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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Na skupnem zasedanju občin in Družbenopolitični
Zbora združenega dela, Zbo- zbor so sprejeli:
ra občin in Družbenopolitič— Predlog resolucije o tenega zbora Skupščine SR meljih zakonodajne politike
Slovenije 19. julija 1977 so republike;
delegati najprej poslušali
— Predlog zakona o spreuvodno obrazložitev Izvršne- membah in dopolnitvah zaga sveta Skupščine SR Slo- kona o republiških upravnih
venije k poročilu o izvaja- organih;
nju družbenega plana SR
— Predlog odloka o dopolSlovenije v letu 1976 in prvi nitvi odloka o sestavi repubpolovici leta 1977, ki ga je liških komitejev.
podal Jože Zakonjšek, predZbor združenega dela in
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI — 19. 7.1977
Zbor združenega dela
Janez Tavčar, Franjo Lampelj, Slavko Primožič, Štefan
Špilak, Prano Šifkovič, Emil Šuštar, Vlado šanca, Rok
Pavšič, Andrej Zadravec, Aleksander Hunjadi, Štefan
Nemec, Filip Novak, Miran Mejak, Livio Jakomin,
Stane Boštjančič, Pavle Gantar
Zbor občin
Karel Sukič, Franc Svetelj, Matija Pajnkihar, Tone
Volčič, Štefan Hard, Vasilij Koman, Mara Žlebnik,
Franc štrakl, Zdravko Praznik, Anica Popovič, Milena
Rakčevič, Anka Tominšek, dr. Anton Fazarinc, Bruno
Korelič
Družbenopolitični zbor
Srečko Mlinarič, Vladimir Logar, Geza Bačič, Lojzka
Cotar, Lojze Cepuš, Pavel Mermolja, Stane Gavez,
Terezija Štefančič, Jože Bogovič, Marijan Brecelj,
Janko Cesnik
sednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in
informacijski sistem.
Po razpravi na ločenih sejah sta, Zbor združenega dela in Zbor občin, upoštevajoč ugotovitve, stališča In
predloge Družbenopolitičnega zbora, in ob obravnavi
poročila
Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR
Slovenije v letu 1976 in prvi
polovici leta 1977, sprejela
sklepe, stališča in priporočila,
ki jih objavljamo na strani 2.
Zbor združenega dela, Zbor

Zbor občin pa sta sprejela;
— Predlog zakona o prispevku za pokrivanje dela
stroškov infrastrukture Železniškega transportnega podjetja Ljubljana v letih 19761980;
— Predlog zakona o dopolnitvi zakona o združevanju
sredstev organizacij združenega dela za financiranje prometne infrastrukture v letih
1976-1980;
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvih zakona o pokojninskem in invahdiskem zavarovanju;
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— Predlog zakona o koor— Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejav- dinacijskem odboru za organost v letu 1977, ki ga pla- nizacije združenega dela, ki
čujejo zavezanci, ki niso opravljajo posle zunanjetrgosklenili samoupravnega spo- vinskega prometa ter o nalogah in pooblastilih nekaterazuma;
— Predlog zakona o pri- rih organov in organizacij v
spevku za usmerjeno izobra- Socialistični republiki Sloveževanje v letu 1977, ki ga niji na področju zunanjetrgoplačujejo zavezanci, ki niso vinskega prometa;
sklenili samoupravnega spoZbor združenega dela, Zbor
razuma;
občin in Družbenopolitični
— Predlog zakona o pris- zbor so sprejeli še;
pevka za usmerjeno izobra— Predlog odloka o razževanje v letu 1977, ki ga pla- rešitvi Janka Cesnika dolčujejo zavezanci, ki niso
predsednika Zakonosklenili samoupravnega spo- žnosti
da^nopravne
komisije Skupšrazuma;
— Predlog zakona o pri- čine SR Slovenije;
— Predlog doloka o izvospevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas litvi Dragice Pirih za sodnico
od 1. avgusta do 31. decem- Okrožnega gospodarskega sobra 1977, ki ga plačujejo za- dišča v Celju;
vezanci, ki niso sklenili sa— Predlog odloka o razremoupravnega
sporazuma; šitvi Damjana Smdelja dol— Predlog zakona o pri- žnosti sodnika Okrožnega gospevku za solidarnostno ude- spodarskega sodišča v Ljuležbo v pokrivanju izdatkov bljani;
za starostno zavarovanje
— Predlog odloka o določitkmetov v letu 1977, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso skle- vi ' m izvolitvi sodnikov ponili samoupravnega sporazu- rotnikov okrožnega sodišča
v Kopru;
ma;
— Predlog zakona o samo— Odlok o imenovanju
upravni interesni skupnosti Staneta Kotnika za namestniSR Slovenije za ekonomske ka republiškega sekretarja
odnose s tujino;
za ljudsko obrambo.

Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije, ki
je bilo 20. julija 1977, so delegati poslušali uvodno obrazložitev k gradivu »Raziskovalna dejavnost sestavina
združenega dela«, ki ga je
podal dr. Milan Osredkar,
predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
Na počenih sejah sta Zbor
združenega dela in Zbor občin po razpravi sprejela na

znanje gradivo »Raziskovalna dejavnost kot sestavina
združenega dela«. Odbor za
družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela in Odbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije
pa bosta kot predlagatelja
pripravila predlog sklepov,
stališč in priporočil o raziskovalni dejavnosti.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela;
— Predlog zakona o varnosti na jamih smetiščih;
— Predllog zakona o varst-

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI — 20.7.1977
Zbor združenega dela
Marjeta šentjurc, Štefan Nemec, Miloš Kobe, Boris
Bergant, Prane Tramte, Vladimir Logar, dr. Peter
Gregorc, dr. Milan Osredkar, Alojz Polak, Tone Podjed,
Zdenka Jurančič, Jolanda Slokar
Zbor občin
dr. Boris Berce, dr. Avguštin Lah, Avgust Jeriha, Beno
Zupančič, Tone Podjed, Zdenka Jurančič
vu rastlin pred boleznimi in
Škodljivci;
— Predlog za izdajo zakona o Seizmološkem zavodu
SR Slovenije z informacijo o
seizmološki problematiki v
SR Sloveniji;

Loterijskem zavodu Slovenije.
Zbor druženega
sprejel na znanje:

dela je

— Poročilo odbora za inovacije.

— Predlog odloka o potrditvi statuta Raziskovalne
skupnosti Slovenije;

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor (na seji 19. 7. 1977) so
dali soglasje k:

— Predlog odloka o razdelitvi deda dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o

— Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za
obdobje od septembra 1977
do maja 1978.

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Seji zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije in
Zbora občin Skupščine SR
Slovenije sta sklicani za 28.
september 1977, seja Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije pa je sklicana za 5. oktober 1977.
.jbor združenega dela in

Zbor občin bosta obravnavala:
— informacijo o izvajanju
davčne politike v letu 1976
in pregled stopenj oprostitev
in olajšav po odlokih občinskih skupščin o davkih občanov za leto 1977;

— predlog zakona o skupnostih za ceste (ESA 517);

noviteljstvu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja;

— predlog zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih
nevarnih snoveh (ESA 829);

— osnutek odloka o sousta.
noviteljstvu Inštituta za narodnostna vprašanja;

— predlog zakona o varstvu živaili pred kužnimi boleznimi (ESA 828);
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR
Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (ESA 913);
\
— predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o
prisilni upravi nad zavodi in
o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v
sestavi zavodov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih
določb temeljnega zakona o
podjetjih na območju SR Slovenije (ESA 844);
— osnutek zakona o Rdečem križu Slovenije (ESA
830);
— predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnih taksah, z
osnutkom zakona;
— predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona (ESA 896);
— osnutek odloka o sousta-

— predlog zakona o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih študijev,
diplom in stopenj v arabskih
in evropskih mediteranskih
državah (ESA 910);
— osnutek zaikona o dopolnitvi zakona o razvojnih premijah in zagotovitvi sredstev
za njihovo izplačevanje (ESA
911);
— osnutek zakona o udeležbi federacije pri financiraranju graditve druge faze
Kongresnega centra »Sava« v
Novem Beogradu (ESA 912).
Zbor občin bo obravnaval
tudi:
— predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih, z
osnutkom zakona (ESA 882).
Družbenopolitični zbor pa
ima na dnevnem redu seje:
— izvajanje sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno
vračnje delavcev z dela iz tujine in za njihovo ponovno
vključevanje v zaposlitev v
Socialistični republiki Slove-

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin, upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi poročila izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1S76
in prvi polovici leta 1977
Na podlagi 335. člena, drugega osSstavka 336. člena, 3. alinee prvega odstavka 342. člena in 1. alinee 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 2. alinee prvega razdelka 71. člena, prvega odstavka 72. člena, 241., 244. in 245. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 19.
julija 1977, upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega zbora, sprejeta na seji dne 19. julija 1977, ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1976 in prvi polovici leta 1977, sprejela
Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije vsebuje
stališča, priporočila in sklepe
stališče glede nadaljnjega izpopolnjevanja političnega in ekonomskega sistema in osnovne naloge tekoče ekonomske politike, ki v celoti upoštevajo, da so samoupravni interesi in
I.
delegatski odnosi najpomembnejši dejavnik, ki odločilno vpliva
Analiza Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o na uresničevanje začrtanega razvoja.
Glede na to Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo
izvajanju družbenega plana SR Slovenije, zlasti pa poročilo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju tega plana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter meni, da predna podlagi novega zakona o temeljih družbenega planiranja in stavlja ustrezno osnovo za delovanje in ukrepanje vseh dejavo družbenem planu Jugoslavije, pomenita celovit prikaz druž- nikov pri uresničevanju ciljev nadaljnjega samoupravnega sobenega razvoja v preteklem letu in v prvi polovici letošnjega cialističnega družbenoekonomskega razvoja.
Hkrati pa skupščina meni, da je ena najpomembnejših
leta glede na družbeni plan, dogovor o temeljih tega plana
ter glede na samoupravne sporazume o temeljih planov posa- nalog vseh subjektov planiranja, izvršilnih organov in strokovnih služb, da še naprej proučujejo in odpravijo vzroke, ki so
meznih dejavnosti.
2

poročevalec

pripeljali do odstopanj in slabosti pri uresničevanju predvidenih nalog in ciljev družbenega razvoja.
II.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je za uresničevanje
srednjeročnega plana v letih 1976 in 1977 posebej pomembno
organizirano politično delovanje v okviru Zveze komunistov
Slovenije in Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
kot frontne organizacije naprednih socialističnih sil. To delovanje je temelj za hitrejši razvoj samoupravnih socialističnih
družbenih odnosov ter s tem tudi za uspešno uresničevanje
konkretnih nalog gospodarskega in socialnega razvoja. Vendar
pa sama družbenopolitična akcija ne more biti v celoti uspešna, če niso hkrati jasno opredeljene tudi naloge in ukrepi,
ki že v tem letu lahko privedejo k boljšim rezultatom. Pristojni družbeni dejavniki na vseh ravneh morajo pripraviti takšne
ukrepe, da se bodo odprta vprašanja družbenega razvoja
urejala predvsem po samoupravni poti in le v zares utemeljenih primerih tudi z intervencijo države. Ukrepi tekoče ekonomske politike pa nikakor ne bi smeli ovirati doslednega
in stalnega uresničevanja dolgoročnih nalog pri gradit.'M samoupravnega socialističnega sistema.
113.
Na področju stabilizacije so bili v letu 1976 doseženi
določeni uspehi, ki so pozitivno vplivali na družbeni razvoj,
vendar pa so bili ti bolj posledica administrativnih ukrepov,
kot pa globljih strukturnih sprememb. V letošnjih gospodarskih gibanjih se potrjuje ugotovitev, da so bili doseženi
rezultati kratkoročni, saj se ponovno pojaivljajo nekateri elementi nestabilnosti. Ker v nestabilnih pogojih gospodarjenja
izgubljajo svojo vrednost osnovne pridobitve samoupravne
socialistične družbe, je treba upoštevati, da prizadevanja za
stabilen družbeni razvoj niso le trenutna, ampak nenehna in
osnovna politična ter ekonomska naloga, ki jo morajo upoštevati vsi ukrepi, ki se nanašajo na družbeni razvoj. V okviru
prizadevanj za stabilnejši gospodarski razvoj in s tem za
uspešnejše obvladovanje gospodarskih tokov je treba bolj
poudariti kakovostne dejavnike gospodarjenja, zlasti pa usmeritev k naporom za povečanje posamezne in družbene produktivnosti dela. Pri tem moramo odločneje uresničevati načela
delitve po rezultatih dela, saj sedanji način ne daje dovolj
motivacije za boljše gospodarjenje z družbenimi sredstvi.
Večanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva je ena
najpomembnejših dolgoročnih nalog pri krepitvi materialne
osnovne samoupravne družbe. V zvezi s tem Skupščina SR
Slovenije opozarja, da podatki o razporejanju dohodka kažejo,
da se reprodukcijska sposobnost na ravni temeljnih organizacij združenega dega v zadnjih letih zmanjšuje, kar ni v skladu
z usmeritvami družbenega plana. V zvezi s tem se upravičeno
opozarja na nujnost povečanja akumulativne sposobnosti temeljnih organizacij združenega dela in na uskladitev vseh
obliik porabe v realnih okvirih v odvisnosti od dohodka.
Ugotovitve, ki veljajo glede reprodukcijske sposobnosti
temeljnih organizacij združenega dela, pa ne veljajo za celotno
družbeno reprodukcijo, saj se sredstva za razširitev materialne osnove vsega združenega dela oblikujejo tudi s samoupravnim združevanjem sredstev v samoupravnih interesnih
skupnostih maerialne proizvodnje in zajemajo tudi del skupnega dohodka v bankah in zavarovalnicah, kot tudi sredstva,
ki se uporabljajo za investicije iz hranilnih vlog občanov, in
še nekatera druga sredstva. Zato se skupna sredstva za reprodukcijo v materialni proizvodnji ne zmanjšujejo, ampak so
glede na leto 1975 porasla. Iz tega izhaja, da so razmerja
v porabi družbenega proizvoda glede na usmeritev družbenega plana bolj usklajena, kot če jih ocenjujemo le na podlagi
podatkov o razporejanju dohodka na ravni temeljnih organizacij združenega dela. Zaradi tega so tudi protislovja med
dohodkovnimi možnostmi gospodarstva in potrebami družbenih dejavnosti dejansko manjša, kot to izhaja iz raznih analiz
in gradiv, ki ne upoštevajo dovolj povezanosti in celovitosti
družbene reprodukcije ter spreminjanja obstoječih odnosov.
Hkrati pa visok delež kreditov v skupnih sredstvih na razširporočevalec

jeno reprodukcijo opozarja na veliko kreditno odvisnost organizacij združenega dela materialne proizvodnje, kar povzroča
večje stroške, manjšo konkurenčno sposobnost in večji pritisk
na cene.
Zato bo treba tudi z doslednejšim uresničevanjem nalog
iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov dejavnosti
materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena ter z
racionalnim in učinkovitim trošenjem združenih sredstev bistveno prispevati h krepitvi reprodukcijske sposobnosti združenega dela v novih samoupravnih dohodkovnih odnosih.
Ne glede na to pa ostaja povečanje reprodukcijske sposobnosti temeljnih organizacij združenega dela trajna naloga, ki
jo v tem trenutku v vodstvih družbenopolitičnih organizacij
ocenjujejo kot eno izmed najpomembnejših vprašanj, s katerim se srečuje naša družba. Reprodukcijska sposobnost je kot
takšna ocenjena ne le zaradi neugodnega vpliva na gospodarska gibanja v celoti, ampak tudi zaradi posledic, ki jih ima
na razvoj samoupravnih socialističnih proizvodnih odnosov
nasploh.
IV.
Skupščina SR Slovenije meni, da so med tekočimi nalogami posebej pomembni ukrepi, ki naj povečajo finančno
disciplino oziroma zagotovijo dosledno izpolnjevanje plačilnih
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev. Nov sistem obračunavanja .in zavarovanja plačil, ki je po uvedbi v letu 1976
dal vrsto pozitivnih rezultatov, zlasti povečano likvidnost in
omejevanje anticipirane porabe, ni več dovolj učinkovit, saj se
obseg neplačanih obveznosti ponovno povečuje. Skupščina SR
Slovenije zato poudarja, da sam sistem obračunavanja brez
zavestnega delovanja subjektov gospodarjenja ne more zagotoviti urejenih finančnih razmerij in se hkrati zavzema za
povečanje odgovornosti in za poostren nadzor nad izvajanjem
zakona sin izvršilnih predpisov, ki urejajo finančno poslovanje
uporabnikov družbenih sredstev.
Glede izgub Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se je
z velikimi napori in z usklajeno družbenopolitično akcijo
uspelo zagotoviti, da so temeljne organizacije združenega dela,
ki so leta 1976 zaključile z izgubo, sprejele sanacijske programe in ustrezne samoupravne sporazume. Pri tem je bila večina sanacijskih programov usmerjena v finančno uravnoteženje
rezultatov gospodarjenja, ne opredeljujejo pa skupaj dogovorjenih ukrepov za odpravo vzrokov slabega gospodarjenja.
Izgube v poslovanju so večji del v tistih organizacijah združenega dela, ki so tudi v letu 1975 poslovale z izgubami. V
položaju, da še vedno niso pokrite vse izgube, ki so izkazane
v zaključnih računih za leto 1976, nastajanje novih izgub močno otežuje že itak težak položaj teh organizacij in tudi možnost za uspešno odpravo težav, s katerimi se srečujejo. Zato
je treba takim organizacijam posvetiti mnogo več pozornosti,
da bi se zanje našle dolgoročne rešitve, bodisi v preusmeritvi
proizvodnje bodisi v ustreznejših dohodkovnih povezavah,
kadrovskih rešitvah in podobno.
Bolj umirjeno gibanje cen v letu 1976 je bilo posledica
naporov za stabilizacijo, uspehi pa so bili doseženi v veliki
meri z restriktivno politiko cen. V prvem polletju 1977. leta
pa so se pritiski za zvišanje cen ponovno povečali, kar je
zaskrbljujoče predvsem z vidika predvidene stopnje' rasti življenjskega standarda in prizadevanj za stabilnejše in kvalitetnejše odnose v gospodarjenju. Zato ostaja področje cen še
vedno eno izmed' osnovnih vprašanj uresničevanja dogovorjene
razvojne politike, saj so že doslej družbeno odobrena povišanja cen nekaterih proizvodov in storitev presegla planske
okvire.
Takšen položaj terja poglobljeno analizo gibanja cen. Na
tej podlagi je potrebno predlagati konkretne ukrepe ter z
organizirano politično akciizo vseh družbenih dejavnikov zagotoviti, da letos porast cen ne bi ogrozil stabilnosti gospodarstva. Ker zakon o sistemu in družbeni kontroli cen še vedno
ni sprejet, je toliko bolj potrebno usmeriti vsa prizadevanja
za večje uveljavljanje družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja na področju cen na podlagi dohodkovnih odnosov.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se ponovno- slabša
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Vse naloge, ki jih vsebuje poročilo Izvršnega sveta Skuprazmerje med uvozom in izvozom in da izvoz kljub nekaterim pospeševalnim ukrepom ne dosega ravni, predvidene z ščine SR Slovenije, so vsebovane tudi v dogovorih in sporadružbenim planom. Tudi nezadostna dohodkovna povezanost zumih o temeljih planov, v dogovorih in sporazumih o delitvi
v jugoslovanskem merilu vpliva na manjšo konkurenčnost na dohodka in v drugih družbenih dogovorih in samoupravnih
tujem trgu. Gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino sporazumih, kot tisti obliki urejanja družbenih vprašanj, ki
narekujejo hitrejše preoblikovanje izvozno-uvoznega režima in je posebej pomembna za naš socialistični samoupravni sistem.
njegovo uskladitev s cilji, opredeljenimi z družbenimi plani. Zaradi tega je posebej pomembno, da se družbeno dogovarjaRazmerja na tem področju je potrebno oceniti realno, ukrepe nje in samoupravno sporazumevanja vse bolj uveljavi v praksi
ekonomske politike pa usmeriti k selektivnemu omejevanju in s tem prispeva k uspešnejšemu obvladovanju odprtih vprauvoza, zlasti na področjih, ki niso opredeljena kot prioritetna. šanj družbenega razvoja. Skupščina SR Slovenije ponovno
Skupščina SR Slovenije soglaša s stališčem Izvršnega sve- opozarja na nujnost, da se čimprej sprejmejo sistemske
ta Skupščine SR Slovenije glede investicijske porabe in se rešitve na področju planiranja, politike cen, zaposlovanja in
zavzema za ponoven pregled vseh investicijskih programov in številnih pomembnih nalog v zvezi z uresničevanjem zakona
za preložitev oziroma podaljšanje rokov za izvedbo tistih inve- o združenem delu.
sticij, za katere ni mogoče zagotoviti sredstev. Zato se skupščina zavzema, da se razpoložljiva sredstva preusmerijo za V.
investicije, ki bodo v skladu s prioritenimi nalogami prispeSkupščina SR Slovenije priporoča:
vale k prestrukturiranju gospodarstva republike.
1. Delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela:
V zvezi z zaostajanjem pri uresničevanju nalog skladnej— da presodijo uresničevanje svojih planskih dokumentov
šega regionalnega razvoja je treba oceniti, kako se uresničujejo obveznosti po sporazumih o temeljih planov družbenih in zlasti neposrednih nalog, ki izhajajo iz sporazumov o tedejavnosti in materialne proizvodnje ter po dogovoru o teme- meljih njihovih planov z vidika sprejetih elementov za plane
ljih družbenega plana in družbenem dogovoru o pospeševanju in da v primerih, ko še niso sprejeli planskih dokumentov, te
skladnejšega
regionalnega
razvoja,
saj
neustrezna čimprej sprejmejo in tako pripomorejo k uresničevanju skupdinamika razvoja manj razvitih območji vpliva na celoten nih razvojnih prizadevanj;
— da analizirajo vzroke za zaostajanje pri uresničevanju
družbenoekonomski razvoj SR Slovenije. Poglavitni vzrok za
takšno stanje je, da se nedosledno uresničujejo družbeno kakovostnih dejavnikov razsoja, zlasti produktivnosti dela in
dogovorjena stališča v usmerjanju investicij v manj razvita deleža znanja in raziskovanja v proizvodnem procesu;
— da presodijo skladnost razporejanja dohodka in osebobmočja.
nih
dohodkov s planskimi predvidevanji in v primeru ugotovSkupščina SR Slovenije v celoti podpira usmeritev, da se ljenih
odstopanj proučijo vzroke in ukrepajo za zagotovitev
osebna, skupna in spošna poraba gibljejo v okvirih, ki so dogovorjenih
razmerij; hkrati naj pospešijo pripravo meril
bili sprejeti s srednjeročnim planom, in da se prilagode za doslednejše uresničevanje načela delitve po rezultatih dela.
doseženim rezultatom gospodarjenja. To je še toliko pomemb2. Samoupravnim interesnih skupnostim na prdročju manejše, ker so na področju skupne porabe sredstva v preteklem terialne
proizivodnje:
letu rasla hitreje od rasti družbenega proizvoda, enaka ten— da pospešijo priprave za dosledno uveljavitev novih
denca pa se nadaljuje tudi letos. Skupščina podpira prizade- dohodkovnih
odnosov v skladu z zakonom o združenem delu;
vanja, da je treba racionalizirati skupno porabo v skladu s
—
da
do
septembra 1977 poročajo Izvršnemu svetu
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori tako, da Skupščine SR 15.
Slovenije o uresničevanju nalog pn samoupravbodo zbrana sredstva sicer zagotovila izvajanje programov nih sporazumih o temeljih svojih planov, zlasti glede investidružbenih dejavnosti za letošnje leito, vendar pa bodo morala
vlaganj, modernizacije, učinkovitosti ukrepov racionakljub temu naraščati počasneje od rasti družbenega proizvoda. cijskih
lizacije, o učinkih gospodarjenja z združenimi sredstvi in o
Zato morajo vse samoupravne interesne skupnosti družbenih izpolnjevanju
svojih obveznosti pri pospeševanju skladnejšega
dejavnosti sprejeti ukrepe, ki bodo uskladili porabo z dogo- regionalnega razvoja.
vorjenimi sredstvi. V ta namen naj preprečijo neraoionalno
3. Samoupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavpotrošnjo, kamor sodi tudi prekomerno zaposlovanje v neka- nosti:
terih družbenih dejavnostih in nekatere na novo uvedene
— da analizirajo uspešnost sporazumevanja o temeljih
pravice, ki niso v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti. planov
in skladnost dogovorjenih obveznosti z realnimi dohodInformacijski sistem je treba prilagoditi potrebam zdru- kovnimi možnostmi in planskimi usmeritvami in posebej
ženega dela zaradi zboljšanja njegove poslovne usmeritve, poročajo o izpolnjevanju svojih obveznosti pri pospeševanju
planiranja, samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- skladnejšega regionalnega razvoja;
govarjanja, združevanje sredstev in dela in zaradi opravljanja
— da sprejmejo ukrepe za omejitev neracionalnega zapodrugih nalog, ki izhajajo iz zakona o združenem delu; hkrati slovanja na svojih področjih im program racionalizacije potrošje treba onemogočiti tendence neracionalnega razvijanja stati- nje združenih sredstev;
stičnega sistema tako, da se odpravijo vsa podvojena statistič— da čimprej sprejmejo svoje srednjeročne plane in prana raziskovanja, zastarele vsebine raziskovanj in izločanje vočasno pripravijo vse potrebne osnove za sprejem aneksa k
manj pomembne podrobnosti. Statistične službe si morajo svojim sporazumom o temeljih planov tako, da bodo nove
prizadevati, da se obremenjenost temeljnih organizacij zdru- sistemske rešitve, zlasti glede osnov in virov, v celoti uveljavženega dela v zvezi z dajanjem podatkov zniža na najmanjšo ljene s 1. januarjem 1978.
mero, kar bo prispevalo ne le k hitrejši obdelavi podatkov,
4. Skupščinam občin:
ampak tudi k boljšemu in učinkoivtejšemu spremljanju ure— da celovito ocenijo uresničevanje svojih družbenih plasničevanja družbenega plana.
I
nov in dogovorov o temeljih teh planov, zlasti z vidika uresniSkupščina SR Slovenije s tem, ko posebej poudarja neka- čevanja najpomembnejših kakovostnih dejavnikov razvoja;
tere stalne in dolgoročne naloge, zlasti pa nekatere konkretne hkrati naj zaostrijo odgovornost in sprejmejo ustrezne ukrepe
naloge tekoče ekonomske politike, ki naj tudi s kratkoročnimi za sprejem planskih dokumentov tistih nosilcev družbenega
ukrepi zmanjša negativne tendence oziroma preusmeri gibanja planiranja, ki teh še niso sprejeli, saj tako obnašanje otežuje
v zaželeno smer, nikakor ne podcenjuje pomena zelo pomemb- skupna razvojna prizadevanja;
— da presodijo vse investicijske programe na svojih
nih drugih halog, zlasti: na področju uveljavljanja kakovostnih
dejavnikov v gospodarjenju; na področju ekonomskih odno- območjih in ukrepajo za odložitev tistih naložb, ki z vidika
sov s tujino; na področju varčevanja, izgub in sanacij; ure- razvoja niiso prioritetne oziroma zanje niso zagotovljena
sničevanja programov racionalnega transporta; pridobivanja potrebna sredstva; pri tem naj posebej analizirajo investicijin porabe energije; nadaljnjega razvoja družbenih dejavnosti; ske programe z vidika deleža znanja in raziskovanja;
—• da nadaljujejo z napori za uskladitev skupne, splošne
skladnejšega regionalnega razvoja in podobno. Z vsemi nalogami, ki jih vsebuje poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR in osebne porabe na svojih območjih z realnimi dohodkovniSlovenije, skupščina v načelu soglaša in jim daje polno pod- mi možnostmi oziroma s porastom družbenega proizvoda in
planskimi usmeritvami ter s tem podprejo prizadevanja za
poro.
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stabilnejše gospodarjenje, tako z vidika reprodukcijske sposobnosti združenega dela kot tudi z vidika povečanja akumulativne sposobnosti na ravni temeljnih organizacij; pri tem
naj upoštevajo celovitost reprodukcijskih procesov na podlagi
združevanja dela in sredstev; hkrati naj pripravijo splošno
bilanco sredstev;
— da pospešeno in po potrebi z dodatnimi ukrepi zagotovijo dosledno uresničevanje družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja tudi z medobčinskim sodelovanjem, upoštevajo tudi stopnjo razvitosti krajevnih skupnosti na svojih območjih;
— da analizirajo uresničevanje dogovorjene politike cen
iz svoje pristojnosti in sprejmejo ustrezne restriktivne ukrepe,
če rezultati sporazumevanja na tem področju niso dovolj
uspešni.
VI.
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v septembru
1977. leta ob predložitvi izhodišč za pripravo resolucije o izvajanju družbenega plana v letu 1978 poroča o ukrepih, s katerimi bo zagotovil spoštovanje dogovorjenih planskih usmeritev in pri tem posebej predloži analizo- cen, prikaz izpolnjevanja zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih
sredstev, oceno doseženih premikov v preobrazbi bančnega in
kreditno-monetarnega sistema ter poročio o uresničevanju

družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj posebej prouči skladnost gibanj vseh oblik porabe z gibanji družbenega
proizvoda in ukrepa za zagotovitev delitvenih razmerij, opredeljenih z družbenim planom. V skladu s tem naj nemudoma
pripravi, in objavi splošno bilanco sredstev za leto 1977. Hkrati
naj ugotovi doseženo stopnjo razvoja in samoupravne organiziranosti dejavnosti materialne proizvodnje posebnega pomena.
3. Izvršni svet naj sporoča, kako se uresničujejo ta stališča, priporočila in sklepi ter naloge, ki jih je opredelil v
svojem poročilu o izvajanju družbenega plana v leto 1976 in
prvi polovici 1977. leta.
4. Pri oblikovanju osnutka resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, poleg teh stališč in stališč Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije, upošteva konkretne pripombe
in predloge, ki so razvidni iz poročili teles Skupščine SR Slovenije, pismenih predlogov delegatov ter mnenja in predloge,
ki so bili dani na sejah zborov Skupščine SR Slovenije. Konkretne predloge, ki se nanašajo na dejavnost; ali položaj posameznih organizacij združenega dela, gospodarskih panog oziroma območij, na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
podrobno prouči in uskladi z vsemi prizadetimi dejavniki in
nosilci nalog ter jih smiselno ali v celoti vključi v besedilo
osnutka resolucije.

SKLEPI
ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju
resolucije o osnovah kadrovske politike v S R Sloveniji in poročilo o izvajanju družbenega dogovora o kadrovski politiki v SR SI oveniji
Na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije so zbori Skupščine SR Slovenije na svojih sejah, dne 6. julija
1977, ob obravnavi poročila o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji in poročila o izvajanju
družbenega dogovora o kadrovski politiki v SR Sloveniji, sprejeli naslednje
sklepe:
1. Zbori Skupščine SR Slovenije sprejemajo poročilo o
uresničevanju resolucije Skupščine 3R Slovenije o osnovah
kadrovske politike v SR Sloveniji, Id ga je zborom predložila komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in poročilo o izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji
za leto 1976, ki ga je pripravil odbor za spremljanje izvajanja tega dogovora ter predloge, izražene v razpravi na današnjih sejah zborov.
2. Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz predloženih poročil in iz razprave, da uresničevanje resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji na nekaterih pomembnih področjih ni dovolj učinkovito, pa zbori Skupščine SR Slovenije še posebej poudarjajo vprašanja, ki jim je v bodoče
potrebno posvetiti kar največjo pozornost in sicer:
— načrtovanju kadrovskih potreb, ki mora postati kot
pravica in dolžnost delavcev v združenem delu nedeljiva
trajna sestavina razvojne politike temeljnih in drugih organizacij združenega dela. V razpravi o uresničevanju resolucije
o politiki uresničevanja srednjeročnega družbenega plana razvoja SR Slovenije za leto 1977 je potrebno rezultate gospodarjenja in uresničevanja planskih nalog soočiti s kadrovskimi razmerami ter na tej podlagi v vsaki organizaciji
združenega dela sprejeti konkretne ukrepe. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje naj skupaj z ostalimi nosilci
planiranja zagotovi, da bo načrtovanje kadrov našlo ustrezno mesto v planskih dokumentih za leto 1978 in s tem zagotovi celovitejše uveljavljanje določil zakona o družbenem
planiranju;
— uskladitvi vsebine in mreže usmerjenega izobraževanja
z razvojnimi interesi neposredne proizvodnje v združenem
delu ter družbe v celoti. Pospešiti je potrebno konstituiranje
posebnih izobraževalnih skupnosti za posamezna področja
združenega dela in zagotoviti pogoje za uveljavljanje njihove
vloge pri načrtovanju in zadovoljevanju kadrovskih potreb
in usmerjanju Izobraževanja. Potrebe združenega dela naj
poročevalec

bodo tudi podlaga za poklicno usmerjanje mladine in delavcev v izobraževanje za delo, ob delu in iz dela; tem potrebam je potrebno prirediti tudi štipendijsko politiko v sleherni organizaciji združenega dela in pri vseh drugih nosilcih
štipendijske politike ter opredeljevati kriterije za združevanje sredstev za gradnjo študentskih in dijaških domov; ob
tem zbori še posebej poudarjajo odgovornost vseh nosilcev
kadrovske politike za dosledno izvajanje sklepov za nadaljnje
uresničevanje štipendijske politike v SR Sloveniji kot sestavine dolgorčne razvojne politike združenega dela in usmerjanja
izobraževanja, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli na svojih sejah 22. junija 1977.
— uveljavitvi stalnega izobraževanja strokovnih kadrov v
gospodarstvu in družbenih dejavnostih ter usposabljanju vodilnih in vodstvenih delavcev, zlasti za potrebe neposrednega vodenja proizvodnje, kot pogoja za izpolnjevanje s plani
opredeljenih razvojnih smotrov in nalog, ki jih narekuje
uresničevanje zakona o združenem delu ter razvoj socialističnih samoupravnih odnosov v celoti;
— uveljavitvi politike zaposlovanja in v tem okviru tudi
vrednotenja dela kot kvalitetnega razvojnega dejavnika družbene proizvodnje in učinkovitosti gospodarjenja sploh, predvsem s smotrnejšim zaposlovanjem in racionalnejšim razporejanjem vseh profilov kadrov v skladu z njihovo dejansko
strokovno usposobljenostjo in realnimi potrebami na posameznih področjih družbenega dela. še posebej se je treba
zavzemati za racionalno zaposlovanje kadrov v skupnih službah, tako v organizaciji združenega dela na področju materialne proizvodnje kot na področju družbenih dejavnosti in
za večjo prisotnost znanosti na področju kadrovske politike.
Stalna sestavina kadrovske politike mora biti vrednotenje
prizadevnosti in uspešnosti kadrov pri njihovem delu, kar je
treba spodbuditi tudi z družbeno moralnimi priznanji.
3. Za učinkovitejše uresničevanje z resolucijo opredeljene
kadrovske politike zbori Skupščine SR Slovenije priporočajo
vsem podpisnikom družbenega dogovora o kadrovski politiS

ki, da naj njihove skupščine oziroma, samoupravni organi
celovito obravnavajo in ocenijo uresničevanje družbenega dogovora o kadrovski politiki, uskladiti določila družbenega
dogovora z ustreznimi načeli in z določili zakona o združenem delu ter zakotna o družbenem planiranju in s sklepi
družbenopolitičnih organizacij o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. V skladu s svojimi razvojnimi načrti
naj na tej podlagi opredelijo svoje naloge in odgovornosti
za uresničevanje kadrovske politike ter zagotovijo spremljanje njihovega uresničevanja.
4. Delovni ljudje in občani, njihove delegacije in samoupravni organi naj čimprej celovito in objektivno ocenijo

uspešnost dosedanjega uresničevanja delegatskih odnosov od
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti do federacije. Na podlagi teh ocen naj začrtajo svoje konkretne
naloge in aktivnosti v pripravah na volitve 1978, da bi tako
bilo mogoče zagotoviti ustrezne kadrovske rešitve pri sestavi delegacij ter v organih in strokovnih službah skupščin samoupravnih interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti od občine do federacije.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj analizira vzroke neusklajenosti vpisa mladine in odraslih na izobraževalne organizacije s potrebami združenega dela in predlaga
ustrezne ukrepe.

Delo javnih tožilstev v SR Sloveniji v letu 1076
222 delavcev, od tega 132 na pravnem delu (25 pripravnikov)
UVOD
in 90 ostalih, število delavcev na pravnem delu se je skuV letu 1976 so doseženi nadaljnji rezultati v vključeva- paj s pripravniki povečalo za 21. Republiško javno tožilstvo
je v dogovoru z republiškim sekretariatom za pravosodje,
nju javnih tožilstev v sistem družbene samozaščite.
organizacijo uprave in proračun, ki štipendira študente praKadri v javnih tožilstvih se vse bolj zavetiajo, da v va
za pravosodne organe, pokrenilo v letih 1975 in 1976
sedanji fazi družbeno-političnega razvoja ne morejo ostati široko
za pridobivanje štipendistov z dbdatno pogodzaprti v ozke okvire le kabinetnega reševanja spisov, tem- bo za akcijo
delo v javnih tožilstvih. Na podiplomskem študiju
več, da morajo svojo dejavnost odpirati navzven, se tesne- iz kazenskopravnih
znanosti je 7 pravnikov.
je povezovati z drugimi družbenimi mehanizmi in bolj
aktivno vplivati, da bo organizirana družbena akcija na podPri okrožnih in občinskih javnih tožilstvih je skupno
ročju družbene samozaščite zajela čim širši krog sodelavcev nezasedenih še 32 delovnih mest pravnikov, ali 24 odstotkov
in da se bo hitreje razvijala splošna varnostna kultura.
od odobrene sistemizacije. Dotok novega kadra v javnotoNa številnih posvetovanjih, konstvltacijah in dogovorih, žilske organizacije je zadovoljiv, razen na obrmočju okrožki so jih javna tožilstva organizirala z organi za notranje nih javnih tožilstev v Kopru in Novem mestu. Dosedanji rezadeve, SDK in drugimi skupščinskimi organi, so bila obrav- zultati v reševanju kadrovske problematike zagotavljajo, da
navana vprašanja, problemi in naloge, kako zagotoviti učin- bo kadrovsko vprašanje do 1.1.1979, t.j. do nove reorganizakovito in vsklajemo sodelovanje državnih organov odkriva- cije pravosodja, rešeno.
nja in nadzora in kako v teto okvirih doseči večjo učinkovitost sistema družbene samozaščite, preventive in represive PREGON STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ
v boju zoper družbeno negativne in škodljive pojave.
Samoupravnim organom v organizacijah združenega dela
V let-u 1976 je bilo prijavljenih 27.090 znanih storilcev
kot neposrednim nosilcelm nalog na področju družbene sa- kaznivih 'dejanj, od tega 2085 mladoletnikov.
mozaščite, so javna tožilstva poslala 416 pismenih opozoril in
Javna tožilstva so zavrgla ovadbe glede 4754 znanih priobvestil (napram 132 v letu 1975), v primerih, ko so ob javljenih
osumljenih oseb ah '19,01 odstotkov. Ovadbe so bile
obravnavanju kazenskih zadev ugotovila posamezne pomanj- zavržene,'ker
naznanjeno dejanje ni bilo kaznivo dejanje, za
kljivosti. Javna tožilstva so za odpravo pomanjkljivosti in katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali pa je
odklonov obveščala tudi individualne poslovne organe, samopregon zastaran, ali pa so bile podane druge okoliščiupravne delavske kontrole, skupščine občin, družbeno-politič- bil
ne, ki so izključevale pregon. Zaradi neznatne družbene nene organizacije, svete krajevnih skupnosti, šole, zavode in varnosti dejanja, ko gre za nepomembna dejanja brez podržavne organe.
ali z neznatnimi posledicami, so občinska javna toO svojih intervencijah so seznanjale tudi pristojne druž- sledic
žilstva zavrgla ovadbe glede 720 oseb, okrožna javna tožilstva
bene pravobranilce samoupravljanja, zlasti ko so šla opozo- pa
določila v letu 1976 niso uporabila. Javna tožilstva
rila v zvezi z nepravilnostmi pri organizaciji dela in poslo- so vtega
2269 primerih, ko so ovadbe zavrgla, predlagala uvedbo
vanja, pomanjkljive notranje kontrole ter neurejenih med- postopka po zakonu o prekrških, in to največ v primerih
sebojnih odnosov v združenem delu.
kršitev v cestnem premetu.
Obvestila, opozorila in predlogi so se nanašali na najPo končani preiskavi, so javna tožilstva odstopila od
različnejša področja družbenih odnosov in pojavov v sme- kazenskega
pregona glede 1599 oseb.
ri varovanja družbenega premoženja pred odtujevanjem,
Obtožba
je bila vložena proti 16.820 osebam, kar je za
zlorabami in raasipavanjem, v smeri zaščite varnosti delavcev v združenem delu, krepitve samoupravnega družbenega 404 oseb več kot prejšnje leto.
Pred sodišči se je kazenski postopek v letu 1976 končal
nadzora in kontrole ter utrjevanja zakonitosti pri poslovas sodbami glede 14.660 oseb (v letu 1975 le glede 13.520
nju samoupravnih organov.
Iz evidentiranih odgovorov je utemeljen zaključek, da so oseb).
Okrožna sodišča so obtožene osebe obsodila v 91,95 odbila opozorila in predlogi sprejeti ter podvzeiti ustrezni ukrestotkih, občinska pa v 91,51 odstotkih.
pi za odpravo pomanjkljivosti in odklonov.
V letu 1976 so občinska javna tožilstva vložila 800 priV lotu 1976 je bil dan izrazit povdarek na odprtost dela javnega tožilstva. Stiki s sredstvi javnega obveščanja so se tožb, okrožna pa 248 pritožb. Povprečno so občinska javpoživili tako, da je bila javnost pravočasno in strokovno na tožilstva napadla s pritožbami vsako 14 sodbo, okrožna pa
seznanjena o vseh pomembnejših primerih kaznivih dejanj vsako 7 sodbo. Uspeh pritoževanja občinskih javnih tožilin gospodarskih prestopkov, poleg tega pa tudi s celotno stev je znašal 76,06 odstotkov, okrožnih pa 67,60 odstotkov.
problematiko negativnih pojavov. Družbenopolitične organiza- Pritožbe javnih tožilstev so v veliki meri prispevale k pracije in skupnosti ter politični organi dobivajo ustrezne ana- vilni rešitvi posameznih kazenskih zadev in k izenačevanju
lize in poročila, posebej pa tudi redna operativna poročila ter zaostrevanju kaznovalne politike.
JT SR Slovenije.
Na javno tožilstvo SR Slovenije je bilo v letu 1976
Organizacijsko kadrovsko stanje v javnih tožilstvih je vloženih 87 predlogov za vložitev zahteve za varstvo zakonaslednje: v republiki je 19 občinskih, 8 okrožnih in repub- nitosti v kazenskih zadevah. Republiško javno tožilstvo je
liško javno tožilstvo. S 1. aprilom 1976 je pričelo z delom vložilo 13 zahtev za varstvo zakonitosti, od katerih je vrhovno sodišče SRS ugodilo 8, ena zahteva je bila zavrnjena, donovo ustanovljeno občinsko jaivno tožilstvo v Velenju.
Javna tožilstva v SR Sloveniji so 1.1.1977 zaposlovala čim o 4 vloženih zahtevah še ni rešitve.
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STRUKTURA KRIMINALITETE
V letu 1976 je bilo v SR Sloveniji obtoženih 16.820 polnoletnih oseb zaradi 20.111 kaznivih dejanj V primerjavi
s podatki za leto 1975 ugotavljamo ponovno porast števila
obtoženih polnoletnih oseb za 2,47 odstotkov in porast kazni
vih dejanj zajetih v obtožbah za 1,75 odstotka.
Čeprav se podatki za posamezno leto ne ujemajo s časom storitve kaznivih dejanj, pa vendarle od leta 1974 dalje opažamo stalen, sicer rahel porast tako obtoženih oseb
kot število kaznivih dejanj.
SPLOŠNI KRIMINAL
Z obtožbami je bilo zajetih 15.358 kaznivih dejanj s področja splošnega kriminala, kar v celotni kriminaliteti predstavlja 76,36 odstotkov. Najbolj so zastopana kazniva dejanja zoper zasebno premoženje, zoper splošno varnost ljudi
dn premoženja, zoper življenje in telo ter zoper javni red
in pravni promet.
Za storilce kaznivih dejanj zoper zasebno premoženje je
predvsem značilno povratništvo. Upoštevaje nenehno naraščanje števila teh kaznivih dejanj se kazni zanje zaostrujejo, k čemur prispevajo javna tožilstva s svojim pritoževanjem.
Med kaznivimi dejanji zoper splošno varnost ljudi in
premoženja je kar 90,50 odstotkov kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa (v veliki večini cestnega). Ostalih
9,50 odstobkov kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi
in premoženja odpade največ na kazniva dejanja v zveea z
nezgodami pri delu, na železnici in v gospodinjstvih.
Javoo tožilstvo SR Slovenije je začelo realizirati stališče skupščine SR Slovenije, da je treba nezgodam pri delu,
na železnici ter v gospodinjstvih posvetiti večjo pozornost
z vidika odkrivanja in pregona ter preventivne dejavnosti.
Glede na to, da je uspešno odkrivanje kaznivih dejanj s
teh področij odvisno od sodelovanja več organov in organizacij, se je javno tožilstvo SR Sloveniji v okviru svoje
koordinacijske vloge z njimi sporazumelo, da bodo izvršili
vsak svoje naloge.
Iz podatkov občinskih in okrožnih javnih tožilstev izhaja, da so v letu 1976 obravnavala 246 nezgod pri delu, 87
nezgod na železnici in 94 nezgod v gospodinjstvih.
Podatkov ni moč primerjati s preteklimi leti, ker se
prej niso evidentirali. Ker se še vedno nakazuje nesorazmerje med številom nezgod in številom ovadb za kazniva
dejanja v zvezi z njimi, občinska in okrožna javna tožilstva spremljajo ukrepe za učinkovitejše odkrivanje in koordinirajo sodelovanje organov odkrivanja. Posebno skrb posvečajo tudi izenačevanju kaznovanja za kazniva dejanja v
zvezi z nezgodami pri delu, na železnici in v gospodinjstvih,
z onimi za cestno prometne delikte.
Občinska in okrožna, javna tožilstva so leta 1976 prejela
17 ovadb za kazniva dejanja, s katerimi je bil izvršen družbi
nevaren poseg v okolje in sicer zaradi onesnaženja vode,
zraka in zaradi uničenja rastlin.
Glavni onesnaževalci tekočih in talnih voda so industrijske odplake (cianidi, fenoli, nafta). Naslednjo skupino, ki se da izluščiti iz kazenskih ovadb, predstavljajo ialivi raznih škropiv, gnojnice, pa tudi odpadkov (ikot npr. papirna embalaža). V zadnjem času je bilo tudi nekaj razlitij
kemikalij in naftnih derivatov pri prevozu v cestnem prometu.
Majhno število ovadb za deljkte s področja varstva okolja je v precejšnjem nesorazmerju z vedno pogostejšimi
onesnaževanji naravnega in bivalnega okolja. Kazenski pregon kot eno izmed sredstev boja proti onesnaževanju zato
ne more priti bolj do izraza.
Analizo vzirokov premalo učinkovitega nastopa zoper pojave onesnaževanja okolja je javino tožilstvo SR Slovenije
opravilo na posvetu z vodji posameznih republiških inšpekcij, ki nadzorujejo izvrševanje predpisov s področja varstva
okolja. Na sestankih, ki so bili izvedeni na skoraj vseh okrožnih javnih tožilstvih in na katerih so sodelovala tudi vsa
občinska javna tožilstva, je bila dana posebna pozornost zlasti koordinacijski vlogi javnih tožilstev, boljši kvaliteti ovadb,
ki bo omogočila učinkovitejši pregon in zaostrovanje kazni
poročevalec

