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SKUPŠČINE SR

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
27. in 30. oktobra 1978

Seja Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
je sklicana za petek, 27. oktobra 1978, seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in Zbora občin Skupščine
SR Slovenije pa sta sklicani
za ponedeljek, 30. oktobra
1978.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- osnutek zakona o združevanju kmetov (ESA 1079);
- informacijo o delovanju
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti
v primerih elementarnih nesreč;
- predlog odloka o pripravi
in sprejetju družbenega plana

SR Slovenije za obdobje od leta 1981-1985 (ESA 116);
- osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do
leta 1985 in o določitvi roka za
predložitev osnutka oziroma
predloga družbenega plana
Jugoslavije Skupščini SFRJ
(ESA 98).
Zbor združenega dela in zbor
občin bosta obravnavala:
- poročilo o izvajanju akcijskega programa za izvajanje
dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1987
(ESA 117);

SKLICI SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
8. in 9. novembra 1978

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 8. novembra 1978; seji
Zbora združenega dela Skuščine SR Slovenije in Zbora
občin Skupščine SR Slovenije
pa sta sklicani tudi za četrtek,
9. novembra 1978.
Družbenopolitični zbor bo
obravnavai:

- predlog zakona o pravni pomoči (ESA-845);
- predlog zakona o založništvu (ESA 815);
- predlog za izdajo zakona
o družbenih svetih s tezami za
osnutek zakona (ESA 123);
- osnutek zakona o sistemu
državne uprave in o izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih (ESA 1039);

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih
(ESA 1081);
- osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi
hrane (ESA 1083);
- predlog za izdajo zakona
o sistemu obrambe pred točo
(ESA 120);
- osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA
1080);
- osnutek stališč, sklepov in
priporočil za oblikovanje in
izvajanje politike na področju
družbene prehrane v SR Sloveniji (ESA 113);
- predlog za izdajo zakona
o energetskem gospodarstvu
(ESA 118);
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne
energije na nizki napetosti za
financiranje energetskih objektov z osnutkom zakona
(ESA 111);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah

republiških davkov in taks z
osnutkom zakona (ESA 114);
- predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini (ESA 52);

- predlog za izdajo zakona
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije (ESA
125);
- predlog za izdajo zakona
o dopolnilnem izobraževanju,
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih (ESA 127);
- osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje uveljavljanje
inšpekcijskega nadzorstva v
SR Sloveniji (ESA 122);
- predlog za izdajo zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lastnini;

Zbor združenega dela in
zbor občin bosta obravnavala
(na sejah dne 8. novembra
1978):
- predlog zakona o pravni
pomoči (ESA 845);
- osnutek zakona o sodnih
taksah (ESA 77);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah zakona o prekrških, z osnutkom zakona;
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju
(ESA 78);
- predlog zakona o spremembi zakona o razlastitvi in o
prisilnem prenosu pravice
uporabe (ESA 93);
- predlog za izdajo zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lastnini;

- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri
Narodni banki Slovenije (ESA
105).
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:
- predlog za izdajo zakona
o hranilno-kreditnih organizacijah s tezami za osnutek zakona (ESA 119);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Irak o dobavah nafte in o
posojilu za leto 1978 (ESA
103).
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še volitve
in imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.

- statut Narodne banke Slovenije.
Vsi trije zbori imajo na
- predlog za izdajo zakona dnevnem redu sej še volitve
o knjižničarstvu (ESA 112);
in imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakoZbor združenega dela in
na o vojaških invalidih (ESA zbor občin bosta obravnavala
59);
(na sejah dne 9. novembra
1978):
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zako- osnutek zakona o sistemu
na o borcih za severno mejo v državne
uprave in o Izvršnem
letih 1918 in 1919 in o slovensvetu Skupščine SR Slovenije
skih vojnih dobrovoljcih iz ter
o republiških upravnih orvojn 1912-1918 (ESA 60).
ganih (ESA 1039);
- predlog ža izdajo zakona
Zbor združenega dela pa bo
o organizaciji in delovnem poobravnaval še:

- predlog zakona o založništvu (ESA 815);

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
29. septembra 1978

dročju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije (ESA
125);

- predlog za izdajo zakona
- poročilo o varnosti v proo družbenih svetih, s tezami za metu if) prometni vzgoji;
osnutek zakona (ESA 123);
- predlog za izdajo zakona
o spremembi 6. člena zakona o
- predlog za izdajo zakona varnosti
cestnega prometa
o dopolnilnem izobraževanju, (ESA 71);
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih orga- predlog za obvezno razlanih (ESA 127);
go 6. člena zakona o varnosti
cestnega prometa.
- osnutek sklepov in pripoZbora imata na dnevnem
ročil za nadaljnje uveljavljanje
inšpekcijskega nadzorstva v redu sej še predloge in vprašanja delegatov.
SR Sloveniji (ESA 122);

- Predlog zakona o spreo spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških invalidih, s membah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbittezami za osnutek zakona;
nih postavk in olajšav za repu- Predlog za izdajo zakona bliški davek iz dohodka temeljo spremembah in dopolnitvah nih organizacij združenega
zakona o borcih za severno dela v letu 1978;
- Predlog odloka o prenosu
mejo v letih 1918 in 1919 in o
slovenskih vojnih dobrovoljcih ustanoviteljskih pravic in dolžiz vojn 1912 do 1918, s tezami nosti naproti Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovecza osnutek zakona;
Trate;
- Predlog za izdajo zakona
- Predlog odloka o soglasju
o sodnih taksah, s tezami za k predlogu zakona o ratifikaciji
osnutek zakona in taksno ta- sporazuma o garanciji med
rifo;
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Medna- Predlog za izdajo zakona rodno banko za obnovo in rao dopolnitvah zakona o dedo- zvoj (YU-1561).
vanju z osnutkom zakona;

Zbor združenega dela, Zbor o visokem šolstvu, ki ga objavobčin in Družbenopolitični ljamo na strani...
- Stališča k informaciji o
zbor Skupščine SR Slovenije
so 29. septembra 1978 najprej izvajanju ustavne preobrazbe
na skupnem zasedanju poslu- pravosodnega sistema;
šali uvodno obrazložitev k in- Program dela zborov
formaciji o uresničevanju sta- Skupščine SR Slovenije za oblišč Skupščine SR Slovenije in dobje
oktober-decernber
Predsedstva Republiške kon- 1978;
- Predlog odloka o soglasju
ference SZDL Slovenije o
- Soglasje k osnutku delov- k statutu Zveze stanovanjskih
izvajanju in nadaljnjem ureja- nega programa Zbora republik skupnosti Slovenije;
nju sistema socialne varnosti in pokrajin Skupščine SFRJ za
borcev NOV in drugih borcev dobo oktober-december 1978;
- Predlog odloka o potrditvi
ter vojaških invalidov in k informaciji o analizi in uporabi
Zbor združenega dela in sklepa o spremembi statuta
Raziskovalne skupnosti Slovekriterijev za priznavanje var- Zbor občin pa sta sprejela:
stvenega dodatka kmetom- Predlog za izdajo zakona nije;
borcem, ki jo je podal Boris
Čižmek, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in
predsednik Republiškega koNA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
miteja za vprašanje borcev
Zbor združenega dela
NOV in vojaških invalidov.
Fran Kokošar, Ivica Kavčič, Karli Lobnikar, Vera Fužir,
Na ločenih sejah pa so vsi
Franc Godeša, Jože Gabrovšek, Majda Poljanšek, Dušan
trije zbori sprejeli:
Stanjko, Martin Ahlin, Neva Guček, Sonja Marič, Klavdija
Davidovič, Marija Rafolt, Tanja Šareč, Janez Plevnik, Jože
Pacek, Božo Vugrinec, Milica Ozbič, Matija Žgajnar, Alek- Sklepe ob obravnavi insander Furlan; Emil Tomažič
formacije o uresničevanju staZbor občin
lišč Skupščine SR Slovenije in
Jože Boldan-Silni, Alenka Bonajo, Marko Purnat, Mira
Predsedstva Republiške konUnger, Ivan Lekše, Anton Vušnik, Marko Kobe, Mirko Tuference SZDL Slovenije o izvašek, Amalija Žitnik, Franc Prime, Adi Žunec, Leopold Kejjajnju in nadaljnjem urejanju
žar, Janko Pučnik, Ahmet Kalač, Gorazd Marinček, Alojz
sistema socialne varnosti borDomjan, Matjaž Verbole, Dragan Mozetič, Jožica Jarc;
cev NOV in drugih borcev ter
Družbenopolitični zbor
vojaških invalidov; in informaStane Repar, Marija Aljančič, Janez Japelj, Stane Markič,
cije o analizi in uporabi kriteriMajda Gaspari, Breda Cajhen, Aleksander Varga, Dušan
jev za priznavanje varstvenega
Najdič, Rudi Kropivnik, Vili Vindiš, Tina Tomlje, Stane
dodatka kmetom-borcem; ki
Gavez, Zoran Polič, Igor Uršič, Vlado Tance, Miro Gošnik,
jih objavljamo na strani...
Srečko Mlinarič, Teodora Krpan;
- Sklep ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona
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- poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za
usmerjanje skladnega razvoja
in delitve dela na področju
prometa in zvez v SR Sloveniji
(ESA 89);

Zbor združenega dela je
sprejel:
- Predlog o potrditvi statuta
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji;
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- Predlog odloka o imenovanju Mavra Jerkiča za namestnika republiškega sekretarja za urbanizem;
- Predlog odloka o imenovanju Franca Hočevarja za namestnika predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo;
- Predlog odloka o izvolitvi
Terezije Brožič za sodnico za
prekrške Republiškega senata
za prekrške;
- Predlog odloka o razrešitvi Ive Stepančič namestnice
javnega tožilca SR Slovenije;
- Predlog odloka o razrešitvi Božidarja Boezia sodnika
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
poročevalec

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije
in predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem
urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov in informacije o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka
kmetom-borcem NOV
Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije so na 6. seji dne 29. septembra 1978 obravnavali informacijo o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter
vojaških invalidov in informacijo o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje
varstvenega dodatka kmetom borcem
NOV in na podlagi 244. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejeli naslednje
sklepe:
1. Zbor združenega dela Zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije sprejemajo obe informaciji
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in ugotavljajo, da pomenita primerno
osnovo za nadaljnje reševanje družbenoekonomskega in političnega položaja
borcev NOV ter drugih borcev in vojaških
invalidov.
2. Stališča o izvajanju in nadaljnjem
urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov, ki jih je Skuščina SR Slovenije
sprejela na sejah zborov dne 23. 6. 1976
(Ur. I. SRS št. 17/76) so še vedno aktualna in še nadalje zavezujejo vse nosilce za
njihovo uresničevanje.
Poleg stališč Skupščine SR Slovenije
in Republiške konference SZDL predstavljajo dolgoročno osnovo za nadaljnje
dograjevanje sistema socialne varnosti
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov tudi dokumenti ZKJ in ZKS in še
posebej dokumenti ZZB NOV Jugoslavije
ter zadnje Skupščine Zveze združenj borcev NOV Slovenije.
3. Na osnbvi obeh informacij zbor
ugotavlja, da smo po sprejetju stališč
Skupščine SR Slovenije ter Republiške
konference SZDL dosegli pomemben na-

predek pri izboljšanju socialno ekonomskega položaja borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov. Pri tem pa
ugotavlja, da nekatere naloge, začrtane v
sprejetih političnih dokumetih ter stališčih Skupščine SR Slovenije in Republiške konference SZDL še vedno niso uresničene. Zato bo treba v prihodnje pri
nadalnjem izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov vso
skrb in pozornost posvetiti zlasti naslednjim vprašanjem:
- še nadalje si je treba prizadevati za
utrjevanje in dograjevanje sistema socialne varnosti in izboljšanje materialnega in družbenega položaja borcev ter vojaških invalidov, upoštevajoč pri tem, da
so borci in ostali udeleženci NOV nosili
vso težo in odgovornost v revoluciji in da
so tudi v sedanjem družbenopolitičnem
življenju pomemben dejavnik v razvoju
naše samoupravne socialistične družbene ureditve,
- reševanje borčevske invalidske problematike mora potekati na samoupravnih osnovah, zato je treba v te procese še
hitreje kot doslej vključevati samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter si prizadevati za večje sodelovanje,
koordinacijo i h dvig strokovnosti vseh
tistih družbenih dejavnikov, ki se kakorkoli soočajo s problematiko na področju
varstva borcev NOV in drugih borcev ter
vojaških invalidov,
- že sprejeto stališče Skupščine SR
Slovenije, da naj se temeljne pravice, ki
jih zagotavlja federacija ne bi razširjale,
je treba upoštevati kot izhodišče za reševanje problematike mladoletnih udeležencev NOV kot tudi drugih kategorij.
Upoštevajoč socialni in materialni položaj posameznika ter njegov položaj med
NOV, je treba za vsak posamezni primer
iskati ustrezne rešitve v okviru obstoječe
zakonodaje ter mladoletnim udeležen-

cem NOV kot tudi ostalim nuditi moralno,
materialno in zdravstveno pomoč,
- v skladu s krepitvijo materialnega
položaja naše družbe in upoštevajoč
specifične probleme, ki jih povzroča staranje in zdravstveno stanje borcev ter
vojaških invalidov, bo treba na vseh nivojih še hitreje zagotavljati pogoje za izboljšanje zdravstvenega varstva teh oseb
(ustanavljanje in strokovno povezovanje
ambulant in dispanzerjev za borce ter
zagotavljanje materialnih sredstev in
ustreznih kadrov za njihovo delovanje,
izboljšanje kvalitete ortopedskih pripomočkov itd.),
- proučiti bo treba problematiko pokojnin borcev NOV in drugih borcev ter
vojaških invalidov, ki so bili upokojeni v
različnih obdobjih in za enako delo prejemajo različne pokojninske prejemke,
ter s tem v zvezi pripraviti konkretne
predloge, ki naj se upoštevajo ob pripravi
novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- v okviru obstoječe zakonodaje bo
potrebno poiskati ustrezne rešitve za tiste borce, ki so med vojno in po vojni
opravljali odgovorne naloge, upokojeni
pa so bili, neupoštevajoč njihov pomemben družbeni prispevek kot oblike minulega dela, z nizkimi pokojninskimi prejemki.
- z večjo prožnostjo, upoštevajoč pri
tem posamezni primer, je treba uresničevati družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem NOV in drugih vojn,
zato bo potrebno preveriti nekatere kriterije za dodeljevanje priznavalnin,
- reševanje problematike socialnega
varstva kmetov - borcev NOV je treba
pospešiti in si prizadevati za čimhitrejšo
uresničitev že sprejetih stališč Skupščine
SR Slovenije ter predlogov, danih v informaciji o analizi in uporabi kriterijev za
priznavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV.

SKLEP:
T/'
..... ...
.
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu
Zbor združenega dela
,
"■■■ '
■
i
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je rta 6. seji dne 29: septembra
1978 obravnaval informacijo o uresničevanju zakona o visokem šolstvu in na
podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
poročevalec

c

sklep

1. Informacija o uresničevanju zakona
o visokem šolstvu se sprejme. Dosedanji
procesi na tem področju dokazujejo, da
je zakon del spodbude in pravno-politični temelj za preobrazbo visokega šolstva
na temeljih samoupravnih družbenoeko-

nomskih odnosov. Zakon je spodbudil
napore za to, da se doseže večja skladnost vzgoje in izobraževanja s splošnimi družbenimi hotenji in trdneje povezal
to dejavnost s potrebami proizvodnje in
družbene prakse ter razvoja sploh.
2. Razmere na področju visokega šolstva, kakor jih prikazuje obravnavana informacija, terjajo večjo zavzetost visoko3

šolskih delovnih organizacij in drugih
dejavnikov znotraj samoupravnih interesnih skupnosti in drugih oblik interesnega povezovanja za dosledno uveljavljanje
družbene preosnove celotnega sistema
visokega šolstva v širšem kompleksu sistema usmerjenega izobraževanja.
3. Odprta vprašanja iz informacije, na
katera so posebej opozorile razprave v
delovnih telesih zborov Skupščine SR
Slovenije in razprava delegatov na seji
zbora, bo potrebno ustrezno reševati ob
obravnavanju zakona o usmerjenem izobraževanju.
V zvezi s tem zbor opozarja, da je za
uresničevanje širše zastavljenih družbenih ciljev in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov potrebno še več
naporov, predvsem v naslednjih smereh:
- Družbeni interes na področju visokošolske dejavnosti je treba uveljaviti z
doslednim razvijanjem samoupravne organiziranosti visokega šolstva v enotnem
sistemu združenega dela na delegatski
osnovi in z uresničevanjem svobodne
menjave dela kot podlage za nove dohodkovne odnose.
Zagotoviti je treba učinkovito delovanje samoupravnih interesnih skupnosti
na tem področju, v katerih se s skupnim
dogovarjanjem usklajujejo interesi pri
čemer naj ima odločujoč vpliv na vsebino, obseg in usmerjenost visokošolske
dejavnosti združeno delo kot uporabnik.
- Visokošolske organizacije naj skupaj z uporabniki oblikujejo plane razvoja
za svoja področja. V ta namen naj preučijo in predlagajo uporabnikom takšne študijske programe, ki bodo v skladu s potrebami dela in razvoja, uporabniki pa v
okviru načrtovanja svojega razvoja in

sprejete kadrovske politike ugotavljajo
potrebe po znanju in kadrih, usmerjajo
delavce in mladino v ustrezno izobraževanje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz
dela. Vse to bo prispevalo tudi k večji
učinkovitosti visokošolskega študija, ki
je sedaj zaskrbljujoče premajhna, kar dokazuje znaten osip študentov, zlasti pri
prehodu iz prvega v drugi letnik študija.
- Visokošolske organizacije naj posvečajo trajno skrb zlasti marksistični naravnanosti in učinkovitosti študija, kvaliteti izvajanja študijskega procesa, usklajevanju študijskih in drugih programov s
potrebami združenega dela in spretnosti
študija. Ustvarjalnost naše marksistične
teoretične misli mora izhajati iz konkretne vsebine in ciljev, ki jih zasledujejo
študijski programi vsake visokošolske
usmeritve.
- Vključevanju kadrov iz neposredne
prakse v visokošolske organizacije je potrebno posvetiti več pozornosti in hitreje
odpravljati formalne in druge ovire za
hitrejši pretok kadrov, ker to odpira nove
možnosti učinkovite izmenjave izkušenj.
Zato je treba ta proces pospešiti ob
hkratni konstruktivni kritičnosti pri ocenjevanju pozitivnega vpliva praktičnih izkušenj na vzgojnoizobraževalni proces.

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu sprejel
sklep v enakem besedilu kot Zbor zdru-

ženega dela, le pod točko 4 je sprejel dopolnilo, ki se glasi:
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči predloge in pobude, ki so jih
dali delegati v razpravi na seji zbora in
pripombe skupin delegatov Zbora občin
Skupščine SR Slovenije
Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na 6. seji dne 29. 9.1978 ob
obravnavi informacije o uresničevanju
zakona o visokem šolstvu sprejel k
sklepu nekatere dopolnitve, iz katerih
izhaja:
- da se vsebina in usmeritev zakona o
visokem šolstvu še prepočasi uveljavlja;
- predlog, da o tej informaciji razpravljajo visokošolske in vse druge organizacije združenega dela, zlasti v času javne
razprave zakona o usmerjenem izobraževanju;
- da je treba zagotoviti učinkovito sodelovanje zlasti posebnih interesnih
skupnosti na tem področju;
- da visokošolske organizacije prouče
in predlagajo uporabnikom take študijske programe, katerih vzgojnoizobraževalna vsebina, njihovo uresničevanje ka. kor tudi vrednotenje rezultatov dela študentov, morajo biti trajno usmerjeni k
oblikovanju celovite in ustvarjalne osebnosti;
- da naj študentje s svojimi pripombami, predlogi in mnenji na študijske programe v času študija prispevajo k njihovemu izboljšanju in s tem tudi pripomorejo k večji učinkovitosti študija.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO
OBRAVNAVALA
Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah
posameznih določb
nekaterih republiških
zakonov v zvezi za
pridobitev lokacijskega
dovoljenja
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja je predlagatelj
pripravil na podlagi osnutka
zakona z istim naslovom, ki sta
ga sprejela Zbor združenega
dela in Zbor občin Skupščine
SR Slovenije na svojih sejah
dne 19. julija 1978.
S predlogom zakona uresničujemo stališča, sklepe in priporočila za oblikovanje in izva4

(ESA-55)

janje prostorske, urbanistične
in zemljiške politike (Uradni
list SRS, št. 4/78) z namenom,
da se poenostavi in skrajša postopek pri pridobivanju lokacijskega dovoljenja.
Po predlogu zakona se kot
začasen ukrep, dokler ne bo
na novo zgrajen koncept prostorskega in urbanističnega
planiranja (ustrezna zakona
sta že v pripravi), odpravljajo
pismena soglasja za lokacijska
dovoljenja nekaterih (neurbanističnih) organov, ki jih dolo-

-

:

čajo posamezni materialni
predpisi. V prvi vrsti gre za soglasja, ki se v postopku duplirajo, ker o njih določata dva
organa, in za soglasja, ki so
glede na enostavnejšo prostorsko problematiko nepotrebna, ker se vsa taka vprašanja lahko razrešijo na sami lokacijski razpravi ter zato ni potrebna posebna pismena
oblika.
Predlog zakona odpravlja
tudi poprejšnje soglasje sanitarne inšpekcije in inšpekcije
za požarno varstvo za lokacijsko dovoljenje za stanovanjsko graditev, če je lokacija teh
objektov v stanovanjskih soseskah, ki se urejajo z zazidalnim
načrtom, h katerim sta ti inšpekciji dali svoje mnenje. V takih primerih pa mora zazidalni
načrt vsebovati vse predpisane
elemente, ki zagotavljajo, da
so varovani higiensko sanitarni oziroma požarnovarnostni
javni interesi.
V predlogu zakona so upoštevane tudi sugestije Odbora
za urbanizem, stanovanjsko-

komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije, naj se prenese pristojnost od republiške
sanitarne in požarne inšpekcije za dajanje mneja k urbanističnim dokumentom na občinsko sanitarno in požarno
inšpekcijo.
Celovitejša rešitev v smeri
poenostavljanja
upravnega
postopka za pridobivanje lokacijskega dovoljenja bo dana
ob novelaciji zakona o urbanističnem planiranju in ob novelaciji ustreznih materialnih
predpisov (npr. zakona o javnih cestah). Predložena rešitev
je kljub temu znatna poenostavitev postopkov. Upoštevati pa
bo treba, da bodo k temu pripomogli tudi popolnejši urbanistični dokumenti ter postopna odprava objektivnih in subjektivnih razlogov, ki so bili
obširno obravnavani ob priliki
sprejemanja citiranih stališč,
sklepov in priporočil za oblikovanje prostorske, urbanistične
in zemljiške politike.
poročevalec

POROČILO
o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora
o temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj
agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980 povzetek (ESA-117)
I. UVOD
Poročilo o izvajanju akcijskega programa je izdelano s
ciljem, da se prikažejo doseženi rezultati na področju agroživilstva in da na osnovi tega opredelijo strateške naloge za
doseganje plana razvoja do leta 1980. To je zlasti pomembno
zaradi ublažitve vpliva škode, ki je v letošnjem letu nastala
zaradi neugodnih klimatskih razmer, na zmanjšanje obsega
realizacije srednjeročnega programa, zlasti v nekaterih proizvodnih usmeritvah. Poročilo vključuje tudi ocene spomladanskih javnih razprav, ki so potekale v okviru SZDL.
II. PRIKAZ STANJA KMETIJSKE PROIZVODNJE
V SFRJ
Skupna proizvodnja pšenice bo v letu 1978 za 4% manjša
kot v letu 1977, proizvodnja koruze naj bi bila za 25% manjša
kot lani; proizvodnja bo manjša tudi pri grozdju (pozeba) za
cca 18%, medtem ko bo pri sladkorni pesi dosežen lanski
obseg proizvodnje, se pri sončnicah predvideva 15% povečanje. Zmanjšana oziroma negotova oskrba s krmo ogroža realizacijo proizvodnih programov na področju živinoreje še posebno v perutninarstvu in prašičereji. Takšen položaj v preskrbi s krmo bistveno vpliva tudi na ekonomičnost reje živine
v družbeno organizirani proizvodnji in ima lahko dolgoročne
posledice, predvsem v zmanjšanju proizvodnje in odstopanju
od realizacije investicijskih programov.
III. OCENA REALIZACIJE PLANA V SR
SLOVENIJI
Razvoj proizvodnje in predelave hrane v prvih treh letih
uresničevanja srednjeročnega plana SR Slovenije zaostaja za
načrtovanim obsegom. V letih 1976,1977 in 1978 bo dosežena
poprečno okoli 2% rast fizičnega obsega kmetijske proizvodnje (planirana rast 3,5%). Predvidena rast proizvodnje je doslej dosežena v živinoreji, medtem ko v rastlinski proizvodnji
močno zaostajamo za srednjeročnim programom.
1. Živinorejska proizvodnja v celoti se razvija skladno s
predvidenim programom. Po posameznih usmeritvah je stanje naslednje:
a) govedorejska proizvodnja zaostaja za planom predvsem
zaradi stagnacije proizvodnje mesa (predvideno 90% real.
plana). Pri mleku je doseženi obseg tržne proizvodnje presežen za 11% nad predvideno dinamiko rasti odkupa.
b) Plan proizvodnje prašičjega mesa bo količinsko dosežen, tržna proizvodnja pa bo realizirana z 79% plana (zaostajanje izgradnje novih kapacitet).
c) Perutninarska proizvodnja se razvija nekoliko nad planom (index 102). Proizvodnja konzumnih jajc ne bo dosežena
zaradi zaostajanja v investicijah.
V živinorejski proizvodnji izstopa problem trajnega zagotavljanja energetske hrane (koruza) ter stroškovnocenovno
nesorazmerje med mlekom in mesom.
2. V Rastlinski proizvodnji so bili doseženi slabši proizvodni rezultati v primerjavi z živinorejsko, predvsem zaradi
neugodnih klimatskih razmer, v vseh treh letih uresničevanja
srednjeročnega programa.
a) Realizirana proizvodnja pšenice, koruze in krompirja je v
skladu s planom, razen v letu 1978. Površine, zasajene s
krompirjem, sicer upadajo, prepočasi pa se večajo hektarski
pridelki. Nekoliko kasnimo z izgradnjo regionalnih skladišč za
krompir.
Površine, zasejane s koruzo, se v zadnjih treh letih povečujejo, vendar $e vedno prepočasi. Površine, zasejane s pšenico, so v 'jbfimerjavi z letom 1976 v upadanju, kar pa bo
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mogoče nadoknaditi s povečanjem hektarskih pridelkov.
Močno pa zaostaja tržnost pšenice.
b) V hemljarstvu nekoliko zaostajamo za dinamiko povečevanja nasadov. Vzrok temu je predvsem nizka ekonomičnost
proizvodnje hmelja v letih 1976 in 1977 zaradi nizkih hektarskih pridelkov. Položaj pa se je bistveno izboljšal v letu 1978 dosežena je planirana proizvodnja hmelja.
Proizvodnja vrtnin poteka količinsko sicer v skladu s programom; slabše rezultate pa dosegamo po kvaliteti in sortiment tržnih vrtnin.
c) V celotni rastlinski proizvodnji prepočasi napreduje intenzifikacija in razvoj tržnosti poljedelske proizvodnje. Premajhen je tudi obseg rastlinske proizvodnje v organizirani
kmečki proizvodnji.
3. Plan pri obnovi vinogradov bo v tem srednjeročnem
obdobju dosežen.
V sadjarstvu pa z obnovo nasadov močno zaostajamo. V
letu 1977 je bilo obnovljenih samo 45% od planiranih novih
nasadov, pri čemer je zaostajanje večje v zadružnih organizacijah kot v družbenih gospodarstvih. Preskrba s sadilnim
materialom še vedno ni zadovoljivo rešena.
Melioracije zaostajajo za programom iz srednjeročnega
plana.
Od skupno predvidenih 15.000 ha so v dveh letih izvedena
detajlna drenažna dela na 3386 ha. Za nekaj več kot 1000 ha
so projekti odobreni. Do leta 1980 obstajajo realne možnosti
za detajlno drenažo nadaljnjih 7000 do 7500 ha.
V živilski industriji je v letih 1976 in 1977 dosežena približno
4% poprečna letna rast proizvodnje oziroma polovica planirane rasti. V letu 1978 je zaostanek za planom manjši. V celoti
je to rezultat več neugodnih vplivov, kot so: notranja organiziranost in ekonomska neusklajenost, premajhne investicije v
izvoz in stagnacija domačega povpraševanja.
V ekonomskih rezultatih kmetijstva je v zadnjih dveh letih
zabeležen trend izboljševanja rezultatov, zlasti to velja za
produktivnost in ekonomičnost proizvodnje. Kljub temu pa se
zaradi naglega povečevanja cen reprodukcijskih materialov in
zlasti zakonskih in pogodbenih obveznosti ter v manjši meri
zaradi rasti osebnih dohodkov, še nadalje zmanjšuje rentabilnost proizvodnje in reproduktivna sposobnost kmetijskih organizacij združenega dela.
V živilski industriji se ugotavlja padanje ekonomičnosti proizvodnje. Zlasti v neugodnem položaju je bila v letu 1977
mesno-predelovalna industrija. Pomemben razlog slabega
ekonomskega položaja živilske industrije je tudi nizka izkoriščenost proizvodnih kapacitet v nekaterih usmeritvah.
Naložbe v kmetijstvo zaostajajo za načrti.
Investicije najbolj odstopajo v primerjavi s planiranimi pri
melioracijah, pri nakupu zemljišč za družbeni sektor, komasacijah in drugih ureditvenih posegih na zemljiščih ter pri skupnih vlaganjih kmetov z organizacijami združenega dela.
Vzroki zaostajanja pri planiranih naložbah so predvsem
slab ekonomski položaj oziroma slaba reproduktivna sposobnost kmetijskih organizacij združenega dela.
Podobno kot v kmetijstvu, prihaja tudi v živilski industriji do
zastoja v investiranju, ki je zlasti pereč pri prioritetnih naložbah (novogradnje objektov predelave mleka, katerih zmogljivosti niso več zadoščale glede na izreden porast odkupa
mleka - Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor).
Posebna pozornost je posvečena izgradnji sladkorne tovarne. Organizirana proizvodnja sladkorne pese doslej ne
zaostaja za programom. Zastavljena so potrebna dela v organizaciji proizvodnje sladkorne pese ob pomoči družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti vseh zainteresiranih občin in pričeta so dela na sami izgradnji tovarne v
Ormožu, ki bo zgrajena v letu 1979. Največji problem pred5

