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Mnenja in stališča 10 predsedstva RK.SZDL Slovenije v zvezi z informacijo 

o POROČEVALCU 

Izvršni odbor predsedstva RK SZDL Slovenije je 
na svćji seji dne 18. 2. 1976 obravnaval »Informacijo o 
Poročevalcu skupščine SR Slovenije in skupščine 
SFRJ«.* 

V širši razpravi je bila poudarjena vloga in pomen, 
ki jo ima Poročevalec za celovito in sistematično obve- 
ščanje delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoup' 
ravnih organizacijah in skupnostih ter njihovih dele- 
gacij in delegatov, prav tako pa je bila pozitivno oce- 
njena tudi njegova vsebinska usmeritev, čeprav bi bilo 
treba temu posvetiti posebno razpravo in jasneje opre- 
deliti mesto Poročevalca v celotnem sistemu obvešča- 
nja delegatov in delegacij. 

1. V razpravi o še vedno premajhni razširjenosti Po- 
ročevalca so člani izvršnega odbora podprli predloge 
iz informacije, po katerih naj bi izvršna odbora predsed- 
stva RK SZDL Slovenije in predsedstva RS ZSS prevze- 
la odgovornost za usmerjanje ponovne politične akcije, 
ki naj pripelje do potrebne razširitve naročnin na Po- 
ročevalca v vseh temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Sekretariat za informacije skupščine SR 
Slovenije mora pripraviti predlog konkretnega progra- 
ma za to akcijo. 

2. V zvezi z objavljanjem gradiv skupščine SFRJ je 
izvršni odbor podprl predloge iz informacije ter skle- 
nil, naj RK SZDL Slovenije ter Skupščina SR Slovenije 
čimprej naslovita na Skupščino SFRJ ter zvezno kon- 
ferenco SZDL Jugoslavije pismo, v katerem naj bi pred- 
lagali in se zavzeli za jasnejšo opredelitev kriterijev za 
objavljanje pomembnejših zveznih gradiv — pri čemer 
bi kazalo upoštevati kriterije za objavo gradiv v po- 
slovniku skupščine SR Slovenije — ter prav tako tudi 
način za objavo gradiv, da naj bodo načeloma v enaki 
meri dostopna delovnim ljudem' vseh naših narodov 
in narodnosti. 

3. Glede razmerja med Poročevalcem in drugimi Jav- 
nimi občili, posebej dnevnim tiskom, je bilo izraženo 
mnenje, da je začetek izhajanja Poročevalca pri neka- 
terih zmanjšal uspešno začeta prizadevanja za celovito 
obravnavo delegatskega sistema ter gradiv za odloča- 
nje v skupščinah. Zaradi tega naj bi uredništva pripra- 
vila oceno uresničevanja svoje vloge na tem področju. 
Na tej podlagi bi kasneje v tiskovnem svetu pri RK 
SZDL Slovenije dali celovitejšo oceno vseh teh priza- 
devanj in aktivnosti ter pripravili predloge in dogovor 
za ustrezno delitev dela in odgovornosti med posamez- 
nimi glasili. Ob tem je. bil dan tudi predlog, da se 
razmisli o posebnem koordinacijskem uredniškem od- 

boru teh glasil, ki bi sproti usklajeval objavljanje gra- 
dava. . 

4. Na seji so menili, da bi se morali — kljub Po- 
ročevalcu oziroma vsaj dotlej, dokler ta ne postane 
dostopnejši članom delegacij in delovnim ljudem 
v večj imeri posluževati javne objave gradiv za repub- 
liško skupščino ter tudi za skupščine republiških SIS 
oziroma za zveze SIS v republiki. Na ta način naj bi 
dosledno objavljali vsa gradiva, ki zadevajo sistemsko 
ureditev posameznega področja, razvojne programe ter 
tista ki zadevajo neodtujljive pravice delovnih ljudi m 
občanov in jih potemtakem morajo neposredno uresni- 
čevati ali se zanje dogovarjati v svojih temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. V okviru taskov- 
nega sveta naj bi poskušali jasneje opredeliti kriterije, 
kdaj se taka gradiva v skladu v poslovnikom repub- 
liške skupščine objavljajo v celoti, kdaj pa v vsebin- 
sko neokrnjenih povzetkih. Predlagano je tudi bilo, 
da se o načinu in pogojih takega objavljanja pripravi 
dogovor vseh zainteresiranih, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati in realno oceniti tudi konkretni poslovni 
interes posameznih podpisnikov dogovora. 

5. Sklenjeno je bilo, da se s temi stališči in mnenji 
pismeno seznanijo delegati v družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije do seje zbora, ki bo 25. febru- 
arja 1976. 

Informacija o POROČEVALCU 

* »Informacijo o Poročevalcu« objavljamo v nada- 
ljevanju. 

Predsedstvo skupščine SRŠ 
je pred letom dni sklenilo, 
da b0 začela sktipščina iz- 
dajati posebno glasilo za de- 
legacije in delegate. Enako 
so sklenila tudi predsedstva 
drugih republiških in pokra- 
jinskih ter zvezne skupščine. 
S tem so želele skupščine 
pripomoči k uresničevanju 
svoje ustavne obveznosti gle- 
de ustreznega obveščanja in 
pravočasnega vključevanja 
delegacij in delegatov v pri- 
pravljanje in sprejemanje 
skupščinskih odločitev. 

Poglavitni namen teh skup- 
ščinskih glasil je posredova- 
ti delegacijam in delegatom 
v strnjeni obliki vse rele- 
vantne elemente gradiv, ki 
Vodo na dnevnem redu skup- 
ščinskih zborov, tako da bi 

se lahko delegacije do pred- 
logov zakonskih in drugih 
aktov pravočasno opredelile. 
Ta nova oblika uradnega ob- 
veščanja ima še nemalo hib 
— ena najbolj perečih je 
razmeroma ozek krog pre- 
jemnikov skupščinskega gla- 
sila. Delegacije ga namreč 
v veliki večini še vedno pre- 
jemajo le po en izvod, na- 
men glasila pa bi bilo mo- 
goče doseči šele takrat, ko 
bi ga prejemali vsi člani de- 
legacij in celo temeljnih 
skupnosti. 

Spisek prejemnikov je nar 
stal takole: lani, ob začetku 
izdajanja »Poročevalca«, ja 
Skupščina SRS zbrala po ob- 
činskih skupščinah naslove 
vseh delegacij temeljnih or- 
ganizacij in skupnosti (cc* 



9000 naslovov). Vsi ti so do- 
slej prejemali po en izvod 
»Poročevalca« brezplačno. 
Prav tako prejemajo »Poro- 
čevalca« brezplačno vsi čla- 
ni skupin delegatov za zbor 
združenega dela in zbor ob- 
čin ter delegati družbenopo- 
litičnega zbora republiške 
skupščine, vodstva družbeno- 
političnih organizacij, skup- 
ščine občin, funkcionarji in 
strokovne službe republiških 
organov, itn. (cca 3000 na- 
slovov). 

Pri cenah (tiskarski stro- 
ški, papir, poštnina), ki so 
veljale ob začetku lanskega 
leta, bi teh 12000 brezplač- 
nih prejemnikov »Poročeval- 
ca« obremenilo proračunska 
sredstva za približno 1 mili- 
jon dinarjev letno. Organi 
slovenske skupščine so me- 
nili, da se je s tem izdat- 
kom treba sprijazniti ter ga 
obravnavati kot neogiben za- 
gonski strošek te nove skup- 
ščinske izdajateljske dejavno- 
sti. 

Da s povečanjem naklade 
ne bi proračuna še bolj ob- 
remenjevali, se je bilo tre- 
ba lotiti zadeve z naročnin- 
ske plati. Tako je bilo za 
tiste, ki so želeli sami na- 
ročiti »Poročevalca«, določe- 
na letna naročnina 8o din 
(za predvidoma 30 številk 
glasila), cena posameznega 
izvoda pa 3 dinarje. Ta ce- 
na ni ekonomska — pri do- 
sedanjih nakladah stane iz- 
dajatelja en izvod »Poroče- 
valca« okrog 4 dinarje (pri 
čemer so upoštevani le tis- 
karski stroški, papir, ekspe- 
dit in poštnina), in sicer 
velja ta cena za številke z 
obsegom 24 strani (taka šte- 
vilka vsebuje približno 100 
s pisalnim strojem napisanih 
strani). Takšnih Številk je 
bilo lani največ — 14, po- 
prečen obseg lanskoletne šte- 
vilke »Poročevalca« pa je 33 
strani.1 Tako je tudi dose- 
danja naročniška cena znat- 
no dotirana iz proračunskih 
sredstev. 

Predsedstvo Skupščine 
SRS, izvršni odbor republi- 
ške konference SZDL in iz- 
vršni odbor republiškega sve- 
ta ZSS so marca objavili 
apel temeljnim organizaci- 
jam in skupnostim, naj na- 
roče »Poročevalca« za svoje 
delegacije. Apel je Skupšči- 
na SRS ponovila v »Sklepih 
in priporočilih glede nadalj- 

> Leta 1975 Je fcšlo 28 številk 
»Poročevalca«. Celoten letnik ima 
944 strani (kar pomeni, da je bi- 
lo objavljenih nad 4000 strani ro- 
kopisa). 14 številk je izšlo na 34 
straneh, 6 na 16 straneh, 4 na 48 
straneh. 2 na 64 straneh, 1 na 
32 straneh in 1 na 160 straneh. 

njega uveljavljanja delegat- 
skega sistema«, ki jih je 
sprejela konec aprila. Osta- 
lo pa je le pri pozivu — ni 
mu namreč sledila ne odloč- 
nejša politična ne drugačna 
akcija. Tako je bilo ob kon- 
cu lanskega leta še vedno le 
okrog 350 stalnih naročnikov 
— skupaj so imeli naročenih 
okrog 1.900 izvodov »Poroče- 
valca«. s 

Glasilo se razpečava še na 
dva načina: prvi, ki je po 
količini bolj simboličen, je 
prodaja v kioskih. V povpre- 
čju ga prodajo približno 100 
izvodov posamezne številke. 
Drugi način, po obsegu po- 
membnejši, pa je direktna 
prodaja posameznih številk 
samoupravnim interesnim 
skupnostim, družbenopoliti- 
čnim ter drugim organizaci- 
jam, ustanovam itn. Ti od- 
kupijo tudi po več tisoč po- 
sameznih številk, kadar so 
v njih objavljena celotna be- 
sedila pomembnejših zakon- 
skih in drugih gradiv. Tako 
se je naklada »Poročevalca« 
lani gibala med 16000 in 
48000 izvodi (slednja števil- 
ka velja za »Poročevalca« z 
gradivom o srednjeročnem 
družbenem načrtu SRS, od 
katerega je 16000 izvodov 
vzela v svojo režijo Gospo- 
darska zbornica Slovenije.) 

Skupni stroški za enolet- 
no izhajanje »Poročevalca« 
znašajo okrog 1,5 milijona 
dinarjev. Od tega bo pred- 
vidoma približno 1/5 krila 
z dohodki od prodaje in na- 
ročnin. 

Med dohodke spada tudi 
plačilo Skupščine SFRJ za 
kritje stroškov njenega dela 
»Poročevalca«, v celem letu 
1975 gre za okrog 400.000 
din. Upoštevajoč prispevek 
Skupščine SFRJ kot doho- 
dek, je Skupščina SRS v lan- 
skem letu krila približno 
40 % izdatkov. Skupščina 
SFRJ pa z letom 1976 pre- 
neha plačevati svoje objave. 

V. zvezi s tistim delom 
»Poročevalca«, ki prenaša 
gradivo iz zvezne skupščine, 

2 V ilustracijo navajamo nekaj 
primerov: TAM — 15 izvodov; 
Psihiatrična bolnišnica Idrija — 
22; Združeno ZTP Ljubljana — 
40; Metalna, Maribor — 18; Elek- 
trokovina Maribor — 45; Gostol, 
Nova Gorica — 44; Zasavski pre- 
mogovniki — 30; Tekstilana. Ko- 
čevje — 22; Regionalna zdrav- 
stvena skupnost, Novo mesto — 
27; Industrija usnja, Vrhnika — 
27; 2elezarna Jesenice — lil; Že- 
lezarna Store — 30; Inženirska 
biro Klektroprojekt, Ljubljana — 
11; Jeklotehna, Maribor — 25; 
SGP Konstruktor, TOZD gradbe 
ništvo, Maribor — 32; Skupščina 
občine Ptuj — 47; Skupščina ob- 
čine Maribor — 16; Skupščina ob- 
čine Vrhnika — 66 (od tega 12 
za predsednike KS, S4 pa za de- 
legate in druge občane) dta. 

je treba pojasniti še nasled- 
nje: po dogovoru zvezne sku- 
pščine z republiškimi in po- 
krajinskimi skupščinami so 
skupščinska glasila oprede- 
ljena kot skupna glasila re- 
publiških oziroma pokrajin- 
skih skupščin ter Skupščine 
SFRJ. Dogovorjeno je, da 
izhaja gradivo zvezne skup- 
ščine kot poseben del »Po- 
ročevalca« dvakrat mesečno. 
Obseg zveznega gradiva v eni 
številki »Poročevalca« je 40 
do 50 strani rokopisa. Za to 
gradivo je bilo dogovorjeno, 
da Skupščina SFRJ plača 
prevod, ter krije — propor- 
cionalno prostoru, ki ga vza- 
me v posamezni številki gla- 
sila — ekonomsko ceno ti- 
skanja, ekspedita in poštni- 
ne. 

Praksa pa je kaj hitro po- 
kazala, da s0 ti stroški za 
zvezno skupščino zeic viso- 
ki. Naklada skupščinskih gia- 
sil, ki objavljajo njeno gra- 
divo, je namreč okrog 400.000 
izvodov. Pri sedanjih cenah 
in ob nespremenjeni nakladi 
— ki jo povsod, tako kot v 
Sloveniji — ocenjujejo kot 
premajhno — bi zvezno skup- 
ščino stale te objave okrog 
7 milijonov dinarjev na leto. 