za tovrstno delinkvenco. Po drugi strani pa je bila naglašena potreba za boljše obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja o značilnih primerih, ki so jih javna tožilstva rešila z obtožbami. Na strani občinskih inšpekcij (požarnovarnostne, gozdarske, kmetijske, urbanistične, vodnogospodarske, sanitarne, delovne) bo potrebno odstraniti ovire,
ki onemogočaijo uspešnejše odkrivanje in prijavljanje. V tej
zvezi omenjajo tudi lokalistične vplive na delo inšpekcij,
zapostavljanje ekoloških interesov pred gospodarskimi ter
marsikje številčno pa tudi strokovno slabo zasedenost inšpekcij.
GOSPODARSKI KRIMINAL
Področje gospodarskega kriminala zajema kazniva dejanja zoper narodno gospodarstvo, družbeno premoženje in
uradno dolžnost.
Pregled pod obtožbo obravnavanih kaznivih dejanj v gospodarstvu pokaže, da je bilo v letu 1976 napram podatkom
iz prejšnjih let to število najvišje. Tudi organi za notranje
zadeve so odkrili v letu 1976 za 7,2 odstotka več gospodarskih kaznivih dejanj kot v preteklem letu.
Na gospodarski kriminal odpade 23,6 odstotkov vseh pod
obtožbo obravnavanih kaznivih dejanj (v letu 1975 22 odstotkov).
Poraslo je število kaznivih dejanj, storjenih na škodo
družbenega premoženja in zoper uradno dolžflost.
Prevladovale so klasične oblike storitev, predvsem, premoženjski delikti. Na velike tatvine, tatvine; in majhne tatvine na škodo družbenega premoženja odpade 47 odstotkov
vseh v obtožbenem postopku obravnavanih kaznivih dejanj
s področja gospodarskega kriminala, če upoštevamo še razmeroma pogoste poneverbe, goljufije in gozdne taitvine, odpade na vsa navedena dejanja 2961 kaznivih dejanj ali 64 odstotkov.
S področja redko obravnavanih kaznivih dejanj, ki po
svojih varstvenih objektih ščitijo enotnost, jugoslovanskega
trga, gospodarsko poslovanje in ekonomske interese potrošnikov ter preprečujejo nelojalno konkurenco in špekulacijo, je bilo v letu 1976 obtoženih le 48 kaznivih dejanj.
Kršitve s tega področja se pogosto obravnavajo le kot gospodarski prestopki ali prekrški.
Materialna škoda, ki je bila povzročena s težjimi kaznivimi dejanji na škodo družbenega premoženja, znaša
31,442.000 din.
Izvrševanje kaznivih dejanj v gospodarstvu so tudi v
letu 1976 omogočila zlasti naslednja stanja in okoliščine:
nerazviti samoupravni odnosi v nekaterih delovnih organizacijah, zavestno zanemarjanje pa tudi nepoznavanje samoupravnih pravic in splošnih predpisov, nezadostna informiranost članov nekaterih delovnih organizacij o poslovanju odgovornih oseb in premalo uveljavljena samoupravna delavska kontrola v takih organizacijah, opustitev rednih pregledov finančnega in materialnega poslovanja odgovornih oseb
na delovnih mestih, neurejeno poslovanje zlasti v raznih prodajalnah, površnosit na strani članov inventurnih komisij in
opustitve raziskovanja o vzrokih nastalih primanjkljajev.
Pri grabežih, pri katerih je najpogostejša oblika izvršitve dlje časa ponavljajoče se prilaščanje večjih zneskov denarja, so storilci v delovnih organizacijah izkoristili pomanjkanje kontrole njihovega dela in razne organizacijske
hibe v poslovanju. Protipravno prilaščanje zaupanega denarja jim je skozi daljše obdobje uspevalo tudi s ponarejanjem ustrezne listinske dokumentacije, katere pristnost in
pravilnost sestavljanja se nista preverjali. Ista ugotovitev velja za poneverbe. Niso redki primeri, da storilci poslujejo
sprva v redu, tako da si pri odgovornih osebah delovnih
organizacij ustvarijo zaupanje, zaradi česar njihovo poslovanje tudi ni redno kontrolirano. Po prvi porabi zaupanega
denarja se občasno jemanje denarja ponavlja brez vodenja
kakršnekoli evidence, nakar preide v dolgotrajnejše prilaščanje. Zaradi tega bi morale biti opravljene tudi občasne,
nenapovedane kontrole poslovanja, ker Se lahko posamezniki na redne kontrole pripravijo in trenutno vzpostavijo takšno stanje, da pri redni kontroli nepravilnosti v poslovanju
ni odkritih.
Eden izmed ugodnih pogojev za storitev kaznivih dejanj
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protipravnega okoriščanja na škodo družbenega premoženja
v vsnsh oblikah je slabo zavarovanje družbenega premoženja.
Zato bi bilo treba poostriti nekatere preventivne ukrepe
v pogledu fizičnega varstva družbenega premoženja in kontrole nad njegovo uporabo.
Posebno možnost okoriščanja na šikodo družbenega premoženja dajejo tudi primeri premikov blaga iz ene poslovalnice v drugo pri istem podjetju. Takšni primeri omogočajo skrivanje presežkov pred inventurnimi ugotovitvami v
eni poslovalnici in prikrivanje primanjkljajev v drugi poslovalnici, pa tudi okoriščanje prevoznika na škodo podjetja.
Še naprej se dogajajo primeri, ko v posamezni delovni
organizaciji opravlja knjigovodske in blagajniške posle ista
oseba, katere poslovanje je pri tem še redko kontrolirano.
Tudi zaposlovanje oseb, ki so bile že kaznovane zaradi kaznivih dejanj zoper tuje premoženje na odgovornih delovnih
mestih, ne daje jamstva za pošteno poslovanje z družbenim
premoženjem.
Na podlagi dveih izrazitih primerov ponovne zaposlitve
dveh oseb, ki sta bili predhodno že kaznovani zaradi hujših kaznivih dejanj zopeT družbeno premoženje, na odgovorni delovni mesti v dveh delovnih organizacijah, o čemer
poroča okrožno javno tožilstvo v Ljubljani, se upravičeno
sklepa, da delovne organizacije prejšnjega življenja kandidatov za odgovorna delovna mesta dosledno ne ugotavljajo.
Iz poročil javnih tožilstev izhaja, da nekih novih oblik
gospodarskih kaznivih dejanj v letu 1976 niso obravnavala,
temveč le nekatere kazenske zadeve, pomembne po težini
kaznivih dejanj in povezanosti storilcev.
V preteklem letu se je pojavilo več primerov kaznivih
dejanj goljufije v zvezi s ponareditvami hranilnih knjižic.
Pojavljajo se razmeroma pogosti primeri, da so zneski v
hranilnih knjižicah predrugačeni na tako preprost in očiten
način, da bi jih mogli pošitni delavci opaziti pTi minimalni
pazljivosti. O teh ugotovitvah je okrožno javno tožilstvo v
Ljubljani opozorilo združeno TT organizacijo Slovenije, naj
na ta pojav opozorijo vse poštne delavce.
Po številu naraščajoč, po obsegiu škodljivosti posledic pa
tudi družbeno dokaj nevaren je pojav izdaje in izročitve
nekritega čeka v promet.
V SR Sloveniji je sedož razmeroma številnih zunanjetrgovinskih organizacij združenega dela in zunanjetrgovinskih predstavništev, preko naše republike pa poteka tudi
pretežen del tranzitne zunanje trgovine.
Ce sumiramo podatke javnih tožilstev, pa lahko ugotovimo, da gre le za 7 kazenskih zadev, kjer je vložena
obtožba in lahko govorimo o tipični obliki zunanjetrgovinske
kriminalitete. V večini primerov so obravnavana kazniva dejanja iz pretoklih let. Tako majhno število teh kaznivih dejanj seveda ni povsem realen odraz sedanje situacije, saj
je nedvomno določeno število teh kaznivih dejanj še neodkritih, vendarle pa po drugi strani dokazuje, da se je število teh kaznivih dejanj zmanjšalo.
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SAMOUPRAVLJANJE
Javna tožilstva v SR Sloveniji so v letu 1976 vložila
obtožbo za eno kaznivo dejanje kršitve pravic samouprave
po čl. 160a KZ in štiri za kaznivo dejanje zlorabe samoupravljanja po čl. 160b KZ.
število tovrstnih kaznivih dejanj je nizko budi zato, ker
so pogosto le-ta konsumirana v drugih procesuiranih kaznivih dejanjih npr. pri kaznivih dejanjih zlorabe uradnega
položaja, zlorabe uradnega položaja iz kOTistoljubnosti, zlorabe pooblastil v gospodarstvu ali pri nevestnem gospodarskim poslovanju.
Ker se majhno število kazenskih postopkov zaradi kaznivih dejanj zoper samoupravljanje, kaže že več let, so v
letu 1976 pristopila javna tožilstva k aktivnejšemu delu na
tem področju in h konkretnemu ukrepanju. Akcijski program je bil zasnovan na tesnem sodelovanju z družbenim pravobranilcem samoupravljanja, ki je kot samostojni organ
družbene skupnosti že po zakonu samem poklican h kontroli samoupravnih odnosov. Opaziti je aktivnost javnih tožilcev na vseh področjih, kjeir je bilo potrefbno reagirati zaradi
nesamoupravnih ravnanj; obvestila samoupravnim organom
organizacij združenega dela o takšnih pojavih, ki so bili ugo8

tovljeni pri kazenskih zadevah in še niso prerasli v kazniva
dejanja, ter seznanjenje javnosti preko sredstev javnega obveščanja o tozadevni problematiki.
Prvi rezultati zastavljenih nalog se že kažejo. Razen
pičlega števila obtožb, ki rezultira iz slabega odkrivanja
kaznivih dejanj v prejšnjem obdobju, je v zadnjem tromesečj-u lanskega leta prišlo do večjega števila (6 ovadb), ki
kažejo na nekatere resne odklone, pri samoupravnih odnosih v organizacijah združenega dela.
POLITIČNA KAZNIVA DEJANJA
Med politična kazniva dejanja so uvrščena kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo, človečnost in mednarodno
pravo ter kazniva dejanja žalitve države, njenih organov
in predstavnikov po čl. 174 KZ, širjenja lažnih vesti po čl.
292a KZ in zlorabe vere in cerkve v politične namene po
čl. 311 KZ.
V letu 1976 je bilo prijavljenih 164 političnih kaznivih
dejanj.
Na tkzv. težja kazniva dejanja, za katera je zagrožena
kazan strogega zapora, je odpadlo le 22 ali 13 odstotkov
od vseh prijavljenih kaznivih dejanj.
MARIJA
Prevladovala so torej s 85 odstotkov tkzv. lažja politična
kazniva dejanja žalitve države, njenih organov in predstavnikov po čl. 174 KZ, zbujanja narodnostne in verske nestrpnosti po čl. 19/111 KZ in širjenja lažnih vesti po 61. 292 a
KZ.
Med storilci lažjih političnih kaznivih dejanj prevladujejo osebe, ki v svojem okolju ne uživajo ugleda in ki so
na verbalen način, pogosto v raznih gostinskih lokalih, delno pod vplivom alkohola, zakrivile razne sovražne izpade
in izgrede.
Glede na skupno število kaznivih dejanj, ki so obravnavana v obtožbah v letu 1976, predstavlja 112 političnih kaznivih dejanj 0,56 odstotka vseh obtožb (v letu 1975 0,68 odstotka).
Na podlagi razpoložljivih podatkov o težini storjenih političnih kaznivih dejanj in izrečenih kazni ocenjujemo kaznovalno politiko sodišč za politična kazniva dejanja kot primemo. Sodišča upoštevajo pri odmeri kazni težino storjenega kaiznivega dejanja glede na pomen varstvenega objekta
napada in stopnje kazenske odgovornosti obtoženca. Za težja kazniva dejanja izrekajo primerno stroge kazni. Pri obravnavanju lažjih kaznivih dejanj pa polagajo še premalo
pozornosti ugotavljanju, v kakšnih okoliščinah je bilo kaznivo dejanje storjeno in za kakšnega storilca gre, zlasti v pogledu njegovega odnosa do naše družbenopolitične ureditve.
Na podlagi doslej zbranih podatkov in stikov z javnimi
tožilstvi ugotavljamo, da javna tožilstva te kazenske zadeve selektivneje obravnavajo. Z organi za notranje zadeve
sodelujejo že v neformalnem predhodnem postopku, predvsem v zvezi z vprašanjem razmejitve med kaznivim dejanjem in prekrškom s političnim obeležjem.
PRESTOPNIŠTVO MLADOLETNIKOV
V lotu 1976 je bilo v SR Sloveniji ovadenih zaradi kaznivih dejanj 2085 mladoletnikov. Vse od leta 1972 dalje se
število ovadenih mladoletnikov zmanjšuje.
V letu 1976 so javna tožilstva zavrgla ovadbe zoper 281
mladoletnikov. Od tega so bile ovadbe zavržene iz razlogov
smotrnosti glede 92 mladoletnikov. Odločitve občinskih javnih tožilcev so bile utemeljene, saj skrbstveni organi, niti
oškodovanci, niso niti v enem primeru zavržene ovadbe iz
razlogov smotrnosti zahtevali odločitve pristojnega senata za
■mladoletnike, da bi odločil o uvedbi postopka.
Zaradi neznantne družbene nevarnosti po določilu 61.
4/II KZ so javna tožilstva zavrgla ovadbe zoper 48 mladoletnikov. Iz drugih razlogov, zlasti, ker prijavljeno dejanje
ni imelo znakov kaznivega dejanja, ki se preganja po urpdni dolžnosti, pa so javni tožilci zavrgli še ovedbe glede 125
mladoletnikov.
Zahteve za uvedbo pripravljalnega postopka so bile daporočevalec

ne za 1773 mladoletnikov. To je najnižje število v zadnjih
petih letih.
Po končanem pripravljalnem postopku so javna tožilstva predlagala ustavitev postopka zoper 543 mladoletnikov,
na glavnih obravnavah pa je bil postopek ustavljen še zoper 150 mladoletnikov. Vseh ustavitev postopka je bilo tedaj 693 ali 39,08 odstotka od skupnega števila stavljenih žalitev za pripravljalni postopek.
Sodišča izrekajo mladoletnikom največkrat vzgojni
ukrep strožjega nadzorstva po skrbstvenem organu in disciplinski ukrep ukora. Zmanjšuje se število izrečenih zavodskih ukrepov. Namesto zavodskega ukrepa sodišča izrekajo
ali kazni ali pa druge vzgojne ukrepe. Takšna usmeritev sodišč pri izbiri sankcije za mladoletnike je deloma odraz tega, da mladoletniki izvršujejo več težjih kaznivih dejanj,
deloma pa odraz krize zaupanja sodišč v učinkovitosti in
uspešnosti dela z mladoletniki v vzgojnih zavodih. Po poročilu javnih tožilstev prihaja precejšnji del mladoletnikov
— povratnikov iz vzgojnega zavoda Logatec, deloma pa iz
prehodnega mladinskega doma v Jaršaih.
GOSPODARSKI PRESTOPKI
Število ovadb za gospodarske prestopke je v letu 1976
v primerjavi s prejšnjimi leti, znatno poraslo, >saj je bilo
število prejetih zadev za 722 večje kot v letu 1975.
Do porasta števila ovadb je prišlo izključno le zaradi
večjega števila ovadb, ki jih vlagajo SDK, dočitn je število
ovadb ostalih inšpekcij in drugih državnih organov celo
v rahlem upadu. Večje število vloženih ovadb SDK je posledica številnih kršitev zakona o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev, ki je pričel veljati dne
1. 4. 1976. Samo zaradi kršitev tega zakona so SDK v letu
1876 vložila 833 ovadb. Ce pa odštejemo ovadbe zaradi
navedenih kršitev, znaša število ovadb SDK le 234, kar je
občuten padec ob primerjavi z letom 1975.
Zmanjšanje števila ovadb SDK glede kršitev opažamo že
od leta 1972 dailje, ko so SDK vložile 583 ovadb.
Reorganizacija v gospodarstvu, zlasti formiranje skupnih služb in zaostrena kaznovalna politika sta nedvomno
pomembna elementa, ki sta vplivala na bolj urejeno računsko-finančno poslovanje organizacij združenega dela, vendar
pa je padec odkritih kršitev tolikšen, da je raizlog treba
iskati tudi v subjektivnih težavah, ki jih ima SDK s kadrovsko zasedbo, z ozirotn na število inšpektorjev.
Večje število ovadb v letu 1975 je imelo za posledico, da
se je povečalo tudi število obtožnih predlogov. Zlasti se je
povečalo število zavrženih ovadb. Od skupno 442 zavrženih
ovadb so javna tožilstva 222 ovadb zavrgla zaradi neznatne
družbene nevarnosti (čl. 2/II ZGP). Gre skoraj izključno
za ovadbe, ki so se nanašale na kršitve zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, ko so tožilstva zaradi majhnega pomena kršitev smatrala, da gospodarsko-kazenski pregon ne bi bil oportun.
Okrožna javna tožilstva so v letu 1976 vložila enkrat
več pritožb kot v letu 1975 in celo štirikrat več kot v letu
1974. Tako je bilo v letu 1976 napadena vsaka peta sodba.
Vzrok temu ni le večje število izrečenih sodb, temveč v veliki meri neizenačena kaznovalna politika posameznih sodišč in sodnikov, zaradi česar se je povečala potreba, da
se v pritožbenem postopku omogoči enakomernejša kaznovalna politika.
Učinkovitost pregona gospodarskih prestopkov je v veliki meri odvisna od bolj ali manj uspešnega odkrivanja
kršitev. Odkrivanje teh kršitev je še vedno odvisno predvsem od možnosti in sposobnosti SDK in inšpekcijskih
služb. Izjemoma se kot ovaditelji pojavljajo tudi uprave
javne varnosti, delovne organizacije pa le tedaj, če so prizadeti njihovi interesi. Organi delavske kontrole se kot neposredni prijavitelji gospodarskih prestopkov ne pojavljajo,
čeprav se vse bolj afirmirajo pri odpravljanju nepravilnosti
v organizacijah združenega dela. Posamezni člani teh samoupravnih organov dajejo pa organom odkrivanja koristne podatke, ki pogosto pri nadaljnjih pregledih omogočajo
odkritje gospodarskih prestopkov ali pa tudi kaznivih dejanj.
Vsa okrožna javna tožilstva, zlasti ▼ fazi odkrivanja
poročevalec

kršitev tesno sodelujejo tako s SDK, kot tudi z drugimi
inšpekcijskimi službami. Občasna koordinacija posvetovanja,
zlasti pa tudi pogosti stiki s posameznimi inšpektorji že
v fazi odkrivanja gospodarskih prestopkov, je postala stalna oblika sodelovanja med tožilstvi in inšpekcijskimi službami. čeprav se je delo nekaterih inšpekcij izboljšalo, pa je
še vedno vrsta občinskih inšpekcijskih služb, ki niso dovolj
aktivne.
Razmerja med posameznimi kršitvami so se v letu 1976
znatno spremenila. Porasle so kršitve po v letu 1975
sprejetem zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev, dooim je znaten padec opazen pri
kršitvah po zakonu o knjigovodstvu organizacij združenega
dela, zakonu o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, zakonu o graditvi objektov, po deviznem zakonu ter
zakonu o prometu blaga in storitev v tujino.
Gospodarski prestopki s področja plačilnega prometa v
letu 1976 predstavljajo coa 2/5 vseh kršitev. Javna tožilstva
so se takoj po objavi zakona o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev (v nadaljevanju ZZP) vključila v širša družbena prizadevanja, katerih namen je bil
pojasnjevanje zakona delavcem, zaposlenim na gospodarskoračunskih sektorjih v organizacijah združenega dela in drugih pravnih osebah. Javna tožilstva zato že v prvi fazi izvajanja ZZP niso uvajala postopkov v tistih primerih, ko je
šlo za kršitve majhnega pomena, ki niso povzročile škodljivih posledic, aji pa so bile le-te neznatne.
Prizadevanja javnih tožilcev so nedvomno v veliki meri
pripomogla, da se je število kršitev naglo zmanjševalo. Tako je število majhnih kršitev v prvem tromesečjiu izvajanja
zakona znašalo 3919 kršilcev, v zadnjem tromesečju leta
1976 pa le še 944.
Okrožna javna tožilstva ugotavljajo; da se uporabniki
družbenih sredstev vse bolj tako- organizacijsko, kot strokovno prilagajajo novemu načinu plačevanja, da prihaja do
kršitev zaradi trenutne nelikvidnosti organizacij združenega
dela le izjemoma, da se večina neporavnanih obveznosti giblje med 10.000 in 50.000 din, dočim se večji zneski pojavljajo pri organizacij alh združenega dela, ki so dalj časa zaradi
zmotnega tolmačenja predpisov napačno poslovale in so
zato obveznosti, ki so bile predmet kršitve, narasle na več
sto tisoč dinarjev. Znaten del kršitev pa je še vedno posledica neprimerne kadrovske zasedbe na gospodarsko-računskih sektorjih in malomarnosti posameznih delavcev.
Kršitve predpisov o cenah so v letu 1976 imele poseben
družbeni pomen ne le zaradi porasta, temveč tudi zato,
ker so se pojavljale na družbeno občutljivih področjih,
številčno so sicer prevladovale kršitve storjene na področju trgovine, ko so trgovska podjetja zaračunavala višjo maržo od dovoljene, neupravičeno zaračunavale odvišne stroške v ceno, aii niso- odbila rabatov in slično. Te kršitve
so največkrat bile storjene iz malomarnosti ali nepravilnosti tolmačenja predpisov, ki so na tem področju dokaj
številni. Premoženjska korist, dosežena s tovrstnimi kršitvami običajno ni bila velika. Pomembnejše pa so nedvomno
tiste kršitve, ko so proizvodne delovne organizacije zavest-,
no povečale ceno svojim izdelkom ali ceno svojih storitev
zaradi spremenjenih pogojev poslovanja npr. povečanja cen
surovinam. V teh primerih je običajno izračunana razlika
v ceni šicer v.elika, dosežena premoženjska korist pa je
zaradi nezakrivljenega povečanja stroškov proizvodnje mnogo manjša ali pa je sploh ni. Takšni primeiri so bili v
tekstilni in lesni industriji, delno pa tudi pri prodaji stanovanj.
Vse pogosteje so tudi kršitve v zvezi z odkupom živine
in mleka. Nekatere organizacije združenega dela odkupujejo
živino od privatnih rejcev izpod garantiranih' cen, zadržujejo del premije za sebe z izgovorom, da morajo kriti manipulativne stroške in slično.
Čeprav je z družbenimi dogovori zajeto precejšnje področje cen, pa so kršitve teh dogovorov zelo redke, kar kaže na to, da je takšen način dogovarjanja cen za združeno
delo bolj sprejemljiv, kot pa administrativno urejanje cen.
Področje blagovnega prometa je urejeno z več pomembnimi predpisi, vendar pa so kršitve, ki jih tožilstva obravnavajo v konstantnem in znatnem upadu. To velja zlasti
še za kršitve v zvezi z enotnostjo jugoslovanskega trga,
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katerih odkrivanje je v pristojnosti zvezne tržne inšpekcije,
ki pa že vrsto let ni podala nobene ovadbe. Sicer pa smatramo, da manjše število odkritih kršitev ni zgolj posledica
boljšega poslovanja, temveč tudi manjšega štavila pregledov, ki jih opravljajo tnžne inšpekcije. V letu 1974 in 1975
se je javno tožilstvo v znatni meri angažiralo pri zatiranju
nelojalne konkurence, ki se je kazala v organiziranju nagradnih natečajev proizvodnih organizacij v vidu gospodarske
reklame. V letu 1976 tovrstne reklame v naši republiki praktično ni bilo več, pač pa so nekatere delovne organizacije
svoje proizvode na takšen nedopusten način reklamirale v
drugih republikah.
Posebno obliko nelojalne konkurence predstavlja tudi
prodaja večjih količin blaga, ki ga proizvajalne organizacije
združenega dela mimo trgovine neposredno prodajo potrošnikom preko sindikalnih podružnic po znižani ceni.
Posebne oblike nelojalne konkurence, ki pa sodeč po
vloženih obtožbah in ovadbah niso posebno pogoste, se
kažejo nadalje tudi v dajanju daril kupcem določenih proizvodov; s prodajo blaga z neresničnim reklamiranjem, da
gre za znižanje cen in vezano prodajo blaga, zlasti kmetijskih strojev.
Kljub vse večji trgovski menjavi z inozemstvom in vse
večjemu številu organizacij združenega dela, ki se pečajo
z zunanjetrgovinsko dejavnostjo, vse bolj razvejanim poslovno-tehničnim sodelovanjem naših podjetij s tujimi partnerji
pa je število kršitev dbtoženih v letu 1976 znatno upadlo.
Ob upoštevanju dejstev, da so nekatere kršitve zgolj formalne, npr. neupravičene označbe režima uvoza, je upadanje števila obtožb le težko razumljivo. Negativna stran
odkrivanja deviznih in zunanjetrgovinskih kršitev je tudi v
tem, da je premalo kompleksnih pregledov in da preglede
inšpekcijski organi poredko opravljajo. Samo tako si namreč lahko razlagamo okolnost, da obtožbe zajemajo kršitve,
storjene že pred dvemi ali tremi leti. Največ obtožb je bilo
vloženih zoper delovne organizacije s področja turizma in
gostinstva, ker so napačno obračunavala retencijsko kvoto.
Vendar pa ne gre za novo pojavno obliko, temveč za kršitve, ki niso bile odkrite v prejšnjih letih. Zaradi poznega
odkrivanja kršitev, ragon večkrat celo zastara.
Poleg že omenjenih oblik, se kršitve nanašajo na opravljanje plačilnega prometa z inozemstvom mimo narodne
banke, neupravičenega odstopa pravice clo deviz med organizacijami združenega dela, prodajo špecerijskega blaga za
devize in slično.
Na področju zunanjo, trgovine nekatere delovne organizacije niso prekinile stikov z osebami, ki so rfa posebnem
spisku in so s tem kršile družbeni dogovor. Dalje prihaja
do kršitev zaradi formalnih pomanjkljivosti v zvezi z registracijo podjetij, ustanovljenimi v tujini, odnosno pomanjkljivem nadzoru nad njimi ter zaradi izvoza nekvalitetnega
blaga, s čimer izvozne organizacije kvarijo svoj ugled v
tujini in sliiono.
Varstvo človekovega okolja, ki glede na svojo pomembnost dobiva vse večji družbeni pomen, pa tudi vse večje
prarano varstvo, je v sferi gospodarskih prestopkov prišlo
do izraza predvsem pri kršitvah zakona o vodah, zakona
o gozdovih in zakona o graditvi objektov. Splošna družbena
prizadevanja za zaščito okolja so deloma prišla do izraza
tudi v povečanju aktivnosti inšpekcijskih služb pri odkivanju tovrstnih kršitev.

Napori zadnjih let, da se učinkoviteje, preganjajo kršitve
v zvezi z listinsko dokumentacijo v gospodarstvu in družbenih službah so sicer v letu 1976 pokazali nekaj uspehov,
vendar pa stanje v celoti še ni zadovoljivo. Neurejena, včasih pa tudi netočna in neresnična listinska dokumentacija
je še vedno pogost pojav v organizacijah združenega dela.
Sodeč po ovadbah, ki so jih obravnavala javna tožilstva v
letu 1976, gre vendar največkrat za dejanja, ko storilcu
naklepnega ravnanja ni mogoče dokazati in tožilstva lahko
Vložijo obtožbe le za gospodarski prestopek tako zoper
odgovorno kot tudi zoper pravno osebo. Takšna oporečna
dokumentacija se pojavlja najbolj pogosto pri obračunavanju potnih stroškov za službena potovanja, pri inventurnih
popisih in drugih listinah s področja blagovnega prometa,
večkrat pa je pomanjkljiva tudi dokumentacija o uporabi
skladov.
Značilen je porast izrečenih sodb za gospodarske prestopke, saj se je samo število obsodilnih sodb povečalo od 721
sodo v letu 1975 na 839 sodb v letu 1976. V letu 1976 se je
zaradi povečanega števila sodb, zlasti oprostilnih, več kot
podvojilo tudi število pritožb javnih tožilstev, ki so vložila
skupno 195 pritožb, od tega dve tretjini zaradi prenizke
kazni, eno tretjino pa zaradi izreka o krivdi. Javna tožilstva
so zlasti želela zaostriti kaanovalno politiko pri kršitvah
zakonov v zvezi z varstvom okolja in pri težjih kršitvah
s področja blagovnega prometa.
CIVILNOPRAVNA IN UPRAVNOPRAVNA
DEJAVNOST
V teku leta 1976 so javna tožilstva v SR Sloveniji prejela in obravnavala 726 civilnopravnih in 2791 upravnopravnih
zadev, skupno torej 3517 zadev, kar predstavlja napram prehodnem letu povečanje pripada za 318 zadev. Na koncu
leta je ostalo nerešenih le 61 zadev.
Civilnopravne zadeve, v katerih so stranke predlagale
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, so se nanašale na
spore iz raznih obligacijskopravnih razmerij (74 zadev),
spore o stvarnih pravicah (66 zadev), spore iz stanovanjskih razmerij (50 zadev), na delovne spore (27 zadev),
na postopke iz materije odškodninskega in zavarovalnega
prava (35 zadev), iz dednega prava (10 zadev), na spore
iz rodbinskopravnih razKnerij (22 zadev), na motenjske in
mejne spore (27 zadev) in druge.
Javno tožilstvo SR Slovenije je vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti v 23 civilnopravnih zadevah. Ostale predloge
strank je zavrnilo, ker niso bili utemeljeni.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je do konca leta 1976
odločilo o 15 vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti in sicer tako, da je 14 zahtevam ugodilo, eno pa je zavrnilo.
V izvrševanju svojih nalog na civilnem in upravnem
področju dela je javno tožilstvo SR Slovenije pazilo tudi
na ustavnost zakonov in drugih predpisov. Ugotovili smo,
da posamezne občinske skupščine še niso prenehale s
prakso uveljavljanja predpisov z učinkom za nazaj, kar se
dogaja predvsem na področju določanja višine stanarin in
predpisovanja davčnih obveznosti občanov, čeprav je bil v
predhodnem letu sprožen pred uštavnim sodiščem SR Slovenije spor glede takih predpisov in ugotovljeno, da niso v
skladu z ustavo.

Ugotovitve, sklepi in stališča delovnih teles Skupščine SR
Slovenlie,

sprejeta

ob

obravnavanju poročila Javnega tožilstva

SR Slovenije o rielu javnih tožilstev v letu 1976
Poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tu 1976 odgovorno opravljala svoje delo. Večja učinkovitost
tožilstev v letu 1976 so obravnavali vsi odbori za družbeno- javnih tožilstev pa je bila pogojena tudi z vse večjo varnopolitični sistem zborov SkupSčine SR Slovenije in komisija stno kulturo in zavestjo delovnih ljudi in občanov, ki se
za pravosodje ter sprejeli naslednje ugotovitve, sklepe in konkretno odraža predvsem pTeko različnih oblik družbene
samozaščite in v njihovem aktivnem sodelovanju pri odkristališča:
Predloženo poročilo je bilo pozitivno ocenjeno, ker je vanju kaznivih dejanj.
Izražena je bila skupna ugotovitev, da je varnostni potodelano talko, da vsebuje kompleksen pregled dela javnih
tožilstev v letu 1976. Javna tožilstva v SR Sloveniji so v le- ložaj v SR Sloveniji stabilen ter da so ukrepi organov na
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področju odkrivanja in pregona družbi škodljivih dejanj zadovoljivi.
Glede na to, da je Skupščina SR Slovenije na sejah zborov dne 28. aprila 1976 obravnavala kompleksno problematiko gibanja kriminalitete ter sprejela tudi stališča o gibanju kriminalitete in drugih družbeno škodljivih pojavov,
njihovem prepričevanju in usmerjanju kaznovalne politike
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 12/76),
je bilo poročilo Javnega tožilstva obravnavano tako v smeri
ugotavljanja realizacije teth stališč pri delu javnih tožilstev
v letu 1976, kakor tudi v smeri ugotavljanja problematike
posameznih oblik kriminalitete.
Vsekakor je mogoče ugotoviti, da so stališča Skupščine
SR Slovenije dobila pozitiven odraz tudi pri delu javnih
tožilstev v SR Sloveniji. V obravnavanem obdobju se je dokaj razvila preventivna dejavnosti javnih tožilstev v smeri
dajanja številnih opozoril temeljnim organizacijam združenega dela z namenom preprečevanja nastajanja kaznivih dejanj. Okrepila se je tudi koordinativna dejavnost z organi
za notranje zadeve, Službo družbenega knjigovodstva, družbenimi pravobranilci samoupravljanja in inšpekcijskimi službami. Več je bilo storjenega tudi na področju obveščanja
javnosti o storilcih kaznivih in drugih družbi škodljivih dejanj, čeprav gre na tem področju še vedno za preveč
formalno obveščanje in se tisk ne spušča v vsebinsko področje problema. Koristno im potrebno bi bilo, da bi o tej
problematiki razpravljal tudi tiskovni svet pri Republiška
konferenci SZDL Slovenije ter sprejel ustrezna stališča.
Javno tožilstvo SR Slovenije ugotavlja, da se zvišuje
število nedokončanih zadev pri občinskih sodiščih in budi
število nedokončanih preiskav ter da predstavljajo ti zaostanki resen problem in veliko obremenitev kadrov na sodiščih z delom. Ob tej priliki so raizpravljalci opozorili na
osip kadrov, do katerega prihaja na nekaterih sodiščih, razen tega pa izrazili mnenje, da bo preusmeritev dela na
področju preiskave na preiskovalne centre prav gotovo prispevala h kvalitotnejšeimiu in hitrejšemu opravljanju te faze kazenskega postopka.
V zvezi s priporočilom Skupščine SR Slovenije, da je
potrebno posvetiti večjo pozornost odkrivanju in pregonu
kaznivih dejanj v zvezi z nesrečami na železnici, je treba
ugotoviti, da je bila opravljena uspešna koordinacija med
javnimi tožilstvi, organi za notranje zadeve in predstavniki
železniškega gospodarstva. Tako se sedaj vsi izredni dogodki na železnici registrirajo in sporočijo organom za notranje zadeve, ki opravijo ogled kraja in sestavijo zapisnik kot
sicer v primerih prometnih nesreč.
Na področju odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v
zvezi z nesrečami pri delu in pri uporabi gospodinjskih in
stanovanjskih naprav, pa je akcija šele na začetku. Javno
tožilstvo je na posvetovanju z Republiškim komitejem za
zdravstveno in socialno varstvo, Zavodom SR Slovenije za
zdravstveno varstvo in Zavodom SR Slovenije za varstvo
pri delu, doseglo sporazum, da bo Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo kot nosilec naloge pripravil
predlog za evidenco hujših nezgod v gospodinjstvih in obveščanje organov za notranje zadeve o njih, nadalje predlog
za dopolnitev evidentiranja nezgod pri delu ter klasifikacijo hujših telesnih poškodb.
Glede na ugotovitev, da ta naloga ni bila opravljena, bo
potrebno, da Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun kot pristojni in zainteresirani upravni republišiki organ za pravosodje vzpostavi kontakte z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo zaradi pomoči pri uspešni izpeljavi prevzete naloge.
Razmisliti je potrebno tudi o vlogi, ki naj bi jo imeile
vzgojno izobraževalne ustanove pri vzgoji občanov, v smeri
njihovega Skrbnejšega ravnanja z različnimi napravami, kjer
nepravilni odnos in malomarnost povzroča često težke nesreče. V tej zvezi je potrebno proučiti tudi vlogo, ki naj
bi jo na tem področju odigrala Visoka šola za organizacijo
dela v Kranju.
Tudi sicer bi bila glede na številne nesreče v gospodinjstvih in gospodarstvih npr. s kmetijskimi stroji, pri grad-
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nji hiš, delu v gozdovih, v »divjih« peskokoph itd. potreb,
na širša družbena akcija za preprečevanje teh nesre.:/ oziroma za ugotavljanje in preganjanje tistih, ki imajo znake kaznivih dejanj. Vsekakor pa bi morali zagotoviti njihovo evidentiranje in zapisniško ugotavljanje dejanskega stanja, ker
se številni primeri kasneje obravnavajo na sodiščih v okviru civilnih, predvsem odškodninskih pravd.
Na seja skupščinskih teles je bilo ugotovljeno, da v
SR Sloveniji še vedno ni prišlo do ustrezne organiziranosti
in učinkovitega delovanja inšpekcijskih služb. Zato je treba
na področju organizacije in delovanja inšpekcijskih služb
dosledno realizirati, tfjko sklepe koordinacijske komisije
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za usklajevanje dela inšpekcijskih služb in drugih organov, odkrivanja in pregona iz leta 1974, kakor tudi stališča Skupščine SR Slovenije
z dne 23. aprila 1976.
Iz poročila Javnega tožilstva izhaja zaskrbljujoč podatek
o naraščanju števila povratnikov kot storilcev kaznivih dejanj. V razpravi je bilo5 ugotovljeno, da se stanje na področju družbena pomoJ obsojencem po prestani kazni ni
izboljšalo ter da tudi ni čutiti delovanja organov za pomoč obsojencem po prestani kazni. To pa zahteva odločnejše ukrepe pristojnih organov tudi v smeri realizacije točke
6 citiranih stališč Skupščine SR Slovenije.
Varstvo človekovega okolja je v sferi gospodarskih prestopkov prišlo do izraza predvsem pri kršitvah zakona
o vodah, zakona o gozdovih in zakona o graditvi objektov.
Vendar pa je značilno, da inšpekcijski organi, ki imajo na
skrbi varstvo okolja, ukrepajo predvsem tedaj, ko so zaradi
nastalih posledic prisiljeni ukrepati, potrebno pa bi bito delovati preventivno.
Glede gospodarskih prestopkov pa je sicer potrebno
ugotoviti, da je število ovadb v letu 1976 znatno poraslo,
zlasti v posledici številnih kršitev zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev, kair predstavlja
dve petini vseh gospodarskih prestopkov. Pozitivno je treba oceniti prizadevanja javnoga tožilstva, usmerjena na pojasnjevanje zakona deiavcem na ustreznih delovnih mestih
v organizacijah združenega dela in drugih pravnih osebah.
Podprta je bila tudi usmeritev javnega tožilstva na področju odpravljanja nelojalne konkurence, ki se kaže v vidu
gospodarske reklame. Pri tem pa je bilo opozorjeno, kljub
jasnemu stališču Zveznega izvršnega sveta, to vprašanje v
praksi v posameznih socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah še ni enotno rešeno. Poudarjeno
je bilo, da je treba poenotiti politiko pregona na tem
področju v vsej SFRJ.
Posebna pozornost je bila na sejah posvečena področju
gospodarskega kriminala, ki zajema kazniva' dejanja zoper
narodno gospodarstvo, družbeno premoženje in uradno dolžnost. Organi za notranje zadave so odkrili v letu 1976 za
7,2 odstotka več gospodarskih kaznivih dejanj kot v preteklem letu. Pod obtožbo pa je bito 4638 takih dejanj, kar je
za 291 več kot v letu 1975. Na gospodarski kriminal odpade
23,6 odstotka — vseh v letu 1976 pod obtožbo obravnavanih
kaznivih dejanj (v letu 1975 — 22 odstotkov). Prevladovale
pa so klasične oblike storitve, predvsem premoženjski delikti.
/
Javno tožilstvo ugotavlja, da so izvrševanje kaznivih dejanj v gospodarstvu tudi v lotu 1976 omogočila zlasti naslednja stanja: nerazviti samoupravni odnosi, zavestno zanemarjanje in nepoznavanje samoupravnih pravic in splošnih predpiskov, nezadostno informiranje, premalo uveljavljena delavska kontrola, opustitev rednih pregledov finančnega in
materialnega poslovanja odgovornih oseb in podobno.
V razpravi je bito izraženo mneinje, da bi bilo potrebno problematiko gospodarskega kriminala, kot tudi klasičnih premoženjskih deliktov (tatvin) podrobneje proučiti tako v organih odkrivanja in pregona, kako tudi v sodiščih.
V tej zvezi je bito izraženo stališče, da je potrebno
še dosledneje realizirati 4. točko stališča Skupščine SR
Slovenije z dne 28. aprila 1976 ter zaostrovati pregon in
kaznovanje deliktov gospodarskega kriminala.
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POROČILO
o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavce v z dela iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in tov, ureditve davčne politike z raznimi davčnimi olajšavami,
na seji gospodarskega zbora dne 27. novembra 1973 sprejela stimuliranja naložb v kmetijsko proizvodnjo, razvijanju
sklepe in priporočila za reševanje problematike zaposlovanja manj razvitih, hribovitih in gorskih predelov, razvoja družnaših delavcev v tujini ter na sejah zbora združenega dela beno-ekonomskih odnosov v kmetijskih organizacijah združenega dela so pripomogli k temu, da precejšen del vračajočih
in zbora občin dne 30. julija 1976 sprejela sklepe in za njise delavcev, čeprav po povratku primarno iščejo zaposlitev v
hovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji. Izvršni svet skupščine SR Slovenije je zadolžen, da poroča industriji, ne opuščajo, ampak celo razvijajo proizvodnjo
na svojih posestvih.
skupščini SR Slovenije o izvajanju nalog iz sprejetih sklepov
Ugotovjeno je tudi, da so podane možnosti za izgradin priporočil.
njo stanovanjskih objektov za delavce, ki se vračajo iz tuTo poročilo je tretje takšno poročilo.
Tudi za leto 1976 je karakteristično še nadaljnje zmanj- jine. Za zagotovitev stanovanj je potrebno, da se ti delavci
ševanje zaposlovanja naših delavcev v tujini ob istočasnem pravočasno prijavijo z odločitvijo glede velikosti in tipa
stanovanj. Na podlagi teh podatkov pa bt lahko pristopili k
naraščanju vračanja naših delavcev z dela iz tujine.
S posredovanjem skupnosti za zaposlovanje se je zapo- izdelavi srednjeročnih planov izgradnje stanovanj za delavce,
ki bi se vrnili z dela iz tujine.
slilo na začasnem delu v tujini 1012 delavcev, kar je za 117
Interes družbe za zagotavljanje pogojev za postopno in
delavcev manj kot v letu 1975. Zaposlili so se v Avstriji —
875 delavcev, ZR Nemčiji — 11 delavcev, Švici — 13 delav- organizirano vračanje delavcev z dela iz tujine je vsebovan
tudi v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 —
cev, Italiji — 9 delavcev in ostalih državah 4 delavci.
V celotnem obsegu v tujini zaposlenih delavcev iz SR 1980 kakor tudi v planih družbeno-političnih skupnosti.
V preteklem letu sta bila v zvezi z vprašanjem zaposloSlovenije zavzema Avstrija 96,3 odstotka, kar pa ne predstavlja zaposlitev za nedoločen čas, temveč sezonske zaposlitve. vanja naših delavcev v tujini, njihovim postopnim in organiziranim vračanjem in ponovnim vključevanjem v zaposlitev
Ti delavci so iz murskosoboške in mariborske regije.
Še vedno pa ostaja nerešen problem zaposlovanja delav- sprejeta naslednja dokumenta:
— Sklepi in priporočila skupščine SR Slovenije za pocev, ki se kot dninarji zaposlujejo v glavnem v Avstriji in
Italiji. Evidence o številu dninarjev, ki se zaposlujejo iz stopno vračanje delavcev z dela- iz sujine in za njihovo poSR Slovenije v tujini, nimamo, ocenjujemo pa, da v pretek- novno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji;
— Program aktivnosti do držav, v katerih so zaposleni
lem letu ni prišlo do sprememb.
jugoslovanski delavci.
V letu 1976 tudi ni prišlo do kakršnihkoli rezultatov medV pripravi pa so:
državne ureditve zaposlovanja dninarjev.
— Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljUgotavljamo, da so bile možnosti za zaposlitev delavcev iz tujine v letu 1976 dovolj ugodne, razen za regijo nih pogojih za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tujini;
Murska Sobota, ki ni imela na razpolago toliko delovnih
— Družbeni dogovor o priznanju strokovne usposobljemest, kot se je vrnilo delavcev iz tujine in je bila realizacija
nosti, ki so jo jugoslovanski delavci dosegli na delu v tujini.
zaposlitev od celotnega obsega vrnitve zelo skromna.
V letu 1976 ni bil sklenjen med SPR Jugoslavijo in tujo
Po evidenci skupnosti za zaposlovanje se je v letu 1976
vrnilo z začasnega dela iz tujine in prijavilo kot iskalci državo noben sporazum o zaposlovanju. Z nobeno državo imizaposlitve 2.653 delavcev. To število vključuje tudi vrnitev gracije tudi ni bilo mogoče skleniti sporazuma, ki bi kakordelavcev, ki so bili posredovani v Avstrijo kot sezonski delav- koli obvezoval tujo državo glede dopolnilnega izobraževanja
jugoslovanskih otrok.
ci.
Na področju mednarodne pravne urejenosti je bila uveOcenjujemo, da je število. delavcev, ki so se vrnili iz začasnega dela iz tujine znatno višje, kajti statistično nima- ljavljena nova konvencija z Norveško, sprememba konvencije
mo zajetih podatkov o tistih delavcih, ki se po vrnitvi ne z ZR Nemčijo glede obsega zavarovanih družinskih članov
in socialnega zavarovanja detaširanih delavcev ter sprememprijavijo skupnostim za zaposlovanje, ker so si že pred vrnitvijo uredili zaposlitev, se vrnili na svoja kmetijska posestva ba konvencije s Francijo glede zdravstvenega varstva druali si pridobili pravice iz invalidsko-pokojninskega zavarova- žinskih članov delavcev med začasnim bivanjem v drugi državi in upokojencev. Ratifikacija spremembe je bila v prenja idr.
Dejavniki, opredeljeni v sklepih in priporočilih, so se še teklem obdobju posvečena dejavnosti naših delavcev na tuvnaprej zavzemali za odpravljanje vzrokov za odhajanje in jem. V državah zahodne Evrope narašča zanimanje naših dezagotavljanje pogojev za vračanje naših delavcev z dela iz lavcev za organizirano delovanje v slovenskih društvih in
tujine in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v do- klubih, tako sedaj deluje že 22 društev in klubov. Društva
in klubi ustvarjajo pogoje za lažji stik z domačo besedo,
movini.
Nekatere organizacije združenega dela sc že pričele re- za široko informiranost naših delavcem kakor tudi za kulalizirati priporočila, da svoje nove industrijske in druge ob- turo, športno in drugo aktivnost naših delavcev. Poleg šterate ustanavljajo na območjih, kjer je dovolj delavcev, ki vilnih prireditev lahko med redne prireditve v naših druimajo rešen stanovanjski in družbeni standard in bo novo štvih in klubih štejemo proslave od nacionalnih in drugih
delovno mesto na tem območju stalo precej manj. V letu praznikih.
Koncept čim tesnejšega in neposrednega povezovanja
1977 se predvideva v teh obratih na novo zaposliti ca 700
z domovino smo uresničevali z medsebojnim sodelovanjem
delavcev, do leta 1980 pa ca 1300 delavcev.
V letu 1976 se kažejo tudi premiki v smeri reševanja za- društev in klubov v tujini s posameznimi občinami, ustrezdev za širjenje zmogljivosti in ustanavljanju enot malega nimi skupnostmi, organizacijami, društvi in klubi v domovini idr.
gospodarstva.
ŠE NEZADOSTNO UČINKOVITI SMO BILI PRI INFORZ utrjevanjem pravne varnosti se ustvarjajo ugodni pogoji za angažiranje deila in sredstev občanov na področju MATIVNO PROPAGANDNI DEJAVNOSTI PREDVSEM KAR
samostojnega osebnega dela, kar je na sploh pomembno za ZADEVA POŠILJANJA TISKA IZ DOMOVINE (VISOKE
zaposlovanje, še posebej za vzpodbuditev vračanja naših de- POŠTNINE). PRIČE PA SMO INTENZIVNEJŠIM DRUGAČNIM OBLIKAM, KOT NA PRIMER SPECIALNI BILTENI,
lavcev z dela iz tujine in za zaposlovanje na nezadostno razKASETE, VIDEOFONI itd. ZA MOČNEJŠO IN AKTIVNOvitih območjih.
V minulem obdobju sprejeti ukrepi v kmetijstvu na pod- PROPAGANDNO DEJAVNOST BI BILA POTREBNA VEČJA
ročju združevanja kmetov, zaščite in ureditve prometa kme- FINANČNA SREDSTVA, KER SE URESNIČUJE V LETU
1977.
tijskih zemljišč, ureditve socialne in zdravstvene zaščite kme12
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Na področju dopolnilnega šolanja in vzgoje otrok naših
delavcev na začasnem delu o tujini smo dosegli pomembne
uspehe. ■ Pouk je vključeval ob koncu šolskega leta 1975—1976
765 učencev, ob koncu koledarskega leta 1976 pa že 1120
učencev. Začelo se je tudi načrtno delo za revizijo dosedanjega učnega načrta in programa ter v zvezi s tem priprava za
izdajo- učbenikov.
Zveza otrok naših delavcev v tujini in učiteljev z domovino se je začela utrjevati tudi s povezavo oddelkov dopolnilnega pouka s šolami v domovini.
V preteklem letu je stekla akcija za vključevanje otrok
naših delavcev v tujini v kolonije domačih občin.