stavlja trenutno zagotovitev finančnih sredstev glede na to, da
se ne realizirajo v celoti določbe družbenega dogovora o
cenah sladkorja. Pravočasna realizacija projekta pa je kljub
naporom ogrožena tudi zaradi zamud pri dobavnih rokih
domače opreme.
Z ozirom na zaostanek v dosedanji realizaciji nekaterih
planskih nalog in posebno glede na njih vpliv na realizacijo
vsega plana je treba pri nadaljnjem investiranju dati posameznim objektom ustrezen položaj. V prvo skupino sodijo: melioracije, nakup zemljišč in oblikovanje proizvodnih skupnosti,
obnova in gradnja mlekarn, gradnja sladkorne tovarne in
tovarne soli; v drugo skupino: gradnja prašičjih farm in obnova sadovnjakov; v tretjo skupino: skladišča za žito, objekti
za sadne polproizvode, modernizacija ribištva in tovarna
hrane v okviru sistema družbene prehrane; v četrto skupino
pa vsi drugi objekti, predvideni v srednjeročnem planu.
Eden od izhodov iz zastoja investiranja so skupne naložbe.
Zaradi tega bo potrebno na področju sovlaganja več storiti
zlasti v okviru novo ustanovljenih sestavljenih organizacij
združenega dela in v okviru poslovnih skupnosti. Proces
združevanja dela in sredstev v zadružnih organizacijah pa bo
mogoče pospešiti le ob posebnih stimulativnih pogojih, za
katere so zagotovljena potrebna sredstva.
Proces povezovanja delavcev in kmetov v zadružnih organizacijah v večje agroživilske celote se je v letih 1976 in 1977
okrepil. Nastala je vrsta SOZD, ki na podlagi skupnega planiranja, združenih sredstev in dohodkovnih odnosov predstavlja osnovo - doslej še premalo učinkovito - za uresničevanje
skupnih interesov kmetov in delavcev v primarni proizvodnji,
predelavi in prometu s prehranskimi proizvodi. Neustrezna in
premajhna povezanost kmetijske proizvodnje, predelave in
trgovine je bila vzrok, da je največji del rizika v proizvodnji in
reprodukciji odpadel na kmetijstvo. Zato je potreben čimprejšnji prehod iz faze dogovarjanja v neposredno realizacijo
dohodkovnih odnosov med partnerji. Oblikovanje teh odnosov je nujno zlasti pri proizvodnji in predelavi žit na enotnem jugoslovanskem trgu, pri proizvodnji in predelavi mleka
in mesa.
Glede na to, da gre v tem primeru v večini za odnose z OZD
iz drugih republik in pokrajin, bo treba temu posvetiti še
posebno pozornost in v sodelovanju med zadružnimi zvezami, gospodarskimi zbornicami in izvršnimi sveti ustvarjati
stalnost pogojev za neposredno dogovarjanje in trdnejše ter
trajnejše povezovanje gospodarstev SR Slovenije in drugih
republik oz. pokrajin na tistih področjih, kjer zaradi ekonomskih prednosti, interesa za trajnejšo zagotovljeno oskrbo in
plasman obstajajo možnosti in sistemska podlaga v dogovoru
o temeljih plana razvoja agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-80 v SFRJ.
Zaradi nuje pospeševanja razvoja družbenih in ekonomskih
odnosov v kmetijski proizvodnji oziroma na vasi in zaradi nuje
ukrepanja v cilju realizacije zastavljenih planskih nalog naj,bi
republika poslej zagotavljala ustrezna sredstva na podlagi
zakona o intervencijah in kompenzacijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki je dan v postopek sprejemanja Skupščine SR
Slovenije.
Analiza uresničevanja srednjeročnega plana v prvih dveh
letih planskega obdobja je opozorila na zaostajanje v realizaciji pridobitve novih obdelovalnih zemljišč s prostorsko-ureditvenimi operacijami. V letu 1977 je bil dopolnjen zakon o
kmetijskih zemljiščih, po katerem bodo sredstva za osuševanje, namakanje, komasacije in agromelioracije bistveno večja.
Enako kot pri melioracijah, je iz istih razlogov močno zaostajal proces širjenja kmetijskih zemljišč pri kmetijskih OZD. Z
zakonom o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti RS Slovenije za investicije v gospodarstvu na
določene TOZD, je bil zagotovljen prenos dela sredstev bivšega državnega kapitala na kmetijske OZD za nakup zemljišč
oziroma za zagotovitev lastne udeležbe OZD v strukturi virov

investicijskih sredstev, potrebnih za nakup zemljišč. K povečanju družbenih zemljišč bo pripomogel tudi zakon o pogojih
in postopku za pridobitev pravic do preživninskega varstva
kmetov.
Ureditev blagovnega prometa s kmetijskimi pridelki je bila v
letu 1977 zastavljena s sprejemom zakona o blagovnem prometu, v katerem so podrobneje opredeljeni pogoji odkupovanja kmetijskih pridelkov.
V letu 1977 je bil zastavljen tudi proces oblikovanja ustreznih skupnosti za oskrbo večjih porabniških središč.
SPREJETI UKREPI EKONOMSKE POLITIKE ZA
URESNIČITEV RAZVOJNIH CILJEV
Obvezo uresničitve proizvodnih in razvojnih ciljev, ki so bili
opredeljeni v družbenem planu oziroma v dogovoru o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-80
in so bili povzeti v dogovoru, so OZD kmetijstva in živilske
industrije prevzele s samoupravnim sporazumom o temeljih
srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in živilske industrije
za obdobje 1978-1980.
Za realizacijo v prej omenjenem sporazumu določenih obvez je bil sklenjen sporazum o kreditiranju naložb za kmetijstvo in živilsko industrijo ter kreditiranje proizvodnje in zalog
kmetijskih pridelkov in predelave v SR Sloveniji v letih
1976-80. Pri tem velja, razen izpolnitve temeljnih planskih
nalog, posebna skrb razvoju prioritetnih dejavnosti, učinkovitemu in enakomernemu izkoriščanju vseh proizvodnih potencialov, pri čemer so zlasti stimulirana vlaganja v proizvodne
zmogljivosti na manj razvitih, hribovitih in obmejnih predelih.
Na osnovi tega sporazuma so kmetijstvu omogočeni ugodnejši pogoji naložb.
SPREJETI UKREPI ZA POSPEŠITEV RAZVOJA
SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH ODNOSOV
NA VASI IN PRI ZDRUŽEVANJU KMETOV
Sprejem zakona o združenem delu je narekoval spremembo
oziroma dopolnitev ustreznih sporazumov in predpisov, ki se
nanašajo na družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo na
kmetijah. Zastavljen je bil proces oblikovanja TOZD temeljnih
zadružnih enot in temeljnih organizacij kooperantov pri kmetijskih zadrugah in kmetijskih OZD in nadaljeval se je proces
različnih oblik združevanja dela in sredstev med kmeti in
kmeti z OZD. Skladno z zakonom o združenem delu oziroma
Ustavo SR Slovenije se je pristopilo k oblikovanju novega
zakona o združevanju kmetov, ki je predložen v postopek
sprejemanja.
V preteklem obdobju so zaostreni pogoji gospodarjenja s
protiinflacijskimi ukrepi narekovali hitrejše uvajanje sodobnih
pridelovalnih in rejskih postopkov. Vendar premiki zaradi
neugodnega starostnega sestava aktivnega kmečkega prebivalstva niso zajeli vseh kmetijskih zmogljivostih V takšnih
razmerah je potekala samoupravna preobrazba zadružništva.
Znatni premiki so bili pri oblikovanju temeljnih zadružnih
organizacij, ki so se bolj približale kmetu. Utrjevanje samouprave je spodbujalo napredek zadružništva, prav tako pa je
imelo odločilen vpliv na gospodarski položaj posameznih
zadružnih organizacij. Število enovitih kmetijskih zadrug se
zmanjšuje. V letu 1976 jih je bilo 32, v letu 1977 pa le še 19,
medtem ko se bo do konca leta 1978 njihovo število še
občutno zmanjšalo. Prav tako je vedno manj velikih občinskih
obratov za kooperacijo, ki se postopoma preoblikujejo v kmetijske zadruge z več temeljnimi zadružnimi organizacijami. V
letu 1976 je bilo 36 obratov za kooperacijo, v letu 1977 pa 26.
Število temeljnih zadružnih organizacij se je povečalo od 9 v
letu 1976 na 42 v letu 1977. Medtem, ko je bila v letu 1976 v
■kmetijskih zadrugah le ena temeljna organizacija, ki jo sestavljajo sami delavci, se je število takih temeljnih organizacij
povečalo v letu 1977 na 22.
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PREDLOG STALIŠČ IN ZAKLJUČKOV
ki so jih na osnovi ocene o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o
temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v
obdobju 1976-1980 ter na osnovi skupne razprave sprejeli 10 Združenja TOZD
kmetijstva in živilstva, 10 kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije in UO
Zadružne zveze Slovenije

Na osnovi ocene o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj
agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980 ter na
osnovi skupne razprave IO Združenja TOZD kmetijstva in
živilstva, IO Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije
in UO Zadružne zveze Slovenije dne 3. 10. 1978, v skladu s
temeljnimi usmeritvami in nalogami v srednjeročnem programu razvoja kmetijstva do leta 1980, so nosilci programa
sprejeli naslednja stališča in zaključke:
i.

y
Realizacija srednjeročnega programa razvoja kmetijstva do
leta 1980 zahteva zaostritev odnosov do izkoriščanja vseh
proizvodnih, tehnoloških in strokovnih potencialov, s katerimi
v kmetijstvu razpolagamo. To pomeni, da moramo doseči
smotrnejše gospodarjenje s kmetijsko zemljo in večjo intenzivnost njenega izkoriščanja; zagotoviti večjo organiziranost
in odgovornost nosilcev planiranja na vseh ravneh, za izvajanje sprejetih nalog; zato je potrebno doseči večjo konkretizacijo delitve dela med njimi in ustvariti takšne družbene in
ekonomske pogoje za proizvodnjo in plasman hrane, ki bodo
osnova kontinuiranemu načrtovanju in uresničevanju naokviru celotnega gospodarskega in družbenega razvoja. V ta
namen je potrebno tudi pospešeno sprejemati ustrezne
ukrepe ia razreševanje določenih vprašanj, tako glede zagotavljanja ekonomskih pogojev, kakor tudi proizvodnje.
II.
Ena temeljnih nalog do leta 1980 je, da zagotovimo intenzivno rabo vseh razpoložljivih kmetijskih zemljišč, upoštevajoč tudi hitrejši in skladnejši razvoj hribovskih in odročnih
predelov. Zato je potrebno, poleg nalog za povečevanje pridelkov in ustrezno prestruktuiranje setvene strukture v smislu
zagotavljanja večje tržne proizvodnje žit, zlasti pšenice in
predvsem večjih količin krme, hkrati doseči intenzivnejšo
rabo kmetijskih zemljišč, ki so opuščena ali pa preveč ekstenzivno obdelana, tudi z efektnejšim usmerjanjem takih zemljišč
v koriščenje družbenim kmetijskim organizacijam in skupnostim kmetov, ob pogojih veljavnega zakona o kmetijskih zemljiščih. Boljšo izrabo proizvodnih potencialov v kmetijstvu bo
mogoče doseči z intenziviranjem procesa zložbe kmetijskih
zemljišč tudi izven melioracijskih skupnosti, kjer je razparceliranost ovira hitrejšemu napredku, ob hkratnem uveljavljanju
različnih pridelovalnih skupnosti kmetov, ki bodo tako, ob
racionalnejši organizaciji pridelovanja, na osnovi trajne povezanosti z združenim delom, zagotovili sebi večjo ekonomsko
in socialno varnost in perspektivo v proizvodnji. V letu 1979je
potrebno z ustanovitvijo zveze kmetijskih zemljiških skupnosti doseči poenotenje programov in racionalnejše gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči ter usmerjanje namensko zbranih
sredstev na tista območja, kjer je za razvoj kmetijstva v SR
Sloveniji najbolj smotrno:
V poljedelski proizvodnji najbolj zaostajamo za srednjeročnim programom. Zlasti zaostajamo pri širjenju in intenziviranju kmetijskih površin, ki so namenjene za pridelovanje kvalitetne krme (seno, koruza za zrnje, silaža itd.), kot osnove za
ekonomičnejši in stabilnejši razvoj živinoreje. Prav zaradi tega
je potrebno doseči takšno intenzifikacijo in strukturo pridelovanja krme, ki bo v največji možni meri zadoščala potrebam
živinorejske proizvodnje v Sloveniji; zato je potrebno doseči
koncentracijo in večanje površin zlasti pod silažno koruzo in
večanje pridelkov po hektarju. V letu 1979 je zato potrebno v
Sloveniji povečati površine, zasejane s koruzo, za 4.000 ha,
pridelek pa povečati na 40 q/ha v poprečju. V zahodnem in
subaipskem delu Slovenije je potrebno doseči večji obseg
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pridelovanja kvalitetne silaze (trava, koruza). Nadaljevati z
obnovo pašnikov na Tolminskem in Gorenjskem na podlagi
skupnih programov občin, kmetijskih organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti.
Cilj takšne usmeritve je, da pretežni del živinoreje pri kmetovalcih postane neodvisen od kupljene krme. To pa bomo
dosegli le z organiziranim pristopom strokovnih služb in organizatorjev proizvodnje, s katerimi je potrebno na osnovi
večletnega kolobarja opredeliti najugodnejšo strukturo posevkov, zagotoviti kvalitetno seme in ustreznoi tehnologijo
pridelovanja, upoštevajoč možnosti in potrebe. Še posebej je
potrebno v vseh zadružnih organizacijah izdelati konkretne
programe pridelovanja krme za vsako kmetijo s ciljem, da
zagotovimo čimveč doma pridelane krme, ob optimalnem
koriščenju vseh razpoložljivih površin, agrotehnike in delovne
sile. Zemljišča kmetov, ki opuščajo rejo živine, se naj vključujejo v organizirano tržno pridelovanje poljščin (koruza, pšenica), zlasti v okviru že obstoječih ali novoustanovljenih proizvodnih ali strojnih skupnosti kmetov. Za vsako zadružno organizacijo je potrebno izdelati tudi akcijski program za uvajanje siliranja in izgradnjo ustreznih silosov.
Pri pridelovanju krompirja je nujno doseči hitrejše zmanjšanje površin ob bistvenem povečanju hektarskih pridelkov in v
ta namen poslovna skupnost za krompir izdela konkreten
akcijski program; vsebinsko in organizacijsko je treba dograditi proizvodne skupnosti za pridelovanje krompirja in dosegati večjo koncentracijo površin, hitrejšo zamenjavo semena
in adekvatno povečanje obsega pridelovanja semenskega
krompirja. Pričeti je potrebno s poskusom uvajanja proizvodnje industrijskega krompirja na območju Lendave glede na
predvideno izgradnjo tovarne za predelavo krompirja (škrob).
Pospešiti je treba izgradnjo regionalnih skladišč za krompir.
Pridelovanje tržne pšenice (prepočasi napreduje) močno
zaostaja za programom, kar zahteva od OZD, ki so nosilci
žitne proizvodnje, da sprejmejo ustrezne ukrepe za povečanje
pridelovanja in odkupa pšenice, organizatorji pridelovanja pa
morajo s svojimi za to usposobljenimi strokovnimi službani,
zagotoviti pridelovanje in odkup v okviru skupnosti in pri
posameznih proizvajalcih. Pospešiti je treba izgradnjo sušilnih in sprejemnih centrov, skladišč s kapaciteto 50.000 ton ter
začeti z izgradnjo skupnih tržnih rezerv republike in OZD.
Pomembna planska obveza je zagotovitev 3000 ha zemljišč
v letu 1979 v severovzhodni Sloveniji za pridelovanje sladkorne pese.
Za povečanje proizvodnje govejega mesa je potrebno zagotoviti racionalnejše gospodarjenje z rezultati reprodukcije in
uveijavnje tehnologije pitanja na pretežno doma pridelani
krmi; opredeliti vzrejne centre (Pomurje, Dolenjska, Primorska, Zgornja Savinjska dolina) in izdelati program vzreje plemenskih živali za potrebe naše republike in za izven. Na
podlagi skupno izdelanih programov med organizatorji proizvodnje in predelovalci je potrebno dosledno uveljaviti načrtno
zbiranje telet za pitanje in rejo ter usmerjanje v organizirano
proizvodnjo.
V prašičereji je značilno zaostajanje za pitanjem v organizirani proizvodnji. To zahteva takojšen pristop k izgradnji družbenih prašičerejskih farm (v letu 1979 končanje v Pomurju in
Kočevju, začetek v Žalcu), hkrati pa smeleje začeti z izgradnjo
kapacitet pri članih zadružnih organizacij na bazi skupnega
vlaganja; kmetijska organizacija - kmet (območje ABC Pomurka, Ptuj, Kozjansko, Brežice, Krško), pri čemer je v osnovi
zagotoviti pridelovanje krme v obsegu, ki bo pretežno zadoščal potrebam kmetije.
Izhajajoč iz nalog srednjeročnega programa, bo na področju perutninarstva potrebno zagotoviti čvrstejšo dohodkovno povezanost v okviru jugoslovanskega trga; nadaljevati
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z raziskavami na domači selekciji in ustvarjati pogoje za izvoz
perutninskega mesa in dosežkov tehnologije na tem področju.
V pogledu obnove nasadov in količin pridelkov v sadjarstvu
močno zaostajamo; zato je v preostalih dveh letih uresničevanja srednjeročnega programa potrebno pospešiti urejanje
nasadov v družbenem sektorju in v skupnostih kmetov, ob
doslednjem upoštevanju sodobne tehnologije v proizvodnji
sadja. Za dosego tega se zahteva, da se pospeševalna služba
na zavodih, zlasti za območja Maribor, Slovenska Bistrica in
KK Vipava, neposredno vključi v pripravo in izvajanje obnove
zlasti v zasebnem sektorju, kjer z obnovo najbolj zaostajamo
in kjer je strokovna pomoč najbolj potrebna.
Intenzivirati pridelovanje vrtnin za porabo v svežem stanju
in za predelavo v smislu razširitve družbeno organizirane
proizvodnje v severovzhodni Sloveniji, Primorski, Sečoveljski
dolini na melioriranih zemljiščih in na območju delovanja
namakalnega sistema, ob elektrarni Srednja Drava II; doseči
je potrebno še večjo povezavo med pridelovalci vrtnin in
trgovskimi organizacijami.
Nadaljevanje melioracijskih del na območju Pomurja, Pesniške doline, Polskave in Sečoveljske doline ter začetek del v
Vipavski dolini; pospeševalna služba v kmetijskih organizacijah in zavodih je zadolžena za pravočasno pripravo proizvodno-melioracijskih skupnosti. Nujno je časovno in programsko usklajevanje urejanja osnovnih odvodnikov z izvajanjem melioracij zlasti na navedenih prioritetnih območjih.
Program regulacij vodotokov usklajujejo območne vodne
skupnosti v okviru Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Ob razrešenem vprašanju zagotavljanja sredstev za izvedbo
melioracij je pravočasni pristop k pripravam ključno vprašanje za hitrejše izvajanje tek programov. Za hitrejše izvajanje
melioracij v naslednjih letih, v pretežnem delu zemljišč v
lastnini, ki zahtevajo temeljite in dolgotrajne priprave, bodo
novoustanovljene melioracijske skupnosti skrbele za pravočasno pripravo in izvedbo programiranih melioracij. Po sprejetju zakona o kmetijskih zemljiščih je potrebno ustanoviti SIS
za melioracije.
III.
Učvrstiti je potrebno notranjo povezanost in samoupravno
organiziranost SOZD; nadaljevati samoupravno preobrazbo
kmetijskih zadružnih organizacij v skladu s (predvidenim)
zakonom o združevanju kmetov; krepiti odnose med mešalnicami krmil in živinorejsko proizvodnjo v smislu dohodkovne
soodvisnosti in prevzemanja večje odgovornosti s strani meša In ic (zlasti tistih, ki so izven reprocelot) za realizacijo proizvodnih programov v TOZD, s katerimi se povezujejo. Pri
nadaljnjem razvoju živilske industrije je treba doseči večjo
prisotnost pri naložbah za zagotavljanje ustrezne surovine, na
podlagi dohodkovne soodvisnosti; sklenitev samoupravnega
sporazuma vseh mlekarn v Sloveniji, na podlagi katerega naj
bi se zagotovila specializacija proizvodnje, usklajen razvoj,
dohodkovna povezanost ter skupna skrb za viške mleka ter
izvoz mlečnih izdelkov.
Nadaljevanje prestruktuiranja klavnično-predelovalne industrije z dolgoročnim dimenzioniranjem klavnih kapacitet; specializacija in delitev dela med obrati na posameznem širšem
območju in njihova medsebojna dohodkovna povezanost pri
uresničevanju te specializacije, je eden temeljnih pogojev, ki
odpravljajo nestabilnost v dohodkovnem položaju celotne
panoge. Zagotoviti lastno prisotnost pri vlaganju v proizvodnjo in si tako na podlagi dolgoročnih pogodb zagotoviti
surovine.
Za realizacijo opredeljenih nalog in nalog, ki sicer izhajajo
iz srednjeročnega programa, je eden temeljnih pogojev,
ustrezna organiziranost, povezanost in usklajenost strokovne
pospeševalne službe v republiki kot nosilca prenosa inovacij v
neposredno prakso in povezovalca potreb zadružnih organizacij z nalogami znanstveno-raziskovalnih institucij v celotni
republiki. Osnova temu mora biti večja medsebojna povezanost in skupna odgovornost za napredek panoge kot celote