Ker. je financiranje glasi- 
la Skupščine SFRJ iz zvez- 
nega proračuna vprašljivo 
že zategadelj, ker se ta pro- 
račun oblikuje iz prispevkov 
republik in pokrajin, je do- 
govorjeno, da z letom 1976 
preide skrb za financiranje 
skupnega glaslia na republi- 
ke in pokrajine. (Zvezna 
skupščina se zavezuje le, da 
bo za svoj del glasila še na- 
prej pripravljala rokopisno 
gradivo ter plačala prevod v 
jezike narodov in narodnosti. 
Poleg tega je predvideno, da 
bo plačala tehnično urejanje 
svojega dela glasila. Hkrati 
bo Skupščina SFRJ naroč- 
nik oziroma plačnik določe- 
nega števila izvodov »Poroče- 
valca« za zvezne organe.) 

V razpravah, ki so jih 
predstavniki skupščin doslej 
posvetili financiranju skup- 
ščinskih glasil, je bilo ugoto- 
vljeno: treba je izhajati iz 
ustave, njenih intencij in do- 
ločb v zvezi z delovanjem 
delegatskega sistema. Da bi 
mogel ta sistem učinkovito 
delovati, je med drugim nuj- 
no ustvariti razmere, ki so 
potrebne za zadovoljivo in- 
formiranje in delo delega- 
cij v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih. 161. člen ustave SRS 
je povsem določen: »Organi- 
zasdja SZDL oziroma organi- 
zacija sindikata je dolžna, da 
s svojo dejavnostjo prispeva, 
da delegacije in delegati lah- 

ko kar najbolj odgovorno 
opravljajo svoje delo. Samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti s svojimi statuti in sa- 
moupravnimi sporazumi po- 
drobneje določajo pravice, 
dolžnosti in odgovornosti za 
delo delegacij in delegatov 
ter pogoje za njihovo delo, 
v skladu x zakonom oziro- 
ma statutom občine«. 

Iz citiranega člena ustave 
izhaja: prvič, da je ustavna 
obveznost organizacij združe- 
nega dela in skupnosti, da 
skrbijo za delo delegacij v 
temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih 
ter za njihove delegate; ter 
drugič, da so pri zagotav- 
ljanju pogojev za delo de- 
legacij in delegatov je orga- 
nizacije in skupnosti dolžne 
ravnati tudi v skladu z za- 
konom. v sedanjih razmerah 
je torej glede na ustavo in 
skupščinski poslovnik mogo- 
če skleniti, da je sleherna 
temeljna samoupravna orga- 
nizacija in skupnost dolžna 
zagotoviti, da bodo vsi člani 
njene delegacije prejemali 
skupčinsko glasilo. Načelo- 
ma bi morala takšna obvez- 
nost veljati tudi za družbe- 
nopolitične organizacija gle- 
de informiranja članov teh 
organizacij, ki opravljajo 
funkcijo delegacije. 

Uvedba obveznega naroča- 
nja skupščinskih glasil z za- 
konom po splošnem mnenju 
ne pride v poštev. Povsem 
ustrezalo pa bi značaju na- 
šega političnega sistema in 
odnosov v njem, če bi to 
obveznost uveljavljali s poli- 
tičnimi priporočili in politič- 
no akcijo. 

Po mnenju uredniškega od- 
bora »Poročevalca« naj bi to 
akcijo izvedli takole: 

— po samoupravni^ orga- 
nizacijah in skupnostih bi jo 
vodil IO RK SZDL v sode- 
lovanju z IO RS ZSS; ta dva 
organa bi koordinirala akci- 
jo občinskih vodstev svojih 
organizacij, le-ta pa akcijo 
svojih osnovnih organizacij; 

— pri občinskih skupšči- 
nah bi podobno akcijo izved- 
la Skupščina SRS. 

V tako ustvarjeni politični 
atmosferi bi postale možne 
in smiselne tudi akcije za 
povečanje števila naročnikov, 
ki bi jih izvajal sekretariat 
Skupščine SRS za informa- 
cije prek služb za obvešča- 
nje v OZD in drugih orga- 
nizacijah ter skupnostih. 

Uredniški odbor meni, da 
bi si moral za redno popu- 
lariziranje »Poročevalca« oz. 
njegove vsebine prizadevati 
tudi dnevni in drugi tisk 

a 



(z najavami vsebine, sinopsi- 
si, ponatisi povzetkov itn.) 

Na naročniški sistem seve- 
da ni mogoče z nikakršno 
akcijo v celoti preiti takoj, 
marveč le postopoma. Pri 
tem prehodu se sedanja na- 
klada ne tri smela zmanjša- 
ti. Prehod naj bi potekal ta- 
ko, da bi temeljne organi- 
zacije in skupnosti, ki zdaj 
prejemajo le po en izvod 
»Poročevalca« — brezplačno, 
naročile potrebno število iz- 
vodov ter ga redno plače- 
vale. 

Računajoč s talkim preho- 
dom na naročnino, je skup- 
ščina SRS predvidela, da bi 
se lahko število brezplačnih 
izvodov v prvem polletju 
1976 od dosedanjih 12.000 

zmanjšal na cca 9.000, v dru- 
gem polletju pa na cca 6.000. 
Pri tem bi bilo mogoče se- 
danjo naklado podvojiti. 

Za izdajanje »Poročevalca« 
v letu 1976 je skupščina v 
svojem predračunu predvide- 
la milijon dinarjev. Skup- 
ščina se zaveda, da svo- 
je finančne participacije še 
dolgo ne bo mogla pov- 
sem likvidirati, že zato ne, 
ker je dolžna pošiljati vsa 
svoja uradna gradiva (se 
pravi tudi »Poročevalca«) 
vsem članom skupin delega- 
tov za skupščinske zbore in 
nekaterim funkcionarjem; 
(člani Predsedstva SRS, čla- 
ni Sveta republike, člani Iz- 
vršnega sveta itd.), tako po- 
šilja Poročevalca brezplačno 

na približno 3.500 naslovov. 
Upoštevati je treba tudi, da 
bo za. nekatere delegacije te- 
žko najti plačnika naročnine 
na skupščinsko glasilo. Tak 
šnim delegacijam nj bi tudi 
v bodoče zagotovili vsaj po 
en izvod »Poročevalca« brez- 
plačno^  
DOHODKI in izdatki pri iz- 
dajanju Poročevalca do 31. de- 
cembra 1975 
1. DOHODKI 

— izstavljeni računi (stal- 
nim in občasnim naročni- 
kom)  din 314.477,— 
od tega je bilo plačano do 
31. 12. 19T5 din 276.450,— 

— delež Skupščine SFRJ 
pri tisku in distribuciji 

din 342.098,25 

— delež Skupščine SFRJ 
za prevajanje Zveznih mate- 
rialov din 62.400,— 

— znižanje obveznosti 
Skupščine SFRJ po pogod- 
benem . določilu o medseboj- 
ni delitvi dohodkov in izdat- 
kov din 22.175,— 

Skupščina SFRJ je plačala 
do 31. 12. 1975 din 226.104,15 

Skupaj dohodki:   
din 696.800,25 

2. IZDATKI 
— vsi stroški do 31. 12. 1975 

din 1,502.223,15 
Razlika med dohodki in iz- 

datki din 805.422,90 
(op. za cca 20.000.— din bo- 
do še prišli računi v letu 
1976 in niso upoštevani, v 
stroških) 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na sejah 25. 
februarja 1975 sprejeli: 

— poročilo o nekaterih ugo- 
tovitvah o delu skupin dele- 
gatov in delu občinskih skup- 
ščin kot konferenc delegacij 
za republiško skupščino in 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
poročilo o aktualnih vpraša- 
njih obveščanja v delegat- 
skem sistemu in informaoij- 
sko-dokumentacijskih centrih 
ter uvodno obrazložitev, ki jo 
je na skupnem zasedanju 
vseh treh zborov podal pred- 
sednik Zbora združenega de- 
la inž. Štefan Nemec (v na- 
daljevanju objavljamo celot- 
no uvodno obrazložitev ter 
besedilo sklepa); 

— predlog zakona o usta- 
novitvi občinskega javnega 
tožilstva v Velenju; 

— predlog odloka o soglas- 
ju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji pogodbe med SFRJ 
in Republiko Italijo; 

— sklep, da se strinjajo z 
operativnim načrtom nadalj- 
njega dela za pripravo in 
sprejetje družbenega načrta 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 in s programom 
aktivnosti pri izdelavi sred- 
njeročnih planov za obdobje 
od 1. 1976 do 1980. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

— sklep, s katerim spreje- 
mata »Informacijo komisije 
za vloge in pritožbe Skup- 
ščine SR Slovenije o nekate- 
rih problemih pri odpravlja- 
nju posledic potresa na Koz- 
janskem, gledano z vidika 
vlog in pritožb občanov« in 
»Poročilo Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o so- 
lidarnostni akciji za odpravo 
posledic potresa na Kozjan- 
skem« (v sklepu ugotavljata, 
da sta predloženi gradivi — 
skupaj s predlogi in zaključ- 
ki — osnova za nadaljnje 
delo, in predlagata, da Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slove- 
nije, koordinacijski odbor in 
vsi tisti, ki so že doslej so- 
delovali pri odpravljanju po- 
sledic potresa, sprejmejo ozi- 
roma predlagajo ustrezne 
ukrepe za dokončno odpravo 
posledic potresa na Kozjan- 
skem ter storijo vse, kar bo 
pripomoglo, da bo družbena 
akcija za odpravljanje posle- 
dic tega potresa — predvsem 
pa morebitnih novih narav- 
nih nesreč — čim bolj orga- 
nizirana, smotrna in učinko- 
vita); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o davkih občanov; 

— predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov 
in taks; 

— predlog odloka o razde- 
litvi deviz za potrebe repub- 
liških organov, zavodov, or- 
ganov družbenih organizacij, 
ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in civilnih 
pravnih oseb v SR Sloveniji 
za 1. 1976; 

— plan raziskovalne dejav- 
nosti za 1. 1976; 

— predlog odloka o dolo- 
čitvi višine vpisa obveznic 
federacije iz sredstev rezerv; 

— predlog odloka o soglas- 
ju k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji sporazuma o zbolj- 

šanju gospodarskega sodelo- 
vanja med SFRJ in Republi- 
ko Italijo; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o premi- 
jah za mleko, pitana teleta, 
junce in junice ter jagnjeta 
in o. kompenzacijah za sveže 
meso; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o dopolnitvi zako- 
na o sredstvih rezerv; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kom- 
penzaciji proizvajalcem umet- 
nih gnojil v 1. 1974 in 1975; 

— sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o premiji za sojo. 

Predlog zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek 
iz dohodka TOZD za 1. 1976 
je obravnaval in sprejel Zbor 
občin tako kot je predlagal 
Izvršni svet, tj. po hitrem 
postopku. Zbor združenega 
dela pa se s predlogom za 
hitri postopek ni strinjal, in 
je ta akt obravnaval in spre- 
jel kot osnutek. Zaradi tega 
zakona o davčnih stopnjah 
ni mogoče sprejeti do 28. II. 
1976, tj. v roku, ki je pred- 
viden z zaikonom o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za 1. 

1976. Zato se je Izvršni svet 
takoj sestal in določil bese- 
dilo: 

— predloga zakona o spre- 
membi zakona o podaljšanju 
rokov, za določitev stopenj in 
osnov davkov za 1. 1976, 

ter ga predložil Skupščini 
SRS v obravnavo po hitrem 
postopku. Ta zakonski pred- 
log, ki podaljšuje omenjeni 
rok za določitev davčnih sto- 
penj do 15. aprila, sta Zbor 
združenega dela in Zbor ob- 
čin sprejela. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta odložila ob- 
ravnavanje: 

— predloga za izdajo zako- 
na o spremembi in dopolnit- 
vi 9. člena zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupno- 
sti (pobudo, ki jo vsebuje ta 
predlog, bodo obravnavali v 
postopku za revizijo tega za- 
kona, predvideni v teku leta). 

Z dnevnih redov Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin sta bili na predlog pred- 
lagatelja umaknjeni naslednji 
točki: 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije; , 

—. plan raziskovalne dejav- 
nosti za 1. 1976. 

Uvodna obrazložitev k razpravi o de- 

lovanju delegatskega sistema 
Na skupnem zasedanju vseh treh skupščinskih zborov 

dne 25. 2^ 1876 je predsednik Zbora združenega dela inž. Šte- 
fan Nemec podal k obravnavi delovanja delegatskega siste- 
ma naslednjo uvodno obrazložitev: 

»Lani 25. aprila smo v vseh treh zborih Skupščine SR 
Slovenije celovito analizirali vse pojavne oblike delegatskih 
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, in sprejeli priporočila ter sklepe, o nadaljnjem uveljavlja- 
nju in izvajanju delegatskega sistema, delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občin- 
skih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. 



Ti sklepi in priporočila predstavljajo program dolgoroč- 
nega in stalnega izpopolnjevanja delegatskega sistema. Zato 
ne moremo pričakovati, da bi danes lahko ugotovili izpolni- 
tev vseh priporočil in sklepov. Vseeno pa lahko ugotvimo, da 
je del nalog izveden. Med drugim je bil sprejet poslovnik 
Skupščine SR Slovenije, kar je pomemben akt, saj predstav- 
lja kakovostni prispevek v prizadevanju za graditev delegat- 
skih odnosov v skupščini. V teku so intenzivne priprave za 
sprejem poslovnikov zborov, pri čemer je težišče dela usmer- 
jeno v opredelitev tistih zadev, ki so za posamezen zbor, nje- 
govo vlogo in način dela specifične. Sprejet je program dela 
zborov Skupščine SR Slovenije, pri katerem so sodelovale 
občinske skupščine. To omogoča skupno programiranje dela. 
Občinske skupščine so v preteklem letu nekajkrat kot kon- 
ference delegacij obravnavale gradiva republiške in zvezne 
skupščine, kar je imelo za posledico živahno izmenjavo mnenj 
in stališč že v temeljnih delegacijah. Zato je bila vidna raz- 
lika med obravnavo zadev, ki so se obravnavale v občinskih 
skupščinah kot konference delegacij, in zadevami, ki so se 
obravnavale v skupinah za delegiranje delegatov v republiško 
skupščino. Ob ugotovitvi, da je skupščina še preobremenjena 
z zadevami, ki sodijo v pristojnost Izvršnega sveta oziroma 
upravnih organov na zakonodajnem področju, je bila formi- 
rana grupa, ki pripravlja razmejitev dela tako, da republiški 
zakoni urejajo le sistemske in materialne družbene odnose 
ter pravice in dolžnosti organizacij združenega dela, samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti 
in občanov, ki izhajajo iz teh odnosov. Vse druge stvari se 
prepusti urejanju Izvršnega sveta in upravnim organom. 
Urejeni so bih tudi nekateri materialni pogoji za delo dele- 
gatov. Informativni sistem se z uvedbo skupščinskega Poro- 
čevalca izboljšuje. V Poročevalcu so krajši izvlečki, ki jih 
dobi vsaka temeljna delegacija. Osnovna gradiva prihajajo 
30 din pred sejo zborov, itd. 

