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skupščine sr

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. SEPTEMBRA 1979

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 26. septembra 1979.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (ESA118);
- periodični delovni načrt
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
za IV. trimesečje 1979 (ESA342);
- predlog odloka o izvolitvi
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o
njeni sestavi;
- predlog odloka o izvolitvi
predsednika, podpredsednika
in članov Komisije Skupščine
SR Slovenije za družbeno nadzorstvo.
Zbor združenega dela in
zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- predlog za izdajo zakona
o turistični dejavnosti (ESA306);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju
kmetov (ESA-205);
- predlog za izdajo zakona
o zagotovitvi sredstev za financiranje solidarnosti za odpravo

posledic potresa v SR Črni gori, z osnutkom zakona;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici (ESA255);
- predlog za izdajo zakona
o vpisu v sodni register (ESA337);
- predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah indopolnitvah družbenega dogovora o
izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na
Trgu revolucije v Ljubljani
(ESA-329);
- predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za najetje kredita, ki ga bo najela temeljna
organizacija združenega dela
Ti02 v sestavi delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo
ekološko sanacijo (ESA-336);
- statut Višje varnostne tehniške šole v Ljubljani (ESA339);'
- statut Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani (ESA338);
- osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz
tujine na republike in avtonomni pokrajini s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra-

jin Skupščine SFRJ o poteku
usklajevanja (ESA-278);
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov
Narodne banke Jugoslavije, ki
so bili dani bankam v letu 1975
za določene namena (ESA317);
- osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi
sredstev za kritje prekoračenja
stroškov pri gradnji proge
Beograd-Bar na območju SR
Črne Gore (ESA-318);
- osnutek zakona o prevzemu obveznosti federacije za
vračanje anuitet za določene
kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela
ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim z
območja SR Črne gore, ki ga je
prizadel potres v letu 1979
(ESA-319);
- osnutek zakona o zago-.
tavljanju sredstev federacije za'
dopolnilno vlogo SFRJ v Interameriško banko za razvoj v
zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke (ESA-341).
Zbor združenega dela bo na
seji obravnaval še:

- osnutek zakona o dopolnitvi carinskega zakona s poročilom delegacije Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ o
poteku usklajevanja (ESA316);
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga
in storitev s tujino s poročilom
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja (ESA-315);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Švedske o vzajemnem varstvu investicij (ESA-330).
Zbor občin bo na seji obravnaval še:
*- predlog za izdajo zakona
o pogojih in o postopku za
ustanovitev, združitev ali spremembo območja občine in o
območjih občin (ESA-340).
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še volitve
In imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
19. julija 1979
Na skupnem zasedanju
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije, ki je bilo 19. julija 1979, so

delegati najprej poslušali
uvodno obrazložitev k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki jo

PRILOGA:
PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Zbora združenega dela, Zbora občjn in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za
IV. trimesečje 1979

je podal Jože Zakonjšek, član
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja
za družbeno planiranje in informacijski sistem in k predlogu za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, ki jo je podala Marija Zupančič-Vičar,
članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem.
Zbor združenega dela, zbor
občin in družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- osnutek zakona o sistemu
družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije; vsi trije zbori so ob obravnavi osnutka tega zakona
sprejeli tudi »stališča in sklepe«, ki jih objavljamo v tej številki »Poročevalca«;
- predlog za izdajo zakona
o urbanističnem planiranju;
- osnutek zakona o zdravstvenem varstvu; sklep zborov
ob obravnavi osnutka zakona
objavljamo v tej številki »Poročevalca«.
Zbor združenega dela in

zbor občin sta dala soglasje
k:
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
- osnutku zakona o prevze23. julija 1979
mu obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje
Zbor združenega dela:
anuitet po kreditih danih S£P
Kosovu iz sredstev sklada feMilan Možina, Ivan Klobčar, Ivanka Repič, Igor Arnež, Mideracije za kreditiranje hitrejlena Počič, Rajko. Orešnik; Ivan Zelenšek, Zdravko Praznik,
šega razvoja gospodarsko
Ivica Kavčič, Olga Mavric, Imre Varju, Draga Žagar, Drago
manj razvitih republik in avtoBenčina, Vojko Turel, Janko Buh, Darij Cetin, Vinko Bah,
nomnih pokrajin v času do leta
Zdenka Batistič, Rudolf Sgerm,, Karel Žekš, Pavel Kogoj, Ladi1980.
slav Palfi, Vilma Mancek, Aleksander Skok, Milica Ozbič.
Zbor združenega dela je dal
Zbor občin:
soglasje še k:
- osnutku zakona o dopolPeter Tulipan, Zvonko Perlič, Anica Novak, Štefan Horvat,
nitvi zakona o prometu blaga
Franc Štraki, Janko Kolarič, ZOran Dular, dr. Mitja Morgole,
in storitev s tujino in
Valentin Dvojmoč, Ivanka Potočnik, Rajmund Korenč, Milan
- osnutku zakona o dopolPrime, Roman Florjančič, Ciril Garafol, Janez Zaplotnik,
nitvi carinskega zakona.
Bruno Ciglič, Jurij Pirš, Stojan Makovec, Andrej Briški, Marija
Rus, dr. Hermin Vidoz, Cveto Hribar, Božo Tuš, Gabrijel Živec,
Zbor združenega dela pa ni
Franc Gomboc, Ludvik Mastnak, Marko Kobe, Franc Škufca.
dal soglasja k:
/.
- osnutku zakona o dopolDružbenopolitični zbor:
nitvi zakona o deviznem poslovanju in kredttnih odnosih s
Štefan Štrok, Jože Marolt, Ciril Zlobec, Miran Potrč, Jože
tujino.
Globačnik, Vito Habjan, Tilka Blaha, Jože Zakonjšek, Štefan
Na predlog Izvršnega sveta
Nemec, Aleksander Varga, Stane, Gavez, dr. Anton Fazarinc.
" - u'
Skupščine SR Slovenije so vsi
trije zbori odložili z dnevnih
redov sej zborov osnutek zakona o kulturnih skupnostih. benega plana SR Slovenije za Zbor občin sta sprejela tudi:
obdobje 1981-1985.
- predlog zakona o spreNa ločenih sejah so zbori membi zakona o posebnem republiškem davku od prometa
sprejeli:
- ugotovitve in sklepe ob proizvodov in od plačil za stoNA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
obravnavi poročila o izvajanju ritve ter o načinu, po katerem
19. julija 1979
družbenega plana SR Slgveni- občani in zasebne pravne oseje v obdobju 1976-1979 in oce- be obračunavajo in plačujejo
Zbor združenega dela:
ne možnosti razvoja v letu' davek od prometa proizvodov
Julijana Peršič, Maruša Gabrijan, Avgust Novak, Ivan
in storitev;
1980;
Banko, Gregor Meze, Franci Polak, Vinko Strgar, Jože Ga- predlog smernic za pri- predlog zakona o sprebrovšek, Bojan Košak, Franc Ferfolja, Aleksander Willewaldt,
pravo družbenega! plana SR membi zakona o odložitvi
Franc Urbas, Drago Bencina? Zdravko Praznik, Anton ČešnoSlovenije
za
obdobje obračunavanja amortizacije za
var, Alojz Završnik, dr. Marjan Premik, dr. Tone Florjančič,
1981-1985; Zbor združenega osnovna sredstva določenih
Jože Kozar, Vlada Sever, Anton Turnšek, Ivan Bališ, Jelka Gal,
dela in Zbor občin sta sprejela uporabnikov družbenih sreddr. Bogomil Hrašovec, Ivan Lehner, Ciril Umek, Ivan Zelenšek;
še poseben »sklep«, Družbe- stev za leti 1977 in 1978;
nopolitični zbor pa je sprejel
- predlog odloka o-uporabi
Zbor občin:
»stališča«
sredstev solidarnosti za delno
- analizo dosedanjega ra- izpolnitev obveznosti SR SloAndrej Babič, Vera Vojska, Tatjana Štirn, Dragica Larnsak,
zvoja, sedanjega položaja in venije do območij, ki jih je priTone Bavdek, Alojz Hvala, Andrej Pečnik, Marjan Ašič, Alojz
problematike manj razvilih ob- zadel potres v SR Črni gori;
Kušar, Cvetko Gatnik, Živko Pregel, Tomaž Vuga, Adam Vah- predlog odloka o razdelimočij v SR Sloveniji; Zbor
čič, France Hočevar, Milan Božinovski, dr. Hermin Vidoz,
združenega dela in Zbor občin tvi dela prihodkov Loterijskega
Nada Bule, Vlado Mejač, Slavko Javonič, dr. Anton Fazarinc,
sta sprejela, »sklep«, Družbe- zavoda Slovenije za namene iz
Zvonimir Volfand;
nopolitični zbor pa je sprejel 4. točke 7. člena zakona o Lo»stališča in predloge«. ,
terijskem zavodu Slovenije za
Družbenopolitični zbor:
Zbor združenega dela in leto 1979.
Miran Potrč, Miloš Prosenc, Jože Globačnik, Emil Šuštar,
Vida Mikuž, dr. Anton Fazarinc, Lojzka Čotar, Peter Toš, Tilka
Blaha, Tina Tomlje.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika
oziroma podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijSR SLOVENIJE
ski sistem
Dolžnosti v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije so bili
23. julija 1979
razrešeni:
Zvone Dragan, dolžnosti podpredsednika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije
Štefan Nemec, dolžnosti člana Izvršnega sveta Skupščine
Na skupnem zasedanju sveta Skupščine SR Slovenije
SR Slovenije
Zbora združenega dela, Zbora dr. Antona Vratuše k poročilu
Jože Zakonjšek, dolžnosti člana Izvršnega sveta Skupščine
občin in Družbenopolitičnega o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije in dolžnosti predsednika Republiškega komiteja
zbora Skupščine SR Slovenije SR Slovenije v obdobju
za družbeno planiranje in informacijski sistem
dne 23. julija 1979 so delegati 1976-1979 in oceni možnosti
V Izvršni svet Skupščine SR Slovenije so bili izvoljeni:
razvoja
v
letu
1980
ter
predlonajprej poslušali uvodno beJože Hujs, za podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine
gu
smernic
za
pripravo
družsedo predsednika Izvršnega
SR Slovenije .
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poročevalec

Ljudmila Ozbič, za podpredsednico Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Jože Novinšek, za člana Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije
Franc Razdevšek, za člana Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije
Jože Novinšek je bil imenovan še za predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem
- predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike
Za člane Sveta republike so bili izvoljeni:
dr. Marjan Ahčin, Milan Apih, Niko Belopavlovič, Živa Beltram, Majda Boje, Dušan Bole, Jože Borštnar, Edo Brajnik, dr.
Darko Černej, Alojz Diacci, Olga Družina, Rudolf Ganziti,
Milko Goršič, Danila Gril, Rudolf-Svarun Hribernik, Božidar
Jakac, Albert-Kajtimir Jakopič, Marija Jančar, Ivo Janžekovič,
Marija Jordan poročena Ančik, dr. Leopold Jurca, Pepca
Kardelj, Franc-Ciril Kočevar, Fani-Meta Košir, Stane Kovač,
Fedor Kovačič, Vlado Kozak, Miško Kranjec, Stane Krašovec,
Franc Krese, Leopold Krese, Ada Krivic, Maks Krmelj, ing.
Sonja Lapajne-Oblak, ing. Jože Levstik, Ivan-Jan Lokovšek,

Franjo Lubej, Angelca Mahnič-Bratko, Janko Markič, Heli
Modic, Lev Modic, Ciril Mravlja, Ante Novak, Lojze Ocepek,
Stane Pavlič, Štefan Pavšič, Vladimir-Matej Bor Pevšič,
France Perovšek, ing. Vilma PiiKOvič, dr. Miha Potočnik, Jože
Ravbar, Mara Rupena-Osolnik, Josip Rus, Mira Ružič, Štefan
Sambt, Stane-Daki Semič, Peter Stante, Viktor Stopar, Lojzka
Stropnik, Ivo Svetina, dr. Ruža Šegedin, Niko Šilih, Franc
Šmon, Karel Šterban, Anton Šturm, Anton Šušteršič, Fani
Tomičevič, dr. Teodor Tominšek, dr. Lado Vavpetič, Marija
Vilfan, Ferdinand Vode, Zima Vrščaj-Holy, Jiže Zemljak, Mirko
Zlatnar, Peter Zorko, Marija Zupančič, Nestl Žgank, Srečko
Žumer.
- predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v
Ljubljani; dolžnosti sodnika tega sodišča je bil razrešen Stojan Baje;
- predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije; dolžnosti namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije je bila razrešena Elizabeta KanclerŠugman.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1980 in ocena o možnosti razvoja
v letu 1980

Skupščina SR Slovenije fe ob obravnavi poročila Izvršnega aveta o Izvajanju družbenega plana SR Slovenije v
obdobju 1976-1979 in ocene o možnosti
razvoja v letu 1980 na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 23. julija 1979
sprejela naslednje
Ugotovitve in sklepe
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da poročilo Izvršnega sveta o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocene o možnosti razvoja v letu 1980 s spremljajočim analitskim
gradivom v primerjavi z ustreznimi poročili iz prejšnjih let dovolj objektivno prikazuje rezultate gospodarjenja v dosedanjem uresničevanju družbenega plana in
da je v pretežni meri pripravljeno v skladu z opredelitvijo skupščine o značaju
teh poročil v okviru uresničevanja vsakoletne resolucije. Skupščina tudi ocenjuje,
da poročilo omogoča vpogled in opredeljevanje do osnovnih problemov razvoja
in vsebuje dovolj vsebinskih osnov za
ukrepanje delavcev, delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in
skupnostih, kot tudi za ukrepanje Izvršnega sveta pri odpravljanju vzrokov, ki so
povzročili odstopanje in zaostajanje pri
uresničevanju nekaterih prednostnih nalog. Skupščina pa kljub tej načelni podpori ugotavlja, da je uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in razvojnih
nalog pretogo ločeno po posameznih fazah uresničevanja, kar pa ni sprejemljivo.
Pri sprejemanju ukrepov tekoče ekonomske politike bi namreč morali upoporočevalec

števati celovitost družbenoekonomskih
odnosov in razvojnih nalog ne glede na
okoliščine v katerih se ti ukrepi sprejemajo. Hkrati ob sprejeti stabilizacijski politiki niso dovolj jasno opredeljene sprotne ugotovitve rezultatov te politike in rezultati ukrepov, ki jih je v svoji pristojnosti sprejemal Izvršni svet, samoupravni
organi in organizacije in posebej udeleženci družbenega dogovora o temeljih
plana SR Slovenije.
2. Skupščina SR Slovenije nalaga
Izvršnemu svetu, da pri pripravi osnutka
resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana v letu 1980 posebej opredeli politiko in ukrepe za:
- spodbujanje organizacij združenega
dela za ustvarjanje večjega dohodka kot
osnove za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb, saj doslej administrativni ukrepi zlasti zaradi
linearnosti niso bili učinkoviti in so nespodbudno vplivali na prizadevanja
TOZD za povečanje dohodka;
- učinkovitejše vključevanje našega
gospodarstva v mednarodno menjavo,
zlasti z učinkovitejšim spodbujanjem
izvoza in smotrnim omejevanjem uvoza,
pri čemer naj bo rast izvoza usklajena s
predvideno stopnjo rasti industrijske
proizvodnje, uvoz repromateriala in
opreme pa usklajen z načrtovano rastjo
proizvodnje in izvoza; posebej naj opredeli odgovornost Gospodarske zbornice
za organiziran nastop združenega dela in
SiSEOT pri uveljavljanju medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti pri
skupnem ustvarjanju in razporejanju
družbenega dohodka;
- preusmeritev razvoja m ustreznejšo

delitev dela na področju prometne infrastrukture, pri čemer je treba zagotoviti
hitrejši razvoj tistih prometnih panog, ki
so glede na zaostreno energetsko situacijo najracionalnejše. Hkrati naj pospeši
učinkovitejše dohodkovno povezovanje,
glede na velik zaostanek za načrtovanim
razvojem pa naj posebej prevrednoti načrtovane naložbe;
- racionalno porabo energije v skladu
z energetsko bilanco in realnimi možnostmi glede na odvisnost od uvoza, zlasti s selektivno opredelitvijo izkoriščanja
obstoječih virov, preusmeritev na domače vire in razvijanje najracionalnejših virov; posebej naj opredeli tudi ukrepe za
spodbujanje varčevanja z vsemi oblikami
energije, upoštevaje sprejete programe
na tem področju;
- pospešitev proizvodnje in predelave
hrane, pri čemer naj opredeli zlasti razvojne pospeševalne ukrepe pri proizvodnji življenjsko pomembnih kmetijskih
proizvodov, vključno z njihovo industrijsko predelavo.
3. Skupščina hkrati ugotavlja, da je
sklep, ki so ga njeni zbori sprejeli ob
obravnavi poročila Izvršnega sveta v preteklem letu še vedno aktualen in zato
ponovno opozarja na nujnost hitrejšega
uveljavljanja sistema samoupravnega
družbenega planiranja, na učinkovitejše
ukrepanje pri uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja, zlasti produktivnosti, na
učinkovitejše vključevanje v mednarodno menjavo ter na nujnost hitrejšega in
učinkovitejšega samoupravnega dohodkovnega povezovanja na vseh ravneh.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v okviru svoje pristojnosti ter skupaj z
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drugimi udeleženci dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije prouči
vzroke za ugotavljena odstopanja, glede
na spremenjene pogoje in možnosti pa
naj se po potrebi zavzame za spremembe

dogovora o temeljih družbenega plana.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
do 15. oktobra 1979 predloži Skupščini
osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje

1976-1980 v letu 1979 in pri njegovem
oblikovanju upošteva naloge, ki izhajajo
iz tega sklepa, ter stališča, mnenja, pripombe in predloge, izražene v razpravi
na seji zbora.

STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu
SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora dne 19. 7. 1979 sprejela naslednja
Stališča in sklepe
1. Skupščina ugotavlja, da je predloženi osnutek zakona odraz naporov, da
se celovito opredeli sistem družbenega
planiranja na podlagi dosedanjih spoznanj v SR Sloveniji. V osnutku so dokaj
ustrezno konkretizirani temelji sistema
družbenega planiranja, urejeni z zveznim
zakonom in upoštevane dosedanje praktične izkušnje, predvsem glede osnovnih
postopkov planiranja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. To
bo omogočilo subjektom družbenega
planiranja enotne osnove pri načrtovanju, usklajevanju in sprejemanju, razvojnih odločitev. Zato skupščina sprejema
zakonski osnutek.
Skupščina pa hkrati pripominja, da je
osnutek premalo sistematičen in pregleden, da nedosledno razčlenjuje ustrezne
sistemske rešitve ter da je v določenih
poglavjih preobširen, premalo konkreten
in usmerjevalen ter da za nekatere subjekte šibko opredeljuje postopke v posameznih fazah planiranja. Ta vprašanja bo
sicer morala urejati enotna metodologija,
ki pa je Izvršni svet kljub zahtevi ob predlogu za izdajo zakona, še ni predložil.
Skupščina tudi meni, da se v osnutku
prepogosto ponavljajo določbe zveznega
zakona in naj predlagatelj ponovno presodi, v kolikšni meri so taka ponavljanja
umestna.
2. Pri pripravi zakonskega predloga
naj predlagatelj upošteva stališča, mnenja, pripombe in predloge izražene v delovnih telesih skupščine in zborov, pripombe skupin delegatov in občinskih
skupščin ter pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov, pa tudi stališča,
mnenja in predloge družbenopolitičnih
organizacij, zlasti sindikata in drugih
družbenih subjektov.
Skupščina pri tem opozarja, da naj
predlagatelj pri pripravi predloga zakona
upošteva zlasti naslednja stališča:
- dohodek kot osnovo in vsebino planiranja je treba jasneje in konkretneje
opredeliti. Vsebina planiranja dohodka
naj bo jasneje opredeljena pri vseh subjektih planiranja s posebnim poudarkom
na temeljni organizaciji združenega dela.
Plani družbenopolitičnih skupnosti, zlasti republike, naj vsebujejo družbenoekonomske usmeritve za razporejanje do4
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hodka glede na družbeno dogovorjeno ja tudi vprašanje, ali sprejemajo smernirazvojno usmeritev;
ce in elemente tudi delovni ljudje in ob- presoditi je treba vsebino in vlogo čani v krajevni skupnosti. Zato je treba
prostorskega planiranja v sistemu samo- pojem smernic in elementov natančneje
upravnega družbenega planiranja; v vsebinsko utemeljiti; določneje je treba
osnutku je sicer pravilno opredeljeno na- opredeliti tudi vlogo temeljnih organizačelo, da je prostorsko planiranje sestavni cij združenega dela pri oblikovanju pladel družbenega planiranja, vendar pa je nov samoupravnih interesnih skupnosti
to načelo šibko izpeljano, kar utegne in krajevnih skupnosti ter postopek in
povzročiti različno razumevanje vloge vsebino planiranja v teh skupnostih;
- jasneje je treba opredeliti razmerja
prostorskih elementov v planskih aktih;
tako ni jasno, ali je dolgoročni prostorski med planom samoupravne organizacije
plan poseben akt tako po vsebini, kot oz. skupnosti in družbenim planom. Planačinu sprejemanja in ali se ga sprejema ne temeljnih organizacij združenega dela
pred dolgoročnim družbenim planom. Te je treba opredeliti kot akte, ki konkretno
nejasnosti terjajo, da se v zakonu jasno opredeljujejo naloge in ukrepe za uresniopredeli vsebino in značaj prostorskega čevanje ciljev, ki so dohodkovno pokriti s
načrtovanja, predvsem dolgoročnega; samoupravnimi sporazumi o temeljih
skupščina ocenjeje, da lahko dolgoročno pianov, piani družbenopolitičnih skupprostorsko planiranje pomeni le smerni- nosti pa morajo opredeljevati politiko,
ce, temelječe na strokovno in znanstveno sredstva in cilje razvoja v določenem razocenjenih prostorskih možnostih; takšne dobju in obenem pomeniti usklajeno sinosnove je zato treba upoštevati tako v tezo konkretnih obveznosti za uresničedolgoročnih, kot tudi v srednjeročnih vanje razvojnih ciljev, opredeljenih v spodružbenih planin in vsakoletnem oprede- razumih in dogovorih o temeljih teh plaljevanju politike družbenega razvoja; to nov;
- ni dovolj pojasnjena vsebina samoupa zahteva, da se tudi za vse druge planske akte s področja gospodarjenja s pro- pravnih sporazumov o usklajevanju plastorom opredelijo s tem zakonom enaka nov: če naj bi z njimi opredeljevali ponačela za njihovo pripravljanje, usklaje- stopke usklajevanja planskih aktov, so
vanje in sprejemanje, kot za družbene predložene opredelitve nejasne, ker to
sodi v metodologijo planiranja, ki mora
plane;
- izhajajoč iz ugotovitve, da je sestav- opredeljevati tudi postopke usklajevanja
ni del družbenega planiranja tudi plani- posameznih planskih dokumentov na raranje razvoja kadrov, da je uresničevanje zličnih ravneh; če pa so ti sporazumi
planskih ciljev in nalog odvisno tudi od posebni planski akti, je treba njihovo vseustrezne zagotovitve kadrov in da je pla- bino podrobno opredeliti; enako velja za
niranje kadrov izhodišče za določanje in sporazume o temeljih plana in za dogorealizacijo usmerjenega izobraževanja in vore o temeljih dolgoročnih planov;
- iz besedila osnutka zakona ni jasno,
zaposlovanja, je potrebno v procesu
družbenega planiranja dosledno upošte- kakšna je vsebina planov v delovnih
vati kadrovski vidik, tako da bodo v bo- skupnostih. V zakonu bi bilo treba opredoče razvojne odločitve temeljile tudi na deliti, da plan delovne skupnosti vsebuje
stvarnih kadrovskih osnovah; to bo omo- predvsem konkretne pravice, obveznosti
gočilo opredeljevanje planskih osnov za in odgovornosti delavcev v teh skupnouresničevanje družbeno dogovorjenih stih za uresničitev ciljev in nalog, ki so
kadrovskih ciljev, ter v okviru dolgoroč- opredeljene v samoupravnih sporazumih
nega razvoja tudi dolgoročno projekcijo o temeljih planov temeljnih in drugih orrazvoja kadrov, skladno s cilji in smerni ganizacij združenega dela, za katere derazvoja materialne proizvodnje, družbe- lovne skupnosti opravljajo deta skupnega pomena, in postopke, po katerih denih dejavnosti in družbe kot celote;
- iz osnutka ni dovolj jasno razvidno, lavci v delovnifi skupnostih planirajo svoj
ali se planiranje v temeljni organizaciji razvoj;
- skupščina podpira opredelitev dovsebinsko začne z opredeljevanjem
smernic in elementov, ali pa z določa- govorov o temeljih pianov družbenopolinjem temeljev plana temeljne organizaci- . tičnih skupnosti kot usklajeno sintezo raje; določeno nejasnost povzroča oprede- zvojnih možnosti in dohodkovnih obvezlitev temeljev plana temeljne organizacije nosti iz sporazumov o temeljih pianov
združenega dela, ki naj vključujejo smer- udeležencev teh dogovorov; vendar je
nice za plan temeljne organizacije zdru- treba jasneje opredeliti, da naj sporazumi
ženega dela in elemente za sklepanje sa- o temeljih planov pomenijo tudi podlago
moupravnih sporazumov o temeljih pla- za sprejemanje odločitev o razporejanju
nov, torej nad ravnijo temeljne organiza- dohodka, dogovori o temeljih planov pa
cije združenega dela; nerazčiščeno osta- lahko vsebujejo le tiste konkretne (doporočevalec

hodkovne) obveznosti, ki so predhodno
usklajene v smernicah in elementih za
sprejemanje teh samoupravnih sporazumov. Zato dogovor o temeljih plana praviloma ne more biti sklenjen brez predhodno sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov (32. člen, drugi
odstavek) in mora to postati obveznost
postopanja pri planiranju. To mora veljati
tudi za vse samoupravne interesne skupnosti v dejavnostih posebnega družbenega pomena, ko združevanja sredstev lahko temelji le na predhodno usklajenih
elementih članov samoupravnih interesnih skupnosti za sporazume o temeljih
planov samoupravnih interesnih skupnoti; kljub tako jasnim načelnim izhodiščem v osnutku zakona izpeljava teh načel ni dosledna, saj je npr. večkrat opredeljeno, da se z dogovori o temeljih planov prevzema tudi materialne obveznosti; glede obveznosti Izvršnega sveta, ki
mora skrbeti za izvajanje družbenega
plana, je treba posebej opredeliti tudi
njegovo odgovornost v primerih, ko se
ne uresničujejo obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana in
iz družbenega plana oz. dogovora o njegovih temeljih. V takih primerih bi moral
zakon zavezati izvršni svet, da oceni
vzroke za neizpolnjevanje planskih nalog
in da na osnovi take ocene ukrepa za
uresničitev sprejetih obveznosti; šele na
podlagi take ocene naj bi izvršni svet
predlagal skupščini družbenopolitične
skupnosti spremembe ali dopolnitve
plana;
- skupščina meni, da vloga odbora
podpisnikov dogovora o temeljih plana
ni ustrezna glede na to, da imajo te iste
naloge vsi udeleženci dogovora; pri tem

se postavlja vprašanje, v kolikšni meri in
kako kvalitetno lahko odbor podpisnikov
ugotavlja celovite posledice predlaganih
sprememb in dopolnitev glede na dogovorjene usmeritve v družbenem planu SR
Slov.enije; zato je rešitev v zveznem zakonu (120. člen) ustreznejša, ker opredeljuje organe usklajevanja pri izvršnih organih družbenopolitičnih skupnosti, kar bi
bilo treba izpeljati tudi v fem zakonu in
pri tem upoštevati tudi vlogo planskih
poslovnih skupnosti, ki bi jih bilo mogoče kot dohodkovno zaokrožene asociacije združenega dela uveljaviti kot delegatsko bazo pri samoupravnem oblikovanju
takega usklajevalnega organa; prav tako
je treba opredeliti obveznosti izvršilnih
organov družbenopolitičnih skupnosti, ki
morajo s svojimi ukrepi omogočiti sporazumevanje in dogovarjanje in tako uresničevati skupne razvojne usmeritve;
. - skupščina se zavzema za trdnejšo
opredelitev odgovornosti subjektov
družbenega planiranja, saj gre vsaj za
dva vidika odgovornosti in sicer za dohodkovni vidik v primerih, če obveznosti
v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana in dogovorih o temeljih planov nimajo dohodkovne podlage, ter za odgovornost v primeru neizpolnjevanja že
sprejetih obveznosti. Pri tem ocenjuje, da
je posebej pomemben prvi vidik, saj pomeni v bistvu neodgovorno prevzemanje
obveznosti iz dohodka in to hkrati pomeni tudi nerealno planiranje. Obenem meni, da je potrebno ponovno presoditi, ali
so obveznosti ukrepanja nosilcev planiranja za uresničevanje samoupravnih
sporazumov o temeljih planov v osnutku
ustrezno opredeljene.