vseh znanstveno-raziskovalnih ustanov v republiki. Njihovi
raziskovalni programi morajo biti odraz potreb kmetijskih
organizacij; naloga centra za pospeševanje kmetijstva pa
mora biti odgovornost za kontinuirano povezavo (v organizacijskem in vsebinskem smislu) preko regionalnih zavodov do
pospeševalcev v zadružnih organizacijah. S tem prevzemajo
odgovornost za usmeritev dela celotne pospeševalne službe
in za uresničevanje pospeševalnih in razvojnih programov v
zadružnih organizacijah; z jasnejšo opredelitvijo obveznosti
in odgovornosti pospeševalca za izvajanje programov razvoja
v določenih delovnih organizacijah. Ob istočasni razbremenitvi z administrativnimi deli ter ob ustreznem sistemu njihovega nagrajevanja, je nujno zagotoviti večjo neposredno prisotnost strokovne službe pri kmetih. Občine pa bodo na
podlagi predvidenega zakona zagotovile ustrezno samoupravno organiziranost pospeševalne dejavnosti.
V kmetijstvu moramo zagotoviti takšna cenovna troškovna
razmerja, ki bodo omogočala ustrezen ekonomski položaj
kmetijskih organizacij ter skladnejše uresničevanje planov
razvoja. S tem bi tudi preprečili nadaljnjo tendenco zmanjševanja strokovnih kadrov v kmetijskih organizacijah, ki so eden
ključnih dejavnikov v nadaljnjem razvoju kmetijstva.
Zaradi zagotovitve trajnosti pogojev razvoja in dohodkovne
stabilnosti določene usmeritve v kmetijski proizvodnji in predelavi ter varovanja življenjske ravni delavcev in občanov, bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel ustrezne ukrepe in
predpise na področju intervencij v proizvodnji in porabi
hrane.
Glede na gospodarsko stanje kmetijstva je treba zagotoviti
takšne pogoje za kreditiranje proizvodnje in naložb, ki bodo
omogočali načrtovani razvoj in ustreznejše odplačilne pogoje. V tem smislu je treba tudi proučiti odplačevanje obveznosti kmetijskih organizacij glede na njihove materialne možnosti.
Upravljalei bank bodo z združevanjem sredstev v večji meri
spodbudili razvoj kmetijstva na tistih območjih, kjer glede
gospodarskih zmogljivosti OZD temeljnih bank ni omogočen
načrtovani razvoj.
Utrjevati in razvijati je treba sedanji sistem financiranja
investicij pri kmetih preko hranilno-kreditnih služb. Zato je
nujno tudi v bodoče zagotavljati sredstva za nadomestilo dela
obresti od investicijskih kreditov, ki jih bodo najemali kmetje
iz sredstev HKS za usposabljanje načrtovanih proizvodnih
zmogljivosti v družbeno organizirani kmetijski proizvodnji.
Zaradi zagotovitve dolgoročnega stabilnejšega gospodarskega položaja kmetov in kmetijskih organizacij, bodo Zadružna zveza Slovenije in poslovne skupnosti spodbujale
kolektivno zavarovanje načrtovane proizvodnje za primere
elementarnih nesreč. Prav tako naj se pri poslovnih skupnostih na samoupravni osnovi oblikujejo rizični skladi, ki bodo
zagotovili pogoje za enakomernejšo proizvodnjo in ublažitev
neugodnih tržnih nihanj.
Proučiti velja obremenitve kmetov (z davki in drugimi prispevki) na posameznih območjih in sprejeti ustrezne ukrepe,
ki naj jim omogočijo enake delovne in življenjske pogoje.
Ustrezno načrtovanje, spremljanje in usmerjanje razvoja po
posameznih proizvodnih usmeritvah so nujno potrebni eksaktni podatki. Opažamo pa, da statistični podatki na nekaterih področjih večkrat niso povsem odraz realnega stanja, kar
otežkoča realno vrednotenje posameznih pojavov. Zaradi
tega predlagamo, da se v letu 1979 v dveh slovenskih občinah
preveri realnost statističnih podatkov.
IV.
Na osnovi ocene o izvajanju akcijskega programa za izvajanje družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SFRJ
za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976-1980
ter sprejetih stališč in zaključkov, je potrebno zagotoviti v
OZD kmetijstva in živilstva ter drugih nosilcih tega programa
(tudi poslovnih skupnostih), izdelavo in sprejem konkretnih
akcijskih programov za pospešeno uresničevanje nalog zlasti
pri tistih proizvodnih usmeritvah, kjer najbolj zaostajamo za
srednjeročnim programom razvoja kmetijstva in živilstva.
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OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL
za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji
(ESA-113)
Na podlagi 335. člena in drugega odstavka 336. člena
ustave Socialistične republike Slovenije, 27. alinee prvega
razdelka 71. člena, 27., 244. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike
Slovenije na seji
sprejela
STALIŠČA, SKLEPE IN PRIPOROČILA
za oblikovanje in izvajanje politike
na področju družbene prehrane
v SR Sloveniji.
Skupščina Socialistične republike Slovenije
je ob obravnavi problematike družbene
prehrane
ugotovila:
1. Prizadevanja za izboljšanje osebnega in družbenega
standarda narekujejo organiziran družbeni pristop tudi na
področju prehrane delovnega človeka in občana. Prehrana
kot osnovni pogoj življenja in dela človeka zahteva reševanje
cele vrste družbenoekonomskih, socialnih, zdravstvenih, organizacijskih in tehnoloških problemov. Glede na dinamičen
razvoj družbenih in ekonomskih osnov izgublja izključno individualni značaj, zato se odpirajo zahteve po usmerjanju individualne in planiranju družbene prehrane. Te zahteve je opredelil tudi družbeni plan SR Slovenije, ko je predvidel pospešena prizadevanja za povečanje proizvodnje hrane in razvoj
kmetijstva. V tej povezavi družbeni plan še posebej poudarja
zahtevo po organizirani družbeni prehrani kot dejavnosti
skupnega pomena za življenje in delo delovnih ljudi in občanov.
2. Družbena prehrana je organizirana oskrba delovnih ljudi
in občanov s po/pripravljenimi oz. pripravljenimi dnevnimi
obroki ter jedili izven lastnih gospodinjstev, saj temelji na
njihovih potrebah, željah in možnostih ter je prilagojena tistim
skupinam uporabnikov, za katere je organizirana. Osnovna
področja uveljavljanja družbene prehrane so: vzgojno-varstvene ustanove; osnovne šole; srednje šole; visokošolske
organizacije; domovi za učence, študente, starejše občane;
organizacije združenega dela in druge organizacije, zdravstvene ustanove; JLA ter občani v krajevni skupnostih oziroma urbanih soseskah.
3. Družbena prehrana omogoča boljše in enotnejše možnosti za usklajevanje razvoja reprodukcijskega procesa od
primarne kmetijske proizvodnje preko predelave, distribucije
in priprave hrane do koncentrirane potrošnje ter doseganje
ugodnejših ekonomskih rezultatov pri vseh nosilcih tega procesa.
4. Hiter ekonomski razvoj naše družbe je povečal tako
osebni kot družbeni standard prebivalcev. To je povzročilo
tudi intenzivne spremembe v socio-ekonomski strukturi naših
ljudi. Povečuje se delež zaposlenih prebivalcev; izmensko
delo je vedno pogosteje; procesi izobraževanja (celodnevna
šola), vzgoje in drugih družbenih aktivnosti postavljajo vedno
večje ovire rednemu prehranjevanju v gospodinjstvih. Žena se
vedno bolj vključuje v proces družbene reprodukcije, vendar
ob prepočasni rasti družbenega standarda njene dejanske
možnosti za vključevanje v družbeno življenje ne naraščajo v
skladu z družbenimi potrebami. Prav tako narašča tudi potreba po rekreacijski aktivnosti. Vse to vpliva na možnost
rednega prehranjevanja v gospodinjstvih. Sistem organizirane družbene prehrane postaja vse bolj družbena potreba in
dopolnitev družinskega življenja.
5. Prehrana v Sloveniji je količinsko že zadovoljiva, ni pa
pogosto biološko ustrezna. Problemi pravilne prehrane oziroma biološke ustreznosti pa se pogosteje pojavljajo pri
kmečkih in mešanih gospodinjstvih ter pri gospodinjstvih z
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nižjimi dohodki. Pomembni problemi se kažejo tudi pri razporeditvi dnevnih obrokov in kalorij ter glede časa konzumiranja
obrokov.
Zaradi družbene obveze za zagotovitev enakopravnega in
zdravega razvoja vseh mladih ljudi je potrebno zagotavljati
zlasti možnost za pravilno in biološko ustrezno hrano le-teh in
sicer predvsem na podlagi razvoja družbene prehrane v
vrtcih, šolah, dijaških, študentskih domovih in domovih za
samske delavce. To je še zlasti pomembno v času, ko mladi
prebijejo vse več časa izven doma, istočasno pa je pravilna
prehrana mladine tudi pogoj za privzgojo pravilnih prehranskih navad.
6. V zadnjih letih so dozoreli pogoji za bolj organizirano
družbeno akcijo na področju prehrane. Premočna uveljavitev
tržnih zakonitosti na področju prehrambenih proizvodov pa je
v preteklosti nosila tudi tendenco spontanega razvoja na
področju proizvodnje in potrošnje hrane. Ni bilo usklajene
družbene akcije, ki bi močneje spodbujala preseganje stanja,
ko je politika prehrane zgolj domena družine oziroma posameznih delovnih kolektivov. Postavlja se torej naloga za podružbljanje prehranske politike, ki vključuje usmerjanje prehrane v gospodinjstvu in izven njega.
Pri tem je treba upoštevati, da imamo še vedno opraviti z
zastarelimi prehranskimi navadami, ki predstavljajo pomembno oviro za hitrejšo uveljavitev sodobne politike prehrane. Organizirana družbena prehrana bo vplivala na prehranske navade ter odprla tudi možnost za usmerjanje le-teh
v takšno prehrano, ki bo močneje kot doslej zajela hrano iz
domače proizvodnje, zlasti živalske beljakovine iz mesa in
mleka.
7. Ugotavljamo, da so bila že v preteklosti namenjena za
zadovoljevanje potreb po družbeni prehrani izven gospodinjstva relativno velika sredstva. Zaradi premajhne načrtnosti
dela je nastal položaj, ko so za posamezne skupine porabnikov na razpolago različne rešitve, ob različni kvaliteti hrane in
različnih realnih cenah. Posledica tega je nepovezanost posameznih členov v reprodukcijski verigi; s primerno organizacijo le-te bi se lahko prispevalo k obogatitvi in učinkovitosti
sistema družbene prehrane.
Nosilec reševanja teh problemov ne more biti samo eden
izmed členov, ki so zainteresirani za to problematiko. Zagotoviti je treba usklajeno aktivnost konkretno angažiranih delovnih ljudi v organizacijah združenega dela ter doseči takšno
samoupravno organiziranje, ki bo vodilo h kompleksnim rešitvam, katere bodo v skladu z interesi vseh članov reprodukcijske verige in še zlasti uporabnikov hrane.
8. Nujnost reševanja problematike družbene prehrane
izhaja iz skupnega interesa za izboljšanje pogojev življenja in
dela vseh delovnih ljudi ter občanov in iz spoznanja o tesni
povezanosti med produktivnostjo in motiviranostjo delovnega
človeka ter elementi standarda. Zahteve po pravilni in zdravi
prehrani izvirajo iz fizioloških potreb in ob pravilnem zadovoljevanju vplivajo na zdravstveno stanje prebivalcev, na stroške, ki izhajajo iz bolezenskih izostankov ter na produktivnost. Ekonomski cilji, ki se zasledujejo na področju družbene
prehrane so različni. Gre za smotrnost poslovanja z angažiranimi sredstvi. V tem sklopu je zlati pomemben razvojni impulz, ki ga organizirana družbena prehrana daje celotni verigi
od primarne kmetijske proizvodnje do potrošnje. Pomembni
so tudi socialni cilji, ki izhajajo predvsem iz nujnosti zagotavljanja ustreznih minimalnih pogojev za potrebne količine in
kvaliteto hrane za vse prebivalce. Tu je še posebej izpostavljena vloga žene in njene funkcije v družini in družbi. Ne
nazadnje pa gre tudi za smotrno rabo velikih družbenih sredstev, ki se uporabljajo in pretakajo preko družbene prehrane.
Sedanje rešitve na področju družbene prehrane nam ne
omogočajo približevanja vsem navedenim ciljem, zato so potrebne dodatne opredelitve, ki naj izhajajo iz prehranske politike kot pravice in dolžnosti delovnega človeka in občana, da
sam odloča in usmerja reševanje tudi na tem področju lastnih
skupnih potreb.
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Z namenom, da bi se nekatera temeljna vprašanja v izvajanju tekoče politike na področju družbene prehrane hitreje
in uspešneje reševala, je Skupščina SR Slovenije sprejela
naslednja
I.
STALIŠČA
1. Dosedanja nepovezana prizadevanja za razvoj družbene
prehrane in obsežna družbena sredstva, ki se vlagajo v to
dejavnost, zahtevajo organizirano družbeno akcijo. Le tako
bomo dosegli skladnost interesov posameznih nosilcev planiranja in porabnikov hrane ter cilje, določene z družbenimi
plani v SR Sloveniji.
V vseh sredinah se je treba dogovoriti za jasen program
razvoja družbene prehrane, ki bo upošteval načela postopnosti, organiziranega pristopa, posebnosti zahtev posameznih
porabnikov, povezanosti med primarno kmetijsko proizvodnjo in končno porabo, vključevanja obstoječih rešitev in kapacitet v organiziran sistem ter izvajanje sprejetih planskih odločitev o nalogah vseh odgovornih nosilcev.
2. Ob nujnosti vztrajanja na uresničevanju skupno dogovorjenih programov, pa je treba zagotoviti prilagajanje skupnega programa interesom posameznih območij. Odločno velja odkloniti vse pristope, ki ne upoštevajo celovitosti procesa
reprodukcije in nujnosti skladnega uresničevanja plana razvoja agroindustrijskega kompleksa oziroma vodijo le kratkoročne aH posebne interese.
Organizirani pristop zahteva, da se takoj prične z dogovarjanji za reševanje problematike družbene prehrane na tistih
območjih in za tiste skupine porabnikov, kjer so problemi
najbolj nakopičeni, organiziranost pa najmanjša. V posameznih območjih Slovenije se je treba dogovoriti za nosilce in
takšne programske usmeritve, ki bodo v sistem družbene
prehrane vključile tudi obstoječe rešitve, ki se morajo usposobiti, da bodo ustrezale dogovorjenemu skupnemu programu.
Treba je upoštevati, da so bili že doslej storjeni veliki napori
za organiziranje družbene prehrane in te rešitve postopoma
vključiti v celovit sistem preskrbe prebivalstva.
3. Celovitost problematike družbene prehrane zahteva
planski pristop in vključitev v politiko družbenega planiranja.
Zagotoviti se mora povezava od primarne kmetijske proizvodnje, predelave, distribucije in priprave jedi do koncentrirane
porabe. Usmerjanje planiranega in povezanega razvoja bo
omogočilo novo in dodatno aktiviranje obstoječih neizkoriščenih proizvodnih potencialov s trdnejšimi in trajnejšimi
razvojnimi osnovami ter specializacijo v okviru agroindustrijskega kompleksa v tistem delu, kjer so v SR Sloveniji objektivno dane možnosti hitrejšega razvoja. Zato je planski pristop
v družbeni prehrani istočasno v interesu vseh delovnih ljudi in
občanov SR Slovenije ter razvojni pospeševalec za večjo
proizvodnjo, produktivnost in delitev dela v agroindustrijskem
kompleksu naše republike.
4. Nove oz. dopolnjene usmeritve na področju družbene
prehrane ne smejo pomeniti odpravo posebnih zahtev, ki jih
ima posameznik pri prehrani. Graditi je treba sistem, ki bo
uspešno in smotrno dopolnjeval prehrano v gospodinjstvih. V
tem smislu se krepi pomen živilske industrije, ki mora z
usmeritvijo v družbeno prehrano dobiti nove razvojne možnosti. Te možnosti se kažejo zlasti v krepitvi njene specializacije,
širjenju asortimana, namensko za družbeno prehrano in
glede na stalnost potreb družbene prehrane, tudi v možnosti
njene tesnejše naslonitve na surovinsko zaledje. V manj razvitih območjih Slovenije naj bi se zato razvijala takšna živilska
industrija, ki bo pripravljala za potrebe družbene prehrane
po/pripravljene izdelke, ki bodo neposredno uporabni brez
dodatnih obdelav za kombiniranje v obrokih. Ob taki usmeritvi je mogoče zmanjšati tudi investicijska vlaganja v predvidene tovarne hrane.
Ob doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja želimo
zgraditi kvaliteten in gospodaren sistem družbene prehrane.
To zahteva boljšo organizacijo potrošnikov, njihovo neposredno vplivanje na lokacijo, opremo in upravljanje v obratih
družbene prehrane ter na organizacijo transporta in distribucije hrane na industrijsko pripravo oziroma preskrbo z hrano,
na organizacijo oz. povezovanje in usklajevanje odnosov med
industrijsko pripravo, obstoječo živilsko industrijo ter specializirano kmetijsko proizvodnjo.
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Družbeni cilj je, ob organizaciji specializacije in uskladitvi
razvojnih gibanj ter ob upoštevanju posebnih pogojev na
posameznih območjih, zagotoviti na podlagi kvalitetnih organizacijskih in razvojnih rešitev tudi ekonomski interes vseh
udeležencev, ki sodelujejo v procesu oblikovanja sistema
družbene prehrane.
5. V proces načrtovanja družbene prehrane je treba pritegniti samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja. Dosežena organiziranost in sredstva, ki so že
sedaj namenjena za prehrano preko teh skupnosti, odpirajo
možnost, da se tu najprej uveljavijo prednosti, ki jih prinaša
predlagana usmeritev družbene prehrane.
6. Samostojno področje oblikovanja in delovanja sistema
družbene prehrane je reševanje problema prehranjevanja v
pogojih izrednih razmer (potresi, neurja, vojno stanje itd.). Če
so posledice takih dogodkov lokalnega značaja, naj prevzemajo obrati družbene prehrane dodatne zadolžitve pri oskrbovanju posameznih prizadetih področij. V primerih, ko izredne razmere zajamejo širše območje ali so takega značaja, da
reden sistem družbene prehrane ne more uresničevati svoje
vloge pri oskrbovanju prebivalstva s hrano, pa se predvidi
sistem, primeren za take pogoje. Prehod na tak sistem oskrbe
in potreba po stalnem ustvarjanju pogojev za pripravljenost
prebivalstva pa zahteva, da se v sistem družbene prehrane
vključi tudi industrijska priprava družinske rezerve hrane.
Pojavlja se potreba po taki programski usmeritvi živilske industrije, ki bo dala družinske pakete, sestavljene iz kombiniranih
jedi oziroma obrokov. Poleg zagotovitve proizvodnih možnosti pa velja poudariti tudi nalogo ustvarjanja zavesti prebivalstva, da se poleg drugih priprav tudi opremi z družinskimi
paketi hrane, jih redno vzdržuje in zamenjuje v okviru redne
družinske prehrane.
7. Težiti je treba, da se v poslovanju verige družbene prehrane uveljavi načelo smotrnosti. Odločno velja graditi sistem
povezav, ki pogojujejo čimkrajše in cenene distribucijske poti
med proizvodnjo in potrošnjo. Na ta način se je mogoče
izogniti povečevanju stroškov za prodajo, skladiščenje in prevoz, kije danes močno prisotno zaradi posredniškega sistema
prodaje živil. Takšen pristop zahteva tesnejše dohodkovno
povezovanje proizvodnje in porabe, natančno planiranje dobav živil po dinamiki in količinah neposrednemu porabniku in
oblikovanju skupnih razdeljevalnih središč za živila, namenjena določenim območjem.
8. Na pobudo organizacij združenega dela na podlagi sredstev teh organizacij, se je v raziskovanje družbene prehrane
vključila vrsta strokovnih in raziskovalnih ustanov. To je omogočilo celovito obravnavanje možnih modelov razvoja družbene prehrane v Sloveniji. Ta strokovna prizadevanja je treba
podpreti in jih še pospešiti. Strokovne rešitve je treba ob
družbeni potrditvi sprejeti v programe razvoja in samoupravno zagotoviti njihovo dosledno izvedbo. V to moramo
vključevati dosedanje rešitve, upoštevati obstoječe stanje,
preprečiti nesmotrne individualne rešitve pri razvoju novih
zmogljivosti in dopustiti nenehno dopolnjevanje z novimi
rešitvami, ki prinašajo k smotrnosti in gospodarski učinkovitosti.
9. Pomembno mesto v sistemu družbene prehrane zavzema zdravstveno-higiensko in nutricionistično področje. S
tega vidika še niso urejeni vsi potrebni normativi glede naprav, opreme, pribora, prostorov pri proizvodnji in predelavi,
transportu in potrošnji živil. S predpisi oziroma dogovori je
treba urediti tudi ta vprašanja. Pri tem je treba upoštevati
doseženo stopnjo družbenoekonomskega razvoja ter še posebej, razvoja tehnologije.
10. Posebnega pomena je prehranska in zdravstveno-higienska prosvetljenost porabnika ter vseh tistih, ki sodelujejo
v procesu proizvodnje hrane in družbene prehrane. S strokovnim obveščanjem moramo zagotoviti krepitev zavesti vseh
delovnih ljudi in občanov o vrednosti vpliva kakovostne in
raznovrstne prehrane na zdravje in storilnost njihovega in
celokupnega združenega dela. S tem bo podana tudi možnost
za zmanjševanje poklicnih in drugih obolenj, ki so tudi posledica neprimerne prehrane. Uspešnejša prehranska vzgoja
omogoča, da se izboljša odnos do porabe hrane.
11. Za dosledno izpeljavo predvidenih ciljev na področju
družbene prehrane je treba oceniti potrebo po specializiranih
kadrih in temu prilagoditi sistem izobraževanja, štipendiranja
ter sodelovanja med posameznimi izobraževalnimi ustanovami.
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12. Značaj in pomen družbene prehrane pogojujeta tudi
ustrezno samoupravno organiziranost. Ta mora enakovredno
vključiti vse člene v reprodukcijski verigi od primarne kmetijske proizvodnje do potrošnje. Da bi zagotovili doseganje
programiranih družbenih ciljev, je treba dati tej dejavnosti
poseben družbeni pomen ter v skladu s tem izpeljati vse
vsebinske in organizacijske rešitve.
13. Velika družbena sredstva, ki so angažirana, in ki se
vlagajo v družbeno prehrano, je treba preko samoupravnega
povezovanja interesov usmerjati s skupno dogovorjeno razvojno politiko. Zagotoviti je treba objektivnejši pregled nad
celovito ekonomiko družbene prehrane v posameznih subjektih, obratih in dejavnostih. S tem se bodo ustvarili pogoji za
drugačno vrednotenje razvojnih in drugih sistemskih rešitev
na področju družbene prehrane. Prav tako nam bo prehod na
realna stroškovna razmerja odprl možnost za ureditev dohodkovnih odnosov med zainteresiranimi subjekti, pogoje za
združevanje dela in sredstev ter tudi izhodišča za vodenje
socialne politike pri potrošnikih.
Da bi v uveljavljanju politike na področju družbene prehrane lahko uspešneje reševali nastala tekoča in dolgoročna vprašanja, sprejema Skupščina Socialistične republike Slovenije naslednje
II.
SKLEPE IN PRIPOROČILA
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ob sodelovanju
družbenopolitičnih organizacij ter na osnovi stališč iz javne
razprave' preučil, ali naj se družbena prehrana v bodoče
obravnava kot dejavnost posebnega družbenega pomena.
2. V proces razvoja družbene prehrane je potrebno vključiti
dogovorjena družbena načela. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupno z občinami in ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij preuči potrebo po ureditvi problematike
družbene prehrane s posebnimi predpisi ali zakonom.
3. Z družbenim dogovorom, ki naj ga sklenejo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
skupščina občin, upravljalci bank, nekatere samoupravne interesne skupnosti, zainteresirane organizacije združenega
dela itd., naj se določijo obveze posameznih nosilcev za
takojšnje ukrepanje. Iniciativo za sklenitev dogovora naj pripravijo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije in ob sodelovanju Zveze sindikatov
Slovenije. V družbenem dogovoru naj se opredelijo zlasti
naslednje naloge:
a) Izdelava programov in planov razvoja družbene prehrane v okviru posameznih občin oziroma območij za razdobje do leta 1995. Ob tem je treba zagotoviti izvajanje enotne
metodologije, strokovno pomoč in koordinacijo v okviru

Osnutek zakona o
intervencijah v
kmetijstvu in v porabi
hrane

Predlagni osnutek zakona o
intervencijah v kmetijstvu in
porabi hrane je izdelan na
osnovi sklepov, ki sta jih sprejela zbor občin in zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije po obravnavi predloga
za izdajo oziroma tez za osnutek zakona. Pri pripravi osnutka so bili upoštevani predlogi
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in pripombe obeh zborov in
drugih teles Skupščine, javne
razprave, ki sta jo organizirala
Republiška konferenca SZDL
in Sekretariat predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, razprav v asociacijah kmetijstva in živilske
industrije in razprav pristojnih
delavcev občinskih skupščin

Združenja TOZD kmetijstva in živilske industrije v Gospodarski zbornici Slovenije in Poslovne skupnosti živilske industrije
Slovenije.
b) Omejevanje tistih vlaganj v razvoj družbene prehrane, ki
odstopajo od planskih ciljev in dogovorov v okviru posameznih občin oziroma območij.
c) Vključevanje družbene prehrane v razvojne usmeritve
celotnega agroindustrijskega kompleksa in pospeševanje
specializacije v kmetijski proizvodnji in živilski industriji z
delitvijo dela po območjih ter zagotovitvijo priprave polizdelkov za industrijsko pripravo hrane na manj razvitih območjih.
d) Priprava posebnih programov izobraževanja kadrov za
potrebe družbene prehrane in programov izobraževanja za
posamezne skupine porabnikov.
e Vključevanje razvojnih usmeritev proizvajalcev opreme in
embalaže v programe družbene prehrane, s ciljem, da se
prične hitreje razvijati tudi domača proizvodnja potrebne
opreme in embalaže.
4. V pripravi planov razvoja družbene prehrane posameznih občin oziroma območij naj se upoštevajo tudi zahteve za
delovanje sistema oskrbe v pogojih izrednih prilik lokalnega
oziroma manjšega obsega. Poleg tega pa naj živilska industrija, ki se pripravlja na vključitev v sistem družbene prehrane, preuči tudi možnost proizvodnje družinskega paketa
kot potrebnega pogoja v sistemu družbene samozaščite.
5. Gospodarska zbornica Slovenije, upravljalci bank in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj preučijo možnost
zagotovitve ugodnejših pogojev (pogoji vlaganja, davčne olajšave, pogoji poslovanja, lokacije itd.) za nemoten razvoj in
poslovanje obratov družbene prehrane.
6. Republiški komite za zdravstveno varstvo in Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj preučita
potrebo po dopolnitvi zdravstveno-higienskih predpisov za
namene družbene prehrane ter morebitno potrebo po posebnih zakonskih osnovah za samostojno ureditev zdravstvenohigienskih predpisov za družbeno prehrano.
7. Pospešiti je treba združena raziskovalna prizadevanja na
področju družbene prehrane. Opredeli se naj konkretna problematika ter zagotovi večja povezanost med posameznimi
raziskavami ter strokovnjaki na tem področju.
Tako usmeritev naj zagotovijo občinske in republiška raziskovalna skupnost.
8. Izkušnje, ki nastajajo pri uresničevanju programa centralizirane priprave hrane s tovarno hrane v Ljubljani, naj se
posredujejo tudi drugim območjem in tako zagotovijo enoten
sistem in skupno tehnologijo industrijske priprave hrane na
uspešnejši gospodarski podlagi.
9. V sklopu prizadevanj za bolj načrten pristop k reševanju
problematike družbene prehrane se naj izdela projekt informacijskega sistema za družbeno prehrano.
" Javna razprava naj bi potekala o »Osnutku stališč, sklepov in priporočil za
oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji«.

in republiških upravnih organov.
Predlog za izdajo zakona je
bil v načelu sprejet v vseh razpravah. Glede na to je v osnutku zakona opredelitev temeljnih načel in ciljev zakona ostala enaka opredelitev iz predloga za izdajo zakona, vendar pa
so na osnovi predlogov in pripomb k predlogu za izdajo zakona, v osnutku uvedene nekatere pomembne dopolnitve
in spremembe glede načina
realizacije zastavljenih načel
oziroma ciljev.
V osnutku zakona so intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane razporejene v dve skupini. V prvi skupini so intervencije, ki predstavljajo osnovo za
določitev s planom opredelje-

nih posegov ekonomske politike v kmetijsko proizvodnjo. Z
drugo skupino intervencij v
porabi hrane se opredeljujejo
zlasti osnove in pogoji do posegov na področju porabe hrane oziroma v prometu s hrano.
Tako ima zakon sistemski značaj.
Poleg republiških intervencij
so v osnutku zakona opredeljene tudi intervencije v kmetijstvu in porabi hrane na ravni
občin, ki temeljijo na sprejetih
družbenih planih oziroma
predpisih, sicer pa je sistemska podlaga za ukrepanje v
občinah enaka kot v republiki.
Tudi za občino naj bi veljala
možnost ustanovitve samoupravnih skladov za intervencije.
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Zakon naj bi omogočil intervencije v proizvodnji in porabi
hrane ter določil oblike takšnih posegov; prav tako naj bi v
načelu določil možne vire, pri
čemer naj bi se upoštevali proračuni
družbenopolitičnih
skupnosti, odstop virov prora-

čunov neposredno samoupravnim skladom in sredstva
delavcev, ki naj bi se v okviru
možnosti ugotavljala z njihovim osebnim izjavljanjem.
Glede na to, da so v osnutku
zakona opredeljena le načela
za izvedbo obveznosti, za ka-

Predlog za izdajo
zakona o hranilnokreditnih organizacijah

(ESA-119)

V SR Sloveniji ne poslujejo,
I. Ustavna podlaga
razliko od nekaterih drugih
Ustavna podlaga za sprejetje za
hranilnice niti hranilzakona je podana v naslednjih republik,
zadruge.
določilih Ustave SR Slovenije: no-kreditne
Obseg hranilnih vlog v SR
- prvi odstavek 42. člena, Sloveniji
vir
po katerem se poslovanje fi- sredstev, kijeso pomemben
na
razpolago
za
nančnih organizacij, ki se financiranje tako tekoče kot
ustanavljajo zaradi zbiranja razširjene reprodukcije. Po
hranilnih vlog, in upravljanje
podatkih s stateh organizacij ureja z zako- razpoložljivih
na dan 30. junija 1978 je
nom v skladu z enotnimi načeli njem
bilo v Sloveniji vseh dinarskih
kreditnega sistema;
hranilnih vlog 28.045 milijonov
- drugi odstavek 42. člena, dinarjev,
od tega:
po katerem se pravice občapri
temeljnih
bankah
nov, da na podlagi hranilnih
25.722 mio
vlog soodločajo v poslovanju
- pri Poštni hranilnici
organizacij, urejajo z zako1.221 mio
nom;
- pri
hranilno-kreditnih
- 1. točka 321. člena, po ka- službah
1.102 mio
teri se zagotavljanje z ustavo
dosedanje uredidoločenega
družbenoeko- tve2. Ocena
hranilno-kreditnih služb
nomskega položaja in pravic kmetijskih
in gozdnogospodelovnih ljudi v združenem de- darskih organizacij
združenelu ureja z zakonom,
- 7. točka 321. člena, po ka- ga dela.
teri se kreditno-monetarna in
Potencial v doslej poslujočih
bančna dejavnost ureja z za- hranilno-kreditnih službah je
konom.
ne glede na to, da znaša le
okoli 5% sedanjega stanja hraII. Ocena stanja na področju, nilnih vlog, pomemben tudi še
ki se ureja z zakonom
z vidika sprejemanja investicij1. Ocena stanja na področju skih odločitev in kreditiranja
hranilništva v SR Sloveniji. S družbeno usmerjene proizvodhranilništvom se v SR Sloveniji nje kmetov - kooperantov, ki
je zasnovana na družbenih
ukvarjajo:
- temeljne banke na podla- planih in sporazumih med hragi in v okviru določil zakona o nilno-kreditnimi službami pri
temeljih kreditnega in bančne- zadružnih delovnih organizacijah ter temeljnimi bankami in
ga sistema;
- pošte za račun Poštne Kmetijsko-živilsko razvojno
hranilnice kot enotne hranilni- skupnostjo Slovenije, ki z
ške organizacije v SFRJ, ki je v združevanjem družbenih sredskladu z zveznim zakonom de- stev podpirajo razvoj koopejavnost posebnega družbene- rantske proizvodnje v skladu s
ga pomena in posluje prav ta- planskimi usmeritvami.
S sistemom poslovanja hrako po določilih zakona o temeljih kreditnega in bančnega si- nilno-kreditnih služb, s katerimi upravljajo varčevalci preko
stema ter
- hranilno-kreditne službe delegatov v zadružnih svetih
kmetijskih in gozdnogospo- zadružnih organizacij in v oddarskih delovnih organizacij, borih teh služb, je že doslej pri
ki poslujejo po zakonu o usta- večini zadružnih organizacij
navljanju in poslovanju hranil- uvedeno s kmeti brezgotovinno-kreditnih služb kmetijskih sko poslovanje preko hranilnih
in gozdarskih organizacij (Ura- knjižic, kar pomeni uspešno
dni list SRS, št. 22/69, 26/70 in aktiviranje hranilniških poten26/74), ter po zakonu o nado- cialov in racionalizacijo v demestilu dela obresti za investi- narnem poslovanju.
To poslovanje je na področcije v zasebnem kmetijstvu
(Uradni list SRS, št. 26/70 in ju kmetijske in gozdnogospodarske dejavnosti že bilo ure26/74).
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tere se je republika zavezala s
planskimi dokumenti, za republiko s tem zakonom ne bodo
nastale neposredno nikakršne
finančne obveznosti. Obveznosti se bodo v skladu z družbenim planom, letnimi programi in zasebnimi predpisi, ki so

že sprejeti ali pa jih bo potrebno še predložiti, oblikovale šele na podlagi konkretnih opredelitev za ukrepanje, ki bodo
vsebovane v vsakoletni resoluciji za izvajanje družbenega
plana
družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji.

jeno s prej citiranima zakonoma.
Žnačilnosti zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih
in gozdarskih organizacij so
sledeče:
- da je z njim opredeljen
ustanovitelj, to je kmetijska zadruga ali delovna organizacija,
ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in
izkoriščanjem gozdov;
- da hranilno-kreditne službe poslujejo pri organizacijah
ustanoviteljev in je pri ustanoviteljih ta dejavnost registrirana kot stranska dejavnost;
- da je zakon, čeprav sistemski, opredeljeval namene
in pogoje za kredite, ki jih hranilno-kreditne službe smejo
odobravati kmetom-kooperantom;
- da je predpisal nekatere
temeljne določbe o načinu poslovanja, ki zagotavlja primerno likvidnost, o delitvenih razmerjih ugotovljenega dohodka, o položaju hranilno-kreditne službe v primerih, če je
ustanovitelj nelikviden, v sanaciji ali stečaju;
- opredelil subsidiarno poroštvo SR Slovenije za hranilne vloge.
Zakon o nadomestilu dela
obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu je potrebno
ocenjevati kot organski sestavni del poslovanja hranilnokreditnih služb. Značilnosti tega zakona so v opredelitvi pravice, ki jo imajo hranilno-kreditne službe kmetijskih organizacij, če dajejo kmetom kredite po obrestni meri 3% na leto
iz sredstev hranilnih vlog. Hranilne vloge se obrestujejo namreč po višji obrestni meri (sedaj 7,5% za vloge na vpogled,
9% za vloge, vezane več kot 12
mesecev, in 10%, če so vezane
več kot 24 mesecev), hranilnokreditne službe pa dobijo iz republiških sredstev nadomestilo za razliko v obrestih. Tako
pravico uveljavljajo hranilnokreditne službe na osnovi odlokov občinskih skupščin tudi
v breme občinskih proračunov.
Med pogoji za uveljavitev
pravice zakon opredeljuje
vrste kreditov in postopek, kako se ta pravica opredeli in
uveljavi.
Proračun SR Slovenije je v
letih od 1972 do 1977 izplačal

po uveljavljenih pravicah na
račun nadomestila ca 100 milijonov dinarjev, od česar za leto
1977 okoli 40 milijonov dinarjev, občinski proračuni pa v
vsem obdobju po svojih odlokih okoli 30 milijonov dinarjev.
Na področju aktivnosti hranilno-kreditnih služb pri odobravanju kreditov kmetomkooperantom je zakonska
uvedba pravice do nadomestila omogočila, da je za finančne
konstrukcije odobrenih kreditov za določene investicije
praviloma značilno sledeče:
- v vsaki predračunski vrednosti je obvezna lastna udeležba;
- vir sredstev, ki ga daje za
te namene na razpolago Kmetijsko-živilska razvojna skupnost Slovenije, se odobrava
preko hranilno-kreditnih služb
po nizki obrestni meri tako, da
skupaj s stroški poslovanja
službe tak vir ni dražji od 3%
ali druge dogovorjene nižje
obrestne mere v odvisnosti od
vrste investicijske naložbe.
- z enakimi pogoji je zaradi
delovanja nadomestil na razpolago tudi potencial hranilnih
vlog;
- del, ki ga pri posamezni
investiciji pridobijo hranilnokreditne službe iz bančnih potencialov, je na razpolago po
pogojih in obrestni meri, ki
izhaja iz planskih usmeritev in
temelji na sprejeti kreditni politiki bank.
Te značilnosti zagotavljajo
za naložbe v investicije kmetov-kooperantov približno take, nižje povprečne obrestne
mere, kakršne so v skladu s
sprejetimi splošnimi planskimi
cilji.
3. Stanje v drugih organizacijskih oblikah hranilništva
V SR Sloveniji doslej niso bila z zakonom urejena področja
hranilno-kreditnih dejavnosti,
predvsem kot hranilno-kreditnih služb pri obrtnih in drugih
zadrugah. Prav tako je bilo
neurejeno področje raznih
drugih oblik, ki imajo po svojem bistvu tudi značaj hranilništva, kot so blagajne vzajemne pomoči, razne dijaške
hranilnice, poslujoče na zadružnih načelih in podobno.
III. Razlogi, ki narekujejo
izdajo zakona
V cilju usklajevanja posebnih zakonov s temeljnimi doloporočevalec