Otrokom naših delavcev, ki so se vrnili iz začasnega dela iz tujine v domovino so šolska /odstva in učitelji v skrbi za uspešno nadaljevanje šolanja in čim hitrejše vključitve
v razredne skupnosti nudili vso pomoč.
Celotno dejavnost, ki je v zvezi z zaposlovanjem in vračanjem naših delavcev z,dela iz tujine je usklajeval koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu
v tujini pri predsedstvu republiške konference SZDL
Slovenije, dejavnost strokovnih služb pa komisija za vprašanja zaposlovanja naših delavcev v tujini pri republiškem
sekretariatu za delo.

Socialistična republika Slovenija
Republiški sekretariat za finance
Davčna uprava
IZ INFORMACIJE
o Izvajanju davčne politike v letu 1976
oziroma na senzacionalen način prikazujejo posarmezine priUVOD
mere.
Davčne službe so v zadnjem času predmet povečanega
V SR Sloveniji deluje 60 občinskih davčnih uprav, ki so
zanimanja tako predstavniških teles kot družbenopolitičnih večinoma organizirane kot samostojni občinski upravni organ,
organizacij. To ni slučajno, če imamo pred očmi pomembno le v nekaj primerih pa skupno s službo splošnih financ.
vlogo teh služb pri izdajanju nalog tekoče ekonomske poli- Predstojniki davčnih uprav so v večini primerov tudi člani
tike, posebej pa tudi njihovo nujno prisotnost pri prepreče- izvršnih svetov občinskih skupščin. O organizaciji službe in
vanju različnih poja/vov, toi lahko negativno delujejo na raz- sistemizaciji delovnih mest pa v celoti odločajo občine.
voj naše samoupravne socialistične družbe.
V naslednjem želimo podati bežen vpogled v delovanje
Namen informacije v karteri bomo skušali v osnovnih
črtah in skrajšani obliki analizirati delo davčnih uprav v letu občinskih davčnih, uprav.
Daivčne uprave opravljajo odmerno, kontrolno, kaznoval1976 in ugotovita osnovne značilnosti v izvajanju davčne politike je ta, da bi bilo na podlagi ugotovitev možno pristopiti no, analitično, knjigovodsko m izterjevalno funkcijo in so
letu 1976 izdale: ob 1236 zaposlenih delavcih skupno preko
k temeljiti analizi vzrokov, ki so situacijo na tem področju v571.987
odločb ali poprečno 462 letno na delavca, če odšteje— kljub doseženim uspehom in napredku — vseeno privedli mo delavce
v knjigovodstveni in izterjevalni službi ter pri
do stanja, s katerim ne smemo in ne moremo biti povsem tehničnih opravilih
pa celo 802 na delavca letno, oziroma
zadovoljna.
kot tri na delovni dan:
Seveda je kritična analiza samo začetek in prvi pogoj več —
evidentirale in izterjale 1,774.708.000 din davza organizirano politično in strokovno delo, ki bi naj prived- kov in odmerile,
prispevkov
za SIS;
lo k izboljšanju stanja. Informacija ima zato tudi eno samo
—
izdale
preko
100.000 raznih potrdil (o premoženjskem
osnovno pretenzijo. Vsem akterjem ponuditi kratek vpogled stanju, o plačanih davkih,
itd.);
v stanje na področju ižvajanja davčne politike v želji, da s
335.155 opominov in odločb o prisilni izterjavi,
skupnimi močmi zagotovimo v naši družbi brezkompromisno tako—zaizdale
obveznosti ki jih davčne uprave same odmerjajo,
uveljavitev načela ustave, da je vsakdo dolžan prispevati za kot obveznosti,
ki so jim od drugih služb dane le v izterjavo
splošne in skupne potrebe v skladu s svojimi materialnimi (prispevek za uporabo
mestnega zemljišča, zdravstveno in
možnostmi.
pokojninsko zavarovanje za nosilce dejavnosti, stanovanjskeORGANIZACIJA IN NALOGE OBČINSKIH
ga prispevka, prispevka za dopolnilno izobraževanje delavcev
zaposlenih pri zasebnikih, carin itd.);
DAVČNIH UPRAV
— zaračunale 8,950.718 din zamudnih obresti in 2,019.459
Oblikovanje davčnega sistema in davčne politike v skladu
z ustavo in prizadevanje za zagotovitev čimvečje učinkovi- din stroškov prisilne izterjaive;
— izrekle 1,223 kazni za davčne prekrške v višini
tosti v izdvajanju tega sistema je ena temeljnih nalog v pro1,730.350 din;
cesu uresničevanja nove ustave.
Pomemben je tudi njihov delež pri kreiranju davčne poDelavcem v davčnih upravah je v tej zivezi naložena zahtevna naloga, saj posegajo na občutljivo področje obdavčenja litike v občinah, saj so praviloma nosilci priprave občinskih
občanov ko je skladno z začrtano politiko, in konkretnim davčnih predpisov, itd.
Zelo različen je delokrog davčnih uprav glede na stopnjo
normaimi treba ugotoviti njihove davčne obveznosti in zagotoviti njih realizacijo, po potrebi celo z nepopularno obliko organiziranosti same občinske uprave (stopnje mehaniziraprašile ob istočasni obvezi, da to delo opravljajo na način, nosti opraivil, delo drugih upravnih organov kot npr: ali
ki v največji meri ščiti osebnost in dostojanstvo občana — vrednotenje stavb izvedejo za stanovanjske zadeve pristojni
organi ali ne in drugo) kot tudi strokovnih služb interesnih
davkoplačevalca.
Naša politično — programska orientacija razvoja na sa- skupnosti; le-te naj bi po zakonu o osnovah in načinu obmoupravnih odnosih predpostavlja aktivno vlogo davčnega računajvanja prispevkov za financiranje interesnih skupnosti
zavezanca, njegov vpliv in obveščenost o vseh tokovih reali- na področju družbenih dejavnosti po posebnih službah opravzacije davčne politike. Taka vloga zavezanca se pa počasi ljale med drugim tudi odmero prispevkov, lahko pa to dogouresničuje m je izrazito pasivna, kar ima negativen vpliv na vorno prenesejo na davčne uprave. Večinoma so to tudi
delo davčnih služb. Pripravljenost občanov zadostiti davč- storile, čemur iz vidika racionalnosti ne gre oporekati, pa
nim obvezam je eden osnovnih pogojev funkcioniranja davč- tudi ne ob tem prezreti, da pomeni to pomembno dodatno
nega sistema. Ugotavljamo pa, da v pogledu daivčne morale obremenitev za davčne uprave ob ponekod že tako šibkih
pri nas nismo v zavidljivem položaju. Tako stanje še otežuje kadrovskih zasedbah in s tem nadaljnjo možnost popuščadelo davčnih služb, zato bi bilo potrebno zagotoviti večjo nja v izvajanju osnovnih funkcij davčne uprave. Ob tem je
pomoč tem službam tudi od strani drugih organov, tako še upoštevati, da ne gre le za povečanje fizičnega obsega
upravnih, sodnih, notranjih zadev in drugih. 2al ugotavlja- poslov, temveč tudi zahtevo po širši strokovni usposobljenosti
moi da je tovrstna pomoč premalo razvita. Tudi sredstva davčnih delavcev.
Menimo, da je vse navedeno in pa dejstvo, da s porajavnega obveščanja bi morala zagotavljati večjo in sistematično pomoč, ne pa da praviloma le kampanjsko poročajo stom obsega in strokovne zahtevnosti opravil ne uspevamo
poročevalec
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vzporedno izboljševati tuđi kadrovske zasedbe davčnih uprav
potrebno upoštevati pri oceni doseženih uspehov, pa tudi
pomanjkljivosti v delovanju davčne službe.
Glede na obsežnost in raznovrstnost opravil davčnih
uprav in odločitve, da v informaciji skušamo le v osnovnih
črtah analizirati njih delo in ugotoviti osnovne značilnosti v
izvajanju davčne politike, se v prikazu doseženih rezultatov
pa tudi pomanjkljvosti omejujemo le na nekatere splošne
značilnosti oziroma pomembnejše probleme.
UČINKOVITOST IZVAJANJA DAVČNE POLITIKE
Vzporedno s tem, ko govorimo o pozitivnih premikih
v tej smeri, zlasti na določenih področjih, kjer beležimo
ugodne rezultate, je treba priznati, da med občinami obstajajo velike razlike v učinkovitosti izvajanja davčne politike.
Kljub doseženi visoki stopnji usklajenosti davčnega inštrumenta,rija med občinami, ko se občinske skupščine pri doiočainju instrumentarija po merilih, za katere so se sporazumele
v dogovoru o usklajevanju davčne politike, pa je učinkovitost
izvajanja davčne politike v posameznih občinah glede na
različno stopnjo organiziranosti, kadrovsko zasedbo, strokovnost kadrov, pa tudi drugih vplivov dokaj različna; s'
tem ni le oslabljen učinek prizadevanja za usklajevanje davčne politike med občinami, krnjeno je tudi davčno načeto
enakomemosti, pri občanih se spodbuja razmišljanje o premeščanju obratovalnic v drugo občino in drugo.
Ugotavljanje dejanskega dohodka
V politiki obdavčenja je že vrsto let v dspredju prizadevanje za čim doslednejšo uveljavitev načela obdavčitve po
dejanskem dohodku. To pa je operativno tudi najtežje izvedljivo, saj so dosežki po eni strani odvisni od nivoja davčne
discipline zavezancev, po drugi strani pa od sposobnosti
davčnih uprav.
V letu 1976 so zavezanci davka od obrti, gostinskih, avtoprevozniških in odvetniških dejavnosti za poslovno leto 1975
v davčnih napovedih napovedali 5,1 milijarde celotnega dohodka, davčne uprave pa so ugotovile za 86 milijonov večji
celotni dohodek. V istem obdobju so isti zavezanci iz tega
ali onega razloga neopravičeno uveljavljali za 164 milijonov
dm večje poslovne stroške, tako, da je bila od'merna osnova
korigirana za celih 250 milijonov din.
Delo davčnih uprav je torej v veliki men usmerjeno na
problem ugotavljanja dejanskega dohodka in realnih odmer
nih osnov, kar se sicer postopno, pa vendarle odraža v realnejših davčnih napovedih od strani dela zavezancev. Seveda
pa je to zelo zahtevna naloga, ob kateri se davčni organi
srečujejo z najrazličnejšimi oblikami izmikanja in prikrivanja dohodkov od nevodenja ali neustreznega vodenja poslovnih knjig, do netočne, pomanjkljive ali tudi ponarejene
dokumentacije, neupravičenega uveljavljanja stroškov, prekomerne porabe materiala, bi ni bil porabljen ali pa so bili
izdelki v prometu prikriti; neutemeljenih poslovnih stroškov,
nerealnem izkazovanju in vrednotenju osnovnih Sredstev in
neustrezno obračunane amortizacije, nerealnih obračunov
osebnih dohodkov, prikritih kompenzacij, netočno izkazovanih dohodkov in obračunov porabljenega materiala v kooperacijskih odnosih, kar je tudi posledica odsotnosti ali pa
pomanjkljivosti tozadevnih evidenc pri organizacijah združenega dela s katerimi so sklenjene koperacijske pogodbe itd.
Posebej želimo opozoriti, da je intenzivnost ugotavljanja
dejanskega dohodka po občinah zelo različna, kot tudi nji. hova kadrovska usposobljenost in organiziranost za to nalogo,
kjer gre z-a strokovno zahtevno delo^ ki poleg davčne usposobljenosti terja tudi poznavanje različnih tehnologij, poznavanje materialov in drugo.
Do podobnih problemov kot pri ugotavljanju dejanskega
dohodka na področju samostojnega osebnega dela prihaja
tudi ob obdavčitvi prenosa nepremičnin in ob odmeri davka
na dediščine in darila, ko se po posameznih občinah različno
poslužujejo cenitev kot možnosti za preverjanje realnosti
prijavljenih odmemih osnov.
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Vodenje poslovnih knjig
V zvezi z izvajanjem načela obdavčitve po dejanskem
dohodku zavezancev, ki z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljajo obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost oziroma intelektualne storitve je uzakonjena obveza
vodenja poslovnih knjig. Pravilno vodene poslovne knjige so
vsekakor najsolidnejša podlaga za pravilno in pravično obdavčitev, ker dajo točen vpogled v celotni obseg poslovanja,
tako dohodkov kot tudi vseh stroškov, in ki so praviloma
posamično izkazani in dokumentirani.
V letu 1975 je bilo po merilih zakona o davkih občanov
dolžno voditi poslovne knjige 16.516 davčnih zavezancev (ki
se obdavčujejo po dejanskem dohodku), občinske skupščine
pa so s svojimi odloki obvezale k vodenju knjig dodano še
3.449 zavezancev. Davčne uprave so v letu 1976 pregledale za
leto 1975 — torej ob odmeri — le 16.018 zavezancem poslov,
ne knjige. Dejstvo, da so davčne uprave pregledale le 80 odstotkov vseh knjig opravičuje sklepanje, da je bila odmera
obveznosti pri ostalih 20 odstotkov zavezancev izvršena brez
pregleda 'knjig.
V letu 1976 je bilo od 19.965 zavezancev, ki so bali v tem
letu dolžni voditi poslovne knjige za tekoče poslovno leto
pregledanih le 12.818 ali pičlih 64 odstotkov. Glede na ustaljeno prakso davčnih uprav, da ob redni odmeri davka za
preteklo leto pregledajo v glavnem formalno še poslovne
knjige za tekoče leto povzemamo zaključek, da tekoče kontrole praktično sploh ni. Značilno je tudi, da se v mnogih
občinah opuščajo predvsem strokovno zahtevnejši pregledi.
Tako od 51 občin, v katerih morajo glede na obseg poslovanja zavezanci voditi dvostavno knjigovodstvo, se ni pregledalo
poslovanje za tekoče leto nobenemu takemu zavezancu v 12
občinah, v dveh občinah niso pregledali ne teh ne enostavnih, v 22 občinah je odstotek pregledov pod 59 odstotkov,
kar pomeni, da so bile pregledane poslovne knjige le vsakemu drugemu zavezancu.
V posledici tega ugotavljamo, da poslovne knjige izgubljajo na vrednosti, da jih velik del zavezancev, ki se zanašajo
na to, da kontrole skoraj ni, neredno vodi, da se izdaia faktur
za prodane proizvode in opravljene storitve v veliki meri
opušča, kar ima za posledico nepopolno zajetje opravljenega
pi ometa; da se v gostinstvu zaradi skoro popolne odsotnosti
kontrol med letom, ko naj bi se primerjalno s knjigo prodaje
m nabave pijač ugotavljalo tudi stanje pijač na zalogi, mnogo
nabavljenih pijač sploh ne evidentira in proda ne da bi bila
zajeta v promet gostišča; da pri avtoprevoznikih zajemamo v
obdavčitev mali del prometa z zasebniki, itd. Teh pomanjkljivosti ne morejo nadoknaditi pregledi knjig po preteku' leta
neposredno pred oziroma ob davčni odtneri, ker so ti pre.
gledi lahko v večji meri le knjigovodsko-tehničnega značaja
Ker so časovno odmaknjeni. Odsotnost sprotne kontrole direktno spodbuja zavezance k opuščanju discipliniranega vodenja knjig, vse to pa prispeva še k neenakosti v obdavčitvi
v primerjavi z zavezanci, ki glede na značaj dejavnosti poslujejo le z družbenim sektorjem in celotni promet obvezno
evidentirajo na davčni upravi.
Izterjava davkov
Na tem področju lahko ugotovimo, da s« je izterjava
davčnih dolgov bistveno popravila kljub razmeroma še vedV1SC>kim 122 mili nom
?,?r,<.
j°
dta zaostanka
1976. Povprečni odstotek
izterjave
je bil ob90 zaključku
odstotkov,letav
občinah pa se je gibal med 73 odstotkov in 100 odstotkov
Cglej tabelo II/l).
Predvsem lahko ugotovimo, da' so instrumenti, ki so bili vgrajeni v družbeni dogovor o splošni porabi vsaj v delu občin pozitivno vplivali na pravočasnejše odmerjanje obveznosti občanov in izterjavo dolgov, čeprav ponekod žal
tudi na račun zanemarjanja ostalih nalog. Večja zainteresiranost občin za dohodke iz • virov, ki j-i-h zbirajo davčne
uprave, se je tako pozitivno odrazila na zmanjšanju davčnih
dolgov.
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Posebej želimo opozoriti na dejstvo, da dobršen del
davčnih uprav pri opravljanju svojih opravil časovno zaostaja za z zakonom predvidenimi roki, kar vzbuja tudi
negodovanje pri zavezancih in obenem ogroža ustrezen priliv proračunskih sredstev.
Dejstvo je, da je na tem področju izredno kritična situacija samo v nekaterih občinaih. Tako npr. pri odmeri davka
ob obrti več kot 90 odstotkov neopravljenih odmer v Sloveniji ,odpade na 6 občin (Ajdovščina, Koper, Ljubljana—Šiška, Maribor, Sevnica in Velenje), zato je nujno da te ob
čine kritično ocemlijo delovanje davčnih uprav na tem področju. Ocenjujemo, da je v iskanju rešitev potrebno predvsem posvetiti pozornost povečani produktivnosti dela in
sodobnim organizacijskim prijemom, vključno s pospešenim
uvajanjem AOP na tistih področjih, kjer obstajajo za to
realne možnosti.
Omenimo naj še, da se je večina davčnih uprav aktivno vključila v opravljanje poslov za samoupravne interesne
skupnosti. Sistemska rešitev sprejeta leta 1974 v zakonu o
obračunavanju in plačevanju prispevkov za financiranje
SIS-ov po kateri naj bi posebne strokovhe službe odmerjale in pobirale prispevke, v večini občin ni bila realizirana.
Razen 10 občin, kjer davčne uprave ne vršijo poslov za
SlS-e in treh občin, kjer te posle opravljajo le delno,
so se vse ostale občinske davčne uprave aktivno vključile v
odmero, evidentiranje in izterjavo devetih prispevkov za
SlS-e, prispevka za solidarnost, vodnega prispevka, krajevnega samoprispevka, članarine Gospodarski zbornici, itd. V
letu 1976 so tako davčne uprave odmerile poleg davkov še
okrog 516 milijonov din prispevkov za SlS-e in drugih dajatev. Takšno delovno opredelitev davčnih uprav je nedvomno pozdraviti, vendar v isti sapi ugotavljamo, da že
ob tako šibki kadrovski zasedbi gre to ponekod v škodo
izvajanja osnovnih funkcij davčne službe.
Kaznovalna politika

Iki naij bi se dosledno izvajala z namenom, da bi s
tem prispevala k prevzgoji in večji davčni disciplini zavezancev kaže v letu 1976 nezadovoljivo sliko. Čeravno je
pri kaznovanju opaziti rahel napredek na področju, ko je
za kaznovanje pristojna davčna uprava, pa je zaskrbljujoča situacija pri odkrivanju in opredeljevanju do davčnih
utaj v smislu 241. člena OZD in dosedanjega 235. člena KZ.
Posebej je poudariti, da so v letu 1976 davčne uprave
prijavile pristojnim tožilstvom 31 kaznivih dejanj davčne
utaje in to le 13 občin, od tega Nova Gorica 6, Ljubljana—
Vič—Rudnik 5 in Koper 4. Za primerjavo naj še navedemo, da so. v istem obdobju organi-javne varnosti prijavili
tožilstvom *U2 suma kaznivega dejanja davčne utaje (Celje
10, Nova Gorica 2, Koper 4, Kranj 10, Ljubljana 18, Maribor 56, Murska Sobota 2 in Novo mesto 0). Dejstvo je,
da pa so davčne uprave v istem letu ugotovile za 86 milijonov dinarjev več celotnega dohodka in -izločile za 164
milijonov neopravičeno neuveljavljenih stroškov daje slutiti, da je v pogledu uporabe kaznovalnih ukrepov zoper te
najtežje kršitve davčnih predpisov in družbenopolitičnih
norm prisotna določena abstinenca s strani davčnih uprav
in da tako stanje terja, da se skupno z zainteresiranimi (
organi in organizacijami v občinah nastala situacija kritično" osvetli, ugotovijo vzroki in sprejmejo ustrezni ukrepi.
KADRI
V 60 občinskih davčnih upravah je bilo po stanju
31 12 1976 zaposlenih 1236 delavcev. Za razliko od težav
preteklega obdobja, kako sploh pridobiti delavce za delo
v davčnih upravah, se danes srečavamo bolj z vprašanjem
ustrezne strokovnosti kadrov. Ob obravnavi kadrovske problematike -in posledic, ki jih dana kadrovska situaoilja povzroča, je potrebno, da izhajamo predvsem iz:
1. narave dela v davčnih upravah
2. obsega natog, ki jih opravljajo davčne uprave
3. strokovne usposobljenosti kadrov
poročevalec

4. delovnih in materialnih pogojev delavcev v davčnih
upravah.
Delo v davčnih upravah je na dobri polovici delovnih
mest strokovno zelo zahtevno zlasti še glede na pogoste
menjave predpisov, v odnosu do davčnih zavezancev pogosto zelo delikatno, zahteva poseben pristop k delu in
delavne izkušnje in je daileč od — neredko prisotnega in
zmotnega mišljenja — da gre zgolj za par enostavnih računskih operacij in izpisovanje formularjev.
Na učinkovitost davčne službe v veliki meri vpliva dejstvo, da je fluktuacija izredno močna, čeprav stanje v letu 1976 kaže na določeno umirjanje.
Leto število : zaposlenih prišli
odš1!
1972
975
29
37
1973
1.125
37
67
1974
1.154
167
195
1975
1.218
181
117
1976 — 31. 12. 1976
1.236
86

75

Hitro menjavanje kadrov, predvsem tistih na najobčutljivejših in odgovornejših mestih in dotok novih, ni dal
pričakovane rezultate predvsem v smeri razvijanja tistih
funkcij davčne uprave, kjer so kot upravni organ bistveno
razlikuje od večine drugih upravnih služb: operativna kontrola na terenu, analitično delo, vsebinska analiza davčnih
napovedi, izvršilna služba itd.
Izreden deficit kadrov je predvsem na vodilnih in vodstvenih davčnih mestih, kjer je delo praviloma izredno naporno in nenehno izredno kritično spremljano.
Nagrajevanje v občinskih upravnih organih, ki je v pretežni meri odvisno od tega s kakšno teobrazfbo je posamezno delovno mesto sistematizirano pa ne zagotavlja nobenega posebnega stimulansa za zaposlovanje na teh delovnih mestih.
Tako se davčne uprave nemalokrat znajdejo v vlogi nekakšnega vzgojnega centra katerega najbolje ilustrira primer davčne uprave občine Žalec, kjer se je v zadnjih 10
letih menjalo 185 delavcev.
Na videz ugodna številčna zasedba v davčnih upravah
pa ofo dejstvu, da večina davčnih uprav opravlja danes
vrsto nalog za interesne skupnosti in druge institucije dobi
popolnoma drugo dimenzijo. Verjetno je najbolj zgovoren
dokaiz za to dejstvo, da so davčne uprave v letu 1976 odmerile preko 28 starih milijard din prispevkov za samoupravne interesne skupnosti, 2 stari milijardi za gospodarsko
zbornico, 5,6 starih milijard samoprispevka itd. Za vrsto
prispevkov, od prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov, vodnega prispevka, prispevka za zemljišča, prispevka
po'23. členu zakona o pokojninskem zavarovanju itd., pa
davčne uprave vršijo ali odmero ali izterjavo ali pa oboje.
Ob upoštevanju teh dejstev se angažiranost delavcev za
opravljanje osnovnih nalog davčne službe zelo zmanjšuje,
zlasti na delih, na katerih bi morala biti aktivnost posebej
usmerjena, to je kontrola na terenu.
Med osnovna žarišča kadrovskih težav davčne službe
tudi sodi dejstvo da v praksi še ni zaživelo dosledno nagrajevanje po delu in da je osebni dohodek delavcev še veno' v večini primerov odvisen od tega s kakšno zahtevano
izobrazbo so sistematizirana delovna mesta v davčnih upravah.
Menimo, da ne more in ne sme biti načelnih pomislekov zoper to, da se del osebnih dohodkov delavcev v
davčnih upravah neposredneje poveže z rezultati dela in
da se pri tem upošteva specifičnost dela v davčnih upravah.
Med napori, da se delo v davčnih upravah posodobi in
racionalizira moramo vsekakor omeniti to, da že vrsto let
davčne uprave pri svojem poslovanju uporabljajo računalniško tehniko. Z ozirom na to, da razen vertikalne povezanosti na strokovnem nivoju, sodelovanje obciin in RSF
temelji na načelu upoštevanja suverenosti oibčin in ob pomanjkanju koncepta razvoja računalništva v ŠR Sloveniji
nasploh, ugotavljamo, da se za to dejavnost trosijo znatna
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sređsbva im neracionalno izrablja obstoječ kadrovski potencial. Poseben problem je tovrstna oprema, ki je ni in
s tem popolna odvisnost občin v pretežni meri od gospodarstva in kapacitet njihovih centrov.
Republiški sekretariat za finance oziroma republiška
davčna uprava tesno sodeluje z občinskimi davčnimi upravami, pri čemer pa je poudariti, da je to sodelovanje dokaj okrnjeno ob okoliščini, da ima republiška davčna uprava ob sistemiziranih 41 zasedenih le 25 delovnih mest. Sekretariat vsa pomembnejša strokovna in druga vprašanja
obravna/va na posvetovanju načelnikov občinskih davčnih
uprav in tudi sicer razvija vrsto drugih oblik neposrednega sodelovanja kot so občasna inštrukcijska posvetovanja s
posameznimi profili delavcev v davčnih upravah, strokovne
pomoči pri oblikovanju občinskih davčnih predpisov, skrb
za ustrezne strokovne pripomočke, sodelovanje v izobraževanju in strokovnem usposabljanju davčnih delavcev (razni
seminarji, priročniki, strokovni izpiti, davčna usmeritev v
študijski programu Višje upravne šole) itd. žal pa potrebnega tovrstnega sodelovanja, predvsem še usmerjevalne in
nadzorne funkcije ni mogoče razviti v zadostni meri, ker
iz različnih objektivnih razlogov nismo uspeli doseči popolne zasedbe delovnih mest v republiški davčni upravi. Ob tam
se srečamo med' drugim tudi z dejstvom, da bi glede na
značaj della v republiški davčni upravi za njeno uspešno
delovanje bili najprimernejši delavci iz občinskih uprav z
ustreznimi delovnimi izkušnjami, ki pa so običajno na vodilnih delovnih mestih in jih zato glede na nestimulativno
nagrajevanje v republiški upravi ni mogoče pritegniti.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Z razvojem družbeno-ekonomskih in političnih odnosov
pri nas se je bistveno menjala vloga davčne politike. Od
nekdaj izključno fiskalne vloge postaja davčna politika integralni del ekonomske politike in družbeino-ekonomskega
sistema. Razvoj davčne politike v sedanjih pogojih vse
bolj teži k temu, da naj davčna politika ne deluje samo
kot stabilizator in regulator cikličnih gibanj, ampak kot
faktor za doseganje ustavnega načela, naj vsakdo prispeva za zadovoljevanje splošnih potreb po svoji gospodarski
moči.
& spremenjenimi pogoji v kreiranju in izvajanju davčne
politike in davčnega sistema se prav tako menja oziroma
spreminja vloga izvajalcev teh procesov. Organi uprave, ki
te posle opravljajo kot državni organi imajo s svojo strokovnostjo, tehnično opremljenostjo in metodami dela močan vpliv na realizacijo dogovorjene politike, zaito ni samo
dovolj z deklaracijami vzpodbujati k boljšemu delovanju
in odpravljanju vseh slabosti, ki se pojavljajo. Nasprotno,
mnenja smo, da bodo vsa prizadevanja ostala premalo efikasna v kolikor subjektivni faktor ne organiziramo in usposobimo za funkcioniranje v sodobnih pogojih delovanja.
Za preteklo obdobje, posebej pa za leto 1976 lahko rečemo, da so bili na področju izvajanja davčne politike doseženi lepi uspehi, vendar se še stopnjuje proces različne
usposobljenosti davčnih služb in s tem tudi različnega obravnavanja diavčnih zavezancev.
Davčne uprave so v globalu dosegle pomembne uspehe,
katere sicer lahko ocenjujemo kot dokaj zadovoljive, ven-
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dar je izredno zaskrbljujoče dejstvo, da se zaradi premale
strokovnosti, angažiranosti in idejnopolitične motiviranosti
kadrov poglablja neenotnost v učinkovitosti delovanja davčnih uprav v SR Sloveniji.
■V nizu problemov s katerimi se davčna služba v SR
Sloveniji spopada nedvomno zasluži prvo mesto in posebno pozornost dejstvo, da sedanja stopnja organiziranosti
davčnih uprav več ne ustreza.
Večina davčnih uprav danes opravlja določene naloge
za vrsto samoupravnih interesnih skupnosti, ki po svoji
naravi ne sodijo med prijetnejša opravite. Pa tudi obseg
dela za druge upravne organe in institucije se je bistveno
povečal in nenehno se nalagajo nove in nove naloge ob
tem, da davčne uprave niso ustrezno organizirane in do
danes niso niti uspele v svojih prizadevanjih da bi to dosegle.
Elastičnost, ki je nujno potrebna za uspešno operativno delo in stopnja organiziranosti davčnih služb pa je danes podrejena internim aktom upravnih organov v občini in
v
la nem
^ in opravlja
n® zagotavlja
tisto, ker
sodobne
ki. §vrši
taiko funkcijo
kot sejo od
danes
davčneslužbe,
uprave, pričakujejo.
Kot drugo,- ne manj pomembno vprašanje pa je dejstvo, da se zaradi odioznosti dela na eni strani in dejstva, da delavci davčnih uprav praviloma izhajajo iz sredin
in živijo tam kjer opravljajo svoje delo, mnogokrat popušča v doslednosti, potrebni za učinkovito in dovolj strokovno opravljanje nalog. Res pa je tudi, da odsotnost nagrajevanja po delu v upravnih organih in pomanjkanje stimulativnih elementov, ki bi vzpodbujal zaposlovanje v DU
povzroča, da davčne uprave zapuščajo res dobri delavci in
si poiščejo enako ali celo bolje plačana ter manj izpostavljena in ležernejša delovna mesta največkrat kot znotraj
upravnih organov, oziroma v službah samoupravnih interesnih skupnosti.
Tretji problem na katerega želimo opozoriti je ta, da
davčnim službam ni nudena zadostna pomoč in sodelovanje od vseh tistih organizmov, ki bi se v to delovanje
lahko vključili, da so delavci davčnih služb v svojem prizadevanju po doslednem delu prepuščeni samim sebi in deležni, ne ustrezne podpore in vzpodbud, ampak nemalokrat celo neosnovanih kritik. Ugotavljamo pa tudi, da je
na davčnem področju še vedno premalo razvita tovrstna
družbena samozaščita.
Menimo, da je v bodoče potrebno posebno pozornost
posvetiti prizadevanjem za strokovnejše, ažurnejše izvajanje
nalog in se v tej smeri prlzadevatii za strpfcovno izpopolnjevanje kadrov, zlasti inšpekcijskih organov, ki izvajajo neposredno nadzorstvo pri zavezancih kot tudi pri ugotavljanju dohodkom ki jih doslej nismo uspeli zajeti v obdavčitev. Le tako je možno doseči večjo učinkovitost davčne
službe.
Na taki usmeritvi je treba graditi tudi predvideno novo
organizacijo te službe; v okviru tega je potrebno izoblikovati tudi sistem delitve osebnih dohodkov, ki bo upošteval
dejstvo, da je delo v davčni službi iz vidika odioznosti specifično v primerjavi s strokovno enako zahtevnimi delovnimi mesti v drugih upravnih organih, kar naj bi prispevalo
k zmanjšanju fluktuacije v tej službi in k večji poglobljenosti in strokovnosti dela.

poročevalec

Osnutek zakona o
Rdečem križu
Slovenije

(ESA-830)

Z zakonom o položaju in Slovenije, poleg tega — in
pooblastilih Rdečega križa na prvem mestu — pa RdeJugoslavije
(Uradni list či križ Slovenije opravlja
SFRJ, št. 13/76) je bil do- javna pooblastila in določeločen status Rdečega križa ne naloge s posebnim družJugoslavije, ki ga sestavljajo benim pomenom, ki so z
organizacije Rdečega križa v zveznim zakonom poverjene
republikah in avtonomnih Rdečemu križu Jugoslavije.
Osnutek zakona predvideva
pokrajinah. S tem je bil potrjen splošni jugoslovanski tudi dolžnost Rdečega križa
značaj in pomen te družbe- Slovenije, da pri izvrševanju
ne organizacije ter javna po- svojih nalog sodeluje z ustoblastila in naloge Rdečega ' reznimi državnimi organi, orkriža, ki so pomembne za ganizacijami združenega devso Jugoslavijo in mednarod- la, drugimi organizacijami in
no skupnost na področju skupnostmi, z družbenopolizdravstva, socialne politike tičnimi skupnostmi in njihovimi organi. Predvideva pa
in vzgoje.
Glede na to, da je Rdeče- tudi obveznosti navedenih
mu križu Slovenije poverje- dejavnikov, da v okviru svono izvrševanje določenih na- jega delovnega področja polog, ki so pomembne za SR magajo Rdečemu križu SloSlovenijo, in ker je potreb- venije pri opravljanju njegono urediti položaj Rdečega vih nalog.
S sprejetjem zakona bi
križa v SR Sloveniji ter financiranje nalog, ki jih op- bila Rdečemu križu Sloveniravlja Rdeči križ Slovenije, je zagotovljena vsaj minije potrebno izdati zakon o malna sredstva za uresničenalogah ter o financiranju vanje programa in nalog, ki
Rdečega križa Slovenije, so jih Rdečemu križu nalotembolj, ker teh zadev cit. žili tudi zvezni zakon o ljudzvezni zakon ne ureja v ce- ski obrambi, republiški zaloti, zaradi nesporne nujno- kon o ljudski obrambi, zasti obstoja in delovanja te kon o varnosti cestnega prohumanitarne organizacije v meta, resolucija o načrtovaSR Sloveniji pa je — na po- nju družine in za izvajanje
dlagi 15. točke 321. člena drugih dogovorjenih nalog,
ustave SRS — ta ureditev z ter za opravljanje nalog
republiškim zakonom ustav- zdravstvenega varstva, za
kar je Rdeči križ Slovenije
no utemeljena.
Osnutek zakona zato pred- izrecno pooblaščen tudi po
vsem ureja določena finanč- zakonu o zdravstvenem varna vprašanja Rdečega križa stvu.
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic
in obveznosti SR Slovenije za investicije v
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela
UVODNE PRIPOMBE
Skupščina SR Slovenije je
v začetku leta 1974 sprejela
zakon o prenosu sredstev,
pravic iz obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne
poročevalec