2e septembra sta Skupščina SR Slovenije in SZDL ob- 
likovali načrt spremljanja izvajanja sprejetih priporočil in 
sklepov in sicer ne le kot enkratno akcijo za ugotovitev tre- 
nutnega stanja, temveč kot stalno in sistematično spremlja- 
nje in analiziranje vseh pojavov, do katerih prihaja v pro- 
cesu izpopolnjevanja delegatskega sistema. 

Gre torej za stalno nalogo in hkrati odgovornost za ures- 
ničevanje samoupravljanja v delegatski bazi, za uresničevanje 
delegatskega sistema, s tem pa za odpiranje poti, da bodo 
delavski razred in vsi delovni ljudje resnično imeli odločilno 
besedo pri razreševanju družbenih vprašanj. 

Analiza, ki jo danes obravnavamo, je nastala v okviru 
talko zasnovane naloge spremljanja delegatskega sistema. Ta 
analiza torej ne zajema celote, ampak le del delegatskih odno- 
sov. Čeprav je v tem poročilu pozornost obrnjena le k ne- 
katerim pojavnim oblikam uveljavljanja delegatskega siste- 
ma, pa v celoti ponovno potrjuje lanske ugotovitve, da so 
delegatski sistem in delegatski odnosi kot proces povezova- 
nja in združevanja delovnih ljudi in občanov, izražanja nji- 
hovih interesov, uresničevanja oblasti in upravljanja drugih 
družbenih zadev, postali neločljivi sestavni del celokupnih 
družbenih odnosov. 

Namen analize je bil v najneposrednejšem kontaktu z 
vodji ter člani skupin delegatov za pošiljanje delegatov v 
Zbor združenega dela oziroma Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije oceniti dosedanje delovanje skupin ter ugotoviti tiste 
pomanjkljivosti, ki v praksi ovirajo njihovo delovanje. 

Razlog, da. smo v okviru spremljanja delegatskega siste- 
ma najprej pristopili k obravnavi oziroma oceni skupin dele- 
gatov, je bil predvsem ta, da že v samem začetku ocenimo 
njihovo vlogo in pomen in ukrenemo vse potrebno, da omo- 
gočimo njihovo uspešno delo, da odpravimo morebitne po- 
manjkljivosti, ki se ali bi se pri delu skupin lahko pojavile. 
Pri tem gre zlasti za to, da skupine ne prerastejo v organiz- 
me, odtrgane od baze in vseh delegatskih odnosov, da ne 
postanejo ozko grlo, ki bi lahko zaviralo delo in pobudo 
v temeljnih delegacijah, in da ne bi prišlo do tega, da bi se 
skupina proti Skupščini SR Slovenije pojavila kot kolektivni 
poslanec. 

Na to sem moral opozoriti takoj in s tem utemeljiti 
takšno odločitev. Nikakor pa se s tem ne zmanjšuje vloga 
in delo skupin delegatov pri razvoju delegatskega sistema. 
Nasprotno, menim, da moramo zelo trdno poudariti, da so 

pomembno vlogo odigrale skupine kot celota in njeni člani kot 
posamezniki, zlasti v razdobju, ko občinske skupščine še 
niso zaživele kot konference delegacij in da tudi v prihodnje 
velja vlogi in pomenu teh organizmov delegatskega sistema 
posvetiti posebno pozornost. Seveda pa jih ne smemo ob- 
ravnavati ločeno od ostalih oblik delegatskih odnosov, kajti 
samo v celotnem spletu teh odnosov lahko najdejo svoje 
ustrezno mesto. 

Skupino in njeno uspešno delo si lahko zamišljsfaio samo 
v najtesnejši povezavi z občinsko skupščino oziroma zbori 
občinske skupščine, kot konferenco delegacij — to je kon- 
ferenco, v okviru katere se obravnavajo vse pomembnejše 
zadeve, o katerih odloča republiška skupščina. Zlasti še vse 
tiste zadeve, od katerih je predvsem odvisen družbenoeko- 
nomski položaj delovnih ljudi in občanov ter njihovi drugi 
življenjski in delovni interesi; tej funkciji mora biti pod- 
rejena in prilagojena vloga in dejavnost skupin delegatov za 
pošiljanje delegatov v republiško skupščino. Skupina je torej 
le oblika — metoda dela teh konferenc, pri kateri je po- 
trebno zlasti paziti, da se zaradi raznih oblik dela ne zabriše 
povezanost z bazo oziroma, da ne prihaja do izkrivljanja 
avtentičnih interesov. S tem, ko občinske skupščine oziroma 
posamezni zbori nastopajo kot konference delegacij, se za- 
gotavlja neposredno vključevanje temeljnih delegacij v ob- 
ravnavo in zavzemanje stališč za zadeve, ki se obravnavajo 
na nivoju republike in zveze. Saj je osnovni smisel delegat- 
skega sistema, da družbene odločitve sprejema delovni člo- 
/ek v svoji temeljni samoupravni skupnosti oziroma v druž- 
benopolitični organizaciji. Prek delegatskega sistema pa po- 
sredno ali neposredno sodelujejo na vseh ravneh družbenega 
dogovarjanja in odločanja. Zato je osnovna naloga delegacije 
in njenih članov, da v skupščini izražajo neposredne pristne 
in resnične interese okolja, iz katerega izhajajo, in da na 
tej podlagi ob upoštevanju interesov drugih ter splošnih in- 
teresov sprejmejo skupne odločitve. Ta naloga pa zahteva 
tesno povezanost delegacij z delovnimi ljudmi, ki so jih iz- 
volili. 

Na tem mestu in ob ugotovitvi, kako pomembna je kon- 
ferenca delegacij, se moram dotakniti tudi.pomena vključe- 
vanja temeljnih delegacij v sistem samoupravljanja kot ene- 
ga ključnih problemov delegatskih ^odnosov. To poudarjam 
zato, ker temeljne delegacije še niso povsod postale sestavni 
del samoupravnih odnosov v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Mislim, da lahko trdimo, da je ta povezanost 
zlasti odvisna od razvitosti samoupravnih odnosov, saj po- 
meni delegatski sistem nujen sestavni del samoupravljanja 
in odločanja organizacij združenega dela. Vključitev temeljnih 
delegacij v sistem samoupravljanja ter zagotovitev celotne 
verige delegatskih odnosov do republiške in zvezne skupščine 
so torej bistveni pogoji za pretok avtentičnih interesov iz 
baze na vse nivoje odločanja. 

oeveda pa bo potrebno za razrešitev vseh teh vprašan; 
storiti še precej, in to na vseh nivojih ter v vseh sredinah. 
Mislim, da pri tem ni odveč opozoriti, da mnogokrat ne gre 
le za premagovanje težav objektivne narave, temveč za pre- 
magovanje odporov do novega načina dela, za premagovanje 
sil, ki si prizadevajo obdržati enake odnose kot takrat, ko 
jih je še obvladovala država. 

Zato je potrebno k vsem tem problemom pristopati z 
aktivnim delom v delovnih organizacijah, v konferencah de- 
legacij, občinskih kakor tudi v republiški skupščini. Tako bo 
na primer potrebno še v samoupravnih splošnih aktih temelj- 
nih organizacij urediti vprašanja, ki se tičejo delegatov in 
delegacij. V samoupravnih splošnih aktih v veliki meri še 
niso opredeljeni: sistem obveščanja del. skupnosti s strani de- 
legacije, vprašanja, ki jih delegacija in delovna skupnosti ozi- 
roma organ upravljanja skupaj obravnavajo, sodelovanje čla- 
nov delegacije pri delu organov upravljanja in obratno. S 
tem naj se poskrbi, da bodo urejeni odnosi, kako delegacije 
prihajajo pred delovne ljudi, ki naj oblikujejo stališča. Tudi 
na nivoju občinskih skupščin bo potrebno določena vprašanja 
rešiti s statutom, nekatera pa urediti s poslovnikom. Gre za 
ureditev vprašanj o vlogi in načinu dela zborov oziroma skup- 
ščine kot konferenc delegacij za republiško in zvezno skup- 
ščino, načine dela skupin delegatov, zlasti pa bo potrebno 
določiti, kdaj in v katerih zadevah se naj sestanejo konfe- 
rence delegacij. Določiti bo potrebno, katere' zadeve se ob- 
ravnavajo v konferenci delegacij v vseh treh zborih občinske 
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skupščine, oziroma, kdaj je to samo v Zboru združenega dela, 
predvideti načme njihovega dela, zlasti pa povezavo z bazo 
in način pošiljanja delegatov v republiško skupščino. Potreb- 
no je določiti tudi pristojnosti teh konferenc in s tem za- 
gotoviti, da ne bo prihajalo do enačenja zborov občinske 
skupščine, kjer sprejemajo dokončne sklepe, odloke, itd., s 
funkcijo zborov, kadar zasedajo kot konference delegacij za 
Zbor združenega dela oziroma Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije in sprejemajo stališča, ki jih delegati prenašajo na za- 
sedanje in jih usklajujejo z drugimi. Saj smo delegati od- 
govorni temeljni samoupravni skupnosti, delegaciji in tudi 
širši družbeni skupnosti. 

Večkrat je postavljeno vprašanje, kdaj in za katere zadeve 
naj se sestane občinska skupščina oziroma posamezni zbor 
občinske skupščine kot konferenca delegacij za republiško 
skupščino. Obstajajo tudi mnenja, da naj to odloči republi- 
ška skupščina. To seveda ni mogoče, ker smo delegati in 
delegacije odgovorni, da se sami ob poznavanju situacije za- 
vzemamo in dajemo pobude, da se posamezne stvari posebej 
obravnavajo na zborih občinske skupščine kot konference 
delegacij ter v drugih oblikah sestajanja delavcev in delega- 
cij, obenem pa skrbimo, da se delegacije tudi med seboj po- 
vezujejo. Zato je potrebno, da občinske skupščine same od- 
ločijo, o katerih vprašanjih, ki so na dnevnih redih zborov 
republiške skupščine, bodo razpravljali na svojih sejah ozi- 
roma na sejah zborov združenega dela. 

Prav zaradi tega bi se rad ustavil tudi pri programiranju 
dela skupščine in njenih zborov. Zdi se mi potrebno poudari- 
ti, kako pomembno je skupno sprejemanje programa dela 
zborov naše skupščine. Letošnji program je bil že v pripravah 
poslan v obravnavo delegacijam, vsem občinskim skupščinam, 
družbenopolitičnim organizacijam in drugim zainteresiranim 
dejavnikom. Ti so s svojimi perdilogi sodelovali pri njegovem 
oblikovanju. Kljub temu pa ugotavljamo, da veliko število 
samoupravnih subjektov še vedno ni bilo vključenih v pri- 
pravo delovnih programov. 

Tako sprejeti program pomeni orientacijo za delo dele- 
gatske baze ter omogoča občinskim skupščinam kot konfe- 
rencam delegacij, delegacijam in delegatom, da se vključu- 
jejo že v fazi priprav posameznih predpisov v oblikovanje in 
nastajanje republiške zakonodaje ter posredujejo svoja sta- 
lišča in mnenja ali dajejo pobude za rešitev k posameznim 
področjem zakonodajnega urejanja. Torej bi v programih mo- 
rale priti do izraza v večji meri zlasti tiste zadeve, o katerih 
mislijo delovni ljudje in občani organizirani v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, da jih uredi repub- 
liška skupščina. Takšne potrebe in hotenja delovnih ljudi pa 
zavezujejo občinske skupščine, da bodo ob programih re- 
publiških zborov opredelile svoje programe, svoje prednost- 
ne naloge, programirale spremljanje izvajanja politike in 
uresničevanje aktov, ki so jih same sprejele ter bodo ures- 
ničevale druge naloge na vseh področjih družbenega življenja 
v občini ter v sami delegatski bazi. 

Občinske skupščine oziroma zbori se bodo na podlagi 
programov kot konference delegacij lahko načrtno vključe- 
vale v delo republiške skupščine ter same uvrstile v progra- 
me tiste zadeve, ki naj bi jih obravnavali pristojni zbori ob- 
čin kot konferenca delegacij za Zbor združenega dela in 
Zbor občin republiške skupščine. 

Prvi koraki v tej smeri pa obvezujejo tudi republiško 
skupščino na še doslednejše spoštovanje določil poslovnika 
Skupščine SR Slovenije v tistih določbah, ki zadevajo roke 
pošiljanja gradiv in zagotavljajo potrebni čas za razprave v 
delegacijah, temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih in v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij. 
Zagotovitev tega potrebnega časa bo omogočala delegatom, ki 
prihajajo na seje v zbore republiške skupščine, poglobljeno 
poznavanje obravnavane problematike ter na podlagi tega 
kar najbolj odgovorno odločanje, še zlasti, če bo težišče raz- 
prav opravljeno predvsem v fazi, ko se zakonski akt obrav- 
nava kot predlog za izdajo zakona oziroma zakonskega os- 
nutka. 

Glede pošiljanja delegatov na zasedanje zborov bi omenil 
načelo zamenljivosti delegatov, kot značilnost delegatskega si- 
stema v SR Sloveniji, je v dosedanji praksi skoraj dveletnega 
delovanja delegatskih skupščin že potrdilo ter dokazalo svoje 
prednosti in kvalitete. Zbrani podatki o udeležbi delegatov 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slove- 

nije za preteklo obdobje, podobno kot tudi večina podatkov 
iz anaifa občinskih skupščin o delovanju delegatskega siste- 
ma, nam potrjujejo, da se delegati na sejah izmenjujejo. 

Pričujoča praksa je tudi ovrgla bojazen o tem, da bo 
zamenljivost negativno vplivala na delo delegatov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti ter otežila njihovo delo. Prav 
nasprotno! Kajti delegat, ki se udeleži seje zbora glede na 
boljše poznavanje obravnavane problematike, lahko namreč 
bolje ter bolj odgovorno usklajuje, rešuje posamezna vpra- 
šanja ter odloča. 