čili Ustave, z določili zakona o
združenem delu in v okviru usklajevanja in izpopolnjevanja
zakonodaje na področju denarnega sistema ter temeljev
kreditnega in bančnega sistema predlagamo, da se v SR
Sloveniji z zakonom na podlagi določil 214. člena zakona o
temeljih kreditnega in bančnega sistema uredi ustanovitev,
upravljanje in poslovanje hranilno-kreditnih
organizacij,
navedenih v 213. členu istega
zakona. Zakon o temeljih kreditnega in bančnega sistema
namreč predvideva, da bodo
to področje uredile republike
in pokrajini s svojim zakonom.
Zakon o temeljih kreditnega
in bančnega sistema (Uradni
list SFRJ, št. 2/77) poleg določil, ki jih o poslovanju s hranilnimi vlogami vsebujejo predpisi o temeljnih bankah, uvaja v
četrtem poglavju od 204. do
214. člena s predpisi okvire
poslovanja in položaja hranilno-kreditnih organizacij.
Med hranilno-kreditne organizacije zakon uvršča:
- hranilnice
- Poštno hranilnico
- hranilno-kreditne zadruge
- hranilno-kreditne službe
pri kmetijskih, obrtnih in drugih zadrugah ter
- druge organizacije, ki se
ukvarjajo s hranilno-kreditnim
poslovanjem.
Večji del hranilniške dejavnosti (95%) je sicer že urejen z
določili zveznih zakonov (temeljne banke in Poštna hranilnica), vendar menimo, da je za
preostalih 5% z ozirom na število
varčevalcev
(okoli
160.000), predvsem kmetov ter
delavcev v kmetijskih in gozdno-gospodarskih zadružnih
organizacijah, in z ozirom na
zelo pomembno družbenopolitično usmeritev in odraz dejanskih družbenih odnosov, ki
na tem področju temeljijo na
kooperantskih osnovah, to področje z določili republiškega
zakona potrebno urediti tako,
da se bo ta usmeritev še nadalje družbeno podpirala in pospeševala.
Zakon o ustanavljanju in poslovanju
hranilno-kreditnih
služb kmetijskih in gozdarskih
organizacij iz leta 1969 obravnava le hranilno-kreditne službe v kmetijskih in gozdno-gospodarskih organizacijah.
Predlagatelj meni, da ni potrebno v SR Sloveniji urejati
vprašanja hranilnic, ker se hranilnice, ki jih lahko ustanovijo
v mejah svojih samoupravnih
pravic temeljne in druge organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne
interesne skupnosti in druge
družbene pravne osebe na
podlagi samoupravne odloči-

tve delavcev in delovnih ljudi,
ki delajo na določenem območju, lahko ustanovijo,
upravljajo, organizirajo in poslujejo neposredno po določbah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema, ki
se nanašajo na temeljne
banke.
Glede na osnove, ki jih opredeljuje Ustava in so v konkretnejši obliki strnjene v 213. členu zakona o kreditnem in
bančnem sistemu, predlog za
izdajo zakona izhaja iz širše
postavljenih okvirov kot zakon
o ustanavljanju in poslovanju
hranilno-kreditnih služb. Novi
zakon naj bi obravnaval celovito področje možne aktivnosti
občanov v hranilništvu, ki z zakonom o temeljih kreditnega
in bančnega sistema ni razdelano, tako da terja dodatno zakonsko regulativo.
Glede na to, da se s tem
predlogom za izdajo zakona
uveljavljajo
pomembnejše
spremembe v ureditvi hranilno-kreditnih dejavnosti, se je
predlagatelj odločil za novo,
celovito zakonsko besedilo in
ne za spremembe in dopolnitve^ obstoječega zakona.
Z novim republiškim zakonom bi bilo treba omogočiti
poslovanje hranilno-kreditnih
služb pri vseh oblikah zadružne aktivnosti občanov ali vsaj
širše kot doslej. Takšna usmeritev je dobila podporo tudi v
dosedanjih razpravah in zavzetih stališčih v zvezi z uveljavljanjem obrtnega zakona.
Zvezni zakon o temeljih kreditnega in bančnega sistema
predvideva tudi možnost ustanovitve hranilno-kreditnih zadrug kot posebne oblike kreditne dejavnosti občanov. Hranilno-kreditne zadruge so imele v času, ko so se kmetje na
ozemlju Slovenije osvobajali
od denarnega zatiranja in oderuštva, velik pomen. Ta pomen
pa so izgubile v naši novi družbenoekonomski in družbenopolitični ureditvi. Postavlja pa
se vprašanje, ali ne bi glede na
vlogo in funkcijo krajevnih
skupnosti, omogočili ponovno
oživitev hranilno-kreditnih zadrug kot specifičnih finančnih
institucij, kjer bi delovni ljudje
in občani zagotavljali del sredstev za razvoj dejavnosti delovnih ljudi v krajevnih skupnosti in krajevnih skupnostih
samih.
S predlogom za izdajo zakona naj bi se uredila tudi vprašanja varčevanja, ki je organizirano v temeljnih organizacijah, samoupravnih interesnih
skupnostih ter v drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, kot so blagajna
vzajemne pomoči, dijaško varčevanje, ipd.

IV. Osnovna načela in
poglavitne rešitve v zakonu
V predlogu za izdajo zakona
so upoštevana naslednja
osnovna načela:
1. Občani lahko na podlagi
samoupravnega sporazuma, v
katerem so opredeljene obveznosti in pravice ustanoviteljev,
ustanovijo:
- hranilno-kreditne
zadruge,
- hranilno-kreditne službe
pri kmetijskih, obrtnih in drugih zadrugah.
V obeh nakazanih oblikah
aktivnosti gre za zadružno organiziran samoupravno dogovorjen pristop k organiziranju
hranilno-kreditne dejavnosti
občanov.
2. Prvi osnovni cilj take organiziranosti občanov je družbeno koristna aktivnost na zbiranju prostih denarnih sredstev občanov s širšo mrežo,
kot jo je mogoče realizirati v
okvirih delovanja temeljnih
bank, kar opravičuje predpostavko še večje učinkovitosti
na tem področju. Pri uporabi
zbranih sredstev pa preko
predlaganih institucij približamo v okviru z družbenim planom sprejetih usmeritev investicijske odločitve neposredno
varčevalcem, ki kot ustanovitelji usmerjajo, odločajo, prevzemajo obveznosti in odgovornosti, ter s tem bolj neposredno uveljavljajo svoje pravice.
3. Poleg zbiranja hranilnih
vlog naj bi hranilno-kreditne
službe imele tudi pravico najemati kredite pri bankah in drugih finančnih organizacijah.
Hranilno-kreditne službe dajejo kredite članom temeljnih zadružnih organizacij in temeljnih organizacij kooperantov; v
skladu s svojimi samoupravnimi splošnimi akti pa tudi zadrugam za obratna sredstva.
4. Pravice in obveznosti
ustanoviteljev hranilno-kreditne službe oziroma zadruge ter
način konstituiranja službe
oziroma zadruge se določijo s
samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi, statutom in drugimi samoupravnimi akti.
5. Novi zakon bo opredeljeval tudi načela za ohranitev likvidnosti in prevzem rizika, ki
so značilna za urejeno finančno-kreditno institucijo, pri čemer bo izhajal iz osnovnih načel, ki veljajo za temelje kreditnega in bančnega sistema.
6. V predlogu za izdajo zakona bo različno od določil, ki
jih vsebuje zakon o ustanavljanju in poslovanju hranilnokreditnih služb kmetijskih in
gozdarskih delovnih organizacij, opredeljeno subsidiarno
poroštvo SR Slovenije za hranilne vloge. Kot predlog za
razpravo je namreč vgrajen

določen varstveni mehanizem
predhodnega zavarovanja pokritja morebitnih izpadov vračila plasmanov, ki bi moral biti
izpolnjen, da dobi hranilnokreditna organizacija zadružnega tipa pravico uveljavljenja
subsidiarnega poroštva. V postopku pripravljanja dokončnega besedila zakona bo vprašanje jamstva za hranilne vloge še posebej obravnavano,
zlasti glede na to, da je novi
zvezni zakon o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah rešil na poseben način. Za hranilne vloge pri zadrugah in hranilno-kreditnih
službah pa to vprašanje še ni
nerešeno razen splošnega načela o subsidiarnem jamstvu
republike.
7. V posebnem poglavju bodo opredeljena osnovna določila za poslovanje drugih oblik
hranilno-kreditnih dejavnosti,
ki po obsegu sicer niso pomembne in doslej niso bile
predmet zakonske ureditve,
npr. blagajna vzajemne pomoči ipd.
V prehodnih določbah zakona bo potrebno opredeliti
ustrezen rok za prilagoditev
obstoječih hranilno-kreditnih
služb določilom novega zakona, vključno z registracijo.
V. Potrebna finančna
sredstva za izvajanje zakona
Za izvajanje tega zakona neposredno niso potrebna sredstva iz proračuna SR Slovenije.
V zvezi s to ugotovitvijo je
vendarle potrebno opozoriti,
da bodo naložbe, ki jih bodo
tudi v bodoče iz sredstev hranilnih vlog financirale hranilno-kreditne službe, ki bi poslovale pri zadružnih organizacijah kmetov, na osnovi planskih usmeritev s pogoji nižjih
obrestnih mer zagotavljale dohodek, ki ne bo pokrival stroškov v zvezi z relativno dragimi
depozitnimi sredstvi iz hranilnih vlog. Razprava o predloženem zakonu bi po naši oceni
zato morala razčistiti tudi ta
problem, ker bo paralelno z
obravnavo tega zakona v posameznih fazah potrebno
sprejeti odločitev za dopolnitve in spremembe zakona o
nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu.
Če bo že v tej fazi razprave o
zakonu opredeljeno stališče,
da se iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti (republike
in občine) ne bodo zagotavljala nadomestila na način, kot je
doslej omogočal zakon in odloki nadomestilu, bo potrebno
na samoupravnih osnovah
urejevati razmerja med hranil13

poročevalec
*

no-kreditnimi službami kmetijskih in gozdarskih zadružnih
organizacij in temeljnimi bankami. S spremembami in dopolnitvami zakona o nadomestilu dela obresti ter občinskih
odlokov bi bilo treba zagotoviti
v naslednjih letih le izpolnitev
tistih obveznosti iz proračunov
družbenopolitičnih skupnosti,
ki so posledica plasiranih kreditov hranilno-kreditnih služb
v črpanju in odplačilu.
Po podatkih hranilno-kredit-

nih služb se pravice do nado- Zneski v tabeli predstavljajo
mestila kvantitativno gibljejo v oceno dela obresti, ki so izranaslednjih letih takole:
čunani kot obveznost nadoOcena nadomestil
v 000 din
Leto
Skupaj
Republika
Občine
45.196
1978
33.603
11.593
1979
44.153
32.744
11.409
1980
40.178
29.755
10.423
1981
22.106
7.717
29.823
22.315
1982
5.782
16.533
14.925
1983
11.052
3.873
6.487
1984
4.784
1.703

mestila pri stanju plasmajev z
dne 31. 12. 1977. Odstopanja
od izkazanih veličin bodo nastala zaradi ažuriranja obveznosti v zvezi s trajanjem veljavnosti zakona in odlokov o nadomestilih in določilih, ki bodo
opredeljena s spremembami in
dopolnitvami teh aktov. Določena odstopanja od ocenjenih
zneskov niso izključena tudi v
primerih, ko bi realizacija odplačevanja odstopala od rokov, predvidenih v pogodbi.

ga področja energetike, so torej zlasti naslednji:
- nujnost in neobhodnost
energije za življenje in delo
vsakega in vseh, kar pomeni,
da mora biti energija dostopna
porabnikom ob pogojih, sporazumno dogovorjenih z dobavitelji energije
- pomanjkanje energetskih
virov v SRS in s tem zvezana
potreba po racionalnem pridobivanju in nabavi primarnih
energetskih virov ter proizvodnji in nabavi transformiranih
energetskih virov kakor tudi
potreba po njihovi racionalni
transformaciji, distribuciji in
končni porabi
- nujnost urejanja odnosov
med proizvajalci in porabniki
energije v pretežni meri s sporazumevanjem in dogovarjanjem in s tem nadomestitev
pretežnega delovanja tržnih
zakonitosti, izhajajoč iz plansko dogovorjenih ciljev
- nujnost dolgoročnega in
usklajenega planiranja izrabe
lastnih in nabavljenih energetskih virov z definiranjem politike porabe in določitve optimalnih namenov porabe
- potreba po uvedbi neposrednejše kontrole nad pridobivanjem, transformacijo, proizvodnjo, prenosom in porabo
energije, izhajajoč iz interesov
dolgoročne plačilne bilance
kot tudi dolgoročnega pokritja
potreb bo energiji iz uvoza.
Sedaj je kot dejavnost posebnega družbenega pomena
proglašena le elektrogospodarska dejavnost. Energetska
odvisnost Slovenije in s tem
visok delež energije v uvozu
narekuje, da se vse dejavnosti
proglasijo za dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Porabniki in družba v celoti
so nedvomno življenjsko zainteresirani za to, da se vse energetske dejavnosti opravljajo
tako, da je energija v dogovorjenem času in količini ter ceni
na razpolago. Ob tem tudi ni
prezreti vpliva uvoza energije
na pozicije plačilne bilance.
Tudi ta vidik nakazuje potrebo
po postavitvi določenih principov organiziranja in poslovanja teh dejavnosti, da se zago-

tovi, da pride do izraza ta širši
družbeni interes.
Zaradi vloge in mesta energije v družbenoekonomskem
delovanju in razvoju je tudi jasno, da tu delovanje tržnih zakonitosti ni in ne more biti edina podlaga za usklajevanje dela in potreb, iz česar sledi
neobhodnost
povezovanja
proizvajalcev in porabnikov v
SIS energetike. Pri tem je opozoriti, da kljub temu obstoje
določene razlike med energetskimi dejavnostmi glede na
pomen in vlogo energetskega
vira za porabnike in celotno
gospodarstvo, zaradi česar
sledi, da bodo tudi v bodoče
OZD energetskih dejavnosti
ustvarjale dohodek po različnih principih, pri čemer pa naj
bi bil princip sporazumevanja
in dogovarjanja o pridobivanju
dohodka prevladujoč. Prav tako sam sistem in tehnologija
obratovanja oziroma preskrbovanja potreb porabnikov z
energijo ni enak po vseh dejavnostih, niti ni dana enaka
soodvisnost med TOZD in DO
v smislu vzdrževanja ali delovanja sistema, zato ne bi bilo
primerno uveljavljati enakega
sistema organiziranja OZD, ki
opravljajo te dejavnosti.
Posebno pozornost je posvetiti tudi racionalnemu ravnanju z energijo. Slovenija lahko iz lastnih energetskih virov
danes pokrije le okrog polovico potreb po energiji, medtem
ko je treba razliko zagotoviti z
nabavo energije v drugih republikah in z uvozom. Do leta
2000 se bo energetska odvisnost Slovenije povečala na
preko 60%. Pretežni del, tj.
90% uvožene energije, odpade
na nafto in njene derivate. Letos se je uvozu surove nafte in
derivatov pridružil še uvoz zemeljskega plina. S tem se bodo predvidoma povišali izdatki
za uvoz energije od 180 mio
dolarjev v letu 1g77 na okrog
270 mio dolarjev v letu 1980
brez upoštevanja dviga cen
nafte v naslednjih letih. Ocenjeno je, da bodo znane zaloge premoga trajale do leta
2025, nafta pa bi bila pri letni
proizvodnji, ki bi fcrila le 10%

Predlog za izdajo
zakona o energetskem
gospodarstvu
Edini zakon, ki ureja del področja energetike v družbenoekonomskem smislu, je zakon o elektrogospodarstvu.
Zakon o elektrogospodarstvu je proglasil elektrogospodarsko dejavnost za dejavnost
posebnega družbenega pomena, določil osnovna pravila
funkcioniranja elektroenergetskega sistema in njegove povezave s proizvajalci primarnih
energetskih virov za potrebe
elektrogospodarstva ter zavezal proizvajalce in porabnike
električne energije k ustanovitvi SIS elektrogospodarstva Slovenije in območnih SIS
elektrogospodarstva.
Na podlagi tega zakona je
bila julija 1974 ustanovljena
ISE (Samoupravna interesna
skupnost elektrogospodarstva
Slovenije), ki je v času svojega
obstoja imela 15 sej skupščine, na katerih je obravnavala
vprašanja, ki se nanašajo tako
na delovanje kot na razvoj
elektrogospodarskih in vanj
vključenih
premogovniških
OZD.
Prav tako pa se je julija 1975
formirala samoupravna interesna skupnost za nafto in plin v
SR Sloveniji (ISNAP), in to na
prostovoljni podlagi, v katero
so se združili uporabniki naftnih derivatov, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov in proizvajalci oziroma dobavitelji ter distributerji teh
energetskih virov.
Dosedanje delo obeh samoupravnih interesnih skupnosti je kljub nespornim rezultatom opozorilo na potrebo po
zelo tesnem sodelovanju obeh
interesnih skupnosti, hkrati pa
tudi na nujnost vzpostavitve
interesne povezave proizvajalcev in porabnikov energetskih
virov na tistih področjih, kjer
do tega še ni prišlo.
Do sedaj se nobena od obstoječih samoupravnih intere14
i
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snih skupnosti še ne ukvarja
kompleksno s problemi racionalne proizvodnje toplote za
industrijske namene in široko
potrošnjo kakor tudi ne z njenim razdeljevanjem po toplovodnih sistemih. Prav tako še
niso interesno povezani proizvajalci in porabniki t. i. komercialnega premoga, to je premoga, ki je namenjen industriji
in široki porabi. SIS energetskih dejavnosti bi se zato povezovale v zvezo SIS. Mnenja
smo, da bo le v obliki take povezave možno realizirati kompleksen program nalog v zvezi
z racionalno proizvodnjo, prenosom in porabo energije, saj
gre za dogovor, ki zajema vse
dele energetske proizvodnje
na eni in celotno porabo energije na drugi strani. Isto velja
za sprejetje in uveljavitev usklajenega programa aktivnosti
dolgoročne energetske politike in dosledno izvajanje dogovorjene energetske politike,
sprejete s srednjeročnimi plani
razvoja republike in Jugoslavije. Variantni predlog za dosego istega namena je, da se ne
ustanovijo SIS po energetskih
dejavnostih, temveč enotna
energetska skupnost.
Poleg energetske skupnosti
Slovenije oz. zveze SIS energetskih dejavnosti bi se zaradi
uresničevanja specifičnih potreb na posameznih ožjih območjih republike proizvajalci
in porabniki povezovali v območne interesne skupnosti; iz
teh skupnosti bi porabniki tudi
pošiljali delegate v republiške
SIS, medtem ko bi jih OZD
energetskih dejavnosti delegirale neposredno. Med republiškimi in območnimi SIS ne bi
bilo hierarhičnega odnosa; gre
za usklajevanje in zadovoljevanje različnih interesov na različni ravni.
Razlogi, ki terjajo takojšnjo
zakonsko ureditev celokupne-
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poročevalec

energija, sončna energija in
energija vetra, zaradi nekomercialnih tehnologij, ki ne
morejo dati večjih efektov in
premajhnega interesa, še ne
izkoriščamo.
Nujnost po racionalnem pridobivanju in porabi energije je
eden od faktorjev, ki terja usklajen razvoj, enotno urejanje
in nadzor ter določeno vodenje energetske politike. Razporejanje energetskih virov
mora biti usmerjeno, upoštevajoč širše družbenoekonomske kriterije, ker le tako se bo
doseglo, da bo poraba posamezne oblike energije nudila
Drugih obnovljivih virov optimalni družbenoekonomski
energije, kot so geometrična in prostorski učinek ob uponaših potreb, izčrpana že v 10
letih. Znane rezerve zemeljskega plina bi lahko nudile le
majhen prispevek k pokrivanju
energetskih potreb. Sedaj znane rezerve jedrskega goriva
zadoščajo za obstoječe kapacitete jedrske elektrarne v izgradnji za okrog 35 let oziroma
še za nadaljnjih 80 let ob pravočasni uvedbi hitrooplodnih
reaktorjev. Izkoriščenega je
približno polovica vodnega
potenciala in predvidevamo,
da bo do konca leta 1995 dograjen ves ekonomsko izkoristljivi potencial.

Predlog odloka o
pripravi in sprejetju
Družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od
leta 1981 do 1985
V letu 1980 se izteče izvajanje tekočega srednjeročnega
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do
leta 1980, kar pomeni, da je
treba do konca leta 1980 pripraviti in sprejeti družbeni
plan SR Slovenije za naslednje
petletno obdobje. V skladu z
zakonom o temeljih sistema
družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije
bo Skupščina SFR Jugoslavije
jeseni 1978 predvidoma sprejela odlok o pripravi družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta
1985, s čimer bo v skladu s 17.
členom navedenega zakona
dana tudi pravna podlaga za
predložitev tega odloka v sprejem Skupščini SR Slovenije
kakor tudi za sprejetje sklepov
drugih samoupravnih organi-

zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti o pripravi in sprejetjih njihovih
srednjeročnih planov za isto
obdobje.
V pripravah in sprejemanju
planov za naslednje srednjeročno plansko obdobje je treba zagotoviti dosledno izvajanje novega sistema družbenega planiranja, kar med drugim
pomeni zahtevno samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih planov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. To zahtevno obdobje bo
potrebovalo več časa, zato je
nujno treba pričeti s pripravami naslednjih srednjeročnih
planov v drugi polovici leta
1978.

Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
Skupščina SR Slovenije je
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 19.' julija
1978 sprejela predlog za izdajo
zakona o revalorizaciji in
amortizaciji stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona s tem,
da se prlii^bripravi predloga
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upoštevajo pripombe, predlogi
in mnenja delovnih teles skupščine.
Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini določa enoten način
za revalorizacijo stanovanjskega sklada v družbeni lastnini v

števanju zahtev varstva okolja.
Podlaga za izdajo zakona
daje Ustava SRS v svojem 66.
in 70. členu, ki dopuščata
možnost ustanovitve SIS na
področju energetike, in to tudi
z zakonom oziroma da zakon
predpiše obvezo ustanovitve
SIS, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve SIS posebnega družbenega pomena.
Prav tako Ustava SRS v svojem 321. členu določa, da se
poleg razmerij, glede katerih je
v Ustavi posebej določeno, da
se uredijo z zakonom, uredijo
z zakonom tudi druga razmerja v okviru pravic in dolžnosti
republike, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in obča-

ne na področjih, kot sta tudi
elektrogospodarstvo in rudarstvo, izkoriščanje in varstvo
voda, rudnin in drugih naravnih bogastev, prav tako pa se
po prvi alinei drugega odstavka 105. člena Ustave SRS pri
uresničevanju enotnega jugoslovanskega trga v SRS kot
delu tega trga zagotavlja vsem
OZD in njihovim združenjem
ter delovnim ljudem enakopravne pogoje za opravljanje
njihovih dejavnosti in ustvarjanje dohodka.
Materialne obveznosti družbenopolitičnih skupnosti kakor tudi OZD in drugih skupnosti se s predlaganim zakonom ne bodo povečale..

Z odlokom so predvideni tudi roki, v katerih naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
predloži Skupščini SR Slovenije ne samo osnutek in predlog družbenega plana SR Slovenije za navedeno obdobje,
pač pa prav tako tudi smernice
za pripravo družbenega plana
SR Slovenije ter elemente za
dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije in elemente za dogovor o temeljih
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od leta 1981 do leta
1985, ter predlog dogovora o
temeljih družbenega plana SR
Slovenije. S tem Skupščina SR
Slovenije v določeni meri
opredeljuje časovni potek priprav družbenega plana SR
Slovenije.
Delo na pripravi družbenega
plana SR Slovenije ter delo na
pripravi planov samoupravnih
organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti
bo moralo potekati medsebojno usklajeno ter v skladu s
programom dela na pripravi
družbenega plana Jugoslavije
za isto obdobje.
Z odlokom se zagotavlja tudi
sredstva za pripravo družbe-

nega plana SR Slovenije. Njihov obseg in poraba bosta določena v republiških proračunih za leti 1979 in 1980 v skladu s programom dela in potekom priprav družbenega plana
SR Slovenije. Za namensko
porabo teh sredstev bo skrbel
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje
in informacijski sistem.
Strokovni nosilec aktivnosti
pri pripravi in izdelavi srednjeročnega družbenega plana SR
Slovenije bo Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, ki
je republiška strokovna organizacije za področje planiranja
za potrebe SR Slovenije.
Takojšnji pričetek dela na
pripravi srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije pomeni, da je treba takoj določiti
program dela za pripravo tega
plana. Prav tako pomeni, da
morajo pričeti z ustrezno aktivnostjo vse samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti v
SR Sloveniji, k čemur jih zavezujeta tako ta odlok kot zvezni
odlok o pripravi in sprejetju
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od leta 1981 do leta
1985.