3. Skupščina ugotavlja, da v dosedanji
razpravi o zakonskem osnutku še ni bilo
mogoče v celoti soočiti predlaganih rešitev s samoupravno prakso in bo treba do
priprave predloga zakona to pomanjkljivost odpraviti. Hkrati je treba v nadaljevanju razprave vso pozornost usmeriti v
iskanje tistih celovitih rešitev, ki bodo
dejansko odražale skupne interese pri
zakonskem urejanju enega najpomembnejših področij uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v
vseh samoupravnih organizacijah in
skupnostih. Hkrati pa ugotavlja, da so
doslej posredovana mnenja In pripombe
skladna z opredelitvami v tem aktu.
Izvršni svet naj zato ob pripravi zakonskega predloga upošteva ta stališča,
prav tako pa naj prouči in upošteva tiste
pripombe iz razprave, ki prispevajo k jasnejši opredelitvi določenih še odprtih
vprašanj.
4. Vsebina in obseg dosedanjih predlogov iz razprave o osnutku zakona terjajo veliko odgovornost predlagatelja pri
pripravi predloga zakona. Zbor zavezuje
predlagatelja, da pred formalno določitvijo besedila predloga zakona omogoči
v Skupščini SR Slovenije predhodno razpravo.
5. Glede na novosti, ki jih uvajamo z
zakonom in še niso upoštevane v družbeni aktivnosti za pripravo družbenih planov za obdobje 1981-1985, naj se predlagatelj čimprej jasno opredeli po kakšnih
skupno opredeljenih postopkih in fazah
bomo pripravljali družbene plane za naslednje srednjeročno obdobje.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu

Zbor združenega dela zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije je na 23. seji dne 19. julija
1979 obravnaval osnutek zakona o
zdravstvenem varstvu in na podlagi
drugega odstavka 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
t Osnutek zakona o zdravstvenem
varstvu se sprejme.
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
Izvršni svet upošteva predvsem naslednje:
- v predlogu zakona je treba opredeliti
ustrezno rešitev, ki bo omogočila na področju zdravstvenega varstva uzakonitev
domicilnega principa pripadnosti prispevkov v smislu 111. člena Ustave SR
Slovenije. Taka rešitev bi olajšala planiranje na področju zdravstva in omogoči-

poročevalec

la učinkovitejše uresničevanje sistema
solidarnosti. V zvezi z opredelitvijo domicilnega principa v predlogu zakona o
zdravstvenem varstvu je potrebno proučiti ali je potrebno predlagati kakšne
spremembe oziroma dopolnitve zveznega zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma
pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks;
- do predloga zakona je potrebno
preučiti primernost predlaganih virov za
posamezne dele programov zdravstvenega varstva. Zbor soglaša z določbo 17.
člena osnutka zakona, da se iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela
zagotavljajo sredstva za obvezni obseg
zdravstvenega varstva; preučiti pa je potrebno, kako zagotoviti sredstva za zadovoljevanje drugih potreb in interesov,
prav tako pa tudi, ali je osebni dohodek
ustrezen vir za financiranje preostalih
zdravstvenih dejavnosti;
- v skladu z ustreznimi določbami zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela naj predlog zakona predvidi

možnost intervencije družbenopolitične
skupnosti ne le na obvezni obseg zdravstvenega varstva, temveč tudi za tisti del
programa zdravstvenega varstva, ki je zagotovljen na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih plana in vključen v
dogovor o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti;
- v predlogu zakona je treba natančneje opredeliti v kakšnih postopkih in
pred katerimi organi lahko delovni ljudje
in občani uveljavljajo svoje pravice na
področju zdravstvenega varstva. Zagotoviti je potrebno uveljavljanje pravic in s
tem možnost pritožbe znotraj zdravstvene skupnosti, pri opredeljevanju varstva
pravic in postopkov pred samoupravnimi
sodišči pa se je potrebno izogniti doslej
ugotovljenim slabostim na tem področju.
4. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči pripombe, mnenja in
stališča izražena v delovnih telesih skupščine in zbora ter v razpravi na seji zbora
in do njih zavzame stališče.
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
analize dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih
območij v SR Sloveniji

Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne
23. julija 1979 obravnavala analizo dosedanjega razvoja sedanjega položaja
in problematike manj razvitih območij v
SR Sloveniji in na podlagi 244. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
na osnovi analize dosedanjega razvoja,
sedanjega položaja in problematike manj
razvitih območij v SR Sloveniji podpirata
'temeljne ugotovitve in predloge Izvršnega sveta za nadaljnjo aktivnost vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti pri skupnih prizadevanjih za skladnejši regionalni razvoj Slovenije in pri tem poudarja, da
je za hitrejši razvoj manj razvitih območij
posebno pomembno, da se do konca tega srednjeročnega obdobja čim dosledneje uresničijo naloge, prevzeto z družbenim planom in dogovorom o njegovih
temeljih ter družbenem dogovoru o pospeševanju skladnejšega regionalnega

razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980:
- 2. Zbor združenega dela in Zbor občin
zato pozivata vse organizacije združenega dela, občinske skupščine Gospodarsko zbornico Slovenije in druge samoupravne subjekte, da analizo s temeljnimi
ugotovitvami in predlogi podrobno
obravnavajo in ocenijo svoje uresničevanje samoupravno dogovorjenih nalog,
posebej še z vidika neizkoriščenih možnosti za samoupravno dohodkovno povezovanje združenega dela ter za načrtnejše in bolj organizirano koriščenje naravnih in drugih prednosti manj razvitih
območij. Obravnavajo pa naj jo tudi z
vidika planskih usmeritev za naslednje
srednjeročno obdobje.
3. Tudi v naslednjem srednjeročnem
obdobju bo kljub ugodnim rezultatom pri
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja potrebno nadaljevati z organizirano družbeno aktivnostjo. Sedanji sistem pospeševanja bo potrebno izpopolniti in prilagoditi novim razmeram. Preveriti bo potrebno sedanje kriterije za
teritorialno opredeljevanje manj razvitih

območij. Z dopolnjenimi oziroma spremenjenimi kriteriji, ki terjajo širšo družbenopolitično verifikacijo, moramo
ustvariti možnosti za še uspešnejše pospeševalne ukrepe in akcije združenega
dela na geografsko širše zaokroženih območjih, kar naj omogoča občinam ob
njihovem še bolj organiziranem in tesnejšem sodelovanju uveljaviti njihove odgovornosti za lastni razvoj. Zaradi razlik v
doseženi stopnji razvitosti bo potrebno
predvideti uporabo diferenciranih pospeševalnih ukrepov; za manj razvita obmejna območja pa se dogovoriti za dodatne pospeševalne ukrepe.
Zato naj Izvršni svet pospeši pripravo
kriterijev za ugotavljanje stopnje razvitosti in s tem omogoči pravočasno konkretnejšo podlago za opredeljevanje nalog in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih
skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje.
•
.4. Izvršni svet naj pri dopolnjevanju sistema pospeševanja skladnega regionalnega razvoja SR Slovenije upošteva tudi
razpravo na seji zbora.

STALIŠČA IN PREDLOGI
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize
^
dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v
SR Sloveniji
Družbenopolitični zbor je na
seji dne 23. julija 1979 obrav'
naval analizo dosedanjega
razvoja, sedanjega položaja
in problematiko manj razvitih
območij v SR Sloveniji in na
podlagi 88. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
Stališča in predloge
1. Družbenopolitični zbor
ugotavlja, da se osnovne naloge na gospodarsko manj razvitih območjih v SR Sloveniji
ustrezno uresničujejo in je na
teh območjih dosežena relativno hitrejša gospodarska rast.
Analiza dosedanjega razvoja,
sedanjega položaja in proble-
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matike manj razvitih območij v
SR Sloveniji daje ustrezno
osnovo za nadaljnje ukrepanje
na tem področju.
2. Združeno delo iz razvitejših območij se še vedno premalo vključuje v razvoj manj
razvitih in je premalo naložbenih programov za dohodkovno
povezovanje pri skupnih vlaganjih. V bodoče bo treba z
dodatnimi ukrepi ekonomske
politike še naprej pospeševati
skladnejši razvoj SR Slovenije
na temelju samoupravnega
dogovarjanja. Pri tem se bo
morala v večji meri vključiti
Gospodarska zbornica, ki bi s
strokovnimi utemeljitvami naložb prek bank in neposrednega samoupravnega združevanja vplivala na usmerjanje na-

ložb. Da bi povečali možnosti
za produktivno zaposlovanje
bo treba z dodatnimi ukrepi
ekonomske politike investicije
usmeriti na ta območja, ki praviloma še imajo potrebe in
možnosti za zaposlovanje.
3. Pri nadaljnji krepitvi gospodarskega razvoja manj razvitih bo treba posvetiti posebno pozornost razvoju malega
gospodarstva, ki pa je lahko le
dopolnilnega značaja in samo
ne more biti nosilec nadaljnjega gospodarskega razvoja na
teh območjih.
4. Družbenopolitični zbor
meni, da bo treba v nadaljnjem
razvoju družbenih dejavnosti
na manj razvitih območjih le-te
obravnavati v večji odvisnosti

od združenega dela in omogočiti intenzivnejši razvoj gospodarske baze, ki bo tako omogočila tudi večji in hitrejši razvoj družbenih dejavnosti.
5. Pri obravnavanju problemov manj razvitih območij bo
treba, zlasti pri iskanju ustreznih rešitev razlikovati med problemi, ki so značilnost samo
manj razvitih in tistimi, ki so
skupni za celotno Slovenijo.
Pri tem bo treba v bodoče uveljavljati sintetične kazalce razvitosti. Glede na to, da občina
ni najustreznejša enota za
ugotavljanje stopnje razvitosti
bi kazalo kot enote opredeliti
geografska območja, za katera
ni nujno, da se ujemajo z območji občin.
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STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985

Družbenopolitični zbor je na
seji dne 23. 7. 1979 obravnaval predlog srnernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika
Družbenopolitičnega zbora
sprejel ta-le
stališča
1. Družbenopolitični zbor
meni, da so osnovna izhodišča
in usmeritve, ki so opredeljene
v smernicah sprejemljive, ker
vsebujejo glavne usmeritve za
dosego ciljev razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju,
zlasti na področju povečevat
nja produktivnosti dela, večjega vključevanja v mednarodno
delitev dela in v tem okviru
večje rasti izvoza, stabilizacijske usmeritve in učinkovitejšega samoupravnega dohodkovnega povezovanja na področju
investicij in pomenijo jasno
usmeritev za vse subjekte
družbenega planiranja.
2. V nadaljnjih postopkih
pripravljanja družbenega plana bo treba preveriti realnost
ocen o možnostih nadaljnjega
razvoja, izhajati iz doseženih
rezultatov ter upoštevati vpliv
že uveljavljenih ter pričakovanih sprememb na domačem in
mednarodnem trgu.
3. Družbenopolitični zbor
meni, da bo treba čimprej oceniti in se opredeliti aH lahko le
en dogovor povzame številne
obveznosti udeležencev o temeljih planov ali pa bi bilo
ustrezneje skleniti več dogovorov o temeljih planov, ki bi
bili lahko mnogo konkretnejši
in bi že v sedanji fazi planiranja omogočili priprave za
sprejemanje elementov za samoupravne sporazume o temeljih planov.

4. Potrebno je poudariti potrebo po višjih oblikah sodelovanja na področju mednarodne menjave pri čemer bi bilo
treba rast izvoza določneje vezati na rast industrijske proizvodnje, pri čemer je treba zagotoviti hitrejšo rast izvoza od
rasti družbenega proizvoda.
5. ' V nadaljnjih fazah pripravljanja družbenega plana
bo treba konkretizirati usmeritve na področju energetike
glede na razpoložljive vire, zlasti domače in to z vidika racionalnejše porabe; jasneje je treba opredeliti razvoj kmetijske
proizvodnje in posvetiti posebno pozornost doslednejšemu
uresničevanju družbenoekonomskih . odnosov, v kmetijstvu; na področju prometne
infrastrukture bo treba konkretizirati kontinuiteto izgradnje nekaterih objektov v zvezi z
mednarodnimi obveznostmi
na podlagi analize celovitih
družbenih stroškov razvoja
posameznih prometnih panog
ter urediti sistem samoupravnega združevanja sredstev in
čim prej zakonsko urediti to
področje. Na teh in drugih področjih družbenega razvoja je
treba v naslednjih fazah družbenega planiranja opredeliti
družbene kriterije za investicijska vlaganja.
6. Družbenopolitični zbor
meni, da je treba v smernicah
dati ustrezno mesto kulturnemu delovanju ter širši in kakovostnejši dostopnosti kulturnih dobrin. Prav tako je potrebno pri opredelitvi pogojev
življenja in dela kot funkcije
večanja družbene produktivnosti dela jasno opredeliti socialno politiko v naslednjem
srednjeročnem obdobju. Prav
tako bo treba opredeliti naloge
na področju stanovanjskega
gospodarstva in to z vidika stališč, sklepov in priporočil za

nadaljnji razvoj samoupravnih
družbenoekonomskih
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji.
7. Zbor poudarja, da je pripravljanje organizacijskih in
strokovno ekonomskih osnov
planiranja v širših asociacijah
združenega dela eden od osnovnih pogojev za premagovanje ozkega podjetniškega planiranja in hkrati osnova za širšo družbeno aktivnost. Zato je
treba podrobneje opredeliti
naloge za delovanje gospodarskih zbornic in splošnih združenj, zlasti glede njihove vloge
pri vzpodbujanju samoupravnega piansko-poslovnega povezovanja združenega dela in
hitrejšemu uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v
SOZD. Prav tako je potrebno
opredeliti vlogo gospodarskih
zbornic in samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino pri organiziranem nastopanju na tujih
trgih ter pri samoupravnem
povezovanju pri skupnem
ustvarjanju deviznega dohodka.
8. Informacijski sistem je
neučinkovit in neracionalen in
daje pretežno neprimerljive ali
nepopolne podatke, kar je ena
od temeljnih kršitev Zakona o
združenem delu. To ogroža
osnove samoupravnega položaja delavcev v združenem delu in otežuje delavcem doseganje boljših rezultatov pri delu, poslovanju in upravljanju s
sredstvi družbene reprodukcije. Na ravni družbenopolitičnih
skupnosti pa obstoječi sistem
informacij ne omogoča pravočasnega ukrepanja, zato je pogosto potrebno zelo pomembne ukrepe sprejemati na osnovi ocen. Zaradi tega je treba
opredeliti konkretne obveznosti za čimprejšnjo vzpostavitev

celovitega informacijskega sistema.
9. Družbenopolitični zbor
meni, da se v smernicah v VII.
točki ni potrebno posebej
opredeljevati do vsebine analize razvojnih možnosti. Analitsko gradivo je namreč strokovni pripomoček vsem subjektom planiranja, ko bodo svoje
planske odločitve usklajevali z
vsebino razvojnih usmeritev.
Tudi sicer je karakter analize
možnosti nadaljnjega razvoja
že jasno opredeljen v zakonu o
temeljih sistema družbenega
planiranja in družbenem planu
Jugoslavije.
10. Družbenopolitični zbor
predlaga pristojnima zboroma,
da
sprejmeta
naslednje
amandmaje:
- v točki I. na strani 68 naj
se v prvem odstavku črtajo besede »ter skupno ocenjeni«,
tako "da se prvi odstavek v celoti glasi: »S smernicami za
pripravo družbenega plana SR
Slovenije Skupščina SR Slovenije ob upoštevanju analiz
možnosti in pogojev za razvoj
opredeljuje skupne cilje, izhodišča, usmeritve in okvire politike družbenega razvoja za
srednjeročno
obdobje
1981-1985;
- v V. točki se na koncu drugega odstavka doda besedilo,
ki se glasi: »Za uresničevanje
interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih
pa tudi širše, bo pomembno
združevanje sredstev delovnih
ljudi in občanov in še zlasti
prostovoljno delo mladine.«;
- na strani 70 se v tretjem
stolpcu za sedanjo prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »politika in obveznosti udeležencev družbenega dogovora glede ustvarjanja in razporejanja dohodka ter delitev
sredstev za osebne dohodke".

o
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INFORMACIJA
o izvajanju zakona o varstvu pred hrupom v naravnem
in bivalnem okolju - povzetek

v

Skupščina SR Slovenije je z zakonom o varstvu pred hrupom normativno in regulativno opredelila in uredila dovoljene
ravni hrupa, obvezale družbene subjekte, da preprečujejo in
omejujejo hrup in postopno zmanjšujejo nedovoljeni hrup na
ogroženih območjih z namenom, da se zagotovijo delovnim
ljudem in občanom razmere za zdravo življenje, bivanje in
rekreacijo. <
V poročilu je orisano izvajanje zakona in ravnanje posameznih nosilcev (od krajevnih skupnosti in organizacij združenega dela do organov republike), kakor tudi pregled aktivnosti teh nosilcev, zlasti občinskih skupščin, ki jih omogočajo
fakultativno določbe zakona.
Neposredne obveznosti republike je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije izpolnil, saj je izdal izvršilne predpise, ki jih
določa zakon in zagotovil, da pristojne inšpekcijske službe
izvajajo ustrezen nadzor.'
Poročilo ugotavlja, da skupščine občin niso sprejele predpisov v skladu z zakonom, na podlagi katerih bi.po območjih
mogle opredeliti najvišje dopustne ravni hrupa in določiti
pred hrupom zavarovana območja.
Prav tako ni bilo načrtnih raziskav hrupa, na podlagi
katerih bi mogle pripraviti sanacijske programe in jih vključiti
v razvojne, prostorske in urbanistične dokumente.
Nekatere organizacije združenega dela so uspešno razreševale svoje probleme zlasti z modernizacijo tehnologije in z
boljšo organizacijo dela,, marsikje pa še podcenjujejo vpliv
hrupa na storilnost in na zdravje ljudi in so le v kritičnih
primerih pripravile sanacijske ukrepe na pobudo oziroma
pritisk občanov, družbenopolitičnih skupnosti ali inšpekcij.
Pri projektiranju novih objektov in modernizaciji starih pa se
že kaže večja skrb za zagotovitev zdravih in varnih življenjskih
ali delovnih razmer ter upoštevajo normative za hrup, čeprav
so še ostale težave ob rekonstrukcijah in novogradnjah cest v
gosto naseljenih območjih.
Krajevne skupnosti učinkovito opozarjajo na probleme zaradi hrupa in onesnaževanja okolja, toda doslej še niso začele
s sistematičnim ugotavljanjem in registriranjem virov hrupa.
Nekatere krajevne skupnosti so neposredno zahtevale podporo republiških organov, zlasti v razpravah o načrtovanju
mestnih obvoznic, pri rekonstrukcijah mestnih cest, načrtovanjih novih stanovanjskih sosesk, postavljanju hrupnih obratov
in rabi ropotajočih sredstev, glede lokacije strelišč itd.
Stanovanjske soseske praviloma gradijo po zazidalnih načrtih, ki so starejšega datuma in ne upoštevajo maksimalno
dovoljenih ravni hrupa.
Prizadevanja krajanov za varstvo pred hrupom večinoma
nimajo pričakovanega učinka zaradi premajhne povezanosti
znotraj krajevnih skupnosti in nezadostnega sporazumevanja
občanov z drugimi dejavniki na območju krajevnih skupnosti.
Na podlagi Informacije o'izvajanju Zakona o varstvu pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju ugotavlja Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, da z zakonom o varstvu pred hrupom
določene sanacijske in preventivne ukrepe uresničujemo le
deloma in so zato potrebne nove spodbude in ukrepi. ZaskrbIjivo je dejstvo, da hrup v bivalnih območjih še vedno narašča.
Sklepne ugotovitve in predlogi ukrepov:
Zaradi učinkovitejšega varstva pred hrupom je potrebno
naslednje ravnanje:
1. Republiški sekretariat za urbanizem in Republiški sekretariat za industrijo zaostrita pogoje za lokacijo, gradnjo in
obratovanje objektov širšega pomena zlasti na območjih bolnišnic, zdravilišč, vzgojnoizobraževalnih ustanov, rekreacijskih in naravovarstvenih območjih, čistih in pretežno stanovanjskih območjih.
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2. Republiški inšpektorat dela posveti pozornost nadzoru
virov za povzročanje hrupa in zaostri sprejemanje ukrepov za
preprečevanje .oziroma omejevanje hrupa v organizacijah
združenega dela.
3. Republiški sanitarni inšpektorat zaostri nadzor nad izvajanjem določil zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, zlasti na območjih bolnišnic in zdravilišč, rekreacijskih in
naravovarstvenih območjih, na območjih šol in otroško^varstvenih ustanov ter stanovanjskih območjih.
4. Republiški sekretariat za urbanizem in Republiški komite za varstvo okolja ob predlaganju posebno zavarovanih
območij širšega pomena upoštevata ukrepe za izvajanje
ustreznih režimov z vidika varstva pred hrupom (Triglavski
narodni park, Spominski parkTrebče itd.).
5. Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem ter Republiški komite za varstvo okolja sodelujeta z
občinskimi skupščinami pri opredeljevanju in vključevanju
ukrepov preprečevanja in omejevanja hrupa v naravnem in
bivalnem okolju v planske naloge za naslednje srednjeročno
obdobje.
6. Organi za notranje zadeve v navodilih za ukrepanje organov za notranje zadeve za izvajanje ukrepov varstva dobrin
splošnega pomena in vrednot čovekovega okolja posvetijo
večjo pozornost izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejevanje hrupa v naravnem in bivalnem okolju.
7. Republiški komite za promet in zveze prouči možne
prometne režime v naseljenih in posebno zavarovanih območjih za omejevanje in zmanjševanje hrupnosti do dovoljenih ravni hrupa. Svoje predloge posreduje pristojnim občinskim upravnim organom.
Skupščinam občin priporočamo da:
- na podlagi predlogov krajevnih skupnosti in organizacij
združenega dela sprejmejo odloke o razvrstitvi območij glede
na namensko, rabo in dovoljeno stopnjo hrupnosti, v katerih
določijo tudi posebno zavarovana območja;
- pri izdelavi in sprejemanju družbenih planov dosledno
upoštevajo in uveljavljajo vse potrebne ukrepe varstva pred
hrupom, zlasti pa s smotrnim načrtovanjem preprečujejo
gradnjo hrupnih industrijskih ali drugih objektov tam, kjer
motijo bivalna območja, kakor tudi širjenje bivalnih naselij v
hrupna območja industrije, prometa itd.;
- opravijo presojo urbanističnih dokumentov (urbanističnih
in zazidalnih načrtov) z vidika varstva pred hrupom;
- pripravijo in sprejemajo na podlagi sanacijskih programov organizacij združenega dela in predlogov krajevnih
skupnosti sanacijske programe občin, ki so podlaga za vključevanje ukrepov varstva pred hrupom v planske naloge za
naslednje srednjeročno obdobje.
Krajevnim skupnostim priporočamo da:
- ugotovijo (inventarizirajo) povzročitelje hrupa in njegove
posledice vsaka na svojem območju;
- predlagajo ustrezne sanacijske ukrepe in programe za
razreševanje problemov nedovoljenega hrupa v okolju vsem
prizadetim dejavnikom;
- glede kritičnih primerov neposredno poročajo skupščinam občin in pristojnim inšpekcijam obenem s predlogi za
ukrepe. Kadar pa v teh prizadevanjih naletijo na težave, ki
terjajo odločno intervencijo, o tem neposredno obvestijo tudi
Republiški komite za varstvo okolja;
- z organizacijami združenega dela in drugimi družbenimi
dejavniki, ki upravljajo hrup povzročujoče dejavnosti, neposredno obravnavajo vse primere nedovoljenega hrupa in
predlagajo rešitve ter zapisnike o teh dogovorih ali poročila o
problemih pošljejo pristojnim skupščinam občin.
Organizacijam združenega dela, delovnim skupnostim in
vsem drugim dejavnikom, ki upravljajo hrup povzročujoče
dejavnosti, priporočamo:
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- da zaradi odgovornosti do vseh, ki jim hrup njihovih
proizvodnih, transportnih ali drugih sredstev otežuje delo,
moti mir v naseljih in škoduje zdravju ali počutju ljudi skrbno
proučijo vse vire hrupa in njegove škodljive učinke ter sprejemajo programe za odpravo neprimernega hrupa oziroma odstranijo takšne dejavnosti iz zavarovanih območij;
- da o teh problemihseznanijo organe za varstvo okolja v

pristojnih občinah, kjer so hrup povzročujoče dejavnosti in jih
obvestijo o sanacijskih programih in rokih, ko jih bodo uresničili;
- da prizadete občane oziroma krajevne skupnosti, organizacije ali skupnosti obvestijo o svojih prizadevanjih za sanacijo razmer in se z njimi dogovorijo o skupnih akcijah.