Zato je potrebno, da se občinske skupščine oziroma zbo- 
ri kot konference delegacij še bolj kot doslej poslužujejo 
možnosti, da pošiljajo delegate v Skupščino SR Slovenije ne- 
posredno s svojih zborov. Za to imajo več možnosti. Zlasti 
še glede na določilo drugega odstavka 30. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Ena izmed oblik je lahko ta, da se 
npr. občinska skupščina dogovori vnaprej, kdo od delegatov 
bo šel na sejo zborov republiške skupščine ali pa zbori ob 
obravnavanju zadeve, ki je na seji, določijo delegata, ki bo šel 
na sejo zbora republiške skupščine, ki bo potem tudi ne- 
posredno spremljal stališča, ki se v zvezi z obravnavano ma- 
terijo pojavljajo v delegaciji oziroma spremljal ves potek 
priprav za sprejem določenega akta. 

Občinska skupščina lahko tudi izbere možnost ter usta- 
novi ad-hoc skupino delegatov, oziroma več delegatov, ki bo- 
do spremljali določeno področje ali posamezna vprašanja 
ter se udeleževali sej glede na obravnavano problematiko in 
poznavanje le te (npr. zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo ali 
posamezne predpise.) Tako bi bilo omogočeno, da posameani 
delegati neprekinjeno spremljajo in proučujejo posamezna 
vprašanja, ki se obravnavajo v republiški skupščini. 

Torej gre za porazdelitev dela med člane sikupin, kar bi 
lahko mnogo prispevalo k poglobljenemu obravnavanju po- 
sameznih zadev, pri čemer je treba upoštevati: nagnjenja, 
znanje in posamezne sposobnosti članov delegacij za dolo- 
čene družbene zadeve. Vse to pa bo prav gotovo pripomoglo 
k poglobljeni razpravi. V primeru pa, da se občinska skup- 
ščina odloči za dosedanjo prakso skupin delegatov, lahko iz- 
menjuje posamezne delegae v skupini tako, da se zagoto- 
vijo vdelu skupin delegati, ki poznajo problematiko in ki 
kažejo za njeno reševanje zanimanje. Pri vseh naštetih obli- 
kah in načinih za delo in pošiljanje delegatov v zbore repub- 
liške skupščine je povsem razumljivo, da bodo ob obravna- 
vah zadev v občinskih skupščinah morali biti prisotni delega- 
ti, ki se bodo udeležili sej zborov republiške skupščine. 

' S pomočjo fleksibilnosti je možno tudi razviti tisti akti- 
ven odnos delegata, ki je potreben pri delu v skupščini, saj 
so interesi in predlogi delegatov večkrat zelo različni ter 
zahtevajo od delegata široko poglobljeno poznavanje zadev ter 
sposobnost, da se v vsakem trenutku vključi v razpravo in za- 
stopa interese svoje delegacije. 

S fleksibilnostjo ne bomo dosegli le v nekem smislu raz- 
bremenitve delegatov, pač pa bodo delegati dosti bolj kvali- 
ficirano odločali v republiški skupščini. 

V zvezi z informiranjem delegatov bi rad opozoril, da 
je bilo do zdaj že mnogo storjenega, vendar bo potrebno 
vložiti še precej naporov za to, da se izboljša kakovost in- 
formacij za delegate in da se jih približa čim širšemu krogu 
delovnih ljudi, kakor tudi zato, da se zagotovi povratno in- 
formiranje delegacij o tem, kaj je vplivalo na takšno ali 
drugačno odločitev v skupščini in kako so bili v okviru spre- 
jetih odloičtev upoštevani interesi baae. Do sedaj delegati po- 
ročamo v glavnem skupinam o poteku seje zborov republi- 
ške skupščine, le redko konferenci delegacij. Morali pa bi 
širše obveščati. To pa je možno prek konferenc delegacij. 

še vedno nimamo dobrega in pravočasnega obveščanja de- 
lovnih ljudi in občanov z vsemi tistimi družbenimi vprašanji 
in alternativami, o katerih se bodo morali sami ali pa prek 
delegatov in delegacij v procesu samoupravnega sporazume- 
vanja, družbenega dogovarjanja in odločanja opredeliti. Pred- 
vsem kaže podčrtati nujnost hitrejšega vključevanja sredstev 
obveščanja v snovanje prvih pobud, predlogov itd. neke bo- 
doče odločitve, saj se bodo delovni ljudje lahko ustrezno 
opredelili le, če bodo imeli informacije v rokah pravočasno, 
če bodo te informacije kakovostne in če bodo odgovorile na 
bistvena vprašanja, pomembna za sarnoodločanje. 

V tem okviru bo potrebno še nadalje razvijati »Poroče- 
valca«, ki v celotnem sistemu obveščanja opravlja pomemb- 



no nalogo. Njegova razširjenost je za sedaj še premajhna. 
Verjetno bi bilo prav, če bi se občinske skupščine, temeljne 

. samoupravne in druge organizacije odzvale akciji, ki jo bo 
vodila naša skupščina, skupaj s socialistično zvezo in sin- 
dikati in katere nain&n je, da dobe »Poročevalec« vsi tisti, ki 
ga pri svojem družbenem delu potrebujejo. Seveda pa pri 
tem ne smemo pozabiti na glasila organizacij združenega 
dela kot pomembnega vira informacij, zlasti za delovne ljudi 
v teh organizacijah, kakor tudi ostale delovne ljudi in obča- 
ne, ki žive in delajo na tem območju. Tudi mi v skupščini 
skupaj s predlagatelji moramo storiti več, da bodo infor- 
macije ustreznejše za delegacije in delegate v skupščini. 

Seveda pa si morajo za bistveno spremembo na področju 
zakonodajne politike aktivno prizadevati ne samo de:egatsko 
oblikovane skupščine družbenopolitičnih skupnosti, pač pa 
tudi predlagatelji zakonov in drugi, ki sodelujejo v zakono- 
dajnem postopku, in sicer v smeri racionalizacije celotnega 
zakonodajnega dela in razumljivosti zakonov. Dogovoriti se 
bo potrebno za temeljna načela nove resolucije, ki naj upo- 
števa ustavno usmeritev, glede zakonskega urejanja, jn sicer 
da naj bo urejanje z zakoni čim bolj restriktivno, poudar- 
jeno in v praksi izvajano pa naj bo samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogovarjanje. 

Takšna usmeritev izhaja iz dosedanjega dela republiške 
skupščine, saj so delegati v zborih večkrat opozarjali na pre- 
obsežna zakonska besedila in na potrebo, da se urede z za- 
konom le temeljna sistemska vprašanja, določanja splošnih 
načel, ciljev in smeri politike SR Slovenije. Ta opozorila so 
bila opravičena, saj gre tudi na zakonodajnem področju za 
uveljavitev delegatskega sistema in njegovo uveljavitev. 

Pomembno je tudi vprašanje aktivnosti delegatov. Veliko- 
krat govorimo o tem, da bi morali biti delegati aktivnejši, 
bolj iniciativni, da prevečkrat čakajo na pobude od drugod, 
namesto, da bi se sami vključevali v že obstoječe samou- 
pravne odnose, pri tem pa vse premalo skrbimo za to, da 
bi delegatom omogočili uspešno delo. Mislim zlasti zato, da 
so delegati preobremenjeni poleg rednega dela še z različ- 
nimi drugimi obveznostmi, da jih zasipamo s preobsežnimi 
in preveč strokovno pisanimi gradivi, da so premalo racio- 
nalno informirani, da jim strokovne službe v delovnih in 
drugih organizacijah mnogokrat ne nudijo dovolj strokovne 
pomoči, skratka, da jim ne dajemo možnosti in pogojev, da 
bi se posvetili predvsem opravljanju delegatske funkcije. 

Mislim, da smo glede ustvarjanja pogojev za delo dele- 
gatov doslej že nekaj storili, vendar še vedno premalo. Naš 
cilj mora biti, da ustvarimo take pogoje, da bo lahko dele- 
gat svojo funkcijo opravljal v vseh sredinah, zlasti pa, da 
bo lahko kot delegat izražal interese tistih delovnih ljudi in 
občanov, ki ga delegirajo. Ustvaritev teh pogojev pa ni od- 
visna samo od Skupščine SR Slovenije in družbeno-politič- 
nih organizacij, temveč od vseh tistih, ki se vključujejo v de- 
legatske odnose. Zlasti pri tem mislim na temeljne samou- 
pravne organizacije in skupnosti, kjer delegat živi in dela. 
Seveda pa se morajo v te odnose aktivno vključevati tudi 
delegati sami in s svojimi spodbudami in akcijami zago- 
tavljati stalno izpopolnjevanje delegatskega sistema 
na vseh nivojih. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Sedaj je trenutek, ko moramo pri uveljavljanju novih 

odnosov napraviti nov korak naprej in s tem preseči že ust- 
varjene odnose. 

Od temeljnih delegacij prek skupščin občin' do republi- 
ške in zvezne skupščine, je potrebno zagotoviti take obiike 
dela delegatov, ki bodo omogočale, da se delegatski odnosi 
razvijejo v vsej svoji širini, zato da oodo o svojih skupnih 
zadevah, ki se odločajo v družbeno-političnih skupnostih od- 
ločali delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih. To ni enkratna naloga, temveč 
proces, v katerem moramo biti stalno aktivno navzoči in 
sproti praktično in teoretično razreševati probleme, ki se 
pojavljajo; še dosledneje moramo skrbeti za uresničevanje 
sprejetih priporočil ini sklepov, spremljati njihovo izvajanje 
in aktivno razreševati nastale probleme. S tem prispevamo 
k uresničevanju sedmega in desetega kongresa ZK Slovenije 
in Jugoslavije ter izpolnjevanje nalog iz dokumentov ZK ter 
drugih družbeno-političnih organizacij. 

Kot omenjeno, pričujoča analiza zajema le del problema- 
tike iz celovitosti delegatskih razmerij in odnosov. To ni go- 
vora o delegatskih odnosih samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Pripravlja se analiza, ki naj prikazuje povezanost temelj- 
nih delegacij in samoupravne odnose temeljnih organizacij 
združenega dela. 

V okviru socialistične zveze teče obravnava analize delo- 
vanja samoupravnih interesnih skupnosti, ki jo bomo v skla- 
du s programom dela obravnavali tudi v naši skupščini. Po- 
trebno pa je pristopiti k analizi delovanja Skupščine SRS in 
občinskih skupščin. 

Spremljanje delegatskega sistema ni le naloga Skupščine 
SR Slovenije in SZDL kot enotne fronte socialističnih sil, 
temveč naloga nas vseh. Zato bi morali danes sprejeti sklep 
oziroma priporočilo naslovljeno vsem, ki so odgovorni za 
uveljavljanje delegatskega sistema, da vsak v svoji sredini 
spremlja iin analizira izvajanje priporočil in sklepov in 
sprejme oziroma se dogovarja za ustrezne ukrepe.« 

Sklep, ki so ga sprejeli zbori Skupšči- 

ne SRS po obravnavi delovanja dele- 

gatskega sistema 
Na podlagi 237. člena in v zvezi z 344. členom poslovnika 

Skupščine SR Slovenije so Zbor združenega dela, Zbor občin 
in Družbenopolitični zbor na sejah dne 25. 2. 1976 sprejeli 
naslednji 

sklep: 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor sprejemajo poročilo o nekaterih ugotovitvah o delu sku- 
pin delegatov in delu občinskih skupščin kot konferenc de- 
legacij za republiško skupščino in Zvezni zbor Skupščine 
S'FRJ, poročilo o aktualnih vprašanjih obveščanja v delegat- 
skem sistemu in informacijsko-dokumentacijskih centrih ter 
uvodno obrazložitev. 

Zbori ugotavljajo, da So priporočila in sklepi, ki so jih 
zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli v mesecu aprilu 1975 
kljub določenim pozitivnim premikom še vedno aktualni, in 
da tudi danes pomenijo idejno-politično usmeritev pri reševa- 
nju problemov in vprašanj s področja delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov. Zato zbori poudarjajo, naj delegacije te- 
meljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in 
drugih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, kon- 
ferenc delegacij, občinske skupščine in Skupščina SR Slove- 
nije ter družbenopolitične organizacije še dosledneje skrbijo 
za uresničevanje sprejetih priporočil in sklepov, spremljajo 
njihovo izvajanje in aktivno rešujejo nastale probleme. 

Da bi bilo mogoče realizirati te naloge, naj vsi odgovorni 
subjekti, od temeljnih delegacij do Skupščine SR Slovenije 
analizirajo svoje delo in vlogo, ugotovijo zlasti vzroke za te- 
žave in slabosti pri uveljavljanju delegatskih razmerij ter se 
dogovarjajo za ustrezne ukrepe. 

V samoupravnih splošnih aktih temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, v občinskih statutih, poslovnikih ob- 
činskih skupščin in njihovih zborov in v drugih aktih je treba 
čimbolj popolno in konkretno opredeliti odnose med temelj- 
nimi delegacijami, skupinami delegatov za pošiljanje delegatov 
v zbore republiške skupščine ter občinskimi skupščinami kot 
konferencami delegacij. Tako opredeljeni odnosi bodo prav 
gotovo pripomogli k temu, da se bodo interesi delovnih ljudi 
in občanov še bolj kot doslej odražali v odločitvah, sprejetih 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kar je poglavitni 
cilj uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Zbori se zavzemajo za uresničevanje neposrednih nalog na 
področju obveščanja v delegatskem sistemu, pri čemer še 
posebej poudarjajo potrebo po nadalnjem izpopolnjevanju in- 
formacijskega sistema kot to ustreza delovnim ljudem in ob- 
čanom ter njihovim delegacijam pri njihovem delu in v tem 
sklopu podpira ustanavljanje informacijsko-dokumentacijskih 
centrov povsod tam, kjer se bo za to pokazala potreba in kjer 
bodo za njihovo ustanovitev izpolnjeni potrebni pogoji. 