(ESA-913)

organizacije združenega dela
(Uradni list SRS, št. 13-92/74)
z namenom, da se odpravijo
izvenproračunska
sredstva
SR Slovenije za investicije v
gospodarstvu in s tem v zvezi
onemogoči nadaljnja reprodukcija teh sredstev. Z do-

polnitvijo zakona v letu 1975
so se sredstva odstopljenega
državnega kapitala uporabila
tudi za nadomestilo izpadlega
dohodka Združenega elektrogospodarskega podjetja Slovenije v letih 1973 in 1974 kot
tudi za pokritje izpadlega
transportnega dohodka Železniškega gospodarstva za leto
1974.
Pri pripravi zaikona in po
takrat razpoložljivi dokumentaciji pa niso bila prikazana
sredstva pri Skladu skupnih
rezerv SR Slovenije, ki imajo značaj državnega kapitala
in ki še niso izkazana v poslovnih knjigah temeljnih organizacij združenega dela.
Vir teh sredstev je 2% dopolnilni prispevek iz osebnega
dohodka iz let 1965—1966 na
podlagi zveznega zakona,
sprejetega ob gospodarski reformi. Ta sredstva so bila
usmerjena z zvezno in republiško zakonodajo ter so
bila z obrestovanjem ter delitvijo kreditnega sklada in
dohodka bank dokaj povečana.
V nadaljevanju obrazložitve
je izdelana podrobna obrazložitev virov in gibanj teh
sredstev.
V pretežni meri tako oblikovana sredstva sklada so v
celoti neoperativna za. sklad,
ker so v skladu upravljalcev
v banki (odpovedni rok je 3
oziroma 10 let v posebnem rezervnem skladu banke ter kot
depozit v banki, ki se bo
vračal v sklad v letih 1983—
1992).
Pri ugotovitvi obsega sredstev in pravic smo pri pripravi oziroma dopolnitvi tega zakona tudi poizkušali indentificirati vplačniike za posamezne vire sredstev. Od celotnega obsega tako ugotovljenih
sredstev in pravic so pretežno sredstva v funkciji kapitala in obresti, ki je nastal
kot rezultat poslovanja tako
banke kot sklada in zato ni
mogoče ugotoviti posameznih
nosilcev sredstev, katerim bi
se sedaj tudi sredstva vrnila. Predlagamo, da tako kot
pri oblikovanju temeljnih izhodišč zakona o odpravi državnega kapitala po enakih
izhodiščih preko temeljnih
organizacij združenega dela
usmerimo odstopljena sredstva in pravice za namene,
določene z dopolnitvijo 37. a
člena zakona. Pri opredelitvi
posameznih namenov smo izhajali iz sprejetega srednjeročnega plana republike za
obdobje 1976—80, nekaterih
posebnih nalog, ki so bile
sprejete v Skupščini SR Slo-

venije in del nalog, za katere
menimo, da jih ni moč več
odlašati in za katere proces
samoupravnega združevanja
sredstev in dela še ni v zadostni meri zaživel.
PRIKAZ SREDSTEV IN
PRAVIC SKLADA SKUPNIH
REZERV SR SLOVENIJE
Po podatkih sklada skupnih
rezerv in Ljubljanske banke
se v upravljanju sklada skupnih rezerv nahajajo določena
sredstva, ki še niso bila prenesena na ustrezen način in
tudi niso izkazana v poslovnih knjigah temeljenih organizacij združenega dela. Gre
za naslednja sredstva in pravice:
1. Sredstva, ki jih je Sklad
skupnih rezerv SR Slovenije
pridobil ob gospodarski reformi v Jugoslaviji v letih
1965 in 1966. ko je z zveznim
in republiškim zakonom (Zakon o dopolnilnih sredstvih
za skupne rezerve gospodarskih organizacij — Uradni list
SFRJ, št. 35-618/65 in št.
57-939/65 ter zakon o uvedbi
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in tSks —
Uradni list SRS, št. 36-364/65)
bilo določeno, da se posebni
prispevek iz OD od delovnega
razmerja kot »dopolnilna
sredstva« vplačajo v republiški sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij.
Od tako pridobljenih sredstev je 50 %, t. j. dinarjev
103,361.978,35, sklad skupnih
rezerv v skladu z določili citiranih zakonov deponiral pri
Splošni gospodarski banki
na dobo 10 let s 4 % obrestno mero. Preostalih 50 °/o je
sklad zadržal med sredstvi,
s katerimi je upravljal upravni odbor sklada in disponiral z njimi v okvirih določil
zveznega zakona. Zvezni zakon je določil s 4. členom,
»da se ta dopolnilna sredstva
uporabijo za kredite delovnim organizacijam, ki pridejo zaradi ukrepov o usklajevanju cen v posebne resne
težave za izplačevanje OD ter
za kredite za prekvalifikacijo
delavcev«.
a. Deponirana sredstva pri
Splošni gospodarski banki
oziroma sedaj Ljubljanski
banki znašajo po zaključnem
računu 1976 dne 31. 12. 1976
s pripisanimi obrestmi 146,1
milijona dinarjev. Ko bodo v
skladu z določili republiškega zakona o uporabi sredstev,
naloženih pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani
(Uradni list SRS, št. 30/67)
in na osnovi tega zakona sklenjene pogodbe med skladom
republiških skupnih rezerv
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sklad upravlja. Gre za sred- vojne skupnosti Slovenije za
In banko ti depoziti sprošče- . li 45,0 milijonov dinarjev. mi ta sklada
v rezervnem skladu
ni, bo z obrestmi narasla vso- Pri tem velja pripomniti, da stva
pri Ljubljanski banki v višini skupna vlaganja v proizvodne
ta na 188,4 milijone dinarjev. bo sklad še pridobil sredstva 178,9 milijona dinarjev po stanju zmogljivosti združenih kmedan 31. 12. 1B76. Ta sredstva tov in za nakup zemljišč po
Depozit.no obdobje se za- i a delitve po zaključnih raču- na sklad
pridobil na osnovi članključuje sukcesivno v 10 letih, nih banke za naslednja leta. je
vloge pri LB in likvidaciji teh organizacijah. Gre za naUstanovitelji banke so spre- ske
začenši s 1. 1. 1983 in se izanonimnega rezervnega sklada LB. mene, kjer ni mogoče preko
jeli sklep, da se iz tega nateče 1.1. 1992.
kreditnega sistema zagotoviV skladu z določili zakona ti taJkšne kvalitete sredstev, ki
Prvi likvidni znesek depo- slova pridobljena sredstva ne
zitov s pripisanimi obrestmi vplačajo članom banke takoj, o bankah ter o kreditnem in bi še zajemala neposreden
bo znašal 22,9 milijona dinar- ampak v 10 enakih letnih ob- bančnem poslovanju se sred- ekonomski interes temeljnih
jev, zadnji pa 16,9 milijona rokih od leta 1975 do 1985 stva rezervnega sklada, ki organizacij združenega dela
dinarjev (iz priloge 1 so raz- z 8% letnimi obrestmi. Obrfe- pripadajo določenemu ustano- in združitev kmetov zaradi
vidni roki sprostitve in znesek sti se izplačujejo hkrati z vsa- vitelju, ne morejo umakniti, dolgoročnosti učinka naložb
kim obrokom, obračunane za pravice se pa lahko prenese- (zemlja, planine). Prav tako
vsakega od 10 depozitov).
b. Sredstva 50 % dopolnil- celo depozitno obdobje posa- jo z ustanovitelja na druge velja omeniti, da se v sklaustanovitelje v isti banki. S du z javno razpravo o uresnilnih sredstev, ki jih je up- meznega obroka.
ravljal upravni odbor sklada
4. Po zakonu o samouprav- tem zakonom teh sredstev ničevanju družbenega plana
skupnih rezerv gospodarskih nem sporazumevanju in druž- ne vključujemo, predlagamo SRS za obdobje 1976 — 1980
organizacij so ob transfor- benem dogovarjanju o me- pa, da v skladu z uskladitvi- na področju kmetijstva, ki jo
maciji Ljubljanske banke na rilih za usmerjanje delitve jo tako zakona o združenem je organizirala Republiška
osnovi amandmajskih dolo- dohodka in osebnih dohod- delu kot zakona o bankah konferenca SZDL, hitreje
čil in dopolnitvah zakona o kov (Uradni list SRS, št. skupščina sklada na ustrezen prično uveljavljati novi družbankah in kreditnem poslova- 4-15/71—21. člen zakona) vpla- način s sklepi pravice iz sred- benoekonomski odnosi, zlasti
nju prenesena kot članska čujejo v sklad skupnih rezerv stev v rezervnem skladu pri glede kvalitete združevanja
vl6ga v sklad ustanoviteljev poseben prispevek tisti, ki LB razdeli na članice sklada dela, sredstev in kmetijskih
s čimer je Sklad skupnih re- presegajo od vseh sredstev skupnih rezerv, ki po zakonu zemljišč na dohodkovni osnozerv SR Slovenije postal član za zadovoljevanje osebnih in o skladih skupnih rezerv in vi v okviru kmetijskih zadrug
Ljubljanske banke.
skupnih potreb delavcev, iz- uporabi njihovih sredstev in temeljnih organizacij kooPo podatkih Ljubljanske računan po merilih samou- (Uradni list
SRS,
št. perantov in drugih oblikah
banke ta sredstva sklada pravnega sporazuma oziroma 46-274/70) vplačujejo sredstva združevanja kmetov. Istočasskupnih rezerv s skladom družbenega dogovora. Od le- z namenom, da tako združena no z nujnostjo hitrejšega
ustanoviteljev
Ljubljanske ta 1972 pa do konca, leta 1976 sredstva uporabijo za morebi- združevanja na novih osnovah
banke znašajo na dan 31. 12. je bilo vplačanih 18,9 mili- tne odpise, uskladitve virov pa se ustvarjajo tudi pogoji
1976 okoli 159,9 milijona di- jona dinarjev. Ker je zakon sredstev s plasmaji in za po- družbenega plana SRS za obnarjev. Za razliko od de- še v veljavi, sredstva še pri- krivanje morebitnih razlik iz dobje 1076—1980, in sicer taponiranega zneska pri Ljub- tekajo.
obrestnih mer pri poslovanju ko glede prestrukturirane proljanski banki (točka 1. a inDo sedaj zbrana sredstva sklada. Na ta način menimo, izvodnje (poljedelstvo), izformacije) bodo sredstva so se v celoti po sklepih up- da poslovanje sklada po iz- boljšanja agrarne strukture
ustanoviteljev v naslednjih ravnega odbora sklada plasi- ločitvi dela sredstev in pra- (združevanje zemlje) kot tudi
letih naraščala. Nadalje je po- rala v obliki kredita za sofi- vic, ki jih razrešuje ta za- glede boljše oskrbljenosti detrebno z zvezi z likvidnostjo nanciranje novih delovnih kon, ne bi otežkočila poslova- ficitarnih kmetijskih suroteh sredstev povedati, da je mest za rudarje in druge de- nja sklada ter ob predpostav- vin (žita, krma, sladkorna
v skladu z ustanovitveno1 po- lavce jame Kisovec v Zagor- ki, da sredstva sklada, ki so pesa in podobno).
Pri prvi delitvi sredstev bivgodbo Ljubljanske banke mo- ju, Rudarsko energetskega v rezervnem skladu pri LB,
goče sredstva umakniti iz kombinata Zasavje. Glede na še nadalje ostanejo v funkci- šega državnega kapitala je
sklada ustanoviteljev v 10 le- odobrene kredite bodo tako ji, za katero so namenjena in bilo kmetijstvo deležno sotih, računajoč od preteka 3 zbrana sredstva, ki so se ob- kot je tudi predvideno v no- razmerno v primerjavi z drulet po odipoveđi članstva.
likovala v obliki prispevka na vem sistemskem zveznem za- gimi z manj sredstvi,, delno
2. Na osnovi sredstev, ki jih izplačane presežene osebne konu.
tudi zaradi manjših plasmasklad ima pri Ljubljanski dohodke po samoupravnih
jev sredstev v tej panogi. S
banki kot člansko vlogo v sporazumih oziroma družbe- UTEMELJITEV PREDLOGOV predlagano rešitvijo naj bi se
skladu ustanoviteljev (točka nih dogovorih, likvidna v ob- USMERITEV IN PRAVIC
odpravili nekateri posegi iz
1. b te informacije), je sklad dobju 1. 7. 1978 do 1. 1. 1983. SKLADA SKUPNIH REZERV proračuna SRS (skupna vlaskupnih rezerv pridobil doSR SLOVENIJE
ganja). Prenos sredstev in
datna sredstva v skladu ustav milijonih din
Z dopolnitvijo zakona o pravic naj bi se izvedel v
noviteljev na osnovi likvida- 1. dopolnilna sredstva
prenosu določenih sredstev na korist članic Kmetijske živilsklada skupnih rezerv
cije anonimnega kreditnega
določene temeljne organizaci- ske razvojne skupnosti Slosklada bank. Na osnovi ustav- — deponirana sredstva
je združenega dela v SR Slo- venije v panogi kmetijstva
146,1 veniji in sprejetim družbe- (čista dejavnost).
nih amandmajev sprejeti zakon o bankah ter o kredit- — sredstva sklada ustanonim planom Sooialistične re2. Na podlagi široke druž159,9 publike Slovenije za obdobje bene verifikacije in sprejetih
nem in bančnem poslovanju viteljev pri LB
(Uradni list
SFRJ,
št. 2. dodatna sredstva v
1976 do 1980 ter dogovora o sklepov so v pripraivi ustrezskladu ustanoviteljev
58-655/71) ter njegovimi dotemeljih družbenega plans ni samoupravni akti o izgradpolnitvami je namreč moral pri LB
85,9 SR Slovenije za obdobje nji in financiranju Kulturne1976—1980, nekaterih poseb
biti anonimni kapital bank 3. povečana ustanoviteljska
ga centra Ivan Cankar. Reaprenesen na ustanovitelje. Po
vloga po ZR LB za
nih nalog predlagamo, da se lizacija programa in zasnov
zaključnem računu za leto leto 1974
45,0 sredstva in pravice, ugotov
izgradnje takega centra bo
Ijene pri republiškem skladv zahtevala od vseh podpisni1976 je stanje članskega dele- 4. prispevek na presežene
izplačane osebne dohodke skupnih rezerv, prenesejo:
kov samoupravnega sporazuža sklada skupnih rezerv iz
po samoupravnem spotega vira 85,9 milijona dinar1. temeljnim organizacijair ma o združevanju sredstev in
razumu oziroma d. dozdruženega delav panogi kme
jev.
financiranju izgradnje Kulturgovoru
18,9 tijstva, kmetijskim zadrugan
3. Sklad skupnih rezerv je
nega centra Ivan Cankar sredSkupaj
455,8* in temeljnim organizaoijarr stva, zato predlagamo, da se
po sklepu ustanoviteljev banke pridobil po zaključnem
združenega dela — kooperan
del sredstev in praivic name* Pri zgoraj navedenem prika- tom v panogi kmetijstva (či- ni na najbolj ustrezpen način
računu Ljubljanske banke za
sredstev in pravic Sklada
leto 1974 iz poslovanja banke zu
skupnih rezerv SR Slovenije pa sta dejavnost), ustanovitelji- in oblilko za ta namen. Izvrškot njen ustanovitelj še ofco- niso vključena sredstva, s kateri- cam Kmetijske živilske raz- ni svet bo do sprejetja zako18
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na predlagal nosilca teh sredstev.
3. Delovni organizacji Letališče Maribor se na.j bi namenilo del sredstev in pravic
za financiranje letališke infrastrukture, ki je bila izvršena s kreditnimi viri sredstev
Poštne hranilneice. Na podlagi skupščinskih sklepov (zbora občin in gospodarskega
zbora Skupščine SRS) je Izvršni svet prevzel obvezo, da
s trajnimi sitemskimi rešitvami zagotovi ustrezne vire
sredstev za izgradnjo letališke iinfrasturkture. S prenosom navedenega zneska bi
krediten vir substituirali s
stalnimi nevračljivimi viri s
čimer bi tudi pripomogli h
konstituiranju ustrezne samoupravne skupnosti na področju letalskega prometa.
4. Delovni organizaciji Aerodrom Ljubljana-Pula bi odstopili sredstva in pravice za
financiranje rekonstrukcije
poletno-pristajalne steze letališča Brnik. Program rekonstrukcije in predvidena potrebna sredstva zanjo temeljijo
na samoiipraivnem sporazumu

o temeljih plajna srednjeročnega razvoja letalske infrastrukture v. obdobju 1976 —
1980.
Predložen osnutek zakona
predvideva sklenitev samoupravnih sporazumov, ki bi jih
sklenile temeljne organizacije
združenega dela, na katere se
prenašajo sredstva in pravice
po zakonu, republiški sklad
skupnih rezerv in republiški
sekretariat za finance v imenu SR Slovenije. S tako
sklenjenimi samoupravnimi
sporazumi bi podrobneje opredelili namene združevanja
kot tudi posamezne vdre sredstev in pravic, pogoje in druge modalitete, ki izhajajo iz
dosedanjih pogodbenih odnosov oziroma ustreznih pravnih aktov, na osnovi katerih
so zasnovani ti materialni odnosi, t. j. sredstva in pravice.
5. Izvršni svet predlaga
sprejetje tega zakona po hitrem postopku, da bi lahko naloge, sprejete v družbenem
planu SR Slovenije za obdobje 1976 — 1980, pravočasno
izvršili.

Predlog zakona o prenehanju
veljavnosti
zakona o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega
dela v sestavi zavodov ter o prenehanju
uporabljanja
nekaterih določb temeljnega
zakona o podjetjih na
območju SR Slovenije
I.
Po 24. členu zakona o izvedbi ustave SR Slovenije
(Uradni list SRS, št.; 7/74 in
17/75) bi se morala do 30/61977 uskladiti z ustavo tudi
naslednja dva zakona:
— zakon o prisilni upravi
nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi zavodov (Uradni list SRS, št.
21/70),
— določbe 90. do 94. člena,
116. člena, 131. člena, poteka
do sedmega odstavka 153.
člena in 262. člena temeljnega zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 17/65, 31/67,
poročevalec
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18/68, 55/69 in 15/71).
Uskladitev doslej ni bila
izpeljana — čeprav je bil že
pripravljen osnutek uskladitve — ker se je med tem začel pripravljati zakon o združenem delu, kjer je bila predvidena tudi ureditev vprašanj
družbene intervencije nasproti organizacijam združnega
dela, ki jo urejata ta dva zakona.
II.
Zakon o združenem delu
dejansko ureja v poglavju o
družbenem varstvu samoupravnih pravic in družbene
lastnine zelo natančno in
hkrati tudi razmeroma zelo

na široko pogoje za uporabo
začasnih ukrepov, oblike ukrepov in postopke za odrejanje ukrepov nasproti organizacijam združenega dela, na,sproti samoupravnim interesnim in drugim skupnostim in
drugim samoupravnim organizacijam ter delovnim skupnostim v organizacijah združenega dela, bankah, hranilnicah in podobnih organizacijah. Določbe zakona o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi
zavodov ter večji del tistih
določb temeljnega zakona o
podjetjih, ki se v Sloveniji še
uporabljajo po 24. členu prisilne uprave in začasne uprave, razloge in pogoje, kdaj se
lahko vpelje prisilna oziroma
začasna uprava ter postopek
za ukrepanje, pa so v nasprotjih z ureditvijo, ki jo
predvadeva za odrejanje začasnih ukrepov zakon o združenem delu (členi 616 do 635).
Kljub temu, da sta oba
omenjena zakona v nasprotju
z zveznim zakonom, pa sta
formalno še v- veljavi in uporabi in bi glede na 207. člen
zvezne ustave lahko prišlo tudi praktično do njihove uporabe, ker se ob koliziji (nasprotju zveznega in republiškega zakona) začasno — do
odločbe ustanovnega sodišča
— uporablja republiški zakon
v vseh primerih, ko so za izvrševanje zveznega zakona
odgovorni republiški organi.
Izvrševanje določb zakona o
združenem delu, ki urejajo
vprašanja družbenega varstva
samoupravnih pravic in družbene lastnine, namreč ni v

odgovornosti zveznih organov.
Da ne bi prišlo do kolizij
zaradi nasprotij obeh zakonov do zveznega zakona in
ustavnih sporov in ker je
ureditev, kakor jo predvidevata zakon o prisilni upravi
nad zavodi in členi 90 do 94,
116. člen, prvi in peti odstavek 131. člena, peti do sedmi odstavek 153. ter 262. člen
temeljnega zakona o podjetjih, tudi v neskladju z zvezno
in republško ustavo, je nujno
potrebno določiti, da preneha
veljati republiški zakon o prisilni upravi nad zaivodi in odpraviti v Sloveniji po 24. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije
določeno nadaljnjo uporabo
omenjenih členov temeljnega
zakona o podjetjih, v nadaljnji uporabi bi v SR Sloveniji
ostali samo še drugi, tretji
in četrti odstavek 131. člena
temeljnega zakona o podjetjih, ki ne urejajo vprašanj
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene
lastnine, marveč vprašanje
načina in soglasij za ustanavljanje delovnih organizacij
po občanih. To pa so vprašanja, ki bodo posebej urejena
z republiškim zakonom, kakor ga predvideva 350. člen
zpkona o združenem delu.
Predlog za izdajo in osnutek predloženega zakona so
obravnavali pristojni odbori
in zbori Skupščine SR Slo-'
venije in so se z njima strinjali; k predlogu in osnutku
niso dali nobenih pripomb,
sugestij in spremljevalnih
predlogov.

Predlog za izdajo zakona o Narodni banki
Slovenije
Zakon o združenem delu,
zakon o temeljih kreditnega
in bančnega sistema, zakon o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, in nekateri drugi sistemski zakoni
opredeljujejo na ustavi zasnovane družbenoekonomske
odnose ter položaj delavcev v
temeljnih organizacijah združenega dela. Navedeni zakoni
na novo opredeljujejo naloge,
vlogo in pristojnosti Narodne
banke Jugoslavije ter narodnih bank republik in a/vtonomnih pokrajin. Zaradi navedenih novih opredelitev nalog, vloge in pristojnosti navedene banke republike na

(ESA-916)

vseh teh področjih ter spremenjenih družbeno-ekonomskih odnosov v združenem
delu je treba v skladu z zakonom o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in narodnih
bank avtonomnih pokrajin
sprejeti nov zakon o Narodni
banki Slovenije.
Zakon najprej na splošno
opredeljuje djavnost, status,
organizacijo in organe upravljanja Narodne Banke Slovenije ter položaj delovne
skupnosti v Narodni banki
Slovenije. Določbe o poslovanju Narodne banke Slovenije
19

zajemajo naloge, ki se nanašajo na uravnavanje količine
denarja v obtoku, vzdrževanje likvidnosti v plačilih s
tujino, naloge za SR Slovenijo in druge družbenopolitične skupnosti, gotovinsso
poslovanje, informativno ana.
litične in druge naloge, podrobneje so obdelani ukrepi,
ki jih Narodna banka Slovenije skupaj z Narodno banko
Jugoslavije in drugimi narodnimi bankami izvaja v zvezi s
prej naštetimi nalogami,
predvsem zaradi uravnavanja
količine denarja v obtoku,
vzdrževanje likvidnosti bančnega sistema in likvidnosti v
plačilih s tujino. Med njimi
imajo pomembno vlogo ukrepi, ki vežejo emisijsko politiko na blagovno kreditne in
denarne odnose med organizacijami združenega dela oziroma na vrednostne papirje,
ki s tem prihajajo v obtok.
Zakon obravnava posebna
pooblastila Narodne banke,
ki se nanašajo na kontrolo
poslovanja bank in drugih
finančnih organizacij pri izvajanju sklepov skupne emisijske, denarne in devizne politike ter skupnih osnov kreditne politike. Navedena posebna kontrolna pooblastila
obsegajo tudi kontrolo deviznega in zunanjetrgovinskega
poslovanja organizacij združenega dela ter domačih
oseb.
Organa upravljanja Narod-

ne banke Slovenije sta svet
Narodne banke Su-'. unije in
guverner. Za setavo sveta so
podane variantne rešitve, pri
čemer je v vseh predlaganih
rešitvah poudarjena težnja,
da bi bil to družbeni organ
upravljanja, ki zastopa interese združenega dela. Pristojnosti sveta so glede na sedanjo ureditev bistveno povečane.
Položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti delovne
skupnosti v Narodni banki
Slovenije se urejujejo s samoupravnim
sporazumom
med Narodno banko Slovenije in delovno skupnostjo.
Pri prihodkih in skladih
Narodne banke Slovenije so
ustrezno upoštevane rešitve
iz zakona o združenem delu.
O sredstvih za poslovanje
Narodne banke Slovenije odloča- svet Narodne banke Slovenije. Narodna banka Slovenije je gelde pridobivanja prihodkov vezana na rešitve, ki
jih določa zakon o Narodni
banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. Uveljavljena je tudi
rešitev, da je presežek prihodkov nad izdatki Narodne
banke Slovenije del dohodka
temeljnih organizacij združenega dela, ki jim ga Narodna banka Slovenije vrača
prek bank po potrditvi zaključnega računa.

Predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona
o upravnih taksah z
osnutkom zakona
V SR Sloveniji se plačujejo
upravne takse po zakonu in
taksni tarifi upravnih taks iz
leta 1972 (Uradni list SRS,
št. 7-77/72). Skladno s spremembo vrednosti denarja je
potrebno taksne zneske ustrezen valorizirati, da se zagotovijo realni dohodki družbenopolitičnim skupnostim od
upravnih taks. Na strokovni
ravni je bilo med republikami dogovorjeno, da se povišanje upravnih taks izvede tako,
da bi zvišanje znašalo 100
% na sedanjo višino upravnih
taks. V skladu z navedenim
je določena nova višina upravnih taks v predlagani taksni tarifi.
Ker so bile v tem času prenesene nekatere pristojnosti
20
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predvsem s področja notranjih zadev (sprejemanje in
odpust iz državljanstva) iz
zvezne v republiško pristojnost, je bilo v tej zvezi treba
dopolniti republiško taksno
tarifo z novimi taksnimi predmeti. Po dogovoru med republiškimi sekretariati za notranje zadeve se je za vse
takse, ki se plačujejo pred
organi za notranje zadeve,
(potne listine, državljanstvo,
gibanje na meji itd.) sprejela enotno dogovorjena višina
upravnih taks.
V zvezi z valorizacijo višine
taks v taksni tarifi je bilo
potrebno tudi v samem zakonu o upravnih taksah valorizirati nekatere zneske. Ta-

ko je bilo treba na novo določiti premoženjski cenzus
glede oprostitve plačevanja
upravnih taks (1. člen) in pa
znesek takse, od katerega dalje se v primeru predplačila
vračajo takse po uradni dolžnosti (2. člen). Na dvojni
znesek je bilo treba zvišati tudi mejni znesek, od katere-

ga se takse plačujejo v taksnih kolkih oziroma če taksa
presega ta zneseke v gotovini (3. člen). Zaradi uskladitve z drugimi republikami in
avtonomnima pokrajinama js
bilo treba na novo določiti tudi provizijo, ki pripada prodajalcu upravnih kolkov (4.
člen).

Predlog zakona o skupnostih za ceste
1. člen
Zaradi upravljanja javnih
cest, zadovoljevanja osebnih
in skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in občanov
na področju javnih cest ter
usklajevanja dela s potrebami in interesi na tem področju delovni ljudje in občani ustanavljajo skupnosti
za ceste.
Ta zakon določa obvezno
ustanovitev skupnosti za ceste kot samoupravnih interesnih skupnosti ter načela
za njihovo organizacijo in
njihova medsebojna razmerja.
2. člen
Dejavnost skupnosti za ceste je posebnega družbenega
pomena.
3. člen
Skupnosti za ceste so: območne skupnosti in skupnost
za ceste Slovenije.
4. člen
V skupnosti za ceste se na
podlagi tega zakona s samoupravnim sporazumom združujejo delavci po temeljnih
organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost, ter delovni ljudje
in občani po krajevnih skupnostih, skupaj z delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki trajneje opravljajo dejavnosti v cestnem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: člani).
Šteje se, da temeljne organizacije združenega dela trajneje opravljajo dejavnost v
cestnem gospodarstvu,
če
kontinuirano in v večjem obsegu izvajajo projektiranje,
gradnjo, rekonstrukcije in
vzdrževanje javnih cest ali
izvajajo druge dejavnosti, vezane na cestno gospodarstvo.
5. člen
V skupnostih za ceste člani upravljajo javne ceste, ža-
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dovoljujejo osebne in skupne
potrebe na področju javnih
cest, enakopravno in skupno
oblikujejo politiko razvoja
javnih cest, sprejemajo programe razvoja, združujejo
sredstva in določajo namen
njihove uporabe ter uresničujejo druge skupne interese.
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost
vzdrževanja javnih cest, imajo glede stanja cest obveznosti, dolžnosti in pravice, določene s samoupravnim sporazumom, sklenjenim v skupnosti za ceste Slovenije.
6. člen
Člani ustanovijo skupnost
za ceste s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi.
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi in s statutom skupnosti za ceste člani v skladu s tem zakonom
podrobneje urejajo: delovno
področje, organizacijo skupnosti, sestav, pooblastila in
odgovornost skupščine in drugih organov skupnosti, način odločanja v skupščini in
njenih organih, način, kako
člani nadzorujejo delo organov upravljanja in strokovnih služb in druge zadeve
skupnega pomena.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o
ustanovitvi in k statutu skupnosti za ceste Slovenije, k
samoupravnim sporazumom
o ustanovitvi in statutom območnih skupnosti pa izvršni
sveti skupščin občin, na katerih območju skupnosti delujejo.
7. člen
Člani ustanovijo območno
skupnost za območje občine, lahko pa tudi za območje
dveh ali več občin, s tem
da mora območje tvoriti zaporočevalec

okrožen del cestnega omrežja, funkcionalno, gospodarsko in geografsko celoto ter
zagotavljati ekonomsko solidarnost med občinami.
Območje se določi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti.
8. člen
Za uresničevanje skupnih
interesov na področju javnih
cest v SE Sloveniji kot celoti se člani območnih skupnosti združujejo v skupnost
za ceste Slovenije.
9. člen
Območna skupnost se zaradi reševanja in usklajevanja
skupnih interesov na njenem
območju povezuje z drugimi
interesnimi skupnostmi in organizacijami, oblikuje z njimi skupna delovna telesa ter
vzpostavlja z njimi druge
oblike sodelovanja, skupnost
za ceste Slovenije pa tudi z
interesnimi skupnostmi in organizacijami s področja cestnega gospodarstva v drugih
republikah, avtonomnih pokrajinah in SFRJ.
10. člen
Skupnost za ceste upravlja
skupščina.
Skupščino območne skupnosti sestavljata zbor delegatov uporabnikov javnih cest
in zbor delegatov izvajalcev.
V zbor delegatov uporabnikov volijo delegate delavci
temeljnih organizacij združenega dela in delovni ljudje
krajevnih skupnosti, v zbor
delegatov izvajalcev pa delavci temeljnih organizacij
združenega dela, ki trajneje
opravljajo dejavnost v cestnem gospodarstvu, v skladu
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti.
V zbor skupščine skupnosti za ceste Slovenije delegirajo delegate ustrezni zbori območnih skupnosti, kot
to določa samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti
za ceste Slovenije oziroma
njen statut.
11. člen
Skupščina skupnosti za ceste odloča na zasedanju obeh
zborov. Odločitev je sprejeta, če jo v enakem besedilu sprejmeta oba zbora skupščine z večino glasov vseh
članov vsakega zbora, če se
za odločitev o posameznih
vprašanjih s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi
oziroma s statutom ne zahteva večja večina.
poročevalec

— pospešujejo usklajevanje
dolgoročnih in srednjeročnih
planov razvoja javnih cest
območnih skupnosti,
— sprejemajo letne plane
dela za magistralne in avtomobilske ceste,
— zagotavljajo materialne
pogoje za uresničevanje sprejetih planov,
— skrbijo za usklajen razvoj omrežja javnih cest v
skladu s policentričnim razvojem SR Slovenije,
— sklepajo pogoje z mednarodnimi finančnimi Qrganizacijami,
— sprejemajo enotno politiko gradenj in rekonstrukcij mednarodnih cest in cest,
ki so za republiko posebnega
pomena,
— usklajujejo zadeve, ki
se nanašajo na razvoj in vzdrževanje javnih cest v manj
13. člen
razvitih območjih in v obV ct močni skupnosti čla- mejnih območjih SR Sloveni zagotavljajo pogoje za ure- nije,
sničevanje svojih skupnih in— opravljajo druge naloge,
teresov, tako da:
določene s samoupravnim
— upravljajo regionalne in sporazumom o ustanovitvi
lokalne javne ceste;
SKupnosti za ceste Slovenije
— sprejemajo dolgoročne oziroma z njenim statutom.
in srednjeročne plane razvo15. člen
ja regionalnih in lokalnih
javnih cest in skrbijo za priSamoupravne sporazume o
pravo samoupravnega spora- temelju plana skupnosti za
zuma o temeljih plana ob- ceste sklepajo člani na način,
močne skupnosti;
ki ga določa njen statut v
— sprejemajo letna plane skladu z zakonom.
dela za regionalne in lokalne
16. člen
javne ceste;
— zagotavljajo materialne
Skupnosti za ceste zagopogoje za uresničevanje spre- tavljajo del sredstev za izjetih planov;
vedbo sprejetih planov s sa— opravljajo druge naloge, moupravnim
združevanjem
določene s samoupravnim sredstev članov, del sredstev
sporazumom o ustanovitvi pa pridobivajo po posebnih
območne skupnosti oziroma predpisih.
z njenim statutom.
Višino in kriterije za združevanje sredstev določajo
14. člen
člani s samoupravnim sporaV skupnosti za ceste Slove- zumom o temeljih plana skunije člani uresničujejo svoje pnosti za ceste oz. s samoskupne interese na območju upravnim sporazumom o
SR Slovenije kot celote, ta- združevanju sredstev.
ko da:
če se s samoupravnim
— upravljajo magistralne združevanjem sredstev člain avtomobilske ueste v SR nov skupnosti za ceste na
Sloveniji,
posameznih območjih ali v
— obravnavajo osnutek sa- vsej SR Sloveniji ne morejo
moupravnih sporazumov o te- izvesti osnovni cilji srednjemeljih planov razvoja javnih ročnega načrta razvoja v SR
cest območnih skupnosti ter Sloveniji, se lahko po preddajejo stališča glede njihove hodni obravnavi v skupščimedsebojne Usklajenosti ter nah prizadetih skupnosti za
skladnosti s splošnimi po- ceste predpiše z odlokom obtrebami razvoja cest v SR činske skupščine ali z zakoSloveniji,
nom obvezen prispevek za
— sprejemajo dolgoročne javne ceste oziroma z zakoin srednjeročne plane razvo- nom obvezno združevanje
ja magistralnih cest in avto- sredstev za te namene.
mobilskih cest v SR Slove17. člen
niji in skrbijo za njihovo izZa uresničevanje določenih
vajanje,

12. člen
če odločitev o vprašanjih,
od katerih je bistveno odvisno delo skupnosti za ceste,
ni bila sprejeta v enakem
besedilu v obeh zborih skupščine skupnosti za ceste, se
prične usklajevalni postopek
med zboroma. Če tudi v usklajevalnem postopku ni doseženo soglasje oziroma če
odločitev ni sprejeta z večino glasov vseh članov oziroma z drugačno večino, če tako določata samoupravni sporazum in statut, lahko začasno urade to vprašanje za območno skupnost občinske
skupščine z območja te skupnosti na predlog svojih izvršnih svetov, za skupnost
za ceste Slovenije pa Skupščina SR Slovenije na predlog svojega izvršnega sveta.

skupnih interesov v okviru
skupnosti za ceste Slovenije
po 14. členu tega zakona se
območne skupnosti za ceste
sporazumevajo o načinu in
višini združevanja potrebnih
sredstev.
18. člen
Če sredstva iz 16. člena tega zakona ne zadoščajo za
redno vzdrževanje javnih cest
na območju posamezne skupnosti, druge območne skupnosti solidarno združujejo
sredstva v ta , namen.
19. člen
Za odločanje v sporih o
samoupravnih pravicah in obveznostih iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosov, ki nastanejo v skupnostih za ceste ali med člani, se pri skupnosti za ceste
Slovenije ustanovi posebno
sodišče združenega dela.
S samoupravnim aktom se
podrobneje uredijo pristojnost, sestava, sedež in organizacija sodišča iz prejšnjega odstavka ter postopek
pred tem sodiščem.
20. člen
Območne skupnosti se morajo ustanoviti najpozneje
do. 30. oktobra 1977, skupnost za ceste Slovenije pa do
31. decembra 1977.
Skupnost za ceste je . ustanovljena, ko samoupravni
sporazum o ustanovitvi podpišeta najmanj dve tretjini
članov.
21. člen
Priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi območne skupnosti opravi iniciativni odbor.
Sestavljajo ga delegati uporabnikov in izvajalcev. Imenuje ga dosedanji upravljalec javnih cest na posameznem območju.
Priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti za ceste
Slovenije opravi iniciativni
odbor, ki ga sestavljajo delegati uporabnikov in izvajalcev. Imenuje ga skupščina Republiške skupnosti za
ceste.
22. člen
Določbe 11. do 29. člena zakona o javnih cestah (Uradni list SRS, št. 51-288/71)
prenehajo veljati, ko začne
z delom skupnost za ceste v
SR Sloveniji po tem zakonu.
Do uveljavitve predpisov iz
prvega odstavka 16. člena
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tega zakona ostanejo v veljavi določbe 30. in 31. člena
zakona o javnih cestah, s
tem da sredstva, ki po določ.
baii 31. člena pripadajo občinam, občine takoj prenesejo
na območne skupnosti.
23. člen
Sredstva, pravice in obveznosti republiške skupnosti

za ceste se uredijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste
Slovenije in se prenesejo na
Skupnost za ceste Slovenije
in na območne skupnosti.
24. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Osnutek zakona o interesnih skupnostih za ceste so
telesa Skupščine SR Slovenije obravnavala v začetku
julija 1976, oba zbora pa 12.
julija 1976. Zbora sta sprejela sklepa, da se sprejme
osnutek zakona, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pa
naj pri pripravi predloga
upošteva predloge dane v priporočilih skupščinskih teles
in ostalih gradiv, ter predloge, dane v razpravi na seji
zborov.
Predlagatelj je oblikoval
konstrukcijo predloga zakona na tistih osnovnih izhodi,
ščih, ki so doslej bila sprejeta ob predlogu za izdajo
zakona,, to je:
— Delovni ljudje in občani
postajajo vedno pomembnejši nosilci programov dela in
razvoja kompleksnih področij
družbeno-ekonomskega sistema, usklajevalci osebnih in
skupnih potreb ter interesov, prevzemajo pa tudi skrb
za zbiranje sredstev, ki so
potrebna za opravljanje dejavnosti posebnega družbene,
ga pomena.
— Z zakonom o cestnih
skupnostih je treba urediti
temelje za novo organiziranost samoupravnih interesnih
skupnosti za ceste.
— S tem zakonom je tudi
potrebno uveljaviti nove družbenoekonomske odnose na
področju javnih cest in neposredne odnose med delavci v združenem delu in cestami kot objektom družbene
reprodukcije.
— Prek interesnih skupnosti za ceste bodo delavci v
TOZD in občani v KS sprejemali plane razvbja, jih usklajevali s plani DPS ter tako
zagotavljali usklajene odnose
v celotni družbeni reprodukciji, pri čemer jim bo omogočeno dosledno in kompleksno opravljanje funkcij v
procese družbenega planiranja.
— Končno gre tudi za izpolnjevanje nalog iz resoluci.
je o družbenoekonomski po22

litiki in razvoju SR Slovenije :ter neposrednih nalogah
v letu 1975, kjer je poudarjeno, da je treba na tistih
področjih gospodarstva, kjer
interesne skupnosti še niso
zaživele, čimprej zagotoviti
njihovo konstituiranje.
Izhajajoč iz zgornjega, se
je predlagatelj tudi opredelil do posameznih predlogov
in pripomb, ki so bili dani
na osnutek zakona.
Tako je predlagatelj sprejel
pripombe in predloge k naslednjim členom:
1) V dosedanji določbi 4.
člena je bilo predvideno, da
so člani skupnosti za ceste
delavci temeljnih organizacij
združenega dela, ki so zavezanci davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Ker je takšna opredelitev neprimerna, predlagamo, da so člani skupnosti za
ceste delavci temeljnih orga.
nizacij združenega dela, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost. S pripombo k temu
členu so tudi določneje opredeljeni člani skupnosti za
ceste — izvajalci dejavnosti
v cestnem gospodarstvu. Ker
članstvo jih mora določneje
opredeliti. Tako sedaj predvideva, da so obvezni člani
na strani izvajalcev delavci
temeljnih organizacij združenega dela, ki trajneje opravljajo dejavnosti v cestnem
gospodarstvu, to pomeni, da
se morajo kontinuirano in v
večjem obsegu ukvarjati s
projektiranjem, gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem
javnih cest ali izvajanjem
drugih dejavnosti, vezanih na
cestno gospodarstvo.
2) 7. člen je spremenjen in
predvideva obvezno ustanavljanje območnih skupnosti.
Območje se določi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za ceste.
Predlagana samoupravna organiziranost skupnosti za ceste izhaja iz interesov krajevnih skupnosti in občine,
ki jih bodo uresničevali v
območni skupnosti za ceste.

S tem je poudarjeno izhodišče predloga zakona, da v
skupnosti za ceste člani zadovoljujejo svoj.e osebne in
skupne potrebe glede javnih
cest s tem, da enakopravno
in skupno oblikujejo politiko razvoja javnih cest, določajo programe razvoja, združujejo sredstva ter določajo
namene njihove uporabe. Zakon ne zahteva ustanovitve
interesne skupnosti za ceste
v vsaki občini. Člani se lahko
namreč dogovorijo, da bodo
ustanovili skupnost za ceste
za območje dveh ali več občin. Ce se odločijo za takšno rešitev, se bodo lahko za
območje občine organizirali
v enoto, da bi v njej lahko
zagotavljali specifične interese in potrebe posameznega
območja občine zaradi neenotno razvite cestne infrastrukture.
3) V člen 9 smo vnesli v
besedilo tudi dopolnilo v tem
smislu, da skupnost za ceste
SR Slovenije sodeluje z interesnimi skupnostmi in organizacijami v avtonomnih
pokrajinah
4) V drugem odstavku 10.
člena smo pred besedo »opravljajo«
dodali
besedo
»trajneje«.
Ta dopolnitev je potrebna
zaradi uskladitve s prvim
odstavkom 4. člena zakona.
5) Na besedilo 12. člena je
bilo več pripomb češ, da je
nerazumljivo., Zato predlaga,
mo korigirano besedilo v tem
smislu, da po neuspelem usklajevalnem postopku o bistvenem vprašanju interesne
skupnosti lahko za območno
skupnost to urede občinske
skupščine z območja te skupnosti na predlog svojih izvršnih svetov. Torej je potrebno odločanje vseh občinskih
skupščin.
6) V 13. členu je kot novo
določeno da člani v območni
skupnosti upravljajo regionalne in javne ceste (1. alinea); poudarjeno je tudi, da
skrbijo za pripravo samoupravnega sporazuma o teme
ljih plana območne skupno
sti.
Dodana je tudi nova zadnj;:
alinea, ki se glasi:
— »opravljajo druge nalo
ge, določene s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi
območne skupnosti oziroma
z njenim statutom«.
7) V 14. členu je predvideno, da bo republiška skupnost za ceste upravljala le

magistralne in avtomobilske
ceste v SR Sloveniji.
Določeno je tudi, da bodo
člani v tej skupnosti obravnavali osnutke samoupravnih
sporazumov o temeljih planov razvoja javnih cest območnih skupnosti ter dajali
stališča glede njihove medsebojne usklajenosti ter skladnosti s splošnimi potrebami razvoja javnih cest v SR
Sloveniji.
Prav tako smo jdodali novo zadnjo alineo:
»opravljajo druge naloge,
določene s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi
skupnosti za ceste SR Slovenije oziroma z njenim statutom«.
8) Glede na to, da bodo odnosi in postopek v sistemu
družbenega planiranja urejeni z novim republiškim zako.
nom o družbenem planiranju, vsebuje ta zakon le določbo 15. člena, da samoupravni sporazum o temeljih
plana skupnosti za ceste
sklepajo člani na način, ki
ga določa njen statut.
9) Glede na nekatere pripombe in po lastni presoji
je- predlagatelj ponovno v
celoti proučil način financiranja javnih cest na samoupravni podlagi. Tudi v razpravi ni bilo doslej sporno vprašanje virov sredstev in samoupravno združevanje sred.
stev TOZD za potrebe javnih
cest. Bile pa so dane pripombe na ne dovolj precizne formulacije 16. člena glede formiranja sredstev za ceste po
posebnih predpisih kakor tudi odnos območna skupnost
— skupnost SR Slovenije za
ceste.
Predlagatelj se je odločil
za preformulacijo 16. člena
tako, da 16. člen predvideva,
da bodo skupnosti za ceste
(območne in republiška) zagotavljale del sredstev za izvedbo sprejetih svojih planov
s samoupravnim združevanjem sredstev članov na svojem področju. Višino in kriterije za združevanje teh
sredstev določijo člani s samoupravnim sporazumom o
osnovah plana skupnosti za
leste oziroma s samoupravlim sporazumom o združevanju sredstev. Za celovit
•>regled bo potrebna okvirna
kvantifikacija teh sredstev ob
irugih virih, določenih z zakonom in drugimi predpisi.
Če tisti del sredstev, ki se
oblikuje z združevanjem sredstev ne zadošča za izvedbo
osnovnih ciljev srednjeročne.
poročevalec

ga načrta razvoja, se lahko
predpiše obvezen prispevek
ali pa obvezno združevanje
sredstev.
10) V neposredni zvezi s
korekturo 16. člena je tudi
ustrezna dopolnitev besedila
18. člena.
11) Nova je tudi določba
19. člena o obvezni ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela pri skupnosti za
ceste v SR Sloveniji. Takšna
rešitev temelji na določbi četrtega odstavka 17. člena zakona o sodiščih združenega
dela (Uradni list SRS št. 38/
74) ter na zakonu o samoupravnih sodiščih (Uradni list
SRS št. 10/77).

12) Glede na podaljšani rok
za sprejem tega zakona je bilo seveda potrebno upoštevati tudi pripombe za podaljšanje roka za ustanovitev območnih skupnosti za ceste in
skupnosti SR Slovenije. Območne naj bi se ustanovile
najkasneje do 30. septembra
1977, skupnost za ceste SR
Slovenije pa do 30. novembra 1977 (20. člen).
13) Novost glede na osnutek zakona predstavljajo tudi določbe 22. člena predloga zakona. Glede na dejstvo,
da imamo sedaj le republiško skupnost za ceste v SR
Sloveniji, novi koncept zakona pa predvideva tudi območne skupnosti, je potreb-

no urediti prenos določenih
sredstev pravic in obveznosti iz republiške skupnosti
na območne. Le-te bodo upravljale regionalne in lokalne
ceste na svojem območju. To
pa nikakor ne pomeni, da
bo nova republiška skupnost
za ceste brez sredstev in
pravic, ki so potrebne za nemoteno njeno delovanje. Prenesena bodo le tista sredstva, pravice in obveznosti, ki
po naravi stvari ne bodo več
sodile v njen okvir. Ta prenos bodo opravili člani območnih skupnosti s samoupravam sporazumom o ustanovitvi skupnosti za ceste SR
Slovenije.
Predložena organizacijska

shema samouprave na področju javnih cest predvideva
območne skupnosti in skupriost za ceste v SR Sloveniji
(3. člen), pri čemer tudi
predvideva, da bodo območje
območne skupnosti določili
njeni člani s samoupravnim
sporazumom (7. člen). Ta
shema je prilagojena naši
družbeno-ekonomski situaciji,
pri čemer velja poudariti, da
so ravno ekonomski odnosi
med organizacijami združenega dela na določenem območju kakor tudi blagovni
tokovi in perspektivni razvoj cestnega prometa glavni
faktorji, ki bodo odločali o
oblikovanju posameznih območij območnih skupnosti.

Iniciativni odbor za ustanovitev
samoupravne interesne skupnosti za ceste
Slovenije
Na podlagi 53., 66. in 70. člena ustave SR Slovenije in ... člena zakona o skupnosti za ceste, sklenejo uporabniki in izvajalci storitev v cestnem gospodarstvu naslednji
SAMOUPRAVNI «»911
o ustanovitvi samoupravne Interesne skupnosti za ceste
Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Zaradi upravljanja cest in zadovoljevanja svojih osebnih in skupnih potreb ter usklajevanja svojih in skupnih
interesov ter urejanja medsebojnih pravic in obveznosti na
področju cest delovna ljudje in občani v krajevnih skupnostih in delavci TOZD gospodarskih dejavnosti, kot uporabniki cest ter delavci organizacij združenega dela, ki trajneje opravljajo dejavnosti v cestnem gospodarstvu, ustanovijo Samoupravno interesno skupnost za ceste Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: »SIS za ceste Slovenije«).
2. člen
S tem sporazumom se urejajo in določajo delovno področje, organizacija in cilji skupnosti, sestav, pooblastila
in odgovornost skupščine in drugih organov skupnosti, način odločanja v skupščini in njenih organih, način, kako
člani nadzorujejo delo organov upravljanja in skupnih služb,
temeljne določbe posebnega sodišča združenega dela in druge zadeve skupnega pomena.
%
3. člen
Ustanovitelji SIS za ceste Slovenije in podpisniki tega
sporazuma v smislu zakona so:
a) uporabniki:
— delovni ljudje in občani organizirani v krajevnih skupnostih Slovenije;
— delavci v temeljnih organizacijah združenega deJa, ki
opravljajo gospodarske dejavnosti v Sloveniji.
b) Izvajalci:
— delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki
kontinuirano in v večjem obsegu izvajajo projektiranje, gradnjo rekonstrukcije in vzdrževanje cest ali izvajajo druge
dejavnosti vezane na cestno gospodarstvo:
poročevalec

1.
2.
3.
4. člen
4.
Ustanovitelji SIS za ceste Slovenije Iv nadaljnjem besedilu: čliini) urejajo svoje medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti, razen s tem sporazumom, še na podlagi
zakona, statuta SIS za ceste Slovenije, z drugimi samoupravnimi sporazumi in akti, ki jih sklenejo v okviru SIS
za ceste Slovenije v skladu z določili tega sporazuma.
5. člen
Ime SIS za ceste Slovenije je:
»Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije«.
Skrajšano ime je: »SIS za ceste Slovenije«.
Sedež SIS za ceste je v Ljubljani, Titova 64
žig SIS za ceste je: okroglo oblike in z vsebino: »Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana.«
6. člen
SIS za ceste Slovenije je družbena pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo ustava, zakon in ta sporazum.
SIS za ceste Slovenije predstavlja in zastopa predsednik Skupščine SIS za ceste.
7. člen
V pravnem prometu z dragimi odgovarja SIS za c<wte
Slovenije popolno m neomejeno z vsemi svojimi sredstvi.
8. člen
SIS za ceste Slovenije so zaradi reševanja in usklajeslovne knjige, sprejema finančni plan in zaključni račun po
veljavnih predpisih.
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9. člen
SIS za ceste Slovenije sc zaradi reševanja in vsklajevanja skupinih interesov povezuje z ustreznimi mteresndmi
skupnostmi in organizacijami v avtonomnih pokrajinah, republikah in federaciji.
II. CILJI IN NALOGE SIS ZA CESTE SLOVENIJE
1. Cilji SIS za ceste Slovenije
10. člen
Cilji SIS za ceste Slovenije so:
1. Ugotavljati, oblikovati in uveljavljati skupne interese
uporabnikov in izvajalcev ter splošne družbene interese na
področju cestnega gospodarstva.
2. Vzpodbujati razvoj dejavnosti, ki so potrebne za uresničitev ugotovoljenih skupnih in družbenih interesov.
3. Sporazumevati se o pravicah in dolžnostih planov
SIS za ceste iz uresničevanja skupnih interesov.
4. Optimalni in hitrejši razvoj cestnega omrežja.
5. Skrbeti za povezovanje in vključevanje ugotovljenih
skupnih interesov s splošnimi družbenimi interesi.
11. člen
Skupni interesi uporabnikov in Izvajalcev so v smislu
tega sporazuma tisti interesi članov SIS za ceste Slovenije, ki jih vsak član zase sicer lahko opredeli in ovrednoti, za vse člane pa jih opredeli SIS za ceste Slovenije.
V skupnem sodelovanju člani SIS za ceste Slovenije
uresničujejo naslednje skupne interese na:.
1. razvoju in vzdrževanju cest,
2. upravljanju in varstvu cest,
3. financiranju in združevanju sredstev za dejavnosti po
13. členu tega sporazuma,
4. usposobljenosti temeljnih organizacij združenega dela,
ki trajno opravljajo dejavnosti v cestnem gospodarstvu,
5. drugih interesih, katere ugotovi skupščina SIS za ceste Slovenije.
12. člen
Pri uresničevanju skupnih interesov upoštevajo uporabniki in izvajalci tudi naslednje splošne družbene interese:
1. skladen razvoj cestnega gospodarstva v okviru planov družbenopolitičnih skupnosti,
2. splošen in usklajen razvoj cest na vseh območjih SR
Slovenije,
3. gospodarjenje z združenimi sredstvi cestnega gospodarstva,
4. druge splošne družbene interese, katere opredeli z
ustreznim aktom pristojni organ družbenopolitične skupnosti.
2. Naloge SIS za ceste Slovenije
13. člen

— sprejemajo enotno politiko gradenj in rekonstrukcij
pomena,
— vsklajujejo zadeve, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest v manj razvitih območjih in v obmejnih območjih SR Slovenije,
— sprejemajo investicijske programe,
— sprejemajo letal finančni načrt in zaključni račun,
— odločajo o ustanovitvi in organizaciji skupnih služb
SIS za ceste Slovenije,
— preprečujejo in skrbijo za optimalni tehnološki razvoj vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj cest s prvenstvenim ciljem doseganja varnega prometa,
— zagotavljajo pogoje za ohranitev in razvoj naravnih
in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja in njegovega varstva v zvezi s cestnim gospodarstvom SR Slovenije,
— opravljajo druge naloge, določene s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi SIS za ceste Slovenije oziroma
z njenim statutom.
V SIS za ceste Slovenije člani poleg zadev iz 1; odstavka tega člena uresničujejo svoje in skupne interese na
regionalnih in lokalnih cestah tako, da:
— obravnavajo osnutek samoupravnih sporazumov o temeljih planov razvoja cest območnih skupnosti ter dajejo
stališča glede njihove medsebojne vsklajenosti ter skladnosti s splošnimi potrebami razvoja cest v SR Sloveniji,
— pospešujejo usklajevanje dolgoročnih in srednjeročnih planov razvoja cest območnih skupnosti,
— uresničujejo sudi druge interese, za katere se sporazumejo območne skupnosti za ceste.
III. TEMELJNA RAZMERJA
1. Planiranje:
14. člen
0'ani SlS za ceste Slovenije s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem usklajujejo politiko razvoja magistralnih in avto cest s tem, da sprejemajo program^, samoupravne sporazume o temeljih plana in plane SIS za
ceste Slovenije.
15. člen
Zadeve o postopku in načinu samoupravnega planiranja,
o sklepanju samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev, o enotni rnetodologiji planiranja v cestnem gospodarstvu, urejajo člani SIS za ceste v skladu z zakonom in
statutom SIS za ceste Slovenije.
2. Vzdrževanje cest:
16. člen
Člani SIS za ceste Slovenije ugotavljajo, da je bilo v
SR Sloveniji v letu 1962 z zakonom ustanovljenih sedem
cestnih podjetij in usposobljenih za trajno vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest v Sloveniji ter v letu 1976 posebno Podjetje za vzdrževanje avto oest v Sloveniji.