SR Sloveniji kakor tudi višino
amortizacije od revalorizirane
vrednosti tega sklada.
Način revalorizacije, ki jo
določa ta zakon, ohranja
osnovna načela za valorizacijo
stanovanj v smislu določb zakona o ugotovitvi vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj
(Uradni list SRS, št. 50/72), to
je, da se vrednost stanovanja
ugotavlja na podlagi velikosti
stanovanj (izražena v kvadratnih metrih), pomnožene s številom točk in z vrednostjo
točke.
Podatki o velikosti in o številu točk za vsako stanovanje že
obstajajo, ker so osnova za določanje stanarine. Na nov na-

čin v smislu tega zakona se
določa le vrednost točke. Kot
osnova za oblikovanje vrednosti točke se upošteva povprečna cena kvadratnega metra
stanovanj, ki jo je po družbenem dogovoru o oblikovanju
cen v stanovanjski graditvi v
posamezni občini evidentirala
samoupravna
stanovanjska
skupnost za leto 1977. Za območje občine samoupravna
stanovanjska skupnost ugotovi tudi povprečno število točk
za eno zgrajeno stanovanje v
ustreznem letu. Z delitvijo povprečne cene kvadratnega metra s povprečnim številom točk
dobimo novo vrednost točke.
To pomeni, da bo vsaka obči15

po roče valeč
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na imela svojo vrednost točke,
ki bo veljala za revalorizacijo
vseh stanovanj na območju
občine, kar ustreza načelu, naj
bo revalorizacija odraz dejanskega stanja stanovanjskega
sklada v občini in drugih razmer v stanovanjskem gospodarstvu. Revalorizacija se
opravi na podlagi podatkov za
leto 1977 in velja od 1. 1. 1978.
leta. V prihodnjih letih se revalorizacija opravlja vsake dve
leti ob koncu leta, uveljavi se
pa v naslednjem letu.
Revalorizacija v smislu tega
zakona ne zahteva zbiranja
novih podatkov na terenu,
temveč je to knjigovodstvena
operacija, ki jo je treba izvršiti,
ker bi sicer morali uporabiti
določbe zveznega zakona o
amortizaciji. Stopnje za amortizacijo v tem zakonu so tako
visoke, da bi uveljavljanje teh
stopenj zahtevalo večkratno
povečanje stanarin.
Amortizacija v smislu določb
tega zakona se obračunava po
stopnji najmanj 0,25% od revalorizirane vrednosti stanovanj.
Izračuni na podlagi podatkov iz leta 1976 za SR Slovenijo kažejo, da znaša povprečna
vrednost točke 10,20 din, pov-

prečni % amortizacije od vrednosti stanovanj 0,726% in da
znaša amortizacija 23% stanarin. Minimalna stopnja amortizacije v višini 0,25% od revalorizirane vrednosti stanovanj je
primerna le za čas, ko povečujemo stanarine le v višini stopnje inflacije oziroma podražitve stanovanj. V primeru postopnega prehoda na ekonomske stanarine se bo morala
stopnja amortizacije prilagajati vsakokratni višini stanarine
tako, da bo zagotavljala enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada v družbeni
lastnini.
Minimalna stopnja amortizacije v višini 0,25% od revalorizirane vrednosti stanovanj
ustreza v globalu sedanji višini
amortizacije (0,726%), ker se
bo z revalorizacijo vrednost
stanovanjskih hiš in stanovanj
dvignila v povprečju za približno trikrat. Če želimo v letih
1979 in 1980 ostati v sedanjih
mejah obremenitve stanarine z
amortizacijo, potem moramo
odstotek amortizacije od sedanje višine (0,726%) znižati tudi
na tretjino (to je povprečno na
ca. 0,25%). Natančneje stopnjo amrotizacije določa sa-

Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s
tezami za osnutek zakona
Osnovno izhodišče za zakon
o družbenih svetih so ustavna
načela, po katerih imajo pri
uresničevanju in pospeševanju razvoja samoupravnih socialističnih odnosov posebno
vlogo in odgovornost družbenopolitične organizacije - zlasti Zveza komunistov, Socialistična zveza delovnega ljudstva in sindikati. Že dosedanji
zvezni in republiški sveti, oblikovani s posebnimi zakoni, so
izhajali iz teh načel.
Na podlagi pozitivnih izkušenj v dosedanjem delu zveznih in republiških svetov je potrebno še nadalje razviti, precizirati in razširiti njihovo dejavnost tako, da postanejo družbeni sveti sestavni del sistema
socialistične samoupravne demokracije na vseh ravneh
družbenopolitičnih skupnosti,
v državni upravi in ob določenih specifičnostih tudi v zbornicah oziroma v združenem
delu samem, pri čemer naj
družbeni sveti omogočijo demokratično odpiranje organov
in organizacij; hkrati naj bi
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družbeni sveti postali s svojo
vlogo močnejša opora tako za
delegatske skupščine in državne organe kakor tudi za družbenopolitične in samoupravne
organizacije.
Republiški zakon o družbenih svetih bo temeljil na enotni
načelni ureditvi, izraženi v
zveznem zakonu o družbenih
svetih, ki je še v pripravi in bo
določil osnove za organiziranje in delovanje družbenih
svetov kot institucije v družbenopolitičnem sistemu.
Novi republiški zakon bo v
prvem delu določil skupne
osnove za oblikovanje in delovanje družbenih svetov v SR
Sloveniji, v drugem delu pa bo
določil konkretno organizacijo
republiških svetov ter njihove
naloge.
Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti se bodo oblikovali na ravni republike z zakonom na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v
delu sveta, v občinah in skupnostih občin kot posebnih
družbenopolitičnih skupnostih

moupravna
stanovanjska
skupnost ob upoštevanju specifičnih pogojev stanovanjskega gospodarstva v občini. Na
določeno stopnjo amortizacije
da soglasje skupščina občine.
Zakon določa minimalno stopnjo amortizacije zato, da bi
preprečili zniževanje sedanjega deleža amortizacije v stanarini, zlasti ker bo šele z ekonomskimi stanarinami amortizacija postala pomemben element financiranja stanovanjske gradnje v okviru reprodukcije obstoječega stanovanjskega sklada.
V predlogu zakona so upoštevane vse pripombe in predlogi zakonodajnopravne komisije in odborov za stanovanjsko-komunalna vprašanja in
varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, in sicer:
- poslovni prostori so izločeni iz zakona (pripomba zakonodajnopravne komisije in
odbora ZO);
- v 2. členu je bila dodana
določba, s katero se zahteva
revalorizacija za stanovanjske
hiše in stanovanja, stare 100
let in več, če je na teh hišah in

stanovanjih bila izvršena prenova, katere vrednost presega
50% prvotne vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja
(pripomba obeh odborov);
- v 7. členu je obveznost revalorizacije opredeljena časovno in ne v odvisnosti od
razlike cen na trgu (pripomba
obeh odborov);
- podrobnejše
pojasnilo
vpliva revalorizacije na amortizacijo in stanarine je podana v
obrazložitvi (pripomba odbora
ZD).
V predlogu zakona je nekoliko spremenjena dikcija drugega odstavka 3. člena zaradi natančnejše opredelitve valorizacije kotlovnic.
V 8. členu je v drugem odstavku spremenjena pristojnost določanja stopnje amortizacije tako, da to stopnjo določa samoupravna stanovanjska
skupnost. Na to stopnjo daje
soglasje skupščina občine. S
tem je postopek določanja
stopnje amortizacije (amortizacija je sestavni del stanarine) usklajen s postopkom določanja višine stanarine v smislu določb zakona o stanarini
in zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti.

pa na enak način z odlokom.
Ustanavljali naj bi se za posamezno ali več sorodnih področij družbenega življenja, pri
čemer naj bi zakon postavil
pravilo, da mora občina imeti
najmanj en družbeni svet za
obravnavanje družbeno pomembnih političnih in ekonomskih vprašanj v zvezi z delovanjem in razvojem občine.
Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti bodo dajali
pobude in obravnavali načelna
vprašanja v zvezi z določanjem
politike in pripravo zakonov,
drugih predpisov in splošnih
aktov, samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov
ter obravnavali načelna vprašanja v zvezi z izvajanjem določene politike in izvrševanjem
zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov.
Zakon bo podrobneje določil medsebojne obveznosti in
pravice udeležencev v delu teh
družbenih svetov ter skupne
osnove delovanja. Med drugim
bo določeno, da so izvršni sveti in upravni organi ustrezne
družbenopolitične skupnosti
pri svojem delu in pripravah
predpisov dolžni obravnavati
mnenja in predloge družbenih
svetov. Če bi mnenj oziroma
predlogov družbenih svetov ti
organi ne sprejeli, so dolžni
obvestiti družbeni svet, izvršni
svet tudi skupščino, upravni
organi pa izvršni svet o razlogih, zaradi katerih ni bilo mo-

goče slediti mnenjem in predlogom družbenega sveta.
Zakon bo nadalje uredil
osnovne odnose glede družbenih svetov v organih uprave,
pri čemer bo dal skupna izhodišča za upravne organe na
ravni republike in občin.
Družbeni sveti v državni
upravi naj bi se ustanovili za
posamezna upravna področja
ali za posamezne upravne organe po predhodnem dogovoru udeležencev v delu takega
družbenega sveta. Ti družbeni
sveti bodo obravnavali vprašanja, ki zadevajo izvajanje določene politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, pomembnih za
posamezne udeležence v delu
sveta; na pobudo udeležencev
obravnavali predloge predpisov in splošnih aktov, ki jih izdajajo upravni organi; obravnavali način in pogoje uresničevanja pravic in interesov delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in
skupnosti v delu pristojnih organov.
Zakon ne bi neposredno
ustanavljal družbene svete v
organih uprave, ampak bo to
stvar posebnega organizacijskega zakona na republiški
ravni oziroma občinskega odloka na ravni občin, seveda na
podlagi predhodnega dogovora udeležencev v delu teh svetov.
V skladu z izhodiščem predvidenega zveznega zakona
poročevalec
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naj bi republiški zakon opre- drugih splošnih asociacijah skupnostih; ti sveti lahko delu- novijo pa se z družbenim dodelil tudi status svetov, ki se združenega dela, v drugih sa- jejo v skladu z vlogo in položa- govorom med udeleženci v deustanavljajo pri zbornicah in moupravnih organizacijah in jem družbenih svetov, usta- lu sveta.

Predlog zakona o
založništvu

(ESA-815)

»zato je založništvo posebnega družbenega pomena«. To
slednje ni sprejemljivo, ker veže določbo posebnega družbenega pomena na določeno
založniško dejavnost, kar bi bistveno spremenilo vsebino tega člena. V drugem odstavku
je upoštevan amandma Odbora za družbenoekonomske od1. amandma
V prvi vrsti 1. člena predloga nose Zbora združenega dela.
zakona se besedi »založniška
dejavnost« nadomestita z be- 3. amandma
3. člen predloga se spremeni
sedo »založništvo«.
Obrazložitev: Amandma je tako, da se glasi:
»Založništvo je dejavnost
redakcijskega značaja in pomeni samo uskladitev z naslo- posebnega družbenega pomena«.
vom predloga zakona.
Obrazložitev: amandma je
redakcijskega značaja in po2. amandma
Drugi člen predloga zakona meni le uskladitev z naslovom
se spremeni tako, da se glasi: zakona.
»Založniška dejavnost posreduje umetniška dela in druge 4. amandma
Druga alinea 4. člena se
kulturne vrednote, znanstvena
dognanja ter splošno in stro- spremeni tako, da se glasi:
» - s posebnimi pravicami,
kovno znanje, bistveno prispeva k vsestranskemu razvoju dolžnostmi in odgovornostmi
osebnosti in ustvarjalnih spo- ustanoviteljev založniške orsobnosti delovnih ljudi in ob- ganizacije«.
Obrazložitev: dopolnitev te
čanov, k uresničevanju samoupravnih socialističnih od- alinee je sprejeta na pobudo
nosov, k razvoju kulturnih, ra- KSS.
ziskovalnih, izobraževalnih in
drugih dejavnosti, k zbliževa- 5. amandma
Prvi odstavek 6. člena se
nju kultur narodov in narodnosti Jugoslavije in k mednaro- spremeni tako, da se glasi:
»Avtorji-ustvarjalci, katerih
dnemu sodelovanju.
To družbeno vlogo opravlja delo je povezano z založniško
založniška dejavnost še pose- dejavnostjo, se lahko v mejah,
bej z izdajanjem in zalaganjem ki jih določa ta zakon, sami ali
novih umetniških del, del slo- v svojih delovnih skupnostih
venske klasike, del pripadni- ali v svojih organizacijah ukkov italijanske in madžarske varjajo z založništvom ter sonarodnosti, domačih in tujih delujejo pri upravljanju in oddružboslovnih del, zlasti mark- ločanju v založniških organisističnih, temeljnih znanstve- zacijah«.
Obrazložitev: amandma je
nih del; učbenikov in drugih
publikacij, potrebnih za razvoj sprejet na pobudo KSS. S tem
izobraževanja, znanosti in kul- je izpadla pravica, da bi avtorture; del, ki so namenjena ji-ustvarjalci ustanavljali založpredstavitvam naše znanosti in niške organizacije, ki je bila
kulture v drugih republikah in dana le-tem v predlogu zapokrajinah ter v svetu; najbolj- kona.
ših del drugih jugoslovanskih
narodov in narodnosti ter naj- 6. amandma
7. člen predloga se spremeni
večjih dosežkov duhovnega
tako, da se glasi:
ustvarjanja drugih narodov.«
»Založniška
organizacija
Obrazložitev:
Besedilo
amandmaja k 2. členu, ki ga je ustvarja celotni prihodek:
1. s prodajo proizvodov in
dal izvršni odbor skupščine
Kulturne skupnosti Slovenije storitev na domačem in tujem
(v nadaljnjem besedilu: KSS) trgu oziroma v okviru organije v celoti prevzeto, razen be- zacije združenega dela;
2. s svobodno menjavo
sede »ki« za besedo dejavnost
v prvi vrsti prvega odstavka in dela;
zadnjega stavka tega odstavka
3. z udeležbo pri skupaj

Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je na seji dne 27. 7.
1978 sprejel besedilo amandmajev k svojemu predlogu zakona o založništvu z dne 9. 2.
1978 in predloga skupščini SR
Slovenije, da sprejme zakon o
založništvu s temi amandmaji:

poročevalec

ustvarjenem dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev:
4. s kompenzacijo, regresom, premijo, dotacijo ali na
kakšni drugi podlagi, določeni
z zakonom ali s samoupravnim
sporazumom oziroma s pogodbo v skladu z zakonom.
Založniška
organizacija
ustvarja celotni prihodek na
način iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka le, če je to v skladu z njenimi obveznostmi po
samoupravnih sporazumih v
okviru svobodne menjave dela
in z namenom družbenih sredstev, s katerimi upravlja.
Tisti del celotnega prihodka,
ki ga založniška organizacija
ustvari s kompenzacijami, premijami, regresi, vrnitvijo davkov in drugih davščin, dotacijami in darili, kot tudi na drugi
podlagi, določeni z zakonom,
se v celoti uporablja za založniško dejavnost, če ni v zakonu drugače določeno oziroma,
če ni namembnost dotacij ali
daril drugačna«.
Obrazložitev: ta amandma
upošteva pobudo KSS tako, da
je zamenjan vrstni red 1. in 2.
točke, ni pa spremenjeno besedilo teh dveh točk, ker bi se
s spremembo zožila 60. in 92.
člen ZZD. Tretji odstavek predloga pa je črtan in se je nadomestil z besedilom 40. člena
predloga zakona, ki sodi sem
po svoji vsebini.
7. amandma
V 8. členu predloga se prvi in
drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Delavci založniške organizacije se kot izvajalci združujejo v samoupravno interesno
kulturno skupnost.
Založniška
organizacija
sprejme svoj plan in program
razvoja, pri čemer mora upoštevati usmeritve in obveznosti, ki jih je prevzela s samoupravnim sporazumom o osnovah plana samoupravne interesne skupnosti iz prvega odstavka, založniško politiko ter
kriterije za združevanje dela in
sredstev v svobodni menjavi
dela te skupnosti«.
Obrazložitev: prvi odstavek
8. člena je prilagojen ZZD in
sugestiji KSS; druge pobude
KSS k temu členu niso sprejemljive pred spremembo zakona o kulturnih skupnostih.
Drugi odstavek je vnesen na
predlog Odbora IS za družbene dejavnosti.
8. amandma
V besedilu drugega odstav-

ka 11. člena predloga se besede »in srednjeročni plan« črtajo.
Obrazložitev: s tem je delno
ugodeno pobudi KSS, ni se pa
vneslo besedi »večletni program«, ker pojem ni precizi- •
ran.
9. amandma
V prvem odstavku 14. člena
se črta »Slovenska akademija
znanosti in umetnosti« in vstavi namesto tega »druge družbene pravne osebe«.
Obrazložitev: amandma, ki
ga je predlagala zakonodajnopravna komisija, je v celoti
sprejet. S tem je besedilo tega
člena usklajeno s prvim odstavkom 17. člena, po katerem
založniško organizacijo lahko
ustanovijo tudi druge družbene pravne osebe.
10. amandma
15. člen se spremeni tako,
da se glasi:
»Avtor lahko izdaja in zalaga
svoja dela v samozaložbi.
Občan lahko v samozaložbi
zalaga tudi dela, za katera je
podedoval ali na drug zakonit
način pridobil materialne avtorske pravice.«
Obrazložitev: amandma zakonodajno-pravne komisije in
pobuda KSS sta v celoti upoštevana.
11. amandma
Prvi odstavek 16. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»Začasne ali trajne delovne
skupnosti delovnih ljudi, ki z
osebnim delom samostojno
kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, lahko zalagajo dela svojih članov, če je to v skladu s
pogodbo o združitvi v delovno
skupnost.«
Obrazložitev: Odbor za
družbenoekonomske odnose
Zbora združenega dela je menil, da je v predlogu zakona
povezava med kulturno in drugo poklicno dejavnostjo nejasna, zato se predlaga navedeni
amandma.
12. amandma
Prva alinea 19. člena se črta.
V tretji alinei 19. člena predloga se besede »ali na ožjem
območju« nadomestijo z besedami »in na določenem območju«, besedi »tako trajne« v
četrti alinei pa se nadomestijo
z besedo »trajnejše«.
Obrazložitev: prva alinea se
na pobudo KSS črta. Vnesen je
amandma odbora za družbenoekonomske odnose Zbora
združenega dela k zadnji alinei, da se »besedica .trajne'
spremeni v .trajnejše'«.
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13. amandma
V prvem odstavku 20. člena
se za besedo »skupnosti« dostavijo besede »iz prvega odstavka 8. člena«.
Drugi odstavek 20. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»Če samoupravna interesna
skupnost ne da soglasja, lahko
ustanovitelj predlaga, da o soglasju
odloči
skupščina
ustrezne družbenopolitične
skupnosti«.
Obrazložitev: ta amandma
upošteva v celoti pobudo KSS.
14. amandma
V zadnji vrsti prvega odstavka 21. člena se beseda »o soglasju« črta.
Obrazložitev:
amandma
upošteva pobudo KSS.
15. amandma
23. člen se črta.
Obrazložitev:
amandma
upošteva pobudo KSS, da besedilo 23. člena predloga zakona nima pravnega smisla,
ker je pri prenosu pravic in
dolžnosti ustanovitelja bistveno soglasje tistega, ki ustanoviteljsko sprejema.
16. amandma
Prvi odstavek 30. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»Založniške
organizacije
razgrnejo vsako leto predloge
programov založniške dejavnosti in objavijo razgrnitev v
sredstvih javnega obveščanja;
razgrnitev za naslednje leto
objavijo najkasneje do konca
prejšnjega koledarskega leta«.
Obrazložitev: amandma je
vnesen na predlog odbora IS
za družbene dejavnosti.
17. amandma
V tretji vrsti 34. člena se besede »koriščenje in razvoj« nadomestijo z besedami »uporabljanje in razvijanje«.

Obrazložitev: amandma je
predlagan na pobudo KSS.
18. amandma
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. USTVARJANJE CELOTNEGA PRIHODKA ZALOŽNIŠKIH ORGANIZACIJ S SVOBODNO MENJAVO DELA«
Obrazložitev: amandma je
predložil Odbor IS za družbene dejavnosti.

19. amandma
38. člen se spremeni tako,
da se glasi:
»V okviru ali po samoupravnih interesnih skupnostih
ustvarja založniška organiza- 24. amandma
cija v svobodni menjavi dela
V prvi alinei 50. člena se črcelotni prihodek od tiste založ- tajo besede »in svojega sredniške dejavnosti, ki pomeni za- njeročnega plana«.
dovoljevanje skupnih potreb in
Obrazložitev: amandma k
interesov, zaradi katerih je po- temu členu pomeni uskladitev
samezna samoupravna intere- glede na amandma, ki je predsna skupnost ustanovljena.«
lagan k 11. členu.
Obrazložitev: amandma je
predložen na predlog Odbora 25. amandma
IS za družbene dejavnosti.
53. člen se spremeni tako,
da se glasi:
20. amandma
»Z denarno kaznijo do
Prvi odstavek 39. člena se 30.000 dinarjev se kaznuje za
spremeni tako, da se glasi:
prekršek občan oziroma skup»Samoupravne
interesne nostiz 16. člena tega zakona,
skupnosti, v katerih založniške ki izda, založi ali razpeča puorganizacije uresničujejo svo- blikacijo v nasprotju s 15. ali
bodno menjavo dela, v okviru 16. členom tega zakona.«
svojih programov upoštevajo
Obrazložitev:
amandma
zlasti:«
predlaga zakonodajno-pravna
Obrazložitev:
amandma komisija ob upoštevanju sugeupošteva sugestijo Odbora IS stije Javnega tožilca SR Sloveza družbene dejavnosti.
nije, s čemer je določena
ustrezna kazenska sankcija tu21. amandma
di za delovno skupnost delov40. člen se črta.
nih ljudi iz 16. člena tega predObrazložitev: besedilo 40. loga zakona, če izda, založi ali
člena se je vstavilo kot tretji razpeča publikacijo v nasprotodstavek 7. člena predloga, ju z navedenim členom.
kamor sodi po svoji vsebini.
26. amandma
22. amandma
V 55. členu se za besedo
42. člen se črta.
»samoupravne« vnese beseda
Obrazložitev: vsebina tega »splošne«.
člena sodi v sistemski zakon.
Obrazložitev: amandma je

Predlog za izdajo
zakona o knjižničarstvu
Zakon o knjižničarstvu bo
nadomestil zastareli zakon o
knjižnicah iz leta 1961 in pri tej
pomembni ter razvejani kulturni dejavnosti posebnega družbenega pomena uveljavil določbe nove ustave in zakona o
združenem delu. Poseben
družbeni interes bo pri uporavljanju knjižnic zagotovljen s
soodločanjem uporabnikov in
drugih predstavnikov širše
družbene skupnosti, določeni
bodo pogoji za ustanavljanje
in poslovanje knjižnic, opredeljena vloga matičnih knjižnic in
?8

23. amandma
V 43. členu predloga se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da avtor-sodelavec trajneje oziroma pomembneje sodeluje z založniško organizacijo, kadar mu je ta založila ali pogodbeno naročila
avtorsko delo, ki terja vsaj leto
dni avtorskega ustvarjanja, če
niso v samoupravnem sporazumu iz 49. člena tega zakona
določeni za avtorja ugodnejši
pogoji.«
Obrazložitev: besedilo je bilo že v osnutku zakona in se na
pobudo KSS vnaša kot drugi
odstavek 43. člena.

(ESA-112)

svobodno menjavo dela kot temelj za pridobivanje celotnega
prihodka knjižnic po samoupravnih interesnih skupnostih
ali v njihovem okviru. Z željo,
da bi dobra knjiga dosegla čim
širše sloje delovnih ljudi, bo
poudarjena povezava med
knjižnicami in izobraževalnimi
organizacijami ter medknjižnična izposoja. Zakon bo z določitvijo nalog Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
opredelil njen nacionalne
knjižnice.

redakcijskega značaja in ga
predlaga zakonodajno-pravna
komisija.
SPLOŠNA
OBRAZLOŽITEV
AMANDMAJEV
Predlog zakona o založništvu je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije predložil 9. 2.
1978 Skupščini SR Slovenije.
Predlog je obravnaval Odbor
za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela 2.
marca 1978 in dal amandmaje
k 2., 16. in 19. členu predloga
zakona in sprejel opozorilo
javnega tožilstva SRS v zvezi s
kazenskimi sankcijami. S
predlaganimi amandmaji je
vse to upoštevano. Nadalje so
upoštevani tudi amandmaji zakonodajno-pravne
komisije
Skupščine SRS, ki jih je dala 3.
marca 1978 k 14., 15., 53. in 55.
členu predloga zakona. Pobude in predloge k predlogu zakona o založništvu je dal tudi
Izvršni svet skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki je
razpravljal o predlogu 3. marca 1978. Izvršni svet je te pobude in predloge z določenimi
dopolnitvami in redakcijskimi
izboljšavami sprejel in jih
vključil
med
predlagane
amandmaje.
Predlaganim amandmajem
je priložena analiza »Nekatere
karakteristike današnjega položaja založniške dejavnosti v
SR Sloveniji«, ki sta jo zahtevala skupščinska odbora, ki
sta obravnavala predlog zakona.
Zaradi boljšega razumevanja amandmajev je besedilu
amandmajev priložen tudi
predlog zakona o založništvu,
v katerega so vneseni predlagani amandmaji.

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških invalidih

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
predstavlja uskladitev veljavnega zakona z medrepubliškim dogovorom in nekaterimi
kasneje izdanimi zakoni, poleg
tega pa vsebuje še nekaj variantnih novih rešitev, ki izboljšujejo nivo določenih oblik tega varstva. Zaradi številnih
sprememb in dopolnitev se

(ESA-59)

predlaga sprejem prečiščenega besedila zakona.
Pomembnejše spremembe
in dopolnitve zakona so:
- starostna meja kot splošni
pogoj za priznanje invalidskega dodatka se zniža za ženske
od 55 na 50 let,
- znesek manj kot 100 din,
ki se kot dohodek ne upošteva,
se veže na ustrezen odstotek
poročevalec

mejnega zneska najnižjih po- osebam, ki jim ni bilp priznano
kojninskih prejemkov (10 od- svojstvo vojaškega mirovnega
stotkov),
invalida iz naslova bolezni za- za redni dohodek od kme- radi prenizkega odstotka invatijske dejavnosti se šteje lidnosti, če znaša njihova tele0,40% katastrskega dohodka, sna okvara po predpisih o vokar je enako sedanjemu dva- jaških invalidih najmanj 30 odkratnemu (po starih izračunih), stotkov,
- pravica do poklicne rehabilitacije, oskrbnine in zdrav- variantni predlog je, da se
stvenega varstva med poklicno znesek oskrbnine za čas porehabilitacijo se prizna tudi klicne rehabilitacije določi v

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o borcih za severno mejo v letih 1918
in 1919 in o slovenskih
vojnih dobrovoljcih iz
vojn 1912 do 1918
Zakonski osnutek vsebuje
prečiščeno besedilo zakonskih določb objavljenih v uradnem, listu SRS št. 51-294/71
in št. 19-165/73. Besedilo se
tudi zakonodajno-pravno us-

(Esa-60)

klajuje, iz dosedanjega zakonskega besedila pa se izločajo
tiste določbe, ki so imele značaj prehodnih določb ter se ne
uporablja več.
Zakon določa, da borci za

višini 100 odstotnega poprečnega mesečnega osebnega
dohodka na zaposlenega v SR
Sloveniji iz preteklega leta
(prej 80 odstotkov) oziroma po
varianti II, v višini 90% poprečnega OD kot velja za zaposlene občane, ko se nahajajo na
poklicni rehabilitaciji.

pravno usklajuje, zlasti glede
na kasneje izdane zakone.
Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno zagotoviti v republiškem
proračunu za leto 1979 12,162.627,08 din dodatnih finančnih sredstev. Za realizacijo zakona, ob sprejemu variantnih rešitev pa po varianti I.
Besedilo zakona se tudi ter- 13,865.887,83 din, po varianti
minološko in zakonodajno- II. pa 13,014.257,46 din.

severno mej'o in slovenski vojni dobrovoljci, ki nimajo pravice do zdravstvenega varstva
po drugih predpisih uživajo
zdravstveno varstvo po tem zakonu v enakem obsegu, kot je
določen s predpisi .o zdravstvenem varstvu.
Zakon uvaja nov sistem določanja nadomestila za stroške
letnega dopusta, ki naj bi znašalo vsako leto 75 odstotkov
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga
določi skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v SR Sloveniji za tekoče leto. S
tem se uvaja avtomatizem pri
določanju te pravice ter odpade potreba, da znesek vsako

leto z odlokom določi izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
Kot varianto pa ohranja sedanjo ureditev, s tem, da znesek nadomestila za stroške letnega dopusta iz leta 1971 v
višini 600 din nadomešča z valoriziranim zneskom za leto
1978 v višini 1748 din.
Čeprav bi bila sicer potrebna
za izvedbo tega zakona malenkostno višja finančna sredstva
(55.739 din), se zneski namenjeni za realizacijo zakona v
naslednjih letih, zaradi stalnega upadanja števila upravičencev ne bodo zvišali. Za leto
1978 je v proračunu SR Slovenije zagotovljeno v te namene
3,315.000 din.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
mednarodnih predpisih, po
katerih se rakete ne smejo izstreljevati 10 minut pred in 10
minut po preletu letala preko
kritičnega območja. Ker je v
Zakaj ni dano pravočasno dovoljenje za
času toče po poročilu kontrole
izstrelitev raket proti toči?
letenja po raznih višinah letelo
več letal uprava letenja ni dela
Skupina delegatov za dele- jo na višini nad 7.000 metrov, dovoljenja za izstreljevanje ragiranje v Zbor združenega de- domet raket pa je do 4.000 ket proti točonosnim oblakom.
ia Skupščine SR Slovenije za metrov.
Na vprašanje je odgovoril 2. +2. Kdaj bodo organizirani
gospodarsko področje 38.
okoliša Ljubljana-Šiška je po- Janez Sega, glavni republiški raketni centri za obrambo pred
stavila delegatsko vprašanje kmetijski inšpektor.
točo tako, da bodo pokrivali
Obramba pred točo, ki delu- vsa območja SR Slovenije?
v zvezi s problematiko obrambe proti toči in pomoči priza- je na Štajerskem na območju
ODGOVOR:
detim območjem, ki so zaradi sedmih občin, se vodi iz radarZa organiziranje obrambe
škode, ki jo je povzročilo skega centra Žikarice (pri pred točo na območju SR Sloneurje s točo, julija 1.1. utrpeli Zgornji Koreni). Ta ima direkt- venije, ki naj bi deloval kot širši
veliko materialno škodo na no radijsko in telefonsko zvezo sistem obrambe, je že podana
kmetijskih pridelkih, stano- s kontrolo letenja v Zagrebu in iniciativa v Izvršnem svetu
vanjskih in gospodarskih po- Meteorološkim zavodom Slo- Skupščine SR Slovenije. V
slopjih. Vprašanje navezujejo venije v Ljubljani, stalno radij- programu je, da naj bi Izvršni
tudi na organizacijo obrambe sko zvezo pa ima tudi z vsemi svet že to jesen predlagal
proti toči v Sloveniji in na pro- strelnimi mesti na hranjenem ukrepe za enovit pristop k orblem, ko obramba pred točo območju.
ganiziranju bodoče obrambe
V primeru nevarnosti toče, pred točo, pripravlja pa se tudi
julija 1.1. ni pravočasno ukrepala proti toči, ker ni dobila mora radijski center za vsako medrepubliški dogovor o
pravočasno dovoljenja od ci- izstrelitev raket posebej prositi obrambi pred točo.
vilnega letalstva v Zagrebu za za dovoljenje kontrolo letenja
izstrelitev raket v točonosne v Zagrebu. Šele na podlagi nji3. Kakšna je predvidena pooblake. Ker delegatsko vpra- hove odobritve dš radijski cen- moč krajem, prizadetim od pošanje vsebuje tri vprašanja, ter povelje za izstrelitev raket sledic toče in neurja, ali je prepodajamo odgovore na vsako posameznim strelnim mestom dvidena pomoč tudi v nepo(na celotnem organiziranem vratnih sredstvih?
vprašanje posebej:
hranjenem območju je 103
ODGOVOR:
1. Zakaj ni dano pravoča- strelnih mest).
Letošnja neurja so zajela
Pri
dajanju
dovoljenj
se
konsno dovoljenje za izstrelitev
izredno obsežna območja Sloraket proti toči, saj letala leti- trola letenja mora ravnati po venije, kakor tudi gospodarska
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 29. 9. 1978
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področja (kmetijstvo, stanovanjske in gospodarske objekte ter komunalne naprave).
Največjo škodo beleži področje kmetijstva, za kar dajemo na
postavljeno vprašanje naslednji odgovor:
Izvršni svet je za prvo pomoč
v najbolj prizadetih območjih,
kjer občine same z ukrepi v
lastni pristojnosti ne bi mogle
uspešno omiliti posledic toče
(občine: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in del
Maribora), namenil ca. 30 mio
din. Ta sredstva so se uporabila za regresiranje semen in
gnojil, uporabljenih na kmetijskih površinah, ki so se zaradi
uničenja kultur morale na novo preorati in posejati s strniščnimi posevki (preorano je
bilo ca. 7000 ha) in za nabavo
živinske krme za najbolj kritičen čas, neposredno po toči, z
namenom, da bi se ohranil
osnovni živinski fond. Manjši
del sredstev pa je bil uporabljen za plačilo škropiv za enkratno oziroma dvakratno
škropljenje poškodovanih intenzivnih sadovnjakov in vinogradov tudi na prizadetih območjih izven omenjenih 4 občin. Vsa ta sredstva so bila dana oškodovancem brez obveze
vračanja. Da bi se olajšala prehrana živine, je bil koruze, ki je
bila zaradi intervencije na trgu
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uvožena in dodeljena naši republiki.
V prizadevanjih za omilitev
posledic toče so se vključile
tudi vse občine, kjer je prišlo
do škod, in tudi združeno delo
v teh občinah. Kakšen je obseg
te pomoči in kakšne so vse
njene oblike, vtem trenutku ne
bi mogli navesti, ker se škoda
še ugotavlja in ker pomoč še
teče. Vsekakor pa je treba
poudariti akcijo samoupravnih
interesnih skupnosti na oškodovanih območjih, ki se na pobudo izvršnega odbora Predsedstva RK SZDL Slovenije

pripravljajo, da tudi s svoje
strani, z ukrepi s svojega področja, nudijo pomoč oškodovanim kmetovalcem.
Izvršni svet pripravlja predloge za dodatne ukrepe za
olajšanje posledic toče, pri čemer upošteva, da mora dodeljena pomoč na najbolj ogroženih območjih biti usmerjena
k uresničitvi kmetijskih proizvodnih ciljev, ki so opredeljeni
v družbenih planih. Izvršni svet
si bo prizadeval, da bi se v ta
namen uporabilo del sredstev
širše solidarnosti.