MNENJA IN PREDLOGI
Republiškega sveta za gospodarski razvoj in
ekonomsko politiko o nekaterih vprašanjih razvoja
cestne infrastrukture v SR Sloveniji

Pri tem je svet upošteval osnutek mnenj in predlogov, ki jih
je po predhodnih posvetih s pristojnimi organi in organizacijami pripravila delovna skupina Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, kakor tudi naslednja
gradiv
- Problematika razvoja cestne infrastrukture v SR Sloveniji, (pripravil Republiški komite za promet in zveze, 23. 3.
1979.);
- Izpostavljene dileme v zvezi z omenjeno problematiko,
(pismo predsednika Republiškega komiteja za promet in
zveze predsedniku Republiškega sveta za gospodarski razvoj
in ekonomsko polit/ko z dne 26. 3. 1979.);
- Informacija o možnih spremembah v virih sredstev, namenjenih za modernizacijo in rekonstrukcijo cestnega
omrežja v SR Sloveniji, (pripravil Republiški sekretariat za
finance, 6. 4. 1979.);
- Informacija o odprtih vprašanjih v zvezi s financiranjem
avtoceste »Bratstvo-enotnost«, (pripravili Zvezni komite za
promet in zveze, Zvezni sekretariat za finance in Zvezni zavod
za družbeno planiranje, februar 1979.);
- Dopolnitev informacije o odprtih vprašanjih v zvezi s
financiranjem avtoceste »Bratstvo-enotnost«, (pripravil Republiški komite za promet in zveze, 5. 4. 1979.);
- Informacija o dosedanjih ukrepih in poteku akcije za
realizacijo meddržavne pogodbe o izgradnji predora skozi
Karavanke, (pripravil Republiški komite za promet in zveze, 6.
4. 1979).
Na podlagi predloženega gradiva in po obširni razpravi je
republiški svet sprejel naslednja mnenja in predloge:
Svet je menil, da je potrebno obravnavati in oceniti uresničevanje planskih usmeritev v tej dejavnosti in opraviti prve
izmenjave in usklajevanje mnenj na začetku novega srednjeročnega in dolgoročnega obdobja. To tembolj, ker materialne
naloge lahko s svoje strani spodbujajo preobrazbo družbenih
odnosov v cestnem gospodarstvu. Preobrazbe družbenih odnosov pri tem ne gre izključno vezati za zakon o cestnih
skupnostih oziroma za zakon o cestnem gospodarstvu, ki je v
pripravi.
Predloženo gradivo, še posebej »Problematika razvoja
cestne infrastrukture v SR Sloveniji«, se lahko uporabi kot
izhodišče za predvidene razprave in že daje nekatere usmeritve za izvedbo sprejetih planskih nalog tekočega srednjeročnega plana izgradnje in vzdrževanja cestnega, še posebej
magistralnega omrežja in glede planiranja teh nalog v naslednjem srednjeročnem obdobju. Na podlagi predloženega gradiva in dosedanjih razprav je ostalo še vedno nekaj odprtih
vprašanj, zlasti:
1. ocena dosedanje izvedbe nalog tekočega srednjeročnega plana izgradnje magistralnega in regionalnega cestnega
omrežja v SR Sloveniji, ob upoštevanju možnosti financiranja
izgradnje in vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest v
zadnjih dveh letih tega srednjeročnega plana;
2. preobrazba družbenoekonomskih odnosov v cestnem
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gospodarstvu in prilagoditev virov financiranja novi organiziranosti;
3. možne smeri razvoja cestne infrastrukture v naslednjem
srednjeročnem obdobju upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz
sklenjenih meddržavnih pogodb, Osimskih sporazumov in
dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj
magistralnih cest;
4. Povezovanje projektivnih organizacij z gradbeno operativo in investitorji z vidika priprave projektov in vprašanje cen
na področju nizkih gradenj.
Ad 1)
Ocena dosedanje izvedbe nalog tekočega
srednjeročnega plana izgradnje in vzdrževanja
magistralnega in regionalnega cestnega
omrežja v SR Sloveniji ob upoštevanju
možnosti financiranja teh nalog v zadnjih dveh
letih srednjeročnega plana.
Delež vlaganj v cestno prometno infrastrukturo za obdobje
1976-1980 je bil načrtovan v višini 2,4% od družbenega proizvoda družbenega sektorja. Realizacija vlaganj Republiške
skupnosti za ceste SR Slovenije v letih 1976-1978 je le malo
odstopala od navedenega, saj je bila 2,39% od družbenega
proizvoda.
Toda upoštevati je treba, da je bila rast družbenega proizvoda manjša od predvidene in je bil tudi obseg izvirnih
razpoložljivih sredstev Republiške skupnosti za ceste manjši
od načrtovanega. Konkretno je k temu prispeval izpad sredstev od prometnega davka od pogonskih goriv (nad 22,5%),
ker socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini
niso uresničile sprejetega dogovora o prerazporeditvi teh
sredstev za potrebe cestnega gpspo.darstva in manjši znesek
združenih sredstev temeljnih organizacij združenega dela po
4% stopnji, zaradi različnih olajšav. Pri tem je treba upoštevati, da ocene za leto 1979 kažejo ugodnejšo sliko, J<ar zadeva
združena sredstva TOZD.
Iz analize uresničevanja srednjeročnega plana vzdrževanja
in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za
obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 1978 ter ocene uresničevanja plana v letih 1979 in 1980 je razvidno, da je v letih
1976-1978 realizirano od srednjeročnega plana:
- 42,2% planiranih km modernizacije in rekonstrukcije
cest,
- 28,1% planiranih km novogradnje regionalnih cest,
- do konca leta 1979 bo končanih~57% planiranih km
magistralnih cest.
Taka realizacija je dosežena, čeprav je v prvih dveh letih
plana priliv sredstev realiziran v višini več kot 77% vseh
sredstev načrtovanih za celotno obdobje plana, vključno z
letom 1979 pa se predvideva, da bo priliv znašal za 27%. več
kot je predvideno za petletno plansko obdobje.
Razlogi za tako zaostajanje del so med drugim v nerealiziranih izvirnih dohodkih, zaradi strogih upravnih postopkov,
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velikih prekoračitvah planiranih pa tudi predračunskih vrednosti, zarad: pomanjkljive projektne dokumentacije, hitrega
porasta cen na nizkih gradnjah, siabi organiziranosti izvajalcev in zaradi drugih subjektivnih slabosti.
Glede možnosti financiranja planskih nalog izgradnje in
vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest v zadnjih dveh
letih srednjeročnega obdobja je potrebno podpreti:
- da se v letošnjem letu, glede na sedanje ocene priliva
temeljnega prometnega davka v odnosu na prevzete obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije, odstopi del prometnega davka Republiški skupnosti za ceste;
- sprejeti je treba predlog Zveznega sekretariata za finance, da se ob predlogu rebala'nsa proračuna federacije za
leto 1979 (predvidoma v septembru) dodelijo Zvezni upravi
carin sredstva za mejne prehode (nadaljnjih 105 mio din, od
tega okoli 80 mio din za mejne prehode na območju SR
Slovenije);
- prizadevanja po večji udeležbi Zvezne uprave carin pri
stroških izgradnje infrastrukture na cestnih mejnih prehodih;
- čimprej naj se spremene ustrezne določbe, ki se nanašajo na uporabo davčne osnove za republiški davek iz dohodka TOZD za združevanje sredstev TOZD za financiranje
cestne infrastrukture v zakonu o obveznem združevanju sredstev TOZD za financiranje odsekov avtocest v SR Sloveniji (Ur.
list SRS štev. 39/74) oziroma sproži postopek za spremembe
in dopolnitve ustreznih določb Samoupravnega sporazuma o
temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SRS
za obdobje 1976-1980. Davčna osnova za republiški davek iz
dohodka TOZD ne bi smela biti osnova za združevanje sredstev za financiranje cestne infrastrukture. Zaradi vsakoletne
spremembe davčnih olajšav se priliv sredstev za potrebe
izgradnje cest vsako leto spreminja, po pravilu zmanjšuje.
'Osnova za združevanje sredstev naj bi bil doseženi dohodek
zmanjšan za dogovorjene odbitne postavke ali pa doseženi
dohodek, stopnja pa bi bila lahko tudi diferencirana glede na
gospodarske dejavnosti. Obenem je potrebno najti dokončno
rešitev glede tega ali se združena sredstva TOZD v okviru
Republiške skupnosti za ceste (po 4% stopnji od davčne
osnove) še naprej vodijo v TOZD kot plasmaji aH pa naj se
odpišejo, glede na to, da Republiška skupnost za ceste ocenjuje, da ne bo sposobna vračati teh sredstev TOZD. Republiški svet ima v programu dela, obravnavo nekaterih odprtih
vprašanj v SIS materialne proizvodnje ter bo v tem sklopu
proučil tudi to vprašanje.
- glede najetja tujih posojil do konca tekočega srednjeročnega obdobja, ne moremo računati na druga, razen na že
angažirane kredite in verjetno s kreditom Mednarodne banke
za obnovo in razvoj (v višihi 35 mio$ za odsek avtoceste
Naklo-Koseze). Od dogovora republik in pokrajin o zadolževanju v tujini, ki pa še ni sprejet, bo odvisno ali bo lahko SR
Slovenija del kvote namenila posojilom za ceste. S tem v zvezi
pa je seveda odvisna tudi odločitev v SISEOT SR Slovenije na
katere nosilce in v kakšnem obsegu bo ta eventualni kredit
razporedila:
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Višino cestnine je treba določati skladno s politiko cen v SR
Sloveniji, pri tem upoštevati stroške za popravilo in vzdrževanje. Cene je potrebno usklajevati glede na dolžino odsekov in
višino cestnine v sosednjih državah, kar je bilo delno realizirano v juliju 1979.
Iz podane ocene se lahko ugotovi, da ne bo mogoče vseh
planskih ciljev, zlasti pa za izgradnjo magistralnih cest, realizirati do konca leta 1980.
Zaradi vsega navedenega je utemeljeno, da bi podpisniki
samoupravnega sporazuma čimprej obravnavali pobudo
Skupščine Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije za
spremembe in dopolnitve Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR
Sloveniji za obdobje 1976-1980, udeleženci družbenega dogovora pa naj bi nato obravnavali pobudo Skupščine Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije za spremembe in dopolnitve 7. člena dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980.
Ocenjuje se, da bo ob upoštevanju sprememb in dopolnitev
v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov ter z zagotovitvijo nakazanih dodatnih virov, možno v zadnjih dveh letih
izvajanja plana (1979-1980) delno nadomestiti zaostajanje,
tako, da bi bila realizacija v celotnem srednjeročnem obdobju
naslednja:
.
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- 57% planiranih km modernizacije in rekonstrukcije cest,
- 67% planiranih km novogradenj regionalnih cest in
- 67% planiranih km magistralnih cest (oziroma s preneseno nalogo izgradnje magistralne ceste Hoče-Arja vas, pa
skupaj 85% planiranih km).
Ad 2)
Preobrazba družbenoekonomskih odnosov v
cestnem gospodarstvu in prilagoditev virov
financiranja novi organiziranosti
Med pomembnimi razlogi, ki so vplivati na to, da postavljene naloge srednjeročnega plana razvoja pri gradnji cestnega omrežja v naši republiki prepočasi izvajamo, je treba
upoštevati tudi dejstvo, da še vedno ni sprejet republiški
zakon, ki naj bi opredelil vlogo samoupravnih interesnih
skupnosti za ceste. To je vplivalo, da še ni izvedena preobrazba družbenoekonomskih odnosov v cestnih skupnostih in
sploh v cestnem gospodarstvu. Skupnosti za ceste so organizirane in delujejo še po zakonskih določbah dveh republiških
zakonov, ki nista usklajena z ustavo.
Pripravo in postopek za sprejem tega zakona je treba pospešiti, vendar ob upoštevanju potrebnega časa za javno
razpravo. Republiški komite za promet in zveze, naj besedilo
novega osnutka zakona o skupnostih za ceste1 čimprej pripravi in posreduje v postopek Izvršnemu svetu.
Prilagoditev virov financiranja novi organiziranosti v cestnem gospodarstvu.
Glavni viri sredstev za izgradnjo. modernizacijo, rekonstrukcijo in vzdrževanje cestnega omrežja v naši republiki v
naslednjem srednjeročnem obdobju naj bi bili tisti, ki se
zbirajo od uporabe cestnega omrežja (pristojbine, ki se plačujejo od uporabe domačih in tujih motornih vozil, prispevek od
prodaje pogonskih goriv in cestnina). Tudi odstopljeni prometni davek, naj bi za razliko od neuresničenih predvidevanj v
tekočem srednjeročnem obdobju, postal za obdobje
1981-1985, eden od osnovnih virov financiranja, pri čemer je
potrebno zaradi enostavnejšega obračunavanja in vplačevanja pa tudi načrtovanja obsega pričakovanih prilivov sredstev
dati prednost povečanju deleža prispevka od prodaje pogonskih goriv v maloprodajni ceni tekočih goriv, odstopanje temeljnega prometnega davka pa obravnavati le kot korektiv
eventualno prenizkemu deležu, ki ga v vsakokratni ureditvi
maloprodajne cene predstavlja prispevek.
Za odstop sredstev prometnega davka se mora SR Slovenija bolj odločno zavzemati, skupaj z ostalimi socialističnimi
republikami in socialističnima avtonomnima pokrajinama v
okviru organov federacije, saj so zato sedaj bolj realni izgledi,
da se to doseže. V nasprotnem primeru bo sicer vprašljiva
realizacija dogovora republik in SAP o temeljih družbenega
plana Jugoslavije za razvoj magistralnih cest v tekočem obdobju in tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. Pri virih
sredstev za ceste naj se upoštevajo tudi združena sredstva iz
dohodka TOZD. Višina teh sredstev pa mora biti pred opredelitvijo samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje
1981-1985 realno ocenjena v skladu s predvidenimi možnostmi gospodarstva republike in usklajena s predvidenim
združevanjem za potrebe ostalih SIS materialne proizvodnje.
Tudi za naslednje obdobje je kot vir financiranja treba upoštevati domača in tuja posojila.
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da naj bi bili posamezni
viri financiranja cest v naslednjem srednjeročnem obdobju
ločeni glede na raven samoupravne organiziranosti v občinah
in republiki. Notranja delitev teh virov upoštevaje namene teh
del na cestah pa naj bi bila odvisna od planov vzdrževanja in
izgradnje cest. V teh planih bi se morala opredeliti minimalna
sredstva za normalno vzdrževanje cest. Omenjene planske
opredelitve bi morale delovati proti težnjam, da se cestna
podjetja v svoji temeljni dejavnosti usmerijo v novogradnje
cest.
Namene porabe omenjenih virov za financiranje cestne
infrastrukture bi bilo potrebno okvirno opredeliti že v dolgo1
Nekateri vidiki preobrazbe družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu so zajeti tudi v naslednjih toikah.
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ročnih planih izgradnje in vzdrževanja cest in v njih nakazati
globalne proporce med vzdrževanjem in novogradnjami cest,
v srednjeročnih planih izgradnje in vzdrževanja cest pa namene porabe teh virov bolj podrobno opredeliti in tudi konkretizirati njihove deleže za vzdrževanje in za novogradnje
cest.
Med domačimi viri bi kazalo upoštevati II. javno posojilo za
ceste. Vsekakor bi kazalo proučiti razpis II. posojila za ceste,
po možnosti že kencem prihodnjega leta, da bi vplačila dospela že v letih 1981-1982, ko bo po dosedanjih predvidevanjih kritično glede priliva drugih sredstev. Svet predlaga, da bi
se sredstva zbrana z II. javnim posojilom usmerila izključno v
gradnjo magistralnih cestnih odsekov, s tem, da bi bili odseki
točno opredeljeni v razpisu posojila, rok odplačevanja pa naj
bi bil nekoliko daljši od roka za I. posojilo.
Akcijo za izvedbo vpisa II. javnega posojila je treba politično
pripraviti in obenem realno prikazati objektivne in subjektivne
vzroke, ki .so vplivali, da vsi s planom predideni odseki ne
bodo realizirani. Pri tem moramo biti bolj realni pri ocenjevanju možnosti za izvedbo planiranih del, ki bodo financirana s
sredstvi II. javnega posojila.
Svet meni, da je potrebno, da vse republiške družbenopolitične organizacije dajo podporo nosilcem izvedbe te akcije in
tudi za to, da se vse akcije za eventualno izgradnjo drugih
cest in cestnih objektov vodijo posebej in da se za njih tudi
sredstva združujejo posebej.
Kot vir financiranja pa ne bi bil primeren davek iz osebnega
dohodka delavcev. Njegovo uvedbo za potrebe financiranja
cestne infrastrukture bi težko utemeljili, saj to tudi ne bi bilo v
skladu z določilom 109. člena Ustave SRS in 54. členom ZZD,
ki predvideva, da se davki, takse in druge davščine plačujejo
(Je) za zadovoljitev splošnih družbenih potreb, ki se financirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Res je, da bi
se ta sredstva zbrana z davkom lahko odstopila cestnim SIS,
vendar ta odstop ni mogoče primerjati z odstopom prometnega davka od goriva.
Zato bi, kar se tiče financiranja regionalnih in občinskih
cest, kot enega od virov za te namene uvedli tudi občinski
samoprispevek; s tem v zvezi bo Republiški sekretariat za
finance pripravil pregled dosedaj uvedenih samoprispevkov
in obremenitev občanov na tej osnovi.
Pri razmerju med domačimi ih tujimi viri sredstev, je treba
izhajati iz tega, da bodo dominantno vlogo imeli domači viri.
Upoštevati je potrebno, da bi prevelik delež tujih posojil za
ceste imel lahko neugodne posledice za ostale razvojne naloge iz prihodnjega plana. Po ustreznih določilih zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, se obseg
zadolževanja v tujini sprejema z vsakoletno projekcijo plačilne bilance Jugoslavije. Obseg zadolževanja v tujini naj bi bil
opredeljen že z dogovorom socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za srednjeročno obdobje. Odplačila tujih kreditov zat- financiranje avtocest naj se zagotovi
predvsem iz cestnin, ki jih je treba redno usklajevati s cenami
za gradnjo teh cest.
Zato je zaradi uporabe tujih kreditov v obdobju 1981-1985
nujno, pravočasno sprejeti dogovor Socialističnih republik in
SAP o ekonomskih odnosih s tujino. V njem je treba opredeliti
obseg in dinamiko zadolževanja v tujini in »ključ delitve" po
Socialističnih republikah in SAP, da se ne bi več ponovila
situacija glede zadolževanja v tujini v sedanjem srednjeročnem obdobju. Tuje kredite bi koristili v obsegu, ki nam ga bo
dovoljeval dogovor oz. bilančna pozicija republike.
Krediti domačih bank naj bi se v obdobju 1981-1985 uporabljali predvsem kot premostitveni v vmesnih obdobjih, ko ne
bi bilo na razpolago dovolj rednih virov. Krediti bi se najemali
le do takega obsega, da bi lahko anuitete odplačevali s sredstvi zbranimi od povečanja taks (zlasti na močnejša motorna
vozila) in s cestnino. Toda obstaja tudi ocena, da bi morali v
večji meri upoštevati kredite domačih bank kot vir financiranja. V nasprotnem primeru se bo sicer gradnja slovenskega
cestnega križa zavlekla na 15 do 20 let in ne kot je predvideno
(10-15 let), kljub temu, da bi se večji del sredstev za novogradnje usmerilo na magistralne in le deloma na ceste regionalnega pomena. Po tem mnenju, se bo dalo velike zaostanke
pri izvedbi planskih nalog nadoknaditi le uporabo kreditnih
sredstev.
Svet se glede financiranja cestnih del v prihodnjem srednjeročnem obdobju s krediti bank ni dokončno opredelil. Menil
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je, da je nujno predhodno izdelati osnutek bilance oblikovanja in namena sredstev za celotne investicije v republiki za to
obdobje, torej, ne le za cestno infrastrukturo.
Med domačimi kreditnimi viri je treba v večji meri kot
dosedaj angažirati prosta sredstva območnih zavarovalnih
skupnosti (zlasti npr. pri odpravi tako imenovanih »črnih
točk« in dr.). Zaradi tega je potrebno spodbuditi in izboljšati
sodelovanje med območnimi zavarovalnimi skupnostmi.
Skupnostmi za ceste in organi za notranje zadeve, da bi lahko
uskladili predloge za navedena vlaganja.
Kar zadeva razmerje med nevračljivimi in vračljivimi viri
sredstev, obstaja ocena (Republiška skupnost za ceste, da naj
bi bil ta odnos približno 60:40. Ta odnos je realen zlasti ko gre
za hitre ceste in avtoceste, kjer se v finačni konstrukciji kot vir
lahko upošteva tudi cestnina. Za vse druge ceste pa tak odnos
ne bi bil realen, saj ga SIS za ceste ne bi zmogel, razen kolikor
bi šlo za izredne kredite in če bi se lahko zagotovile dodatne
možnosti za odplačilo anuitet.
V pripravi novega srednjeročnega plana je treba izdelati
program akcije za uresničevanje preusmeritve dela tovorov s
cest na železnice. To nalogo naj opravijo Republiška skupnost za ceste in SIS za železniški in luški promet ob sodelovanju Gospodarske zbornice in Republiškega komiteja za promet in zveze.
Ad 3)
Možne smeri razvoja cestne infrastrukture v
naslednjem srednjeročnem gbdobju,
upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz
sklenjene mednarodne pogodbe, Osimskih
sporazumov in dogovora o temeljih
družbenega plana Jugoslavije za razvoj
magistralnih cest.
Kar zadeva materialni razvoj cestne infrastrukture v prihodnjem srednjeročnem obdobju, svet meni, da je treba pospešiti
izdelavo možnih variant razvoja. Razvojne variante na področju cestne infrastrukture 6i morale biti pripravljene v soodvisnosti z razvojnimi programi drugih prometnjh dejavnosti,
zlasti z železnico. O teh variantah je treba sprožiti razpravo pri
vseh nosilcih planiranja na tem področju.
V tej prvi fazi strokovnih priprav razvojnih rešitev se razmišlja o tem, da naj celotna prometna dejavnost vSR Sloveniji ne
bi bistveno povečala svojega deleža za nove naložbe v skupnih investicijah celotne gospodarske infrastrukture republike.
Prav tako naj bi po prvih globalnih ocenah cestno gospodarstvo zadržalo približno enak delež v družbenem proizvodu
republike kot ga ima v tekočem srednjeročnem planu.
Svet je menil, da bi kazalo v nadaljnjem proučevanju planskih usmeritev v prometni infrastrukturi proučiti variante po
katerih bi se za lokalne in regionalno cestno omrežje namenil
enak delež kot v sedanjem srednjeročnem planu, medtem ko
bi se predvsem za izgranjo avtocest in drugih magistralnih
cest ta delež v odnosu na sedanji delež, povečal.
Takšno usmeritev utemeljujejo prevzete meddržavne obveznosti in medrepubliški dogovor. Dosedanje uresničevanje
tega dogovora namreč kaže, da druge republike sprejete
obveznosti hitreje izpolnjujejo kot SR Slovenija.
Pri pripravah za izdelavo srednjeročnega plana vzdrževanja
in izgradnje regionalnih in magistralnih cest v SR Sloveniji za
obdobje 1981-1985 bi zato kazalo podpreti usmeritev v izgradnjo odsekov avtocest in hitrih cest slovenskega cestnega
križa vključno z obvoznicami v večjih središčih. Pri tem ima
poseben pomen gradnja avtoceste »Bratstvo-enotnost« in
obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih mednarodnih sporazumov (Osimski sporazumi), kar bi zahtevalo glede na veljavni
plan in njegovi realizaciji premik v korist magistralnih cest. To
naj bi bilo ob upoštevanju načel policentričnega razvoja SR
Slovenije tudi izhodišče za izdelavo samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih cest in najvažnejša sprememba, za katero se je treba zavzeti pri pripravi
dogovora o temeljih družbenega plana socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin za obdobje 1981-1985,
ki se bo nanašal na cestno gospodarstvo..
V osnovi je sprejemljiv predlog o eventualnem dodatnem
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zadolževanju za financiranje ceste »Bratstvo-eno tnost«.
Glede tega še tnso izoblikovana enotna stališča na ravni
federacije ter se je treba angažirati pri pripravi odločitve v
Skupščini SFRJ in nadaljevati z akcijo za dosego dogovora
med socialističnimi republikami in socialističnima avtonomnima pokrajinama o obsegu zadolževanja v tujini.
Glede financiranja predora pod Karavankami je treba glede
na meddržavno pogodbo med Avstrijo in Jugoslavijo kreditni
del, ki ga Jugoslavija oskrbi Avstriji, prav gotovo zagotoviti z
izločitvijo sredstev pred delitvijo (varianta: z udeležbo vseh
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin),
drugo pa je vprašanje tistega dela, ki ga bo koristila SR
Slovenija. Glede tega je možno nastopiti s predlogom, da se
tudi za ta del predora zagotovijo tuja sredstva tako, da se
izločijo pred delitivjo na republike in pokrajini. Vendar pa je
treba pri tem upoštevati možnost, da lahko s podobnimi
zahtevami za izjemno reševanje nastopijo tudi druge socialistične republike. Posebno vprašanje je razdelitev bremen
odplačil kreditov za gradnjo našega dela predora. O tem je
treba doseči poseben sporazum republik in pokrajin, ki bo
odraz niihovih objektivnih interesov za to gradnjo.
Dosedanji stroški projektne dokumentacije za predor so se
deloma morali pokrivati tudi iz deviznih sredstev, kar je doslej
ustvarjalo določene težave.
Ad 4)
Povezovanje projektivnih organizacij z
gradbeno operativo in investitorji z vidika
priprave projektov in cen na področju nizkih
gradenj.
Zmogljivost projektivnih organizacij niso osnovna ovira za
pravočasno izdelavo investicijske in druge dokumentacije za
nove oziroma rekonstruirane cestne odseke. Težave so še
vedno v dolgotrajnih urbanističnih postopkih, ki jih bo le
delno rešil novi zakon o urbanističnem planiranju.

Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
starostnem
zavarovanju kmetov

Skupščina SR Slovenije je
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občine dne 7. februarja sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov z
osnutkom zakona in naročila,
da Izvršni svet pripravi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem
zavarovanju kmetov, upoštevaje predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles, ter predloge, dane v razpravi na sejah
zborov.
Predlog zakona je pripravljen na podlagi sprejetega
osnutka zakona, in upošteva
predloge, dane v poročilih
skupščinskih teles, v glavnem
pa tudi dane v razpravah na
sejah zborov. Glede predlogov, ki jih po mnenju predla12
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gatelja ni možno sprejeti, so v
tej obrazložitvi navedeni razlogi.
Predlog zakona spreminja in
dopolnjuje samo naslednji dve
vrsti določb zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in
to:
- tiste, ki urejajo varstveni
dodatek socialno ogroženih
kmetov-borcev NOV;
- razen teh pa tiste, ki so v
zvezi z zakonom o preživninskem varstvu kmetov, ki ga je
Skupščina SR Slovenije sprejela 25. decembra 1978 (Uradni
list SRS, št. 1 79).
Predlog zakona ne posega v
ostali del zakona, ki ureja starostno zavarovanje kmetov
nasploh, in zato tudi ne načenja problematike invalidskega
zavarovanja kmetov nasploh.
Predlog zakona povzema ti-

Zaradi zmanjšanja stroškov in izboljšanja rezultatov pri
gradnji cest, je treba v dogovore med projektivnimi organizacijami in OZD, ki izvajajo gradbena deta na cestah na podlagi
načel samoupravljanja, povezovati tudi cse nosilce investicijskih del, še posebno Republiško skupnost za ceste. Pri realizaciji te naloge se bo poleg drugih dejavnikov angažiraln tudi
Gospodarska zbornica Slovenije.
S tako povezavo bi bil rešen del problemov na področju
izgradnje cestnega omrežja, ne bo pa se mogel razrešiti drugi
del, ki se nanaša na pridobivanje raznih soglasij. Zato je treba
pospešiti delo na novem zakonu o urbanističnem planiranju,
zlasti glede opredelitve organa, ki naj bi usklajeval mnenja pri
večjih posegih v prostor, kar bi tudi prispevalo k izboljšanju
dela na tem področju.
Gibanja cen na področju nizkih gradenj, ne bi smela bistveno odstopati od splošnega gibanja cen, zato je treba tudi
na tem področju dosledno izvajati družbeno kontrolo cen. Pri
tem bi bilo potrebno uporabljati različne oblike družbene
kontrole cen na področju nizkih gradenj, za kar pa je predpogoj, da se izboljša sodelovanje med vsemi odgovornimi subjekti, ki so udeleženi pri teh gradnjah. Za izvedbo te naloge je
nujna čimprejšnja preobrazba samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu. Na ta način bo
znatno okrepljena samoupravna odgovornost vseh subjektov
pri cestogradnjah v zvezi s planiranjem in izgradnjo cest, ki je
bila doslej, zaradi v večini primerov centraliziranih odločitev,
nezadostno izražena.
Dosedanje izkušnje potrjujejo, da so na bistveno odstopanje vlaganj pri posameznih cestnih delih, vplivala predvsem
dodatna dela, zaradi dodatnih urbanističnih, komunalnih in v
zadnjem času zlasti dodatnih zahtev glede varstva okolja. To
so glavni vzroki za nekajkratno prekoračitev planiranih sredstev, kar še posebej velja za dela v okviru naselij. Pri gradnji
cest znotraj naselij naj bi glede plačil komunalnih objektov
iziroma vodov veljalo pravilo: v breme investitorja, tj. SIS za
ceste, gredo taka dela le, če se zaradi ceste morajo prekopati
in na novo postavljati isti vodi. Če pa komunalna SIS zahteva,
da se postavi nov oziroma boljši vod aH vod večje kapacitete,
naj za to zagotovi sredstva.

ste določbe osnutka zakona, ki
jih je Skupščina SR Slovenije
po obravnavi osnutka zakona
sprejela brez pripomb.
Glavnina pripomb oziroma
predlogov skupščinskih teles
in predlogov danih v razpravah
na sejah zborov se nanaša na
naslednja vprašanja:
Osnutek zakona je imel dve
varianti: Skupnost starostnega
zavarovanja kmetov ali Skupnost sociaJnega varstva Slovenije.
Vsa skupščinska telesa (odbori) podpirajo varianto, naj bi
te pogoje in kriterije določala
Skupnost socialnega varstva
Slovenije.
V razpravah na sejah odborov je bilo predlagano, naj bi te
pogoje in kriterije določala
Skupnos socialnega varstva
Slovenije.
Po predlogu zakona (tretji
odstavek 39. člena) naj bi te
pogoje in kriterije določala
Skupnost socialnega varstva
Slovenije.
V razpravi je nov zakon o
skupnostih socialnega varstva
Slovenije (Skupščina SR Slovenije je že obravnavala predlog za izdajo zakona). Predvideno je, da bo v sestavu Skupnosti socialnega varstva Slo-

venije poleg drugih samoupravnih interesnih skupnosti
tudi Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. Na ta način bi Skupnost
socialnega varstva Slovenije
pogoje in kriterije za socialno
ogroženost
kmetov-borcev
NOV sprejela tudi ob sodelovanju Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji.
Kot rečeno, naj bi takšna bila ureditev po novem zakonu o
Skupnostih socialnega varstva. Ta zakon pa bo sprejet
pozneje, kot zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju
kmetov. Nastalo bo torej obdobje, ko Skupnost starostnega zavarovanja kmetov po zakonu še ne bo vključena v
Skupnosti socialnega varstva
Slovenije.
V tem vmesnem obdobju pa
bi Skupnost socialnega varstva Slovenije te pogoje in kriterije določala v sodelovanju s
Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov na ta način, da '
bi se obe skupnosti dejansko
sporazumeli o njih. Opisano
situacijo rešuje ustrezna prehodna določba . (
), s
čemer bo po mnenju predlagaporočevalec

telja ustreženo vsem izraženim
stališčem o tem vprašanju k
osnutku zakona.
Četrti odstavek 39. člena
predloga zakona ureja nov način ugotavljanja premoženjskega cenzusa, ki je zelo pomemben kriterij za odločanje,
ali ima borec pravico do varstvenega dodatka, in za določanje njegove višine (zneska).
Peti odstavek 39. člena
predloga zakona pa določa, da
40% novega katastrskega dohodka ustreza staremu katastrskemu dohodku. Namen te
prilagoditve je, da borec po
novem katasrskem dohodku
ne bi bil v slabšem položaju,
kot je bil po starem.
V osnutku zakona sta bili
dve varianti o tem, kdo je pristojen za odločanje o zahtevkih za priznanje varstvenega
dodatka in določanje njegove
višine ali občinski upravni organ, pristojen za varstvo vojaških invalidov in borcev NOV,
ali občinska skupnost socialnega skrbstva.
Skupščinska telesa in v razpravah na sejah zborov nobena od teh variant ni dobila
podpore. Zagovarjano je bilo
stališče, naj bi o tem odločal
delegatsko sestavljen kolektivni organ v okviru občinskih
skupnosti socialnega varstva.
V skladu s tem stališčem naj
bi po predlogu zakona (40.
člen) o zahtevkih za priznanje
pravice do varstvenega dodatka in o njegovi višini odločal
kolektivni organ občinske
skupnosti socialnega varstva,
ki se oblikuje po načelih delegatskega sistema (koordinacijski odbor za vprašanja borcev
NOV).
Da bi organ za odločanje o
zahtevkih lahko odločal o pravici in določal višino varstvenega dodatka, mora biti zahtevek strokovno obdelan. Potreben je torej strokovni organ, ki
opravi to delo za samoupravni
organ. Po predlogu zakona
(
člen 41 in člen 42
) naj bi to bil občinski upravni organ, pristojen za
vprašanja borcev NOV; pri tem
organu naj bi borec tudi vlagal
svoje zahtevke.
Nove ureditve postopka,
kkot jo urejajo členi 40., 41.,
42., 43. predloga zakona, pa ni
možno takoj uveljaviti. Organi,
ki naj bi odločali, so namreč
oblikovani šele pri 40 občinskih skupnostih socialnega
varstva, medtem ko 20 občinskih skupnosti teh organov še
nima. Glede na to bo potrebna
akcija, da organe oblikujejo
tudi te občinske skupnosti.
Glede na to 65. člen predloga zakona določa, da bodo ti
organi odločali o zahtevkih šeporočevalec

le po 1. januarju 1981, ker se
ocenjuje, da bodo do teda vse
občinske skupnosti oblikovale
te organe, do tedaj pa naj bi o
zahtevkih odločali dosedanji
organi in po dosedanjih predpisih.
V razpravah o osnutku zakona je bila sprožena zahteva po
sodnem varstvu.
V skladu s to zahtevo predlog zakona (
43. člen
) zagotavlja kmetu-borcu NOV in njegovemu zakoncu
sodno varstvo pri sodišču
združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter starostnega zavarovanja
kmetov v SR Sloveniji.
Seveda pa bo to sodno varstvo možno uveljaviti šele po 1.
januarju 1981, ko bodo začeli
delovati organi pri občinskih
skupnostih socialnega varstva.
Kmet-borec NOV po zakonu
ne more pridobiti pravice do
varstvenega dodatka, če nima
pravice do starostne kmečke
pokojnine. Pravica do pokojnine je torej pogoj za pravico do
dodatka.
Kmet in torej tudi kmet-borec NOV ne more postati zavarovanec in s tem upravičenec
do pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
če je recimo njegov zakonec
zavarovanec ali upokojenec
delavskega zavarovanja.
Tako določa drugi odstavek
16. člena zakona oziroma 17.
člen predloga zakona. Ta določba je ena najpomembnejših
določb zakona, ker opredeljuje mejo minimalnega kroga zavarovancev ali drugače rečeno, ker določa, kdo ne more
postati zavarovanec tega zavarovanja.
Po stališčih Skupščine SR
Slovenije o socialni varnosti
borcev NOV je treba omiliti kriterije za pridobitev varstvenega dodatka kmetom-borcem
NOV, ki so socialno ogroženi.
Novela zakona naj realizira to
stališče Skupščine SR Slovenije.
Kmetu-borcu NOV, ki po
drugem odstavku 16. člena zakona ni upravičen do kmečke
pokojnine in s tem do varstvenega dodatka je po sprejetih
stališčih treba omogočiti, pridobiti pravico do varstvenega
dodatka.
Rešitev smo videli v tem, da
predlagamo spremembo drugega odstavka 16. člena zakona, pri čemer smo predpostavljali, da sprememba te določbe
ne sme porušiti nobenega temelja sedanjega Sistema starostnega zavarovanja kmetov,
zlasti pa ne temelja o minimalnem krogu zavarovancev in o
sistemu financiranja (izdatke
za pokojnine minimalnega

kroga pokriva solidarnostna
udeležba združenega dela - v
letu 1979 ca. 76%). Tako smo v
osnutku zakona predvideli
spremembo drugega odstavka
16. člena zakona.
V času priprave predloga zakona smo ugotovili, da bi taka
sprememba pomenila spremembo temeljev sistema starostnega zavarovanja kmetov.
Dosedanji minimalni krog zavarovancev obveznega starostnega zavarovanja kmetov
bi se spremenil v maksimalno
možnega. Močno pa bi se povečali tudi finančni izdatki za
starostno zavarovanje kmetov,
kar je pokazala tudi ustrezna
analiza, ki jo je o tem pripravil
predlagatelj.
Tu navajamo končne rezultate:
Po tej analizi bi
- skoraj 324.000 oseb, ki žive na »mešanih« kmetijah izpolnjevalo pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca in s
tem postanejo novi zavarovanci (danes je v tem zavarovanju
nekaj nad 73.000 zavezancevzavarovancev);
- ca. 152.000 oseb - novih
zavarovancev izpolnjevalo starost 65 let kot eden od pogojev
za pravico do pokojnine.
, Poudarjamo, da je to maksimalno možno število, torej le
teoretično.
Koliko do tega maksimalno,
torej teoretično možnega števila novih zavarovancev, bi
uveljavljalo to pravico in dejansko postali zavarovanci, seveda danes nihče ne more vedeti. Tu so možne razne domneve: polovica, tretjina, četrtina.
Če bi bila to polovica, je to
160.000 novih zavarovancev, v
primeru ene četrtine novih
40.000 in ene tretjine 33.000.
Po naši oceni je realna predpostavka, da bi število novih
zavarovancev znašala polovica
od maksimalno možnega števila, to je, 160.000.
Finančne posledice so odvisne od števila upravičencev do
pokojnine in njene višine ter
načela »ena kmetija - ena pokojnina«.
Danes nekaj nad 42.000
oseb uživa to pokojnino, pokojnina znaša 840 din mesečno, izdatki za leto 1979 so planirani s ca. 436 mio.
Če se sprememi določba
drugega odstavka 16. člena tako, kot predvideva osnutek, in
če bi število novih zavarovancev znašalo 160.000, bi po naši
oceni ca. 75.000 od njih izpolnjevalo pogoje za pokojnino.
Dokler še velja načelo »ena
kmetija - ena pokojnina« in
sedanji znesek pokojnine (840
din), bi izdatki za pokojnine

novih upravičencev znašali ca.
55 mio.
Glede na ekonomsko in socialno strukturo novih zavarovancev, bi njihovi prispevki pokrivali verjetno kakih 25% izdatkov (16 mio), ostanek pa bi
morala zagotoviti solidarnostna udeležba združenega dela.
Iz navedene analize podatkov izhaja zlasti:
— da se mfnimalni krog
spremeni v maksimalni krog
zavarovancev in upravičencev
do pokojnine in
- da združeno delo pravzame ne le delež v pokrivanju
izdatkov za pokojnine minimalnega kroga (ta delež danes
znaša ca. 76% izdatkov), temveč domala vsega kmečkega
prebivalstva, kolikor ni že zavarovano v delavskem zavarovanju.
Razprava o spremembi drugega odstavka 16. člena s takimi posledicami je lahko samo
predmet razprave in zavzemanja stališč v srednjeročnem
obdobju 1981-1985.
Glavni namen priloženega
predloga zakona pa je le
izboljšanje socialne varnosti
kmetov-borcev NOV, ki so socialno ogroženi - ne pa temeljev sistema tega zavarovanja.
Iz teh razlogov smo morali
opustiti kakršnokoli spremembo drugega odstavka 16. člena
zakona oziroma 17. člena
predloga zakona (prečiščeno
besedilo).
Da bi pa upoštevali zahtevo
Skupščine SR Slovenije o omilitvi kriterijev za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka socialno ogroženih kmetovborcev NOV, predlagamo nov
tretji odstavek, ki pomeni, da
za te borce določba drugega
odstavka ne velja, da so ti borci izjema.
Predsedstvo Republiškega
odbora zveze združenj borcev
NOV in vojaških invalidov je s
takšno rešitvijo soglašalo.
V razpravi o končnem besedilu 17. člena predloga zakona
pa se je pojavilo naslednje
strokovno vprašanje;
Praksa precej široko interpretira določbo drugega odstavka 16. člena zakona. Zato
je nastalo vprašanje, ali je določba tretjega odstavka 17.
člena potrebna, ker da bi se z
uporabo drugega odstavka
lahko doseglo tudi namen, ki
ga ima tretji odstavek.
V ta namen je bil poseben
posvet predstavnikov Republiškega komiteja za vprašanje
borcev NOV in vojaških invalidov, Republiškega sekretariata za delo, strokovne službe
Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in
Skupnosti starostnega zavaro13

vanja kmetov (9 7. 1979). Po
daljši razpravi tega vprašanja
so bili vsi udeleženci soglasni:
Novi tretji odstavek je potreben,. zlasti v primeru, če je zaposlen zakonec kmeta-borca
NOV, ki je socialno ogrožen.
Besedilo novega tretjega
odstavka ne vpliva in ne more
vplivati na interpretacijo drugega odstavka, kakor to določbo danes razlagajo organi, ki
ugotavljajo, ali oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca in ko odločajo
o pravici do pokojnine.
V naslednjem navajamo
predloge, dane v razpravah na
sejah zborov, za še druge
spremembe zakona in stališče
predlagatelja do teh predlogov.
Prvi odstavek 31. člena zakona določa: >Če zemljišče
preide od kmeta-zavarovanca
po posameznih parcelah ali
delih parcel v last pravne ali
fizične osebe, ki nima lastnosti
zavarovanca, je hov lastnik
parcele dolžan plačati v sklad
obveznega starostnega zavarovanja kmetov prispevek v višini trikratnega zneska kataseskega dohodka od tega zemljišča.
Na podlagi zakona o ugotavljanju kataserskega dohodka
(Uradni list SRS, št. 23 76) so v
občinah, izdelane nove lestvice
katasterskega dohodka. Po
teh lestvicah se bo katasterski
dohodek zvišal (v primerjavi s
starim, leta 1968 ugotovljenim
katasterskim dohodkom) v poprečju petkrat. Nove letstvice
se uporabljajo od 1. 1. 1978
dalje.
Zaradi ohranitve pravice do
varstvenega dodatka in njegove višine sedanjih upravičencev - socialno ogroženih kmetov-borcev NOV predlog zakona (zadnji odstavek 39. člena)
določa enoto novega katasterskega dohodka, ki je v razmerju napram staremu katasterskemu dohodku uravnotežena, to je 40% novega katasterskega dohodka.
Ta določba predloga zakona
je sprožila v razpravi na sejah
zborov predlog, naj se novemu
katasterskemu dohodku prilagodi tudi enkratni prispevek
po 31. členu zakona o starostnem zavarovanju kmetov. To
pomeni, naj bi se ta prispevek
znižal.
Predlagatelj meni, da tega
predloga ne more sprejeti iz
sledečih razlogov:
Prispevek po 31 1. členu zakona ima dvojno funkcijo, in
to.
- zagotavlja nadomestilo za
izpad dohodkov obveznega
starostnega zavarovanja kme14

tov, ki je posledica takega prenosa zemljišča;
- ker gre pri takih prenosih
(po parcelah in delih parcel) za
drobljenje kmetij in uporabo
prenesenega zemljišča v glavnem za nekmetijske namene
(recimo: vikendi), se zmanjšuje fond kmetijske obdelovalne
zemlje. In ta prispevek naj take
prenose podražuje.
Sprejeti dani predlog, bi pomenilo znižati prispevek s tako
funkcijo. Pomenilo bi, naj bi
nov lastnik v letu 1979 plačeval
nižji prispevek, kot ga je moral
plačati nov lastnik v letu 1972,
ko je bil ta prispevek uzakonjen.
Znano je namreč, da je katasterski dohodek konstantna
kategorija, ki se ne prilagaja
gibanju nacionalnega dohodka oziroma cen kmetijskih pridelkov. Tako je vrednost prispevka, ugotovljenega leta
1968, bila vsako leto nižja. Tudi vrednost novega, od leta
1978 veljavnega katasterskega
dohodka bo vsako naslednje
leto nižja.
Razlogov za znižanje (uravnoteženje) katasterskega dohodka po 39 5 členu predloga
zakona ni možno uporabljati
tudi znižanje katasterskega
dohodka in s tem prispevka po
31 1 členu zakona. Kajti v
prvem primeru gre za urejanje
socialne varnosti kmeta-borca
NOV, namen prispevka po 31 1
členu zakona pa je docela drugačen.
Res je, da po 30 6 in 31 4
členu predloga zakona prispevka po 31 1 členu zakona
ne bi plačevala družbena pravna oseba, ki ji kmet odda svoje
zemljišče za družbeno organizirano proizvodnjo hrane. Temu namenu pa ne služi prenos
in uporaba prenešenega zemljišča za druge smotre.
Znižanje katasterskega dohodka po 39 5 členu predloga
zakona ne pomeni hkrati tudi
izpada dohodkov obveznega
starostnega zavarovanja. Če
pa se kmetu-zavarovancu po
načelih o odpisovanju prispevkov vendarle zniža prispevek,
izpad dohodkov zavarovanja
krije solidarnostna udeležba
združenega dela.
Tudi izpad dohodkov obveznega starostnega zavarovanja
kmetov, ki bo nastal zaradi
oprostitve po 30. in 31. členu
predloga zakona, pokriva solidarnostna udeležba združenega dela.
Nobenega razloga pa ni, da
bi združeno delo krilo izpad
dohodkov, če bi se znižal prispevek po 31 1 členu zakona
za prenos zemljišč v nekmetijske namene ali namene, ki ne

služijo družbeno organizirani
proizvodnji hrane.
Predlog zakona (44. člen)
zagotavlja posebno varstvo zakoncu (praktično vdovi), ki
sam ni borec. Po tej določbi se
preživelemu zakoncu (praktično vdovi) priznava pravice, ki
jih doslej nima (pravico do starostne pokojnine in do varstvenega dodatka).
Žena kmeta je upravičena do
kmečke starostne pokojnine,
ko dopolni 65. let starosti.
Vdovi kmeta-borca pa se po
44. členu predloga zakona
priznava pravico že pri 60. letu,
torej pri pet let nižji starosti kot
ženi zavarovanca.
V razpravi pa je bil sprožen
predlog, naj bi se ta starost (60
let) znižala še za pet let (torej
skupaj za 10 let) na 55. leto.
V tej fazi, ko predlog zakona
ne spreminja določb, ki urejajo
starostno zavarovanje kmetov
nasploh, bi sprejem danega
predloga pomenil bistveno poseganje v temelje sistema, starostnega zavarovanja kmetov.
To pa je lahko le predmet nadaljnjega spreminjanja tega sistema v obdobju srednjeročnega plana 1981-1985.
V zvezi z razpravo ob osnutku zakona, ki se je nanašala na
invalidsko zavarovanje kmetov, je potrebno pojasniti naslednje:
V zakonu o starostnem zavarovanju kmetov so že določbe
(47. do 51. člen) o t. i. razširjenem zavarovanju. Po teh določbah Skupnost starostnega
zavarovanja kmetov lahko po
lastni odločitvi razširi krog
upravičencev do starostne pokojnine, uvede invalidsko pokojnino in podobno.
Vendar se skupnost ni odločila za kakšno razširitev pravic
v okviru razširjenega zavarovanja predvsem zaradi tega,
ker bi morali kmetje sami brez
solidarnostne udeležbe združenega dela, ki velja samo za
obvezno zavarovanje, zagotoviti potrebna sredstva za kritje
izdatkov tega razširjenega zavarovanja.
Znano je, da je bila ob uvedbi obveznega starostnega zavarovanja kmetov v letu 1972
uzakonjena
solidarnostna
udeležba družbe, ki je pokrivala 50% izdatkov za kmečke
starostne pokojnine. Solidarnostna udeležba združenega
dela je znašala leta 1977 60%, leta 1978 - 71%, za leto
1979 je planirana z 76,7% izdatkov obveznega starostnega
zavarovanja kmetov.
Kmetje se že danes lahko zavarujejo v pokojninsko-invalidsko zavarovanje v enakem
obsegu kot delavci v združenem delu. To pravico jim uza-

konjujeta dva zakona: zakon o
pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (7. člen) in zakon
o združevanju kmetov (9.
člen).
Vendar pa se je doslej le ca.
5000 kmetov vključilo v pokojninsko-invalidsko zavarovanje
in jih od tega števila že ca.
1800 uveljavilo pravico do
osebne starostne pokojnine.
Vendar pa »čisti« kmetje še
vedno ostajajo v obveznem
starostnem zavarovanju kmetov (ca. 73.000), ki jim zagotavlja le nizko starostno pokojnino in brez invalidskega zavarovanja.
Ocenjujemo, da sta dva poglavitna razloga, da se kmetje
ne vključujejo v večjem številu
v pokojninsko-invalidsko zavarovanje, in to:
- pravica do enakih pravic
kot delavci terja tudi enake obveznosti kot delavci
- starostna struktura »čistih« kmetov (prevladujejo
kmetje s 60 in več let starosti)
otežuje združevanje njihovega
dela in sredstev z združenim
delom.
V oceni sedanjega obveznega starostnega zavarovanja
kmetov so predmet kritike zlasti naslednja vprašanja:
- starost kot pogoj za pravico do pokojnine (65 let)
- načelo: ena kmetija - ena
pokojnina
- ker ne vsebuje tudi invalidskega zavarovanja.
Sprememba teh temeljev
obveznega starostnega zavarovanja kmetov bi terjala ogromno povečanje potrebnih
sredstev za kritje izdatkov.
Kmetje zatrjujejo, da oni sami
tolikšnih sredstev ne morejo
zagotoviti. Iz tega sledi, da bi
moralo ta nova sredstva zagotoviti združeno delo.
To pa je možno le, če združeno delo pravzame to novo
breme, in to v samoupravnih
sporazumih o temeljih plana.
Ti samoupravni sporazumi pa
so do konca leta 1980 zaključeni.
Glede na to bi bilo možno o
teh spremembah govoriti šele
v srednjeročnem obdobju
1981-1985.
Ob tem pa je treba ugotoviti,
da sedanji sistem obveznega
starostnega zavarovanja kmetov ni prava oblika pokojninsko-invalidskega zavarovanja,
temveč le posebna oblika socialnega varstva.
Glede na to menimo, da je
perspektiva kmetov njihovo
vključevanje v pokojninsko-invalidsko zavarovanje, ki mu
pot odpirata že gori cit. zakona, ne pa uzakonjanje novega
sistema pokojninsko-invalidskega zavarovanja kmetov na
poročevalec

temelju vedno večje solidarnostne udeležbe združenega
dela za kritje izdatkov takega
zavarovanja.
*
Končno menimo, da ne nesmiselno obvezno starostno
zavarovanje kmetov približevati obsegu pravic pokojninsko-invalidskega zavarovanja
in na ta način graditi dva pokojninsko-invalidska sistema,
in to sistem delavcev in sistem
kmetov.
Končno je treba omeniti razpravo, ki se je nanašala na zakon o preživninskem varstvu
kmetov, ki ga' je skupščina že
sprejela 25. decembra 1978 in
ki je objavljen v Uradnem listu
SRS, št. 1 79.
V tej razpravi je bilo namreč
omenjeno, da imajo ostareli
kmetje, ki imajo zemljišča v
hribovitih predelih, manjše
možnosti za pridobitev preživnine, kot kmetje iz ravninskih
predelov.
V zvezi s to razpravo je opozoriti na določbo cit. zakona o
preživninskem varstvu (7.
člen). Ta določba omogoča; da
tudi kmetje, za katerih zemljišča družbenopravne osebe kot
nosilci organizirane proizvodnje prehrambenih proizvodov
niso zainteresirane, lahko pridobe pravico do preživnine. In
to velja zlasti za kmete v hribovitih predelih.
Pri spremembah zakona, ki
so v zvezi s preživninskim varstvom kmetom gre za spremembe, ki jih vsebujeta 30 6 in
31 4 člena predloga zakona.
Kmetje-zavarovanci prispevajo h kritju izdatkov obveznega starostnega zavarovanja
kmetov s tem, da plačujejo prispevek za to zavarovanje (29.
člen zakona).
Pravna oseba, ki pravzame
od kmeta-zavarovanca zemljišče po posameznih parcelah
ali delih parcel, plača ob prenosu lastninske pravice (enkratni) prispevek v višini trikratnega KD od tega zemljišča
(31 1 člen zakona).
Zakon o preživninskem varstvu kmetov (člen 51) določa,
da kmet, ki odda kmetijsko
zemljišče družbeni pravni osebi za družbeno organizirano
proizvodnjo prehrane, ne plačuje prispevka po 29. in 30.
členu zakona o starostnem zavarovanju kmetov.
Ob sprejemanju zakona o
preživninskem varstvu kmetov
je bilo sprejeto stališče, da tudi
družbeno pravna oseba, ki
prevzame od kmeta zemljišče
za družbeno organizirano proizvodnjo prehrane, ne plača
prispevka po 30. in 31. členu
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. In realizaciji teporočevalec

ga stališča "služita 30 6 in 31 4
člen predloga zakona.
Zaradi teh oprostitev pa pride do izpada dohodkov za kritje izdatkov za starostne pokojnine kmetov. Po 14. členu zakona o preživninskem varstvu
kmetov ta izpad dohodkov nadomesti solidarnostna udeležba združenega dela.
DOLOČBE ZAKONA,
ZA KATERE SE
PREDLAGAJO
VSEBINSKE
SPREMEMBE
12. člen
Če pridobi kmet-zavarovanec pravico do dveh ali več
pokojnin, more uživati le eno
od njih in sicer tisto, ki si jo
sam izbere.