V SIS za ceste Slovenije s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem uresničujejo svoje in
17. člen
skupne interese za magistralne in avto ceste na območju
SR Slovenije kot celote, tako da:
Člani SIS za ceste Slovenije ugotavljajo, da so orga— upravljajo magistralne in avto ceste v SR Sloveniji. nizacije združenega dela po 16. členu tega sporazuma us— sprejemajo dolgoročne in srednjeročne plane razvoja posobljene za vzdrževanje cest in da trajno izvajajo vzdržemagistrataiih cest in avto cest v SR Sloveniji in skrbijo valna in druga dela na magistralnih, regionalnih cestah in
za njihovo izvajanje,
avto cestah v Sloveniji.
— sprejemajo letne plane in prioriteto del za magistralne in avto ceste,
18. člen
— zagotavljajo materialne pogoje za uresničevanje spre- .
jetih planov,
Glede na določila 16. in 17. člena tega sporazuma iti
— skrbijo za usklajen razvoj omrežja cest v skladu s zaradi uresničevanja skupnega interesa po 4. točki 11. člepolicentričnim razvojem SR Slovenije,
na tega sporazuma se člani SIS za ceste Slovenije spo— sklepajo pogodbe z mednarodnimi finančnimi organi- razumejo, da obstoječa cestna podjetja še v nadalje vzdrzacijami,
žujejo magistralne ceste v Sloveniji ter da Podjetje za
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vzdrževanje avto cest vzdržuje avto ceste v Sloveniji in
da le-ta s tem sporazumom prevzamejo odgovornost in obveznost trajnega vzdrževanja teh cest v obsegu, ki ga določa zakon o javnih cestah in v okviru načel dobrega gospodarja ter sredstev v skladu s planom o financiranju
vzdrževanja cest.
Člani SIS za ceste Slovenije so soglasni, da obstaja
skupen ekonomski interes, da SIS za ceste Slovenije omogoča cestnim podjetjem in Podjetju za vzdrževanje a,vto
cest izvajanje tudi drugih dejavnosti, ki bodo zagotavljale
ekoncmsko izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, ki so sicer prvenstveno namenjena za vzdrževanje cest.
3. Usklajevanje družbenih interesov:
19. člen
SIS za ceste Slovenije usklajuje družbene interese s
področja dejavnosti SIS drugih panog prometa in zveze
oziroma drugimi SIS ter sodeluje z njimi pri oblikovanju
skupne prometne politike.
SIS za ceste Slovenije si bo prizadevala, da s SIS drugih panog prometa oziroma drugimi organizacijami doseže
soglasje zlasti o:
1. enotnih načelih m izhodiščih prometne politike na
območju Slovenije,
2. oblikovanju skladnega tehnološko povezanega in ekonomsko učinkovitega prometnega sistema v Sloveniji,
3. vključevanje prometnega sistema Slovenije v prometni sistem Jugoslavije m sosednjih držav,
4. racionalnem usmerjanju tovora in potnikov na tiste
panoge prometa, kamor po svoji naravi spadajo,
5. varstvu okolja, ki ga ogroža cestnoprometna infrastruktura.
Družbene interese v prometu uresničuje SIS za ceste
Slovenije z dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem ali neposrednim pogodbenim sodelovanjem z dnlgima
SIS in organizacijami v prometu na ravni avtonomnih pokrajin, republik m federacije.
4. Obseg in kakovost cestnih del:
20. člen
SIS za ceste Slovenije določa s svojimi letnimi plani
obseg in kakovost cestnih del, če slednja niso predpisana
z veljavnimi normativi in standardi. Prav tako lahko določa tako kakovost cestnih del, ki zagotavlja raven storitev,
ki je v skladu s tehnološko ravnijo v SR Sloveniji ter v
skladu z ekonomsko zmogljivostjo SIS za ceste Slovenije
oziroma njenih članov. Kakovost določenih cestnih del je
za vse izvajalce cestnih del obvezna.
21. člen
Ce določi SIS za ceste Slovenije kakovost cestnih del,
ki presega raven standardov in normativov, na katere so
preračunani dohodki za pokrivanje stroškov temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo cestne storitve, mora s finančnim planom urediti način pokrivanja dodatnih
stroškov, nastalih zaradi tako določenih kakovosti.
SIS za ceste Slovenije lahko določi posebne kakovosti
samo za določene ceste oziroma za posamezne cestne odseke. V takem primeru se sporazumno uredijo obveznosti
tistih uporabnikov, ki so s tako kakovostjo pridobili posebne koristi.
5. Cene cestnih storitev:

23. člen
Pri oblikovanju cen po prejšnjem členu tega sporazuma se upošteva gibanje cen repromateriala, opreme in storitev, kakor tudi gibanje življenjskih stroškov in družbenega standarda v okviru podatkov Zavoda za statistiko SR
Slovenije.
6. Viri sredstev SIS za ceste Slovenije:
24. člen
SIS za ceste Slovenije si zagotavlja sredstva za izvedbo sprejetih planov s samoupravnim združevanjem sredstev
člancV skupnosti, del sredstev pa pridobiva po posebnih
predpisih.
25. člen
Višino in kriterije za združevanje sredstev določijo člani skupnosti s samoupravnim sporazumom o osnovah plana skupnosti oziroma s samoupravnimi sporazumi o združevanju sredstev.
IV. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE
26. člen
Organi SIS za ceste Slovenije so:
— skupščina,
. — izvršni odbor,
— odbor samoupravne kontrole.
1. Skupščina SIS za ceste Slovenije:
27. člen
Organ upravljanja SIS za ceste Slovenije je skupščina.
28. člen
Da se zagotovi enakopravno odločanje o medsebojnih
pravicah, obveznostih in odgovornostih uporabnikov in izvajalcev, se skupščina organizira v dva enakopravna zibora
in sicer:
1. zbor uporabnikov,
2. zbor izvajaloev,
'
V zbora skupščine SIS za ceste Slovenije delegirajo delegate ustrezni zbori območnih skupnosti.
29. člen
Zbor uporabnikov ima. . . . delegatov.
Zbor izvajalcev ima
delegatov.
30. člen
Zbor uporabnikov sestavljajo delegati, ki jih delegirajo zbori uporabnikov območnih skupnosti.
Vsaka območna skupnost delegira v zbor uporabnikov
skupščine SIS za ceste Slovenije toliko delegatov, da ima
vsaka občina s področja območne skupnosti najmanj po
enega delegata.
31. člen
Zbor izvajalcev sestavljajo delegati, ki jih delegirajo
»bori izvajalcev območnih skupnosti in sicer:
1.. območna skupnost . . . delegatov
2. območna skupnost . . . delegatov
3. itd.

22. člen
Cene cestnih storitev; gradnja, rekonstrukcije in pro
jektiranje, se oblikujejo po načelih tržnega gospodarstva,
razen za izvajanje vzdrževalnih del, za katere se cene oblikujejo po dogovoru ha podlagi načel svobodne menjave
dela.
poročevalec

?. Odločanje in način glasovanja:
32. člen
Zbor uporabnikov in zbor izvajalcev enakopravno obravnavata in sprejemata odločitve v skupščini.
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33. člen

37. člen

Skupščina odloča na skupnih ali ločenih zasedanjih obeh
zborov. Odločitev je sprejeta, če jo v enakem besedilu
sprejmeta oba zbora skupščine z večino glasov vseh delegatov vsakega zbora, razen v primerih, ki jih določa ta
sporazum oziroma statut.

Ce odločitev ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh
zborih, se prične usklajevati postopek med zboroma.
Vsfclajevalni postopek prične komisija, v katero imenujeta oba zbora enako število članov.
Komisija preuči vprašanja, o katerih zbora nista do1 ' segla soglasja in izdela predlog rešitve ter ga posreduje
zboroma v ponovno odločanje.
V kolikor zbora tudi ponovno ne dosežeta soglasja o
predlogu komisije o vprašanjih, od katerih je bistveno odvisno delo Skupnoisti za ceste Slovenije, skupščina o tem
obvesti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Podrobnejša določila o načinu poteka vsklajevalnega postopka se določijo s statutom in poslovnikom skupščine.

34. člen
Delegat se mora pred sejo zbora skupščine izkazati s
pooblastilom.
Razmerja med delegati in delegatskim telesom, status
delegatov, obseg pooblastil, trajanje mandata in druga vprašanja, urejajo delegatska telesa sama.
35. člen
Skupščina obravnava in sprejema odločitve z večino glasov vsakega zbora, v zadevah, ki se nanašajo na:
1. vsklajevanje dolgoročnih in srednjeročnih programov
razvoja cest območnih skupnosti,
2. vsklajevanje programov cestnega gospodarstva z družbenim planom SR Slovenije in regionalnimi prostorskimi
plani družbenopolitičnih skupnosti,
3. sprejemanje enotne politike gradenj in rekonstrukcij
mednarodnih cest, magistralnih cest in avto cest,
4. vprašanja, ki so splošnega pomena za ceste v SR
Sloveniji,
5. sprejemanje programov raziskovalnih del, študij in
projektiranje za ceste iz svoje pristojnosti,
6. spiejemanje investicijskih programov,
7. sprejemanje letnega finančnega nairta in zaključnega
računa,
8. odločanje o osnovnih sredstvih SIS za ceste Slovenije,
9. sodelovanje in vsklajevanje z ustreznimi organi in
organizacijami drugih republik in pokrajin ter drugih držav
o vprašanju cest,
10. varstvo okolja, ki ga ogrožajo ceste in promet na njih,
11. izvolitev predsednika, njegovega namestnika in članov izvršilnega odbora skupščine SIS za ceste Slovenije,
12. izvolitev komisij in drugih teles skupščine SIS za
ceste Slovenije,
13. ugotavljanje in razglašanje sprejetih samoupravnih
sporazumov in dogovorov, ki jih sprejemajo člani SIS za
ceste Slovenije,
14. akt o [Ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela,
15. druge zadeve, po tem sporazumu, statutu in drugih splošnih aktih SIS za ceste Slovenije.
36. člen
Skupščina obravnava in sprejema odločitve z najmanj
2/3 večino glasov vsakega zbora v zadevah, ki se nanašajo na:
1. sprejemanje dolgoročnih in srednjeročnih načrtov razvoja magistralnih cest in avto cest,
2. urejanje zadev, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest v manj razvitih območjih,
3. urejanje zadev, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest v obmejnih območjih SR Slovenije,
4. določanje virov in višine sredstev ter način združetviainja sredstev, fei jih združujejo uporabniki cest za realizacijo sprejetih planov,
5. sklepanje pogodb z mednarodnimi finančnimi organizacijami,
6. najemanje bančnih kreditov,
7. sprejemanje statuta in drugih splošnih aktov SIS za
ceste Slovenije,
8. izvolitev predsednika skupščine in njegovega namestnika,
9. ustanovitev, organizacijo, sistemizacijo delovnih nalog in oblikovanje dohodka skupnih 6M5b SIS za ceste
Slovenije.
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38. člen
Skupščina ima predsednika skupščine in namestnika
predsednika skupščine. Njuna mandatna doba traja 4 leta.
Predlog za izvolitev predsednika skupščine oblikuje pristojni organ SZDL Slovenije.
Vsak zbor ima predsednika zbora in namestnika predsednika zbora. Njihova mandatna doba traja 4 leta.
Predsednika zbora m njegovega namestnika izvolijo delegati ustreznega zbora.
Ista oseba je lahko izvoljena za predsednika skupščine
in zbora ponovno le še za eno mandatno dobo.
Predsednik skupščine predstavlja in zastopa SIS za ceste Slovenije.
39. člen
Seje skupščine sklicuje predsednik skupščine v sodelovanju s predsednikoma obeh zborov po potrebi, obvezno
pa ob sprejemanju letnega plana in zaključnega računa
skupnosti ali na zahtevo ene tretjine delegatov posameznega zbora.
Predlog za sklic skupščine lahko poda tudi izvršilni odbor skupščine.
Podrobnejše določbe o delu skupščine se uredijo v statutu SIS za ceste Slovenije in v poslovniku skupščine.
3. Izvršilni odbor skupščine:
40. člen
Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in ... članov.
Predsednik izvršilnega odbora ima svojega namestnika.
Predlog za izvolitev predsednika izvršilnega odbora izoblikuje pristojni otgan SZDL Slovenije.
Predsednika in namestnika predsednika izvoli skupščina na skupni seijd obeh zborov. Vsak zbor zase izvoli polovico članov izvršilnega odbora.
člani izvršilnega odbora imajo stalni mandat, ki traja
4 leta.
41. člen
Predsednik izvršilnega odbora oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik vodi delo odbora.
Isfo oseba je lahko izvoljena za predsednika ponovno
le še za eno mandatno dobo.
42. člen
Izvršilni odbor opravlja zlasti naslednje zadeve:
1. izvršuje sklepe in sprejema ukrepe za izvrševanje
sklepov skupščine,
2. pripravlja gradivo za šege skupščine,
3. odloča o zadevah, ki se nanašajo na ureditev medsebojnih odnosov na načelih, ki jih je v takih zadevah
sprejela skupščina in preuGuje druge zadeve, ki jih posreduje skupščini, da o njih sprejme načelna stališča,
4. pripravlja osnutke samoupravnih sporazumov ter drugih splošnih aktov in sklepov ter jih predlaga v obravnavo in sprejem skupščini,
5. sprejema ukrepe za izvajanje samoupravnih sporazuporočevalec

mov ter drugih splošnih aktov, M jih je sprejela skupščina,
6. obravnava vprašanja, predloge in pobude s področja
delovanja SIS za ceste Slovenije,
7. organizira in naroča informacije, analize, elaborate,
študije za potrebe SIS za ceste Slovenije,
8. odloča o drugih zadevah, ki mu jih naloži v izvršitev skupščina.
43. člen
Podrobnejša določila o delu izvršilnega odbora, o volitvah in razrešitvi članov, sprejemanju sklepov in odgovornosti izvršilnega odbora ureja statut SIS za ceste Slovenije
in poslovnih izvršilnega odbora.
4. Komisije:
44. člen
Za preučevanje in za izvedbo konkretnih nalog iz pristojnosti skupščine in IO se lahko ustanovijo posebne stalne ali začasne komisije.
V aktu c ustanovitvi se določi sestav in pristojnosti
komisije.
V. POSEBNO SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA
45. člen
Za odločanje v sporih o samoupravnih pravicah in obveznostih iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosih, ki nastanejo v skupnostih za ceste ali med člani,
se pri SIS za ceste Slovenije ustanovi posebno sodišče
združenega dela.
Sklep o ustanovitvi posebnega sodišča združenoga dela
sprejme skupščina SIS za ceste Slovenije.
S samoupravnim aktom o delu posebnega sodišča združenega dela se podrobneje uredijo pristojnost, sestava, sedež in organizacija sodišča iz prvega odstavka tega člena
ter postopek pred tem sodiščem.
Sklep o ustanovitvi samoupravnega sodišča sprejme skupščina SIS za ceste Slovenije.
VI. JAVNOST DELA

49. člen
Člani opravljajo nadzor s tem, da obravnavajo poročila
o delu SIS za ceste Slovenije, opozarjajo organe te skupnosti na nepravilnosti pri njihovem delu in s tem, da urejajo odgovornost delegatov za delo v organih SIS za ceste
Slovenije.
50. člen
Skupščina nadzira izvajanje svojih sklepov in dragih
odločitev, zlasti pa delo izvršilnega odbora in drugih organov skupščine.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sporazuma, statuta in drugih samoupravnih aktov, skladnosti sklepov organov upravljanja s samoupravnimi sporazumi in dragimi samoupravnimi akti, izvajanje sprejetih sklepov, delov skupnih služb,
smotrno in namensko porabo združenih sredstev, obveščanje članov SIS za ceste Slovenije o zadevah, pomembnih zv
odločanje in izvajanje drugih zadev s področja varstva samoupravljanja SIS za ceste Slovenije, opravlja poseben organ — odbor samoupravne kontrole.
52. člen
V odbor samoupravne konotrole delegirajo uporabniki
in izvajalci v območnih skupnostih za ceste 7 delegatov s
stalnim mandatom za dobo 4 let. Zbori uporabnikov delegirajo 4 delegate in zbori izvajalcev 3 delegate.
53. člen
Organi in službe SIS za ceste Slovenije so dolžni odboru samoupravne kontrole dajati podatke za uspešno opravljanje njegove funkcije. Odbor samoupravne kontrole je dolžan o svojih ugotovitvah in ukrepih obveščati člane in organe SIS za ceste Slovenije.
54. člen
Podrobnejša določila o izvajanju nadzora v SIS za ceste Slovenije ureja poseben splošni akt o samoupravni
kontroli.
VIII. SKUPNE SLUŽBE

46. člen

55. člen

Delo SIS za ceste Slovenije in njenih organov je javno. SIS za ceste Slovenije in njeni organi so dolžni pravočasno obveščati javnost tako o pripravah in sprejemanju
aktov kot tudi o izvrševanju nalog iz njenega delovnega
področja.
Oblike obveščanja javnosti so: zbori delavcev m občanov, posebna poročila, interna glasila, občinska glasila in
druga sredstva javnega obveščanja.
Način uresničevanja javnosti dela določajo statut in drugi splošni samoupravni akti.

SIS za ceste Slovenije ima po sklepu skupščine za opravljanje administrativnih in tehničnih opravil delovno skupnost skupnih služb.

47. člen

57. člen

Vsak občan in vsak drug član skupnosti ima pravico,
da neposredno ali prek delegatov postavlja vprašanja, daje
predloge in pobude s področja dela SIS za ceste Slovenije.
Organi SIS za ceste Slovenije so dolžni vprašanja, predloge in pobude obravnavati in nanje odgovarjati.

Delovna skupnost skupnih služb SIS za ceste Slovenije
ustvarja svoj dohodek na podlagi svobodne menjave dela.
Naloge, kakor tudi potrebni pogoji za nemoteno delo, se
uredijo s posebnim samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki ga skleneta delovna skupnost skupnih' služb in skupščina SIS za
ceste Slovenije.

Vil. SAMOUPRAVNA KONTROLA
48. člen
Nadzor nad delom SIS za ceste Slovenije in izvajanje
tega sporazuma in drugih samoupravnih aktov opravljajo:
— člani SIS za ceste Slovenije,
— skupščina in njeni organi,
— odbor samoupravne kontrole.
poročevalec

56. člen
Delavci skupnih služb imajo položaj delovne skupnosti
s samoupravnimi pravicami po ustavi, zakonu in tem sporazumu.

IX. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE SPORAZUMA
58. člen
Za izvajanje tega sporazuma so odgovorni člani te skupnosti in njegovi delegati.
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59. člen
Člani SIS za ceste Slovenije odgovarjajo za obveznosti,
ki so jih sprejeli s tem sporazumom ter s posebnimi sporazumi o združevanju sredstev.
60. člen
Podrobnejša določila o odgovornosti organov SIS za
ceste Slovenije ureja njen statut in drugi samoupravni splošni akti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ne in avto ceste prenesejo na SIS za ceste Slovenije, za
regionalne ceste pa na območne skupnosti za ceste.
62. člen
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejme in podpise najmanj dve tretjini članov SIS za ceste Slovenije in ko poda
k njemu svoje soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
63. člen
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sprejemajo po postopku, po katerem je bil sprejet ta sporazum.

61. člen

64. člen

Z uveljavitvijo tega sporazuma ostanejo glede magistralnih cest, avto cest ter cest na manj razvitih območjih in
obmejnih območjih v veljavi določila samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Slovenija za obdobje 1976—1980 ter srenjeročni plan vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980.
Na podlagi določil 1. odstavka tega člena in v skladu s
23. členom zakona o skupnostih za ceste se sredstva, pravice in obveznosti republiške skupnosti za ceste za magistral-

Skupščina SIS za ceste Slovenije se mora konstituirati
najpozneje v roku 60 dni po ustanovitvi območnih skupnosti za ceste.
Prvo sejo skupščine skliče predsednik iniciativnega odbora in ijio vodi do izvolitve predsednika skupščine.

VPRAŠANJA

DELEGACIJ

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA —
19. 7. 1977
Problematika oskrbe gospodarstva
s cementom
Skupina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva za Zbor združenega clela
Skupščine SR Slovenije je
zastavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Iz podatkov, kli smo jih
dobili od mariborskih gradbenih podjetij je razvidno,
da so pogodbene količine cementa realizirane komaj 68
odstotno, kar je glavni vzrok,
da cementa primanjkuje na
mariborskem območju. Realizacija iz dobav cementa v
maju je še bolj porazna, ker
se zaradi okvare v cementarni Trbovlje (peč) in Anhovo (mlin) proizvodnja manjša in jasno je, da je temu •
primerna tudi dobava.
Prve količine, intervencijskega uvoza cementa bi morale biti dobavljene v mesecu aprilu, cementa pa še
veidno ni.
Ugotavljamo, da se delovne orgamizaoije vsestransko
angažirajo in intervenirajo
glede odprave pomanjkanja
cementa, vendar niso v stanju situacije bistveno popraviti.
Po informacijah bo stanje
oskrbe s cementom v mese28

cu juniju in juliju še bolj
kritično, kar bo delo v gradbeništvu ohromilo, da o izgubah ne govorimo, saj bodo delavci neizkoriščeni in
proizvodnja bo minimalna.
Ugotavljamo, da je v gospodarstvu resno ogroženo
izvajanje letnega plana in da
na ta načm nastaja ogromna mateirialna škodia. Ker
je bila podobna situacija že
nekaj tet nazaj postavijaimo
vprašanje, kdo izigrava potrošnike in kdo je za to odgovoren?
Vprašanje
postavljamo
kljub temu, da je skupina
delegatov za gospodarsko področje 32. okoliš Ljubljana—
Šiška v zvezi s tem problemom že postavilo delegatsko
vprašanje in tudi dobila odgovor objavljen v »Poročevalcu št. 10«.
Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet SRS
naj se seznanita z nalkaaano problematiko. Cementarnam z okvarami (Trbovlje
— peč, Anhovo — mlin) naj
se omogoči čimprejšnja odprava pomanjkljivosti (morebitni uvoz rezervnih delov in
opreme). Vplivati je treba

65. člen
Ta samoupravni sporazum začne veljati, ko je objavljen
v Uradnem listu SR Slovenije.
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tudi na čimhitrejši intervencijski uvoz cementa.
Na vprašanje je odgovoril
Rado Lipičar, namestnik republiškega sefcretarja za industrijo.
Kritična oskrbljenost tržišča v SR Sloveniji s cementom je v kratkem razdobju
že drugič povod za delegatsko vprašanje v Zboru združenega dela Skupščine SR
Slovenije. Skupina delegatov
13. okoliša s področja gospodarstva namreč terja pojasnilo o vzrokih za pomanjkanje cementa in intervencijo pri njegovem uvozu, istočasno pa opozarja na ogroženost letnih planskih investicijskih nalog ter na materialno škodo, ki nastaja zaradi pomanjkanja tega pomembnega gradiva. Delegati
hkrati sprašujejo, kdo je odgovoren za nastali položaj.
V odgovoru na ta vprašanja je treba najprej ugotoviti, da je pomanjkanje cementa ena od osnovnih posledic znanih gospodarskih
strukturnih neskladij iz polpreteklega obdobja, foi so dobila svojo družbenoekonomsko in politično oceno že leta 1971. Eno od neskladij
je bilo namreč tudi v tem,
da je industrija gradbenega
materiala in še posebej cementa kljub zadostnim domačim surovinskim virom
močno zaostala za potrebami razvoja, m katerega je
značilna izredno hitra inve-

sticijska rast, pogojena z intenzivno gradbeno in stanovanjsko gradnjo. Eden od računov, ki zdaj neizbežno sledijo taikšnim neskladjem, je
tudi račun na ime cementa.
Nove cementarne v Anhovem
in drugod v Jugoslaviji, s
čigar cementom bo mogoče
zadostiti popraševanju po
njem doma to ga celo izvažati, smo namreč začeli graditi šole v razdobju zadnjega srednjeročnega plana. Zato ponovno poudarjamo, da
tiči eden glavnih vzrokov za
pomanjkanje cementa na
tržišču SR Slovenije v
neskladjih razvoja iz polpretekle dobe. V Anhovem, kjer
bodo predvidoma 17. septembra letos izročili prometu velike zmogljivosti nove. cementarne, napovedujejo, da bo
odtlej na tržišču cementa
dovolj ali pa vsaj toliko, da
položaj z njegovo oskrbo ne
bo kritičen.
Temu osnovnemu vzroku
za kritično oskrbljenost s cementom so se letos pridružili v SR Sloveniji še nekateri dodatni vzroki, kot so
okvare in remonti' v obeh
slovenskih cementarnah, težave z uvozom klinkerja iz
severne Italije in drugod,
prednostne dobave cementa
potresnemu področju, atomski centrali Krško, hidroelektrarni na Dravi itd. Zaradi
vseh teh vzrokov je nastal
položaj, da sta cementarni
Anhovo in Trbovlje dobaviporočevalec

li do konca junija letos le
337 tisoč ton cementa namesto planiranih 394 tisoč ton.
Iapad v višini 57 tisoč ton
je torej očiten in tolikšen,
da je moral povzročiti kri-,
zo v oskrbljenosti tržišča,
čeprav obe slovenski cementarni že nekaj časa poslujeta s polnimi zmogljivostmi.
V takem položaju je SR
Sloveniji preostala kot edina rešitev možnost, da cement uvozi, čeprav je jasno, da zaradi uvodoma obrazloženih razLogov tudi z
uvozom ne bi mogli v celoti odpraviti krize, bi jo pa
lahko močno omilili. Proizvajalci cementa so v Gospodarski zbornici Jugoslavije že
januarja dali soglasje za uvoz
300 tisoč ton cementa, od
česar naj bi odpadlo na SR
Slovenijo 30 tisoč ton, po
kasnejših odobritvah pa še
20 tisoč ton.
Vsa potrebna dovoljenja za
uvoz v SR Slovenijo so bila
izdana. 12. maja za 30 tisoč
ton in 1. junija za 20 tisoč
ton, iz česar je torej videti, kakšno nepremostljivo
oviro za uvoz cementa je
predstavljal dolgoleten administrativni postopek v ustreznih zveznih organih. Poleg tega so v tem postopku
prvotno predvideni uvoz cementa iz Madžarske preporazdelili na več vzhodnoevropskih držav in na večje
število uvoznikov, kar je
uvoz cementa še dodatno zakasnilo. Upoštevajoč vsa ta
dejstva cementa iz uvoza niti nismo mogli dobiti pred
drugo polovico junija, odtlej pa teče po planu in smo
ga do 8. julija 1977 uvozili
v našo republiko 13.111 ton,
od tega nad polovico iz ČSSR.
že od 19. odnosno 27. "junija pa sta na poti pošiljki
1.832 ton cementa iz Sovjetske zveze, vendar do 10. julija še nista prispeli do porabnikov. To pa so količine,
ki še zdaleč ne 'morejo nadomestiti že navedenega polletnega izpada v obeh slovenskih cementarnah.
Treba je omeniti, da je
Republiški komite za tržišče in cene na osnovi pravočasnih opozoril porabnikov
cementa že v maju sklical
razgovor o oskrbljenosti tržišča s cementom, zatem pa
tudi interveniral pri ustreznem zveznsm upravnem organu. Ta Komite je junija
prek republiške inšpekcije
pregledal tudi skladišča ter
proizvodnjo v obeh slovenskih cementarnah ter ugotovil, da proizvajalci ne zadrporočevalec

žujejo cementa v skladiščih.
S tem je bil odpravljen sum,
da je vzrok za pomanjkanje cementa pritisk slovenskih proizvajalcev na povečanje cen.
Dne 21. junija 1977 je Biro gradbeništva Slovenije v
sodelovanju s Sekretariatom
za industrijo sklical sestanek predstavnikov gradbene
operative, slovenskih proizvajalcev in uvoznikov cementa, Juceme in nekaterih
hrvaških cementarn. Sekre' tariat za industrijo je vztrajal, da zbrani predstavniki
celotne reprodukcijske verige
odgovorno in objektivno ocenijo nastali položaj ter prave vzroke, ki so ga povzročili, pri čemer naj bi bila
glavna poanta sestanka usmerjena predvsem h konstruktivnemu iskanju hitrih
in učinkovitih rešitev za omilitev kritične oskrbe s cementom.
Na tem sestanku so sprejeli med drugimi naslednje
važneijše sklepe:
1. Pospešiti je treba odobreni uvoz cementa iz vzhodnih dežel, zlasti pa iiz CSSR
in Madžarske, hkrati pa sprejeti vse potrebno za dodatni uvoz 15.000 ton cementa
iz Avstrije, torej iz konvertibilnega področja, za katerega se je cementarna Anhovo obvezala do konca leta
izvoziti ustrezno vrednostno
količino svojih salonitnih izdelkov-.
2. čeprav je stiska s cementom zajela tudi druga
področja v Jugoslaviji, je
treba takoj sprožiti hitro solidarnostno akcijo za dobave cemente ali kltnkerja iz
ostalih socialističnih republik, hkrati pa sprožiti ustrezne intervencije, da bi
učinkovito odstranili prepreke, ki se normalnemu pretoku tega iskanega blaga postavljajo po robu na enotnem jugoslovanskem tržišču.
3. Obe slovefaski cementarni naj začasno zmanjšata nadaljnje dobave cemente trgovini, tako, da bi gradbeništvo tudi iz tega naslova dobilo dodatne količine cementa.
Po tem sestanku so ustremi predstavniki združenega dela, njegovih asociacij
in državni organi v SR Sloveniji vključno s samim Izvršnim svetom storili številne korake, da bi sklepe čim
hitreje, odgovorno in učinkovito uresničili in sicer:
— Uvozniki cementa iz
vzhodnih socialističnih držav
so bili podrobno seznanjeni

s kritično oskrbljenostjo s
cementom in pozvani, naj
store vse potrebne korake
za pospešitev uvoza. To so
tudi naredili in so v stalnih
stikih s tujimi dobavitelji.
— Cementarna Anhovo je
1. 7. 1977 zaprosila Zvezni
sekretariat za zunanjo trgovino za odobritev uvoza
15.000 ton cementa iz Avstrije. To vlogo je s posebnim teleksom Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino poleg drugih intervencij podprl tudi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, vendar odobritve uvoza do 11.
julija 1977 še ni bilo.
— Preko Juceme v Zagrebu, dveh intervencij pri ustreznem organu za tržišče v
SR Hrvatski in direktno pri
hrvaških cementarnah so bili storjeni potrebni koraki,
da bi cementarni Sloboda
Podsused in Dalmacija-cernent iz Splita, ki imata na
zalogi večje količine klinkeirja, del tega gradiva za potrebe tržišča v SR Sloveniji takoj usmerili na mletje
v cementarni Trbovlje in
Pulo. Lahko rečemo, da je
do danes skupen rezultat teh
naporov razmeroma skromen,
saj smo do 10. 7. 1977 uspeli dobiti le 10 tisoč ton klinkerja v Dalmacija-cementu,
iz česar bodo v Puli pridobili za naše potrebe nekaj
nad 12 tisoč ton cemente.
Prve dobave iz Pule začnejo prihajati predvidoma
17. 7. 1977s
— In slednjič, slovenski
cemenitairni poslujeta s polnimi zmogljivostmi, ki tehnično celo presegajo optimalno stopnjo dela, zaradi
česar je stalno prisotna^ngievarnost novih okvar strojev
in naprav.
Treba je toreij pritrditi de-

legatom 13. okoliša, ki v svojem delegatskem vprašanju
ugotavljajo, da pomanjkanje
cementa povzroča gospodar_ sko škodo in zastoje v dn' vesticijski izgradnji številnih
objektov. Toda kot je iz tega odgovora razvidno, so
vzroki za kritično oskrbljenost tržišča s cementarn
mnogo bolj zapleteni in težje rešljivi, kot se na videz
zdi. Zato so vsaj doslej ostale brez zadostnega rezultata
tudi številne akcije in intervencije, kd smo jih v SR
Sloveniji zavzelto v večini
primerov tudi pravočasno začeli, da bi se oskrbljenost
s cementom izboljšala.
Pri tem pa sodimo, da v
odgovoru na to delegatsko
vprašanje ne moremo še mimo dveh dejstev, ki vsako
po svoji tudi delno doprinaša k opisani oskrbljenosti
tržišča v SR Sloveniji s cementom. Gre prviič za to,
da so dohodkovne povezave v gradbeništvu šele v zametkih. To povzroča prerahlo plansko usklajenost akcij'
in ciljev v tej panogi, med
drugim pa otežuje tudi širše usklajevanje interesov z
drugimi ustreznimi celotami
združenega dela s področja
gradbeništva in gradbene industrije v širšem jugoslovanskem prostoru. In drugič,
na enotnem jugoslovanskem
tržišču so še vedno prisotne nekatere bariere, ki onemogočajo svoboden pretok
blaga, Na nekatere od teh
barier so v zadnjem času naleteli tudi poskusi, da bi jugoslovanska cementna industrija enafcomerneje porazdelila svojo proizvodnjo na celotnem jugoslovanskem tržišču, čeprav je Jucema pokazala določeno aktivnost v tej
smeri.

Problematika industrije ivernih plošč,
cen in možnosti, da bi bili proizvajalci
razbremenjeni določenih dajatev
Skupina delegatov za zbor poiščejo vzroki nastalih izzdruženega dela Skupščine gub.
SR Slovenije gospodarsko
Iz analize izhaja:
področje — 6. okoliš je po— da so cene ivernih plošč
stavila naslednje delegatsko pod kontrolo zveznih orgavprašanje:
nov in da sporazum o ceAnaliza poslovanja lesne in- nah ivernih plošč velja iz ledustrije Slovenije za leto ta 1974;
1976 in prvo trimesečje le— da so materialni strotošnjega leta in detalnejša ški v tem obdobju porasli
analiza po OZD kaže, da so v povprečju za 100 odstotnajvečje izgube ustvarjene v kov;
proizvodnji ivernih plošč.
— da so proizvodne kapaIzdelane so bile detalnej- citete ivennih plošč maksiše analize v proizvodnji iver- malno izkoriščene, saj vse
nih plošč z namenom, da se TOZD, ki proizvajajo iverne
29

plošče delajo v 4 izmenah;
— da v prvem četrtletju
letošnjega leta ni bilo problemov plasmana ivemih plošč
in da tiudi za naslednje obdobje ni bojazni plasmana,
ker so še velike realne možnosti izvoza ivemih plošč.
Na osnovi gornjih ugotovitev so bili storjeni naslednji ukrepi:
— Marca letos je bil podpisan samoupravni sporazum
o povišanju cen ivemim ploščam za 17 odstotkov. Izgledi za realizacijo tega sporazuma so slabi.
— Aprila letos je bil podpisan samoupravni sporaaum
o dohodkovnih odnosih med
proizvajalci ivemih plošč in
pohištveno industrijo in trgovino.
. — Maja letos je sprožen
postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o dohodkovnih odnosih med primarno lesno industrijo, industrijo celuloze in gozdarstvom.
— Junija letos je sprožen
postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o dohodkovnih odnosih med proizvajalci ivernih plošč in proizvajalci lepil.
Ker je lesna surovina osnovna surovina za iveme plošče in predstavlja sedaj coa
55 odstotkov direktnih stroškov oziroma cca 38 odstotkov sedanje proizvodnje prodajne cene ivernih plošč, smo
že v »Samoupravnem sporazumu o temeljih plana gospodarjenja z gozdovi in osnovali za usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva v obdobju 1976
do 1980« temu problemu dali odgovarjajočo težo. Nasploh smo v imenovanem
sporazumu dovolj pozornosti posvetili skladnemu razvoju gozdarstva in lesne predelave z določenimi finančnimi obvezami s strani lesne
predelave in izdobave gozdnih sortimentov s strani gozdarstva.
Dejanska gibanja ne gredo
v celoti s srednjeročnimi
planskimi predvidevanji, kar
je razvidno iz analize o sprovajanju plana v gozdnem gospodarstvu. Lesna industrija
je pristala na povečanje prispevka iz 1 odstotka na 2,5
odstotka medtem ko analiza
kaže, da je tržna proizvodnja gozdarstva v letu 1976
anašala le 95 odstotkov od
planiranega povprečja v petletnem obdobju in to:
— v družbenem sektorju
103 odstotke
30

— v zasebnem sektorju 85
odstotkov
Znotraj celotne sortimentne strukture dokaj zadovoljivo poteka preskrba z lesom za mehanično predelavo, medtem ko je preskrba
z lesom za celulozo in plošče nezadovoljiva. Po srednjeročnem planu naj bi leta
1980 znašala tržna proizvodnja lesa za celulozo
in plošče 655.000 m3, medtem ko
je v letu 3 1976 znašala le
351.000 m . Obstoji upravičena bojazen potrošnikov teh
sortimentov, da planski cilj
ne bo dosežen, saj sta analiza in praksa pokazala, da
se ta problem vleče že skozi vrsto let. Razlog temu je
v nestimulativni ceni tega
lesa, ki komaj pokriva ali je
celo izpod proizvodnih stroškov v samem gozdarstvu,
medtem ko je za kupce teh
sortimentov — proizvajalce
ivernih plošč — obstoječa
cena' nesprejemljiva pa če
tudi bi cene ivernih plošč
porasle po sporazumu za 17
odstotkov. V družbenem sektorju, kjer napada dovolj
lesa za tehnično predelavo,
se stroški proizvodnje lesa
za plošče nekako pokrivajo
na račun drugih .sortimenitov, katerim trg priznava
višje cene, nemogoče je pa
to storiti v zasebnem sektorju, ki predstavlja skoraj
polovico tržne proizvodnje
slovanskih gozdov in v tistih TOZD družbenega sektorja, kjer prevladuje les za
plošče. V tem vidimo tudi

glavni vzrok v zaostajanju od
planskih predvidevanj predvsem v zasebnem sektorju
gospodarstva. Nemogoč je izhod v »zidanju cen«, ker trg
ivemih plošč tega ne prenese (priznava). Zato vidimo izhod znotraj samega
gozdnega gospodarstva tako,
da znižamo zaikonske obveznosti, ki nesorazmerno bremenijo ta gozdni sortiment.
V nasprotnem primeru obstaja bojazen, da bo naravno
lesno bogastvo ostalo neizkoriščeno, kljub veliki potrebi v industriji. Hkrati pa
bi modeme kapacitete tovarn ivemih plošč ostale neizkoriščene, čeprav je družba vanje Investirala preko
milijardo din.
Na osnovi tega postavljamo naslednje vprašanje:
»Ali obstojijo zakonske ali
druge možnosti, ki bi razbremenile les za plošče določenih dajatev in s tem stimulirale proizvajalce za večjo tržno proizvodnjo, izkoriščanje naravnih dobrin in
doseganje srednjeročnih planskih ciljev? Kdaj lahko pričakujemo pozitivne ukrepe?«
Na vprašanje je odgovoril
Rado Lipičar, namestnik republiškega sekretarja za industrijo.
Dejstva, ki jih je nakaizal
delegat v razlagi svojega
vprašanja ustrezajo dejanskemu stanju. Slovenski proizvajalci ivernih plošč so v
letu 1976 dosegli naslednje
poslovne rezultate:

000
1975 ~ V1976

din Indeks

Celotni prihodek
404.109 578.749
Porabljena sredstva 341.661 469.720
Amortizacija
52.585 57.955
Doseženi dohodek
62.448 110.028
Pogodbene obveznosti 27.623 67.633
Zakonske obveznosti
2.722
4.189
Prispevki SIS .
3.347
5.560
OD in osebni prej emki 27.311 44.613
Ostanek dohodka
1.443 —11.968
V celoti vzeto je torej slovenska proizvodnja ivemih
plošč poslovala z 2 odstotno
izgubo kljub dobrim tehnološkim postopkom in polno
zmogljivostjo kapacitet. Pri
tem pa moramo vsekakor
opozoriti na to, da sta novi
kapaciteti v Brestu in Meblu poslovali v poiskusni proizvodnji.
Naglo naraščanje cen surovinam je značilno za vso
predelovalno industrijo, pri
čemer pa so (kot je razvidno iz pregleda) v proizvod-

76/75
143
137
138
176
245
154
166
163

Strukturbtruktur
<

100
81
10
19
11,7
0,9
• 1,0
7,7

nji iveric porabljena sredstva naraščate počasneje od
celotnega prihodka. Najhitreje so naraščale pogodbene
obveznosti, kar je posledica
investiranja v nove kapacitete. Glavna teža problema
je vsekakor odgovornost
združenega dela, da pride hitro do realizacije dohodkovnih odnosov.
Delegatsko vprašanje sena^
naša na možnosti za oprostitev zakonskih ali drugih
obveznosti. Glede tega moramo ugotoviti, da TOZD, ki

posluje z izgubo, nimajo
davčne osnove in zato ne
plačajo davka iz dohodka.
V celotni kalkulaciji zakonske obveznosti predstavljajo
(poteg amortizacije, ki je obračunana samo po obvezni
stopnji) nižjo stopnjo porasta od drugih postavk in v
celotni strukturi kalkulacije
predstavljajo le 0,8 odstotka
in potemtakem ne morejo
bistveno vplivati na položaj
panoge.
Glede »določenih dajatev«,
ki naj bi razbremenile les
za iverne plošče in s tem
vzpodbudile proizvajalce k
večji proizvodnji (sečnji) tega lesa, ima skupina delegatov verjetno v mislih prispevek 13. člena zakona o
gozdovih za izvajanje dejavnosti, ki služijo neposredno
ohranitvi in krepitvi gozdnih
fondov in so določene kot
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Višina prispevka je definirana s potrebnim obsegom gozdnogojitvenih del, ki so družbeno verificirani s potrditvijo gozdnoureditvenih načrtov. Na
takšnem konceptu financiranja biološke reprodukcije je
izgrajen celoten sistem gospodarjenja z gozdovi in bi
odstopanje od tega pomenilo: ali pričakovati sredstva
iz proračunskih virov ali pa
ananjševati vlaganja v ta dela, ki pa prav za lesnopredelovalno industrijo predstavljajo temeljni interes, ker
se le na ta način lahko perspektivno pričakuje večje količine surovine. Prispevek je
treba plačati od vsega lesa,
razen za les, ki ga zasebni
lastnik uporalbi za drva in
tehnični les, ki mu je potreben ob elementarni nesreči. Višino in način oblikovanja prispevkov določa organ upravljanja gozdnogospodarske organizacije, soglasje
k temu pa daje samoupravna interesna skupnost gozdnogospodarskega območja, v
kateri so zastopani tudi delegati lesnopredelovalne industrije.
Praktično obstaja zakonska
možnost, da se posamezni
sortimenti različno obremenijo s temi prispevki. To pa
seveda pomeni, da zmanjševanje tega prispevka pri eni
grupi sortimentov zahteva povečevanje le-tega pri drugih
sortimentih, ker je treba potreben obseg sredstev zaradi obvezne izvedbe nalog po
gozdnogospodarskih načrtih,
oblikovati.
Zakonska možnost torej obstaja in je rešljiva z aktivporočevalec

»ostjo delegatov v samoupravni interesni skupnosti. Nismo pa prepričani, da bi razbremenitev teh stroškov bistveno vplivala na položaj
nekaterih proizvajalcev iveric, ker je glavna teža bremena v odplačevanju visokih
anuitet, kot je že bilo omenjeno, poslaibšala pa bi verjetno položaj v ostalih dejavnostih predelave lesa.
Dolgoročno
razrešitev
problema, kd ga zajema delegatsko vprašanje, vidimo v
bistvu le v pospešitvi dejanskih dohodkovnih odnosov v
celotni verigi od gozdne proizvodnje do trgovine. Znotraj tega procesa bodo morale
biti vključene tudi bančne
organizacije.
Sedanji poskusi urejanja
dohodkovnih odnosov, raztrgam na samoupravne sporazume med gozdarji in koristniki lesne mase in med
predelovalno industrijo in
trgovino, ne daje dovolj so-

lidne osnove za razrešitev
problemov in temeljijo na
formalno predračunskih cenovnih odnosih brez medsebojnega vpliv? subjektov gospodarjenja. Na ta način
končno dosežen dohodek nima direktnega vpliva na samo lesno proizvodnjo zato
bo nujno uroditi normative
porabe materiala in delovnega časa, ovrednotenega na
bazi samoupravnih sporazumov za posamezne faze dela in z zavezujočo odgovornostjo posameznih TOZD za
njih realizacijo. Na tej osnovi bo moralo biti normativno postavljena tudi aJkumulacija za posamezne TOZD
in v tem tudi realna cena
za tovrstno trgovino. Tako
zastavljene odnose pa lahko
medsebojno reši neposreden
samoupravni dohodkovni odnos med gozdno gospodarskimi skupnostmi, lesno predelovalno industrijo in organizacijami prometne sfere.