Izvršni svet je poslal Skup- 
ščini SR Slovenije v obrav- 
navo »Predlog zakona o za- 
gotovitvi dela sredstev za 
gradnjo domov za učence in 
študente za 1. 1976«. S tem 
je Izvršni svet umaknil »Pred- 
log zakona o zagotovitvi dela 
sredstev za gradnjo domov 
za učence in študente za ob- 
dobje od 1. 1976 do 1980«, 
katerega povzetek smo ob- 
javili v 3. številki »Poročeval- 
ca« na str. 29—30. 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona, oris stanja glede dija- 
ških in študentskih domov 
ter utemeljitev predloga za 
izdajo zakona po hitrem po- 
stopku so navedeni že v ome- 
njenem povzetku v 3. šte- 
vilki »Poročevalca«. Namesto 
1. odstavka na str. 29. ter 
namesto besedila na str. 30 
v 3. stolpcu za prvim od- 
stavkom (t. j. besedila, ki 
se začne z besedami »Uspeh 
sporazumevanja v letu 
1975 ...«) in do predzadnje- 
ga odstavka v 4. stolpcu (ki 
se začne z besedami »V skla- 
du z 295. členom poslovni- 
ka ...«) pa velja upoštevati 
kot povzetek novega zakon- 
skega predloga naslednje: 

Po predlogu zakona o za- 
gotovitvi dela sredstev za 
gradnjo domov za učence in 
študente za 1. 1976 bi se sred- 
stva, ki se po samoupravnih 
sporazumih v skladu z za- 
konom o programiranju in 
financiranju graditve stano- 
vanj (Uradni list SRS, št. 

5/72, 54/72 in 24/73) iz- 
ločajo za stanovanjsko gra- 
ditev, v času od 1. januarja 
do 31. decembra 1976 uporab- 
ljalo tudi za gradnjo domov 
za učence in študente v SR 
Sloveniji. Uporabljalo bi se 
jih v višini 6 odstotkov od 
sredstev, zbranih po stopnji 
6 odstotkov kot najnižjem 
odstotku sredstev, namenje- 
nih za stanovanjsko graditev. 
Ta sredstva naj bi se obra- 
čunalo in izločilo pred delit- 
vijo stanovanjskih sredstev 
po samoupravnih sporazumih. 

Tako izločena sredstva bi 
se uporabilo za financiranje 
gradnje domov za učence in 
študente po programu iin nor- 
mativih izobraževalne Skup- 
nosti Slovenije skupaj s sred- 
stvi, ki se iz drugih virov 
zagotove za te namene. Iz- 
ločena sredstva bi se zbiralo 
na prehodnih zbirnih raču- 
nih SDK v občinah, njihovo 
uporabo pa bi določala iz- 
obraževalna skupnost Slove- 
nije. 

Določbe tega zakona naj 
bi veljale samo za tiste TOZD 
in tlruge družbene pravne 
osebe, ki do dneva, bo bo 
začel veljati ta zakon, niso 
podpisale samoupravnega 
sporazuma o združevanju 
sredstev za gradnjo domov 
za učence in študente za 
1. 1975. 

Za takšno ureditev navaja 
predlagatelj naslednje razlo- 
ge in pojasnila: Izobraževal- 
na skupnost Slovenije je 

marca 1975 sprejela program 
gradenj za 1. 1975. Zato je 
bila takoj po sklenitvi druž- 
benega dogovora o nalogah 
pri samoupravnem sporazu- 
mevanju o združevanju sred- 
stev za gradnjo domov za 
učence in študente (Uradni 
list SRS, št. 23/75) sprože- 
na široka družbenopolitična 
akcija v regijah, kjer so bile 
predvidene prioritetne grad- 
nje domov v Kopru, Ljub- 
ljani in v Mariboru. Vzpored- 
no je tekla javna.razprava v 
občinskih izobraževalnih 
skupnostih o srednjeročnem 
programu gradnje domov. V 
oktobru, po zaključni raz- 
pravi o tem programu, je bi- 
la akcija za sporazumevanje 
sprožena tudi v regijah, kjer 
je predvidena gradnja v na- 

slednjih letih. Zato so rezul- 
tati sporazumevanja o pri- 
oritetah iz leta 1975 zadovolji- 
vi. število udeležencev spo- 
razumov se v zadnjem času 
močno povečuje zaradi raz- 
čiščenih vprašanj, ki so jeseni 
pomenila objektivno zavoro 
kot vprašanje 50 odstotkov 
pologa, vprašanje 100 odstot- 
kov zagotovljenih sredstev, 
vprašanje srednjeročnega 
programa gradnje in vpraša- 
nje obveznosti TOZD v letu 
1975 in v letu 1976. 

Polog je bil odpravljen ta- 
ko, kot za vso stanovanjsko 
graditev, srednjeročni prog- 
ram gradnje domov je bil 
sprejet v izobraževalni skup- 
nosti Slovenije, obveznosti 
TOZD za 1975 in 1976. loto 
pa so znane. Ker sredstva, 

SKUPŠČINA SRS 

BO OBRAVNAVALA: 

Predlog zakona o zagotovitvi dela 

sredstev za gradnjo domov za učence 

in študente za 1.1976 (ESA 522) 
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I Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne jj 
1 24. 2. 1976 ponovno obravnaval »Predlog zakona o za- jj 
i gotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in j 
% študente za obdobje od l. 1976 do 1980« ter določil no- n 
1 vo besedilo tega zakonskega predloga, in sicer »Pred- jj 
1 log zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo do- jj 
jf mov za učence in študente za l. 1976«. S tem Izvršni jj 
1 svet umika poprej poslani zakonski predlog (ki smo jj 
1 ga povzeli v »Poročevalcđ« št. 3) in predlaga, da se ( 
1 namesto njega obravnava novi zakonski predlog. Izvrš- |j 
I ni svet predlaga, r.aj se ta zakon izda po hitrem po- j 
I stopku. Za tak postopek navaja iste razloge kot jih je j 
1 podal k prvotnemu zakonskemu predlogu. 

    

POPRAVEK 
Revirski komite ZKS Trbovlje nas je opozoril, da 

navedba — objavljena v povzetku »Predloga zakona o 
zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in 
študente za obdobje od 1. 1976 do 1980« —, kakšen je 
bil v Zasavju uspeh sporazumevanja o združevanju sred- 
stev za gradnjo dijaških in študentskih domov, ne 
ustreza resnici. Opozorilo se nanaša na besedilo v 3. šte- 
vilki »Poročevalca«, str. 30, tretji stolpec, v katerem je 
rečeno: 

»da je v ljubljanski regiji sporazum sklenjen z 2/3 
večino, razen v mestnih občinah in v zasavskih 
občinah«. 

V zvezi s tem revirski komite ZKS piše: »K akciji 
za sanacijo dijaških in študentskih domov smo v revir- 
jih pristopili organizirano in odgovorno. Njen uspeh je 
bil popoln. S potrebno 2/3 večino so podpisali spora- 
zum o združevanju sredstev v vseh treh občinah, v Za- 
gorju pa že mnogo pred vsemi drugimi, in to 100-od- 
stotno. Do takšnih rezultatov smo prišli na osnovi spo- 
znanj o problematiki domov ter zavestne in solidarne 
osveščenosti delavcev v zasavskih organizacijah združe- 
nega dela, pa tudi z enotno in politično odgovorno vo- 
deno akcijo. Bili smo med prvimi, ki smo uspeli, kar 
je bilo večkrat poudarjeno v dnevnem časopisju, radiu 
in televiziji. 

Vemo, da je do napake prišlo nehote in da pomeni 
administrativen spodrsljaj. Vseeno pa želimo in pro- 
simo, da jo v prihodnji številki .Poročevalca' popra- 
vite.« 

Opozorilo smo posredovali Republiškemu sekretaria- 
tu za urbanizem, avtorju zakonskega predloga, v ka- 
terem je omenjena navedba. Republiški sekretar za 
urbanizem inž. Boris Mikoš je odgovoril: 

»Preverili smo originalno besedilo in ugotovili, da 
se v originalu glasi: 

»— da je v ljubljanski regiji sporazum sklenjen z 
2/3 večino (razen v mestnih občinah) in zasavskih ob- 
činah«. 

Inž. Mikoš je. pojasnil, da je napaka nastala pri pre- 
tipkavanju obrazložitve osnutka zakona, obrazložitev pa 
je bila (z napako vred) uporabljena kot osnova za po- 
vzetek v »Poročevalcu«. Republiški sekretar za urba- 
nizem je prosil redakcijo, da napako popravi, revir- 
skemu komiteju in drugim pa se za pomoto opravičuje, 
ter hkrati zahvaljuje za opozorilo in za to, da so na- 
pako takoj obravnavali kot neljubo in nenamerno. 
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zbrana po samoupravnih spo- 
razumih v letu 1975, ne zado- 
ščajo za začetek gradnje po- 
sameznih domov, saj mora- 
jo biti investicijska sredstva 
zagotovljena v celoti, ie tre- 
ba omogočiti, da se lani 
združena sredstva aktivirajo. 
Zakon omogoča, da se doslej 
zbrana sredstva v skladu z 
zakonom uporabijo takoj. 

Predlog zakona nalaga za 
leto 1976 izločanje 6 odstotkov 
sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo kot del sredstev, po- 
trebnih za uresničitev prog- 
rama gradnje domov za učen- 
ce in študente v obdobju 1976 
—1980. Kot merilo so upošte- 
vana sredstva po stopnji 6 od- 
stotkov kot najnižje obvez- 
nosti po samoupravnih spo- 
razumih; kar pomeni, da viš- 
je obveznosti od 6 odstotkov 
zbranih sredstev niso pred- 
met tega zakona kot tudi ne 
druga sredstva, namenjena za 
stanovanjsko graditev. 

S tem zakonom je nalože- 
na obveznost izdvajanja sred- 
stev samo tistim temeljnim 
organizacijam združenega de- 
la in drugim družbenim prav- 
nim osebam, ki niso sklenile 
do dneva uveljavitve tega za- 
kona samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev 
za gradnjo domov za učence 
in študente za 1. 1975. S tako 
zasnovo zakona so pri zdru- 
ževanju sredstev za omenje- 
ne družbene potrebe sedaj za- 
jete vse temeljne organizaci- 
je združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti tako, da so obvez 

Predlagana zakon predstav- 
lja, skupno s samoupravnim 
sporazumom o zagotavljanju 
sredstev za pokrivanje pri- 
manjkljaja v prometu z elek- 
trično energijo za leto 1975, 
ki ga sklenejo tisti porabniki 
električne energije, ki so or- 
ganizacije združenega dela s 
področja gospodarstva, enot- 
no akoijo za pokritje izpad- 
lega dohodka v elektrogospo- 
darstvu v letu 1975, ki znaša 
532,891.000 dinarjev. 

Ta izguba, ki jo je ugoto- 
vila skupščina ISE, naj bd se 
pokrila z združevanjem sred- 
stev na' podlagi samouprav- 
nega sporazuma v višini 
497,279.000 dinarjev in s pri- 
spevki na podlagi tega. zaiko- 

nost tistih OZD in drugih 
družbenih pravnih oseb, ki 
se do uveljavitve tega zakona 
niso pridružile družbeni ak- 
ciji in podpisale samouprav- 
ni sporazum o združevanju 
sredstev, višje od ostalih. 

Usmerjanje teh sredstev je 
poverjeno izobraževalni skup- 
nosti Slovenije, v kateri de- 
lovni ljudje in občani po de- 
legatskih načelnih usmerjajo, 
načrtujejo in usklajujejo raz- 
voj vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji. 

Sredstva bi se zbiralp v 
občinah sedeže zavezancev za 
prispevek, namenjen za grad- 
njo stanovanj. 

Program gradnje domov za 
učence in študente v obdobju 
1976—1980 je objavljen v In- 
formacijah izobraževalne 
skupnosti Slovenije št. 1/76, 
normativi za gradnjo domov 
pa v posebni istoimenski 
brošuri, ki jo je izdal Urad- 
ni list SRS. 

Po tem zakonu bo zbranih 
okrog 100 milijonov dinarjev, 
kar bo omogočilo s sredstvi, 
zbranimi s samoupravnimi 
sporazumi, začetek uresniče- 
vanja izgradnje domov po 
sprejetem programu. Iz sred- 
stev odpravljenih stanovanj- 
skih skladov bi po pričakova- 
nju zbrali okrog 40 milijo- 
nov dinarjev v dveh letih, 
druga potrebna sredstva pa 
z nadaljnjim samoupravnim 
sporazumevanjem. Zakon ne 
nalaga novih finančnih obvez- 
nosti družbenopolitičnim 
skupnostim. 

na v višini 35,612.000 dinar- 
jev. 

Za izvedbo zakona je 
tedaj potrebno zagotoviti din 
35,612.000. Od vseh porabni- 
kov električne energije ne 
bodo ničesar prispevala za 
pokritje primanjkljaja edino 
gospodinjstva, to pa zato, da 
se tako zadrži naraščanje 
življenjskih stroškov v letu 
1975. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR Slo- 
venije sta obravnavala pred- 
log za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona na svoji 24. seji 
dne 29. decembra 1975 in ga 
sprejela, s tem da se pri 
pripra/vi predloga zakona 
upošteva predloge, dane v 

poročilih skupščinskih teles, 
in pripombe, dane v razpra- 
vi na seji zborov. V predlo- 
gu zakona so vse pripombe 
upoštevane: 

— 1. člen osnutka je dopol- 
njen tako, da je pred bese- 
dami »vrednosti porabljene 
električne energije« dodana 
beseda »fakturirane« ter 

— 4. člen je spremenjen 
tako, da natančnejša navodi- 
la predpiše predsednik re- 
publiškega komiteja za ener- 
getiko. 

Glede na pripombo, da bi 
bilo potrebno v obrazložitvi 

Odbor za stanovanj skoJco- 
munalna vprašanja in varst- 
veno okolje Zbora združene- 
ga dela in Odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunal. 
na vprašanja in varstvo oko- 
lja Zbora občin sta predlo- 
žila predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o stanovanjskih raz- 
merjih. V obrazložitvi zakon- 
skega predloga je rečeno: 

»Veljavni zakon o stano- 
vanjskih razmerjih določa v 
tretjem odstavku 67. člena, 
da imetniku stanovanjske 
pravice ni mogoče odpoveda. 
ti stanovanjske pogodbe za 
stanovanje, ki ga je dobil od 
organizacije združenega dela 
kot stanodajalca, če mu pre- 
neha lastnost delavca v zdru- 
ženem delu po lastni izjavi 
ali zaradi hujše kršitve de- 
lovne discipline, če je izpol- 
nil deset let delovne dobe ali 
krajšo delovno dobo, določe- 
no s splošnim aktom stano- 
dajalca. Zaradi nejasnosti in 
različnih interpretacij je 
Skupščina SR Slovenije 26. 
3. 1975 sprejela obvezno tol- 
mačenje tretjega odstavka 
67. člena, po katerem se v 
desetletno delovno dobo šte. 
je imetniku stanovanjske 
pravice delovna doba, dose- 
žena pri katerikoli organiza- 
ciji združenega dela. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine Slove- 
nije sta na sejah 21. janu- 
arja 1976 s sklepom sprejela 
osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih ter 
za predlagatelja predloga za. 
kona določila pristojna od- 
bora obeh zborov. Zbora sta 
s sklepi tudi ugotovila, da 
so načela, na katerih teme- 
lji zakon v skladu s predlo- 
gi, mnenji in stališči, ki so 
bila predložena v razpravah 

k zakonu obravnavati tudi 
vprašanje osebnih dohodkov 
delavcev, zaposlenih v elekt- 
rogospodarstvu Slovenije, je 
navesti, da se le-ti v letu 1975 
gibljejo v slkladu s samoup- 
ravnim sporazumom o osno- 
vah in merilih za razporeja- 
nje dohodka in delitev sred- 
stev za osebno in skupno po- 
rabo delavcev v elektrogos- 
podarstvu. Ob tem je reči, 
da pretežni del osebnih do- 
hodkov temelji na dodatkih 
za nočno in nadurno delo, 
kar povzroči preuvrstitev 
elektrogospodarstva iz 17. na 
6. mesto med 80 sporazumi. 

o predlogu za izdajo tega za. 
kona. 