Za zavarovanca se šteje tudi
zakonec zavarovanca iz prvega odstavka.
Z zavarovancem je glede
pravice do starostne pokojnine izenačena (15. člen) tudi
oseba, ki. je pred uvedbo starostnega zavarovanja kmetov
bila lastnik kmetije, pa je svojo
kmetijo izročila osebi, ki ima
ob uveljavitvi tega zakona lastnost zavarovanca po prvem
odstavku tega člena.
29. člen
Če zavarovanec po prvem
odstavku 16. člena tega zakona ob uveljavitvi pravice do
pokojnine ali pozneje med uživanjem pokojnine, kmetijo odtuji oziroma izroči prevzemniku, ki nima lastnosti zavarovanca (1. alinea 4. točke prvega odstavka 17. člena), je prevzemnik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec prispevka-- nezćfvarovanec) dolžan plačevati
prispevek po merilih in v obsegu, kot to določa ta zakon.
Za zavezanca prispevka nezavarovanca se šteje tudi
kmet, ki mu je prenehala lastnost zavarovanca po teim zakonu in je kmetijo obdržal, če
je kdo na temelju te kmetije
upravičen uveljaviti in uživati
pokojnino po tem zakonu.
Občinski davčni organ obvesti regionalno zdravstveno
skupnost o vsakem prenosu
nepremičnin po prejšnjih dveh
odstavkih v 15 dneh po odmeri
prenosnih davščin. Regionalna zdravstvena skupnost vodi
ločeno evidenco o teh zavezancih prispevka - nezavarovancih.
Obveznost zavezanca prispevka - nezavarovanca po
prvem odstavku tega člena obstaja vse dotlej, dokler kdo uživa pokojnino po tem zakonu
na temelju prevzete kmetije.
Če ta zavezanec prispevka nezavarovanec kmetijo ali njen
del odtuji, preide obveznost na
novega prevzemnika kmetije
oziroma njenega dela. Na zahtevo organa, ki odloča o pravici do pokojnine po tem zakonu, pristojno zemljiško-knjižno sodišče to obveznost vknjiži na zavezančevo prevzeto
nepremičnino.
Zavezanec prispevka - nezavarovanec po določbah tega
člena je tudi oseba, ki se namesto zavarovanca zaveže
plačevati prispevek (2. alinea
4. točke prvega odstavka 17.
člena). Skupnost o vsakem takem primeru obvesti regionalT
no zdravstveno skupnost.

16. člen
Za starostno pokojnino so
zavarovane osebe, ki opravljajo kmetijsko dejkvnost kot
svoj edini ali glavni poklic. Šteje se, da opravlja kmetijsko dejavnost kot. svoj edini ali glavni
poklic oseba:
- ki se kot lastnik, solastnik,
zakupnik ali uživalec kmetijskega zemljišča ukvarja s kakršnokoli kmetijsko dejavnostjo in je zavezanec davka od
osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, in sicer ne glede na to, ali je oproščena tega
davka, in he glede na to, ali
ima kakšne druge dohodke;
-- ki je na podlagi proizvodnega sodelovanja delćma ali
v celoti svoje kmetijsko zemljišče združila z obdelovalnim
zemljiščem kmetijske organizacije združenega dela in je po
uspehih svojega dela in za oddano zemljišče udeležena v
dohodku te organizacije, pa
nima lastnosti delavca v združenem delu;
- ki se V pridobitne namene
kot posameznik poklicno ukvarja z lovom, ribolovom ali s
kakšno drugo kmetijsko dejavnostjo in je zavezanec davka
od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: zavarovanci).
Za zavarovanca po prejšnjem odstavku člena se ne šteje tisti, ki se sicer ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo, pa ima
pravico do pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz
drugega naslova in tudi ne njegovi družinski in gospodinjski
člani.
Tuji državljani so pod pogoji
iz prvega odstavka tega člena
30. člen
zavarovani le, če imajo stalno"
Če
zemljišče
od kmeprebivališče na Območju SR ta-zavarovanca preide
po tem zakonu
Slovenije.

po posameznih parcelah ali
- tielih parcel v last pravne ali
fizične osebe, ki nima lastnosti
zavarovanca po tem zakonu, je
nov lastnik parcele ali dela
parcele dolžan plačati skladu
obveznega starostnega zavarovanja kmetov ob prenosu
lastninske pravice prispevek v
višini trikratnega zneska katastrskega dohodka od tega
zemljišča. Višino prispevka
ugotovi občinski davčni organ
hkrati z odmero prenosnih
davščin.
Zemljiško-knjižni
prenos
lastnine ni dovoljen brez dokaza o plačanem prispevku iz
prejšnjega odstavka.
Skupnost vodi ločen razvid
o plačanih prispevkih po
prvem odstavku tega člena po
območjih občin, kjer je prebivališče bivšega lastnika:
44. člen
Organe, razloge, merila in
postopek za zmanjšanje, oprostitev in odpisovanje prispevka
kmetu-zavarovancu
določa
skupnost.
53. člen
Kmet-borec pridobi pravico
do varstvenega dodatka, ko
pridobi pravico do starostne
pokojnine po tem zakonu, če
je socialno ogrožen. Pogoje in
kriterije za socialno ogroženost določijo do konca leta
1972 občinske skupščine, potem ko so jih na podlagi dogovora medsebojno uskladile.
Postopek za dogpvarjanje
sproži izvršni svet. Dokler dogovor ni sklenjen, se varstveni
dodatek priznava po kriterijih,
ki so jih občinske skupščine
do tedaj določile.
Z dogovorom iz prvega odstavka se občinske skupščine
tudi sporazumejo o pogojih in
kriterijih, po katerih se kmetuborcu NOV poleg varstvenega
dodatka lahko dodeli tudi občasna družbena denarna pomoč.
Kmet-borec nima pravice do
varstvenega dodatka po tem
zakonu, če uveljavi pokojnino
po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju delavcev.
54. člen
Organ, ki ga določi občinska
skupščina, ugotavlja, potem
ko dobi mnenje občinske organizacije zveze borcev NOV,
ali posamezni kmet-borec izpolnjuje pogoje iz 53. člena tega zakona.
Organ iz prejšnjega odstavka določa tudi znesek varstve15

nega dodatka, pri čemer najvišji znesek varstvenega dodatka me more presegati razlike med vsakokratnim mejnim
zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov v pokojninskem zavarovanju delavcev in
starostno pokojnino po tem
zakonu.
Varstveni dodatek izplačuje
obenem s starostno pokojnino
organ, ki izplačuje to pokojnino.

55. člen
Zakonec kmeta-borca, ki je
upravičen do varstvenega dodatka, pridobi ob njegovi smrti
pravico do varstvenega dodatka, če je upravičen do družinske pokojnine in če je v podobnem socialnem položaju,
kot je bil umrli zakonec.
O pravici do varstvenega dodatka po tem členu in njegovi
višini odloča organ iz 54. člena
tega zakona.

Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-118)

Skupščina SR Slovenije je na
svoji seji 30. oktobra 1978
sprejala predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu. Zadolžila je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
naj pripravi osnutek zakona in
pri tem upošteva pripombe,
predloge in mnenja skupščinskih teles. Že'razprava o predlogu za izdajo zakona je potrdila osnovno izhodišče' zakona, da je energija eden temeljnih materialnih pogojev za
družbeno gospodarski razvoj
in da predstavlja nujni pogoj
za življenje in delo družbe v
celoti, zato mora biti dostopna
vsem porabnikom ob sporazumno dogovorjenih pogojih z
dobavitelji.energije.
Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu ureja razmerja na področju energetike
na osnovi že sprejetih načel, ki
so: - proglasitev energetskih dejavnosti, to je: premogovništva in jedrskih goriv,
naftno plinske dejavnosti,
elektroenergetske dejavnosti
in dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto, za dejavnosti posebnega družbenega pomena;
- obvezno
povezovanje
proizvajalcev in porabnikov
energetskih virov v samoupravne interesne skupnosti,
kar zavezuje proizvajalce in
porabnike k dogovornem reševanju problemov energetske
preskrbe;
- poudarjeni družbeni interes za racionalno pridobivanje,
pretvarjanje, transportiranje in
porabo energetskih virov, kar
terja usklajen razvoj, enotno
urejanje in nadzor ter vodenje
energetske politike.
Zakonski osnutek ima 8 poglavij.
I. poglavje opredeljuje energetske dejavnosti in splošen
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odnos delavcev teh dejavnosti
do energetskih virov, do energetskih objektov in na'prav in
do porabnikov, katerim so ti
energetski viri namenjeni. Velik zaostanek v raziskavah je
narekoval tudi vključitev raziskovanja v dejavnost OZD
energetskih dejavnosti. Kompleksen pristop urejanja področja energetike in komplementarnost vseh vrst koriščene energije zahteva medsebojno usklajevanje programov
OZD vseh energetskih dejavnosti in upoštevanje načela racionalnega izkoriščanja primarne in koriščene energije.
Posebno skrb je potrebno posvetiti raziskavam lastne energetske osnove in uvajanju novih uporabnih virov ter pri tem
upoštevati posebne družbene
ukrepe tržišča in varstva okolja.
II. poglavje opredeljuje načine uresničevanja posebnega
družbenega interesa, ki je v
tem, da morajo OZD energetskih dejavnosti nuditi uporabnikom, ki združujejo sredstva
za razvoj, n*a razpolago energijo v dogovorjenem času, kakovosti, količini in ceni. Organizirano zadovoljevanje potreb po
energiji ter poslovanje in razvoj energetskih dejavnosti se
zagotavlja z usklajevanjem interesov porabnikov energije in
delavcev v energetskih dejavnostih v samoupravnih interesnih skupnostih.
Predvideno je, da se proizvajalci in porabniki združujejo
v območne samoupravne interesne skupnosti za energetiko
ter, po prvi varianti osnutka, v
samoupravno interesno skupnost elektrogospodarstva in
premogovništva Slovenije in v
samoupravno interesno skupnost Slovenije za nafto in plin;
ti dve se nato povezujeta v zve-

zo samoupravnih skupnosti
energetike. Po xirugi varianti
pa bi se proizvajalci in porabniki na republiškem nivoju povezali v samoupravno interesno skupnost energetike Slovenije.
Razvojna funkcija vseh posameznih dejavnosti energetike od proizvodnje in porabe
primarnih virov do uporabe pri
porabnikih se mora usklajevati; pri tem morata samoupravni
sporazum o temeljih plana in
plan skupnosti izhajati iz družbeno dogovorjenih potreb po
razvoju.
Osnutek zakona opredeljuje
vire sredstev, s katerimi se zagotavlja uresničevanje samoupravnih sporazumov o temeljih
planov, in predvideva, da se
delež posameznega vira opredeli v vsakokratnem sporazumu o temeljih plana. Skupen
interes proizvajalcev in porabnikov energije vodi v združevanje sredstev in dela, s tem pa
se zavrača dosedanjo prevladujočo obliko kreditiranja. Obvezno združevanje sredstev je
predvideno tudi za tiste udeležence sporazumevanja, ki sporazuma ne bi podpisali. Bistveno pri tem je, da tako proizvajalci kot porabniki sporazumno določajo cilje združevanja, namen, pogoje in uporabo
sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
Skupno določajo tudi obseg
porabe energetskih virov, urejajo dohodkovne odnose iz
združevanja sredstev in dela
ter se dogovarjajo o pogojih,
načinih in rokih vračanja združenih sredstev, pa tudi o drugih medsebojnih obveznostih
in odgovornostih.
Združevalcem sredstev in
dela za gradnjo in uporabo
energetskih objektov mora biti
zagotovljen stalen upravljalski
vpliv nad porabo sredstev, nad
učinki združevanja in nad doseženim skupnim dohodkom.
Sporazumno se sprejmejo tudi
normativi in merila za cene
energetskih virov, pri tako dogovorjenih cenah pa upošteva
ukrepe ekonomske politike
pristojnih družbenopolitičnih
skupnosti.
Samoupravne
interesne
skupnosti morajo usklajevati
svoje interese z interesi drugih
samoupravnih
interesnih
skupnosti, predvsem s področja materialne proizvodnje,
in zagotoviti tesno povezavo
med znanstveno-raziskovalnim delom na področju energetike in sprejemanjem operativnih razvojnih odločitev. Za
reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in
drugih samoupravnih odnosov
v SIS se v skladu
z zakonom s
*

samoupravnim sporazumom
ustanovi posebno sodišče
združenega dela. Predvidena
je obravnava nekaterih aktov,
sklepov in programov samoupravnih interesnih • skupnosti
energetike v organih družbenopolitičnih skupnosti. Medsebojni odnosi pri ustvarjanju
in razporejanju skupnega prihodka TOZD, ki ustvarjajo skupen proizvod, se bodo urejali s
samoupravnimi sporazumi po
izhodiščih in osnovah, ki jih
določa osnutek zakona.
Da se zagotovi tehnično tehnološka enotnost funkcioniranja naprav in objektov, ki
obratujejo kot sistem, je predvideno usklajevanje dela delavcev TOZD, ki sodelujejo v
procesu proizvodnje, prenosa
in distribucije energije iz
omrežij tako, da se zagotavlja
optimalno izkoriščanje objektov in naprav in njihovo usklajeno obratovanje. Za zagotovitev dolgoročne stabilne oskrbe porabnikov z energijo, ki jo
dobavljamo od drugod ter za
izboljšanje plačilno bilančnega položaja Slovenije osnutek
zakona zavezuje OZD - dobavitelje teh energetskih virov k
usklajevanju planov v enotnem
nastopu.
III. poglavje namenja osnutek zakona, zaradi pomembnosti racionalnega ravnanja z
energijo, ukrepom racionalne
proizvodnje in porabe energije. Zadeve racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije proglaša
za zadeve posebnega družbenega pomena. Osnutek zakona določa področja, katerim je
potrebno posvetiti takojšnjo
pozornost v cilju povečanja racionalnosti porabe energije.
Pooblašča republiške organe,
da lahko sprejmejo določene
predpise s tega področja, občine pa naj bi zagotovile uveljavitev načela racionalnosti
zlasti pri načrtovanju energetske oskrbe posameznih stanovanjskih predelov ter s sprejemanjem sanacijskih programov.
<*
V IV. poglavju osnutek predvideva, da si mora vsak nov
porabnik, ki namerava porabiti
večje količine energetskih virov, ali porabnik, ki rekonstruira naprave oziroma povečuje
obseg porabe pridobiti energetsko soglasje. Pridobitev tega soglasja bi bil pri novogradnjah pogoj za pridobitev lokacijskega dovoljenja, pri rekonstrukcijah pa pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Soglasja se bodo izdajala v okviru predvidevanj energetskih
bilanc in družbenih pla v in
zavračala, če ne bo zav jvIjena tehnologija racional.ie poporočevalec

rabe energije, če naprava ne
bo ustrezala zahtevam varstva
okolja, ali če v energetski bilanci ne bo zagotovljeno dovolj energetskega vira.
V V. poglavju-je predvideno,
da se bo odraz sprejete energetske oziroma ekonomske
politike tudi v bodoče uveljavljal v energetskih bilancah.
Predvidene so letne, srednjeročne in dolgoročne energetske bilance SRS, ki predstavljajo količinsko in gospodarsko ovrednotene plane potreb
in možnosti energetskih virov
za določeno obdobje, proizvajalci in porabniki pa bi se v
republiški samoupravni interesni skupnosti natančneje dogovorili o pravicah in obveznostih iz uresničevanja energetske bilance.
*
V primeru večjih odstopanj
od predvidevanj bilance
ali ob
1
neizpolnjevanju
posebnih
ukrepov predlaga IS Skupščine posebne ukrepe za uskladitev razpoložljivih količin in porabe.
VI. poglavje povzema določbe iz sedaj veljavnega zakona o elektrogospodarstvu, pa
tudi iz veljavnih splošnih pogojev za dobavo energetskih

virov iz veljavnih splošnih pogojev za dobavo energetskih
virov iz drugih omrežij. Razpravi je prepuščeno, ali je ta
določila potrebno vnesti v zakon, ali pa zadošča zavezati
proizvajalce in porabnike, da
se o njih dogovorijo v samoupravni interesni skupnosti.
VII. poglavje ureja nadzor o
izvrševanju določb zakona in
aktov, kt jih sprejemajo republiške oziroma območne energetske skupnosti. Pri določbah o nadzoru je zlasti omeniti
uvedbo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov in
samoupravnih splošnih aktov
o racionalnem ravnanju z
energijo.
VIII. poglavje ureja kazenske določbe, ki so povzete iz
veljavnega zakona o elektrogospodarstvu in prilagojene
vsem energetskim dejavnostim.
S predlaganim zakonom se
ne bodo povečale materialne
obveznosti družbenopolitičnih
skupnosti, organizacij združenega dela in drugih skupnosti.
V osnutku zakona so smiselno upoštevane pripombe,
predlogi in mnenja skupščinskih teles.

Predlog za izdajo zakona o območjih občin v
Socialistični
republiki
Sloveniji
(ESA-340)

Občine v SR Sloveniji in njihova območja so sedaj določena z zakonom o območjih
okrajev in občin v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 35/64). Pobude za združitev oziroma
spremembo območij posameznih občin so bile realizira-'
r,: s posebnimi zakoni. Zakon
o območjih okrajev in občin v
SR Sloveniji je bil sprejet še
pred ustavnim zakonom iz leta
1965, zato je potrebno zakon
uskladiti s sedanjo ustavno
ureditvijo, po kateri v SR Sloveniji ni več okrajev.
V skladu z ustavnim pooblastilom naj bi zakon določil občine v SR Sloveniji ter njihova
območja, kakor tudi pogoje in
postopek za ustanovitev, združitev z drugo občino oziroma
spremembo območja občine.
Za opredelitev območja občine naj bi novi zakon uporabil
katastrsko občino, ki je prostorsko točno določena po legi in površini in predstavlja relativno nespremenljivo zemljiško oziroma prostorsko enoto,
poročevalec

zato je primerna za natančno
opredelitev območja. Do predloga zakona bodo postopki za
združitev deljenih katastrskih
občin končani in zato v novem
zakonu ne bo več primera, da
bi katastrska občina bila razdeljena na dve ali več občfn.
Glede na to, da imamo v SR
Sloveniji poleg občin kot temeljnih
družbenopolitičnih
skupnosti tudi posebne družbenopolitične skupnosti, naj bi
bile v zakonu navedene tudi te
družbenopolitične skupnosti
in njihova območja. Ureditev
tega vprašanja sicer ni predmet predlaganega zakona in
glede tega zakona ne bi ničesar na novo določal, temveč bi
samo povzel rešitve, ki so urejene z drugimi predpisi.
Glede pogojev in postopka
za ustanovitev, združitev ali
spremembo območij občin naj
bi zakon dopolnil oziroma
konkretiziral določbe prvega
in drugega odstavka 184. člena Ustave SR Slovenije. Predvsem bo treba določiti kdaj so

ustvarjeni pogoji za ustanovitev občine, kajti občina se
lahko ustanovi le na območju,
na katerem so delovni ljudje in
občani povezani s skupnimi
interesi in na katerem so
ustvarjeni temeljni pogoji za
usklajevanje gospodarskega
in družbenega razvoja ter za
neposredno in učinkovito zadovoljevanje skupnih potreb
na samoupravni podlagi in za
uresničevanje funkcij oblasti.
V zvezi s postopkom za ustanovitev občine oziroma za
spremembo njenega območja

bo potrebno v novem zakonu
opredeliti kdo lahko predlaga
oziroma da pobudo za sprožitev postopka ter kako delovni
ljudje in občani v Socialistični
zvezi delovnega ljudstva razpravljajo in na kakšen način
odločajo skupščine občin o
teh vprašanjih.
Za izvedbo zakona ne bodo
potrebna posebna finančna
sredstva, pač pa bodo občine
morale pokriti stroške postopka v zvezi z razdruževanjem
deljenih katastrskih občin.

Predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni regi(ESA-337)
ster

1. Ustavna podlaga za izdajo
zakona
Ustavna podlaga za izdajo
zakona o vpisu subjektov v sodni register je podana včl. 321,
tč. 10 in tč. 23 Ustave SR Slo- •
venije, ki določata, da Skupščina SR Slovenije z zakonom
ureja evidenco družbenega
premoženja ter sistem zbiranja, obdelave in objavljanja
podatkov, ki imajo pomen za
republiko.
„
2. Stanje na področju, ki ga
je potrebno urediti z
zakonom
Zakon o združenem delu
(Uradni list SFRJ, št. 53/76)
predpisuje v čl. 448 do 460 obveznost vodenja in vpisa v sodni register, opredeljuje bistvena načela registra, našteva
subjekte vpisa in hkrati določa, da se v register vpišejo tudi
drugi subjekti, določeni z zakonom, določa predmet vpisa,
organ pristojen za vodenje registra, postopek, po katerem
se spis opravi ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti
zavezanih in zainteresiranih v
zadevah vpisa v sodni register.
Natančnejša določila o načinu,
pogojih in postopku vpisa vsebuje uredba o vpisih organizacij združenega dela in drugih
subjektov vpisa v sodni register (Uradni list SFRJ, št.
21/77).
SR Slovenija je obveznost
vpisa v sodni register določila
za stanovanjske zadruge (zakon o stanovanjskih zadrugah,
Uradni list SRS, št. 37/74), za
obrtne zadruge (obrtni zakon,
Uradni list SRS, št. 1/79), za
oblike združenja kmetov, ki so

družbene pravne osebe (zakon
o združevanju kmetov, Uradni
list SRS, št. 1/79), za samoupravne interesne skupnosti
ter njihove enote in temeljne
skupnosti (zakon o skupnih
osnovah^ svobodne menjave
dela, Uradni list SRS, št.
17/79), glede delovnih skupnosti odvetnikov pa predvideva vpis zakon o pravni pomoči.
3. Kaj bo zakon urejal
Republiški zakon bi opredeljeval subjekte vpisa, dopolnjeval podatke o drugih dejstvih,
ki se vpisujejo v sodni register
(tretji odstavek 454. člen zakona o združenem delu) ter določal, katere listine in dokaze je
treba priložiti priglasitvi vpisa
subjektov, določenih s tem zakonom. Kot subjekti vpisa bi
bile določene tiste družbene
pravne osebe, za katere je že
sedaj določena obveznost vpisa v zakonih SR Slovenije, in
sicer: zadruge, temeljne zadružne organizacije, delovne
organizacije kooperantov, temeljne organizacije kooperantov, samoupravne interesne
skupnosti, njihove enote in temeljne skupnosti. Na novo pa
bi zakon predpisal obveznost
vpisa za začasne in trajne delovne skupnosti, v katerih
združujejo svoje delo delovni
ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo
znanstveno, književno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko, drugo umetniško ali kulturno dejavnost, odvetniško ali
drugo poklicno dejavnost.
Predmet vpisa v sodni register so temeljni podatki o subjektu vpisa. Tako bi se v register vpisovali naslednji podatki
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o posameznem subjektu vpisa:
ustanovitev,
oiganiziranje,
konstituiranje, statusne in druge spremembe, prenehanje
subjekta ter drugi podatki, ki
so pomembni za pravni promet: firma oz. ime, sedež subjekta, dejavnost oz. posel,
vrsta in obseg odgovornosti v
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pravnem prometu z drugimi,
vrsta in obseg odgovornosti za
obveznosti drugih subjektov,
ugotovljenih s samoupravnim
sporazumom o združitvi pooblastila, v pravnem prometu z
drugimi, osebe pooblaščene
za zastopanje in meje njihovih
pooblastil, ime in sedež zdru-

ženih subjektov vpisa, ime in
kraj posiovanja poslovnih
enot.
Vpisi bi se izvedli po postopku, ki ga predpisuje uredba o
vpisih organizacij združenega
dela in drugih subjektov v so-

dni register (Uradni list SFRJ,
št. 21/77).
4. Finančne posledice
izvedbe zakona
Izvedba tega zakona ne bo
zahtevala posebnih finančnih
sredstev.
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RAZVOJNA POLITIKA

Celovita in jasna razvojna usmeritev mora
pomagati

pri

planiranju

v združenem

delu

Republiške in pokrajinske skupščine so načeloma podprle smernice za izdelavo
novega srednjeročnega plana
Politika prihodnjega razvoja naj odraža kontinuiteto in usklajenost med dolgoročno in tekočo ekonomsko politiko
Vso pozornost moramo nameniti spremembam v strukturi proizvodnje in energetskih virov, akumulacijski in reprodukcijski sposobnosti gospodarstva in krepitvi
produktivnosti dela
Industrijska proizvodnja mora naraščati hitreje kot družbeni proizvod celotnega
gospodarstva, agroindustrijski kompleks pa naj temelji na celovitem razvoju
Pri razvoju ekonomskih odnosov s tujino moramo opredeliti tiste proizvodne
sektorje, ki lahko hitreje prodrejo na svetovno tržišče

Vse republiške in pokrajinske skupščine so obravnavale
in načeloma podprle Osnutek
odloka o temeljnih smernicah
in okvirih ekonomske politike
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od
1981. do 1985. leta. Že v prvi
delovni fazi priprave planskega dokumenta za prihodnje
petletno obdobje, so skupščine, ko so podprle temeljne razvojne smeri, opozorile tudi na
središče akcij vseh dejavnikov
planiranja.
DEJAVNOST
ZDRUŽENEGA DELA
PRI PRIPRAVI
PLANSKIH
DOKUMENTOV
V sklepu o soglasju k Osnutku odloka, ki ga je dala Skupščina SR Srbije, je med druporočevalec

.

gim poudarjeno, da dokument
ne prinaša ocen o delovanju
gospodarskega sistema. Pravtako ne govori o predvidenem
materialnem razvoju dejavnosti, ki imajo poseben pomen za
celoten razvoj države. Podobno niso dovolj razloženi vzroki
počasnega
kvalitativnega
spreminjanja razvoja gospodarstva in gospodarjenja.
V sklepih je nadalje rečeno,
da načelnih opredelitev o nujnosti usposobljanja združenega dela, ki naj v celoti obvlada
procese družbene reprodukcije, ne spremljajo ustrezne naloge. Ob pripravi prihodnjega
srednjeročnega plana mora
namreč dejavnost organizacij
združenega dela izhajati iz rezultatov in problemov pri uresničevanju lastnih planov. Pri
tem pa mora seveda upoštevati tudi razvojno politiko, začrtano v družbenih planih.