Izvoz bukove hlodovine III. klase v Italijo
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije za gospodarsko
področje 33. okoliša - Kočevje je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Na TOZD Gozdarstvo Rog
imajo slabe prirodne pogoje
za gospodarjenje predvsem
zato, ker morajo posekati in
izdelati vsako leto velike količine malovrednih gozdnih lesnih sortimentov zaradi slabe
strukture bivših kmečkih gozdov in zaraščajočih površin.
Zaradi takih pogojev so primorani še posebej skrbno gospodariti in čim bolje ovrednotiti malo vredne sortimente.
Zato je posebej pomemben
izvoz tretjerazredne bukove
hlodovine v Italijo. Naj poudarimo, da je to najslabša bukova hlodovina, ki jo domača industrija ne predeluje, za izvoz
pa je potrebno pridobiti izvozno dovoljenje.
Problematični pa so ravno
postopki za izvozno dovoljenje. Kljub soglasju lesne industrije za izvoz, čakamo po
več mesecev do pol leta na
dovoljenje. Od planiranih do
zaprošenih količin pa dobimo
dovoljenje le za manjši del. To
pa povzroča velike probleme
in škodo v gospodarjenju in
pri sami proizvodnji.
1. Zaradi hitre pokvarljivosti bukovega lesa morajo v
času zastojev izvoza cepiti
les v metrska polena, kar nato
zmanjšuje storilnost in povečuje stroške proizvodnje. Deli
debla, ki se ne dajo scepiti pa
propadejo in segnijejo v
gozdu.
2. Planirani dohodek in planirani izvoz se vidno zmanjša,
kar povzroča reSne gospodarske probleme.
3. Nastane gospodarska škoda za temeljno organizacijo in
za celotno našo družbo, saj je
izpad ostanka približno 300,00
din pri enem3 kubičnem metru,
pri 3300 m že 1,000.000,00
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din, pri večjih količinah pa
proporcionalno več. Letos3 so
planirali za izvoz 10.000 m , po
pol leta3 je prišlo dovoljenje za
2000 m .
4. Zastoji povzročajo vsakodnevne proizvodne probleme pri spravilu, skladiščenju,
prevozih in na želez, špediciji.
Odobreno kvoto za izvoz za
Slovenijo pa ni dopustno niti z
dogovorom med delovnimi organizacijami prerazporediti.
Torej je že sam sistem zelo
tog in birokratski.
V času, ko se vsi borimo za
čimvečji izvoz, ga tu ovirajo in
preprečujejo. Nepoznavanje
razmer in birokratsko reševanje se kaže tudi v tem, da tretjerazredne hlodovine ne moremo izvažati, če pa isto z veliko večjimi stroški razcepimo
v metrska polena, pa tega
lahko izvozimo poljubne količine v isto državo z veliko
manjšim dohodkom.
Ker se tako nerazumljivi in
škodljivi postopki ponavljajo
iz preteklega tudi v letošnjem
letu, je zahteva zbora delavcev TOZD Gosdarstvo ROG in
skupine delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije, da se poišče birokratske zaviralce in da dobi
kolektiv odgovor.
Na vprašanje je odgovoril
Metod Kovač, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za ekonomske odnose s
tujino.
Po Odloku o blagu, katerega
uvoz in izvoz sta regulirana
(Uradni list SFRJ št. 35/78), je
v seznamu blaga, za katerega
se določajo izvozni in uvozni
pogoji, za bukovo hlodovino
določen izvozni režim »D«. To
pomeni, da je za izvoz te hlodovine potrebno dovoljenje
zveznega sekretariata za zunanjo trgovino.
Bukova hlodovina je na
izvoznem režimu »D« že vrsto
let in so se do leta 1977 dovoljenja za izvoz izdajala po pre-

soji pristojnega organa od primera do primera. Od leta 1977
dalje se za ta gozdni sortiment
določa izvozna kvota v jugoslovanskem merilu, ki se dogovorno porazdeli po republikah in pokrajinah. Tako je bila
dodeljena Sloveniji v letu 1978
izvozna kvota za bukovo hlodovino
III. klase v višini 33.000
m3 in naknadno še 15.000 M3
tako, da razpolaga Slovenija v
letu 1978 z izvozno kvoto za ta
sortiment v višini 48.000 m3.
V SR Sloveniji so se organizacije združenega dela proizvajalcev in porabnikov lesa v
sklenjenem samoupravnem
sporazumu o temeljih plana
razvoja gozdnega in lesnega
gospodarstva za obdobje
1976-1980 še posebej dogovorile, da se izvažajo gozdni sortimenti le po predhodnem soglasju lesno predelovalne industrije in sicer do višine odobrene izvozne kvote za tekoče
leto.
Ta kvota je v SR Sloveniji
bila dogovorno porazdeljena

na posamezne gozdnogospodarske organizacije.
Postopek za pridobitev
izvoznega dovoljenja je naslednji:
Gozdnogospodarska organizacija mora najprej pridobiti
soglasje območne lesne industrije. Na podlagi tega soglasja
izda Gospodarska zbornica
Slovenije mnenje o utemeljenosti izvoza za zaprošeno količino.
Zahtevek za izvoz skupaj z
mnenjem republiške gospodarske zbornice pošlje gozdnogospodarska organizacija
na zvezni sekretariat za zunanjo trgovino, ki izda dovoljenje
šele po predhodnem soglasju
Zveznega sekretariata za trg in
cene, ki pa to soglasje izda po
predhodno pridobljenem mnenju Zveznega komiteja za kmetijstvo.
V ilustracijo dajemo podatke
o rokih, v katerih so bila izdana
izvozna dovoljenja GG Kočevje
v letu 1978.

Vrsta
in količina lesa Vloga na Izdano mne- Izdano izvozno
v m3
GZS
nje GZS
dovoljenje
1. bukev 2.000
hrast 500
hlodovina
lil. klase
20.1.1978 24.1.1978 13.3.1978
2. jamski les:
bukev 3.000
hrast 5000
22. 2. 1978 28. 2. 1978 13. 3. 1978
3. hlodovina listavcev (razen bukve
in hrasta) 5.050
22.2.1978
1.3.1978 18.5.1978
4. bukova hlodovina III. kiase 2.000 25.5.1978 26.5.1978 21.6.1978
5. bukova hlodovina 5.000
15. 8. 1978 16. 8. 1978 še ni izdano
6. hlodovina ostalih
listavcev (razen
bukve) 1.200
15. 8. 1978 16. 8. 1978 še ni izdano
Iz podatkov je razvidno, da
traja postopek za pridobitev
izvoznega dovoljenja praviloma 1-2 meseca, kljub temu, da
so za izdajo dovoljenja potrebna številna mnenja oziroma
soglasja organov.
Iz vsega povedanega sledi,
da gre v tem primeru v bistvu
še za določeno administrativno reševanje, ki je potrebno

zaradi ugotovitve normalne
oskrbljenosti na področju lesne industrije.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije meni, da je to vprašanje treba reševati s povezovanjem oziroma samoupravnim sporazumevanjem lesne
industrije in gozdarstva tako,
da tovrstna intervencija ne bo
več potrebna.

Ali je možno oddati urejeno
stavbno zemljišče brez javnega
natečaja?
Skupina delegatov 4. okoli- slednje delegatsko vprašaša s področja državnih orga- nje:
Kako je možno glede na donov, družbenopolitičnih organizacij in društev za Zbor ločbe zakona o upravljanju in
združenega dela Skupščine razpolaganju s stavbnim zemSR Slovenije je v okviru ljiščem {Uradni list SRS, štev.
obravnavanja problematike 7/77), ki v 34. členu točno dosocialne varnosti borcev NOV loča, kdaj je možno oddati
in drugih borcev postavila na- urejeno stavbno zemljišče
poročevalec

brez javnega natečaja, vnesti
v občinski odlok, ki določa načine, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča določilo, da se brez javnega natečaja odda urejeno stavbno
zemljišče tudi aktivnim udeležencem NOB, kar je zakon o
urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, štev. 42/66 in 20/71) to
določal oziroma dopuščal.
Na vprašanje je odgovoril
Maver Jerkič, namestnik republiškega sekretarja za urbanizem:
Z občinskim odlokom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 34. člena zakona o
upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem (Uradni
list SRS, št. 7/77), ni mogoče
razširjati določb drugega odstavka tega člena, v katerem
so taksativno našteti primeri,
ko se lahko odda urejeno
stavbno zemljišče brez javnega natečaja.
Glede na te določbe se lahko odda urejeno stavbno zemljišče udeležencu NOV samo,

če gradi stanovanjsko hišo v
okviru stanovanjske zadruge
ali če gradi nadomestni stanovanjski objekt v zvezi s potresom ali drugimi naravnimi nesrečami.
Če se odda stavbno zemljišče z javnim natečajem mora
razpis za javni natečaj upoštevati tudi stanovanjske, delovne
in socialne razmere ponudnikov, kot to določa drugi odstavek 35. člena omenjenega zakona. Iz tega izhaja, da se lahko razpiše javni natečaj tudi le
zgolj za udeležence NOV, v katerem se lahko docela upošteva njihov poseben družbeni in
socialni položaj. Glede na
takšno zakonsko ureditev udeleženci NOV zaradi samega
načina oddajanja urejenega
zemljišča ne morejo biti prizadeti, medtem ko je zakon že
sam opravil selekcijo objektivnih primerov, ko se zemljišče
odda brez javnega natečaja.
Drugačna ureditev bi bila
izven sistema in bi nasprotovala ustavnemu načelu o enakopravnosti občanov.

Na delegatsko vprašanje, ki
ga je postavil Viktor Stopar na
6. seji družbenopolitičnega
zbora dne 29. 8. 1978 je podal
odgovor Andrej Grahor, republiški sekretar za delo.
Če prav razumem, gre v bistvu za tri vprašanja.
Prvič: Že ob zakonu o združenem delu je tekla razprava
ali lahko delavec po polni pokojninski dobi še naprej dela
ali ne. Dogovorjeno je bilo, naj
o tem odloča republiška zakonodaja. Slovenski zakon o delovnih razmerjih je določil, da
delavec, ko dopolni polno pokojninsko dobo lahko dela še
naprej, kolikor je za to zainteresiran in če se tako dogovori
z delavci v svoji temeljni organizaciji združenega dela.

Predlog, o katerem govori
vprašanje, tega stališča ne
spreminja. Gre pa za spremembe, ki jih med drugim zahteva tudi uresničevanje resolucije XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. V resoluciji je namreč rečeno, da je
potrebno omejiti dopolnilno
delo do nujno potrebne mere
in onemogočiti pojave brezpravnega dela, kar naj pripelje
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 29. 9.1978 do odpiranja novih delovnih
mest. Iz istih razlogov meni
Zveza komunistov za nedopustno, da relativno mladi ljuZakaj so upokojenci obravnavani
dje, ki so še sposobni za delo
odhajajo v pokoj, potem pa se
drugače kot zaposleni?
ponovno in s polnim osebnim
Viktor Stopa r, delegat v Delu je bil članek, v katerem dohodkom zaposluje na istem
Družbenopolitičnem
zboru piše, da Sekretariat za delo ali drugem delovnem mestu.
Skupščine SR Slovenije je po- predlaga, da se uskladijo poZveza komunistov meni, da
stavil naslednje delegatsko kojnine glede na porast življenjskih stroškov za 5.4 od- je treba čimprej spremeniti povprašanje:
Mnogo je govora o spre- stotka, z veljavnostjo od 1. ju- kojninske predpise, ki dovoljumembi zakona o pokojninah, lija 1978. V istem članku pa jejo take pojave. Gre torej za
v katerem naj bi se spremenili objavlja Sekretariat za delo, potrebne spremembe zakona.
predpisi, ki govore o dopolnil- da bodo predvidoma porasli Predlog teh sprememb, ki se
nem delu upokojenca. V pro- osebni dohodki za več kakor tičejo zakona o pokojninskem
gramu dela Skupščine SRS za 20 odstotkov v letošnjem letu in invalidskem zavarovanju in
letošnje leto tega predloga še in da so življenjski stroški v zakona o delovnih razmerjih,
ni, čeprav se v časnikih bere, prvih sedmih mesecih za 14.2 je bil na osnovi predhodne razda bo sprememba veljavna odstotka višji kot lani. Vemo prave, o kateri je pisal tudi tisk,
od 1. I. 1979. Zato vprašam, pa, da so Sekretariat za delo danes poslan Izvršnemu svetu.
kdaj bomo dobili osnutek in Skupnost pokojninskega Glede na proceduro bi to popredloga o spremembah de- zavarovanja, da o drugih ne menilo, da bo predlog približlegati v razpravo.
govorim, že dvignili osebne no čez 15 dni v skupščini, naIstočasno bi opozoril na dohodke na račun podražitve daljnja obravnava pa je stvar
sledeče: pred leti je že bil za 8 odstotkov z veljavnostjo skupščinskega programa.
Lahko vam dam tudi podatsprejet podoben predpis, ki od 1. januarja 1978. V dnevpa je v glavnem prizadel de- nem tisku je bilo objavljeno ke, za kakšno število ljudi gre,
lavce z nizkimi pokojninami - delegatsko vprašanje v Skup- če bi to želeli vedeti.
Drugič: Najprej bi moral povratarje, kurirje, kurjače, ču- ščini SFRJ glede zimske olimvaje itd. in opozarjam še na piade v Sarajevu 1984 leta. vedati, da ni pristojnost Reputo, da je med temi »dvojnimi Istočasno je pisalo, da bo IS bliškega sekretariata za delo
zaslužkarji« veliko število Skupščine SFRJ odgovoril na ali Izvršnega sveta, da bi spreborcev NOV, ki so zaradi voj- delegatsko vprašanje sep- minjal višino pokojnin, pač pa
je to samoupravna pravica sanih razmer ostali nekvalifici- tembra letošnjega leta.
rani, priučeni in invalidni dePostavljam vprašanje, za- moupravne interesne skupnolavci.
kaj odgovor ni bil priobčen za sti, ki deluje na tem področju,
oziroma delavcev, ki pooblaProsil bi še za pojasnilo. V javnost.

poročevalec

stijo svoje delegate, da to izvršijo. Normalno se pokojnine
revalorizirajo enkrat letno v
skladu z gibanji življenjskih
stroškov in osebnih dohodkov
v prejšnjem letu. Zaradi relativno večjih gibanj v lanskem in v
letošnjem letu je izvršni odbor
Skupnosti tudi letos, tako kot
lani, sprejel stališče, da bi bila
umestna valorizacija že med
letom. S tem stališčem se je
Izvršni svet na predlog našega
sekretariata strinjal naročil
strokovni službi, da izdela analizo. Ta analiza je pokazala, da
rastejo osebni dohodki hitreje
od pokojnin. Zaradi tega je
strokovna služba predlagala
Izvršnemu odboru dve varianti,
po katerih naj bi se zaprl razpon v višini 2,68/ in sicer: prva
varianta je 5,4% od 1. 7. 1978,
druga varianta je 6,5% od 1. 8.
1978. Ker so v štirih republikah
in pokrajinah že bili predlogi,
da se valorizacija opravi smo
tudi mi bili mnenja, da se osvoji predlog s 1. 7. Isto mn mnenje je dal tudi republiški svet
Zveze sindikatov Sloveniie-.
Izvršni odbor je 12. septembra razpravljal o podatkih, ki
jih je dala strokovna služba na
razpolago, ugotovil, da so izračuni primerni in da bi bila verjetno primernejša prva varianta, torej 5,4% od 1. 7. in je tak
predlog formuliral za skupščino Skupnosti, ki pa še ni odločala.
Tretjič: Mislim, da odgovor
še ni bil dan, vem pa tega ne,
zato bi prosil, da na to vprašanje odgovorimo pismeno.
Odgovor še dopolnjujem:
letna valorizacija se opravi, ko
so znana gibanja v teku leta.
Ker je to ponavadi znano in
možno izračunati šele s 1.
marcem, je izvršni odbor
Skupnosti že sprejel predlog
za medletno valorizacijo, kot
akontacijo s 1. 1. 1979. Se pravi, vsa ta gibanja, ki bi bila drugače upoštevana šele s 1. marcem za obdobje od 1. januarja,
so sedaj deloma upoštevana v
teh predlogih od 1. 7., deloma
bodo za akontacijo že vzeta v
obzir 1.1. in s 1. 3. bodo vsa ta
gibanja v celoti upoštevana.
Takšen je zakonski postopek,
ki upošteva celotna gibanja
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. Sistem je pa res
nekoliko drugačen glede
osebnih dohodkov. Na ta del
vprašanja pa ne bi mogel odgovoriti, ker mi niso znani podatki.
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NOVI

Skupščine

PREDPISI

Domače tržišče

bo bolje zavarovano

pred slabo kakovostjo uvoženih
kmetijskih

in prehrambenih proizvodov

• Stroške analize in superanalize kakovosti kmetijskih in prehrambenih proizvodov mora kriti uvoznik
• Olajšave za uvoznike pri plačevanju ležarine v primerih daljšega postopka laboratorijskih preučevanj
Vsi kmetijski in prehrambeni
proizvodi, ki jih izvažamo ali
uvažamo, so podvrženi kontroli, ki mora ugotoviti ustreznost njihove kakovosti. To je
tudi podlaga za odobritev ali
preprečitev izdaje dovoljenja
za uvoz oziroma izvoz teh proizvodov. Kakovost nadzoruje
Zvezni tržni inšpektorat ali pa
tiste organizacije združenega
dela, ki jih ta pooblasti. V praksi pa so se pri izvajanju Zakona
o kontroli kakovosti kmetijskih
in prehrambenih proizvodov v
zunanjetrgovinskem prometu
pojavila določena vprašanja, ki
zahtevajo ustrezen odgovor.
Zaradi tega je Zvezni izvršni
svet pripravil in poslal Skupščini SRFJ v obravnavo in
sprejem Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
Zakona o kontroli kakovosti
kmetijskih in prehrambenih
proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu.
UČINKOVIT NADZOR
KAKOVOSTI
Predlagani zakon bo rešil
posamezna odprta in sporna
vprašanja ter probleme na področju kontrole kakovosti
omenjenih proizvodov, ki so se
pojavila v praksi. Vse predvidene novosti pa naj zagotove
še boljše in učinkovitejše delovanje te kontrole. Nekateri členi veljavnega Zakona so tudi
usklajeni z določbami Zakona
o standardizaciji, ki je matični
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zakon za kakovost proizvodov
nasploh in s tem torej tudi za
kakovost tistih proizvodov, ki
jih izvažamo ali uvažamo.
Sistem kontrole kakovosti
omenjenih proizvodov deluje
dobro in na zadovoljiv način. V
obrazložitvi predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega Zakona, je nadalje tudi rečeno, da je uresničena namera
Zakona o kontrli kakovosti
kmetijskih in prehrambenih
proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. Njegov namen
je predvsem, da domače tržišče kar najbolje zavaruje pred
slabo kakovostjo uvoženih
proizvodov. Prav tako pa, da
so kakovostni tudi vsi tisti proizvodi, ki jih izvažamo, saj to
terjajo ne le mednarodne obveznosti Jugoslavije, temveč
tudi zahteve tujega tržišča.
Tako kot doslej ne bo mogoče, brez ustreznega certifikata,
uvažati ali izvažati kmetijskih
ali prehrambenih proizvodov.
Kljub temu pa spremembe veljavnega zakonskega besedila
predvidevajo izjeme od tega
načela. Zvezni carinski organi
bodo dovolili uvoz in carinjenje blaga brez certifikata, če
bodo dobili potrdilo Zveznega
tržnega inšpektorata o tem, da
je bil narejen organoleptični
pregled proizvodov in da so
vzorci vzeti za laboratorijsko
analizo. Šele po strokovni analizi bo končno določena kakovost omenjenih proizvodov in
skladno z njenimi rezultati izdan ali pa ne izdan certifikat.

Uvoznik pa pri tem, vse dokler
ne bo dobil certifikata, ne bo
smel dati omenjenih proizvodov v promet.
Kontrola kakovosti bo obvezna pri uvozu kmetijskih in
prehrambenih proizvodov, katerih kakovost ni opredeljena z
jugoslovanskimi standardi ali
drugimi predpisi. Z njo bo
ugotovljeno, če proizvodi glede organoleptičnih lastnosti in
sestavin ustrezajo lastnostim,
značilnim za te proizvode. V
primeru, ko ne bodo ustrezali
jugoslovanskim standardom,
bo mogoče izdati uvozni certifikat le, če je uvoz teh proizvodov odobren na temelju določb Zakona o standardizaciji
oziroma takrat, ko tak uvoz pogojujejo posebni tehnični,
ekonomski ali drugi upravičeni
razlogi.

STROŠKE ANALIZ
PLAČA UVOZNIK
OZIROMA IZVOZNIK

trebna analiza ali super analiza
določenih proizvodov, mora
stroške teh preučevanj plačati
uvoznik oziroma izvoznik. Poravnati jih mora organizaciji
združenega dela, ki je opravila
to strokovno delo.
Zvezni sekretariat za tržišče
in splošne gospodarske zadeve določa, sporazumno z Zveznim komitejem za gospodarstvo in ob mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije, katere organizacije združenega
dela izpolnjujejo pogoje za
opravljanje raziskav oziroma
analiz in superanaliz kmetijskih in prehrambenih proizvodov, ki jih uvažamo in izvažamo.
V vseh primerih, ko bodo laboratorijska raziskovanja oziroma analize terjale daljši čas
in s tem tudi zavlačevale postopek pridobitve uvoznega
certifikata, bodo uvozniki deležni določenih olajšav glede
plačevanja ležarine, kar se doslej ni dogajalo.

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finačna sredstva
V vseh primerih, ko bo po- iz proračuna federacije.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KONTROLI KAKOVOSTI KMETIJSKIH IN
PREHRAMBENIH PROIZVODOV V
^ ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU
f
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Učinkovitejši

nadzor nad vnašanjem

orožja v državo

• Tujci, ki gredo skozi Jugoslavijo, so dolžni, da prijavijo orožje in municijo, ki ga
nosijo s seboj
• Dovoljenje za gibanje in prebivanje v obmejnem pasu bo mogoče, pod določenimi pogoji, izdati tujcem, ki poslujejo z našimi organizacijami
• Podrobneje je določen režim lova in ribolova v obmejnem pasu
Skupščini SFRJ je bil poslan
v razpravo in sprejem Predlog
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prehajanju državne meje in gibanju v obmejnem pasu (AS
61). S predloženimi rešitvami
se izpopolnjujejo pravne praznine v obstoječih predpisih in
točneje določajo pravice in
dolžnosti državnih organov ter
družbenih dejavnikov na mejnem področju, da ustvarjajo
potrebne pogoje za zavarovanje državne meje.
ZAUSTAVLJANJE
MEDNARODNIH
VLAKOV V OBMEJNEM
PASU
S predloženimi spremembami in dopolnitvami veljavnega
zakona je, med drugim, posebej prepovedano zaustavljanje
vlakov v mednarodnem prometu na delu proge med mejno črto in mestom mejnega
prehoda, razen v primerih višje
sile in skrajne nujnosti. Istočasno je železniško osebje dolžno, da v primeru zaustavljanja
na odprti progi izven mesta
mejnega prehoda prepreči
vstopanje in izstopanje oseb iz

vlaka. Osebje je prav tako
dolžno, da o tem takoj obvesti
pristojne organe za notranje
zadeve.
V praksi je bilo več primerov
(opravičenih in neopravičenih)
za zaustavljanje vlakov v mednarodnem prometu, železniško osebje pa ni prevzelo potrebnih varnostnih ukrepov.
Na ta način so bile dane možnosti za nedovoljene prehode
meje in opravljanje drugih nedovoljenih dejavnosti na meji.
Predloženi zakon predvideva tudi obveznost tujcev, ki
gredo skozi Jugoslavijo, da organu za notranje zadeve, ki je
pristojen za kontrolo prehoda
državne meje, prijavijo orožje
in municijo, ki jo nosijo s seboj. Ta ukrep ima namen, da bi
bila kontrola vnašanja orožja
in municije v našo državo
učinkovitejša.
Državljanom
SFRJ, ki bivajo stalno v tujini,
je dana možnost, da za lov prinesejo v državo lovsko orožje
in municijo, pod pogojem, da
so orožje in municijo vpisali v
potni list. Prav tako so dolžni,
da prijavijo orožje pristojnim
organom za notranje zadeve.
Do zdaj jugoslovanski državljani, ki stalno bivajo v tujini
niso smeli prinesti v državo
lovskega orožja in municije,

medtem ko je bilo tujcem to predloženimi rešitvami je
dovoljeno.
sproščen režim ribolova v obmejnem pasu, medtem ko je
režim lova poostren.
GIBANJE TUJCEV V
Državljani SFRJ, ki jim je riOBMEJNEM PASU
bolov osnovni poklic, bodo
Razvit pravni promet in go- lahko lovili ribe ponoči v obspodarsko poslovanje s tujci mejnem pasu, če se bodo pred
zahteva, da je tudi tujcem začetkom ribolova javili najomogočeno, da se pod dolo- bližji mejni vojaški enoti, orgačenimi pogoji gibajo in bivajo nu za notranje zadeve ali krav obmejenem območju. Do jevni skupnosti. Za dnevni rizdaj je bilo to mogoče le, če je bolov v obmejnem pasu državšel tujec na obisk k osebi, ki je ljanom SFRJ ni treba imeti notam prebivala. Sprememba za- benega dovoljenja. Državljani
kona pa zadj omogoča, izdaja- SFRJ, ki gredo na lov v obmejnje takšnega dovoljenja; proš- nem pasu so dolžni, da se pred
njo pa lahko vložijo državni or- in po koncu lova osebno javijo
gani, organizacije združenega najbližji obmejni vojaški enoti.
dela in druge organizacije. V
Določena je pristojnost orskladu s potrebami je določe- gana za izdajanje dovoljenja
no področje v katerem se lah- za zadrževanje in križarjenje v
ko giba oseba s takšnim dovo- obalnem morju Jugoslavije za
ljenjem in pristojnost organa tuje jahte ali čolne, ki so nameza izdajo.
njeni razvedrilu in športu, ki so
S spremembo in dopolnitvi- jih pripeljali po kopnem. Tako
jo veljavnega zakona je po- je zdaj izpopolnjena pravna
drobneje določen režim lova in praznina v obstoječih predpiribolova v obmejnem pasu. S sih.
»OC(
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREHAJANJU DRŽAVNE
MEJE IN GIBANJU V OBMEJNEM PASU - AS 61

Razširitev sodelovanja z mednarodno
finančno korporacijo
• Dodatno vlogo SFRJ k povečanju kapitala te mednarodne finančne organizacije, v znesku 43,2 milijona dinarjev, bo v prihodnjih štirih letih zagotavljal proračun federacije
Mednarodna finančna korporacija je sprejela sklep o povečanju svojega kapitala za
540 milijonov dolarjev. Države
- članice te organizacije, med
njimi tudi Jugoslavija, morajo
do 1. februarja 1982. leta priporočevalec

spevati svoj dodaten delež.
O zagotavljanju sredstev fe- r OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
deracije za dodatno vlogo naFEDERACIJE ZA DODATNO VLOGO SFRJ K
še države k povečanju kapitala
POVEČANJU KAPITALA MEDNARODNE FINANČNE
Korporacije bodo spregovorili
KORPORACIJE
delegati v Zvboru republik in
pokrajin med obravnavanjem
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Osnutka zakona o zagotavljanju sredstev federacije za to
vlogo. Gradivo je pripravil
Zvezni izvršni svet in ga poslal
Skupščini SFRJ.
Kakor predvideva zakonski
osnutek, mora biti vloga plačana v ZDA dolarjih ali v drugih
konvertibilnih valutah. V tem
primeru bi Korporacija spremenila valute v dolarje. Za vsako vplačilo bo država članica
dobila ustrezno število akcij, ki
se glasijo na nominalno vrednost tisočih dolarjev.
Jugoslavija je postala članica Korporacije 1968. leta z vlogo 591.000 dolarjev. Po določbah Resolucije o povečanju
kapitala mora naša država
vplačati še 2,288.000 dolarjev,
tako da bo celoten znesek v
kapitalu te finančne organizacije znašal 1982. leta 2,879.000
dolarjev.
MOST ZA PRITOK
TUJEGA KAPITALA V
DEŽELE V RAZVOJU
Mednarodna finančna korporacija je afiliacija Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
Ustanovljena je bila za pomoč
razvoju rentabilnih zasebnih
podjetij v deželah v razvoju.
Njena glavna naloga je mobili-

ziranje domačega ter tujega
kapitala in s tem pospeševanje
gospodarskega razvoja dežel v
razvoju. Pri tem vprašanje zasebne lastnine ni odločilno, saj
ta organizacija sodeluje z vsemi podjetji, ki dobro gospodarijo, ne glede na to, ali so v
privatnih, poldržavnih oziroma
državnih rokah. Korporacija
angažira svoja sredstva na več
načinov. Lahko je to kot delež,
kredit ali kombinirano in pri
tem ne zahteva garancije vlade
države posojilojemalca. Izredno pomembna je zaradi tega,
ker je sposobna, poleg lastnih
sredstev, pritegniti tudi sredstva iz drugih virov. Tako postane Korporacija posrednik in
vez za pritekanje tujega kapitala v države v razvoju.
Korporacija je bila ustanovljena 1956. leta. Od takrat do
konca leta 1977 je, ob borih
110 milijonih ustanoviteljskega kapitala, sodelovala pri financiranju 292 projektov v 62
deželah v razvoju, katerih
skupna investicijska vrednost
dosega skoraj 9 milijard dolarjev. Za uresničitev teh projektov je bilo iz drugih tujih virov
angažiranih več kot 2 milijardi
dolarjev.
Države Latinske Amerike so
izkoristile 39 odstotkov sred-

stev Korporacije, azijske države 24, evropske 23, afriške 10
in bližnjevzhodne 4 odstotke.
Zelo pomemben je za dežele
v razvoju, poleg sodelovanja
pri finančnih projektih, tudi
delež Korporacije pri sodelovanju in posredovanju pri nuđenju tehnične pomoči.