Možnost dopolnitve zakona o davku
na promet nepremičnin
Skupina delegatov I. oko
vrst lastnikov nepremičnin.
liša občin s področja zdrav- Takšni kandidati, ki nujno
stva in socialnega varstva je potrebujejo popolno domsko
na seji dne 16. 6. 1977 sklenila, oskrbo običajno odklanjajo
da na seji zbora združenega pomoč družbene skupnosti in
dela postavi naslednje dele si želijo s prodajo nepremičgatsko vprašanje:
nin sami zagotoviti sredstva
širom po Sloveniji in tudi za plačilo oskrbnine. Prodav Ljubljani zadnja leta po ja nepremičnin v teh primespešeno zbiramo sredstva za rih pa je obdavčena s toizgradnjo domov za varstvo likšno stopnjo, da jim ostane
in oskrbo starejših občanov poprečno le 2/3 kupnine za
S povečano kapaciteto teh do- plačevanje lastne oskrbe.
mov bo vsekakor poskrbljeno
Zaradi tega delegacija predza večjo socialno varnost sta- laga: naj se 9. točka zakona
rejših občanov.
o davku na promet nepremičRazen v večjih središčih nin (Ur. 1. SRS, št. 27/72)
kot sta Ljubljana in Maribor dopolni tako, da ne bo popa so se uprave novozgraje- trebno plačati davka od tinih domov za starejše občane stega dela kupnine, ki ga protakoj ob začetku poslovanja dajalec potrebuje za plačilo
srečale s problemom, kje do- lastne oskrbe v splošnem sobiti dovolj taikšnih varovan- cialnem zavodu.
cev za vselitev v domove, ki
Zakon o dedovanju (Ur. 1.
bodo sami plačevali domsko SRS, št. 15/76) s členi 128
oskrbnino. Prijavljeni kandi- in 129 ta problem namreč ne
dati (upokojenci)
njihov: rešuje, čeprav ima družbenosvojci in občinske skupnosti pravna oseba pravico do povsocialnega skrbstva nimajo račila izplačane socialne podovolj sredstev, da bi zago- moči iz zapuščine pokojnega
tovile redno plačevanje me- lastnika nepremičnin. Občinsocialnega
sečnih oskrbnin. Letos bo ta ske skupnosti
problem toliko večji, ker je skrbstva namreč ne bodo
v občinskih skupnostih soci- imele dovolj sredstev za
alnega skrbstva predvidena sukcesivno plačevanje domdovoljena
poraba, npr. v skih oskrbnin v obliki družLjubljani, omejena na indeks benih socialnih pomoči.
118 v odnosu na leto 1976.
Na vprašanje je odgovorila
Delegacija 1. okoliša ugo- Mara Rovan, republiška podtavlja, da bi bilo možno zvi- sekretarka v Republiškem sešati število samoplačnikov v kretariatu za finance.
Menimo, da je pobuda
domovih za starejše občane iz
poročevalec

umestna in da bi bilo tudi
z davčno politiko primerno
podpirati prizadevanje občanov — lastnikov nepremičnin,
ki so se odločili za prehod v
domsko .oskrbo, da s sred
stvi od prodaje teh nepremičnin prispevajo za oskrbo. Ob
naslednjih spremembah oziroma dopolnitvah zakona o
davku na promet nepremičnin, h katerim naj bi pristo-

pili predvidoma letošno, jesen, bi bilo zato primerno
predlagati tozadevno dopolnitev. Seveda pa bo potrebno
izoblikovati tako rešitev, ki
bo zagotavljala, da bodo
sredstva od prodaje nepremičnine v obsegu, kolikor eo
bile deležne davčne oprostitve, dejansko tudi uporabljena za namen, zaradi katerega
je bila oprostitev priznana.

Kaj je z uvozom elektronskega
računalnika za potrebe tekstilne
industrije Podravske regije?
Skupina delegatov 13. rastel komaj na cca 6 odokoliša za Zbora združenega stotkov kar še zdaleč ne zadela Skupščine SR Slovenije dovoljuje vseh dejanskih poje postavila naslednje dele- treb celotne regije, ki jih pa
z koriščenjem enega samegatsko vprašanje:
1. Zakaj se tako dolgo od ga velikega računalniškega
laga odobritev uvoza elek- centra ni mogoče reševati.
tronskega
računalnika za To je soglasna ugotovitev
tekstilno panogo v Podrav- Regijske komisije za računalski regiji, katerega bi naj ništvo.
4. Nekaj osnovnih podatuvozila Mariborska tekstilna
kov o SOZD MTT in celottovarna?
2. V zvezi s prošnjo za ni tekstilni panogi Podravodobritev uvoza računalnika ske regije (vsi detaljni poje bilo do sedaj izvedeno datki so bili že pred časom
naslednje:
posredovani Komisiji za ra— Leta 1974 je bila podpi- čunalništvo pri GZS):
sana pogodba za uvoz raču— Danes vključuje SOZD
MTT pet DO z večjim štenalnika.
— V letošnjem letu je bila vilom TOZD (nazadnje pripotrjena nabava računalnika ključeni sta bili tovarna
s strani regijske komisije za Majšperk in Teksta v fazi
računalništvo pri medobčin- priključevanja je tudi tovarskem odboru GZS za Podrav- na Volna Laško).
sko regijo, kar sovpada s
— Skupno število zaposlesprejetim razvojnim progra- nih v SOZD MTT je danes
mom računalništva in infor- cca 5500 v bodoče je predvimatike za Podravsko regijo. den porast na cca 6500.
— Skupno število zaposle— V letošnjem letu je bila
potrjena nabava računalnika nih v celotni branži je pretudi s strani komisije za ra- ko 10.000.
— V občinskem in regijčunalništvo pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
skem okviru je tekstilna pa3. Glede na potek zadnjih noga zastopana kot prioritetsestankov pri Medresorski na z oca 10 odstotkov zapokomisiji je kljub zgoraj na- slenih ter je na tretjem mevedenih odobritvam, vpraša- stu glede višine ustvarjenega
nje končne odobritve s stra- bruto proizvoda.
ni
Medresorske komisije
— Glede na že danes močvprašljiva. Zakaj?
no prisotno organizacijsko
Po izjavah in pismenem obliko po strukturi SOZD,
gradivu predstavnika našega DO, TOZD je poslovno infordelovnega kolektiva, ki je matiko za tako močno panočlan komisije za računalni- go praktično nemogoče voditi
štvo pri Gospodarski zborni- z ročno obdelavo, prav tako
ci Slovenije, naj bi v prime- pa vedno težje tudi v Skupru, če SOZD MTT ne dobi nem računskem centru CAOP
odobritve uvoza računalnika, Maribor.
dobila Podravska regija od
— Z upoštevanjem zgoraj
skupne za letos predvidene navedenih dejstev je dejankvote za Slovenijo komaj sko poslovanje SOZD MTT
cca 3 odstotke sredstev, kar z možnostjo spremljanja poje glede na velikost in potre- datkov za poslovne odločitve
be celotne regije izredno in zadostno količino in ažurmalo.
nostjo podatkov v veliki meV primeru odobritve SOZD ri odvisno od instalacije laMTT bo navedni procent na- stnega računalnika. Pet let31

na praksa v skupnem centru
(CAOP), dokazuje da je V fazi razvoja v kateri je SOZD
MTT koriščenje skupnega
centra operativno pre6korno
(predvsem zmanjšanje ažur
nosti), ter vezano s previsokimi stroški;
5. Kratek opis delovanja
službe AOP v SOZD MTT.
— Na računalniku v Cei ju
(Merx), na skupnem računal-,
niku v Mariboru (CAOP) in
računalniku UNI AL (Kidričevo) izvajamo danes osem
večjih področij
obdelav,
predvsem
računovodskega
značaja, za katere je značilno, da s poslovanjem v
SOZD prizadenejo najmočnejše, predvsem organizacijske sprememba (materialno
knjigovodstvo, obračun osebnih dohodkov, obračun saldakontov kupcev in dobaviteljev, obračun osnovnih sredstev, področje prodaje in
planiranja itd.)
— Vsa področja obdelav so
izvedena za celotni SOZD in
organizacijsko prilagojena potrebam obračunov po nivojih
SOZD, DO, TOZD.
— Stroški obdelav na zunanjih centrih so na veliko število obdelav danes že nekoliko višji kot bi bili na lastni instalaciji (cca 20.000 do
30.000 ND na mesec). Glede
na predviden razvoj bodočih
aplikacij (obdelav) predvidevamo letni porast stroškov
v višini 1,5 milijona ND ob
upoštevanju današnjega načina obdelav, ko ne moremo
koristiti lastnega računalnika.
Prav tajko bi predvideni last
ni računalnik omogočal še
precejšnjo rezervo prostih
kapacitet, katere bi koristile
še ostale DO iz tekstilne panoge.
— Lastni računalnik bi
moral biti instaliran v okviru tekstilne panoge tudi zaradi predvidenega razvoja
procesnega računalništva, ki
je zelo učinkovito prav v
tekstilni panogi:
6. Konkretna
vprašanja
vključno s vprašanjem pod
točko 1 in 3 glasijo:
— Kdaj bo SOZD MTT dobil odobritev za uvoz sistema, ki bi ga sikupno koristila celotna tekstilna industrija Podravske regije, oziroma
če odobritve ne bo želimo
konkretno strokovno tolmačenje zakaj ne?
— Zakaj se s strani Medresorske komisije tako dolgo
odlaga končna odločitev, oziroma zakaj Medresorska komisija tako poredko sklicuje
sestanke, čeprav je seznanje32

na z izredno perečo problematiko na področju računalništva, ki povzroča visoke
dodatne stroške celotnemu
gospodarstvu?
— Zakaj Medresorska komisija pismeno ne potrjuje
vseh svojih sklepov neodvisno ali so rešitve negativne
in jih dostavlja v vednost
posameznim prosilcem, ki so
zaradi tega neinformirani in
postavljeni pred nemožnost
nadaljnjega planiranja.
Na vprašanje je odgovorila
Milena Bakčevič. pomočnica
republiškega sekretarja za
mednarodno sodelovanje.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je v letu 1976 za
uvoz računalniške opreme
namenil 121,5 mio dinarjev
ali 15 odstotkov kvote za
uvoz opreme s konvertibilnega področja v letu 1976; od
ga področja za obdobje 1977—
avansa za uvoz opreme s te1980 pa 5 odstotkov ali
222,3 mio dinarjev, oziroma
skupaj 343,8 mio dinarjev.
Ob tem je strokovno obravnavo zahtevkov poveril
posebni komisiji za razporejanje uvoza računalniške
opreme.
Medresorska komisija za
razporeditev uvoza opreme je
dosedaj prejela 232 zahtevkov za uvoz računalniške
opreme v skupni vrednosti
nekaj nad 1200 mio dinarjev.
Zahtevki za uvoz računalniš
ke opreme bistveno presega
jo predvidena sredstva za
uvoz te opreme, kakor tudi
ipožnosti SR Slovenije za
uvoz opreme s konvertibilnega področja v tem trenutku. Poleg tega se pri uvozu
računalniške opreme pojavljajo še nekatera dodatna
vprašanja. Gre predvsem za
razlike v pristopu za oblikovanje mreže računalnikov v
SR Sloveniji, dokajšnjo nepripravljenost zainteresiranih
uporabiiikov za povezovanje,
kakor tudi za nerazčiščene
razmere na področju domače
proizvodnje določene raču
nalniške opreme. Po nekaterih podatkih je bilo v SR
Sloveniji dne 31. 5. 1978 instaliranih 287 računalniških
enot različnih zmogljivosti,
24 različnih proizvajalcev.
V okviru odobrenih globalnih vrednosti za uvoz računalniške opreme je medresorska komisija odločila o
131 zahtevkih ter sprejela
sklepe o uvozu računalniške
opreme v skupni vrednosti
340,8 mio dinarjev. Pri tem
so bili pozitivno rešeni tisti
zahtevki, ki pomenijo opti-

malno izkoriščanje obstoječih
računalniških
zmogljivosti,
nadomestitev iztrošene opreme ter priključitev na večje
računalniške
enote. Uvoz
opreme za nove računalniške centre praktično ni
bil odobravan.
Nadaljnji uvoz računalniške
opreme zahteva poglobljene
analize predvsem v naslednjih smereh:
-— sprejem celovite politike razvoja računalništva in
informatike v tem srednjeročnem razdobju,
— uskladitev potreb z možnostmi uvoza računalniške
opreme in v tem okviru terminsko odlaganje določenih
projektov, maksimalno izrabo
obstoječih zmogljivosti in
ustrezno povezovanje tako
panožno kot regijsko,

— vzdpodbuditev domače
proizvodnje določene opreme,
kakor tudi racionalno izrabo
možnosti uvoza dela. računalniške opreme iz vzhodno evropskih socialističnih držav,
predvsem NDR.
Po programu dela Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bb v jeseni leta 1977
predloženo Skupščini SR Slovenije gradivo o nadaljnjem
razvoju
računalništva SR
Slovenije.
Na teh osnovah bo obravnavan tudi zahtevek SOZD
MTT Maribor za uvoz elektronskega računalnika za potrebe- tekstilne industrije podravske regije, ki je bil dosedaj obravnavan le v organih GZ Slovenije, zahtevek
pa je bil medresorski komisiji predložen šele 15. 7. 1977.

Kdaj bo Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije predlog zakona o samoupravljanju in medsebojnih razmerjih v upravnih organih?
Skupina delegatov kultur- , predlog zakona o samouprav,
no-prosvetnega področja 6. ljanju in medsebojnih razobmočja — Celje je posta- merjih delavcev v upravnih
vila naslednje
delegatsko organih? Ali se v primeru,
da navedeni republiški zavprašanje:
Zbor združenega dela Skup- kon še ne bo kmalu izdan,
ščine SR Slovenije je na 11. lahko neposredno uporabljaseji dne 29. 1. 1975 obravna- jo določila IV. dela zakona
val in sprejel osnutek zako- o združenem delu, kot to
na o samoupravnih pravicah navaja v svojem mnenju koin obveznostih delavcev ter misija Skupščine SFRJ za
o razmerjih pri dielu v spremljanje izvajanja zakona
upravnih organih v SR Slo- o združenem delu (Poročeveniji, Izvršnemu svetu Skup- valec skupščine SRS, letnik
ščine SR Slovenije pa nalo- II, številka 14, Ljubljana,
žil obveznost, da pripravi 31. 5. 1977, stran 58)?
Na vprašanje je odgovoril
predlog zakona z upoštevanjem pripomb delegatov in Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja v Sekreskupščinskih teles.
Zakon se kasneje pojavlja tariatu za pravosodje, organiv programu dela skupščin- zacijo uprave in proračun.
skih zborov za obdobje od
Specifična vprašanja v zveseptembra 1975 do julija 1976 zi s samoupravljanjem in deter v delovnem gradivu za lovnimi razmerji delavcev v
programe za obdobje od sep- upravnih organih bodo urejetembra 1976 do julija 1977 na z zakonom o državni
na strani 1; točka A/3 z upravi v SR Sloveniji (delov',
naslovom: Zakon o samo- ni naslov). Ta zakon naj bi
upravljanju in o medseboj- celovito urejal vsa za državnih razmerjih delavcev v ne organe pomembna vpraupravnih organih.
šanja in naj bi torej poleg
Delavci upravnih organov
-amoupravljanja in delovnih
ki so prav tako obvezni no
•azmerij vseboval sistemske
velirati in posodobiti svoje ioločbe o organizaciji repusamoupravne akte na osnov'
bliških upravnih organov, o
zakona o združenem delu
hmeljnih načelih za organiso v dilemi, ker še ni izde
acijo občinskih upravnih orlan nov predpis o samo
canov, o razmerjih upravnih
upravnih pravicah delavcev organov do skupščin in izna tem specifičnem delovnejr vršnih svetov, do samoupravpodročju.
nih interesnih skupnosti in
Vprašanje:
drugih samoupravnih subjekKdaj bo Izvršni svet pred- tov ter zlasti do družbenopoložil Skupščini SR Slovenije litičnih organizacij, o sred-

štirih za delo upravnih organov in dohodku delavcev delovnih skupnosti ter organov,
o delovnem času in dragih
za upravo "bistvenih vprašanjih.
V času priprav predloga
zakona o samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev
ter o razmerjih pri delu v
upravnih organih v SR Sloveniji, katerega osnutek je
bil sprejet 20. 1. 1975, so se
v okviru Zveznega sveta za
vprašanja družbene ureditve
pričete razprave o širši problematiki državne uprave v
SFRJ. Te razprave in proučevanja so privedle do spoznanja, da je spričo vloge in
položaja državnih organov v
našem družbenopolitičnem sistemu potrebno na enotnih
osnovah z zveznim zakonom
urejati vsa sistemska vprašanja državnih organov, vključno z družbenoekonomskim
položajem delavcev v teh
organih. Sočasno pa je potekal tudi postopek za sprejem zakona o združenem delu, zato je bila nadaljnja
priprava republiškega zakona o samoupravljanju odložena.
Dosedanje razprave o zveznem zakonu o osnovah sistema državne uprave so potekale predvsem v zveznih in
republiških organih družbenopolitičnih organizacij ter v
svetih za vprašanja družbene
ureditve. Po prvotnem programu dela zveznih organov
naj bi bil omenjeni zvezni
zakon pripravljen koncem
preteklega oziroma v začetku
tega leta, kasneje pa je bil
ta rok premaknjen v sredino
tekočega leta. Navedenim rokom je bil prilagojen program
dela pri pripravi

ustreznega republiškega zakona; le-ta naj bi zaostajal
najmanj za eno fazo postopka za zveznim sistemskim
zakonom. Poleg tega pa bo
moiral republiški zakon o
državni upravi upoštevati tudi republiški zakon o delovnih razmerjih, ki je pravkar
v razpravi.
Vsa bistvena vprašanja državne uprave, predvsem pa
njena razmerja do družbenih svetov, kot nove institucionalizirane oblike sodelovanja družbenopolitičnih organizacij in državnih organov,
še niso dokončno razčiščena.
Vendar pa si bo Izvršni svet
prizadeval, da bo predlog za
izdajo republiškega zakona o
državni upravi še v tem letu predložil Skupščini.
Ta čas je še vedno v veljavi zakon o samoupravljanju in delovnih razmerjih
delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/65), ki
po svoji vsebini mi v nasprotju z ustavo in zakonom
o združenem delu. Navedeni
zakon vsebuje temeljne določbe o samoupravnih organih in načinu odločanja delavcev v državnih organih;
glede tistih določb, ki v veljavnem zakonu o samoupravljanju niso dovolj razčlenjene, pa je po našem mnenju mogoče neposredno uporabljati določbe IV. dela zakona o združenem delu. To
velja' zlasti za volitve in sestavo samoupravnih organov,
odločanje z osebnim izjavljanjem, samoupravno kontrolo,
odgovornost za opravljanje
samoupravijalskih funkcij, za
družbeno dogovarjanje in- samoupravno sporazumevanje
itd.

Kdaj bo Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek
zakona o usmerjenem izobraževanju?
Skupina delegatov kultur- braževanje, odbor piri IS za
no-prosvetnega področja 6. spremljanje reforme šolstva
območja Celje je zastavila idr.). Ustanovljen je bil odnaslednje delegatsko vpraša- bor zborov Skupščine SR Slonje:
venije za usmerjeno izobraV marcu in aprilu 1976 je ževanje in sprejet samoupravbil v javni razpravi osnutek ni sporazum o osnovah plaprojekta za preosnovo sred- na vzgoje in usmerjenega iznjega šolstva v usmerjeno iz- obraževanja v SR Sloveniji
obraževanje. Republiška kon- za obdobje 1976/80, ki v
ferenca SZDL Slovenije in 14. členu nakazuje uvedbo
Gospodarska zbornica Slove- novih učnih programov v vse
nije sta zbrali pripombe in prva razrede usmerjenega
predloge
javne razprave. izobraževanja v šolskem letu
Problematika je bila tudi ka- 1979/80. Obravnavo realizacisneje na dnevnih redih sej je nalog na področju vzgoje
nekaterih republiških orga- in izobraževanja je Skupščinov (RK za vzgojo in izo- na SR Slovenije predvidela
poročevalec

v svojem delovnem načrtu
za obdobje od septembra
1975 do julija 1976 ter v
programu dela za obdobje
od septembra 1976 do julija
1977 — za prvo tromesecj'e
1977 (stran 5, točka 13). Vendar se skupščina SR Slovenije doslej še ni seznanila s
celotnim spletom vprašanj v
zvezi z reformo srednjega
šolstva (sistem, vsebina, organizacija, finančna sredstva, kadri, predpisi idr.),1 s
čimer bi načrtovalcem projekta reforme inicirala nove
vzpodbude.
Vprašanje:
Kdaj bo izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije
v obravnavo osnutek zakona
o usmerjenem izobraževanju?
Na vprašanje odgovoril Leopold Kejžar, namestnik
predsednika
Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje.
V javni razprava, ki jo je
organiziral svet za. vzgojo in
izobraževanje pri predsedstvu
Republiške konference SZDL
Slovenije o gradivu »Preobrazba srednjega šolstva v
usmerjeno
izobraževanje«,
sprejetim v komisiji IiS za
pripravo in izvedbo akcije
reforme, je sodeloval zelo
širok krog delavcev in delovnih ljudi v krajevnih
skupnostih, diruštvih in družbeno-političnih organizacijah
na nivoju občin ter republike. Širok krog delavcev v
TOZD je tudi neposreidno sodeloval v razpravah o gradivu, ki jih je organiziral republiški svet zveze sindikatov Slovenije skupaj z gospodarsko zbornico Slovenije.
Razpravljale! so potrdili temeljna idejna izhodišča preobrazbe vzgojnoizobraževalnega sistema ter podprli tudi nekatere konkretne rešitve. Prispevala pa je številna
mnenja in predloge, ki so
terjali nadaljnje izpopolnjevanje gradiva ter pomenili
hkrati smernice . za oblikovanje ustreznejših sistemskih
rešitev in vsebinske zasnove
vzgojnoizobraževalne dejavno-

sti. Med
pomembnejšimi
predlogi so bila zlasti opozorila, da mora biti sistem
usmerjenega
izobraževanja
zasnovan kot
celovit in eno1
ten sistem izobraževanja za
poklice od najnižje do najvišje stopnje zahtevnosti, da
mora še v večji meri ustrezati potrebam združenega dela in . potrebam splošnega
družbenega razvoja, da mora odločneje podpreti racionalnost in učinkovitost izobraževanja teir najširše uveljaviti peirmanenitnost izobraževanja za delo kot temeljno
sestavino sistema. Javna razprava je dalla pobude za
usklajevanje med republikami in pokrajinami in oblikovanje bolj enotnih sistemskih rešitev.
V skladu s stališči razprave teče nadaljnje strokovno delo za pripravo in vsebino usmerjenega izobraževanja. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, ki do obravnaval celotno tematiko sedanjega
srednjega in visokega šolstva
in izobraževanje odraslih, bo
Izvršni svet Skupščine SRS
predložil Skupščini SRS v
septembru 1977 tako, da bo
mogoče pravočasno izvesti
vse faze zakonodajnega postopka ter izvršiti druge strokovne in politične priprave
za urejanje novega sistema
in vsebine usmerjenega izobraževanja do roka, ki je
predviden s samoupravnimi
sporazumi o temeljih plana
usmerjenega izobraževanja,
ki so bili sprejeti v juniju
1977.
Strokovne priprave bodo
pripravljene dovolj zgodaj,
da bi tiste izobraževalne organizacije, ki bodo razpolagale z ustrezno programsko
orientacijo lahko pričele uvajati nove vzgojnoizobraževalne programe v 1. letnike tudi že s šolskim letom 1978/
79, če se bodo v pristojnih
posebnih izobraževalnih skup.
nostih tako odločili in zagotovili potrebne materialne in
druge pogoje.

Štetje kadrovskega roka v JLA v pokojninsko dobo
Skupina delegatov kulturno- lovanju s Skupnostjo pokojprosvetnega področja 6. ob- ninskega in invalidskega zamočja — Celje je zastavila varovanja čimprej prouči
naslednje delegatsko vpraša- možnost vštevanja kadrovskenje:
ga roka v pokojninsko dobo
Socialno-zdravstveni zbor zlasti za tiste primere, ko so
Skupščine SR Slovenije je obvezniki služili nadpoprečna svoji seji v decembru 1972 no dolg kadrovski rok.
sprejel sklep, naj Republiški
Vojni obvezniki, ki so s
sekretariat za delo v sode- kadrovskim rokom služili do33

movini, so v neenakopravnem položaju napram tistim
občanom, ki niso služili kadrovskega roka in ki so v tem
času pridobivali osebni dohodek ter pridobili pokojninsko dobo. Zlasti so prizadeti
vojni obvezniki, ki so v prejšnjih letih služili nadpoprečno dolg kadrovski rok. V prvih povojnih letih so se
mnogi vojni obvezniki tudi
prostovoljno izrekli za službo v posebnih rodovih JLA
(Titova garda, KNOJ) ali pa
so bili po posebnih kriterijih
izbirani za te rodove vojske,
v katerih je bila odgovornejša in napornejša služba.
Prav bi bilo, da se tem kategorijam zavarovancem všteje kadrovski rok v pokojninsko dobo. če je potrebno, se
naj sproži postopek za spremembo zveznega zakona o
pokojninskem zavarovanju, s
čimer bi se ta pravica uvedla za vse občane SFRJ.
Vprašanje: '
Ali je izvršen navedeni
sklep socialno-zdravstvenega
zbora iz leta 1972?
Ali je bilo opravljeno evidentiranje upravičencev in
narejen predhodni izračun
sredstev za priznanje te pokojninske dobe?
Na vprašanje je odgovorila Anka Tominšeik, namestnica republiškega sekretarja za
delo.
Po veljavnih predpisih, se
od osvoboditve dalje kazenski rok ne všteva v pokojninsko dobo, tudi ne kadrovski rok, ki ga je občan
služil v KNOJ. Služba v
KNOJ se všteva v pokojninsko dobo samo pod pogoji
iz 142. člena bivšega temeljnega zakona o pokojninskem
zavarovanju iz leta ,1957.
Ob pripravi in sprejemanju sedaj veljavnega republiškega zakona o pokojninskem zavarovanju je bilo
vprašanje priznavanja kadrovskega roka v pokojninsko
dobo izredno aktualno in je
socialnozdravstveni
zbor
sprejel sklep, na katerega
opozarja skupina delegatov.
Poleg omenjenega sklepa je
zibor sprejel tudi sklep, da
je treba to vprašanje reševati sporazumno in v sodelovanju z drugimi republikami.
Sklep socialno-zdravstvenega zbora doslej ni bil izvršen
v taki meri, da bi bila republiki skupščini že predložena
ustrezna rešitev. Republiški
sekretariat za delo in skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja sta, upoštevajoč omenjeni sklep, v
34

okviru svojih pristojnosti
podvzela tiste naloge, ki sta
jih lahko opravila.
V pripravah za uskladitev
sistema pokojninsko invalidskega zavarovanja z ustavo
sta že v letu 1974 opozorila
na rešitev omenjenega problema. V dosedanjih razpravah o usklajevanju sistema z
ustavo pa so pristojni republiški organi in organizacije
sprejeli stališča, da tega problema ne kaže parcialno reševati, temveč v okviru korenitih sprememb sistema pred
katerimi neposredno stojimo.
Upoštevajoč to stališče predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju, ki je predložen republiški skupščini, ne vsebuje rešitev omenjenega vprašanja.
Pri reševanju omenjenega
problema smo morali upoštevati tudi določilo 5. odstavka
75. člena zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki
je do zadnje novele tega zakona, sprejete koncem preteklega leta, določalo, da se
pokojninska doba, dopolnjena do 31. decembra 1972 računa po predpisih, ki so bili
v veljavi do omenjenega dne.
Novela tega zakona, sprejeta
decembra 1976, pa omogoča
republikam in avtonomnim
pokrajinam, da priznanje poedinih Obdobij v pokojninsko dobo rešijo na drugačen način, kot je bilo urejeno z zveznimi predpisi, veljavnimi do konca leta 1972.
Ne glede na tako pravno mož-

nost pa menimo, upoštevaje
tudi omenjeni sklep socialnozdravstvenega zbora, da politično ne bi bilo sprejemljivo,
če bi ga rešili samo v Sloveniji, ker ga je potrebno reševati sporazumno in v sodelovanju z drugimi republikami
in AP.
V zvezi z realizacijo sklepa
socialno-zdravstvenega zbora
moramo tudi opozoriti, da
doslej sprejete resolucije o uresničevaniju ekonomske politike v posameznih letih niso
omogočale širjenja pravic na
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S priznanjem kadrovskega roka v
pokojninsko dobo pa bi se
obstoječe pravice bistveno
povečale. 2e leta 1972 je bilo
ocenjeno, da bi priznanje tega obdobja v pokojninsko dobo imelo za posledico, da bi
se izdatki na področju pokojninskega zavarovanja povečali letno za okoli 80 mio
din.
Evidentiranje upravičencev
ni bilo opravljeno, ker bi taka naloga terjala ogromna
materialna sredstva in angažiranje dodatnih strokovnih
delavcev, ki jih nimata na
razpolago niti skupnost niti
SR za delo. Strokovna služba skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
pa je koncem preteklega leta, na podlagi razpoložljivih
pokazateljev, ocenila, da bi
se izdatki skupnosti, če bi se
kadrovski rok štel v pokojninsko dobo, povečali v letošnjem letu za okoli 120 mio
din.

Ali sredstva javnega obveščanja delo
delegatov predstavljajo na ustrezen
način?
Skupina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva
za Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije je zastavila enako vprašanje kot
ga je v imenu skupine delegatov postavil delegat Oton
Kampuš na seji Zbora občin

22. junija 1977.
Enak odgovor, ki smo ga
objavili v 18. številki »Poro
čevalca« 28. junija 1977 je posredoval Marijan Gogala, svetovalec v Sekretariatu za informacije Skupščine SR Slovenije.

ZBOR OBČIN — 19. 7. 1977
Uresničevanje resolucije Skupščine
SR Slovenije o osnovah kadrovske
politike v SR Sloveniji
Peter Polak, dipl, ing. vodja skupine delegatov 8. okoliša gospodarskega okoliša za
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je zastavil

naslednje delegatsko vpirašanje:
Skupina delegatov za ZZD
in ZO Skupščine SR Slovenije v naši občini je na svo-

jem sestanku dne 30/6—1977
obravnavala dokument Uresničevanje resolucije Skupščine SR Slovenije o osnovah
kadrovske politike v SR Sloveniji in na podlagi predloženega gradiva, razprav v bazi in na samem sestanku
sprejela sklep, da se v zborih republiške skupščine postavi zakonodajalcu naslednje
vprašanje:
K poglavju 3. 2. se postavlja vprašanje, kakšni ukrep,!
so bili prevzeti za usmerjen
razpis štipendij iz združenih
sredstev, ki so jih predlagali
podpisniki?
Skupini sta mnenja in podpirata ukrep za usmerjen razpis štipendij iz združenih
sredstev, ker se ugotavlja, da
bo primanjkovalo kadra oziroma, da je premalo zanimanja s strani mladih predvsem
za študij tehniških smeri.
Na vprašanje je odgovorila
Breda Cajhen, republiška
podsekretarka v Republiškem
komiteju za vzgojo in izobraževanje.
Osnovna težnja, ki jo zasledujemo pri nadaljnjem izpopolnjevanju sistema štipendiranja je v tem, da bi štipendiranje kot sestavni del
razvojne in kadrovske politike združenega dela imelo pomembnejšo vlogo pri usmerjanju mladine v izobraževanje v skladu s kadrovskimi
potrebami. Nosilci štipendijske politike morajo zato postati delavci v združenem delu, da bodo s svojim odločilnim vplivom na načrtovanje
kadrovskih potreb in na usmerjanje sredstev za štipendiranje tako vlogo štipendiranja tudi uresničevali. Pomembno podlago za nadaljnje
izpopolnjevanje štipendijske
politike je dala razprava v
vseh zborih Skupščine SR
Slovenije, ki so sprejeli tudi
stališča o oblikovanju štipendijske politike. O izvajanju
štipendijske politike bodo na
priporočilo Skupščine SR,
Slovenije celovito razpravljale tudi skupščine občin. Na
osnovi sklepov in stališč vseh
teh razprav bodo dopolnjeni in spremenjeni tudi družbeni dogovor o oblikovanju
in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji, samoupravni sporazumi o štipendiranju kot tudi samoupravni splošni aikti temeljnih organizacij združenega dela.
Za usmerjanje razpisov štipendij iz združenih sredstev
so bili nekateri ukrepi že
sprejeti. Ze v razpisih teh
štipendij za 3.1. 1976/77 so
poročevalec

bile marsikje navedene prednostne stroke z namenom, da
bi tudi štipendiranje iz združenih sredstev usklajevali s
kadrovskimi potrebami. Pomembni so bili tudi sklepi
6. in 7. seje skupne komisije
podpisnic samoupravnih sporazumov o štipendiranju na
republiški ravni. Sklep 6. seje z dne 25/11—1976 je določal, da se pri dodeljevanju
štipendij iz združenih sredstev za prednostne stroke, kamor sodijo zlasti določeni
tehniški profili in drugi deficitarni poklici,
upošteva
cenzus 2.000,00 din na družinskega člana prosilca, pri
podeljevanju štipendij za suficitarne pofelice pa cenzus
1.000,00 din. Ta sklep so skupne komisije podpisnic samoupravnega sporazuma o štištipendiranj-u v občinah upoštevale. Na svoji 7. seji dne
21/6—1977 pa je skupna komisija podpisnic na republiški ravni sprejela kriterije za
razpis štipendij iz združenih
sredstev v S. 1. 1977/78. Skupne komisije podpisnic v občinah te kriterije v svojih
razpisih povzemajo. V razpisu
štipendij za šol. 1. 1977/78 je
določen cenzus v višini za-

jamčemega osebnega dohodka tudi samoupravne interesne nosti posamezne samoupravoziroma 14-kratnega faktorja skupnosti socialnega skrb- ne interesne skupnosti na
katasterskega dohodka na stva,
otroškega
varstva, tem področju.
člana družine. Za kadrovslko zdravstvenega varstva, pokojUstava SRS v 207. členu
usmerjanje štipendij iz zdru- ninskega in invalidskega za- določa, da je izobraževanja
ženih sredstev pa sta v tem varovanja, skupnosti telesne in usposabljanje otrok z
razpisu zlasti pomembna kri- kulture, sikupnosti za zapo- motnjami v razvoju brezplačterija, po katerih imajo pred- slovanje ter druge zaintere- no. V primerih, ko je zaradi
nost:
sirane samoupravne interesne uspešnega usposabljanja ne— kandidati za poklioe, ki skupnosti. Naloge in obvez- obhodno, da otrok živi izven
jih za svoje območje določi- nosti na tem področju opre- družine (v domu ali pri rejnijo skupne komisije podpis- delijo prizadete samoupravne ški družini), je nujno zagonic samoupravnega sporazu- interesne skupnosti s samo- toviti tudi tisti del domske
ma o štipendiranju v obči- • upravnim sporazumom.
ali rejniške oskrbe, ki presenah, s tem da pri tem upoPostopek za sklenitev take- ga normalne stroške vzdržeštevajo podatke skupnosti za ga samoupravnega sporazuma vanja otroka v družini. Strozaposlovanje o prostih učnih že teče in pričakujemo, da ški vzgojnega programa in
mestih in kadrovskih štipen- bo sporazum še v letošnjem druge terapevtske oziroma
dijah, srednjeročne kadrov- letu podpisan, če se samo- rehabilitacijske dejavnosti, ki
ske potrebe organizacij zdru- upravne interesne skupnosti se izvaja v domu, pa so seženega dela in stanje kadrov- o delitvi nalog na tem pod- stavina usposabljanja in za
skih štipendij v občini;
ročju ne bi mogle sporazu- njih na noben način ni mo— kandidati, ki so po mne- meti in bi bilo s tem ogro- goče obremenjevati staršev.
nju službe poklicnega usmer- ženo usposabljanje prizade- Po našem mnenju Ustava
janja za izbrano šolo ali po- tih otrok, bo izvršni svet SRS s to določbo zagotavlja
klic primernejši.
skupščine SRS
predlagal tem otrokom brezplačno izKriteriji razpisa za šolsko skupščini SRS da z dopolnit- obraževanje in usposabljanje,
leto 1977/78 omogočajo iz- vijo zakona o izobraževanju vzdrževanje otroka pa je slej
razitejše uveljavljanje načela in usposabljanju otrok in ko prej dolžnost staršev, ki
kadrovskega usmerjanja šti- mladostnikov z motnjami v zato v skladu s svojimi mapendij iz združenih sredstev, telesnem in duševnem razvo- terialnimi možnostmi prevzeše večjo oporo pa bo temu ju, opredeli naloge in obvez- majo stroške vzdrževanja.
usmerjanju dal spremenjeni
in dopolnjeni družbeni dogovor o oblikovanju in izvajaDRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR —
nju štipendijske politike v
SR Sloveniji.
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Ali je dopustno obremenjevati starše
za njihov prispevek k usposabljanju
in oskrbi otrok, kadar so ti v zavodskem varstvu ali v rejniški družini?
Delegatsko vprašanje sku- ju, pa do vključitve v delo.
pine delegatov za Zbor občin Temeljni namen usposabljaiz občine Ljubijana-Center pa nja je, da se bo tak otrok v
je naslednje:
skladu s svojimi možnostmi
1. Ali je dopustno obreme- in sposobnostmi v največji
njevati starše za njihov pri- možni meri vključil v normalspevek k usposabljanju in no življenje in delo.
oskrbi otrok, kadar so ti v
Družbena skrb za prizadezavodskem varstvu ali v rej- tega otroka zajema vrsto deniški družini?
javnosti od socialnega var2. Katera samoupravna in- stva in zdravstvene rehabiliteresna skupnost ali social- tacije do različnih oblik iznega skrbstva ali izobraževa- obraževanja in usposabljanja
nja krije stroške oskrbe ot- za življenje in delo. Vse te
rok v zavodskem varstvu ozi- dejavnosti pokrivajo s svoroma rejništvu?
jimi programi samoupravne
Na vprašanje je odgovorila interesne sikupnosti s podBreda Cajhen, repuiblišlia ročja družbenih dejavnosti.
podsekretarka v Republiškem Zakon o izobraževanju in
komiteju za vzgojo in izob- usposabljanju otrok in mlaraževanje.
dostnikov z motnjami v teUsposabljanje otrok in mla- lesnem in duševnem razvoju
dostnikov z motnjami v tele- (Ur. 1. SRS, št. 19/76) zato
snem in duševnem razvoju je ni opredelil odgovornosti pocelovit proces, ki zajema naj- sameznih nosilcev družbene
raz'ičnejše oblike družbene skrbi za prizadetega otroka,
skrbi za prizadetega otroka., temveč v 8. členu določa, da
in traja od predšolske stop- zagotavljajo pogoje za usponje oziroma od takrat, ko pri sabljanje teh otrok izobraže
otroku odkrijemo motnje v valne skupnosti, v okviru svotelesnem in duševnem razvo- jega delovnega področja pa
poročevalec

Kako Izvršni svet ocenjuje izvajanje
50. člena zakona o razlastitvi
in prisilnem prenosu pravice uporabe?
Kako Izvršni svet ocenjuje nem dogovoru popuščati zaizvajanje 50. člena zakona o htevam razlaščenca.
razlastitvi in prisilnem preZakon določa, da mora
nosu pravice uporabe?
prejšnji lastnik kot razlaščeDelegat Družbenopolitične- nec dobiti pravično odškoga zbora Skupščine SR Slo- dnino in drugo ustrezno stavenije Rudi Koprivnik jie na novanje. Pri praktičnem iz41. sejii zboira dne 22. junija vajanju te žaikoosike določbe
1977 postavil naslednje dele- so se do sedaj uporabljale
družbeno neustrezne rešitve.
gatsko vprašanje:
Razlaščenec je dobil polno
Zakon o razlastitvi in pri- odškodnino,
poleg tega
silnem prenosu pravice upo- pa je moral razlastitveni
rabe v 50. členu zielo na splo- upravičenec t. j. družbeno
šno ureja premoženjisikio-pra- pravna
oseba,
ki
vna razmerja med razlastit- razpolaga z družbenimi sredvenim upravičencem in razstvi, preskrbeti drugo ustrelaščencem. 2a reševanje zno stanovanje. Tako n. pr.
vprašanj kot so določitev ostane odškodnina razlaščenodškodnine, nadomestno sta- cu v prosto razpolago, nanovanje, preselitev itd. sta mesto da bi jio uporabil za
dani dve možnosti: spora- naJkup novega stanovanja, ali
zumni dogovor ailii postopek hiše. Poleg tega postavljeno
pred pravnim organom ozirazlaščenci oziirOima osebe,
roma sodiščem. Ker je razla- ki se morajo izseliti iz stastitveni upravičenec kot in- novanjskih prostoru? zaradi
vestitor omejen s kraitkiiimi rušitve zgradbe, različne zaroiki gradnje, še izogiba rehteve o velilkpisti, lokaciji,
šeivanja spornih zadev med opremljenosti itd. nadomeststrankami pred sodiščem, nih stanovanj.. Kolikor jSai
ker so postopki predolgi. razlastitveni upravičenec teZato se mora pri sporazumga ne ugodi, nočeljo ®klanM
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sporazuma, kar ima za po- gotovitve ustreznega stanosledico zavlačevanje gradnje vanja razlaščencu stanovanjin s tem povzročanje občut- skih prostorov, na katenih
ne gospodarske škode. Tako ima ta ali lastninsko pravico,
ravnanje razlaščencev je tu- ali pa le stanovanjsko pravico,
di posledica dejstva, da mu preden se ti prostori porudružba zagotovi nadomestno šijo oziroma uporabijo za
stanovanje, ne da bi pri tem druge namene. Pri razlastitvi
karkoli prispeval. Poleg tega stanovanj oziroma stanotako stanje pogojujejo tudi vanjskih hiš ločimo dva prineekonomske stanarine, saj mera in sicer primer imetje razlaščencu eltoanomičneje nika stanovanjske pravice in
vložiti nekaj deset milijonov primer lastnika stanovanja
dinarjev na hranilno knjiži- oziroma stanovanjske hiše.
V prvem primeru ne prico, dobivati obresti in plačevati relativno nizke stana- haja do problemov, ker
rine za najemno stanovanje, imetnik stanovanjske pravikakor pa s tem denarjem ce na stanovanjskih prostokupiti lastno stanovanje. Re- rih, ki se razlastijo zaradi
zultat vsega tega je popol- . rušenja, dobi enako, to je
noma zakonito neupravičeno stanovanjsko pravico na drubogatenje na račun družbe. gih ustreznih stanovanjskih
Zato postavljam Izvršne- prostorih.
Lastnik razlaščenih stanomu svetu Skupščine SR Slovanjskih prostorov ima pred
venije dve vprašanji:
1. Kako Izvršni svet oce- rušenjem stavbe prav tako
njuje izvajanje 50. člana za- pravico do drugih stanovanjkona o razlastitvi in prisil- skih prostorov, na katerih
nem prenosu pravice upora- pridobi stanovanjsko pravico. Glede lastninske pravice,
be in
ki jo ima na teh prostorih,
2. In ali ima Izvršni svet
namen sprejeti uiterepe, ki pa razen zakona o razlastibodo zagotovili racionalnej- tvi in prisilnem prenosu prašo porabo družbenih sred- vice uporabe (10. člen), tako
stev in s tem preprečiti ne- zvezna kot republiška ustaupravičeno bogatenje na ra- va določata, da je mogoče
neprimičnine, na katerih
čun družbe.
Na vprašanje je odgovoril ima kdo lastninsko pravico,
Miha Wohinz, svetovalec Iz- razlastiti le proti pravični
vršnega sveta Skupščine SR odškodnini, če to zahteva na
podlagi zakona ugotovljen
Slovenije:
Zakon o razlastitvi in pri- splošni interes. Iz tega sledi,
silnem prenosu pravice upo- da gre lastniku za lastninrabe (Uradni list SRS, št. sko pravico odškodnina, ta
27/72, 19/76) v 50. členu ne pa mora biti, kot je bilo
ureja premoženjsko pravnih omenjeno, pravična, kar porazmerij med razlastitvenim meni, da mora biti pravičupravičencem in razlaščen- na tako za njega, kot za
cem, temveč le vprašanje za- družbo. Zato je v skladu z
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ustavo, če lastniki za svojo
lastninsko pravico, do katere so prišli praviloma z
osebnim delom, dobijio odškodnino.
Pri izvajanju omenjenih
zakonskih določb pa v praksi prihaja do različnih nepravilnosti oziroma rešitev,
ki s širšega družbenega vidika niso sprejemljive. Pri
izvedbi obsežnejših gradenj,
zlasti pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov (ceste, plinovodi itd.) se projekti in načrti navadno pripravljajo več let in med
tem tudi večkrat spremenijo. V takih primerih investitorjem običajno zmanjka
časa za urejanje premoženjskih vprašanj. Razlastitveni
postopek, v katerem stranke
praviloma izkoristijo vsa
pravna sredstva, je dolgotrajen, zato . se investitorji poslužujejo sporazumnih odkupov. Zaradi pravočasne izvedbe investicije večkrat popuščajo zahtevam nasprotnih strank. Lastnikom . stanovanjskih prostorov morajo pred rušenjem preskrbeti
tudi drugo ustrezno stanovanje, ker si v tako kratkem
času, tudi če jim je bila odškodnina takoj izplačana, ne
morejo sami zgraditi oziroma kupiti drugega stanovanja. če bi investitorji pravočasno začeli urejati premoženjsko pravna razmerja, bi
se lahko posluževali razlastitvenega postopka, ki je cenejši, oziroma bi lahko
vztrajali, da si razlaščenci z
izplačano odškodnino sami
zgradijo oziroma kupijo drugo ustrezno stanovanje.

