Prihodki Narodne
deracije pri Narodni banki banke Jugoslavije po tarifi za
Jugoslavije.
opravljene storitve bodo znaOd dinarske protivrednosti šali 160 milijonov dinarjev,
tujih kreditov, ki se jih daje kar pomeni za 14,1 odstotka
na razpolago našim končnim več kot lami. Prihodki, ki se
koristnikom, se bodo obresti jih dosega z nakupom in propovečale za okrog 18 odstot- dajo vrednostnih papirjev
kov glede na minulo leto, in naj bi letos znašali 100 milisioeir bodo znašale 678,47 mi- jonov dinarjev, kar bi bilo za
lijonov dinarjev. Gre namreč 38,1 odstotka več kot v lanza deset tujih kreditov. To so skem letu.

MEDNARODNE

In končno, prihodki od obresti za klirinške račune in
od obresti za nepravočasno izločitev in uporabo obvezne rezerve bodo dosegli 90 milijonov dinarjev, kar je za celih
79,6 odstotkov več kot v lans-

kem letu. Del obresti in nadomestil, ki jih plačujejo narodne banke republik in pokrajin, bo znašal 975,78 milijone-' dinarjev. Lani so ti prihodki dosegli znesek 662,62
milijonov dinarjev.

VEČJI STROŠKI IN OBSEŽNEJŠI POSLI
Izdatki Narodne banke Ju- papirja za izdelavo bankovgoslavije v letošnjem letu te cev. Za 6,8 odstotka oziroma
rneljijo na dejanski izvršitvi <v za 44,76 milijona dinarjev se
bodo povečali stroški — de(anskem letu ter na oceni, Kan0
se bodo gibali v sklopu pro vizno valutnega poslovanja,
jekcije kreditno-monetarne in ki se nanašajo na stroške za
devizne politike. Tako bodo prevzem in prevoz efektivnih
obresti za tuje kredite znaša- tujih valut od poslovnih do
le 910,60 milijonov dinarjev in tujih bank, zatem stroški zabodo le za 3,5 odstotka večje varovanja prevozov teh valut
kot lani. Obresti za tuje kre v držarvi in v inozemstvu,
dite, pogojene po posebnih stroški menjalnic na obmejpredpisih, pa bodo celo za nih shodih in tako naprej. Tu6,3 odstotka nižje ter bodo di drugi stroški Narodne banznašale 694,20 milijonov dinar- ke Jugoslavije, kot npr. stroški izdelave kolkov in davčjev.
vrednotnic, stroški poObresti na depozite Poštne nih
blagajniške rezerve in
hranilnice bodo znašale 3S sebne
drugi, se bodo povečali za
milijonov dinarjev oziroma 49,6 odstotka (predviden je
bodo večje za 8,2 odstotka,
17,40 milijonov dinarobresti na obvezno rezervo znesek
jev).
poslovnih bank in drugih fiNekolikanj manjši obseg
nančnih ustanov pa naj bi sredstev
predviden za sklad
znašale 1,3 milijarde dinarjev, osnovnih jesredstev,
za posebni
kar je za 27,2 odstotka več rezervni sklad in financiranje
kot lani. Tudi obresti in dru- zadev
in
opravljnje
gi stroški za vrednostne pa- nalog delovne skupnosti Napirje bodo večji za 25,7 od- rodne banke Jugoslavije. V
stotka in naj bi znašali 260 primerjavi z lanskim letom
milijonov dinarjev.
naj bi se ta sredstva zmanjNajbolj se bodo poveča' i šala za 11,5 odstotka ali za
(za 90,4 odstotka) stroški iz- 21,23 milijona dinarjev. Razdelave bankovcev in kovan- logi za to zmaaij sanje so nacev. Predviden je izdatek v drobno navedeni, pri tem pa
znesku 272,30 milijonov di- je poudarjeno, da bo finančnarjev za kritje stroškov ni načrt Narodne banke Juneizvršene proizvodnje denar- goslavije rezultat ukrepov in
ja v letu 1976 ter za prehod instrumentov, ki se jih bo
na uporabo kvalitetnejšega izvajalo na tem področju.

POGODBE

Mednaroda oporoka - instrument

bolj

doslednega

spoštovanja poslednje volje
• Vsaka država podpisnica je zavezana uvesti v svojo zakonodajo pravila
o mednarodni oporoki
# Članice Konvencije bodo določile pooblaščene osebe za izdajo mednarodne
oporoke
Delegata v zboru republik
in pokrajin ter v Zveznem
zboru bodo v kratkem obravnavali Predlog zaikona o ra30

tifikaciji Konvencije o enako oblikovanem zaikonu o
obliki mednarodne oporoke
(AS 483), ki ga je Zvessnd iz-

vršni svet v teh dneh poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo.
Konvencija o enaiko oblikovanem zaikonu o obliki med-

narodne oporoke (s Prilogo)
je bila sprejeta na diplomatski konferenci, ki je bila
v Washingfconu oktobra 1973.
poročevalec
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i CIJE O ENAKO OBLIKOVANEM ZAKONU O §
I OBLIKI MEDNARODNE OPOROKE — AS 483
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Na tej konferenci so poleg štovanje izjave poslednje vonaše delegacije sodelovali lje s pomočjo uvedbe dodatpredstavniki 42 držav. Ob tej ne oblike oporoke, ki se bo
priložnosti je bilo opozorje- v prihodnje imenovala medno, da je treba tudi osebam, narodna oporoka (in ki bd
ki imajo telesne pomanjklji- z njeno uporabo odpravili povosti, ter nepismenim omo- trebo po sprejetju posebnega
gočiti, da naredijo mednarod- zakona) so se države udeleno oporoko. Posebna pozor- ženke konference odločile, da
konvencijo, s katero
nost je bila posvečena prvi- sklenejo
nam, ki so bistvenega pome- bi določile obveznosti vsake
na za popolno veljavnost države pogodbenice, da v
svojo zakonodajo uvede prac®»oroke.
vila o mednarodni oporoki.
Z namenom, da bi v čimDa bi pogodbene strani
večjem obsegu zagotovili spo- lahko uporabljale Konvenci-