SODELOVANJE
JUGOSLAVIJE S
KORPORACIJO
Z našo državo Korporacija
zelo uspešno sodeluje. To velja predvsem za skupna vlaganja, za katera so se organizacije združenega dela najbolj zanimale. V obdobju med leti
1970 in 1977 je Korporacija v
Jugoslaviji sodelovala pri uresničitvi 11 projektov. Njen delež je dosegel 161,1 milijona
dolarjev. Dokaz o tesnem sodelovanju je tudi podatek, da
je naša država na tretjem mestu (za Brazilijo in Turčijo)
med uporabniki sredstev Korporacije.
V prihodnjem obdobju pričakujemo podpis dveh novih
pogodb s Korporacijo: o odobritvi posojila delovni organi-

zaciji »Soko« iz Mostarja za
proizvodnjo kompresorjev za
hladilne naprave ter o skupnih
vlaganjih pri razširitvi in modernizaciji proizvodnje avtomobilskih gum v delovni organizaciji »Sava« Kranj.
V prihodnjem letu lahko pričakujemo financiranje treh
oziroma štirih projektov v vrednosti od 40 do 50 milijonov
dolarjev. Velik del sredstev bo
vložen v projekte skupnih vlaganj, ki zelo zanimajo jugoslovanske organizacije, saj vsebujejo skupno zagotavljanje
tehnologije, skupen plasma
proizvodov, delitev rizikov itd.
Veliko je tudi zanimanje jugoslovanskih organizacij združenega dela, da skupaj s Korporacijo vlagajo kapital na tržišča tretjega sveta. V teh primerih se naše organizacije, skupaj s Korporacijo, ne pojavljajo
kot izvozniki kapitala, temveč
zagotavljajo ustrezno upravljanje finančnih projektov v deželah tretjega sveta.
S povečanjem vloge SFRJ v
tej mednarodni finančni organizaciji bo omogočeno še širše
sodelovanje. To pa je izredno
pomembno, saj se domače organizacije združenega dela zelo zanimajo za skupna vlaganja s Korporacijo na domačem
tržišču in na tržiščih drugih
dežel.

MEDNARODNE POGODBE

Pomembna

razširitev uporabe vojnega

in

humanitarnega prava

• Protikolonialne in osvobodilne vojne so končno uvrščene med mednarodne
spopade, kar je gotovo velika zmaga neuvrščenih dežel v boju za napredek mednarodnega prava
t Mednarodnopravno so zdaj legalizirani gverilci in drugi borci iz vrst »oboroženega ljudstva«
• Precej večje varstvo civilnega prebivalstva, zdravstvenih ustanov in ljudi, ki
spremljajo oborožene sile
• Dopolnilna protokola celovito podpirata žrtve agresije pred agresorji
V Ženevi so 11. julija 1977
sprejeli_Dopolnilni protokol k
štirim Ženevskim konvencija,
sklenjenim avgusta 1949. leta
o varstvu žrtev mednarodnih
oboroženih spopadov (Protokol I) in Dopolnilni protokol k
omenjenim konvencijam o varstvu žrtev nemednarodnih
oboroženih spopadov (Protokol II). Prvi Protokol dejansko
24

revidira vrsto izredno pomembnih pravil, zapisanih ne
samo v Ženevskih, temveč tudi
v Haških konvencijah iz leta
1907, ki zadevajo pravila vojskovanja. Opozoriti pa moramo, da Protokola ni mogoče
uporabljati kot samostojnega
akta, ampak le skupaj z omenjenimi štirimi Ženevskimi
konvencijami, ki jih dopolnju-

je, in vsi dokumenti skupaj po- omenjenih predpisov je Zvezni
menijo celoto.
izvršni svet poslal Skupščini
Zaradi izrednega pomena SFRJ v obravnavo in sprejem
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Predlog zakona o ratifikaciji
dopolnilnih protokolov,
RAZLIČNI GLEDANJI
Določbe, ki govore o pravilih
vojskovanja in položaju borcev
so bile doslej najbolj sporna
vprašanja, ob katerih sta se
soočali dve temeljni usmeritvi.
Skupina visoko razvitih držav
(predvsem blokovske sile) je
ne glede na ideološke razlike
nasprotovala sprejemanju novih rešitev, ki bi se po svoji
vsebini oddaljile od klasičnih
vzorov vojnega prava. Prav nasprotno mnenje pa so izoblikovali slabo in srednje razvite
dežele, ki so se zavzemale za
sprejem povsem novih vojnih
pravil, skladnih z novimi pogoji vojskovanja.
Vojno pravo, kakršnega smo
poznali doslej, je zelo jasno in
ostro razlikovalo civilne prebivalce in borce. Celovito je varovalo samo vojake uradne armade in vsebovalo zelo stroga
pravila o vojni okupaciji, ki so
jo dejansko olajševala. Drugače povedano, dosedanje vojno
pravo je dajalo prednost moderno oboroženemu napalcu
pred šibkejšim branilcem. Majhne in srednje velike oziroma
srednjerazvite države niti finančno niti tehnološko ne morejo spremljati oborožitvene
tekme. Svoj koncept obrambe
snujejo na različnih inačicah
splošne ljudske obrambe. Zaradi tega so si tudi stalno prizadevale, da bi nova pravila
ublažila nepravični formalizem
klasičnega vojnega prava, kar
bi tudi olajšalo njihov položaj v
morebitni vojni.
Nove pravne rešitve dopolnilnih protokolov v glavnem
zmanjšujejo objektivno pogojene prednosti, s katerimi bi bil
favoriziran sodobno oboroženi
agresor in okupator. Gledano
v celoti, Protokol I konceptualno odgovarja tudi temeljnim

smerem teženj in interesov
majhnih in srednjih sil, ki so si
dolgo in uporno prizadevale
doseči take rešitve. Res pa je,
da zaradi velikih odporov blokovskih držav, posamezne
opredelitve še vedno povsem
ne ustrezajo majhnim in slabo
razvitim državam. Zaradi tega
lahko ocenimo, da je Protokol
I kompromis, ki razumljivo,
skozi vse svoje določbe ne zadovoljuje celovito vseh interesov posamezne strani.

spopade. Ta določba je gotovo
velika zmaga neuvrščenih dežel in velika pomoč osvobodilnim gibanjem, posebej palestinskemu in gibanju na Jugu
Afrike. Objektivno gledano pa
pomeni taka rešitev tudi pomemben korak pri progresivnem razvoju mednarodnega
prava.

POMOČ
OSVOBODILNIM
GIBANJEM

»Neregularni borci« (gverilci
in drugi) so po določbah Protokola I skoraj v celoti mednarodnopravno legalizirani. Zaradi tega bo mednarodno pravo varovalo tudi tiste skupine
borcev, ki prihajajo iz vrst
»oboroženega ljudstva«. Čeprav mora načeloma vsak borec spoštovati pravila mednarodnega vojnega prava, nespoštovanje teh pravil nikomur
vnaprej ne krni statusa borca
oziroma vojnega ujetnika, če
pride v roke nasprotnika. Taki
borci morajo obvezno nositi
orožje samo med neposrednimi pripravami za boj ali med
samim bojem.
Ta opredelitev je gotovo nadaljnji pomemben korak pri razvoju mednarodnega vojnega
prava. Olajšala bo obrambo
malih držav proti močnejšemu
napadalcu. Posebej pa je pomembna v tistih državah, ki podobno kot Jugoslavija gradijo svojo obrambo na
splošni ljudski obrambi.
Protokol I v precej večji meri
varuje tudi civilno prebivalstvo
in civilne dobrine. V vseh okoliščinah je temeljno pravilo, da
morajo vojskujoče strani razlikovati civilne osebe in borce.
Boj mora biti naperjen izključno proti borcem. Zaradi tega
vsebuje Protokol I tudi posebne določbe o varstvu civilnega
prebivalstva.
Prinaša pa tudi nove rešitve
na področju preprečevanja

Že sama preambula Protokola I poudarja, da nobene od
določb Ženevskih konvencij in
Protokola ni mogoče tolmačiti
kot uzakonitev ali odobritev
agresivnih dejanj. Enako velja
za kakršenkoli drug način
uporabe sile, ki ni v skladu z
vsebino Ustanovne listine
Združenih narodov. Konvencija se bo tako kot Protokol I
uporabljala vedno, ne glede na
naravo in vzroke spopada ali
subjektivnega gledanja sprtih
strani. Na ta način agresor
med oboroženo intervencijo
ne more več sam odločati o
tem, če gre za oborožen spopad ali ne. Doslej je namreč
lahko subjektivno tolmačil nastali položaj in mnogokrat se
je zgodilo, da je odrekel obstoj
oboroženega spopada in s tem
zavrnil uporabo vojnega oziroma humanitarnega prava.
Če pogledamo posamezne
določbe Protokola, je ena od
najpomembnejših, da omenjeni dokument razširja uporabo
vojnega in humanitarnega prava. Po novem se Ženevske
konvencije in Protokol I ne bodo uporabljale samo za mednarodne vojne, temveč tudi
za protikolonialne in osvobodilne vojne, ki so dokončno
uvrščene med mednarodne

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojan Cigoj:

LEGALIZACIJA
GVERILCEV

težkih kršitev humanitarnega
prava. Ustanavlja namreč Komisijo za ugotavljanje dejanskega stanja, ki mora na mestu
samem preučiti upravičenost
obtožb, povezanih z vojnim
zločinom. Pomembna novost
pa je prav tako, da lahko k Protokolu oziroma k Ženevskim
konvencijam pristopijo tudi
osvobodilna gibanja.
UREDITEV NOTRANJIH
SPOPADOV
Protokol II vsebuje določbe
o notranjih spopadih. Njegov
namen je, da bi tudi za državljanske vojne veljala pravila
mednarodnega prava.
Osrednja značilnost sprejetega besedila je določba glede
ustrezne pomoči ranjencem in
bolnikom. Mimo tega je zapisano, da ne more biti napadeno civilno prebivalstvo. Z ratificiranjem tega Protokola države dejansko ne prevzemajo
kakšnih posebnih obveznosti v
primeru, da pride do državljanske vojne ali kakšnega drugega notranjega spopada. Protokol II namreč ne velja, če pride
do. notranjih nemirov ali napetosti ko so upori, posamezna
nasilja in podobno.
Celovito gledano pa dopolnilna Protokola posebej podpirata žrtve agresije pred agresorji. Besedili obeh dokumentov sta sprejemljivi, saj v temeljnih smernicah zadovoljujeta potrebe majhnih in srednjih držav.
Bistvena pomanjkljivost pa
je gotovo, da Protokola ne vsebujeta določbe, ki bi ustrezno
urejala vprašanje represalij.
Kljub temu pa vse te pomanjkljivosti niso take, kakor
omenja obrazložitev Osnutka
zakona o ratifikaciji, da bi zahtevale kakšno rezervo naše
države na katero od določb
obeh Protokolov.

OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi
partnerji.

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po-

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ
»Uradni list SRSob 30-letnici ustanovitve in ga priporoča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in
pravnim službam ter posameznikom.
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ANALIZE IN OCENE

Stanovanjska graditev zaostaja za
planskimi predvidevanji

in stvarnimi

možnostmi
9 V zadnjih dveh letih gradimo manj družbenih stanovanj, kot je bilo planirano
• Po ocenah bo do konca letošnjega leta zgrajenih 450.000 stanovanj, to pa je le
nekaj več od polovice planiranega števila stanovanj za obdobje od leta 1976 do
1980
• Stanovanjske samoupravne interesne skupnosti še niso postale temeljni nosilci
in realizatorji celotne stanovanjske politike
• Pomanjkanje urbanističnih načrtov in komunalno urejenega zemljišča, slabo
angažiranje osebnih sredstev in visoka rast gradbenih stroškov - so osnovni
vzroki zaostajanja glede na planirani obseg
Delegati v Skupščini SFRJ
bodo kmalu obravnavali Informacijo o nekaterih aktualnih
vprašanjih v zvezi z uresničevanjem stanovanjske politike v
SFRJ, ki sta jo pripravila zvezna komiteja za zdravstvo in socialno politiko ter za energetiko in industrijo. V Informaciji
so podčrtani doseženi rezultati
in problemi s katerimi se stanovanjska gradnja danes srečuje in so predloženi ukrepi, s
katerimi bi pospešili uresničevanje načrtovanih nalog na
tem področju.
MANJ STANOVANJ,
KOT JE BILO
PLANIRANO
V preteklem petletnem planskem obdobju (1971-1975) je
družbena stanovanjska gradnja stalno rasla. To je bil rezultat uvajanja novih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjske politike,
pri čemer je bil najvažnejši
prehod od proizvodnje stanovanj za trg na proizvodnjo za
znanega kupca, oziroma tistega, ki združuje sredstva v okviru stanovanjske samoupravne
skupnosti. V tem obdobju je
bilo v Jugoslaviji zgrajenih
685.000 stanovanj, s čemer je
bil občutno zmanjšan stanovanjski primanjkljaj.
Z Družbenim planom Jugoslavije za obdobje od leta 1976
do 1980 je predvideno, da bomo zgradili 820.000 stanovanj,
ali petino več kot v preteklem
obdobju. Po sedanjih ocenah
pa bo do konca letošnjega,
tretjega planskega leta, zgraje26

nih le 450.000 stanovanj. Znan
je podatek, da je bilo leto 1976
rekordno v stanovanjski gradnji. V tem letu je bilo zgrajenih
7 stanovanj na tisoč prebivalcev, skupaj 150.000, od tega
61.000 v družbenem sektorju.
To je za 3 odstotke več kot
prejšnje leto. Vendaj je bilo že
leta 1977 zgrajenih le 139.000
stanovanj, od tega 50.000 v
družbenem sektorju, kar je za
16 odstotkov manj kot v prejšnjem rekordnem letu.
Pokazalo se je, da je bila visoka rast števila končanih stanovanj v letu 1976 bolj rezultat
enkratnega izjemnega napora
vseh udeležencev v stanovanjski gradnji, manj pa pospešenega napredka stanovanjske
gradnje ter izboljšanje kvalitetne ravni. Ta ugotovitev je v
Analizi Zveznega zavoda za
družbeno planiranje v zvezi z
uresničevanjem stanovanjske
gradnje v letih 1976, 1977 in
1978 z oceno možnosti razvoja
v letu 1979, ki jo bodo v okviru
te problematike prav tako
obravnavali delegati Zveznega
zbora Skupščine SFRJ.
Število izgotovljenih stanovanj pada v vseh republikah in
pokrajinah, razen v Črni Gori
in na Kosovem, najbolj pa na
področju ožje Srbije in Vojvodine. Povečalo se je število nedokončanih stanovanj v večini
republik in pokrajin, razen v
Sloveniji, kjer je ostalo na lanskoletni ravni.
Kateri so razlogi za zaostajanje v stanovanjski gradnji glede na planirani obseg?
V informaciji je rečeno, da
predvsem niso bile uresničene
vsebinske spremembe družbenoekonomskih odnosov na

tem področju, tako da delovni
ljudje in občani še ne odločajo
o vseh bistvenih vprašanjih
stanovanjske politike in graditve.
Razen tega je premajhna raven splošne organiziranosti in
medsebojne povezanosti vseh
udeležencev v tej gradnji. Očitno je pomanjkanje prostorskih, urbanističnih in še posebej detaljnih načrtov. Še vedno
so občine, ki nimajo niti generalnih urbanističnih načrtov.
Ni zagotovljeno, urejeno, niti
opremljeno komunalno zemljišče, posebej kadar gre za zasebni sektor, niti ni rešen sistem financiranja komunalne
> infrastrukture. Premajhno je
angažiranje osebnih sredstev
za gradnjo in uporabo stanovanj, visoka pa je tudi rast stroškov gradnje.

vanjske politike in mesto za
koordinacijo vseh udeležencev v njenem programiranju,
planiranju in realizaciji. Včasih
prevzamejo vlogo organizacije
združenega dela, ker se ukvarjajo s kreditiranjem in prodajo
stanovanj, kar ni v skladu z njihovo temeljno funkcijo.
V prvi fazi svojega razvoja so
skupnosti največji del dejavnosti posvetile izključno napredku družbene stanovanjske
gradnje. Takšna politika je
imela neugodne posledice ne
samo za zasebno gradnjo, ampak tudi za vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Tudi proces kompleksnega
programiranja, sicer zelo pomemben za uspešno stanovanjsko gradnjo, ni potekal v
vseh skupnostih izenačeno, na
posameznih področjih pa celo
nimajo nobenih programov.
SLABOSTI PRI DELU
Če upoštevamo, da ni urejeno
niti usklajevanje programov
STANOVANJSKIH
med temeljnimi organizacijami
SAMOUPRAVNIH
združenega dela in stanovanjINTERESNIH
skimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, potem je raSKUPNOSTI
zumljivo, da takšen odnos zavira nadaljnji razvoj družbeno
Premajhno angažiranje sta- usmerjene stanovanjske gradnovanjskih samoupravih inte- nje.
Sistem družbenega dogoresnih skupnosti je eden glavnih vzrokov za zaostajanje ra- varjanja in sporazumevanja na
zvoja samoupravnih družbe- tem področju je bil dopolnjen
noekonomskih odnosov na z vrsto sprejetih dogovorov in
poročju stanovanjske politike. sporazumov na vseh področSe vedno niso postale nosilec jih. V nekaterih sredinah je
in realizator celotne stano- proces dogovarjanja že precej
eeCOCCCCOOOOOBOOCOCOOOOCOSOOSOSO«
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razvit, precej pa je področij,
kjer se odvija zelo počasi.
S predpisi je določeno, da je
v stanovanjsko skupnost treba
obvezno združevati sredstva
za solidarno gradnjo in za subvencioniranje stanarin. Združevanje ostalih sredstev je urejeno s samoupravnimi sporazumi delovnih ljudi glede na
konkretne pogoje in potrebe v
vsaki občini. Prav ta postavka
često pripelje do pojava, ki slabo vpliva na realizacijo dogovorjene politike. Dogaja se, da
stanovanjske skupnosti združijo vsa sredstva, vendar pri
tem niso določile konkretnih
pogojev in načina gradnje lokacijo, strukturo stanovanj,
roke izgotovitve. Tako je avtomatično zmanjšan neposreden
vpliv delavcev in njihovih organizacij združenega dela.
NEIZKORIŠČENA
SREDSTVA ZA
STANOVANJSKO
GRADNJO
Financiranje poteka z družbenimi sredstvi, ki se izločajo
na osnovi republiških in pokrajinskih zakonov ter samoupravnih sporazumov združenega dela v občinah (obvezno
izločena sredstva, ki se gibajo
do 4 do 10 odstotkov od bruto
osebnega dohodka), zatem iz
sredstev temeljnih in drugih
organizacij združenega deia,
ki so izločena iz skladov skupne porabe in iz osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov.
V letu 1976 je bilo v stanovanjsko gradnjo vloženih
okrog 45 milijard dinajrev, kar
je 3,2 odstotka več kot v letu
1975. Vendar je isto leto ostalo
na računih organizacij združenega dela neizkoriščenih 5,5
milijarde dinarjev namensko
izločenih za to gradnjo, lani pa
celo 8 milijard, To kaže, da
družbena sredstva niso omejevala gradnje. Povsem jasno pa
je, da obseg vlaganj na tem
področju ni odvisen od njih,
kot je bil to primer v prejšnjem
petletnem obdobju, ampak od
1
stopnje organizacijskih in materialno-bilančnih možnosti.
Osnovni vir financiranja je
tudi v tem petletnem obdobju
prispevek za stanovanjsko
gradnjo, ki se izloča iz bruto
osebnih dohodkov. Ta sredstva se v največji meri uporabljajo za reševanje stanovanjskih problemov (od 50 do 70
odstotkov) v okviru svoje organizacije združenega dela, zatem za financiranje solidarnostnih skladov, komunalno
gradnjo in podobno.
Vidna je še nadaljnja koncentracija sredstev pri bankah,
poročevalec

stanovanjskih samoupravnih
interesnih skupnostih in negospodarstvu. Dinamika družbenih vlaganj v preteklih letih je
bila po republikah in pokrajinah neizenačena in v največji
meri odvisna od strukture stanovanj.
Vse bolj se teži za tem, da bi
povečali angažiranje osebnih
sredstev delovnih ljudi in občanov v stanovanjski gradnji. V
tem smislu so že sprejeti določeni ukrepi, od pravnih do raznih olajšav in kreditov. Pogoji
kreditiranja so v posameznih
regijah zelo različni, vendar
so, gledano v celoti, nezadovoljivi.
STALNA RAST CEN
STANOVANJ

NEEKONOMSKE
STANARINE
Stanarine so v povprečju zelo nizke, leta iste, razen v Sloveniji, kjer se od prejšnega leta
postopoma uvajajo ekonomske stanarine.
Povprečna stanarina je v Jugoslaviji porasla od leta 1974
do 1977 za komaj 32 odstotkov. Nasproti temu pa so cene
stanovanj rasle znatno hitreje,
kar je prispevalo k zmanjšanju
udeležbe letne stanarine v ceni
stanovanja. Zdaj se letni znesek stanarin, razen v Sloveniji,
giblje v glavnem pod enim odstotkom od gradbene vrednosti stanovanja. Namesto, da
stanarine pokrijejo enostavno
reprodukcijo stanovanjskega
sklada, pa niso dovolj niti za
njegovo vzdrževanje.
Z dogovorom o posameznih
osnovah stanovanjske politike
je predvideno, da bi pospešili
proces usklajevanja stanarin z
gradbeno ceno stanovanja v
okviru splošne politike cen.
Nadaljnje zadrževanje rasti
cen nima nobenega ekonomskega in socialnega opravičila.
Zaradi majhnih stanarin občan
ni zainteresiran da bi vlagal
osebna sredstva za reševanje
svojega stanovanjskega problema, če že ima možnost dobiti družbeno stanovanje. Nasproti temu, pa so ljudje, ki
stanujejo v svojih stanovanjih
izpostavljeni večjim materialnim obremenitvem od tistih, ki
žive v družbenih stanovanjih.
Le-ti morajo porabiti velika
sredstva za vzdrževanje stanovanjskega prostora, ali odplačujejo kredit banki, mesečni
znesek katerih je dva do trikrat
večji od stanarine v družbenem stanovanju.

va stalno sodelovanje in izmenjavo izkušenj udeležencev
Dogovora o uporabi racionalizacijskih ukrepov. Na žalost
stanovanjske interesne skupnosti še niso takšna stalna in
nezamenljiva mesta dogovarjanja in sporazumevanja, kar
še kako otežuje izvajanje dogovorjene politike.
Glede na to, da je v tem petletnem obdobju planirana
gradnja 820.000 stanovanj je
treba nujno povečati produktivnost pri gradnji, doseči višjo
raven družbene in proizvodne
organizacije, kot tudi uporabo
visokoproduktivne tehnologije
gradnje. Nujna je torej industrializacija
stanovanjske
gradnje, tako na družbenem
kot zasebnem področju.
Vendar o tem za zdaj še niso
bili doseženi pomembnejši rezultati. Še vedno je dolga doba
gradnje stanovanj v družbeni
lastnini. Tako so na primer stanovanja zgrajena v letu 1977
grajena v povprečju 2,7 leta,
kar je isto kot leta 1974 in več
kot leta 1976 ko je povprečen
čas gradnje znašal 2,3 leta.

Cene stanovanj in stroškov
gradnje od leta 1975 kažejo zelo pospešeno rast. V strukturi
skupne cene stanovanja so
imeli ostali stroški hitrejšo rast
od stroškov gradnje in je to
prispevalo k povečanju njihove udeležbe v ceni stanovanja.
Na to je najbolj vplivalo nereUKREPI ZA
šeno vprašanje financiranja
gradnje objektov komunalne
POSPEŠENO
infrastrukture. Glede tega najSTANOVANJSKO
večkrat naletimo na velike teGRADNJO
žave zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in te stroške
Stanovanjska gradnja je ponajvečkrat prenesemo v ceno
memben dejavnik pospeševastanovanja. Zaradi tega je v tenja proizvodnje in zaposlovaku sprejem družbenega dogonja v mnogih gospodarskih
vora o skupnih osnovah, popanogah. Sodeluje z okrog 40
gojih in merilih za oblikovanje
do 44 odstotki v vrednosti
cenejše cene stanovanj, raskupnih gradbenih del, zaradi
zbremenjene stroškov gradnje
svojega večnamenskega delokomunalne infrastrukture.
vanja pa je zelo pomemben
Na stalno rast cen vplivajo
dejavnik skupne gospodarske
tudi odnosi med proizvajalci
aktivnosti in zaposlenosti.
stanovanj. Danes gradnjo
V informaciji je poudarjeno,
kompletnih
stanovanjskih
da bo zaradi pospešene stanostavb odstopamo enemu izvavanjske gradnje v naslednjem
jalcu, vrednost njegovih del pa NUJNA
obodbju treba nujno na vseh
se odstotki. Ostala dela prepu- RACIONALIZACIJA IN
ravneh doseči izvajanje dogošča kooperantom in z njimi INDUSTRIALIZACIJA
vora o posameznih elementih
sklepa pogodbe, po cenah, ki STANOVANJSKE
skupne stanovanjske politike
so znatno nižje od tistih za kain o racionalizaciji stanovanjtere je dogovorjen z investitor- GRADNJE
ske gradnje ter sprejeti dogojem.
vore o gradbenih izdatkih in o
Pomanjkanje dolgoročnih
Družbeni dogovor o racio- elementih cen za stanovanja. Z
načrtov, neurejenost gradbenih zemljišč, nezagotovljena nalizaciji stanovanjske gradnje ukrepi kreditne in davčne polikontinuiteta in optimalne seri- je bil podpisan oktobra 1976 tike je pomembno zagotoviti
je gradnje stanovanj pripeljejo na ravni federacije. Zavezuje čim boljše pogoje za angažirado dolgih rokov gradnje, s če- vsakega udeleženca, da z nje osebnih sredstev delovnih
mer se avtomatično podraži ustreznimi ukrepi prispeva k ljudi in občanov za to gradnjo
ustvarjanju pogojev za racio- in uporabo stanovanj v raznih
stanovanjska gradnja.
Na ceno vpliva tudi visoka nalizacijo stanovanjske grad- oblikah.
V temeljnih in drugih organistopnja inflacije, ki prispeva k nje, stabilizacijo cen stanovanj
visoki rasti cen reprodukcij- in relativno znižanje stroškov zacijah združenega dela in staskega materiala, gradbene gradnje, da bi uresničili pro- novanjskih samoupravnih inopreme ter transportnih in gramiran obseg stanovanjske teresnih skupnostih je nujno
treba pospešiti sprejemanje
drugih uslug. K temu je treba gradnje.
Pod racionalizacijo ra- programov in planov stanododati še relativno nizko produktivnost pri gradnji, visoke zumemo ukrepe, ki vplivajo na vanjske gradnje, kot tudi prostroške urejanja gradbenega znižanje stroškov gradnje in ces usklajevanja stanarin z
zemljišča, kot tudi rast pov- eksploatacije stanovanj ter na- gradbeno ceno stanovanja v
prečne stanovanjske površine selij, da pa pri tem ni ovirana okviru dogovorjene politike
uporabna vrednost. To zahte- cen in ob nadaljnjem razvijana stanovanje.
27

nju sistema subvencioniranja
stanarin.
Uspešnja gradnja stanovanj
zahteva sprejetje generalnih in
detajlnih urbanističnih načrtov
z razdeljenimi conami gradnje
kompletnih stanovanjskih na-

selij. Potrebno je pospešiti tudi
urejanje zemljišč z določanjem
lokacije za zasebno stanovanjsko gradnjo, urediti imovinsko
pravne odnose, kot tudi poenostaviti postopek za pridobivanje dovoljenj za gradnjo in

uporabo zgradb.
Z uvajanjem sodobnih tehnično-tehnoloških normativov bi zagotovili visoko raven
produktivnosti gradnje. Pri
tem je nujno zagotoviti tudi
stabilno materialno bilanco

Vsaka druga organizacija
cenah ter kakovosti

krši

blaga in

osnovnih gradbenih materialov, posebej cementa. Če ta
problem ne bo pravočasno rešen, lahko samo nezadovoljivo
vpliva na dinamiko stanovanjske gradnje v naslednjem obdobju.

predpise o

uslug

• Pojave zapiranja in omejevanja trga je težko odkriti in dokazati, ker se skrivajo
za ustnimi, telefonskimi in podobnimi nalogami organizacijam združenega dela
• Poskusi uvoza proizvodov, katerih kakovost ne ustreza minimalno predpisanim
pogojem kakovosti za domači trg
O Kava, ki jo uvažamoje slabe kakovosti
• Cene mesa so največkrat povečane nepravilno na osnovi kategorizacije
• Zelo pogost je pojav, da so določeni proizvodi označeni za nove, čeprav to niso
Ugotovitve zveznih tržnih
inšpektorjev kažejo, da je v letu 1977 vsaka druga kontrolirana organizacija v nečem kršila predpise o cenah in kakovosti blaga in uslug, enako tudi v proizvodnji in prometu,
medtem ko je v letu 1976 predpise kršila vsaka tretja kontrolirana organizacija. Zvezni
tržni inšpektorat ocenjuje, da
neposrednega nadzora pri
uporabi zveznih predpisov s
področja cen in kakovosti blaga in uslug ne opravljajo enako in redno v vseh republikah
in pokrajinah.
Niso redki primeri, da zvezni
tržni inšpektor ugotovi, da v
nekatere organizacije združenega dela kontrola ni prišla
zadnja štiri, pet ali več let. Na
nekaterih področjih se je zelo
zmanjšal obseg in učinkovitost
kontrole na tem področju. Največkrat se ne uresničuje dosledno niti program skupno
določenih akcij in kontrol. Vse
to pa ima, med drugim, negativen odraz na enotnem jugoslovanskem trgu.
Ta in druga podobna stališča so navedena v Poročilu o
delu Zveznega tržnega inšpektorata v letu 1977, o katerem
so razpravljali delegati v Skupščini SFRJ.
POJAVI ZAPIRANJA
TRGA
Z ustavo določena načela o
enotnem jugoslovanskem trgu
so samo deloma obdelana v
sistemskih zakonih Materialne
določbe s katerimi so določeni
odnosi na trgu, je rečeno v Poročilu, so precej načelne, niso
dovolj izdelane in konkretizira2
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ne. Z zakonom je podrobneje
urejeno samo področje prometa blaga in uslug v prometu
blaga.
Z zakonom o zvezni tržni
inšpekciji je določena neposredna pristojnost zveznih
tržnih inšpektorjev, da opravljajo nadzor nad pravilno uporabo zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov s katerimi je zagotovljena svobodna
menjava blaga in uslug na
enotnem jugoslovanskem trgu
in preprečuje njegovo kršenje.
S stališča inšpekcije in kontrole, je pri nas danes precej primerov zapiranja oziroma omejevanja trga. To se odvija na
način, ki ga je težko odkrivati
in dokazovati: naloge izdajajo
organizacijam združenega dela ustno, telefonsko ali podobno. Z druge strani pa je bilo
ugotovljeno, da tudi same organizacije združenega dela, ki
so prizadete s takšnimi akti in
dejanji ne uporabljajo pravic,
ki jih imajo, da bi zavarovale
svoje interese.
V letu 1977 so zvezni tržni
inšpektorji opravili okrog 70
neposrednih
inšpekcijskih
kontrol. Le-te so imele izključno namen, da ugotovijo ali so
kontrolirane organizacije v
svojem poslovanju sprejemale
naloge s katerimi pride do nelojalne konkurence in špekulacije v prometu blaga in opravljanju uslug v prometu blaga.
Kontrole zveznih tržnih inšpektorjev so v glavnem zajele
izvrševanje
samoupravnih
sporazumov in dogovorov o
nakupu in prodaji blaga in
opravljanju uslug med proizvajalnimi in trgovskimi organizacijami, kot tudi njihovo izvr-

ševanje do kupcev katerih sedež je v drugi republiki ali pokrajini. Zaradi kršenja enotnega jugoslovanskega trga je bilo vloženih skupaj 18 prijav: v
SR Hrvatski 6, v SR Sloveniji 2
in v SAP Vojvodini 6 prijav.