Eden izmed vzrokov za izsiljevanje pretiranih odškodnin pa so večkrat tudi nerealne cenitve sodnih cenilcev. Sodišče, ki odloča o odškodnini je na te cenitve vezano kot na vsa druga izvedenska mnenja, vplivajo pa
seveda tudi na sporazumno
določene odškodnine. Ocenjevanje nepremičnin zavisi
predvsem od metodologije
za ocenjevanje, ki zahteva
od cenilca visoko stopnjo
strokovne
usposobljenosti.
Zaradi izboljšanja strokovne
usposobljenosti oziroma kakovosti dela sodnih cenilcev
bo v skladu s pooblastilom
novega zakona o rednih sodiščih republiški sekretar za
pravosodje,
organizacijo
uprave in proračun predpisal strokovne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati stalni sodni cenilci, ter
njihove pravice in dolžnosti;
pristojni sekretariat bo storil tudi ustrezne ukrepe za
večjo organizacijsko povezanost sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter organiziral posvetovanje v zvezi z
uporabo meril za ocenjevanje vrednosti neprimičnin.
Po programu zakonodajnega dela za uveljavljanje
zakona o združenem delu je
v drugem polletju 1978 leta
predvidena tudi sprememba
zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe.
Ob pripravi zakona o spremembah navedenega zakona
bo Izvršni svet posebej proučil tudi vprašanje, ki ga
ureja prvi odstavek 50. člena tega zakona.
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Uspešno opravljene naloge iz pristojnosti Zveznega
izvršnega sveta
@ Z vsem svojim delom je Zvezni izvršni svet bistveno doprinesel k delu in
uresničevanju naiog delegatske Skupščine SFRJ
ti Samoupravno organiziranje združenega deia navzlic pozitivnim rezultatom poteka
sorazmerno počasi in ga ne spremlja v zadostni meri dejansko spreminjanje
družbenoekonomskih odnosov
© Dosežen je napredek v samoupravnem interesnem organiziranju na vseh področjih
socialne politike
© Doseženi rezultati pri razvoju in uresničevanju koncepcije splošne ljudske obrameb
so velik doprinos k organiziranju in pripravljenosti družbe za obrambo
© Povečal se je mednarodni ugled Jugoslavije kot socialistične, samoupravne in
neuvrščene države
© Zvezni zbor Skupščine SFRJ ocenjuje, da so Zvezni izvršni svet, zvetzni upravni
organi in zvezne organizacije v obdobju od maja 1974 do decembra 1976 uspešno
opravili zadeve in naloge iz svoje pristojnosti in odobrava njihovo dosedanje delo
Na seji Zveznega zbora
Skupščine SFRJ 19. julija je
bila sklenjena zelo izčrpna
in vsebinska razprava o Poročilu zvezenega izvršnega
sveta in poročilih zveznih upravnih organov o delu v obdobju od maja 1974 do decembra 1976. Predhodno so
vsa delovna telesa Zbora obravnavala ta poročila in podala svoje ocene, stališča in
pripombe, o čemer smo pisa-

li v predhodnih številkah glasila.
Upoštevajoč ocena stanja
in dosežene rezultate na vseh
področjih družbenega življenja, podane v teh poročilih,
ter izhajajoč iz ocen in predlogov delovnih teles in mnenj,
podanih na seji Zbora, je
Zvezni zbor sprejel Sklepe, katerih besedilo objavljamo v
celoti.

OPRAVLJENE VELIKE IN ZAHTEVNE NALOGE
V minulem obdobju, ki po- uresničevanju nalog delegatmeni novo etapo razvoja sa- ske skupščine SFRJ.
moupravljanja in nadaljnje
V okviru svoje pristojnosti
izgradnje socialističnih samo- je Zvezni izvršni svet opravil
upravnih odnosov na podlagi .velike in zahtevne naloge in
Ustave SFRJ in stališč X. kon- s tem dal pomemben doprigresa ZKj, so bili doseženi nos k nadaljnji izgradnji sipomembni rezultati na vseh stema socialističnih samouppodročjih družbenega življe- ravnih družbenoekonomskih
nja. V tem obdobju je Zvez- odnosov in enotnih temeljev
ni izvršni svet kot izvršilni družbenoppolitičnega sistema,
organ Skupščine SFRJ uspeš- k usklajevanju celotne zvezno opravljal zadeve iz svoje ne zakonodaje z Ustavo SFRJ,
pristojnosti. Z vsem svojim k sprejemanju planskih dokudelom je Zvezni izvršni svet mentov o razvoju države, k
bistveno doprinesel k delu in izvajanju politike družbenoporočevalec

ekonomskega in socialnega
razvoja in h krepitvi notranje stabilnosti, varnosti in

obrambne sposobnosti države ter k povečanju njenega
mednarodnega ugleda.

POMEMBNA VLOGA PRI
Ko je obravnaval delo Zveznega sveta in zveznih upravnih organov ter zveznih organizacij, je Zvezni zbor Skupščine SFRJ ocenil stanje in
določil nekatere naloge ter
smeri za njihovo delovanje,
in sicer:
Delo Zveznega izvršnega
sveta v minulem obdobju je
bilo zelo intenzivno, še zlasti v zvezi z določanjem zakonskih projektov in njihovo predložitvijo Skupščini
SFRJ v sklopu obsežnega
programa zakonodajnega dela pri usklajevanju izveznih
zakonov z Ustavo SFRJ in
določanju ter izvajanju politike
družbenoekonomskega
razvoja države. Pri uresničevanju teh velikih nalog so
imeli posebno pomembno vlogo ustrezni zvezni sveti kot
oblika politične koordinacije
pristojnih organov federacije,

ZAKONODAJNEM DELU
republik in avtonomnih pokrajin ter družbenopolitičnih
organizacij v federaciji.
Glede na to, da bodo tudi
v prihodnje imeli pomembno
vlogo pri zakonodajnem delu
ter da tudi v tej funkciji v
okviru pravic in dolžnosti federacije uresničujejo svojo
odgovornost za stanje na
vseh področjih družbenega
življenja, je potrebno da Zvezni izvršni svet in drugi udeleženci pri dajanju pobud za
zvezne zakone in pri pripravi teh zakonov spodbujajo
nadaljnjo demokratizacijo zakonodajnega dela, da bi se
v procesu pripravljanja predlogov zakonov in drugih aktov
zagotovilo sodelovanje vseh
zainteresiranih organov in organizacij ter na ta način širše družbeno verificiralo ta
predloge.
V naslednjem obdobju mo37
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SKLEPI ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ
V ZVEZI Z OBRAVNAVANJEM POROČILA O
DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA IN
ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV
IlilllimilllllllllllllllllllllllEllillllllllllllEIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlillillllllllllllllllllllllllililiilllllllllll
ra Zvezni izvršni svet s po- zakonov, ter, v zvezi s tem,
močjo rezultatov strokovnega sprejemanju
podzakonskih
in znanstvenega dela razvijati aktov, kakor tudi usmerjanju
aktivnost za nadaljnje izpo- in usklajevanju dela zveznih
polnjevanje pravnega sistema. upravnih organov. V tem
V zvezi s tem so nujne os- sklopu mora sprejeti ustreznovne analize sistema zvez- ne ukrepe glede krepitve odne zakonodaje, da bi se do- ' govornosti za izvajanje zvezločilo predloge, kako jo ra- nih zakonov in mednarodnih
cionalizirati in kodifikaoirati. pogodb ter redno obveZvezni izvršni svet mora v ščati Skupščino SFRJ o staprihodnje posvetiti posebno nju in problemih v tem ožipozornost uresničevanju za- ni.
črtane politike in izvajanju
RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV
Pri izgradnji in razvoju si- odnosov na temeljih Zakon ,
stema samoupravnih sociali- o združenem delu, zlasti pa
stičnih družbenoekonomskih za doslednejšo izgradnjo doodnosov so bili dosežena po- hodkovnih odnosov na vseh
membni uspehi. S sprejet- področjih združenega dsla;
jem Zakona o združenem de- dosledno izvajanje politike
lu in drugih sistemskih za- ekonomske stabilizacije in
konov se je nadaljeval in in- smotrnejše gospodarjenje in
tenziviral proces širšega sa- poslovanje ter usklajevanje
moupravnega povezovanja in gibanja splošne in skupne pozdruževanja dela in sredstev rabe z realnimi materialnimi
organizacij združenega dela možnostmi; reševanje ,;trukter popolnejše izgradnje do- turnih neskladij v materialhodkovnih odnosov nasploh. ni proizvodnji; dograjevanje
Vendar samoupravno organi- in uresničevanje novega obziranje združenega dela nav- računskega sistema in hitrejzlic pozitivnim rezultatom po- še razreševanje sedanjih proteka sorazmerno počasi in ga blemov nizke akumuiativnone spremlja vselej, kot tudi sti, izgub in premajhne rene v zadostni meri, dejansko produktivne sposobnosti gospreminjanje družbenoeko- spodarstva.
nomskih odnosov.
Posebno pomembno je, da
V naslednjem obdobju nas rešitve za uresničevanje počaka obsežna aktivnost vseh litike ekonomske stabilizacije
družbenih dejavnikov, v tem in za obvladovanje obstojesklopu tudi Zveznega izvršne- čih težav v družbenoekonomga sveta in zveznih upravnih skem življenju in v tekočih
organov ter zveznih organiza- gospodarskih gibanjih spodcij., pri sprejemanju ukrepov bujajo maksimalno angažirain zastavljanju akcij v okvi- nje delavcev in delovnih ljuru njihovih pristojnosti za: di v organizacijah združenega
nadaljnji razvoj socialističnih dela in drugih samoupravnin
samoupravnih
proizvodnih organizacijah in skupnostih.
DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA
Uvajanje delegatskega na- žajem in delovanjem zvezne
čela kot osnove za konstitui- uprave.
ranje in delovanje vseh oblik
Za nadaljnji razvoj družbesamoupravnega in politične- nopolitičnega sistema na
ga organiziranja družbe po- podlagi Ustave SFRJ, opirameni veliko spremembo na joč se na osnovne idejne
področju družbenopolitičnega opredelitve Zveze komunisistema.
stov v tej domeni, zlasti pa
Za uspešnejše delovanje na stališča 30. seje Predseddelegatskega sistema ter vpli- stva CK ZKJ o razvoju polivanje na razvoj socialistič- tičnega sistema socialistične
ne samoupravne demokracije samoupravne
demokracije,
sploh je zlasti treba, da se morajo biti prvenstvene napospeši delo pri določanju loge (Zveznega izvršnega svepredlogov sistemskih rešitev ta in zveznih upravnih orgav zvezi s položajem in delo- nov usmerjene v: dosledno
vanjem celotne državne upra- uresničevanje njihovih osnovve, posebno v zvezi s polo- nih funkcij; zagotavljanje ne38

posredne udeležbe združenega dela in organiziranih socialističnih sil v procesu oblikovanja predlogov in ukrepov ter pri nadzorstvu nad
njihovim uresničevanjem in

izgradnjo temeljev družbene,
ga sistema informiranja kot
enega izmed bistvenih pogojev za uspešno delovanje delegatskega sistema.

POMEMBNI REZULTATI
V socialni politiki so bili
v okviru pravic in dolžnosti
federacije doseženi določeni
rezultati. Sprožene so bile
tudi pobude glede vprašanj
s področja stanovanjske politike, socialnega in otroškega varstva, da se spodbud'
reševanje teh vprašanj s strani pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih organizacij ter
skupnosti. Napredovalo je
samoupravno interesno organiziranje na vseh področjih
socialne politike.
Na področju zdravstva je
izboljšano zdravstveno var
stvo občanov ter so na zadovoljiv način urejena vprašanja, ki so v okviru pravic
in dolžnosti federacije. V
naslednjem obdobju se mora
Zvezni izvršni svet posebno
angažirati za ustrezno ukrepanje v okviru pravic in dolžnosti federacije glede varstva
in izboljševanja človekovega
okolja in zdravstvenega varstva prebivalstva.
Na področju dela, zaposlenosti in zaposlovanja so bili
doseženi pomembni rezultati.
Na tem področju morajo

V SOCIALNI POLITIKI
Zvezni izvršni svet in ustrezni zvezni upravni organi v
naslednjem obdobju sprejemati ustrezne ukrepe v okviru pravic in dolžnosti federacije zavoljo zagotavljanja
socialne varnosti delovnih
ljudi in stabilne rasti produktivne zaposlenosti, izboljšanja varstva pravic naših
delavcev na začasnem delu
v tujini in njihovega delovnega angažiranja po vrnitvi
z dela iz tujine.
Z uresničevanjem začrtane
politike na področju temeljnih pravic borcev in vojaških invalidov je izboljšan
njihov socialni in ekonomski položaj. V naslednjem
obdobju mora Zvezni izvršni svet posvetiti posebno pozornost uresničevanju pravic
borcev v sistemu pokojninsko-invalidskega zavarovanja
in sprožiti ustrezne pobude
za zboljšanja uresničevanja
zdravstvenega varstva borcev
in vojaških invalidov, za poenostavitev postopka za uresničevanje njihovih temeljnih
pravic in usposabljanje služb
za borčevsko in invalidsko
varstvo.

VARSTVO USTAVNE UREDITVE
Pri uresničevanju funkcije pojavov in obnašanja.
varnosti in varstva ustavne
V skladu z nadaljnjim raureditve je bil dosežen po- zvojem političnega sistema
memben uspeh, kar potrjuje socialistične samoupravne devisoko stopnjo politične sta- mokracije se morajo čedalje
bilnosti naše socialistične sa- bolj širiti procesi podružbljamoupravne družbe. Ob anga- nja varnostnih zadev in varžiranju vseh dejavnikov druž- stva ustavne ureditve. V ta
bene samozaščite »o bili do- namen je potrebno, da vsi
seženi pomembni rezultati družbeni' dejavniki, v tem
pri oblikovanju zavesti de- sklopu pa tudi Zvezni izvršlovnih ljudi in občanov kot ni svet in zvezni upravni orbistvenega dejavnika za one- gani, stalno in koordinirano
mogočanje sovražne dejavno- sprejemajo ukrepe za krepisti, za preprečevanje in zati- tev in razvoj sistema družranje družbeno negativnih bene samozaščite.
REFORMA PRAVOSODNEGA SISTEMA
V minulem obdobju je nujno pospešiti delo pri
bil reformiran pravosodni si- sprejemanju ustreznih novih
stem in so bili usklajeni z zveznih zakonov, ki so poUstavo SFRJ vsi zvezni za- sebnega pomena za uspeškoni iz te domene, s čemer no uresničevanje pravosodne
so bile opravljene zelo po- funkcije, ter pretresti uporamembne spremembe v skla- bo veljavnih zveznih zakonov
du z delitvijo zakonodajne s področja pravosodja z vipristojnosti na tem področ- dika ustvarjanja pogojev za
ju med federacijo in republi- učinkovitejše delovanje innakami ter avtonomnima po- daljni razvoj sodišč združekrajinama.
nega dela in drugih oblik
V naslednjem obdobju je samoupravnega sodstva.
poročevalec

PRIPRAVLJENOST DRUŽBE NA OBRAMBO
Doseženi rezultati, pri ra- zagotavljanju ustreznih pogozvoju in uresničevanju kon- jev za krepitev obrambnih
cepcije splošne ljudske ob- priprav gospodarstva in družrambe, so . velik doprinos k benih dejavnosti, pri krepitorganiziranju in pripravljeno- vi in razvoju treritorialne
sti družbe na obrambo, kar obrambe, pri ustvarjanju vseh
omogoča, da se v naslednjem nujnih pogojev z-a uresničiobdobju doseže še višjo stop- tev dolgoročnih in srednjenjo podružbljanja obrambnih ročnih planov razvoja JiLA,
zadev, organiziranosti in učin- pri krepitvi civilne zaščite
kovitosti obrambnih priprav. in drugih sil za obrambo in
Zlasti je potrebno angaži- zaščito, kakor tudi pri usporanje vseh dejavnikov druž- sabljanju organov in organibe, v tem sklopu pa tudi zacij za delo pri obrambnih
Zveznega izvršnega sveta in zadevah.
zveznih upravnih organov, pri
FINANCIRANJE FEDERACIJE
Na področju financiranja obdobju morajo biti prizadeuporabnikov Proračuna fede- vanja in ukrepi Zveznega izracije je bilo doseženo, da vršnega sveta usmerjeni v
financiranje teh uporabnikov smotrnejše planiranje in upoteče na podlagi začrtane po- rabo sredstev, v usklajevalitike brez zastoja. Storjeni nje planov razvoja posamezso bili tudi drugi ukrepi, da nih služb, k večji učinkovibi zagotovili večjo finančno tosti pri spremljanju izvajadisciplino in odgovornost pri nja finančnih planov in prorazpolaganju s sredstvi in gramov tehničnega opremljaučinkovitejšo kontrolo nego- nja in moderniziranja teh
organov, kakor tudi v dospodarskih investicij.
Pri financiranju dejavnosti slednejše uresničevanje funkzveznih organov v naslednjem cij inšpekcijskih služb.
POVEČANJE MEDNARODNEGA UGLEDA
JUGOSLAVIJE
Na področju zunanje poli- publik in avtonomnih pokratike je bila aktivnost SFRJ jin.
zelo izrazita, kar je pripoPri tem, ko se bo Zvezni
moglo k nadaljnjemu uve- izvršni svet tudi v prihoanje
ljavljanju zunanje politike ravnal po določenih načelih
in povečanju mednarodnega zunanje politike SFRJ in vseugleda Jugoslavije kot socia- stranski angažiranosti SFRJ
listične, samoupravne in ne- v boju za mir in mednaroduvrščene države. K takšni no sodelovanje, si bo moral
uveljavitvi zunanje politike posebno prizadevati za doin mednarodnega položaja Ju- dosledno izpolnjevanje spregoslavije je dal s svojimi
programa in ukreoov
pobudami, angažiranjem in jetega
za
izvajanje
sklepov V. konavtoriteto, ki jo ima v sveneuvrščenih držav v
tu, velik osebni doprinos ference
za izgradnjo nove
Predsednik republike Josip Colombu,
in pravičnejše mednarodne
Broz Tito.
ureditve,
za
Zvezni izvršni svet in ustrez- ekonomske
uresničevanje sklepnega doni upravni organi ter zvezne kumenta Konference o evroporganizacije so imeli po- ski varnosti in sodelovaniu
membno vlogo v procesu do- v Helsinkih in na teh osnoločanja in izvajanja zunanje vah za uspešno delo Konfepolitike SFRJ ter pri sproža- rence v Beogradu; za nadaljnju številnih pobud in ukre- nji razvoj vsestranskih bilapov za vzpostavljanje in teralnih odnosov z vsemi
razvijanje mednarodnega so- državami sveta, zlasti z nedelovanja na področju poli- uvrščenimi državami in sotičnih in ekonomskih odno- sedami, kakor tudi za dos edsov, znanosti, izobraževanja no izpolnjevanje obveznosti
in kulture.
Jugoslavije kot aktivDoseženi so bili vidni uspe- in nalog
članice Organizacije zdruhi pri podružbljanju in de- ne
mokratiziranju določanja in ženih narodov.
Pri izvajanju enotn© zunauresničevanja načel zunanje
politike SFRJ in pri krepit- nje politike SFiRJ je treba
vi vloge in odgovornosti vseh nadaljevati s procesom desamoupravnih, političnih in mokratizacije in podružbljasploh družbenih dejavnikov nja zadev s tega področja
na tem področju, zlasti re- v skladu z nadaljnjim razvoporočevalec

jem naše samoupravne socialistične demokracije. Vzporedno s tem je treba sprejeti ustrezne zakone, s katerimi se bo podrobneje dolo-

čilo pravice, obveznosti in
odgovornosti vseh subjektov,
ki sodelujejo pri uresničevanju zunanje politike in odnosov naše države s tujino.

IZBOLJŠEVATI SODELOVANJE MED ZIS IN
ZVEZNIM ZBOROM
Razmerja med Zveznim benopolitičnimi organizacijazborom Skupščine SFRJ in mi v federaciji, z GospodarZveznim izvršnim svetom sko zbornico Jugoslavije in
oziroma zveznimi upravnimi z znanstvenimi in strokovniorgani so se izgrajevala na mi institucijami ter na ta
ustavnih temeljih ter so pri način zagotavljati širše pretem pridobljene koristne iz- verjanje svojih predlogov in
kušnje za nadaljnje izpoinje pogojev za uspešnejše delo
vanje metod dela Zveznega Skupščine SFRJ in za uspešizvršnega sveta in zveznih nejše vključevanje delegatske
upravnih organov in zveznih osnove v postopek odločanja
o vprašanjih iz pristojnosti
organizacij.
Pri nadaljnjem delu je nuj- Skupščine SFRJ oziroma
zbora Skupščine
no izpopolnjevati obstoječe Zveznega
in izgrajevati nove oblike in SFRJ.
Ni še dosežena zadovoljiva
metode sodelovanja med Zveorganiziranosti in
znim izvršnim svetom in raven
Zveznim zborom Skupščine usklajenosti dela Skupščine
SFRJ, njihovimi delovnimi te- SFRJ, Zveznega izvršnega svelesi in strokovnimi službami, ta in drugih dejavnikov pri
tako v procesu pripravljanja določanju in uresničevanju
aktov kot pri uresničevanju programov in planov njihovezačrtane politike in izvaja- ga dela, čeprav so bili pri
tem doseženi pomembni renju zveznih zakonov.
Zvezni izvršni svet in zve- zultati. Zategadelj je treba
zni upravni organi morajo še zagotoviti stalno spremljanje
nadalje razvijati sodelovanje in kontrolo izvajanja nalog,
z ustreznimi republiškimi in določenih v teh programih
pokrajinskimi organi, z druž- in plasiih dela.
NADALJNJE USPOSABLJANJE ZVEZNE UPRAVE
V minulem obdobju je zve- na, organizacija in metode
zna uprava opravila pomemb- dela zvezne uprave se morane zadeve, vendar še ni v jo hitreje in popolneje prepolni meri usposobljena za oblikovati po načelih in zahopravljanje svojih nalog kot tevah delegatskega skupščinjih narekuje dinamični druž- skega sistema ter se zoperbenoekonomski in politični stavljati vplivu zastarelih narazvoj države in potrebe činov in metod dela ter nazdruženega dela in celotne gnjenosti k administrativnim
rešitvam.
družbe.
Prav tako je treba zagotavPrizadevanja Zveznega izvršnega sveta v smeri izpo- ljati, da bodo tudi na delovpolnjevanja in modernizira- nih mestih strokovnih delavnja dela zveznih upravnih or- cev v osnovni dejavnosti organov in zveznih organizacij ganov zvezne uprave enakomorajo pripomoči k večji mernejše zastopani kadri iz
učinkovitosti, samostojnosti vseh republik in avtonomnih
in odgovornosti zvezne upra- pokrajin, omejiti je treba neve pri opravljanju njenih z upravičeno naraščanje števiUstavo SFRJ in zveznimi za- la delavcev v organih in Orkoni določenih pooblastil in ganizacijah federacije in neodgovornosti, zlasti do zdru- nehno delati za strokovno izženega dela in celotne de- popolnjevanje delavcev ter za
zboljševanje kakovosti strolegatske osnove.
Pri nadaljnjem delu orga- kovnega dela sploh, kakor
nov zvezne uprave se je tre- tudi za izgrajevanje meril za
ba usmeriti v povečanje ini- doslednejšo delitev po delu
ciativnosti pri predlaganju in rezultatih dela v delovnih
rešitev za izboljševanje sta- skupnostih ter organov in ornja na ustreznih področjih ganizacij.
družbenega življenja. VsebiIZVAJANJE ZAČRTANE POLITIKE
S predložitvijo poročila o ter zvezne organizacije izpolsvojem delu Zvezni izvršni njujejo ustavno obveznost,
svet in zvezni upravni organi da o svojem delu poročajo
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Skupščini SFRJ. Obravnavanje teh poročil v Skupščini
SFRJ je sestavni del celotne
politične razprave o izkušnjah pri uresničevanju skup
ščinskega sistema na delegatskih temelj ih.
Zvezni izvršni svet in zvezni upravni organi ter zvezne organizacije morajo pri
uresničevanju svoje odgovornosti do Skupščine SFRJ nadaljevati s prakso poročanja
Skupščini SFRJ o izvrševanju svojih funkcij, kar vključuje tudi opozarjanje na pojave neizvajanja začrtane politike in zakonov ter drugih
splošnih aiktov, ki jih je sprejela Skupščina SFRJ ter da
v zvezi s tem predlaga ustrezne ukrepe. Poleg' rednih letnih poročil je treba na zahtevo Skupščine SFRJ oziroma

na pobudo Zveznega izvršnega sveta ali zveznih upravnih organov nadaljevati s podajanjem poročil o določenih vprašanjih v zvezi z izvajanjem začrtane politike na
posameznih področjih družbenega življenja ali o izvajanju določenih zveznih zakO'
nov.
V poročilih o delu Zveznega izvršnega sveta in v poročilih o delu zveznih upravnih
organov in zveznih organizacij mora biti težišče na analizi izkušenj, na bistvenem
uresničevanju politike in uporabe zakonov, kakor tudi na
ocenah problemov, pomembnih za učinkovitejše uresničevanje nalog, ki so pred Zveznim izvršnim svetom in zvezno upravo. PO vsebini in obliki morajo biti ta poročila

čimbolj prilagojena zahtevam
in potrebam Skupščine SFRJ
in celotne delegatske osnove.
Tudi Zvezni zbor Skupščine
SFRJ bo bolj kot je doslej
spremljal in obravnaval vprašanja izvajanja začrtane politike in izvrševanja sprejetih
zakonov in drugih predpisov
ter splošnih aktov in določal

politiko njihovega izvajanja
oziroma izvrševanja. Pri uresničevanju funkcije političnega nadzorstva nad delom Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov bo Zvezni zbor . določal konkfetnejše smernice za delo teli organov, ki bodo širše preverjene v delegatski osnovi.

SKLEPNA OCENA
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
ocenjuje z vidika svojega delovnega področja, da so Zvezni izvršni svet in zvezni up
ravni organi ter zvezne organizacije v obdobju ocl maja
1974 do decembra 197G uspešno opravljali zadeve in naloge iz svoje pristojnosti ter
odobrava njihovo dosedanje
delo.
Zvezni izvršni svet in zvez-

ni upravni organi ter zvezne
organizacije so dolžni pri svojem nadaljnjem delu uresničevati naloge, določene s temi sklepi, kakor t,udi upoštevati mnenja in predloge
delovnih teles Zveznega zbora in skupnih delovnih teles
zborov Skupščine SFRJ o
vprašanjih iz delovnega področja Zveznega zbora.

Polno angažiranje Zveznega izvršnega sveta
pri uresničevanju začrtane politike
@ Zbor republik in pokrajin ocenjuje, da je Zvezni izvršni svet v zapletenih razmerah
uspešno uresničeval svoje ustavne funkcije
I® Treba je čimprej izdati zakone, ki so izrednega pomena za nadaljnjo razčlenitev
ustavnih načel o družbenoekonomskih odnosih in za uresničevanje ciljev razvojne
politike
© Ukrepati za čim popolnejšo preobrazbo organizacije, vsebine in metod dela zveznih
upravnih organov po načelih in zahtevah delegatskega skupščinskega sistema
• Delovna telesa Zbora republik in pokrajin bodo nadaljevala z obravnavanjem
poročila zveznih organov in organizacij, ki opravljajo zadeve iz delovnega področja
Zobra
Tudi Zbor republik in po- nja. Delovna telesa bodo na- jimi stališči o nadaljnjih sme- na kriza, surovinska in enerkrajin je na seji 19. julija daljevala z obravnavanjem reh razvoja naše samouprav- getska kriza, kakor tudi neusklenil razpravo o Poročilu poročila zveznih organov in ne socialistične družbe zelo godno stanje v mednarodnih
o delu Zveznega izvršnega organizacij, ki opravljajo za- ugodne splošne politične raz- ekonomskih in političnih odsveta v obdobju od maja 1974 deve iz delovnega področja mere za aktivnost vseh orga- nosih, kar je vplivalo tudi na
do decembra 1976. Tudi vsa Zbora republik in pokrajin.
niziranih socialističnih sil in gospodarska gibanja v državi.
delovna telesa tega Zbora, o
Besedilo Sklepov Zbora re- za njihovo polno angažiranje
Glede na vse to Zbor redelu katerih smo pisali v publik in pokrajin, ki so bili pri uresničevanju začrtane po- publik
in pokrajin ocenjuje,
prejšnjih številkah, so obrav- sprejeti na tej seji, objavlja- litike in zavzetih stališč, kar da je Zvezni
izvršni svet v
navala to Poročilo in sprejela mo v celoti.
je dajalo osnovni ton tudi tako zapletenih razmerah ussvoja stališča, ocene in mnedelu Zveznega izvršnega sveta. pešno uresničeval svoje ustavV tem obdobju je bilo v ne funkcije in s tem doprineURESNIČEVANJE USTAVNE FUNKCIJE ZIS
naši družbi čutiti nakopičene sel k nadaljnjemu razvoju
Delo Zveznega izvršnega predvsem v izvajanje nove probleme gospodarskega raz- materialne osnove naše drusveta v obdobju od maja 1974 Ustave. X. kongres Zveze ko- voja iiz predhodnega obdobja, žbe, socialističnih samoupravdo decembra 1976 je potekalo munistov Jugoslavije, kongre- predvsem visoko stopnjo in- nih družbenoekonomskih odneposredno po sprejetju Usta- si ZK v republikah in konfe- flacije, primanjkljaj v plačil- nosov, k izgradnji družbenove SFRJ in je bila njegova renci Zveze komunistov v po- ni bilanci, neugodno gospo- političnega sistema in krepitaktivnost zato usmerjena krajinah so ustvarili s svo- darsko strukturo, nezadovo- vi mednarodne vloge in poljivo raven družbene produk- ložaja SFRJ.
lllllllllilllllllllilllllll!ll[l!llll!lllillllllll|l||||||||||||||||||||||!|||!II|||||||||||||||||i|||||||||||||||||:i||||| tivnosti dela in drugo, ter si
Zbor ocenjuje, da so bili v
je Zvezni izvršni svet poseb- tem obdobju dela Zveznega
SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN
no prizadeval, da bi jih ob- izvršnega sveta dosežem poSKUPŠČINE SFRJ V ZVEZI
vladal. Vse to se je dogajalo membni uspehi. Na predlog
Z OBRAVNAVANJEM POROČILA O DELU
v obdobju, za katero je zna- Zveznega izvršnega sveta je
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
čilna gospodarska recesija v Skupščina SFRJ sprejela Tellllllllllllllllllliilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllltllllilllllltllllllliilllllll svetu, mednarodna monetar- melje skupne politike dolgo40

poročevalec

rodnega razvoja Jugoslavije
do leta 1985, Družbeni plan
Jugoslavije za dobo od leta
1976 do 1980, letne resolucije
o uresničevanju družbenega
plana Jugoslavije ter potrdila
večje število dogovorov o temeljih plana. Sprejeti so bili
tudi pomembnejši sistemski
zakoni, s tem pa so bili ustvarjeni pogoji za globlje prilagajanje celotnega družbenoekonomskega sistema odnosom, ki so določeni z Ustavo
SFRJ.
Navzlic takšni aktivnosti pa
nekateri sistemski zakoni še
niso izdani, čeprav so bistvenega pomena za nadaljnji raz-

voj družbenoekonomskega sistema. Počasi pa napreduje
tudi delo pri sklepanju preostalih dogovorov o temeljih
plana in dogovorov o njegovem uresničevanju, kakor tudi delo v zvezi s sprejemanjem drugih aktov za uresničevanje začrtane politike.
Poleg tega nekateri ukrepi za
uresničevanje začrtane ekonomske politike niso bili vselej pravočasno sprejeti in niso bili dovolj medsebojno
povezani, nekateri od teh pa
niso temeljili na realnih ekonomskih ocenah, kar je povzročalo težave pri izvajanju
te politike.

in o družbenem nadzorstvu
cen, o kompenzacijah, o sredstvih rezerv, o dolgoročni
proizvodni kooperaciji, poslovno tehničnem sodelovanju in pridobivanju pravic na
podlagi tehnologije med organizacijami združenega dela
in tujimi osebami, in drugi.
V zvezi s tem mora zvezni izvršni svet v sodelovanju z
ustreznimi republiškimi in
pokrajinskimi organi ter z organi in telesi v federaciji
ukreniti vse, kar je potrebno,
da bi se pospešilo pripravljanje teh zakonov, tako da bi
bili čimprej sprejeti. Prav tako si mora Zvezni izvršni svet

ob polnem angažiranju izvršnih svetov republik in izvršnih svetov avtonomnih pokrajin ter ob aktivnem sodelovanju vseh družbenopolitičnih
dejavnikov čimbolj prizadevati za pripravo in sprejetje
preostalih dogovorov o temeljih družbenega plana kakor
tudi dogovorov za njegovo
uresničevanje.
Te naloge je treba opraviti
do konca tega leta, da bi se
ustvarilo ugodnejše razmerje
za izvajanje Družbenega plana Jugoslavije v naslednjem
letu, ter za pripravo temeljev
naslednjega srednjeročnega
plana.

SODELOVANJE Z REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA
Pri uresničevanju svoje ljanju zakonskih predpisov in
ustavne funkcije in nalog je ukrepov, predvsem pa pri snoZvezni izvršni svet razvijal in vanju in iskanju rešitev za
zagotavljal polno sodelovanje najpomembnejša vprašanja s
z ustreznimi republiškimi in področja družbenoekonomskepokrajinskimi organi, s čimer ga razvoja.
Vse to sodelovanje je preje doprinašal k realizaciji
ustavnega načela o odgovor- žemal duh sporazumevanja
nosti socialističnih republik in je potekalo v skladu z doin socialističnih avtonomnih ločili Ustave SFRJ, pri čemer
pokrajin za politiko in ures- so prišle do polnega izraza
ničevanje funkcij federacije. pobude republiških in pokraPosebno pomembno je-tudi jinskih izvršnih svetov za resodelovanje, ki ga je Zvezni ševanje pomembnejših vpraizvršni svet razvijal z organi šanj, in sicer tako v postopin telesi družbenopolitičnih ku pripravljanja aktov kot
organizacij v federaciji ter. tudi v procesu izvajanja zaz zveznimi sveti pri priprav- črtane politike.

IZVAJANJE EKONOMSKE POLITIKE
Zvezni izvršni svet mora to, da bo usmerjena v uresnadaljevati z doslednim izva- ničevanje z družbenim plajanjem politike, začrtane z nom predvidene strukture goDružbenim planom Jugoslavi- spodarstva, v uresničevanje
je od leta 1976 do 1980, in z hitrejšega razvoja gospodarizvajanjem zveznih zakonov, sko manj razvitih republik in
zlasti pa Zakona o združenem SAP Kosova, h krepitvi akudelu, kakor tudi zakonov s mulativne in reproduktivne
področja ekonomskih odno- sposobnosti gospodarstva, v
sov s tujino, denarnega, kre- usklajevanje vseh oblik poditnega in bančnega sistema rabe z materialnimi možnostin drugih, izhajajoč iz tega, mi države, kakor tudi k temu,
da je treba pospeševati zdru- da se čimprej predloži in
ževanje dela in sredstev ozi- sprejme ukrepe v skladu z
roma razvijati dohodkovne dogovorjeno politiko o uresodnose v združenem delu, po- ničevanju družbenega plana
vezovati proizvodnjo in pro- iz domene ekonomskih odnomet, ustvarjati stabilnejše po- sov s tujino.
goje gospodarjenja, krepiti
Posebnega pomena za uresakumulativno in reproduktiv- ničevanje začrtane politike je,
DOPRINOS K USKLAJEVANJU STALIŠČ
sposobnost gospodarstva, da se bo tudi glede teh vpraZvezni izvršni svet in nje- ne politike omogočili, da se no
da bi se zagotovilo vpliv ne- šanj nadaljevalo in poglabgovi organi so s svojo aktiv- je našlo rešitve za sprožena posrednih,
proizvajalcev in ce- ljalo dosedanje sodelovanje
nostjo in prizadevanjem pri- vprašanja.
lotnega delavskega razreda Zveznega izvršnega sveta s
pomogli, da se je pri usklaizvršni svet je aktiv- Jugoslavije na pridobivanje pristojnimi republiškimi in
jevanju stališč do vprašanj, noZvezni
sodeloval
pri delu delov- dohodka in razpolaganje z pokrajinskimi organi. Zbor
o katerih se odloča na pod- nih teles Zbora
republik in njim. V zvezi s tem mora republik in pokrajin meni, da
lagi soglasja skupščin socia- pokrajin
pri reševanju mno- Zvezni izvršni svet posvetiti
lističnih republik in sociali- gih odprtih in spornih vpra- posebno pozornost pravočas- je izredno pomembno, da vsi
nosilci planiranja pravočasno
stičnih avtonomnih pokrajin, šanj, ki so se pojavila med nemu izdajanju spremljajočih sprejemajo
potrebne ukrepe iz
doseglo soglasje o vseh pred- usklajevanjem stališč repub- zakonskih predpisov v okviru
svoje
pristojnosti
za dosledloženih zakonskih in drugih liških in pokrajinskih skup- -svojih pooblastil.
no izvajanje dogovorjene posplošnih aktih, čeprav v po- ščin ter je s tem pripomogel
Pri izvajanju začrtane eko- litike in za izvajanje zveznih
sameznih primerih z zamudo. k uveljavljanju delegatskega
nomske politike mora Zvezni zakonov in drugih splošnih
uresničevanju izvršni svet posebej paziti na aktov.
Pri tem je treba posebej sistema in
poudariti vlogo republiških ustavnih funkcij Zbora repubin pokrajinskih skupščin ter lik in pokrajin. Tudi zvezni ZBOLJŠATI ORGANIZACIJO IN METODE DELA
njihovih organov v procesu upravni organi in organizacije
Zvezni izvršni svet, zvezni cij pri pripravljanju predlo«
zavzemanja stališč in njiho- «o s svojim prizadevanjem in upravni
in zvezne or- gov , aktov iz delovnega povega usklajevanja, kakor tu- pravočasnim pripravljanjem ganizacijeorgani
morajo sprejemati dročja Zbora republik in podi vlogo delegacij republiš- ustreznih gradiv pripomogli
mora med drugim
kih in pokrajinskih skupščin k učinkovitejšemu in uspeš- ukrepe za čim popolnejšo krajin
svoje organizira- ustvariti čim širše možnosti
v Zboru republik in pokrajin nejšemu delu Zbora republik preobrazbo
vsebine in metode dela za to, da bodo lahko delegatoziroma njegovih delovnih te- in pokrajin ter njegovih de- nosti,
po
načelih
in zahtevah dele- ska osnova oziroma republišlovnih
teles.
les, ki so s svojim odnosom
gatskega skupščinskega siste- ke in pokrajinski skupščini
do skupnih interesov in skupma, kakor tudi za izpopolnje- bolj vsestransko obravnavale
vanje strokovnih kadrov, da te predloge. oziroma določale
POSPEŠITI SPREJEMANJE PREOSTALIH
bi se še nadalje usposabljali smernice in zavzemale staliSISTEMSKIH ZAKONOV
za čimbolj uspešno opravlja- šča o takšnih predlogih.
Zvezni izvršni svet si mora
Zbor republik in pokrajin razčlenitev ustavnih načel o nje nalog, ki so jim poverpri svojem nadaljnjem delu
opozarja, da je treba čim hi- družbenoekonomskih odnosih jene.
Učinkovitejše in strokov- prizadevati za izpopolnjevatreje sprejeti zakone in dru- in za uresničevanje ciljev
ge splošne akte, ki so izjem- razvojne politike, kot so za- nejše delo zveznih upravnih nje sodelovanja z ustreznimi
nega pomena za nadaljnjo koni: o temeljih sistema cen organov in zveznih organiza- organi v republikah in pokraporočevalec
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jinama lsot tudi z organi in
telesi v federaciji pri pripravljanju aktov, o katerih se odloča na podlagi soglasja re-

publiških in pokrajinskih
skupščin, zato, da bo v Zboru
republik in pokrajin usklajevanje stališč učinkovitejše.

IZPOLNJEVATI RAZMERJA ZIS Z ZBOROM
zbar republik in pokrajin crtane politike, o sprejetih
ocenjuje, da je predložitev ukrepih in o njihovih učinporočila o delu Zveznega iz- kih bi bilo treba razvijati kot
vršnega sveta, zvezinih uprav- stalno prakso, zlasti še pri
nih organov in zveznih orga- predlaganju in sprejemanju
nizacij posebno pomembna za pomembnejših dokumentov.
uresničevanje z ustavo doloDelovna telesa Zbora repubčenih razmerij med Zveznim lik in pokrajin bodo nadaljeizvršnim svetom in Zborom vala z obravnavanjem pororepublik in pokrajin ter me- čila zveznih organov in organi, da je treba s takšno pra- nizacij, ki opravljajo zadeve
kso nadaljevati tudi v nasled- iz delovnega področja Zbora
njem obdobju. Redno obve- republik in pokrajin, da bi
ščanje Skupščine SFRJ o ak- se tudi na ta način uresničetualnih vprašanjih iz posa- valo vpogled v stanje in promeznih področij izvajanja za- bleme na teh področjih, spre-

NOVI

mljanje izvajanja saveznih zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov ter predlaganje smernic za njihovo delo.
Zavoljo čim uspešnejšega
uresničevanja z ustavo določenih razmerij med Zborom
republik in pokraj in'ter Zveznim izvršnim svetom se bo
nadaljevalo z izpopolnjevanjem metod dela, pri čemer
se bo posebno pozornost posvečalo pripravljanju in spremljanju aktov iz delovnega
področja Zbora, o katerih se
odloča na podlagi soglasja
republiških in pokrajinskih
skupščin, kakor tudi izvrševanju obveznosti, ki izvirajo
iz 7, ustavo določene funkcije
političnega nadzora nad delom Zveznega izvršnega sveta
in zveznih upravnih organov

in nad spremljanjem izvajanja začrtane politike.
V zvezi z uresničevanjem z
ustavo določenih razmerij
med Zborom republik in pokrajin ter Zveznim izvršnim
svetom Zbor opozarja tudi na
sklepe, ki jih je sprejel na
seji 3. junija letos, ko je obravnaval gradivo »Opažanja
o delu Zbora republik in pokrajin«.
Zvezni izvršni sveit mora
pri svojem nadaljnjem delu
upoštevati tudi druge predloge in pripombe, izražene v
delovnih telesih Zbora republik in pokrajin ob obravnavanju Poročila o delu Zveznega izvršnega sveta v obdobju od maja 1974 do decembra 1976.

PREDPISI

Popolnejše varstvo pravic oseb, službujočih
v oboroženih silah
• Napredovanje aktivnih vojaških oseh še bolj, odvisno od delovnih rezultatov
• Možnost za podaljšanje letnega dopusta za deset delovnih dni
• Redni dopusti vojakov bodo znašali glede na dolžino služenja roka 15, 18 in 21 dni
® Enak pravni položaj civilnih oseb v JLA in aktivnih vojaških oseb
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ je dostavljen v obravnavo Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v oboroženih
silah, z snutkom zakona (AS
525). Predlagane spremembe
in dopolnitve Zakona so nujne predvsem zategadelj, ker
je treba njegove določbe us-

kladiti z zakoni, ki so bili
sprejeti po njegovi uveljavitvi (1. 1974), in sicer gre
za Zakon o združenem delu,
Kazenski zakon in druge s
področja pravosodja in uprave, kakor tudi zaradi popolnejšega varstva in lažjega uresničevanja posameznih
pravic oseb, službujočih v
oboroženih silah.