poročevalec

jo, bodo vladi depozitarju
Hramba mednarodne opodostavile besedilo pravil, ki roke je urejena z zakonom,
so jih vključile v svojo za- na podlagi katerega se dokonodajo.
loča lastnost pooblaščene
Članice Konvencije bodo osebe za izdajanje mednaroddoločile pooblaščene osebe ne oporoke. Na podlagi isteza izdajanje mednarodne opo- ga zakona so določeni tudi
roke, vključno z diplomat- pogoji, ki jim mora ustrezati
skimi in konzularnimi pred- priča pri sestavljanju medstavniki v tujini, če teritor- narodne oporoke.
ialna država temu ne naKonvenoija je zavezana rasprotuje. Za podpisnike zatifikaciji,
instrupustka, za osebo, ki je po- menti pa ratifikacijski
bodo
deponirani
oblaščena za izdelavo med- pri vladi ZDA. Pogodbena
narodne oporoke, ter za prilahko odpove konče po določilih Konvencije stranka
ni potrebna nikakršna overo- vencijo, tako da to pismeno
vitev ali podobne formalno- sporoči vladi depozitarju.
sti. Vendar lahko pristojni
Z uveljavitvijo te konvenciorgani vsake pogodbenice je (s prilogo) ne bodo napreverijo resničnost podpisa stale finančne obveznosti za
pooblaščene osebe.
federacijo.
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VSEBINA
— Kako poteka združevanje sredstev za gradnjo dijaških in študentskih domov?
— Nova zakonodaja bo oblikovala tudi vprašanja rekonstrukcij in vzdrževanja javnih cest
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 23. 3. 1977
— Dolsko — nuklearno energetska cona Ljubljane?
— Zahteva za uvoz mleka umaknjena
— Ali družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976—1980
sloni na realnih predpostavkah?
Informacija o seji Izvršnega odbora Kluba delegatov
dne 31. 3. 1977

Iz Skupščine SR Slovenije:
SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE ZDRUŽENEGA
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLICANI SEJI ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k osnutku stališč, sklepov in priporočil za reševanje problematike naravnih dobrin splošnega pomena
in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji (ESA-772)
Stališča zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
k razvoju energetike v SR Sloveniji (ESA-771)
Sklep Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi energetske bilance ŠR Slovenije za leto 1977, elektroenergetske bilance za leto 1977 in predloga ugotovitev in stališč k energetski in elektroenergetski bilanci
SR Slovenije za leto 1977 s predlogi zaključkov in sklepov (ESA-771)
— Iz programa dela službe družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji za leto 1977 (ESA-804)
— Iz letnega poročila o delu službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1976 (ESA-805)
— Zaključni račun prihodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1976 (ESA-796)
— Finančni načrt prihodkov in izdatkov Narodne banke
Slovenije za leto 1977 (ESA-797)
— Aktualni problemi v zvezi z ustanavljanjem posebnih
sodišč združenega dela (ESA-792)
— Predlog za izdajo zakona o živinoreji (ESA-798)
— Predlog za spremembo 18. člena zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini
(ESA-791)
— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, z osnutkom zakona (ESA-808)
— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj, z osnutkom zakona (ESA-809)
— Predlog za izdajo zakona o založništvu (ESA-815)
— Predlog odloka o pristopu k ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA-810)
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN — 23. 3. 1917
— Kdaj predpis, ki bo SIS omogočil najemanje posojil
za gradnjo šol in drugih objektov na področju družbenih dejavnosti?
— Dohodkovni odnosi — dolgoročna perspektiva ekonomske stabilnosti proizvodnje in predelave ter garancija boljše in kontinuirane preskrbe potrošnikov
— Kako tolmačiti 9. člen zakona o dedovanju?
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Iz Skupščine SFRJ
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13
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NOVI PREDPISI
— Učinkovito vojaško šolanje (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaških šolah in
znanstveno raziskovalnih zavodih v Jugoslovanski ljudski armadi — AS 481)
— Razveljavitev interventnega ukrepa pri potrjevanju
intervencijskih kreditov (Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o posebnih pogojih za odobravanje intervencijskih kreditov — AS 485)

20
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ANALIZE IN OCENE
— Pravočasno in učinkovito reševati probleme uresničevanja pravic borcev in vojaških invalidov (Informacija o ugotovitvah skupine za kontrolo nad delom občinskih organov uprave pri uresničevanju pravic borcev
in vojaških invalidov)

22

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES
— Izreden družbenoekonomski pomen regulacije Save in
njenih pritokov (Poročilo o informaciji o regulaciji reke
Save in urejanju njenih pritokov)

23

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV
— Perspektive razvoja turističnega gospodarstva (Poročilo o delu Zveznega komiteja za turizem — junij 1974
— december 1976)
— Boljše in učinkovitejše delo sodišč in organov uprave
pri reševanju problemov občanov (Poročilo o delu Urada za vloge in pritožbe Skupščine SFRJ za leto 1976)
— Finančni rezultati kreditno-denarne in devizne politike (Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto
1977 — AS 462)
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MEDNARODNE POGODBE
— Mednarodna oporoka — instrument bolj doslednega
spoštovanja poslednje volje (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o enako oblikovanem zakonu o obliki
mednarodne oporoke — AS 483)
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