Veljavno zakonsko določilo 
povzroča ob akutnem po- 
manjkanju stanovanj težave 
organizacijam združenega 
dela predvsem na periferiji 
večjih mest, manjšim in na 
novo ustanovljenim delov- 
nim organizacijam. Politika 
dodeljevanja stanovanj je 
namreč še vedno v dokaj šn j i 
meri del kadrovske politike. 
Prav izkušenim kadrom pa, 
ki so pogoj za obstoj in ra- 
zvoj organizacij združenega 
dela, je veljavni zakon omo- 
gočal špekulacije v škodo 
stanodajalcev. 

Zato se s spremembo tre- 
tjega odstavka 67. člena za- 
kona o stanovanjskih raz- 
merjih na podlagi prvega od- 
stavka 206. člena ustave SR 
Slovenije določa, da delavcu 
ni mogoče odpovedati sta- 
novanjske pogodbe iz zgoraj 
navedenih razlogov, če izpol- 
njuje dva pogoja, in sicer, 
da je dopolnil 10 let delovne 
dobe, od tega pa neprekinje- 
no 5 let pri stanodajalcu. Ob 
tem pa določilo o petletni 
posebni delovni dobi ni ob- 
vezujoče, saj stanodajalci s 
svojimi samoupravnimi akti 
lahko odločijo tudi drugače. 

Predlagatelj zakona je pri 
pripravi predloga upošteval 
konkretno pripombo, ki je 
bila posredovana k osnutku 
tega zakona v razpravah na 
sejah zborov s strani skupi- 
ne delegatov, ki delegira de- 
legata v Zbor združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije za 
področje gospodarstva 8. 
okoliš in skupine delegatov, 
ki delegira delegata v Zbor 
občin Skupščine SR Slove- 
nije iz občine Kranj. 

Za izvajanje tega zakona 
niso potrebna finančna sred- 
stva.« 

Predlog zakona o prispevku določenih 

porabnikov električne energije za po- 

kritje primanjkljaja v prometu z elek- 

trično energijo (ESA 415) 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih (ESA 276) 



VPRAŠANJA DELEGACIJ 

IN DELEGATOV  

ZBOR OBČIN 21. 1.1976 

Obračunavanje porabe električne 

energije 

ke finančne posledice nasto- 
pajo v primerih, ko je elek- 
trična energija pomembnejša 
postavka v strukturi cene 
proizvoda- Veliko primernej- 
ša in bolj ekonomska bi bila 
zato rešitev, da bi porabniki 
električne energije ob nor- 

malnih cenah električne emeir. 
gije, ki bi pokrivale stroške 
enostavne reprodukcije, že 
vnaprej poznali tudi dejanske 
stroške, ki jih morajo zaradi 
cene električne energije vkal- 
kulirati v cene svojih pro- 
izvodov.« 

Delegat Jože Beg (občina 
Novo mesto) je zastavil de. 
legatsko vprašanje, ki se gla- 
si: »Ob nenehnih zahtevkih, 
da se ceno električne energi- 
je zviša, ugotavljamo, da 
elektrogospodarstvo pri ob- 
računavanju porabe električ- 
ne energije uradno zaostaja 
za dva in več mesecev. Spri- 
čo tega se zastavlja vpraša- 
nje, ali je finančna situacija 
elektrogospodarstva dejansko 
tako neugodna, kot jo pri- 
kazujemo; bolj ažurno obra- 
čunavanje porabe električne 
energije hi namreč omogo- 
čilo elektrogospodarstvu hi- 
trejše obračanje sredstev ozi- 
roma uporabo obresti. 

Podražitev električne ener- 
gije je dejstvo, ki je že nav- 
zoče pri izdelavi zaključnih 
računov delovnih organizacij. 
Ob tem pa se zastavlja vpra- 
šanje, kako naj gospodar- 
stvo vkalkulira povišano ceno 
električne energije kupcem 
svojih proizvodov, ki jim je 
že izstavila račune. Vpraša- 
nje je aktualno zlasti v pri- 
merih, ko je električna ener- 
gija pomembna postavka v 
strukturi cene proizvoda«. 

Republiški podsekretar za 
energetiko Milan Štruc je po- 
sredoval naslednji odgovor: 

»V okviru TOZD za distri- 
bucijo električne energije v 
SR Sloveniji obstajajo pri 
odjemalcih na nizki napeto- 
sti električne energije dejan- 
sko različni roki obračuna 
in sicer od enomesečnega do 
trimesečnega, odvisno od go- 
stote naseljenosti oziroma vi- 
šine porabe električne ener- 
gije. 

V SR Sloveniji je na nizki 
napetosti priključenih nekaj 
manj kot 600.000 odjemalcev, 
med katerimi preko 100.000 
porabi mesečno manj kot 
50 kWh oziroma 200.000, ki 
porabijo mesečno manj kot 
100 kWh električne energije. 
Pri nekaterih porabnikih zne. 
sek računa za porabljeno 
elekbrično energijo komaj po- 

krije stroške inkasa. Tak na- 
čin odjema še dodatno nare- 
kuje racionaliziranje obraču- 
na in s tem tudi čim prejš- 
nji prehod na tekoče akon- 
tacijsko mesečno plačevanje 
električne energije s prora- 
čunom na daljše, t. j- pollet- 
no ali letno obdobje. 

Da je sedanji način inkasa 
električne energije neustre- 
zen ter da je potrebno preiti 
na krajše roke, ugotavljajo 
tudi same TOZD distribucije. 
V ta namen se že pripravlja 
v okviru Podjetja DES orga- 
nizacija za prehod na sprotni 
akontacijski obračun elek- 
trične energije, ki se bo za- 
čel uveljavljati že v tem letu. 
Glavna prednost takšnega ob- 
računa v primer j aivi s seda- 
njim načinom inkasa je prav 
v ažurnejšem obračunavanju 
porabljene električne energi- 
je, to je mesečnem obraču- 
navanju, tudi pri porabnikih 
na nizki napetosti. 

Pri vseh porabnikih na vi- 
soki napetosti (brez petih po. 
sebnih porabnikov), ki potro- 
šijo ca. 54 odstotkov vse elek- 
trične energije, je obračuna- 
vanje električne energije me- 
sečno in je enotno po vsej 
Sloveniji. Pri posebnih po- 
rabnikih se količina porab- 
ljene električne energije ob- 
računava mesečno, konice pa 
po pogojih iz posebnih po- 
godb. 

Strinjamo se, da je prob- 
lematično, če morajo organi- 
zacije združenega dela v go- 
spodarstvu na kakršenkoli 
način za nazaj plačevati po- 
višano ceno električne ener- 
gije. Tudi samoupravno zdru- 
ževanje sredstev za pokritje 
izgub v elektrogospodarstvu 
namreč indirektno pomeni 
podražitev električne energi- 
je. Organizacije združenega 
dela seveda v svojih kalkula- 
cijah in v že izstavljenih ra- 
čunih kupcem svojih proiz- 
vodov niso mogle upoštevati 
kasneje »podražene« električ- 
ne energije, še posebej veli- 

ZBOR OBČIN 25. 2. 1976 

Sistem in politika štipendiranja 

Delegata Certalič Bojko in 
Stajnko Franc (občina Ma- 
ribor) sta zastavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 
»Teče že drugo leto izvaja- 
nja družbenega dogovora o 
štipendiranju dijakov in štu 
dentov v SRS. Vsebina tega 
družbenega dokumenta je na 
široko odprla vrata mladim 
ljudem v svet znanja, poseb- 
no tistim, ki jim materialno 
stanje staršev tega doslej ni 
dopuščalo. 

Danes lahko ugotavljamo 
že določene rezultate, ki so 
odraz take politike štipendi- 
ranja. V mariborski občini 
je združeno delo 99,2 odstot- 
ka podpisalo samoupravni 
sporazum in tako realiziralo 
več kot 20 milijonov dinar- 
jev. V SRS pa cca 200 mili- 
jonov. štipendije prejemajo 
iz združenega sklada v ma- 
riborski občini: 

— v srednjih šolah 950 učen- 
cev 

— v višjih šolah in visokih 
šolah 494 študentov. 

Poleg tega dobijo dopolnil- 
ne štipendije. S štipendijami 
iz združenih sredstev se moč- 
no spreminja vpis na sred- 
nje, višje in visoke šole. Na 
gimnaziji se je povečal vpis 
otrok staršev neposrednih 
proizvajalcev in kmetov za 
11 odstotkov, na višje in vi- 
soke za 7,2 odstotka. To je 
gotovo najbolj realen dokaz 
o odpravljanju socialne di 
ferenciacije. 

Organizirale so se komisije 
za dodeljevanje štipendij v 
občinah in republiki. Zadnja 
je sprejela tudi merila, po 
katerih se združena sredstva 
tudi delijo. Merila pa vse- 
bujejo nekatere elemente, ki 
onemogočajo občini, ki zbe- 
re več sredstev, kot jih sa- 
ma potrebuje, da bi izplače- 
vala štipendije svojim šti- 
pendistom tekoče do 10. v 
mesecu. Vsa sredstva se 

zbirajo na skupni zbirni ra- 
čun. Iz tega pa se po cen- 
tralnem zbirniku potreb vseh 
občin v SRS zopet nakaz je- 
jo na občinske žiro račune. 
Tak sistem smo v celoti 
podprli in sprejeli, vendar 
se je v izvajanju pokazala 
slabost prav pri občinah, ki 
več dajejo v združeni sklad, 
kot potrebujejo. V maribor- 
ski občini smo v letu 1975 
zbrali 20.647.700, za lastne 
potrebe pa porabili 8,125.369 
dinarjev. Ob tem pa smo s 
precejšnjo zamudo nakazo- 
vali štipendije upravičencem, 
kar je imelo za posledico 
nezadovoljstvo dijakov in 
študentov, posebej tistih, ki 
živijo izven kraja stalnega 
bivališča in so vezani na 
prevoz ali živijo v dijaških 
in študentskih domovih. 

Skupna komisija v občini, 
občinska konferenca ZSM in 
naša delegacija ugotavljajo, 
da se sistem solidarnosti, 
vzajemnosti in skupnih na-, 
log mora v celoti uveljaviti 
tudi v praksi našega samo- 
upravnega sistema, vendar 
ne na občutno škodo tistih, 
ki to realizirajo. 

Zato predlagam, da so 
0,5 odstotka bruto OD, ki ga 
iz sklada skupne porabe 
združeno delo daje za štipen- 
diranje dijakov in študentov, 
deli v dva dela po enakem 
sistemu, kot to velja za so- 
lidarnost, vzajemnost in 
skupne naloge pri SIS za 
vzgojo in izobraževanje, kul- 
turo in socialno skrbstvo. 

Posebej pa moramo opo- 
zoriti, da je organiziranost 
občinskih in skupne komisi- 
je odtujeno od združenega 
dela, saj je doslej imelo prav 
združeno delo premalo vpli- 
va na delitev tega dela sred- 
stev. 

Zanima nas, zakaj smo 
nakazovali štipendije upravi- 
čencem, tj. dijakom in štu- 

9 



đentom s precejšnjo zamu- 
do. 

Želimo mnenje izvršnega 
sveta o predlogu, da se 0,5 
odstotka bruto OD, ki ga iz 
sklada skupne porabe zdru- 
ženo delo daje za štipendira- 
nje dijakov in študentov, de- 
li v dva dela.« 

Pomočnik predsednika re- 
publiškega komiteja za vzgo- 
jo in izobraževanje Peter 
Winkler je posredoval nasled- 
nji odgovor: 

»Skupščina SR Slovenije 
je le eden izmed udeležen- 
cev družbenega dogovora o 
oblikovanju in izvajanju šti- 
pendijske politike v SR Slo- 
veniji. Dogovor je v njenem 
imenu podpisal izvršni svet. 
Prečiščeno besedilo dogovora 
je zbor udeležencev dogovo- 
ra objavil v Uradnem listu 
SRS, št. 23/75. 

Med temeljnimi načeli, ki 
so jih podpisniki s tem do- 
govorom uveljavili na pod- 
ročju štipendiranja, je tudi 
načelo socialistične solidar- 
nosti. To načelo se odraža 
na dveh ravneh: 

— Vsi delavci in delovni 
ljudje v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega de- 
la ter drugih organizacijah 
in skupnostih prispevajo 
enak delež po merilu pol 
odstotka od sredstev za 
osebne dohodke, bodisi iz 
dohodka ali sklada skupne 
porabe. 

— Enotni kriteriji, ki ve- 
ljajo za štipendirahje iz ta- 
ko združenih sredstev, po- 
menijo tudi neposredno os- 
novo za usmerjanje porabe 
teh sredstev glede na števi- 
lo upravičencev — štipendi- 
stov v posamezni občini. 

Z združenimi sredstvi v 
občinah gospodarijo skupne 
komisije udeležencev samo- 
upravnega sporazuma o šti- 
pendiranju. Te skupne komi- 
sije so oblikovane po istih 
načelih, kot zbori združene- 
ga dela občinskih skupščin. 