Posebej so delegati te skupščine menili naj bi, glede na
neugodno investicijsko strukturo, analizirali, kako so vlaganja v razširjeno reprodukcijo
prispevala k spreminjanju gospodarske strukture. Če govorimo o nujnosti usklajevanja
delovanja bančnega in kreditnega sistema pa bi morali v
dokumentih o tem natančneje
spregovoriti in zapisati tudi
določene razmejitve. Problematika usmerjanja sredstev
terja popolnejše sistemsko
urejanje, saj bi le na ta način

točneje opredelili združevanje
sredstev in smeri preobrazbe
kreditnih odnosov.
Skupščina SR Srbije meni,
da moramo posebno pozornost nameniti povečevanju
produktivnosti dela in krepitvi
reprodukcijske sposobnosti
gospodarstva. To sta hkrati bistvena pogoja za poglabljanje
samoupravnega sistema razširjene reprodukcije in za uresničevanje politike ekonomske
stabilizacije. Zato morajo vsi
nosilci planiranja usmeriti vso
svojo pozornost k ustvarjanju

STALIŠČA SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN O
OSNUTKU ODLOKA O TEMELJNIH SMERNICAH IN
OKVIRIH EKONOMSKE POLITIKE
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA JUGOSLAVIJE
ZA OBDOBJE OD 1981. DO 1985. LETA
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možnosti za učinkovitejše gospodarjenje in za oblikovanje
mehanizmov' združevanja dela
in sredstev.
V sklepih so opozorili tudi
na pomen in vpliv razvojne politike za povečevanje izvoza in
zagotavljanje pogojev pri večanju deleža našega gospodarstva v mednarodni delitvi
dela. Te tokove naj spremljajo
planiranje in organiziranje
proizvodnje za izvoz in racionalno nadomeščanje uvoza.
Hkrati so v tej Skupščini kritično ocenili Osnutek odloka,
ker ne opredeljuje strateških
smeri skupne razvojne politike, posebej s stališča začenjanja nove faze industriaJizacije
in razvoja proizvodnje hrane.
POUDAREK
DEJAVNOSTIM, KI
IMAJO POMEN ZA
CELOTEN RAZVOJ
JUGOSLAVIJE
Skupščina SAP Vojvodine
se je tudi zavzela, naj bi v prihodnjem obdobju hitreje razvijali energetiko, proizvodnjo
surovin in hrane in magistralni
promet. Če vprašanj na teh področjih ne bomo učinkovito reševali, lahko zavrejo naš razvoj, so ocenili delegati.
Smernice morajo poudariti
samoupravni koncept ekonomskih odnosov s tujino.
Vztrajati moramo, da bodo v
vsaki organizaciji združenega
dela, planirali uvoz in izvoz, in
sicer na čvrsti in dolgoročni
usmeritvi za izvažanje in krepitev ekonomskega sodelovanja
s tujino. Kar zadeva stabilizacijsko politiko, sklepi opozarjajo, da moramo v bodoče nameniti več pozornosti učinkovitosti investicij.
Posebej je omenjen agroindustrijski kompleks. Razvijati
ga moramo celovito, saj se ne
smemo zadovoljiti le z razvojem kmetijske proizvodnje. V
smernicah naj bi, po ocenah
Skupščine SAP Vojvodine
poudarili, kako moramo zagotoviti stabilne pogoje pridobivanja dohodka in premagati
nekatere težnje poslabševanja
ekonomskega položaja te dejavnosti. Izvoz hrane mora biti
v prihodnjem obdobju trajna
usmeritev. Podobno pa tudi
samoupravno sporazumevanje
in dogovarjanje, bilansiranje in
dogovarjanje o proizvodnji
hrane ter učinkovitejše delovanje sistema rezerv. Določiti
moramo tudi jasnejša stališča
o razvoju živinoreje.
Med pripombami Skupščine
SAP Vojvodine je tudi zahteva,
naj bi v smernicah posebej
opozorili na usklajevanje
20

skupnih interesov prek samoupravnega sporazumevanja in
dogovarjanja, politično opredelil] planiranje dohodka ter
vztrajali pri krepitvi akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. Pri
tem pa ne bi smeli pozabiti na
nujnost združevanja na temelju skupnega interesa.
Ob določanju politike proizvodnje surovin za nadomeščanje uvoza, moramo posebej
paziti na racionalnost, saj le na
ta način lahko zagotovimo krepitev konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva. Za
stabilizacijo pa sklepi omenjene skupščine tudi predlagajo,
da v bodoče proračunske porabe ne bi smeli alimentinati iz
primarne emisije.«
IZVOZ - OSREDNJI
RAZVOJNI
SPODBUJEVALEC
Osrednji spodubjevalec dinamične in stabilne gospodarske rasti mora biti, kakor je
poudarila Skupščina SR Slovenije v svojih sklepih, izvoz.
Pri tem gre za povezanost rasti
izvoza s planirano rastjo industrijske proizvodnje in ne z
rastjo družbenega proizvoda.
Kakor je zapisano v sklepih,
delegati zamerijo, ker so smernice preveč posplošene, ko
govorijo o kreditno-monetarni
politiki. Nasprotno pa pretirano konkretne, ko določajo
stopnje rasti družbenega proizvoda.
Po oceni slovenske skupščine bi morali doslednejše določiti temeljne razvojne naloge,
saj pomenijo nadaljevanje razvojnih tokov v sedanjem srednjeročnem planu. Smernice bi.
morale bolj dorečeno opredeliti spremembe strukture energetskih virov in razvoj na tem
področju ter pomagale premagati neusklajenost v strukturi
proizvodnje. Podobno pa bi
morale vsebovati jasne opredelitve o merilih za racionalno
nadomeščanje uvoza.
Sklepi predlagajo, naj bi
poudarili nujnost hitrejše rasti
industrijske proizvodnje od
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva, nadalje
realno in dejansko povečevanje dohodka in spodbujanje
nadaljnjega razvoja dohodkovnih odnosov. Stopnja rasti
družbenega proizvoda mora
zagotoviti uresničevanje temeljnih ciljev in nalog v prihodnjem srednjeročnem planu. Ne nazadnje pa je rečeno,
da mora družbenoekonomski
razvoj sloneti na celovitem izkoriščanju dobrin splošnega
pomena in ohranjanju vrednosti ter izboljševanju človekovega okolja.

HITREJŠI RAZVOJ
MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ
Soglasje k Osnutku odloka
sta dali tudi Skupščina SR
Črne gore in SAP Kosovo.
Skupščina SAP Kosovo je
poudarila, kako moramo v prihodnjem obodbju vztrajati pri
hitrejšemu razvoju manj razvitih republik, še posebej SAP
Kosovo. Zaostajanje pri družbenoekonomskem razvoju te
pokrajine je tako, da ga ne moremo obravnavati s sedanjimi
merili gospodarske razvitosti.
Po vseh merilih je namreč ta
pokrajina najmanj razvita. Pa
naj gre pri tem za primerjavo z
gospodarsko razvitejšimi republikami in Vojvodino ali za
primerjavo z drugimi nerazvitimi območji.
V prihodnjem obdobju moramo zato, s prizadevanji prebivalcev Kosova in s kvalitetnejšimi sredstvi ter obilnejšim
spodbujanjem prek ukrepov
ekonomske politike, zagotoviti
bistveno zmanjšanje razlik in
reševati ekonomske in socialne probleme pri razvoju omenjene pokrajine.
POTREBUJEMO
JASNO RAZVOJNO
USMERITEV
Predlagane temeljne smeri
razvoja je načelno podprl tudi
Sabor SR Hrvaške. V sklepih
pa je poudarjeno, kako moramo začrtati jasno razvojno
usmeritev, njene smeri ter tudi
metode uresničevanja. Le na
ta način bi vsi nosilci planiranja, predvsem organizacije
združenega dela, lahko uporabile smernice za izdelavo lastnih planov in vzpostavljanje
medsebojnih odnosov.
Sabor rpeni, da morajo
smernice izhajati iz rezultatov
analize dosežene razvojne
stopnje. Upoštevati pa morajo
tudi vzroke, ki povzročajo nestabilnost v družbenoekonomskih odnosih. Morali bi tudi
analizirati smeri nujnih strukturnih sprememb in doseženo
stopnjo uresničevanja sistemskih zakonov.
Ko so delegati v sklepih opozorili, da bi morale smernice
opredeliti temeljne parametre
gospodarjenja; so se zavzeli za
določanje konkretnih elementov glede gibanja splošne in
skupne porabe, davčne in cariske politike, sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja
manj razvitih območij, zadolževanja v tujini, dinamike gibanja cen in obsega akumulacije.
Po mnenju Sabora se moramo na ravni federacije dogo-

varjati o usklajevanju tokov
družbene reprodukcije, politiki
in razvoju ekonomskih odnosov s tujino, razvoju gospodarsko manj razvitih republik
in pokrajin in o razvoju splošne ljudske obrambe.
V dogovoru o usklajevanju
in usmerjanju tokov družbene
reprodukcije moramo nameniti posebno pozornost intenziviranju rasti izvoza blaga in
storitev, širjenju drugih oblik
ekonomskega sodelovanja s
tujino in spreminjanju vse gospodarske strukture. To terja
tudi spremembo razvojne
usmeritve, saj prizadevanja, da
bi z večjo uporabo domačih
surovin in reprodukcijskega
materiala reševali probleme
plačilne bilance, niso prinesli
pričakovanih uspehov. Taka
usmeritev je povzročila težave,
ki se odražajo v premajhni
ekonomski stabilnosti, visoki
notranji porabi in v deficitu
ekonomskih odnosov s tujino.
Pri razvojni usmeritvi bi morali poudarjati tisto proizvodnjo, ki zagotavlja, ob možnosti
povečevanja dohodka, lasten
tehnološki razvoj, dosega visoko učinkovitost in se vidno
vključuje v mednarodno delitev - s tem pa seveda bistveno
povečuje izvoz.
Sabor je opozoril na poglabljanje določenih strukturnih
nesorazmerij. Meni, da ne moremo sprejeti izhodišča, po katerem naj bi, v okviru dosedanje razvojne usmeritve, določali prednostne dejavnosti, ki
so produkt starega sistema. Na
ta način namreč ne moremo
reševati materialnih problemov in s tem tudi otežujemo
razvoj družbenoekonomskih
odnosov. V smernicah bi morali razvoj vseh proizvodnih
panog opredeliti v procesu samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. V vseh delih združenega dela pa naj bi
že sedaj usklajevali razvoj in
reševali probleme, posebej v
naftnem gospodarstvu in črni
metalurgiji. To pomeni, da ne
smemo čakati na posebno
obravnavanje teh dejavnosti.
Nadalje je Sabor priporočil,
naj bi določili področja, kjer so
poudarjene potrebe za povečevanje zmogljivosti in proizvodnje, če so bistvene za širši
razvoj. Podobno naj bi določili
tudi obseg teh potreb, merila
za tehnološko in ekonomsko
optimalnost omenjenih zmogljivosti in obveznost sporazumevanja posameznih delov
združenega dela.
Precej pozornosti je Sabor
namenil tudi politiki razvoja
ekonomskih odnosov s tujino.
Po mnenju delegatov bi morali
določiti sektorje proizvodnje,
poročevalec

ki lahko hitreje prodrejo na
svetovno tržišče.
Pri politiki razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in pokrajin pa naj bi izhajali iz
potrebnosti skladnejšega regionalnega razvoja na temelju
združevanja dela in sredstev in
iz dohodkovnih interesov.
Smernice bi morale več govoriti tudi o tem, da je akumulacijska in reprodukcijska sposobnost družbe relativno visoka, vendar se ne razvija dovolj
ali pa slabi materialno osnovo
združenega dela. Ti pojavi
opozarjajo, da vprašanje akumulacijske in reprodukcijske
sposobnosti gospodarstva ni
problem globalnih motenj, v
materialnih tokovih in delitvi,
temveč predvsem v družbenoekonomskih odnosih.
Ko se je Sabor zavzel za celovito dopolnitev omenjenega
dokumenta, je poudaril, kako
bi moral zajeti vse tisto, kar bo
omogočilo spremembe. Drugačen položaj ne le pri procesu planiranja in uresničevanja
planov, ampak v vsem gospodarskem sistemu ter pri odpiranju širšega prostora združenemu delu, da bo obvladovalo
celoten družbeni reprodukcijski proces in razvoj socialističnih samoupravnih odnosov.

IZHODIŠČE MORA BITI
RAZVOJ
DOHODKOVNIH
ODNOSOV
Skupščina SR Bosne in
Hercegovine meni, kakor je
zapisano v njenih sklepih, da
so smernice novost v sistemu
samoupravnega planiranja. To
bo prispevalo k sprejemanju
kakovostnih planov in družbenih dogovorov o temeljih planov v organizacijah združenega dela. Upravičeno namenjajo smernice vso pozornost razvoju dohodkovnih odnosov,
samoupravni preobrazbi bančništva in celotne finančne sfere, krepitvi vloge in odgovornosti združenega dela v ekonomskih odnosih s tujino, kakor tudi samoupravnemu povezovanju proizvodne in prometne sfere ter popolnejšemu
uveljavljanju načel svobodne
menjave dela.
Delegati so v sklepih podprli
usmeritev k uresničevanju
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večje stopnje ekonomske stabilnosti, uporabi Jastnih surovin in spreminjanju gospodarske strukture ter krepitvi izvozne" sposobnosti gospodarstva.
Ob upoštevanju začrtanih ciljev je tudi predlagana stopnja
' rasti družbenega proizvoda
celotnega gospodarstva (šest
odstotna) realna.
Sklepi še opozarjajo, kako bi
morali zagotoviti zmanjševanje razlik pri razvitosti vsake
gospodarsko manj razvite republike, posebej SAP Kosovo
kot gospodarsko najmanj razvitega območja. Posebno vlogo pri tem ima samoupravno
združevanje dela iri sredstev. V
minulem obdobju prav pri uresničevanju te naloge nismo
dosegli bistvenih rezultatov.
Sklepi govore nadalje o potrebni oceni, ki naj bi povedala, če bodo sedanje težave pri
uresničevanju družbenoekonomskega razvoja obremenjevale nadaljnji razvoj v prihodnjem obdobju. Realno lahko
pričakujemo, da se bodo pojavile na področju inve'sticij, saj
moramo velik del sredstev vlagati v zmogljivosti za proizvodnjo energije, surovin in hrane.
V prihodnje ne bomo mogli
nadaljevati s sedanjim intenzivnim zadolževanjem v tujini.
Bližamo se obdobju, ko bo potrebno odplačevati velike anuitete za tuje kredite, kar bo precej obremenjevalo domačo
akumulacijo in plačilno bilanco.
Čeprav smo na različne načine poskušali reševati probleme primarne delitve, sklepi
opozarjajo, da so pogoji gospodarjenja bazično energetskih panog zelo neugodni. Na
ravni Jugoslavije moramo zato
narediti bilanco potreb osnovnih surovin.
Skupščina SR Bosne in Hercegovine je posebej opozorila
na probleme zaposlovanja ter
na nujnost razvoja malega gospodarstva in osebnega dela s
sredstvi v lasti občanov. Posebno pozornost moramo nameniti zaposlovanju mladih
ljudi, predvsem strokovnjakov,
so zapisali.
Sklepi omenjajo tudi nujnost
preučitve ocene rasti proizvodnje boksita, nafte in plina
ter pomen stanovanjske gradnje. Na tem področju ne bi
smeli samo preiti na ekonom-

ske stanarine, ampak tudi
vztrajati, da bi ljudje vlagali
več sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj.
Potem je Skupščina ocenila
smernice razvoja agroinduftrijskega kompleksa. Na tem
področju bi morali posebno
pozornost nameniti urejanju
zemljišč, rasti družbenega
sektorja in usklajevanju primarne kmetijske proizvodnje
ter predelovalnih zmogljivosti.
Prav tako morajo smernice
poudariti nujnost hitrejšega
razvoja proizvodnje na gorskO'planinskih območjih.
Opozoriti bi morali tudi na
spodbujanje materialne motiviranosti delavcev za razvijanje
kakovostnih dejavnikov gospodarjenja. Povsem neupravičeno pa so smernice izpustile strateško opredeljevanje razvoja družbenih dejavnosti.
Preozko so po mnenju
Skupščine opredeljena področja, o katerih bi se morali
dogovarjati na ravni federacije. Temeljni elementi procesa
reprodukcije so vsekakor
vprašanje, o katerem se moramo odločati v vsej državi.
Smotrno bo tudi, če bodo
smernice omenile nekatere temeljne dejavnosti, pomembne
za celoten razvoj dežele. Mednje pa moramo uvrstiti energetiko, osnovne surovine in
osnovne prehrambene proizvode.
TUJI KREDITI ZA UVOZ
OPREME
Sklepi Sobranja SR Makedonije med drugim pravijo, da
morajo biti temeljne smeri bodočega razvoja: nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, usklajen in stabilen razvoj, večanje življenjskega standarda, izboljšanje ekonomskega položaja v mednarodni delitvi, hitrejši razvoj
manj razvitih območij in krepitev obrambne sposobnosti ter
družbene samozaščite,
V okviru, globalnih smernic
bi morali zagotoviti delavcem v
temeljnih organizacijah združenega dela dejansko odločanje o vsem dohodku in pri
opredeljevanju razvojne politike. Ob upoštevanju razvojnih
možnosti je Sobranje v celoti
podprlo dinamično in stabilno

rast družbenega proizvoda v
celotnem gospodarstvu, ki naj
bi znašala približno šest odstotkov letno. To rast naj bi
omogočili z intenzivnejšimi
spremembami gospodarske
strukture, ob upoštevanju določene politike pri razvoju
energetike, proizvodnje surovin, hrane in magistralnega
prometa.
Sobranje meni, da moramo
omogočiti hitrejši razvoj industrije kot bo rast celotnega gospodarstva' Stalno pa moramo
večati tudi kmetijsko, proizvodnjo s hitrejšim razvojem družbenega sektorja kot nosilcem
sodobne tehnologije. Delegati
Sobranja so podprli širjenje
ekonomskega povezovanja s
tujino, saj to omogoča večje
vključevanje v mednarodno
delitev dela. To pa pomeni, da
bo izvoz blaga in storitev naraščal po enaki stopnji kot družbeni proizvod.
Ko so obravnavali politiko
postopnega zmanjševanja deficita plačilne bilance, so se
delegati v Sobranju zavzeli, naj
bi v strukturi novega zadolževanja prevladovali krediti za
uvoz opreme. S tem bi tuja
sredstva predvsem pomagala
spreminjati
gospodarsko
strukturo 'in razvijati tiste dejavnosti, ki omogočajo zmanjševati uvozno odvisnost in
hkrati povečujejo izvoz.
Prednostna naloga mora biti
vsekakor gospodarski razvoj
manj razvitih republik in SAP
Kosovo. Izvajanje te politike
naj bi zmanjšalo razlike na ravni razvitosti vsake manj razvite
republike, posebej pa SAP Kosovo kot gospodarsko najmanj
razvitega območja.
Sobranje je posebej pozdravilo tisti del smernic, ki,,prek
politike osebnih dohodkov in
drugih ukrepov, uveljavlja delo
v proizvodnji. Prav tako pa so
vidna prizadevanja za krepitev
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja.
Ob koncu sklepov je še rečeno, da moramo pri Oblikovanju
prihodnjih planskih nalog razlikovati cilje in načine njihovega uresničevanja. Temeljne
smernice naj bi dopolnili še s
stališči o politiki zaposlovanja
in o ukrepih za zmanjševanje
nezaposlenosti. Družbene dejavnosti pa bi morali obravnavati v taki meri, ki ustreza njihovemu položaju in vlogi v
družbenopolitičnem sistemu.
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• Svet zveze sindikatov se zavzema za poglabljanje družbenega delovanja pri
izvajanju sistemskih zakonov
• Nimamo dolgoročne strategije razvoja ekonomskih odnosov s tujino
• Linearno zaviranje rasti osebnih dohodkov lahko neugodno vpliva na materialni
položaj delavcev in večanje produktivnosti dela
lovanja in nadaljnje uresniče-.
vanje ter izvajanje Zakona o
združenem delu in drugih sistemskih zakonov. Ti zakoni še
niso dovolj zaživeli v praksi,
čeprav sprejemanje nekaterih
med njimi povzroča zelo velike
probleme na področju cen ali
pa motnje pri delitvi dohodka.
Svet je opozoril, da moramo
sprejeti ukrepe na področju
kreditno-monetarne politike
ter širše opredeliti ukrepe ekonomske politike v agroindustrijskem kompleksu. Se posebej, ker smo lani, namesto rasti, zabeležili padec kmetijske
proizvodnje. Letošnje dolgo
VEČ KONKRETNOSTI
sušno obdobje bo povzročilo
PRI UKREPIH ZA
veliko nadaljnjih težav na poURESNIČEVANJE
dročju uresničevanja ekonomske stabilizacije, v plačilni biPLANIRANEGA
lanci, vplivalo pa bo tudi na
RAZVOJA
življenjski standard 'delovnih
Čeprav dokument precej po- ljudi in občanov.
zornosti namenja ocenam doSindikalne pripombe zamesedanjega razvoja, smerem in rijo, ker je poudarek pri razvodelovanju vseh družbenih de- ju ekonomskih odnosov s tujijavnikov pri sprejemanju nove- no na premajhni organiziranoga srednjeročnega plana, po sti in usposobljenosti združeoceni Sveta Osnutek odloka ni nega dela za nastopanje na tudovolj konkreten. Posebej v jem tržišču, namesto da bi dopoglavju, ki govori o potrebnih kument določil dolgoročno
ukrepih za uresničevanje načr- Strategijo in politiko razvoja
tovane razvojne politike. Pre- ekonomskih odnosov s tujino.
malo je na primer poudarjeno Poudariti bi moral prav tako
intenziviranje družbenega de- večjo stopnjo inflacije v Jugo^TZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^,
I
STALIŠČA ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE O
POGOJIH IN MOŽNOSTIH RAZVOJA V PRIHODNJEM
OBDOBJU
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije je razpravljal o družbenoekonomskih pogojih in
možnostih razvoja Jugoslavije
v prihodnjem obdobju. Obravnaval je tudi Osnutek odloka o
temeljnih smereh razvoja Jugoslavije v obdobju od 1981.
do 1985. leta. Ko so opozorili,
da so s tem dokumentom zajeti vsi najpomembnejši problemi dosedanjega in bodočega
razvoja ter da so okviri politike
skladni s sistemom družbenega planiranja, je Svet načeloma podprl Osnutek odloka.
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slaviji kot jo
membnejši tuji
nanjetrgovinski
ti pa opozoriti
tempo rasti
dela. .

imajo najpopartnerji v zumenjavi. Hkrana premajhen
produktivnosti

USKLADITI STALIŠČA
O RASTI OSEBNIH
DOHODKOV IN
PRODUKTIVNOSTI
DELA
Po oceni Sveta bi morali celoviteje obravnavati probleme
akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva, produktivnosti dela in
učinkovitosti poslovanja ter
pogoje gospodarjenja in pridobivanja dohodka. Omogočiti bi morali pravočasno obveščanje združenega dela o pogojih gospodarjenja.
Sicer pa so v Svetu podprli
selektivnejši pristop pri izbiri
bodočih smeri družbenoekonomskega razvoja. Pri tem je
Svet menil, da bi morali dejavnostim, ki imajo poseben pomen za razvoj države, nameniti
posebno pozornost. Še posebej energetiki, proizvodnji surovin in hrane, magistralnemu
prometu in izvozno usmerjenim sektorjem gospodarstva
vključno s tujim turizmom.
Nadalje so sprejemljive predvidene stopnje rasti družbenega proizvoda, investicij,
izvoza in uvoza. Določene so
na temelju ocenjenih rezulta-

tov uresničevanja tekočega
petletnega plana in hkrati upoštevajo, da se ne bodo bistveno spremenili zunanji pogoji v
prihodnjem obdobju.
Kljub temu pa je svet opozoril, da Osnutek odloka ni uskladil stališč v delu, kjer vstraja, da morajo osebni dohodki
naraščati počasneje od čistega dohodka in produktivnosti
dela. Podobno niso usklajena
stališča glede rasti življenjskega standarda delovnih ljudi, ki
naj bo odvisna od povečanja
dohodka in produktivnosti.
Vprašanje je, kako naj bo tako
dimenzioniranje rasti osebnih
dohodkov v skladu s politiko
stimuliranja in motiviranja delavcev za večanje produktivnosti dela in dohodka. Prav tako
niso opredeljene posledice, ki
jih lahko povzroči linearna
uporaba takega stališča. Še
posebej, če upoštevamo različen položaj delavcev, zaposlenih v posameznih panogah.
Svet je posredoval tudi konkretne pripombe k omenjenemu dokumentu. Tako pri povezovanju organizacij združenega dela primarne proizvodnje,
predelave, prometa in potrošnikov kot glede nujnosti pravočasnega bilansiranja naših
potreb za hrano. Nadalje o intenziviranju ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoju
in o tem, da moramo večjo pozornost nameniti stalnemu
izobraževanju in strokovnemu
usposabljanju delavcev.
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Dinamičen
temeljna

in stabilnejši

razvoj

mora biti

naloga v bodočem

srednjeročnem

načrtu

Smernice morajo služiti le kot temelj za ocenjevanje možnih smeri razvoja,
medtem ko bi cilje in naloge določili na podlagi nadaljnih raziskovanj
Treba je narediti pomemben preobrat za povečanje jugoslovanskega izvoza, kije
bistveni predpogoj za dinamičen in stabilen razvoj
Zmanjšati stopnjo inflacije in spraviti vse oblike porabe v okvire razpoložljivih
sredstev
Predvideti ustrezne ukrepe za saniranje škode in obnovo področja, ki je bilo
prizadeto od potresa v Črni gori
V okviru $iršega ocenjevanja
pogojev in možnosti za razvoj
v obdobju od leta 1981 do 1985'
je bila v Zvezni konferenci
SZDLJ, v okviru Sekcije za
družbenoekonomska vprašanja in razvojno politiko ter Odbora za koncept dolgoročnega
razvoja, razprava o razvojnih
možnostih naše države v naslednjem obdobju.
Kod podlaga za razpravo so
služili dokumenti: Preliminarna analiza pogojev in možnosti
razvoja Jugoslavije v obdobju
od leta 1981 do 1985 in Osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega
razvoja Jugoslavije v naslednjem obdobju.
ODLOK O SMERNICAH
NE SME BiTI
DIREKTIVA
Poudarjajoč, da so dokumenti, o katerih je tekla razprava, zasnovani na Ustavi, Zakonu o združenem delu in da
izhajajo iz Resolucije XI. kongresa ZKJ, so telesa Zvezne
konference posvetila vso pozornost vprašanjem vsebine in
pomenu smernic. Izhajajoč iz
našega sistema načrtovanja je
bilo poudarjeno, da je vprašanje, če je odlok o smernicah
direktiven in odločujoč pri
izbiri temeljnih smeri družbenega razvoja in da pri tem ne
ovira aktivnosti delovnih ljudi
in drugih dejavnikov samoupravnega načrtovanja pri
ocenjevanju razvojnih možnosti. Smernice morajo služiti kot
poročevalec

podlaga za ocenjevanje možnih smeri razvoja in da dajo
nekatere osnovne opredelitve
ekonomske politike, medtem
ko bi cilje in naloge določili na
podlagi nadaljnjih raziskovanj.
Na osnovi vpogleda v sedanjo ekonomsko situacijo so se
ta telesa odločila za dinamično
in stabilnejšo gospodarsko
rast, z večjo stopnjo ekonomske stabilnosti in krepitvijo
izvozne sposobnosti gospodarstva. To tem prej, ker so
prisotne nezadovoljive težnje v
gospodarskih gibanjih, permanentno poslabševale delitev
dohodka in zmanjševanje akumulativne sposobnosti gospodarstva.
Pri sprejemanju načrtov organizacij združenega dela,
krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij je treba posebej raziskati vzroke za
nezadovoljiva gibanja v gospodarstvu in neadekvatno delovanje mehanizma gospodarskega sistema. Na osnovi tega
bi bilo treba pripraviti ukrepe
za odpravo negativnih teženj,
da bi načrte razvoja uresničevali v zadovoljivejših pogojih,
prav tako pa dograditi mehanizme in instrumentarij gospodarskega sistema.
IZVOZ KOT POGOJ
STABILNOSTI
GOSPODARSTVA
S tem, da se zavzemajo Za
razvoj politike ekonomskih odnosov s tujino v funkciji razvojne politike, je bilo v telesih
Zvezne konference poudarje-

no, da je treba napraviti pomemben preobrat za povečanje jugoslovanskega izvoza,
kot bistveni predpogoj za nadaljnji dinamični in stabilni razvoj. Zaradi tega bi bilo treba v
naslednjem obdobju poyečati
izvoz blaga najmanj po štopnji
rasti skupnega družbenega
proizvoda. Zato je treba
zmanjšati stopnjo inflacije in
spraviti vse oblike porabe v okvire razpoložljivih sredstev.
Med ostalimi predlogi je treba poudariti opozorilo teh teles, da je ena prednostnih nalog v naslednjem obdobju uresničevanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, kot bistvene predpostavke enakopravnosti narodov in narodnosti. Prav tako je treba sprejeti
učinkovite ukrepe za pospešitev dinamike razvoja SAP Kosova.
Na skupni seji teh teles je
bilo rečeno, da je treba v smernicah predvideti sprejetje posebnih sistemskih rešitev in
sprejetje ustreznih ukrepov za
saniranje škode po potresu v
Črni gori in si prizadevati za
nadaljnje izboljšanje pogojev
za življenje in delo, življenjski
standard delovnih ljudi in za
krepitev enotnega jugoslovanskega trga.
Poudarjeno je bilo, da je v

procesu načrtovanja bistveno,
da se zgradi sistem informiranja, ki bi omogočil usklajevanje interesov delovnih ljudi s
samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem. To je
treba tudi zaradi prizadevanja,
da se načrti med seboj uskladijo in povežejo.
Bila so tudi mnenja, da z izdelavo novega srednjeročnega
načrta kasnimo in da bi moral
Zvezni zavod za družbeno planiranje napraviti operativni
načrt za pripravo, od organizacij združenega dela do federacije. Prav tako je poudarjeno,
da bi morali pripraviti sprejem
dolgoročnega načrta do leta
2000. To tem prej, ker določenih vprašanj za stabilnejše gospodarsko ni mogoče sprejeti
za kratkoročno obdobja, manjše od 10 do 15 let, kot so energetski problemi in problemi
zamenjave gospodarske strukture.
Sicer pa telesa menijo, da je
osnovna slabost projekta
smernic v tem, da niso zasnovane na samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih,
ki izhajajo iz temeljnih organizacij združenega dela. Prav tako so se zavzeli, da je delegatski princip odločanja bistvena
predpostavka za ustvarjanje
enotne razvojne politike v prihodnjem obdobju.
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NOVI PREDPISI