;oq
proizvodih, kjer mora biti kontrolirana kakovost. Osnovni
namen kontrole je, da se prepreči uvoz proizvodov slabše
kakovosti ter tako zaščiti domači trg in domači potrošnik.
Lani je bilo opravljenih
20.793 kontrol te vrste, kontroliranih pa je bilo skupaj 1,7 milijona tone kmetijskih prehrambenih proizvodov iz uvoza. Lani je bil uvoz kmetijskih
in prehrambenih proizvodov
manjši glede na leto 1976 za 19
odstotkov in to pred vsem pri
žitaricah, sladkorju, mesti in
olju iz rastlinskega vira. Vendar je bil glede na leto 1976
povečan uvoz južnega sadja,
mesa, aditivov, začimb, živinske hrane, kave itd.

NEPOOBLAŠČENO
TURISTIČNO
POSLOVANJE S
TUJINO
Na področju prometa blaga
in uslug s tujino je Zvezni tržni
inšpektorat v letu 1977 opravil
130 neposrednih inšpekcijskih
kontrol. V to je zajet izvoz ladij,
repromateriala in blaga za široko porabo, njihov uvoz, pogodbene kotrole kvalitete v
mednarodnem prometu in tu- UČINKOVITA
ristično poslovanje s tujino.
KONTROLA
Pri kontroli turističnega po- KAKOVOSTI UVOZNIH
slovanja, ne primer, je bilo ARTIKLOV
ugotovljeno, da 60 odstotkov
od kontroliranih organizacij to
Število opravljenih kontrol v
poslovanje opravlja brez vpisa letu 1977, glede na prejšnje lev sodni register in brez potrdil to, je večje za 687. Frekvenca
o razpolaganju s strokovnim uvoza in izvoza prek posamezkadrom. V vseh primerih so bi- nih mest je bila različna. Prek
le sprejete odločbe s katerimi Rijeke in Splita smo uvozili za
se prepoveduje nepooblašče- 100.000 ton proizvodov več,
no opravljanje turističnega po- prek Vršca pa za 100.000 ton
slovanja s tujino.
manj kot v preteklem letu. To
Kontrola kakovosti kmetij- je oteževalo in dražilo delo za
skih in prehrambenih proiz- opravljanje kontrole kakovosti.
vodov v zunanjetrgovinskem
Za proizvode za katere je biprometu je bila opravljena v lo s pregledi ugotovljeno, da
letu 1977 v 32 skupinah proiz- ustrezajo predpisanim pogovodov iz uvoza in 4 skupinah jem glede kakovosti, količine,
proizvodov v izvozu pri vseh pakiranja, embalaže in tran^eoaooeoooooBOCooosoecccccooeccccocooeoM
b POROČI LO O DELU ZVEZNEGA TRŽNEGA
S
8 INŠPEKTORATA V LETU 1977
^
nooososcoaoooeceeosecoooosooMccoscoocisit
poročevalec

sporta, so inšpektorji izdali
certifikate, za proizvode, ki pa
niso ustrezali predpisanim merilom pa je bila ta zahteva zavrnjena. V letu 1977 je bilo izdanih 15.726 certifikatov in sprejetih 466 odločb o zavrnitvi zahteve za njihovo izdajo.
Kljub dejstvu, da je bila v letu 1977 pregledana manjša količina prehrambenih in kmetijskih proizvodov kot v letu
1975, je bilo izdanih 12 odstotkov več potrdil o kakovosti in
17 odstotkov več odločb o zavrnitvi zahteve za izdajo certifikata kot v prejšnjem letu. To
kaže, da nekateri še vedno poskušajo z uvozom proizvodov,
katerih kakovost ne ustreza
minimalnim predpisanim pogojem kakovosti za domači
trg, pa tudi na to, da je služba
kontrole kakovosti v letu 1977
delovala bolj organizirano in
učinkovito.
UVAŽAMO KAVO
SLABE KAKOVOSTI
S posebnim dovoljenjem
Zveznega sekretariata za tržišče in cene je bil dovoljen uvoz
blaga slabše kakovosti. V letu
1977 so uvozniki to možnost
dovolj izkoristili. Njihove prošnje so bile največkrat sprejete
in uvoz je bil odobren. To je
posebej vidno pri uvozu kave
in živinske krme.
Skoraj vse uvožene količine
kave do bile na ravni običajne
komercialne kakovosti - ustrezale so le minimalnim predpisom za kakovost, določena količina pa je bila celo slabše kakovosti od predpisane. Sprejete so bile odločbe o zavrnitvi
zahteve za izdajo certifikata za
3422 ton surove kave.
Kakovost kemijskih in prehrambenih proizvodov iz uvoza, je rečeno v Poročilu, pa je
kljub temu občitno izboljšana
v zadnjih dveh letih oziroma
od uvedbe obvezne kontrole
kakovosti teh proizvodov pred
carinjenjem. Vendar iz nekaterih držav še naprej uvažamo
proizvode, ki ne ustrezajo
predpisani kakovosti. Kontrola
je na primer ugotovila, da 3483
ton pšenice uvožene iz Romunije in 452 ton uvožene z Madžarske ne ustreza predpisani
kakovosti in je bila vsa količina
vrnjena pošiljalcem. Največ
uvoznih zahtev je bilo zavrnjenih pri južnem sadju (za okrog
20.000 ton), nato pri fižolu,
orehih in izdelkih predelovalne
industrije sadja in vrtnin. V letu
1977 je bilo kontroliranih
115.837 ton kmetijskih in prehrambenih proizvodov za
izvoz, to pa je štirikrat več kot
leta 1976. Od te količine je bilo
v države članic Evropske ekonomske skupnosti izvoženih
71.884 ton proizvodov, v ZDA
poročevalec

25.753 ton, v ostale države pa
18.193 ton. Kakovosti za izvoz
ni ustrezalo 432 ton kontroliranih proizvodov. To so v glavnem proizvodi mesa, namenjeni izvozu v konsignacijskih
skladiščih v tujini.
TEŽAVE PRI UPORABI
PREDPISOV O
KAKOVOSTI IN O
CENAH
Pri praktični uporabi predpisov o kakovosti naletimo na
določene probleme, ki otežujejo delo, ne samo tržni inšpekciji, ampak tudi drugim organom in organizacijam. Zato
bo treba, po mnenju Zveznega
tržnega inšpektorata, sprejeti
predpise o kakovosti za tiste
proizvode, katerih kontrola je
obvezna pri njihovem uvozu.
Nekatere predpise, ki jih že
imamo oziroma standarde pa
bo treba uskladiti z modernizacijo in tehnološkim napredkom proizvodnje. Poseben
problem predstavlja delo laboratorijev v katerih opravljajo
analize vzorcev proizvodov,
predvsem zaradi njihove
orientacije in ekonomske povezanosti z organizacijami
združenega dela.
Pri kontroli uporabe zveznih
predpisov o zaščitnih cenah in
premijah kmetijskih proizvodov je bilo v 67 odstotkih
primerov ugotovljeno, da so
organizacije združenega dela,
ki se ukvarjajo z organiziranjem proizvodnje in odkupa
kmetijskih proizvodov v kooperaciji z individualnimi kmetijskimi proizvajalci, nezakonito oškodovale svoje kooperante z zmanjšanjem zaščitnih
cen, na račun nekakšnih prevoznih uslug. Poleg tega je zaščitna cena zmanjševana tudi
na osnovi zaračunavanja določenih zneskov na račun marže
in z zaračunavanjem višje vrednosti marže. Podoben je primer tudi z mlinsko-pekovskimi
proizvodi.
NEPRAVILNO SE
POVEČUJEJO CENE
SVEŽEGA MESA
Kontrola uporabe predpisov
o cenah svežega mesa in mesnih proizvodih je pokazala, da
je vse manj nominalnega povečanja cen teh proizvodov, da
pa se največkrat nepravilno
povečujejo cene svežega mesa
pri kategorizaciji, pri čemer se
povečana cena giblje tudi prek
50 odstotkov. Razlika pri kilogramu na škodo potrošnika je
lahko tudi 28 dinarjev. V 90
odstotkov primerov se meso
slabše kakovosti prodaja po
cenah boljše kategorije. Do tega prihaja predvsem zaradi te-

ga, ker obstoječi sporazum o
spremembi tekočih cen ni narejen v duhu ustrezne uredbe
in ne respektira predpisov o
kakovosti. Kot posledica tega
so proizvodi slabše kakovosti
dražji od nekaterih proizvodov
boljše kakovosti.
Kontrola je prav tako pokazala, da tudi kakovost mesnih
proizvodov ni ustrezna, tako
pri surovinah in njihova predelava v proizvod kot tudi pri
lastnostih kakovosti končnih
proizvodov. Na to kaže podatek, da lani okrog 35 odstotkov
vzorcev ni izpolnilo minimalno
predpisane pogoje za kakovost.
Podobna situacija je pri sadnih sokovih, sirupih in žganih
alkoholnih pijačah. Vinjak, na
primer, po kakovosti proizvodov ne ustreza z 71 odstotki,
vinski destilat s 36 in žganje s
40 odstotki.
Negativne težnje so zabeležene tudi pri gibanjih cen tekstilnih proizvodov ter surovih
in predelanih kožah. Pri lesni
industriji 50 odstotkov proizvajalcev ne spoštuje predpisov
v proizvodnji in prometu. S
kontrolo kemičnih proizvodov
je bilo ugotovljeno, da je 68
odstotkov kontroliranih organizacij prekršilo predpise o jugoslovanskih standardih in o
cenah.
Razen tega je kontrola pokazala, da so posebno v času sezone nezakonito rasle cene
cementa, kot tudi, da se je nepravilno dvignila cena in bila
zmanjšana kakovost naftnih
derivatov.

KRŠENJE PREDPISOV
NA NOTRANJEM IN
TUJEM TRŽIŠČU.
V lanskem letu je potekal
nadzor na področju gospodarskih uslug v zunanjetrgovinskem prometu. V te usluge sodijo: špedicije, mednarodni
transport blaga in potnikov,
mednarodne prometno-agencijske zadeve, turistično poslovanje s tujino, izvajanje investicijskih del v tujini, zastopanje tujih firm in drugo.
V prometu blaga in uslug na
domačem trgu in v prometu s
tujino je več oblik kršenja
predpisov. Na notranjem trgu
proizvodnje organizacije sklepajo sporazume o spremembi
tekočih cen in nove cene često
uporabljajo od dneva, koje bil
podpisan sporazum. Cesto
sprejemajo pogodbe in si pridobivajo specifikacije, da se
določeni proizvod, ki se največkrat proizvaja serijsko, izdeluje po posebnih naročilih.

Zelo je tudi čest pojav, da se
določeni proizvodi označujejo
za nove, čeprav ne gre za nove
kreacije.
Organizacije ne upoštevajo
cen in pogojev prodaje, ki so
določene z družbenimi dogovori in sporazumi o uporabi tekočih cen. Nekateri proizvajalci nezakonito povečujejo cene
pri napačni uporabi odstotka
udeležbe surovine pri kateri je
prišlo do povečanja cene, ali
zaračunavajo večje marže kot
so predpisane, utrguje se pri
meri ali poslabšuje kakovost
proizvodov z zamenjavo surovin slabše kakovosti.
V prometu s tujino je kršenje
predpisov izraženo v nepravočasnem in netočnem prijavljanju pristojnim organom izvoz
in uvoz blaga, nepravočasnem
prijavljanju, neprijavljanju in
pa celo s tem, da v državo ne
prinesejo ustvarjenih deviznih
sredstev, pa tudi z neupoštevanjem imovinskih in moralnih
obveznosti in interesov in obveznosti »svoje« organizacije.
Kot negativni pojav se pojavlja tudi nelojalno obnašanje in
tekme pri nastopanju na tujem
trgu. Često zaradi neodgovornega obnašanja posameznikov, namesto blaga dobre kakovosti uvažamo nekakovostno in demolirano blago.
NI ENOTNTH STALIŠČ,
O DRUŽBENI
NEVARNOSTI DELA
V letu 1977 je bilo glede na
leto prej odkritih več prekrškov predpisov v prometu blaga in uslug in sprejetih je bilo
več represivnih ukrepov. V
prekršnem postopku je bilo rešenih 61 odstotkov vloženih
zahtev, dvignjenih je bilo 60
odstotkov obtožilnih predlogov po prijavah za gospodarske prekrške, izrečenih je bilo
5 odstotkov sodb in dvignjenih
je bilo 33 odstotkov obtožnic
na kazenske prijave.
Organi pregona in sojenja
na vsem teritoriju SFRJ, je rečeno v Poročilu, nimajo enotnih stališč pri oceni določanja
družbene nevarnosti dela. To
vodi do tega, da se zavrača
različno število prijav za prekrške, gospodarske prestopke in
kazniva dejanja po republikah
in pokrajinah. Zato je potrebno
stalno izgrajevati in izboljševati metodo sodelovanja zvezne
inšpekcije in inšpekcij po republikah in pokrajinah, ker samo tako lahko dosežemo poln
prispevek tržne inšpekcije h
krepitvi zakonitosti in družbene samozaščite. Lahko ugotovimo; da je bil lani storjen korak naprej pri izboljšanju sodelovanja organov odkrivanja,
pregona in sojenja, čeprav to
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sodelovanje še ni na zadovoljivi ravni. Razen tega je tržna
inšpekcija še naprej organiza-

cijsko nefunkcionalno postav- manjkuje nujna stopnja vertiljena, posebej po občinah. V kalne povezanosti, kar zmanjorganizacijski postavki pri- šuje možnost enotnega po-

K dinamični

rasti

prispevala tudi

stopka in akcije inšpekcijskih
organov na enotnem jugoslovanskem trgu.

proizvodnje je

kreditno-monetarna

politika

• V prvem polletju letošnjega leta je denarna masa povečana za 32 milijard dinarjev ali za 12 odstotkov več kot koncem minulega leta
• Devizne rezerve so večje, vendar je obseg rasti nekaj manjši od predvidenega
• Z ukrepi politike deviznih tečajev je efektivni tečaj dinarja, v prvem polletju
letošnjega leta, znižan povprečno za okoli 4 odstotke
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Poročilo o
izvajanju in uresničevanju
skupne emisijske, denarne in
devizne politike ter skupnih
osnov kreditne politike v
prvem polletju 1978. leta. Poročilo je pripravil Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije.
NALOGE KREDITNOMONETARNE
POLITIKE
Poročilo med drugim ocenjuje, da sta kreditno-monetarna in devizna politika v
prvem polletju letošnjega leta
delovali v pogojih večjih disproporcev v gospodarskih gibanjih. Tudi neugodne težnje v
tujih gibanjih so se nadaljevale. V tem obdobju e kreditnomonetarna politika več prispevala k spodbujanju dinamične
rasti proizvodnje kot pa je lahko storila pri uresničevanju
enega od temeljnih razvojnih
ciljev: uravnovešenju blagovno-denarnih odnosov, zaviranju rasti cen in zmanjševanju
deficita plačilne bilance.
Po drugi strani je devizna
politika, kljub neugodnim
izvoznim pogojem in ob nestabilnih monetarnih gibanjih v
tujini, vplivala na ustrezne
spremembe deviznega tečaja.
S pomočjo tega tečaja so bili
sprejeti tudi ukrepi za izvajanje
začrtane politike kreditnih odnosov s tujino in za zagotavljanje potrebnega obsega in
strukture deviznih rezerv.
Kreditno-monetarna politika
je morala v tem letu zagotoviti
ustrezna gibanja denarne mase. Prispevati je morala k večji
razširitvi monetizacije vrednostnih papirjev, ki so jih izdale organizacije združenega
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dela v gospodarstvu, kot temelja oblikovanja denarja. Njena
naloga je bila tudi zagotovitev
selektivnega kreditiranja predvidenih prioritetnih namenov
in odobritev kreditov, predvidenih v posebnih zakonih.
PORAST DENARNE
MASE
Na področju gibanja denarne mase je morala kreditnomonetarna politika zagotoviti
njen porast za 19 odstotkov,
kar je bilo pozneje povečano
na 21 odstotkov. Toda, denarna masa je povečana v višjem
odstotku kot je bilo predvideno. Samo v prvem polletju se
je denarna masa povečala za
32 milijard dinarjev ali za 12
odstotkov več kot je znašala
decembra lanskega leta. Tak
porast pa bi ustrezal letni stopnji rasti v višini 28 odstotkov.
V istem obdobju so se plasmaji bank povečali za 104 milijarde dinarjev oziroma za 12
odstotkov v primerjavi z decembrom lanskega leta. Če bi
nadaljevali z enakim tempom
povečanja, bi letna stopnja rasti dosegla 29 odstotkov. Čeprav, kakor napoveduje Svet
guvernerjev Jugoslavije, lahko
v drugem polletju pričakujemo
določeno ublažitev teženj, bi
letna rast denarne mase, ob
sedanjih ukrepih kreditno-monetarne politike, znatno prebila predvidene okvire. Namesto
21 odstotne rasti, kar ustreza
dogovorjenim ciljem ekonomske politike, bi se denarna masa povečala za 28 odstotkov.
Na področju širše uporabe
monetizacije vrednostnih papirjev s strani organizacij združenega dela v gospodarstvu
kot osnove oblikovanja denarja so, po mnenju Poročila, do-

seženi nadaljnji pomembni
uspehi. Moramo pa tudi poudariti, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za doslednejšo uporabo tega instrumenta v predvidene namene, skladne z
dogovorjenimi načeli. Oblikovanje primarnega denarja prek
tega instrumenta je v prvem
polletju letošnjega leta znašalo 4,7 milijarde dinarjev. Vse
lansko leto pa je ta vsota dosegla le 3,6 milijarde dinarjev.
Na področju selektivnega
kreditiranja v prvih šestih mesecih leta 1978 so banke dobivale kredite za tiste namene, ki
jih je določil Odlok Zveznega
izvršnega sveta lansko leto.
Odločitev za letošnje leto v
prvem polletju namreč ni bila
sprejeta. Kar omenja Poročilo
so selektivni krediti le za 0,7
milijarde večji, kar ustreza običajnim sezonskim gibanjem.

bolj ustrezalo ciljem na tem
področju kot ciljem na področju uravnoteženja blagovno-denarnih odnosov, zaviranja rasti cen in zmanjševanja
deficita plačilne bilance. Kot
poudarja Poročilo pa je večja
rast denarne mase od predvidene le neznatno vplivala na
poslabšanje plačilne bilance.
Nadalje Poročilo poudarja,
da bi lahko, čeprav za prvo
polletje ne moremo govoriti o
pomembnem vplivu visoke rasti denarne mase na plačilno
bilanco v celoti, postali ti vplivi
pomembni v drugem polletju,
če bi se sedanje težnje v monetarnih gibanjih nadaljevale.
Zaradi tega je Narodna banka
Jugoslavije v letošnjem juliju s
sprejetimi ukrepi omejila rast
bančnih kreditov. Na ta način
naj bi porast plasmajev bank in
denarne mase omejili v takih
okvirih kot jih zahtevajo cilji
ekonomske politike.

OMEJEVANJE
KREDITOV BANK
IZVAJANJE DEVIZNE
Kar zadeva Kredite narodnih POLITIKE
bank po posebnih zakonih, je
V pogojih nasprotujočih gizanje značilno pospešeno izkoriščanje. Samo federacija je banj, tako doma kot v tujini, je
izkoristila 9,2 milijarde od devizna politika delovala v
skupnega letnega zneska 9,5 smeri odpravljanja neugodnih
milijard za financiranje prora- učinkov teh gibanj na poslovačuna. Na ta način je oblikovan nje organizacij združenega denajvečji znesek primarnega la in bank s tujino, ter na
zmanjševanje plačilno-bilančdenarja v prvem polletju.
Večja rast denarne mase od nega deficita in zagotavljanje
predvidene je gotovo prispe- zunanje likvidnosti države.
V okviru teh prizadevanj so
vala k večjemu povpraševanju
po blagu in k visoki rasti proiz- ukrepi politike deviznih tečavodnje. To je vsekakor mnogo jev znižali efektivni tečaj dinar&ooccccooooscecccecooocooseoscooocoscec<v
S POROČILO NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE O
fi
0 IZVAJANJU IN URESNIČEVANJU SKUPNE EMISIJSKE, 0
S DENARNE IN DEVIZNE POLITIKE TER SKUPNIH OSNOV S
KREDITNE POLITIKE V PRVEM POLLETJU 1978. LETA
O
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ja v prvem polletju letošnjega
leta povprečno za okoli 4 odstotke. Spremembe tečaja dinarja so praktično spremljale
gibanje tečaja dolarja na svetovnih denarnih tržiščih, čeprav je glede na dolar prišlo do
določene minimalne spremembe. Če upoštevamo tekoča gibanja cen v državi in tujini
in zaostajanje tečaja dinarja,
pri prilagajanju večji rasti domačih cen od tujih med zadnjimi tremi leti za okoli 3 odstotke, lahko ocenimo, da tako gibanje tečaja dinarja ustreza
začrtanim ciljem.
Zagotovljeno pa je tudi, če
primerjamo po posameznih

valutah, spremljanje križanja
deviznih tečajev na tujih deviznih tržiščih. Istočasno je upoštevana potreba po čimvečji
stabilnosti v procesu prilagajanja tečajev dinarja spremembam tečajev drugih valut in
izogibanju negativnih učinkov
pri izvozu.

jarde in 283 milijonov dolarjev.
To približno ustreza planiranemu znesku za vse leto. Največji
del teh zadolžitev odpade na
organizacije združenega dela
v gospodarstvu, ki so najemale
predvsem blagovne kredite.
Ob upoštevanju realiziranih
odplačil se je neto tuje zadolževanje povečalo za 546 milijonov dolarjev. Ta številka v
glavnem ustreza deficitu plačilne bilance s presežkom 40
RAST DEVIZNIH
milijonov dolarjev, ki odpade
REZERV
na rast deviznih rezerv.
Sočasno s povečevanjem tuNa področju tujega zadolževanja je v prvem polletju zabe- jega zadolževanja so večji tudi
ležena rast izkoriščanja novih naši krediti tujim uporabnikreditov in posojil v višini mili- kom. Odobreni so bili v višini

199 milijonov dolarjev. Če primerjamo odplačila prejšnjih
kreditov v znesku 131 milijonov dolarjev, so naši krediti v
tujini večji za 68 milijonov dolarjev.
Nadaljnja rast je zabeležena
tudi na področju politike deviznih rezerv. Pri tem moramo
poudariti, da je obseg nekaj
manjši od predvidenega. Dodati pa moramo, da je več kot
98 odstotkov konvertibilnih
deviznih rezerv plasirano z
obrestmi. V lanskem letu je ta
odstotek dosegel številko 96.
Največji del deviznih rezerv je
v nemških markah in ameriških dolarjih.

SPREJETI ZAKONI
Delegati Zveznega zbora ki nimajo zdravstvenega po- bitna prepoved pakiranja alkoSkupščine SFRJ so na seji 3. mena. Namesto podatkov o holnih pijač v manjših količioktobra sprejeli naslednje za- količini in vrstah vseh sestavin, nah pa bi precej prizadela prokone:
bodo dovolj samo podatki o izvajalce alkoholnih pijač in
Zakon o zdravstveni neopo- skupinah uporabljenih dodat- steklene embalaže, kakor tudi
nekaj tisoč zaposlenih v tej
rečnosti živil in predmetov kov.
proizvodni panogi.
splošne porabe (AS 574) brez
Najprej je bilo predlagano,
izjeme prepoveduje reklamiraZakon o proizvodnji in pronje vseh vrst alkoholnih pijač. naj bi določila tega Zakona
Prepovedano je torej tudi re- prepovedala promet alko- metu mamil (AS 586) natančklamiranje vina in piva in ne holnih pijač v količinah, manj- neje razčlenjuje pogoje, potresamo žganih pijač kot Je bilo ših od pol litra. Po dokaj burni be in možnosti za proizvodnjo
predpisano doslej. Nadalje Za- razpravi v delovnih telesih in promet mamil. Poleg tega
kon tudi prepoveduje reklami- Zveznega zbora pa taka določ- uvaja tudi vsestranski nadzor
ranje zdravilnih lastnosti živil ba ni bila sprejeta. Delegati so in uokvirja proizvodnjo mamil
in predmetov splošne porabe. menili, da možnost nakupa s planskimi potrebami. Po ZaOlajšuje pa dosedanje načine majhnih stekleničk alkoholnih konu bo obvezno vodenje evideklariranja živil in predmetov pijač bistveno ne vpliva na dence in pošiljanje poročil o
splošne porabe glede oznak, probleme alkoholizma. More- proizvodnji in prometu mamil.

Predpisani strožji upravni in
kazenski ukrepi pa naj bi zagotovili' učinkovitejše spoštovanje določb Zakona.
Zaključni račun Proračuna
federacije za 1977. leto (AS
27) z zaključnimi računi zveznih direkcij za rezerve industrijskih in prehrambenih proizvodov za leto 1977. Skupen
obseg odhodkov Proračuna
federacije v minulem letu znaša 93 milijard in 449 milijonov
dinarjev. Ustvarjeni prihodki
Proračuna so večji za 43 milijonov dinarjev in prehajajo v
stalno proračunsko rezervo federacije.
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ČZ »URADNI LISTSRS« PRIPOROČA:
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ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da
so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve
in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, da
raj .3,
I
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so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve
in spremembe glede na prejšnji zakon.
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z
uvodnimi pojasnili Marjana Šenka.
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU in
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno
prakso, kar je pripravi! dr. Vitko Androjna.
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