Skupna komisija na rav- 
ni republike ima v skladu 
s samoupravnim sporazu- 
mom v svoji pristojnosti le 
tri zadeve: vsako leto ugo- 
tovi višino življenjskih stro- 
škov, ki je podlaga za šti- 
pendiranje iz združenih sred- 
stev, določi vrednost točke, 
ki je podlaga za kadrovsko 
štipendiranje in tekoče pre- 
ko SDK ugotavlja preliva- 
nje združenih sredstev v 
skladu z določili samouprav- 
nega sporazuma in z meri- 
li o načinu in pogojih zdru- 
ževanja sredstev ter za za- 

gotavljanje solidarnostnega 
prelivanja združenih sredstev. 

Udeleženci sporazuma ob 
vsakokratnem izplačilu oseb- 
nih dohodkov izločajo sred- 
stva za štipendiranje po stop- 
nji 0,5 odstotka na zbirne 
račune SDK v občinah. Raz- 
delitev teh na sredstva za 
porabo v občini in za. soli- 
darnost opravi SDK po 
razdelilniku, ki ga na pod- 
lagi podatkov skupnih ko- 
misij podpisnikov v občinah 
pripravi strokovna služba 
skupne komisije v republi- 
ki. Ce pa so zbrana sred- 
stva manjša od ugotovljenih 
skupnih potreb, prejmejo 
sredstva najprej skupne ko- 
misije podpisnikov v obči- 
nah za lastne potrebe, pre- 
sežek pa se odvaja v soli- 
darnost tako, da skupne ko- 
misije v občinah, ki preje- 
majo solidarnostna sredstva, 
ta dobivajo postopoma, tako 
kot se zbirajo. Zato se so- 
lidarnostna sredstva v teh 
primerih oblikujejo z dolo- 
čeno zakasnitvijo. 

V letu 1975 so podpisniki 
samoupravnega sporazuma 
združili 203.544.589, od česar 
so za solidarnost prispevali 
68.783.864 din. 

Skupna komisija podpfc- 
nikov samoupravnega spora- 
zuma o štipendiranju ugo- 
tavlja, da prihaja do zakas- 
nitve izplačil tako v obči- 
nah, ki sredstva prispevajo 
za solidarnost, kot v obči- 
nah kjer ta sredstva preje- 
majo in sicer zaradi časov- 
nega presledka med združe- 
vanjem sredstev, ki se 
opravlja po izplačilu osebnih 
dohodkov za nazaj in izpla- 
čili štipendij, ki se izplaču- 
jejo za naprej. Da bi uskla- 
dili obveznosti s sredstvi je 
29. 1. 1976 sprejela sklep, 
da se tudi štipendije iz zdru- 
ženih sredstev izplapujejo 
za nazaj. Prehod bodo iz- 
vedle komisije podpisnikov 
v občinah v skladu s svo- 
jimi možnostmi. 

Skupna komisija podpis- 
nikov v republiki priprav- 
lja še druge izpolnitve, s ka- 
terimi bo pospešila poslova- 
nje in razreševanje prehod- 
nih težav v občinah, kjer 
prihaja iz občasne nelikvid- 
nosti posameznih podpisni- 
kov. Spodbudila bo tudi hit- 
rejše prehajanje štipendi- 
stov od štipendiranja iz 
združenih sredstev v nepo- 
sreden odnos z organizacija- 
mi združenega dela, kar bo 
poleg usmerjanja mladih v 
skladu s potrebami združe- 

nega dela tudi zmanjšalo 
pritisk na združena sredstva 
v občinah. 

Sedanja merila, ki so jih 
sprejeli podpisniki samoup- 
ravnega sporazuma o načinu 
zagotavljanja solidarnosti, te- 
meljitosti, temeljijo na izho- 
diščih, da je potrebno in 
upravičeno združevanje sred- 
stev za - štipendiranje po enot- 
ni stopnji za vso Slovenijo 
ter izenačevanje pogojev šo- 
lanja za učence in študente 
iz vseh socialnih sredin in 
vseh območij Slovenije. Ta- 
ka izhodišča so rezultat dej- 
stev, da mora 'štipendijska 
politika odražati dolgoročne 
družbene usmeritve ter da 
materialni položaj bistveno 
vpliva na odločitve mladih 
za izobraževanje skupaj z 
drugimi socialnimi vplivi gos- 
podarsko manj raevitega 
okolja. Organi udeležencev 
so že obravnavali predlog, 
da bi se stopnja 0,5 odstot- 
ka delila vnaprej na del za 
potrebe podpisnikov v ob- 
činah in del za solidarnost, 
vendar ga niso sprejeli z 
utemeljitvijo, da bi tak uk- 

rep onemogočil zagotavljanje 
enakih možnosti za vse učen- 
ce in študente v SRS. 

Izvršni svet. skupščine SR 
glede na tako stanje meni, 
da je potrebno podpirati 
prizadevanja podpisnikov sa- 
moupravnega sporazuma o 
štipendiranju, da z neposred- 
nim dogovarjanjem in odlo- 
čitvami v združenem delu 
urejajo vsa vprašanja, ki se 
pojavljajo ob uresničevanju 
družbenega dogovora o šti- 
pendiranju kot pomembnega 
instrumenta družbene kad- 
rovske politike. Uresničeva- 
nje solidarnosti je bistven 
in nepogrešljiv del te poli- 
tike, zato je ni mogoče v 
danih razmerah zmanjševati. 

Vsekakor pa bo izvršni 
svet skupščine SRS kot eden 
od udeležencev družbenega 
dogovora podpiral vse tiste 
ukrepe v štipendijski poli- 
tiki in štipendijskem siste- 
mu, ki bodo usmerjali mla- 
dino v skladu s kadrovski- 
mi potrebami združenega 
dela in jo bolj neposredno 
navezovali na temelju orga- 
nizacije združenega dela.« 

Davek od skupnega dohodka občanov 

Skupina delegatov občine 
Ljubljana-Šiška se je v dele- 
gatskem vprašanju dotaknila 
medrepubliškega usklajevanja 
davka od skupnega dohodka 
občanov. Opozarja, da uskla- 
jevalnd postopki sicer tečejo 
že od 1. 1974, vendar še do 
danes ni prišlo dO' uskladit- 
ve. 

Namestnik republiškega 
sekretarja za finance Dragan 
Mozetič je posredoval nasled- 
nji odgovor: »V teku so pri- 
prave za sklenitev dogovora 
republik in avtonomnih po- 
krajin o skupnih osnovah si- 
stema davkov. V okviru tega 
dogovora naj bi se izobliko- 
val tudi koncept prihodnje 
sistemske ureditve davka iz 
skupnega dohodka občanov 
in tudi stališče, kaj na bi bil 
predmet medrepubliškega do- 
govarjanja. 

Menimo namreč, da so 
predmet dogovarjanja med 
republikami in pokrajinami 
s tega podiročja lahko le os- 
nove sistema in splošna skup- 
na politika. Z dogovorom pa 
naj se ne bi urejalo vpraša- 
nje kroga zavezancev, opre- 
delitve upravičencev do olaj- 
šav, višina neobdavčenega 
zneska dohodka, višina olaj- 
šav in druge podrobnosti 
davčnega sistema, ki jih ure- 
jajo republike in pokrajine v 

okviru svojih pristojnosti. 
Primernost tolikšnega poeno- 
tenja bi bila še zlasti vpraš- 
ljiva glede na to, da s tem 
davkom republike oziroma 
pokraj,ine izvajajo svojo po- 
litiko na področju družine, 
ko je glede na različne pri- 
like tudi utemeljeno različno 
obravnavanje in upoštevanje 
družinskih Članov. . 

Vprašanje medrepubliške 
uskladitve je torej nujno po- 
vezovati s politiko obdavče- 
vanja, zlasti iz vidika odnosa 
do družine. Tako je npr. ne- 
obdavčen znesek dohodka v 
SR Sloveniji v medrepubli- 
ški primerjavi med najnižji- 
mi, znesek olajšave za dru- 
žinske člane pa med najviš- 
jimi. Ob taki ureditvi bo ve- 
ljavni davčni instrumentarij 
v SR Sloveniji ugodneje de- 
loval na zavezance s števil- 
nejšimi družinami, mnogo 
strožje pa na samske zave- 
zance oziroma zavezance brez 
vzdrževanih družinskih čla- 
nov. V kolikor so torej te 
razlike rezultat načrtne re- 
publiške davčne politike, po- 
sebno še v odnosu do dru- 
žine, to ni predmet medre- 
publiškega usklajevanja. 

Pri nadaljnjem delu na med- 
republiškem usklajevanju 
davčne politike se bomo zato 
prizadevali predvsem za us- 
kladitev temeljnih izhodišč. 
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Sklenitev dogovora je v le- 
tošnjem delovnem programu 
in glede na potek dela upa- 
mo, da bo v teku leta to 
storjeno. Seveda pa ne mo- 

Davek na opeko 
Delegat Ix>jze Cepuš je v 

svojem delegatskem vpraša- 
nju opozoril na kritično situ- 
acijo opekarske industrije in 
predlaga, da se obstoječe 
stopnje republiškega in ob- 
činskega prometnega davka 
na maloprodajo opečnih iz- 
delkov znižajo za 50%. Pred- 
log za znižanje delegat ute- 
meljuje s kopičenjem zalog 
opekarske industrije, ki so 
bile konec leta 1975 trikrat 
večje kot konec preteklega le- 

remo sprejeti v tej zvezi ni- 
kakršne obveznosti glede na 
to, da je potek usklajevanja 
odvisen tudi od drugih re- 
publik«. 

ta, čeprav je bila proizvod- 
nja opečnih izdelkov v letu 
1975 celo manjša kot v letu 
1974. Ob tem opozarja, da je 
vrsta opekarn v začetku leta 
1976 že prenehala s proizvod- 
njo. Delegat tudi ugotavlja, 
da gradbena operativa za 
družbeno gradnjo stanovanj 
v zadnjih letih praktično ne 
uporablja več opeke, glavni 
kupci opečnih izdelkov so 
zato individualni graditelji, 
ki pa kupujejo čedalje manj 

opeke, ker je vse dražja. 
Predlagano znižanje promet- 
nega davka naj bi torej ub- 
lažilo ta problem. 

Pomočnik republiškega sek- 
retarja za finance Miro Kert 
je posredoval naslednji od- 
govor: »Veljavne stopnje pro- 
metnega davka za določene 
vrste gradbenega materiala 
so znatno višje od splošne 
stopnje prometnega davka. V 
zvezi s problematiko stano- 
vanjske graditve so zato že 
dalj časa prisotna stališča, 
naj se te stopnje znižajo. Ta- 
ko stališče podpira tudi iz- 
vršni svet skupščine SR Slo- 
venije in je tudi že svoječas- 
no posredoval pobudo za zni- 
žanje zveznemu izvršnemu 
svetu. 

Predlagali smo znižanje sto- 
penj temeljnega prometnega 
davka, ker menimo, da je 

politiko prometnega davka 
treba izvajati preko stopenj 
temeljnega davka, dočim naj 
bi se posebni prometni davek 
načeloma plačeval po enotnih 
splošnih stopnjah. 

Pravkar je bil na medre- 
publiškem usklajevanju osnu- 
tek uredbe, s katero naj bi 
se znižale stopnje temeljnega 
prometnega davka za določe- 
ne vrste gradbenega mate- 
riala, med drugim za opečne 
izdelke. Izvršni svet skupšči- 
ne SR Slovenije je na osnu- 
tek uredbe dal svoje soglas- 
je, ni nam pa ta trenutek še 
znano, kakšen je rezultat us- 
klajevanja. 

Pripominjamo, da je pred- 
lagano znižanje temeljnega 
prometnega davka ugodnejše 
kot je bil predlog za zniža- 
nje posebnega prometnega 
davka«. 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov 
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za na- 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glaso- 
vanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav- 
ne in druge organe in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI S — vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA; 

— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V 
združenem delu in o delovnih razmerjih 
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ- 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 

— O NOTRANJIH ZADEVAH; 

— NORMATIVI ZA GRADNJO POSEBNIH OSNOV- 
NIH SOL; 

— PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU 
ODVETNIKOV s tablico izračunanih nagrad za odvet- 
niško delo; 

— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVE- 
NIH DELAVCEV; 

— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 25.2. 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

OBDOBJE GLOBOKE DRUŽBENOEKONOMSKE 

PREOBRAZBE 

9 Prednost v razvoju bodo imele energetika, kmetijstvo, surovine, strojegradnja 
in ladjedelništvo, magistralne prometne zveze in tujski turizem 

® V naslednjem petletnem obdobju se bo povprečna letna stopnja rasti družbenega 
proizvoda gibala okrog 7 odstotkov, industrijske proizvodnje okrog 8 odstotkov, 
kmetijske pa okrog 4 odstotke 

• Pričakovati je, da se bo osebna poraba povečevala za okrog 6 odstotkov na leto, 
družbeni standard za okrog 7 odstotkov in zaposlenost za 3,5 odstotka 

® Družbeni proizvod SAP Kosova bo naraščal okrog 60 odstotkov hitreje od držav- 
nega povprečja 

Zvezni Izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ Osnu- 
tek prvega dela Družbenega 
načrta Jugoslavije za obdob- 
je od leta 1976 do 1980. V 
tem delu Osnutka , so nave- 
deni skupni interesi in smotri 
družbenega in ekonomskega 
razvoja, usklajevanje pa se 
bo začelo 1. marca v delov- 
nih telesih Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zvezni izvršni svet bo do- 
stavil Skupščini SFRJ še 

Utemeljujoč skupno politi- 
ko razvoja z nadaljnjim vse- 
stranskim razvojem sociali- 
stičnih samoupravnih pro- 
dukcijskih odnosov in z od- 
pravljanjem nesorazmerij, ki 
so nastala v dosedanjem ma- 
terialnem razvoju družbe, iz- 
hajajoč iz potrebe, da se 

dva dela Družbenega načrta. 
ZIS bo potem, na podlagi 
usklajenih stališč do vseh 
treh delov načrta, pripravil 
celovit predlog Družbenega 
načrta Jugoslavije za nasled- 
nje petletno obdobje. 