Samoupravno
področju

J

-1'

urejanje odnosov na

cen

O Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela samostojno, v medsebojni
odvisnosti, povezanosti in odgovornosti oblikujejo cene svojih proizvodov in
storitev na enotnem jugoslovanskem trgu
• Pri sklepanju družbenih dogovorov o cenah sodelujejo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, zainteresirane samoupravne organizacije in skupnosti in
skupnosti za cene
O Družbeno kontrolo cen opravljajo samoupravne organizacije in skupnosti, organizirani potrošniki, skupnosti za cene in pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti
• Pomembno novost predstavlja oblikovanje skupnosti za cene, ki se formirajo v
vseh družbenopolitičnih skupnostih

Skupščini SFRJ je bil poslan
v obravnavo Osnutek zakona o
temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen (AS 609). To
je tretja verzija tega dokumenta, ki jo je v zadnjih dveh in pol
letih Zvezni izvršni svet poslal
v obravnavo. Konec leta 1976
je namreč Zbor republik in pokrajin v pristojnost katerega
sodi sprejetje tega akta, prvič
razpravljal o tem zakonskem
aktu. Takrat so dale republike
in pokrajini v razpravi več pripomb in predlogov in je Zvezni
izvršni svet umaknil Osnutek
tega dokumenta in februarja
1978 poslal novo besedilo
Osnutka zakona. Obe verziji
tega zakona smo predstavili v
Glasilu Skupščine SFRJ.
Junija letos pa je bila poslana tretja verzija, prečiščeno
besedilo Osnutka zakona o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen, v katerem so glede na prejšnje besedilo Osnutka vnesene mnoge izboljšave v
posameznih določbah, predvidene pa so tudi nekatere novosti. Najpomembnejša je tista, s
katero je predvideno, da zaradi
izvajanja družbene kontrole

cen namesto zavoda za cene v
družbenopolitičnih skupnostih
od občine do federacije oblikujejo skupnosti za cene.
Glede na pomen tega dokumenta, kakor tudi na opravljene spremembe in dopolnitve
prejšnega Osnutka zakona tokrat objavljamo popolnejši prikaz najnovejše verzije Osnutka
zakona o temeljih sistema cen
in družbeni kontroli cen, ki je
bila dana v redni skupščinski
postopek.
PRAVICE IN
DOLŽNOSTI PRI
OBLIKOVANJU IN
KONTROLI CEN
V uvodnem delu Osnutka zakona je poudarjeno, da se s
tem zakonom urejajo temelji
sistema cen in družbene kontrole cen, ki se uporabljajo na
enotnem
jugoslovanskem
trgu. Določene so pravice in
dolžnosti delavcev v temeljnih
in drugih organizacijah združenega dela in delovnih ljudi in
občanov v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih
samoupravnih organizacijah
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v DRUŽBENI KONTROLI CEN - AS-609
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in skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih pri oblikovanju cen proizvodov in storitev ter pri usklajevanju in
urejanju odnosov na področju
cen na enotnem jugoslovanskem trgu, kot tudi njihove
pravice in dolžnosti pri izvajanju družbene kontrole cen.
Kot izraz delovanja ekonomskih zakonitosti in še posebej
zakonitosti trga v pogojih socialističnih
samoupravnih
družbenoekonomskih
odnosov in načrtnega usmerjanja
skupnih tokov družbene reprodukcije, je cena v smislu
tega zakona instrument menjave proizvodov in storitev na
enotnem
jugoslovanskem
trgu. Cena je bistven sestavni
del samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov in
pogodb s katerimi se uresničujejo in razvijajo odnosi v pridobivanju in delitvi dohodka,
med organizacijami združenega dela oziroma med vsemi
udeleženci družbene reprodukcije.
Pri oblikovanju in družbeni
kontroli cen so dolžni delavci v
organizacijah združenega del£
ter delovni ljudje in občani v
samoupravnih interesnih in
krajevnih skupnostih in drugih
organizacijah in skupnostih
ter organi družbenopolitičnih
skupnosti, da izhajajo iz delo-

vanja ekonomskih zakonitosti
v pogojih socialistične blagovne proizvodnje.
Pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti in samoupravne organizacije in skupnosti so dolžne, da pri sprejemanju ukrepov ekonomske
politike (na področju skupne
politike ekonomskih odnosov
s tujino, skupne devizne .in carinike politike, monetarne in
kreditne politike, politike delitve družbenega proizvoda in
dohodka, politike davka in prispevkov, politike oblikovanja
in uporabe tržnih in drugih rezerv) upoštevajo vpliv teh
ukrepov na tržne pogoje in
materialne odnose v katerih se
oblikujejo cene, kot tudi njihov
vpliv na raven cen. Dolžna so
redno spremljati vpliv ukrepov
tekoče ekonomske politike na
tržne pogoje in materialne odnose v katerih se oblikujejo
cene.
OBLIKOVANJE CEN
V tem delu Osnutka zakona
je urejen način oblikovanja
cen v raznih oblikah organizacij združenega dela. Tako je
najprej določeno, da delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela samostojno, v
medsebojni odvisnosti, povezanosti in odgovornosti obliporočevalec

kujejo cene svojih proizvodov
in storitev na enotnem jugoslovanskem trgu na osnovi delovanja zakonitosti trga, izhajajoč iz kriterijev tega zakona.
Temeljna organizacija, ki
prodaja svoje proizvode in storitve drugi temeljni organizaciji v okviru delovne in sestavljene organizacije, v sporazumu s
to temeljno organizacijo oblikuje cene, upoštevajoč pri tem
trajnejše odnose o gibanju cen
in druge pogoje na trgu ter
merila, ki so predvidena s samoupravnim sporazumom.
V primeru, da proizvode ali
storitve ene temeljne organizacije uporablja druga temeljna organizacija v nadaljni reprodukciji in prometu, oblikujejo cene teh proizvodov in
storitev te temeljne organizacije s samoupravnim sporazumom o določanju in razporejanju skupnega prihodka, ki je
bil ustvarjen s prodajo finalnega proizvoda oziroma s samoupravnim sporazumom o
cenah.
Organizacije
združenega
dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga na drobno oziroma
na debelo in ki ne sprejmejo
samoupravnega sporazuma
oziroma ne pristopijo k samoupravnemu sporazumu, oblikujejo prodajne cene na drobno oziroma na debelo za posamezne proizvode ali storitve v
skladu z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine in
predpisi, ki so bili sprejeti na
osnovi le-teh.
Samoupravne organizacije
in skupnosti združene v samoupravne interesne skupnosti
na področju materialne proizvodnje in na področju družbenih dejavnosti oblikujejo cene
proizvodov in storitev na način, ki je predviden s predpisi
in drugimi akti o ustanovitvi
samoupravnih
interesnih
skupnosti in s samoupravnimi
splošnimi akti teh skupnosti.
Temeljna organizacija lahko
samostojno odloča v katerih
primerih bo oblikovala cene s
posebnim samoupravnim sporazumom o cenah, s pogojem,
da v teh sporazumih izhaja iz
kriterijev za oblikovanje cen iz
tega zakona.
Določbe tega zakona se
uporabljajo tudi za oblikovanje
cen na domačem trgu proizvodov in storitev iz uvoza.
Zvezni izvršni svet bo na podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov
sprejel podrobne predpise o
uporabi določb tega zakona za
oblikovanje cen na domačem
trgu proizvodov in storitev iz
uvoza.
poročevalec

SPORAZUMEVANJE IN
DOGOVARJANJE O
CENAH
Usklajevanje in urejanje odnosov na področju cen in drugih odnosov v zvezi s cenami
na trajni osnovi lahko poteka s
samoupravnimi sporazumi in
družbenimi dogovori o cenah.
Novost predstavlja določba
s katero je točno urejeno, kaj
mora vsebovati samoupravni
sporazum o cenah: kdo so
udeleženci samoupravnega
sporazuma; namen in cilj samoupravnega sporazumevanja; ime proizvoda ali skupine
proizvodov - storitev; cilje
sprejete s politiko cen; način
uporabe kriterijev za oblikovanje cen iz tega zakona in način
kontrole uporabe teh kriterijev; čas veljavnosti samoupravnega sporazumevanja in
cen oblikovanih s tem samoupravnim sporazumom; način
prevzemanja skupnega rizika
ter ukrepi in kazni za udeležence samoupravnega sporazuma, ki ne bodo spoštovali
njegovih določb.
Za družbeni dogovor o cenah je predvideno, da bi vseboval: udeležence družbenega
dogovora, namen in cilj dogovarjanja; cilje sprejete politike
cen, način uporabe kriterijev
za oblikovanje cen iz tega zakona; način izvajanja dogovora; čas veljavnosti dogovora in
način reševanja sporov.

membne za neposredno porabo in organizacije, ki proizvajajo te proizvode ali opravljajo
storitve, so dolžne, da na zahtevo organiziranih potrošnikov sprožijo postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma s katerimi se urejajo njihovi medsebojni odnosi in še
posebej oblikovanje cen proizvodov in storitev in udeležba
organiziranih potrošnikov v
ustvarjenem prihodku.

VLOGA
GOSPODARSKIH
ZBORNIC IN
DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTI PRI
DOLOČANJU CEN
Gospodarske zbornice in
splošna združenja organizacij
združenega dela dajo pobudo
za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o cenah. Sodelujejo pri
sporazumevanju in dogovarjanju o cenah v skladu s svojimi
pravicami in dolžnostmi.
Sindikat ima pravico, da
sproži pobudo za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o cenah. Daje
predloge in mnenja o oblikovanju cen in določanju politike
cen in lahko v skladu s svojimi
pravicami in dolžnostmi sodeluje pri družbenem dogovarjanju o cenah.
Socialistična zveza delovnega ljudstva ima pravico, da,
sproži pobudo za samoupravUDELEŽBA
no sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o cenah in da
POTROŠNIKOV PRI
daje mnenje o vprašanjih s poDOLOČANJU CEN
dročja cen.
V osnutku zakona je določeDružbenopolitične skupnona tudi vloga organiziranih po- sti določajo politiko cen in
trošnikov pri določanju politi- sprejemajo ukrepe s katerimi
ke cen.in pri družbeni kontroli se zagotavljajo splošni, tržni in
cen proizvodov ter storitev ne-' drugi pogoji za uresničevanje
posredne porabe.
te politike. Prav tako urejajo
Predvideno je namreč, da vprašanja s področja cen, ki so
organizirani potrošniki z ude- skupnega pomena za samoležbo v samoupravnih spora- upravne organizacije in skupzumih in družbenih dogovorih nosti. Pomerrtbna je tudi njihoz organizacijami združenega va vloga v spodbujanju samodela, ki se ukvarjajo s prodajo upravnega sporazumevanja in
in storitvami za občane, lahko družbenega dogovarjanja o
vplivajo na razvoj, organizacijo cenah. Sodelujejo pri sklepain pogoje preskrbovanja, izbi- nju družbenih dogovorov, s
re in kakovosti, kakor tudi na katerimi se urejajo odnosi na
politiko cen teh proizvodov in področju cen in sprejemajo
storitev.
odločitve o kompenzaciji.
Prav tako je lahko s samoupravnimi sporazumi in družbe- KRITERIJI ZA
nimi dogovori predvideti udeležbo organiziranih potrošni- OBLIKOVANJE CEN
kov v prihodkih , organizacij
V Osnutku zakona so dolozdruženega dela, ki ga ustvari- čeni kriteriji, ki so izhodišče za
jo s prodajo proizvodov in sto- vse udeležence pri oblikovanju
ritvami s popusti pri nakupu ali cen in izvajanju družbene Konna drugačen način.
trole cen. Ti so.Temeljne organizacije, ki se
- vpliv svetovnih cen na raukvarjajo s prometom proiz- ven in odnose cen na domavodov in storitev, ki so po- čem trgu, na odnose v pridobi-

vanju in delitvi dohodka in na
razvojno politiko družbe;
- odnos ponudbe in povpraševanja na notranjem trgu;
- gibanje povprečne proizvodnosti dela in racionalne
uporabe sredstev za proizvodnjo vsakega proizvoda in storitve;
- delitev skupnega družbenega dohodka na dejavnosti
sorazmerno po njihovi proizvodnosti dela ter uspešnosti
upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi v skupni
družbeni proizvodnosti dela.
Pri oblikovanju cen in izvajanju družbene kontrole cen, so
vsi udeleženci dolžni, da računajo s spodbujanjem razvoja
družbenih proizvajalnih sil, kakor tudi o vplivu cen na gibanje življenskih stroškov.
Vsi udeleženci pri oblikovanju cen in družbeni kontroli
cen vseh proizvodov in storitev
so dolžni, da na enoten način
uporabljajo kriterije iz tega zakona in jih jemljejo v njihovi
skupnosti. Zvezna skupnost za
cene sprejema podrobna navodila o uporabi kriterijev za
oblikovanje cen iz tega zakona.
Samoupravne organizacije
in skupnosti, ki sodelujejo v
družbeni reprodukciji, ustvarjanju skupnega prihodka in v
drugih oblikah medsebojne
povezanosti lahko obdelajo
kriterije za oblikovanje cen
prek svojih delegatov v okviru
gospodarske zbornice in v sodelovanju z ustreznimi občinskimi združenji.
Na koncu tega dela Osnutek
zakona določa, da delavci v temeljnih organizacijah, ki
opravljajo dejavnosti na področju izobrazbe, znanosti,
kulture, zdravstva in socialnega varstva ter drugih družbenih dejavnosti skupaj in enakopravno z uporabniki njihovih storitev določajo samoupravno dogovorjeno nadomestilo, ceno storitve, ki jo realizirajo s svobodno menjavo dela, po prispevku ustvarjene nove vrednosti, povečanju proizvodnosti skupnega družbenega dela in razvoju družbe in
zadovoljevanju osebnih in
skupnih potreb in interesov
delavcev, delovnih ljudi in občanov.
DRUŽBENA
KONTROLA CEN
Z družbeno kontrolo cen je v
Osnutku zakona mišljena celotna družbena aktivnost,
usmerjena k urejanju in uresničevanju samoupravnih odnosov r»a področju cen. Tu se
razume še izvajanje in medsebojno usklajevanje ukrepov
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ekonomske politike, ki vplivajo
na raven in medsebojne odnose cen, zlasti pa ukrepov s
področja politike delitve družbenega proizvoda in dohodka,
monetarne in kreditne politike,
skupne politike ekonomskih
odnosov s tujino, politike davkov in prispevkov, kompenzacij in drugo.
Z družbeno kontrolo cen je
predvidena kontrola vedenja
udeležencev pri oblikovanju
cen ter ukrepanju zoper tiste,
ki se ne ravnajo po merilih in
drugih določbah tega zakona,
samoupravnih sporazumov in
dogovorov.
Pod družbeno kontrolo cen
je tudi družbeno določanje pogojev za pridobivanje in delitev
dohodka, samoupravno določanje osnov in meril za oblikovanje cen na podlagi združevanja dela in sredstev ter drugih trajnih oblik povezovanja
na proizvodnem in prometnem
področju, kakor tudi spremljanje analize o gibanju cen in
odnosov cen na trgu.
Družbeno kontrolo cen izvajajo samoupravne organizacije
in skupnosti, organizirani potrošniki kadar gre za cene proizvodov in storitev neposredne
porabe, skupnosti za cene in
pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti.
V Osnutku zakona je predvideno, da družbena kontrola
cen v samoupravnih organizacijah in skupnostih zajema posebej:
- spremljanje uporabe kriterijev za oblikovanje cen njihovih proizvodov in storitev;
- kontrolo in spremljanje
učinka cen proizvodov in storitev na dohodek in odnose pri
pridobivanju in delitvi dohodka;
- kontrolo
usklajenosti
sprejetih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah z zakonom in
sprejeto politiko cen, kot tudi
kontrolo njihovega izvrševanja
v soglasju z zakonom in sprejeto politiko cen;
- kontrolo izvajanja politike
cen sprejete z akti družbenopolitičnih skupnosti.
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Vloga skupnosti za cene v
družbeni kontroli cen pride do
izraza takrat, ko je ugotovljeno, da določena samoupravna
organizacija ali skupnost ni
uporabila kriterijev iz tega zakona pri oblikovanju cen, da
ruši odnose pri pridobivanju in
delitvi dohodka s kršenjem
predpisov o cenah, ali da si z
oblikovanjem cen na višji ravni
neupravičeno pridobi večji dohodek. V tem primeru skupnost za cene prepove uporabo
akta s katerimi so bile oblikovane cene in sprejme sklep s
katerim naroči samoupravni
organizaciji oziroma skupnosti, da ponovno oblikuje cene v
skladu z zakonom.
Pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti opravljajo
družbeno kontrolo cen in
spremljajo stanje na trgu zaradi usklajevanja tekočih odnosov ponudbe in povpraševanja in zagotavljanja stabilizacije trga, ukrepe s področja delitve dohodka, monetarno-kreditne politike, politike davkov
in prispevkov, skupne politike
ekonomskih odnosov s tujino,
skupne devizne in carinske
politike, prometa blaga in storitev itd.
Kot ukrepe nepgsredne kontrole cen lahko za posamezne
proizvode in storitve predpišejo: določanje najvišjih cen,
oziroma najvišjo raven cen,
način oblikovanja cen, dajanje
soglasja na cene oziroma tarife in dostavljanje cenika skupnosti za cene v potrditev.
Novost v tem delu Osnutka
zakona predstavlja postopek v
primeru nastanka velikih motenj na trgu in pri gibanju cen s
katerimi je onemogočeno ali
resno ogroženo izvajanje
skupne ekonomske politike
sprejete z Družbenim planom
Jugoslavije, ali če se na vsem
jugoslovanskem trgu kažejo
monopolistični pojavi, ki rušijo
njegovo enotnost. Tedaj Zvezni izvršni svet lahko, na osnovi
soglasja pristojnih republiških
in pokrajinskih organov predpiše ukrep neposredne kontrole cen tudi za proizvode in
storitve iz pristojnosti drugih

družbenopolitičnih skupnosti.
V tem primeru je ZIS dolžan,
da takoj obvesti Skupščino
SFRJ.
SKUPNOSTI ZA CENE
Pomembno novost v Osnutku zakona predstavlja konstituiranje družbenega organa za
cene - skupnosti za cene. Te
skupnosti, kot je predvideno,
ustanavljajo samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti z
družbenim dogovorom za urejanje medsebojnih razmerij,
usklajevanje svojih interesov
ter uresničevanje pravic in obveznosti na področju cen. Pri
ustanavljanju skupnosti za cene in sklepanju družbenega
dogovora lahko sodelujejo tudi družbenopolitične organizacije in organizirani potrošniki.
Z družbenim dogovorom o
ustanavljanju teh skupnosti so
določeni skupni cilji, delo in
naloge skupnosti. Z dogovorom so definirani tudi pogoji in
način pridobivanja in delitve
prihodka za poravnavo stroškov poslovanja in izločanja
sredstev za delovno skupnost
za cene, osnove organiziranja
skupnosti, način upravljanja,
vrste organov, njihova izvolitev, njihove pravice in drugo.
Skupnosti za cene se ustanavljajo v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Za dve ali
več družbenopolitičnih skupnosti se lahko ustanovi ena
skupnost za cene.
Skupnosti za cene opravljajo določene analitične, strokovne, upravne in druge zadeve v zvezi z: urejanjem posameznih vprašanj s področja
cen, s pripravljanjem temeljev
za določanje politike cen, s
pospeševanjem metodologije
oblikovanja cen, s samoupravnim sporazumevanjem in
družbenim dogovarjanjem o
cenah, z družbeno kontrolo
cen in predlaganjem, spremljanjem in izvajanjem ukrepov
neposredne kontrole cen in

drugih ukrepov v skladu z zakonom.
ZVEZNA SKUPNOST
ZA CENE
V Osnutku zakona je podrobno obdelano delovno področje in funkcija zvezne
skupnosti za cene, kot tudi pogoji za njeno delovanje in nekatera statusna vprašanja. Najprej je določeno, da to skupnost ustanovijo Zvezni izvršni
svet, izvršni svet republik in
pokrajin, splošna združenja in
Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zveza sindikatov Jugoslavije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije in
organizacija potrošnikov na
ravni federacije.
Zvezna skupnost za cene izdaja navodila za uporabo meril
iz tega zakona pri oblikovanju
cen, pripravlja osnove za določanje politike cen in opravlja
določene zadeve v zvezi s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem o cenah.
Zvezna skupnost prav tako
opravlja zadeve neposredne
kontrole cen, določene s tem
zakonom, sodeluje pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov,
ki urejajo vprašanja v zvezi s
cenami za proizvode in storitve iz pristojnosti federacije,
opravlja zadeve družbene kontrole cen, določene s tem zakonom. Prav tako pripravlja in
predlaga Zveznemu izvršnemu
svetu ukrepe neposredne kontrole cen in druge ukrepe v
skladu z zakonom spremlja in
analizira gibanje in medsebojna razmerja cen.
Določeno je, da organe
zvezne skupnosti za cene sestavljajo svet zvezne skupnosti
in njen predsednik. Svet skupnosti ima 43 članov in je sestavljen na delegatskem načelu iz predstavnikov njihovih
ustanoviteljev.
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Večja odgovornost za vzroke,
povzročijo

ki

likvidacijo organizacij

združenega dela

• Kadar sanacija ne uspe, je potrebno predvideti postopek prisilne poravnave,
namesto postopka samoupravnega sporazumevanja
• Natančnejša določitev obveznosti družbenopolitičnih in interesnih skupnosti, da
zmanjšajo stopnje davkov in prispevkov organizacijam združenega dela, ki poslujejo z izgubami
9 Predlagani 75-dnevni rok za izdelavo sanacijskega programa naj bi podaljšali na
80 dni
Delovna telesa Zveznega
zbora Skupščine SFRJ so
obravnavala Predlog za izdajo
zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela, ki naj bi ga sprejeli do
konca letošnjega leta. Delovna
telesa so pozitivno ocenila prizadevanja predlagatelja, naj bi
v tem novem zakonu, ob upoštevanju dosedanjih izkušenj,
celovite? obdelali to področje,
saj so sanacija, prisilna poravnava, stečaj in redna likvidacija tesno medsebojno povezane.
VEČJA DRUŽBENA
ODGOVORNOST
Odbor za družbenoekonomske odnose je ugotovil, da
predlagane rešitve zaostrujejo
družbeno odgovornost za
vzroke, ki povzročajo prenehanje organizacij združenega
dela.
Posebno pozornost so delegati namenili tistim zakonskim
določbam, ki govorijo o postopku samoupravnega sporazumevanja z upniki o zmanjšanju njihovih terjatev v primerih, ko ne pride do sanacije ali,
kadar sanacija ne prinese
uspešne rešitve problemov. O
tfeh vprašanjih so delegati posredovali različni mnenji. Od
tega, da so predlagane rešitve
skladne z odnosi v združenem
delu do ocene, da bi raje spre-

jeli alternativno rešitev, ki namesto obveznega začetka postopka za samoupravno sporazumevanje predvideva obvezen začetek postopka prisilne
poravnave. Po variantnem
predlogu bi bili namreč bolj
zaščiteni interesi dolžnika in
upnikov. Preprečili pa bi tudi
prenehanje organizacij združenega dela in se izognili stroškom stečajnega postopka.
Nadalje so delegati menili,
da določbe o predsanacijskem
postopku niso dovolj jasno zapisane. Potrebno jih bo dopolniti in natančnejše opredeliti ta
del zakonskega besedila, saj
mora brti povsem določno povedano, kdaj mora organizacija začeti predsanacijski postopek in zakaj. Podobno naj bi
natančneje določili obveznosti
samoupravnih
interesnih
skupnosti, da zmanjšajo stopnjo prispevkov, odložijo plačevanje obveznosti in podobno,
ko organizacija ugotovi izgubo
pri poslovanju.
Med mnogimi predlogi so se
delegati zavzeli, naj bi v zakonu predvideli postopek prisilne lividacije zasebnih obrti, saj
opravljajo dela na enotnem jugoslovanskem tržišču.
V določbi zakona, ki govori
o roku, namenjenem za izdelavo sanacijskega programa in
njegovi vsebini, so člani Odbora predlagali, naj bi obvezali
delovne organizacije, da mo-