STIMULATIVNEJŠI SISTEM NAPREDOVANJA
Po Osnutku zakona na<j bi trejše napredovanje, če dosebilo napredovanje aktivnih gajo nadpovprečne rezultate.
vojaških oseb še bolj odvis- Predlaga se tudi, naj bi pono od doseženih rezultatov višali v čin majorja in podpri delu, celoten sistem na- polkovnika vse aktivne ofipredovanja pa naj bi postal cirje, ki imajo srednjo strostimulativnejši. Aktivnim ofi- kovno izobrazbo, če so na
cirjem, ki imajo srednjo in listi kandidatov za postavivišjo strokovno izobrazbo,: tev na formacijsko mesto,
bo omogočeno nekolikanj hi- za katero je predviden čin
lllllllllllllillllllllllllllllll[|l!ll!l!illUIII!illIIIIIII!l!l!II!lll!ll!llllII!!il!!!i!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillll
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SLUŽBI
V OBOROŽENIH SILAH — AS 525
IIIIIIIIIIIHIIIIlllllIIllllllllIIIIIEIIIlIlllllllllllElllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiii
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majorja. Na ta način se še
bolj uveljavlja načelo, po
katerem lahko prizadevanje
in doseženi rezultati bistvereje vplivajo na potek službe.
Gojence šol za aktivne oficirje, katerih šolanje traja
pet let, se po končanem šolanju poviša v čin poročnika, da bi bili izenačeni z
vsemi gojenci, ki so se istega leta vpisali v šolo in njihovo šolanje traja štiri leta.
Določbe o ocenjevanju se
spreminja le glede pristojnosti ža ocenjevanje vojaških oseb. Po osnutku zakona daje oceno na prvi stop-

nji starešina na položaju komandanta bataljona ali na
višjem položaju, ne pa komandir čete, kot je bilo doslej. Spremembe se predlaga
zato, da bi bila službena ocena, od katere je odvisna namestitev, napredovanje itn.,
bolj objektivna.
Zavoljo urejanja določenih
vprašanj v zvezi s premestitvijo aktivnih vojaških oseb
je predvideno, da gre kot civilni osebi pri sprejemanju
v službo v JLA prednost pod
drugimi enakimi pogoji zakoncu aktivne vojaške osebe
in civilne osebe, kateremu je
zaradi te premestitve prenehala zaposlitev.

ODGOVORNOST VOJAŠKIH OSEB
Po osnutku naj bi se v do- storjene zunaj vojaške služločeni meri spremenilo tudi be. V sistem kaznovanja zatisti del Zakona, ki se nana- radi disciplinskih prestopša na odgovornost vojaških kov se uvaja denarno kazen
oseb. Natančneje se določa v obliki zmanjšanja mesečne
pogoje disciplinske odgovor- plače za 5 do 15 odstotkov,
nosti vojaških oseb za kršit- in sicer v trajanju od enega
ve vojaške discipline, ki so do, dvanajst mesecev.
poročevalec

Predpisuje se odgovornost
aktivnih vojaških oseb za
gospodarske prestopke, ki
jih storijo kot odgovorne
osebe v vojaški enoti oziroma ustanovi, tako da o odgovornosti za te prestopke
razpravljajo vojaška disciplinska sodišča. ,

Sedanje rešitve glede materialne odgovornosti se usklajuje z Zakonom o združenem delu, ki predvideva,
da se za škodo odgovarja le
v primeru, če je povzročena
naklepno ali zaradi skrajne
nemarnosti.

SISTEM NAGRAJEVANJA
Sistem plač in nagrajevanja aktivnih vojaških oseb
se v bistvu ne spreminja,
marveč nekoliko dopolnjuje.
Plačo se določa po činu oziroma razredu, formacijskem
mestu, letih službe v činu
oziroma razredu in na podlagi minulega dela, sestavljena pa je iz plače po činu oziroma razredu s periodnimi poviški in iz položajne plače. V obstoječem
sistemu del plače iz naslova
minulega dela aktivnih vojaških oseb, ki se ga zdaj zagotavlja z elementi plačnega
sistema zlasti v okviru plače po činu in položaju, ne
omogoča ustreznega usklajevanja plač aktivnih vojaških
oseb s spreVnembami v sistemu osebnih dohodkov. Za

dograditev obstoječega sistema se zato predlaga spremembe in dopolnitve, da bi
bilo mogoče tako aktivne vojaške osebe kot tudi druge
osebe v delovnem razmerju
ustrezno nagrajevati iz naslova minulega dela.
Ker je zvezni sekretar za
ljudsko obrambo pooblaščen,
da izdaja podrobnejše predpise o plačah, dodatkih^ nagradah in drugih denarnih
prejemkih vojaških oseb, se
s predloženimi rešitvami ustvarja le pravno podlago za
to, da bo s temi predpisi
mogoče urediti tudi vprašanje minulega dela v skladu
z osnovami in merili, ki veljajo za delavce v zveznih
upravnih organih.

PRENEHANJE AKTIVNE VOJAŠKE SLUŽBE
V Osnutku je predvidena bi pripadalo tudi imetnikom
možnost, da se tistemu, ki Reda narodnega heroja.
ima več kot 30 (ženske 25)
Usklajevanje denarnega nalet pokojninske dobe, podalj- domestila z ustreznimi preša letni dopust do deset dni. jemki aktivnih
vojaških
Dopust za okrevanje, ki gre oseb, ki se ga zdaj opravlja
vojaškim osebam, ki oprav- glede na prejemke, doseželjajo službo pod posebnimi ne v decembru predhodnepogoji (letalci, padalci, pod- ga leta, bo mogoče tudi po
morničarji in drugi), se po- 30. juniju tekočega leta, če
daljša od zdajšnjih 15 na se poprečni življenjski stroški občutneje povečajo v pr30 dni.
Po Osnutku zakona bodo vi polovici leta.
redni dopusti vojakov znaNekoliko bolj naj bi se
šali: za vojake, ki služijo spremenile določbe o odgoenoletni rok — 15 dni, za ti- vornosti civilnih oseb v JLA.
ste, ki služijo petnajstmeseč- Glede na to, da disciplinsko
ni rok — 18 dni, za vojake, odgovornost civilnih oseb obki služijo osemnajstmesečni ravnavajo isti organi in po
enakem postopku kot za akrok pa — 21 dni.
Podlaga za prenehanje ak- tivne vojaške osebe, se predtivne vojaške službe naj bi pisuje, da se jim za discibila v prihodnje tudi izvoli- plinske prestopke izreka enatev oziroma imenovanje na ke ukrepe kot aktivnim vosamoupravno ali drugo dru- jaškim osebam. Kazni, predžbeno funkcijo, za opravlja- videne za disciplinske pre-,
nje katere je potrebno, da stopke, so: ukor, strogi ukor,
izvoljenemu oziroma imeno- razporeditev na drugo ustvanemu preneha aktivna vo- rezno , delovno mesto, zmanjšanje mesečne plače za 5 do
jaška služba.
Denarno nadomestilo v 15 odstotkov za čas od eneznesku 100 odstotkov od os- ga do 12 mesecev in odpust
nove, ki gre zdaj samo no- iz službe v JLA.
silcem Spomenice 1941, naj

Trajna obratna sredstva zagotavljati
na

samoupravni

osnovi

@ Uresničeni so cilji, zastavljeni pri sprejetju Zakona o zagotovitvi trajnih obratnih
sredstev
© Usklajeno je razmerje med vrednostjo zalog in zneskom trajnih obratnih sredstev
# S sistemskimi zakoni so ustvarjeni temelji za zagotavljanje trajnih obratnih
sredstev na samoupravni osnovi
Delegatom v Zveiznem zbo- eni strani je z uveljavitvijo "predpisov ugotovilo celo pre- stva kažejo, dia ®o ti cilji
ru Skupščine SFRJ je po- novih sistemskih zakonov (o sežek trajnih virov obratnih doseženi. Od teta 1972 do
slain v obravnavo in spre- združenem delu, o temeljih sredstev, zakon o zagotovit- 1976 se je vrednost letnih
jetje Predlog za iada(j|o za- sistema družbenega planira- vah teh obratnih sredstev je zalog povečala za 128 odstotkona o prenehanju veljavno- nja in o Družbenem planu bil sicer izdan že julija 1972. kov, vendar so se tudi trajsti Zaikona
o zagotovitvi Jugoslavije ter o temeljih To je bil pomemben ukrep za na obratna sredstva povečaohranitev in zbofljišanje lik- la za 138 odstotkoiv.
trajnih obratnih sredstev or- kreditnega in bančnega siganizacij združenega dela, z stema) omogočeno temelj- vidnosti gospodarstva. OrgaNiso pa vse organizacije
Osnutkom zakona (AS 528). nim organizacijam združene- nizacije združenega dela je uresničile teh ciljev enako
Dejansko je s tem predlaga- ga dela, da same zagotavlja- zavezal, da iz lastnih sred- uspešno. Ob koncu teta 1976
na ukinitev aaikonske obvez- jo ustrezen znesek trajnih stev in kreditov zagotavlja- jie enemu delu temeljnih ornosti in prehod na samoup- obratnih sredstev na samo- jo sredstva v višini letnega ganizacij združenega dela
ravni postopek pri izločan ;u upravni osnovi.
Po drugi poprečnega stanja zalog. Po manjkalo 65,8 milijarde diplati podatki izpričujejo, da tem Zakonu niso mogle tro- narjev, vtem ko so druge
trajnih obratnih sredstev.
Za to, da se ta Zakon od- je gospodarstvo v teku pet- šiti svojih obratnih sredstev imele presežek 85,5 milijarde
pravi, sta dva razloga. Po letnega izvajanja ekonomskih za investicije oziroma za na- dinarjev, namenjenih za trajkup osnovnih sredstev. Na- na obratna sredstva. Od celotnega števiila organizacij'jih
linilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllliilDlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllSIIIIIIIIIIIHIlHItlll men jie bil torej doseči sklad- leta
1972 ni imelo minimalno vlaganje v osnovna in
OSNUTEK ZAKONA O PRENEHANJU
obratna sredstva ter vzpo- nega zneska teh sredstev 44
stavitev reda v medsebojnem odstotkov, lani pa je bilo saVELJAVNOSTI ZAKONA O ZAGOTOVITVI
mo 26 odstotkov takšnih orplačevanju.
TRAJNIH OBRATNIH SREDSTEV
Zadnji podatki iz zaključ- ganizacij.
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA — AS 528
K pozitivnim učinkom teh
nih
računov organizacij
illlliilitiliiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllilllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll združenega dela iz gospodar- uikrepov je pripomogla tudi
poročevalec
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•uporaba Zalkoma p zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev in predpisi o novem obračunskem
sistemu (sistemu plačane namesto fakturirane (realizacije). Z uporabo teih predpisov jie preprečeno, dia bi
vzpostavili ctolžniško-upniška

razmerja tisti, ki niso pravočasno plačali diolgov, tako
da je s tem hkrati rešeno
tudi vprašanje nelikvidnosti,
ki je bilo sicer pereče v času, ko se je sprejemalo Zakon o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev.
Z uporabo teih predpisov

je že usklajeno razmerje
med vrednostjo zalog in zneskom trajnih obratnih sredstev.
Z uveljavitvijo novih sistemskih zakonov se zagotavlja, da bodo takšna razmerja tudi ohranjena, in sicer
na samoupravni osnovi in ob

maksimalni samostojnosti pri
razpolaganju s temi sredstvi.
Zato se ocenjuje, da ni več
potrebno, da bi še nadalje
uporabljali Zakon o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev organizacij združenega
dela ter je predlagano, da
se ga odpravi.

Odprava Zakona o evidentiranju investicijskih
vlaganj
# Na področju investicij je treba namesto zakonskega urejanja uporabiti mehanizem
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja organizacij združenega
dela
Zveznemu zboru Skupščine macije so potrebni, da bi bi- novih zmogljivosti, zasnova- planu Jugoslavije, Družbeni
SFRJ jie predložen v obrav- lo mogoče ugotoviti oibseg nih na sodobni tehnologiji, plan Jugoslavije za dobo od
navo Predlog za izdajo [zako- nameravanih investicij v ob- večji deilovni storilnosti, bolj- leta 1976 do 1980 kakor tudi
na o prenehanju veljamosti jekte, ki imajo pomen za ši rentabilnosti itn.
Zakon o združenem delu, ki
Pojarei zapiranja posamez- prav tako urejajo določene
Zaikona o obveznem eviden- uresničitev družbenega platiranju investiicijtsikih vla- na, ter na podlagi katerih nih grupacij so nastajali zla- pravice in obveznosti delavganj, z Osnutkom zaikona CAS informacij se lahko da po- sti v primerih, ko so kot in- cev v temeljnih in drugih or529).
budo za družbeno dogovar- vestitor nastopale organiza- ganizacijah združenega dela
Zaikon o obveznem eviden- janje in samoupraivno spora- cije • zunaj grupacije. Takšni na področju planiranja lasttiranju investicijskih vlaganj zumevanje. Kot je bilo po- pojavi, kot se poudarja, ni- nega in družbenega razvoja
je bil izdan aprila 1975 zato, udarjeno, naj bi z izvaja- so mogli ostati brez posledic ter določajo mehanizme družda bi se omogočilo delavcem njem tega Zaikona omogočili, za hitrejši razvoj posamez- benega dogovarjanja in sain organom upravljanja v or- da bi se organizacije dela nih dejavnosti.
moupravnega sporazumevaganizacijah združenega diela, samoupravno sporazumele o
Navaja se tudi, da se je nja v zvezi s politiko inveda se informirajo o stanju izgradnji novih zmogljivosti v postopku evidentiranja no- sticij — ni več potrebno, da
to koriščenju olbstoječih in na tej podlagi usklajeva- vih investicij dogajalo, da so bi še nadalje uporabljali Zazmogljivosti, o plasmaju pro- le plane investicijske izgrad- si posamezne organizacije kon o obveznem evidentiraizvodov na domačem in tu- nje.
združenga dela prisvojile za- nju investicijskih vlaganj.
Medtem, ko se je Zakon misli in rezultate raziskoval- Zato je skupščini SFRJ predjem tržišču, kaikor tudi o
drugih elementih, ki so po- uporabljalo, pa so posamez- nega dela drugih organizacij loženo, da sprejme zaikon o
membni pri odločanju o in- ne organizacije združenega združenega dela, in da so prenehanju njegove veljavvesticijskih vlaganjih.
dela poskušale v sklopu gru- obstajale dileme glede tistih nosti.
Cilj, ki naj bi ga dosegli
Z v/kionom je bilo določe- pacij v gospodarsađh zbor- določil Zaikona, po katerih
no, kateri podatki in infor- nicah preprečiti izgradnjo ima gospodarska zbornica s prenehanjem veljavnosti tepravico ocenjevati, ali je ne- ga zakona, je na podroojiu
fllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillNIlllllI ka investicijska naložba druž- investicij oziroma izgradnje
benoekonomsko upravičena. novih zmogljivosti uporabiti
OSNUTEK ZAKONA O PRENEHANJU
Spričo omenjenih pojavov mehanizem družbenega dogoVELJAVNOSTI ZAKONA O OBVEZNEM
in pa dejstva, da so bili le- varjanja in samoupravnega
EVIDENTIRANJU INVESTICIJSKIH VLAGANJ
> ta
1976 sprejeti Zaikon o te- sporazumevanja
temeljnih
— AS 529
meljih sistema družbenega organizacij združenega dela.
llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllll planiranja in o Družbenem

IZVAJANJE

ZAKONOV

Vsaka temeljna organizacija mora imeti svoj žiro
račun
# Dohodek v združenem delu se, ne glede na to, v kateri obliki združenega dela in
sredstev se ga ustvarja, pridobiva in izkazu je samo kot dohodek temeljne organizacije
# Kategorija skupnega prihodka je eden o d instrumentov v dohodkovnih odnosih, s
katerimi se samo zagotavlja ustrezno razp orejanje tega prihodka med temeljnimi
organizacijami, ki so sodelovale pri njegovem ustvarjanju
44
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• Delavcu, ki z inovacijo, racionalizacijo ali z drugo obliko ustvarjalnosti doprinese k
povečanju dohodka temeljne organizacije, je treba nadomestilo izplačati iz sredstev
za osebne dohodke
# S samoupravnim sporazumom se lahko reši vprašanje delavcev tistega dela
temeljne organizacije, ki nima pogojev, da bi se organizirala kot temeljna organizacija
Komisija Skupščine SFRJ o njih podala svoje mnenje. zorstva oziroma se jih vodi misija sodi, da morajo priSodeč, da so ta mnenja po- pri SDK. Prihodki, ki jih stojni organi — Služba družza spremljanje izvajanja Zakona o zduženetm delu, ki ne- sebnega pomena za temeljne dosegajo ti družbenopravni benega knjigovodstva, Zvezni
nehno dobiva številna vpra- in druge organizacije združe- subjekti, niso njihov dohodek, izvršni svet, registracijska sošanja in zahteve glede prak- nega dela ter skupnosti, v marveč so dohodek temeljnih dišča in drugi — V okviru
tične uporabe določb Zakona tej in naslednjih številkah organizacij. Ti prihodki se to- svojih pooblastil zagotoviti
o združenem delu, je pretre- glasila objavljamo ta mnenja, rej vričajo v poslovne toko- dosledno izvajanje navedene
ve samo skozi dohodek te- določbe 146. člena ZZD, uposla več takšnih vprašanj ter razvrščena po tematiki.
meljnih organizacij, torej števajoč pri tem, da je treba
prek njihovih žiro računov. v sistemu računov natančneje
OBVEZEN ŽIRO RAČUN
To je predpogoj za to, da de- določiti razmerje med žiro
Glede vprašanja, ali mora konu je logična posledica po- lavci v temeljnih organizaci- računi temeljne organizacije
po ZZD imeti vsaka temeljna ložaja in vloge temeljne or- jah dejansko gospodarijo s in žiro računi drugih subjekorganizacija posebej svotj ži- ganizacije v združenem delu. svojim dohodkom.
tov v združenem delu, kakor
ro račun pri Službi družbene- Temeljna organizacija je
tudi evidenčnimi računi.
Upoštevajoč
navedeno,
Koga knjigovodstva, je biHo v namreč osnova združevanja
Komosiji izraženo enotno dela, in sredstev, osnova družORGANIZIRANJE DELAVCEV V PREDSTAVNIŠmnenje, da mora imeti po benega planiranja, temeljna
146. členu ZZD vsaka temelj- samoupravna skupnost delav- TVIH, LOCIRANIH V RAZLIČNIH KRAJIH
na organizacija svoj žiro ra- cev v združenem delu, v kaV zvezi z vprašanjem o na- primeru oziroma ali bodo
čun, prek katerega delavci v teri delavci oblikujejo dele- činu organiziranja delavcev, svoje delo združili v eni tetemeljni organizaciji ustvar- gacije za skupščine dnužbe-. kd delajo v predstavništvih, meljni organizaciji ali pa bojajo celotni prdihodek temelj- nopolitičnih skupnosti.
lociranih v različnih krajih, do kot delavci enotne delovne
ne organizacije in razpolagaDohodek v združenem delu je bilo v Komisiji poudarje- organizacije delali v predjo s sredstvi, ki jih upravlja- se pridobiva ne glede na to, no, da daje ZZD več možno- stavništvih oziroma na izlojo. Temeljna organizacija mo- v kateri obliki združevanja sti za organiziranje delavcev čenih delovnih mestih zunaj
ra voditi svoj žiro račun pri dela in sredstev se ga ustvar- v delih delovnega procesa, v sedeža delovne organizacije,
Službi družbenega knjigovod- ja, le kot dohodek temeljne katerih se delo opravlja pro- upoštevajoč pri tem, da lahstva, ki opravlja družbeno organizacije in se ga obvezno storsko v različnih krajih.
ko svoje samoupravne pravinadzorstvo nad uporabo izkazuje kot njen dohodek
Vprašanje konkretne ocene ce uresničujejo tudi prek oddružbenih sredstev . s strani (14. člen Zakona). Temeljna in dogovora delavcev je, ka- ločanja na ločenih zborih
uporabnikov teh sredstev, ka- organizacija je subjekt do- ko se bodo organizirali v tem (470. člen ZZD).
kor tudi posle plačilnega pro- hodka, ker se dohodek v njej
meta v držami.
tudi ustvarja, zaito več te- NEKATERA VPRAŠANJA DOHODKOVNIH
Da bi se uresničilo družbe- meljnih organizacij ne more ODNOSOV V ZVEZI S SKUPNIM PROIZVODOM
no nadzorstvo nad razpola- imeti dogovorno skupnega žiGlede vprašanja naj se do- skupni proizvod ter prihodke
ganjem in upravljanjem sred- ro računa, prek katerega bi loči,
se v smislu ZZD šte- v sodelovanju s prometnimi
stev v družbeni lasti oziroma plačevale svoje obveznosti. je zakaj
proizvod na po- organizacijami, je vprašanje
opravljalo plačilni promet v Solidarna odgovornost te- dročjuskupni
delitve dela in pogojev gospoelektrogospodarstva,
meljnih
organizacij
za
prevdržavi, mora vsaka temeljna
v družbeni reproorganizacija voditi svoja sred- zete obveznosti s strani po- je bilo v Komisiji poudarje- darjenja
no, da je namen ZZD s po- dukciji. ZZD predpostavlja
stva pri SDK na svojem žiro sameznih temeljnih organiza- močjo
kategorije skupnega vzpostavitev dohodkovnih odračunu. Drugi računi v siste- cij, katero se ureja s samourediti družbeno- nosov na realnih ekonomskih
mu računov (račun interne upravnim sporazumom, ni 'prihodka
banke, prehodni računi pri razlog za to, kar se v praksi VVonomske odnose, ki nasta- povezavah, ki se vzpostavljas prodajo takšnih pro- jo v družbeni reprodukciji odSDK in drugi), s katerih ni pogosto navaja, da bi temelj- la^
mogoče opravljati plačil, so ne organizacije opravljale izvodov in storitev, ki so re- visno od delitve dela in poinstrument za ugotavljanje in svoja plačila prek skupnega zultat skupnega dela delavcev gojev gospodarjenja. Pri tem
v dveh ali več temeljnih or- ZZD izhaja iz temeljne orgaobračunavanje medsebojnih žiro računa.
V zvezi z dohodkom oprav- ganizacijah v sestavi ene de- nizacije združenega dela kot
razmerij temeljnih organizacij pri pridobivanju skupne- ljajo druge institucionalne lovne organizacije ali več de- edinega subjekta dohodka in
ga dohodka, ali pa so name- oblike organizacij združenega lovnih organizacij (faszna pro- zagotavlja to subjektivnost v
njeni za spremljanje toka dela (delovna organizacija izvodnja oziroma proizvodnja vseh razmerjih pridobivanja
sredstev, izločenih za poseb- itn.) kot diružbenopravnd sub- proizvodov, ki se vgrajujejo dohodka. Kategorija skupnene namene iz dohodka temelj- jekti dve osnovni funkciji: v enotni proizvod) ali pri so- ga prihodka je eden od instrumentov v dohodkovnih
ne organizacije, z njenega ži- gospodarijo z združenimi delovanju med proizvajailnimi odnosih,
s katerimi se samo
sredstvi ter v smislu realiza- in drugimi organizacijami
ra računa.
Vsaka temeljna organizaci- cije na tržišču ustvarjajo do- združenega dela ter organiza- zagotavlja ustrezno razporedoseženega skupnega
ja mora torej imeti svoj žiro hodek od prodanega blaga. cijami združenega dela, ki se janje
račun pri SDK, prek katere- Za opravljanje teh funkcij po- ukvarjajo s prometom blaga prihodka med temeljne orgaga bo ustvarjala celotni pri- trebujejo žiro račun. Tudi ti in storitev. To velja, ne glede nizacije, ki so sodelovale pri
hodek ter plačevala svoje ob- žiro računi so predmet samo- na to, ali so v sestavi iste njegovem ustvarjanju.
Komisija se ni spuščala v
veznosti. Takšna rešitev v Za- upravnega in družbenega nad- organizacije združenega dela
oziroma združene v isti or- podrobnejše
obravnavanje
IIIIIIIIIIIIIIIIMlIlillllUillillllllllllllllllllllHIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ganizaciji združenega dela ali vprašanja dohodkovnih odnone (67. člen ZZD).
sov na področju elektrogoPRAKTIČNA VPRAŠANJA UPORABE DOLOČB
Kdaj se bo v nekem kon- spodarstva, ker je za takšno
ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
kretnem primeru doseglo pri- obravnavanje in zavzemanje
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilililllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllill vgrajevanju proizvodov v stališč nujno celoviteje anaporočevalec
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Mairati iti ugotoviti družbenoekonomske odnose na tem
področju. V zvezi s tem je
dogovorjeno, da se za obravnavanje omenjene problama-

tike ustanovi posebno delovno skupino, v kateri naj bi
bili poleg drugih tudi določeni strokovnjaki za področje elektrogospodarstva.

DOHODEK TEMELJNE ORGANIZACIJE, KI
OPRAVLJA POSLE PROMETA
Glede vprašanja pridobiva- Ijanje teh poslov.
nja dohodka s strani temeljV zvezi s tem opravlja tene organizacije, ki opravlja meljna organizacija, ki je obposle prometa v primeru, ko likovana za opravljanje prote posle ta temeljna organi- meta, te posle na podlagi sazacij izključno opravlja ozi- moupravnega sporazuma o
roma ko se delovna organi- združevanju v delovno orgazacija ne pojavlja kot sub- nizacijo in na samoupravni
jekt opravljanja prometa podlagi vzpostavlja sodelovamarveč je to le . temeljna or- nje z organizacij an}i združeganizacija, ki je v njeni se- nega dela na področju prostavi, je bilo v Komisiji po- izvodnje, s katerimi dosega
udarjeno, da je temeljna or- in razporeja skupni prihodek,
ganizacija po 72. členu ZZD razen če je z zveznim zakopoleg drugih oblik organiza- nom določeno, da te organicij združenega dela subjekt zacije dosegajo in razporejaukvarjanja s posli prometa, jo skupni dohodek, kot je
če je organizirana za oprav- določeno v 72. členu ZZD.
POVEČANJE DOHODKA Z INOVACIJO,
RACIONALIZACIJO ALI DRUGIMI OBLIKAMI
USTVARJALNOSTI
Glede vprašanja o načinu njem o rekonstrukciji, moizkazovanja doprinosa k ust- dernizaciji in drugi tehnični
varjanju dohodka iz naslova litvi dela, o investicijskih
inovacij, racionalizacij ali izboljšavi, o programih in dedrugih oblik ustvarjalnosti vlaganjih in o uporabi znanpri delu z združenimi sred- stvenih, tehničnih in tehnostvi, kakor tudi izkazovanja loških dosežkov in strokovdela dohodka, ki je rezultat nih izkušenj v delovnem protakšnega doprinosa, je bito cesu v temeljni organizaciji.
Torej je odnos delavcev v
v Komisiji poudarjeno, da je
družbeno stimuliranje pove- temeljni organizaciji do močevanja dohodka iz navede- dernizacije in drugih tehničnih naslovov trajen namen nih izboljšav v temeljni orgaZZD.
nizaciji, oziroma od učinkoviV zvezi s tem je ZZD v tosti in smotrnosti njihovih
celoten sistem dohodkovnih odločitev na tem področju,
odnosov v združenem delu odvisen tudi prispevek vsakevgradil kot sestavni del teh ga delavca k povečanju doodnosov racionalno gospodar- hodka temeljne organizacije
jenje z družbenimi sredstvi iz tega naslova, ki je tut'.'/
kot minulim delom delavcev eden od elementov za ugofe^.f
in celotne družbe (47. člen Ijanje njegovega osebnega doZZD). Poleg teiga se po 129. hodka.
členu ZZD prispevek delavca
Poleg tega je v 130. členu
k delu, od katerega je odvi- ZZD določeno, da ima delasen osebni dohodek delavca, vec, ki z inovacijo, racionaliugotavlja poleg drugega tudi zacijo ali z drugo obliko
odvisnost od povečanja do- ustvarjalnosti pri delu z družhodka temeljne organizacije, benimi sredstvi doprinese k
ki je biS ustvarjen z odtoča- povečanju dohodka temeljne
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organizacije, pravico do posebnega nadomestila v tej temeljni organizaciji, pod pogoji, ki so določeni s samoupravnim splošnim aktom v
skladu z zakonom. V zvezi s
tem členom se zastavlja vprašanje vira sredstev za takšno posebno nadomestilo delavcu. Komisija meni, da je
treba takšno nadomestilo izplačati iz sredstev za osebne
dohodke, izfločenih iz čistega
dohodka temeljne organizacije. In sicer zato, ker je v
takšnem primeru prišlo do
povečanja dohodka z delom
delavca, ki je v resnici dal
poseben delovni prispevek k
povečanju dohodka temeljne
organizacije. Zato mu poleg
pravice do povečanja osebnega dohodka iz tega naslova
pripada tudi posebno nadomestilo iz sredstev za osebne dohodke.
Toda v primeru, ko se racionalizacija, inovacija ali
druga oblika ustvarjalnosti
pri delu z. družbenimi sredstvi maiterialiaira tako, da pomeni trajnejše izboljšave delovnih ali proizvajalnih pogojev v temeljni organizaciji, bi
morali po mnenju Komisije
posebno nadomestilo izplača-

td iz sredstev amortizacije,
kar bi bilo v skladu s 106.
členom ZZD.
Kako se bo v materialnem
oziru stimuliralo delavce, ki
z inovacijo, racionalizacijo ali
z drugo obliko ustvarjalnosti
pri delu z družbenimi sredstvi prispevajo k povečanju
dohodka temeljne organizacije, je treba urediti s samoupravnim splošnim aktom temeljne organizacije v skladu
z zakonom. Prav tako mora
biti gospodarjenje z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji, kot eden elementov za določanje osebnega
dohodka delavca, razčlenjeno
oziroma določeno s samoupravnim splošnim aktom o
osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke
v temeljni organizaciji. Pri
tem je treba upoštevati, da
se mora povečanje dohodka
temeljne organizacije, ki je
rezultat racionalizacije, inovacije, iznajdbe in drugih oblik izboljšav, ne glede na to,
da ga je mogoče posebej obračunati in ugotoviti, po svojem bistvu obravnavati in
šteti za sestavni in neločljivi
del dohodka temeljne organizacije združenega dela.

ORGANIZIRANJE TEMELJNIH ORGANIZACIJ
IZ DELOV TEMELJNE ORGANIZACIJE
Glede vprašanja, ali se del dena določba ZZD nanaša na
temeljne organizacije lahko temeljno organizacijo.
organizira kot temeljna orgaToda glede na praivice in
nizacija, če ima pogoje za dolžnosti delavcev, da orgatakšno organiziranje, drugi nizirajo temeljno organizacidel temeljne organizacije pa jo, če so pogoji za takšno ornima pogojev za organizira- ganiziranje, kakor tudi glede
nje v temeljno organizacijo, na varstvo delavcev v delu
je bilo v Komisiji poudarje- delovnega procesa, ki nima
no, da je treba v takšnem pogojev, da se organizira kot
primeru uporabiti 3. odsta- temeljna organizacija, Komivek 325. člena ZZD. Po tej sija meni, da se s samoupravdoločbi se v delovni organi- nim sporazumom v okviru
zaciji ne more organizirati delovne organizacije ali širtemeljne organizacije, če ni šega združenega dela lahko
pogojev, da bi se iz njenih reši vprašanje delavcev tisteposameznih delov organizira- ga dela temeljne organizacili vsaj dve temeljni organiza- je, ki nima pogojev, da bi se
ciji. Ker delovna organizacija, organiziral kot temeljna orki v svoji sestavi nima te- ganizacija, tako da se drugi
meljne organizacije, opravlja del temeljne organizacije, ki
vse funkcije, ki jih ima te- ima pogoje, tudi organizira
meljna organizacija, se nave- kot temeljna organizacija.

OCENE
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Povečanje delovne storilnosti - bistven pogoj
za nadaljnji razvoj
• Navzlic delovanju vrste negativnih notranjih in zunanjih faktorjev je naša država
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uresničila pospešen gospodarski razvoj in znatno povečala celotno družbeno delovno
storilnost
• Jugoslavija je v skupini držav, ki imajo n ajhitrejši gospodarski razvoj
• Delovna storilnost se je najbolj povečal a v družebnem sektorju kmetijstva,
v gradbeništvu in obrti
• Nezadostno izkoriščanje zmogljivosti otežuje gospodarsko rast in zavira gibanje
delovne storilnosti
S Raven zaposlenosti je v Jugoslaviji prec<; ej nižja kot v nekaterih evropskih državah
• Politiki stroškov se mora posvetiti več p <ozornosti v poslovni aktivnosti delovnih
organizacij
• Večja povezanost znanosti z gospodarskim razvojem omogoča hitrejšo rast delovne
storilnosti
Družbenoekonomski razvoj
naše države je bistveno odvisen od povečevanja družbene
produktufnosti dela in od stabiliziranja ekonomskih tokov
s tem, da se krepi kvalitativne dejavnike gospodarjenja.
Zavoljo tega je v Družbenem
planu Jugoslavije za dobo od
leta 1976 do 1980 dan poseben poudarek prav tem dvem
prvinam razvojne politike.
Glede na to in v skladu s
sklepom Zbora republik in
pokrajin je Zvezni izvršni
svet ob poročilu o uresničevanju srednjeročnega plana
pripravil analitični separat
»Produktivnost dela in kvalitativni faktorji gospodarjenja
ter razvoja« in ga predložil
Skupščini SFRJ. Pri izdelavi

tega zelo obsežnega analitičnega gradiva, ki — kot je
poudarjeno — pomeni le začetek globljega ugotavljanja
stanja, teženj in problemov
na tem ključnem področju,
so sodelovali Zvezni zavod za
družbeno planiranje, Zvezni
komite za energetiko in industrijo in Zvezni komite za
delo in zaposlovanje.
Ta snov je najširšega družbenega pomena in zahteva
da se dejavniki razvoja angažirajo ter da sprejemajo dolgoročno naravnane ukrepe.
Glede na to bo v tem prikazu govor o najbolj /značilnih ocenah in podatkih iz
gradiva, ki je dostavljeno delegatom v Zboru republik in
pokrajin.

GIBANJE DELOVNE STORILNOSTI
Navzlic temu, da je delo- bivalca), družbena produktivvala vrsta negativnih notra- nost dela v družbenem gonjih in _ zunanjih faktorjev, spodarstvu (rast družbnega
je Jugoslavija v svojem po- proizvoda družbenega sektorvojnem razvoju, zlasti pa v ja na zaposlenega) — okrog
obdobju intenzivnega razvoja 3,5 odstotka. Kot se poudarsamoupravnih socialističnih ja, se je Jugoslavija tako
produkcijskih odnosov, ures- uvrstila v skupino držav, ki
ničila proces pospešenega go- se najhitreje gospodarskog
spodarskega razvoja in struk- razvijajo.
če se te podatke razčleni
turnih sprememb proizvajalnih sil ter znatno povečala po posameznih obdobjih, pa
celotno družbeno produktiv- je iz njih razvidno, da se delovna storilnost giblje neenanost dela.
V analizi, ki je predložena komerno, kar se ne ocenjuje
Skupščini SFRJ, so podani kot pozitivno.
Stopnja rasti produktivnopodrobni podatki o tem. Med
drugim je navedeno, da je sti v industriji je bila v obv obdobju od leta 1953 do dobju 1961—1975 le nekolikanj
1975 naraščal celotni družbe- večja od stopnje za celotno
ni proizvod po poprečni let- gospodarstvo in je znašala
ni stopnji okrog 7 odsto.kov, 4 odstotke, in sicer ob podružbeni proizvod družbene- večanju proizvodnje za 7,9
ga gospodarstva po stopnji odstotka in ob znatnem po8 odstavkov, celotna družbe- večanju zaposlenosti, ki je
na produktivnost dela okrog naraščala poprečno za 3,7 od6 odstotkov (rast družbenega stotka letno.
Iz primerjave stopenj raproizvoda na aktivnega preiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiHimiiiiiiNiiiiNiiiiiiiNiHiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii
DELOVNA STORILNOST IN KVALITATIVNI
DEJAVNIKI GOSPODARJENJA IN RAZVOJA
llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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sti delovne storilnosti po posameznih področjih je razvidno, da je bila največja v
družbenem sektorju kmetijstva (6 odstotkov), k čemur
so pripomogli številni dejavniki pospeševanja kmetijske
proizvodnje, ekonomskih odnosov na vasi, kakor tudi
stagnacija zaposlenosti.
Nadpoprečna stopnja je bila dosežena tudi v gradbeništvu in obrti. Druga gospodarska področja so imela nižjo stopnjo rasti produktivnosti od poprečne stopnje družbenega gospodarstva.
Stopnjo izkoriščanja zmogljivosti v našem gospodarstvu se ocenjuje kot nezadovoljivo, ker je za 10—15 odstotkov nižja kot v zahodno-

evropskih državah. Opozarja
se, da je to omejevalno vplivalo na gospodarsko rast in
produktivnost dela, prav v
tem pa so znatne rezerve za
hitrejšo in stabilnejšo gospodarsko prosperitet© celotne
nacionalne ekonomije. Kot
vzroke, ki vplivajo na takšno stanje, se navaja nezadostno raven družbene organiziranosti in delitve dela v
celotnem gospodarstvu, neprilagojena investicijska vlaganja, sorazmerno nizko raven organiziranosti proizvodnje in poslovanja v precejšnjem delu delovnih organizacij, kakor tudi počasno prilagajanje novim produkcijskim
odnosom.

NEZADOVOLJIVA RAVEN
Čeprav so se v minulem
obdobju precej zboljšale socialnoekonomska, izobrazbena, demografska in druge
strukture prebivalstva, se
ocenjuje, da je gibanje na
področju globalnega zaposlovanja neugodno. Naveden je
-podatek, da je bilo globalno zaposlovanje v zadnjih
treh petletnih obdobjih pod
planirano ravnijo: računalo
se je, da bo naraščalo za
3,8 odstotka poprečno na leto, uresničeno pa je bilo le
3,2 odstotka.
Vse to kaže, da je raven
zaposlenosti precej nizka (v
letu 1975 je znašala 22,3 odstotka) zlasti v primerjavi z
drugimi državami, kjer presega tudi 40 odstotkov. Edina izjema v tem ozira je
SR Slovenija, kjer raven zaposlenosti dosega 39 odstotkov, tako da bo kmalu moč
govoriti o uresničevanju »polne zaposlenosti«.
Vzporedno z nezadovoljivim gibanjem zaposlenosti se
je naglo povečala nezaposlenost. Poudarja se, da je zla-

ZAPOSLOVANJA
sti zaskrbljujoče to, da je
nezaposlenih precej strokovnih kadrov (okrog 240 tisoč
v letu 1976). Pri tem je opaziti bistvene razlike med območji: v letu 1975 je prišel
na eno prosto delovno mesto
v Sloveniji en nezaposlen, na
Kosovu pa — okrog 42; na
manj razvitih območjih pride okrog 18 nezaposlenih na
eno prosto delovno mesto,
, na razvitih pa okrog 7.
Odhajanje na delo v tujino je dobilo širok obseg po
;
letu 1970, v letu 1973 pa je
doseglo vrhunec (okrog , 1,1
milijona delavcev). Spričo
upadanja gospodarske aktivnosti v zahodnih državah se
je zaposlovanje v tujini upočasnilo ter se ocenjuje, da
bodo v naslednjem obdobju
povratniki pritiskali na zaposlovanje v državi in zaostrovali že tako težaven problem.
V analizo gibanja zaposlenosti je zajeta tudi *• rsta
problemov in pojavov (struktura zaposlenosti po dnevni
razporeditvi delovnih ur, ko47

ličnik izmenskega dela, odsotnost zaradi bolniških dopustom, zaviranje dinamike
fluktuacije delavcev in po-

dobno). Nadrobno se obravnava tudi stanje kadrov i a
uresničevanje kadrovske po
litike.

UČINKOVITEJŠA UPORABA MATERIALNIH
SREDSTEV
Med kakovostne dejavnike treba politiki stroškov posvegospodarjenja in razvoja spa- titi več pozornosti v poslov
dajo poleg drugega raven op- ni politiki delovnih organiza
remljenosti dela, stopnja cij, zlasti pri rešitvah v zveučinkovitosti sistema investi- zi z izgradnjo, rekonstrukciranja in uporaba znanstveno- jo ali povečevanjem proiztehničnih dosežkov v gospo- vodnih zmogljivosti.
darstvu.
Preučevanja, kako deluje
V analizi je poudarjeno, da sistem investiranja, opozarja
upočasnjevanje rasti proiz- jo, da se že dalj časa poglabvodnje in kopičenje zalog ob- lja neusklajenost strukture
čutno poslaibšuje kakovostne materialnih proizvajalnih sil
rezultate gospodarjenja, s Neenakomeren razvoj se katem v zvezi pa tudi učinko- že ne le v sorazmernem zavitost osnovnih sredstev. Na- ostajanju celih področij remesto optimalne opremljeno- produkcijskega sistema (prosti dela (s tem je mišljena izvodnja električne energije,
takšna opremljenost in veli- osnovnih surovin in repromačina, s katero se zagotavlja teriala, proizvodnja hrane,
najnižje stroške in največjo magistralni promet), ampak
stopnjo rentabilnosti) se pri- tudi v neusklajenem razvoju
zadeva za drago in neučinko- nižjih in višjih faz enakovrvito maksimalno opremljeno- stne proizvodnje. Obseg nestjo. Vse to — kot se poudar- posrednih in posrednih izja — navaja k sklepu, da je gub, ki nastajajo spričo takš-

splpl SPREJETI
Na seji Zbora republik in
pokrajin, ki je bila 19. julija 1977, so bili sprejeti sledeči zakonski predpisi:
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (AS 522), ki
določa, da vlada SFRJ jiam6i za obveznosti, ki izhajajo
iz Posojilne pogodbe, katero
je Mednarodna banka za obnovo in razvoj sklenila s
Skupnostjo cestnih podjetij
SR Srbije in s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za
ceste SR Bosne dn Hercegovine, SR Makedonije in SAP
Kosova. Posolilo v znesku
59 milijonov dolarjev bo porabljeno za izgradnjo ceste.
Zakon o uporabi določene
ga zneska dinarske jjrotivrednosti inozemskega kredita,
katerega uporabnik je federacija (AS 517) določa, da
se bo dinarsko protivred
nost inozemskega kredita;
katerega uporabnik je v le-

nega razvoja, j« opredeli!
jasno usmeritev Družbenega
plana Jugoslavije za dobo od
leta 1976 do 1960 v pospeše-

vanju začetega procesa premagovanja neskladij v strukturi materialnih proizvajalnih
sil.

ZAPOSTAVLJANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA
Glede povezanosti znanosti va sprejema ustrezne ukrepe,
z gospodarskim razvojem se da bi se spremenilo odnos
ugotavlja, da je na precej družbe do lastne tehnološke
višji ravni kot prej, vendar ustvarjalnosti, do hitrejše
pa je še precej problemov, uporabe sodobne tehnologije,
ki jih je treba reševati v stklo- zlasti pa domačih tehnoloških
pu celotne preobrazbe druž- inovacij. Med drugim se je
be na samoupravnih teme- leta 1975 in 1976 proglasilo za
ljih, zlasti v sklopu izvaja- leti tehnoloških inovacij. Ocenja Zakona o združenem de- njuje se, da se bo s tem omolu. Prav tako je podčrtano, gočilo hitrejši razvoj lastne
da je naša država uresničila tehnologije in smotrnejše izsorazmerno hiter tehnološki koriščanje sodobne tehnologirazvoj, v glavnem na račun je. Obenem se bo s tem bitransfera tuje tehnologije in stveno spremenila vloga in
uvoza opreme. Vendar to ni mesto našega gospodarstva v
v ustrezni meri vplivalo na procesu mednarodnega tranpovečanje delovne storilnosti, sfera tehnologije oziroma se
imelo pa je tudi negativne bo ustvarjalo pogoje, ki so
posledice, ker je bilo zapo- nujni za močnejše povečanje
stavljeno organizirano razi- delovne storilnosti in za aktiskovalno in razvojno delo v viranje tistih dejavnikov, ki
državi in razvoj lastne tehno- zboljšujejo gospodarjenje in
logije.
pospešujejo družbenoekonomV zadnjih letih naša drža- ski razvoj naše države.

ZAKONI

tu 1977 federacija, uporabilo do zneska 920 milijonov
dinarjev za financiranje programa izgradnje skladišč za
zvezne blagovne rezerve, za
dopolnitev zveznih blagovnih
rezerv v letu 1977 ter za financiranje rezerv proizvodov
za posebne namene.
Zakon o ratifikaciji Protokola med vlado SFRJ in vla- .
do Republike Indije o ekvivalenci spričeval, nazivov in
diplom, ki se jih pridobi na
srednjih šolah, na univerzah
in drugih izobraževalnih in
znanstvenih organizacijah in
institucijah v SFRJ in v Republiki Indiji (AS 514);
Zakon o ratifikaciji Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrske škode
(AS 510); ta dva ziaikona je
sprejel tudi Zvezni zbor na
predhodni seji (29. jiuniljia letos).
Na seji jo' bil potrjien Zaključni račun Sklada federacije za kreditiranje hitrejše-

ga razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976 (AS
505) ter Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za
leto 1976 (AS 484).
Na seji Zveznega zibora, ki
je bila prav tako 19. julija,
so bili sprejeti sledeči zaikoZakon o standardizaciji (AS
422) določa, da morajo organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge skupnosti združenega dela ter drugi udeleženoi v proizvodnji pri opravljanju svoje dejavnosti
uporabljati predpise o jugoslovanskih standardih, tehničnih normativih in normah kvalitete. Standardizacija je nujna, da bi se zago. tovilo enotnost jMgostavanstega tržišča in zaradi torepitve obrambne sposobnosti
države, zairadi varstva življenja, zdra/vja, ffivfljierjjsfcega in
delovnega okolja ter premo-

ženja.
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnih pogojih za odobravanje investiker so z Zakonom o temeljih
cijskih kreditov (AS 485);
kreditnega in bančnega sistema, z Zaikonom o združenem delu in z Zakonom o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev v
celoti urejeni odnosi v zvezi z združevanjem in koriščenjem sredstev ter poravnavanjem obveznosti, ni več
potrebno, da bi še nadalje
uporabljali Zakon o posebnih pogojih za odobravanje
investiratiskih kreditov.
Na tej seji Zveznega zbora je bil sprejet tudi Zaključni račun proračuna federacije za leto 1976 z Zaključnim računom in poročilom o poslovanju Zvezne
direkcije za rezerve industrijskih proizvodov za leto 1976
in Zaključnim računom Zvezne direkcije za rezerve živilskih proizvodov za leto 1976.
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