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA O OSNUTKU
ZAKONA O SANACIJI IN PRENEHANJU ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA - AS-131
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rajo pripraviti predračun finančnega plana za obdobje,
ko bodo odpravljale vzroke izgub in drugih težav pri poslovanju. Omenjeni predračun za
obdobje sanacije bi moral zajeti tudi izdatke za prehrano
delavcev v taki višini kot jo
predvideva družbeni dogovor.
Nadalje naj bi prek zakonskih določb zagotovili, da morajo, pri obveznostih pokrivanja izgube temeljne organizacije, sodelovati vse TOZD oziroma druge organizacije združenega dela, s katerimi je prizadeta temeljna organizacija
•ustvarila več kot polovico svojega celotnega prihodka, prikazanega v zaključnem računu, s katerim je izkazala nepokrito izgubo.
ZMANJŠANJE
DAVKOV IN
PRISPEVKOV
Odbor za delo, zdravstvo in
socialno politiko je podprl načelo, da interesne in družbenopolitične skupnosti v celoti
ali deloma oprostijo plačevanja davkov in prispevkov tisto
organizacijo, ki posluje z izgubo. Toda, če gre za velike organizacije združenega dela,
kjer so prav njeni, delavci v večini med ustanovitelji samoupravne interesne skupnosti
posamezne dejavnosti, je ta
obveza lahko usodna. Po mnenju delegatov lahko tako pride
do omejitve pravic ali zmanjšanja programa samoupravne interesne skupnosti.
Odprto je vprašanje, menijo
delegati, kako naj bi določili
ustrezen mehanizem, saj se

sredstva in določanje programa zagotavljata s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo uporabniki in izvajalci
storitev, zdnuženi v samoupravni interesni skupnosti. Rešitev bi lahko poiskali z ugraditvijo tega mehanizma v samoupravni sporazum o določanju stopenj ali višine sredstev za zadovoljevanje potreb,
ki jih zagotavlja interesna
skupnost, za prihodnje leto.
Tako bi združeno delo določilo
mehanizem zmanjševanja obveznosti organizacijam, ki poslujejo z izgubo in morebiti tudi zmanjševanje pravic ali programa, ki jih zagotavljajo ta
sredstva.
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravne
interesne skupnosti naj bi bile
po svojem položaju izenačene
z drugimi upniki dolžnika. Zaradi tega bi morali njihove obveznosti predvideti v programu ukrepov za odpravljanje
vzrokov izgub.
Nadalje naj bi po predlogu,
poleg pristojnega organa
družbenopolitične skupnosti,
tudi delovna in sestavljena organizacija, v katero je združena temeljna organizacija, ki
posluje z izgubo, morala obvezno spremljati izpolnjevanje
programa ukrepov. Delovna
organizacija naj bi o motnjah
pri svojem poslovanju obvestila tudi samoupravne interesne
skupnosti, saj se lahko zgodi,
da tudi njim ne bo poravnala
dospelih obveznosti.
~ Nadalje so delegati predlagali, da bi podaljšali 75-dnevni
rok za pripravo programa
ukrepov za odpravljanje mo27

tenj v poslovanju na 90 dni.
Po mnenju delegatov ni dovolj natančna niti formulacija,
ki pravi, da redna likvidacija
zadene tisto organizacijo
združenega dela, ki trajnejše
ne more obnavljati družbenih
sredstev in zagotavljati zajamčenih pravic-delavcev. Bolj jasno bi bilo povedano, če bi zapisali, da pride do likvidacije
organizacije, ki po zakljčnem
računu za minulo leto ali dve
leti nazaj ni mogla obnoviti
družbenih sredstev, s katerimi
posluje.
Mimo tega, so rekli delegati,
ne bi bilo smotrno določati različnih rokov za sprejem programa ukrepov za odpravljanje
vzrokov nastalih izgub in ukre-

Zaupni

Inštitut prisilne poravnave,
pov za zagotavljanje uspešne-,
ga poslovanja, za izgube do in sp poudarili delegati, je doslej
učinkovito deloval. Mimo tega
nad 50 milijoni dinarji.
je združeno delo povezano s
tujim tržiščem, tuje fizične in
pravne osebe pa ne bi mogli
NAMESTO
biti udeleženci samoupravnega sporazumevanja. Inštitut
SPORAZUMEVANJA
samoupravnega sporazumePRISILNA
vanja je lahko celo neučinkoPORAVNAVA
vit, saj zahteva sodelovanje
vseh upnikov. Torej tudi tistih
Odbor za pravosodje je z minimalnimi terjatvami.
Odbor je predlagal, naj bi v
podprl predlagano variantno
rešitev, da bi namesto obvez- Osnutku zakona predvideli tunega začetka postopka za sa- di postopek prisilne poravnave
moupravno sporazumevanje znotraj stečaja in postopek sapredvideli obvezen začetek nacije med stečajem, kakor sepostopka prisilne poravnave. daj omogoča Zakon o prisilni
Na ta način bi zaščitili interese poravnavi in stečaju.
Med razpravo so nadalje
upnikov in dolžnika.

predpisi

posebnem

opozorili, da Osnutek zakona
premalo jasno določa, kateri
organ izvaja prisilno poravnavo in stečaj oziroma, kdo začne postopek na sodišču. Podobne pripombe veljajo za vlogo in sestavo stečajnega sveta.
Delegati so priporočili, naj bi
preučili tudi višino denarnih
kazni za pravne osebe. Opozorili so namreč, da so te kazni
'previsoke in lahko negativno
vplivajo na uspešno izvajanje
sanacijskega postopka.
Ko so podprli Predlog za izdajo tega zakonaKso delegati
Zakonodajno-pravne komisije
še opozorili, da mora predlagatelj celoviteje in natančneje
določiti, kaj zakon ureja, saj
zdaj to ni točno zapisano.

bodo objavljeni v

glasilu federacije

• Uradno glasilo v katerem bi bili objavljeni akti pomembni za varnost in obrambo
države bodo dostopni subjektom na katere se nanašajo predpisi objavljeni v njem

Z zakonom o objavljanju
zveznih zakonov in drugih
zveznih predpisov in splošnih
aktov je določeno, da se objavljajo v »Uradnem listu SFRJ«,
kot tudi, da se predpisi in drugi
akti vrhovnega poveljnika oboroženih sil SFRJ in zveznega
sekretarja za ljudsko obrambo
objavljajo v »Vojaškem uradnem listu«. V praksi se je pokazalo, da so problemi v zvezi
z objavljanjem zveznih predpisov in drugih aktov, ki vsebujejo podatke, ki pomenijo tajnost, tako da se ne morejo objaviti zaradi interesov varnosti
in obrambe države ter drugih
družbenih interesov. Teh predpisov ni bilo mogoče objavljati
v »Uradnem listu SFRJ«, ki je
dostopen vsem zainteresiranim dejavnikom.
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Da bi zagotovili izvajanje
ustavne določbe po kateri se
zakoni in drugi predpisi in
splošni akti objavljajo pred veljavnostjo, je predlagana dopolnitev Zakona o objavljanju
zveznih zakonov in drugih
zveznih predpisov In splošnih
aktov.
S tem namenom je bil delegatom v Skupščini SFRJ poslan Predlog za izdajo zakona
o dopolnitvah starega Zakona.
Ta dokument bodo na eni prihodnjih sej obravnavali delegati Zveznega zbora.
Vsebinska dopolnitev je v
tem, da se zvezni zakoni, predpisi . objavljanje bi bilo v nasprotju z interesi varnosti in
obrambe države in drugimi
družbenimi interesi, ki jih določa zakon, objavljajo v poseb-

nem uradnem glasilu federacije. Način izdajanja in uporabe
bi predpisal Zvezni izvršni
svet. To posebno uradno glasilo bi bilo dostopno vsem subjektom na katere se nanašajo
predpisi ali drugi akti-, ki so v
njem objavljeni.
V posebnem glasilu bi bili,
objavljeni predpisi in drugi
splošni akti Skupščine SFRJ in
Zveznega izvršnega sveta,
Sveta guvernerjev Narodne

banke Jugoslavije, Službe
družbenega
knjigovodstva,
Gospodarske zbornice in Interesne skupnosti za ekonomske
odnose s tujino. Seveda v primeru, da vsebujejo podatke,
katerih objavljanje bi bilo v nasprotju z interesi varnosti in
obrambe države in s katerimi
se urejajo pravice in obveznosti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBJAVLJANJU ZVEZNIH ZAKONOV IN
DRUGIH ZVEZNIH PREDPISOV TER SPLOŠNIH AKTOV
- AS-158
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MEDNARODNE

POGODBE

Vzajemno varstvo
političnimi

investicij

pred

riziki

• Namen sporazuma je, da vlaganja skupaj varuje in zavaruje pred riziki, ki jih
povzročajo vojne ali drugi oboroženi spopadi
Zaradi spodbujanja skupnih tudi Predlog zakona o ratifikavlaganj rned domačimi organi- ciji Sporazuma med vlado
zacijami združenega dela in SFRJ in vlado Švedske o vzajetujimi proizvajalnimi firmami, mnem varstvu investicij, ki je
je naša država na uradni pred- bil podpisan novembra 1978. v
log posameznih vlad začela Beogradu.
sklepati sporazume o medseZ zavarovanjem pred nekobojnem varstvu investicij pred mercialnimi (političnimi) riziki,
nekomercialnimi (političnimi) na katere se nanaša ta Sporariziki. Do sedaj je Skupščina zum, je na splošno mišljeno
SFRJ ratificirala takšne spora- zavarovanje vlaganj kapitala
zume z ZDA, Francijo in Nizo- pred riziki, ki jih povzročajo
zemsko, pogajanja pa tečejo z vojna in drugi oboroženi spoZR Nemčijo, Kanado, Avstrijo padi, revolucija oziroma drugi
in Veliko Britanijo. Do sedaj politični dogodki. S tem sporapodpisani sporazumi so odlo- zumom se zavaruje tudi vlagačujoče vplivali na število in ob- nje kapitala v zvezi z možnimi
seg skupnih vlaganj s proizvo- riziki, ki jih povzročajo akti drdnimi organizacijami teh žave, kot so nacionalizacija in
držav.
razlastitev.
Skupščini SFRJ je bil poslan
Vsaka pogodbenica bo, kot

Sporazum določa, povrnila državljanom oziroma organizacijam s področja gospodarstva
druge pogodbenice dejansko
škodo, ki je povzročena na investicijah na njenem ozemlju
zaradi nekomercialnih rizikov.
Odškodnina se plača v konvertibilni valuti.
Sporazum velja 15 let, pri
čemer se lahko njegova veljav-

nost podaljša, če ga pogodbenici ne odpovesta.
Tvarina, ki jo ureja Sporazum, je v jugoslovanski zakonodaji obsežena v Zakonu o
vlaganju sredstev tujih oseb v
domače organizacije združenega dela in Zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino. •

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO SFRJ IN VLADO ŠVEDSKE O VZAJEMNEM
VARSTVU INVESTICIJ

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Pri

odpravljanju

nelikvidnosti

in

preprečevanja nepokrite porabe smo
dosegli

pozitivne

učinke

• Za skupne in splošne potrebe namenjamo preveč, saj delež teh sredstev ne
ustreza ustvarjenemu dohodku in presega dejanske možnosti organizacij združenega dela
• Nepopolna formulacija posameznih določb Zakona povzroča težave združenemu
delu
•
• Zdravstvene organizacije imajo velike probleme, ko obračunavajo svoje storitve
• Korenitejši premik politike razporejanja čistega dohodka in večje usmerjanje
sredstev na razširitev materialne osnove dela

poročevalec
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Delovna telesa Zveznega
zbora Skupščine SFRJ so
obravnavala Analizo Zveznega
izvršnega sveta o izvajanju Zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka, ki smo jo prikazali v
prejšnji številki našega glasila.
Odbor za družbenoekonomske odnose je ocenil, da dokument, čeprav so v njem tudi
nekatere pomanjkljivosti, realno prikazuje dosedanje uresničevanje Zakona. Hkrati določa smeri nadaljnje graditve
zakonskih rešitev o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka.
Pozitivni učinki Zakona
Zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka
in dohodka je po mnenju delegatov prinesel pozitivne učinke. Je pomemben dejavnik našega družbenoekonomskega
sistema. Ta ocena velja predvsem za odpravljanje nelikvidnosti, preprečevanje nepokritnega povpraševanja in
ugotavljanje realnega denarnega dohodka.
Kljub temu pa na področju
razporejanja in porabe dohodka ter čistega dohodka Zakon
ni prinesel željenih rezultatov.
Predvsem glede izločanja dohodka za splošne in skupne
družbene potrebe ter za skupno porabo. Pokazalo se je namreč, da namenjanje dohodka
zanje ne ustreza ustvarjenemu
dohodku, saj izločanja presegajo dejanske možnosti organizacij združenega dela.
Po mnenju delegatov bi morali o problemih in uporabi Zakona obširno spregovoriti vsi
zainteresirani dejavniki, ki
ugotavljajo, razporejajo in
uporabljajo dohodek. To velja
predvsem za organizacije
združenega dela in njihove
asociacije. Med drugim so delegati tudi pripomnili, da poča-

snost v plačilnem, prometu
vpliva na raven neplačane realizacije po periodičnem raču-'
nu in po zaključnem računu.
Organizacije združenega dela
se srečujejo z objektivnimi težavami, ko ugotavljajo celotni
prihodek. Vzrok so nekatere
določbe omenjenega ZaKona,
ki niso dovolj natančno zapisane in niti ne usklajene z določbami drugih zakonov. Vse
to je vplivalo tudi na ugotavljanje in obseg celotnega prihodka in dohodka.
PEREČI PROBLEMI
PORABE
Med razpravo o odprtih
vprašanjih porabe so delegati
poudarili, da mora združeno
delo preučiti tudi roke za vračanje sredstev, ki jih je izločilo
za splošne in skupne potrebe,
kadar ta sredstva presegajo
samoupravno dogovorjeno raven. Ob tem so ugotovili, da so
stroški za reprezentanco, reklame in službena potovanja
znatno večji od rasti dohodka.
Zato so tudi vprašali, če je
smotrno, da ti stroški bremenijo materialne stroške.
Nadalje so med razpravo posredovali mnenje združenega
dela, da naj Zakon omogoči
tistim organizacijam, ki imajo
' interne banke, razporejanje
skupnega prihodka tudi prek
prehodnega računa v teh bankah.
Odbor je predlagal, naj bi
premije za nezgodno zavarovanje delavcev in potnikov v
prometu izločali iz dohodka in
ne iz sredstev skupne porabe
ali iz osebnih dohodkov delavcev. Podrobneje bi morali urediti tudi vprašanje izgub ter
probleme izplačevanja osebnih dohodkov v organizacijah,
ki poslujejo z izgubami.
Pri iskanju trajnejših rešitev
za stanovanjsko gradnjo in

DELOVNA TELESA ZVEZNEGA ZBORA O IZVAJANJU
ZAKONA O UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU
CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA
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prehrano delavcev moramo
upoštevati,-da z Izgubami po-si u jejo skoraj' iz-klj'uđno le. organizacije združenega dela v
materialni proizvodnji. Doho' dek pridobivajo v objektivno
težjih pogojih in zato so tudi
možnosti za zadovoljevanje
skupnih potreb v teh organizacijah precej manjše kot drugje.
POČASEN RAZVOJ
NOVIH ODNOSOV MED
ORGANIZACIJAMI
ZDRUŽENEGA DELA
Odbor za delo, zdravstvo in
socialno politiko je predlagal,
naj bi Zakon natančneje opredelil vlogo interne banke. Bolj
dorečen naj bi bil tudi v določbah, ki govore o izločanju
sredstev za stanovanjsko
gradnjo in prehrano delavcev.
Drugače povedano, razčlenili
naj bi vse možnosti in rešitve,
da za ta sredstva ne bi plačevali davkov in prispevkov.
Tudi delegati v tem Odboru
so opozorili na neznaten skupni prihodek gospodarstva v letu 1978 na temelju deleža v
skupnem prihodku. Znaša le
6,4 odstotkov, kar kaže, kako
počasi se razvijajo novi odnosi
med organizacijami združenega dela. Še vedno prevladujejo
kupoprodajni odnosi. Vzrok
temu pa so težave pri določanju deleža vsakega udeleženca v vrednosti skupnega proizvoda, saj nimamo normativov
in drugih meril, ki bi realno
določili odnose med udeleženci.
Delegati so podprli predlog,
da bi spremembe "Zakona
omogočile
organizacijam
združenega dela, da v celoten
prihodek vračunajo tudi nakazila in gotovinska vplačila, ki
so jih dobile na žiro račune v
15 dneh po izteku obračunskega obdobja. S tem ne bi upoštevali le tistih nakazil in vplačil, ki so pred omenjenim rokom prišli na njihove račune.
Med razpravo so opozorili,
kako pogosto nastajajo velike
težave pri obračunavanju storitev pb plačevanju v zdravstvenih delovnih organizacijah. Zdravljenje v bolnišnicah
prehaja iz enega v drugo obračunsko obdobje. Medtem na-

raščajo stroški za prehrano in
zdravila,- bolnišnicam pa plačajo storitve šele po končanem zdravljenju. Še večje težave nastajajo takrat, ko obračunajo storitve teh organizacij
pavšalno po tromesečjih ali v
daljšem obdobju. V tem času
zdravstvene organizacije dejansko kreditirajo samoupravne interesne zdravstvene
skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja in druge
uporabnike storitev.
SPREMEMBE PRI
RAZPOREJANJU
ČISTEGA DOHODKA
Zanimiv je predlog omenjenega Odbora, po katerem naj
bi preučili možnosti, da gospodarske organizacije združenega dela ne bi takoj in v
celoti vplačevale sredstev za
zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb na
račune samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. Sredstva naj
bi ostala na računih organizacij, na račune skupnosti pa naj
bi jih vplačevali le v skladu s
potrebami. Nadalje so delegati
podprli predlog, da bi ob spreminjanju Zakona o celotnem
prihodku natančnejše opredelili določbe glede namenjanja
sredstev za strokovno izobraževanje. Lahko bi jih namreč
vključili med proizvodne stroške.
Podprli so še predlog, naj bi
s pomočjo zakonskih sprememb ^omogočil i nadomeščanje premij iz dohodka za zavarovanje delavcev pred posledicami nesreč. To pomeni, dane
bi zavarovali le tistih delavcev,
ki opravljajo življenjsko nevarna dela ali dela, ki škodujejo
zdravju v proizvodnji eksplozivnih sredstev.
Na seji je bilo tudi poudarjeno, da premalo nadzorujemo
sredstva za osebne dohodke v
vsem združenem delu. Koreniteje bi morali poseči v politiko
razporejanja čistega dohodka.
S tem bi zavrli rast osebnih
dohodkov in naraščanje višine
sredstev za skupno porabo.
Prihranjena sredstva pa bi morali nameniti za razširitev materialne osnove dela.
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SPREJETI ZAKONI
Delegati Zveznega zbora so
na seji, ki je bila 17. julija sprejeli naslednje akte:
Zakon o temeljih družbenih
svetov in o zveznih družbenih
svetih (AS-67) predvideva
oblikovanje družbenih svetov
družbenopolitičnih skupnosti,
upravnih organov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter
drugih splošnih združenj. Zakon točneje določa, da se sveti
oblikujejo kot oblika organizirane demokratične menjave in
usklajevanja mnenj in načelnih
vprašanj o'nadaljnjem razvoju
Jugoslavije, kar bo prispevalo
k nadaljnji demokratizaciji
procesa sprejemanja najpomembnejših družbenih odločitev.
Zakon o prehajanju državne
meje in gibanju v obmejnem
pasu (AS-61) zagotavlja učinkovito kontrolo prinašanja
orožja v državo. Tujci ki gredo
skozi Jugoslavijo so dolžni, da
prijavijo orožje in strelivo, ki
ga nosijo s seboj. Dovoljenje
za gibanje in bivanje v obmejnem pasu bo mogoče izdati tudi tujcem, ki poslujejo z našimi
organizacijami. Z zakonom je
prav tako podrobneje določen
režim lova in ribolova v obmejnem pasu.
Zakon o matični evidenci o
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (AS634) na enoten način določa
vodenje podatkov, ki so nujni
za pridobivanje in uporabo temeljnih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s čemer bo olajšan postopek za pridobivanje pravic do
pokojnine.
Zaključni račun proračuna
federacije za leto 1978 (AS172) z zaključnimi računi
zveznih direkcij za rezerve živilskih in industrijskih proizvodov za leto 1978.
Po hitrem postopku so bili
sprejeti:
Zakon o začasni prepovedi
uporabe družbenih sredstev
za financiranje graditve novih
elektrarn, toplarn in energarn
na tekoča goriva (AS-156), ki
prepoveduje uporabo družbe-
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nih sredstev za graditev novih
elektrarn, toplarn in energarn
na tekoča goriva, katerih graditev se ni začela pred 15. aprilom 1979 leta, ali če se je začela pred tem rokom, vendar do
15. maja 1979 ni bil poslan kotel, turbina ali generator. Prepoved se nanaša tudi na obstoječe elektrarne, toplarne in
energarne na premog pri katerih teče rekonstrukcija zamenjave premoga kot pogonskega goriva s tekočim gorivom.
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo(AS-180)
točneje določa, da za jedrsko
škodo, ki je nastala pri jedrski
nesreči ne odgovarja nobena
druga oseba (konstruktor,
izvajalec del) kot uporabnik jedrskih naprav. Ta spremeba je
večja spodbuda za ekonomski
interes pri gradnji jedrskih naprav in za boljše zavarovanje
morebitnih zavarovancev pri
jedrski nesreči.
Na seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 18. in 19. julija
so bili sprejeti naslednji akti:
Zakon o prevzemanju obveznosti republik in pokrajin
za vračanje anuitet po kreditih, ki so bili dani SAP Kosovu
iz sredstev Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin v obdobju do leta
1980 (AS-159), s katerim je določeno, da bodo republike in
pokrajine prevzele obveznosti
odplačila anuitet, ki so bile dane iz sredstev Sklada. Višina
anuitet, ki zapadejo v obdobju
od leta 1978 do 1980 znaša 2,1
milijarde dinarjev.
Zakon o sprememebah in
dopolnitvah Carinskega zakona (AS-119) vsebuje nujne
spremembe s katerimi se nadalje izpopolnjuje carinski sistem in zagotavlja učinkovitejši postopek carinjenja. Z dopolnitvami je predvideno, da
delavci, ki se vračajo z začasnega dela v tujini in izseljenci
lahko brez carine uvozijo tudi
popolnoma nove predmete za
gospodinjstvo. Tudi zdravstvene organizacije so oproščene

plaćanja carine za posebno
opremo, naprave in instrumente, ki jih ne izdelujemo doma. Predvidene so tudi olajšave pri uvozu strojev, aparatov,
naprav in prevoznih sredstev
za znanstvene, prosvetne in
kulturne namene. S tem Zakonom so precej razširjene in dopolnjene določbe o carinskih
prekrških.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (AS-151), določa,
da bo omenjena Banka dala
posojilo 148 milijonov dolarjev
za graditev regionalnih in magistralnih cest v naši državi.
Rok za odplačilo posojila jp 15
let, letna obrestna mera pa je 7
odstotkov.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado SFRJ in vlado LR Poljske o skupnem
priznavanju enakovrednosti
šolskih spričeval in visokošolskih diplom pridobljenih v.
obeh državah (AS-141)', ki
priznava enakost spričeval o
končani osnovni šoli, šoli za
kvalificirane delavce, srednji
šoli kot tudi o diplomi o končanem študiju za visoko izobrazbo.
t Zakon o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno
vlogo SFRJ v Afriški sklad za
razvoj ob drugem splošnem
dopolnjevanju sredstev tega
Sklada (AS-142), točneje določa, da je treba v proračunu federacije za leto 1980 in 1981
zagoloviti 125,7 milijona dinarjev za dodatno vlogo v Afriški
sklad za razvoj.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odstopanju graditve investicijskega
objekta tujemu izvajalcu (AS143); spremembe se nanašajo
predvsem na graditev investicijskega objekta, pogodbo o
odstopanju graditve in na plačilo po pogodbi. Graditve investicijskega objekta ni mogoče
odstopiti tujemu izvajalcu - fizični osebi, ampak samo pravni osebi.
Delegati so sprejeli tudi nekaj zakonov, katerih namen je,
da se na osnovi solidarnosti in
vzajemnosti republik in.pokra-

jin zagotovijo trajna sredstva
za odpravo posledic po potresu, ki je aprila letos zajel SR
Črno Goro. Gre za naslednje
zakonske predpise:
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je
prizadel nekatera območja
Črne Gore v letu 1979 (AS. 165) s katerim je določeno, da
bodo sredstva za odpravo posledic po potresu zagotovile
republike in pokrajine s svojim
prispevkom, ki bo določen sorazmerno z njihovo udeležbo v
nominalnem družbenem proizvodu skupnega gospodarstva države ustvarjenega v preteklem letu. Do sprejetja točnega zneska sredstev je z Zakonom določeno, da bodo republike in pokrajine v letu
1979 izločile na račun svojega
prispevka 5 milijard dinarjev.
Zakon o prevzemanju obveznosti federacije za vračanje anuitet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim na
območju SR Črno Gore, ki jo
je prizadel potres v letu 1979
(AS-168) s katerim je določeno, da bo federacija prevzela
obveznosti za odplačilo zapadlih anuitet temeljnih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij
in skupnosti do sprejetja posebnega zveznega zakona oziroma do 15. decembra letos.
Zakon o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih za
financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v SR
Črni Gori v letu 1979 in 1980
(AS-166) s katerim je določeno, da bodo v proračunu federacije za leto 1979 in 1980 SR
Črni Gori zagotovljena posebna namenska in dopolnilna
sredstva za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb.
Delegati v Zboru republik in
pokrajin so na tej seji potrdili
Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1979 in
Statut Jugoslovanske banke
za mednarodno ekonomsko
sodelovanje.
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