Obenem z Osnutkom druž- 
benega načrta Jugoslavije je 
ZIS dostavil Skupščini SFRJ 
tudi več spremnih gradiv, ki 
jih objavljamo v naši rubri- 
ki »Analize in ocene«. 

stalno zboljšuje življenjske 
in delovne razmere ter po- 
polneje zadovoljuje osebne 
in skupne potrebe prebival- 
stva, upoštevajoč stališča De- 
setega kongresa ZKJ ter na- 
loge in cilje, opredeljene v 
Temeljih skupne politike dol- 
goročnega razvoja SFRJ do 

leta 1985, se z Osnutkom do- 
loča v naslednjem petletnem 
obdobju naslednje skupne ci- 
lje družbenega in ekonom- 
skega razvoja: 

— nadaljnji razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov po 
načelih nove Ustave, kar je 
osnovni pogoj za skladnejši 
in hitrejši razvoj proizvajal- 
nih sil in družbene produk- 
tivnosti dela; 

— stabiliziranje ekonom- 
skih tokov z dinamičnim ra- 
zvojem, s krepitvijo kvalita- 
tivnih dejavnikov gospodarje- 
nja, z vzpostavljanjem sklad- 
nješih odnosov v stukturi 
proizvodnje in porabe ter z 
nadaljnjo rastjo življenjske- 
ga standarda; 

— zboljšanje ekonomskega 
položaja naše države v med- 
narodni delitvi dela, krepitev 
izvozne sposobnosti našega 
gospodarstva in zagotovitev 
zunanje likvidnosti države; 

— zmanjševanje relativnih 
razlik v ravni razvitosti go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik, najhitreje pa SAP 
Kosova, v primerjavi z raz- 
vojno ravnijo vse države, < s 
hitrejšim razvojem proizva- 
jalnih sil teh območij; 

— nadaljnja krepitev ob- 
rambne sposobnosti in stop- 
nje družbene samozaščite dr- 
žave kot bistvenega pogoja 
va varen razvoj vse države 
in naše socialistične samo- 
upravne družbe. 

Uresničevanje teh ciljev bo 
dalo celotnemu petletnemu 
obdobju obeležje dobe glo- 
boke družbenoekonomske 
preobrazbe. 

Da bi dosegli nadaljnji raz- 
voj socialističnih samouprav- 
nih družbenoekonomskih od- 
nosov, je nujno krepiti vlo- 
go temeljne organizacije zdru- 
ženega dela kot izhodišče 
celotnega družbenoekonom- 
skega razvoja ter v organi- 
zacijah združenega dela od- 
pravljati stare odnose in or- 
ganizacijske oblike, ki one- 
mogočajo vzpostavitev ravno- 
vesja med ustavno spreme- 
njenimi produkcijskimi odno- 
sa in proizvajalnimi silami. 
S tem bodo ustvarjeni pogo- 
ji za prehod na novo, višjo 
kvaliteto razvoja socialistič- 
nih samoupravnih družbenih 
odnosov, ki zagotavljajo od- 
ločilno vlogo združenega de- 
la oziroma delavcev v zdru- 
ženem delu. 
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GLAVNI CILJI DRUŽBENEGA IN EKONOMSKEGA 
RAZVOJA 
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DINAMIČEN IN STABILNEJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSTVA 

V Osnutku prvega dela 
načrta je ugotovljeno, da 
razpoložljive proizvodne zmo- 
gljivosti, kadri in naravna 
bogastva omogočajo, da bo 
znašala povprečna letna stop- 
nja rasti družbenega proiz- 
voda celotnega gospodarstva 
v naslednjem petletnem ob- 
dobju okrog 7 odstotkov, in- 
dustrijske proizvodnje okrog 
8 odstotkov in kmetijske 
proizvodnje okrog 4 odstot- 
ke. Spričo težav in omjitev, 
podedovanih iz prejšnjega 
obdobja, je na začetku plan- 
skega obdobja pričakovati 
nižjo stopnjo gospodarske 
rasti. V zaključnih letih pla- 
na pa je računati s hitrej- 
šim razvojem, ki bo temeljil 
na novih kvalitetah, doseže- 
nih v prvih letih plana. S 
skupno dogovorjeno aktivno- 
stjo in z ukrepi ekonomske 
politike bi bilo treba v iz- 
jemno zapletenih razmerah 
zagotoviti, da bo letna stop- 
nja gospodarske rast} znaša- 
la najmanj 5 odstotkov, in- 
dustrije pa najmanj 6 od- 
stotkov. 

Glavna smer gospodarske 

aktivnosti in poudarek pro- 
izvodne usmeritve mora biti 
zmanjševanje neusklajenosti 
gospodarske strukture ob 
optimalni izkoriščenosti člo- 
veških in gmotnih možno- 
sti. Da bi dosegli večjo sta- 
bilnost gospodarstva, bo te- 
žišče politike gospodarskega 
razvoja v naslednjem obdob- 
ju na: 

— intenzivnejšem razvoju 
proizvodnje energije, surovin 
irl hrane na podlagi smotr- 
nega izkoriščanja lastnih 
možnosti; 

— razvoju osnovne promet- 
ne infrastrukture; 

— intenzivnejšem razvoju 
izvonih dejavnosti, predvsem 
tistih, ki dajo večje pozitiv- 
ne čiste devizne učinke, ter 
tiste proizvodnje, s katero 
se smotrno nadomešča uvoz; 

— razvoju dejavnosti, ki 
angažirajo notranjo kupno 
moč in pozitivno učinkuje- 
jo na notranjo konjunkturo, 
temeljijo pa v glavnem na 
domačih surovinskih virih in 
so pomembne za zadovolje- 
vanje osnovnih potreb prebi- 
valstva. 

ZBOLJŠANJE EKONOMIČNOSTI DELA 
IN SREDSTEV 

Večja ekonomičnost dela in 
sredstev pri izkoriščanju vseh 
dejavnikov družbene repro- 
dukcije je ena glavnih skup- 
nih razvojnih nalog v pri- 
hodnjem obdobju. Da bi zve- 
čali celotno družbeno storil- 
nost dela, je treba zagotoviti 
popolnješo mobilizacijo in 
učinkovitejše izkoriščanje raz- 
položljivih možnosti zlasti še 
obstoječih kapacitet in aku- 
mulacije, boljšo organizacijo 
dela in poslovanja, bolj uskla- 
jeno delitev dela in krepitev 
integracijskih procesov na 
samoupravnih temeljih, hi- 
trejšo modernizacijo in višjo 
tehnično raven gospodarstva. 

Približna 4 odstotna pov- 
prečna letna rast produktiv- 
nosti dela v družbenem sek- 
torju (merjena z rastjo real- 

RAZVOJ ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA 
TRŽIŠČA 

jugoslovanskega tržišča bo 
pripomogel tudi razvoj eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
kajti organizacije združene- 
ga dela in družbenopolitične 
skupnosti bodo navezovale 
in širile ekonomsko sodelo- 
vanje s tujino na podlagi 
skupnih interesov in enako- 
pravnih odnosov, v skladu z 
dogovorjeno politiko družbe- 
nega in ekonomskega razvo- 
ja ter z novimi rešitvami zu- 
nanjetrgovinskega sistema in 
deviznega režima. 

Hkrati s spodbujanjem 
zdravih konkurenčnih odno- 

nega dohodka, oziroma druž- 
benega proizvoda na zapo- 
slenega) pomeni mejo, pod 
katero bi se zmanjšala in- 
tenzivnost gospodarskega ra- 
zvoja, poslabšal položaj go- 
spodarstva v mednarodni 
menjavi in zmanjšale mož- 
nosti za hitrejšo rast realne- 
ga dohodka delovnih ljudi. 

V razvoju izobraževanja, 
znanosti, zdravstva, otroške- 
ga varstva in drugih druž- 
benih dejavnosti je treba za- 
gotoviti, da bodo imele od- 
ločilen vpliv organizacije 
združenega dela prek samo- 
upravnih interesih skupnosti 
in da se bo spremenil druž- 
beni položaj teh dejavnosti 
na podlagi njihovega samo- 
upravnega povezovanja z dru- 
gimi dejavnostmi v enoten 
sistem združenega dela. 

Politika razvoja enotnega 
jugoslovanskega tržišča in 
njegovo učinkovitejše in sta- 
bilnejše delovanje narekuje, 
da se v naslednjem obdobju 
vzpostavi za delavce v zdru- 
ženem delu na vsem ozemlju 

sov na enotnem jugoslovan- 
skem tržišču je treba z ukre- 
pi ekonomske politike in z 
aktivnostjo vseh ekonomskih 
subjektov voditi odločno ak- 

acijo zoper pojave monopoliz- 
ma, zoper teritorialno, pa- 
nožno in grupacijsko zapira- 
nje gospodarstva in tržišča, 
zlasti pri blagovnem prome- 
tu. 

V naslednjih petih letih se 
bo izvajalo politiko večanja 
stabilnosti tržišča in cen ob 
nadaljnjem, znatnejšem zavi- 
ranju inflacije kot pa je bi- 
lo zabeleženo v letu 1974 in 
1975. 

POLITIKA USTVARJANJA DOHODKA 

Glede na predvideno dina- 
miko rasti celotnega gospo- 
darstva, ki bo temeljila na 
ustvarjanju dohodka delav- 
cev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, je mo- 
goče pričakovati, da se bo 
realni dohodek kot rezultat 
tekočega in minulega dela 
povečeval povprečno za pri- 
bližno 7 odstotkov letno. 

Razmerja v delitvi se bo 
usklajevalo na vseh ravneh, 
tako da bo zagotovljeno, da 
bodo vse oblike porabe v 
okvirih dogovorjenega razvo- 
ja in v mejah razpoložljivih 
sredstev, ter da se bo opu- 
ščalo prakso vnaprejšnje po- 
rabe . Naložbe v osnovna 

sredsteva gospodarstva se 
morajo povečevati hitreje od 
dohodka ter vseh drugih ob- 
lik končne porabe. Sredstva 
za življenjski standard in za 
zadovoljevanje skupnih po- 
treb se morajo povečevati 
počasneje od rasti družbene- 
ga dohodka oziroma družbe- 
nega proizovda. 

Sredstva za splošno pora- 
bo se bodo povečevala počas- 
neje od drugih oblik pora- 
be. Pričakovati je, da se bo- 
do celotna sredstva za konč- 
no porabo na ravni vse drža- 
ve povečevala povprečno za 
približno 6,5 odstotka na le- 
to. 

POLITIKA SOCIALNEGA RAZVOJA 

Pospeševanje skupnega za- 
dovoljevanja potreb, zlasti v 
izobraževanju in vzgoji, otro- 
škem, socialnem in zdravstve- 
nem varstvu, pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, 
kulturi, zaposlovanju, na sta- 
novanjskem področju, v ko- 
munalnih dejavnostih in na 
drugih področjih življenja in 
dela, so poglavitne naloge 
politike socialnega razvoja v 
naslednjem obdobju. 

Zagotovljeni bodo pogoji 
za bolj dinamično in stabil- 
nejšo rast sredstev za živ- 
ljenski standard, in sicer za 
6,5 odstotno letno rast, pri 
tem za osebno porabo pri- 
bližno 6 odstotno rast, za 
družbeni standard pa približ- 
no 7 odstotno ob pogoju, da 
bo naraščal dohodek oziroma 
družbeni proizvod celotnega 

gospodarstva približno 7 od- 
stotno, zaposlenost pa pri- 
bližno 3,5 odstotno. 

S politiko delitve sredstev 
za osebne dohodke bo zago- 
tovljena stabilnost osebnih 
prejemkov, njihova realna 
rast pa mora biti bolj di- 
namična kot v prejšnjem 
petletnem obdobju, predvido- 
ma naj bi znašala okrog 3,5 
odstotka povprečno na leto. 

Predvideno je, da bo zgra- 
jenih okrog 820 tisoč stano- 
vanj, pri čemer naj bi se 
realne naložbe povečevale 
povprečno za okrog 8 od- 
stotkov na leto. Za takšen 
obseg gradnje stanovanj je 
treba hitreje preoblikovati 
odnose na tem področju v 
skladu z Ustavo in intenzi- 
virati racionalizacijo in indu- 
strializacijo gradnje. 

SFRJ enakopravnješe pogoje 
pri pridobivanju dohodka na 
podlagi delovanja tržnih za- 
konitosti in družbenega raz- 
voja ter usklajevanja odno- 
sov na tržišču. 

K uresničevanje enotnega 

PREBIVALSTVO IN ZAPOSLENOST 

Pričakovati je, da se bo 
prebivalstvo v naslednjem 
obdobju povečalo za okrog 
900 tisoč oseb, oziroma da 

se bo povečevalo povprečno 
za 0,8 odstotka letno . Vzpo- 
redno z ekonomskim in so- 
cialnim razvojem se bo še 
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nadalje spreminjala ekonom- 
ska struktura prebivalstva, 
tako da bo naraščal delež 
nekmetijskega prebivalstva. 
Predvideno je, da se bo de- 
lež kmetijskega prebivalstva 
zmanjševal nekoliko počas- 
neje kot v minulem obdob- 
ju in da bo znašal leta 1930 
okrog 28 odstotkov nasproti 
33 odstotkom v letu 1975. 

Realno je pričakovati, da 
se bo število zaposlenih v 
družbenem sektorju poveče- 
valo do leta 1980 okrog 3,5 
odstotka na leto, oziroma da 
se bo do leta 1980 povečalo 
za 880.000, kar bi zneslo — 

vštevši nadomestilo naravne- 
ga odtoka delovne sile, ki 
naj bđ znašal okrog 550.000 
oseb — približno 1,4 milijo- 
na novo zaposlenih oseb. 
Treba pa je ustvariti tudi 
možnosti za zvečanje zapo- 
slenosti v zasebnem nekme- 
tijskem sektorju, in sicer za 
okrog 100.000 oseb. 

Nujno je ustvariti možno- 
sti za delovno angažiranje 
pritoka strokovnih kadrov 
(okrog 800.000 oseb), ki jih 
bo skupaj s tistimi, ki išče- 
jo zaposlitev, in z zdomci, 
ki se bodo vrnili, več kot 
milijon. 

SPREMEMBE STRUKTURE GOSPODARSTVA 
Pri osnovnih spremembah 

strukture gospodarstva si bo- 
mo prizadevali za zvečanje 
deleža industrije v družbe- 
nem proizvodu — od 40 
odstotka v letu 1975 na pri- 
bližno 43 odstotkov v letu 
1980 — in za zmanjšanje de- 
leža kmetijstva s 16,2 odstot- 
ka na približno 14 odstot- 
kov. 

Zagotoviti je treba, da se 
bo delež glavnih kovin v in- 
dustrijski proizvodnji pove- 
čal z 8 odstotkov na pri- 
bližno 9 odstotkov, izdelkov 
kemične industrije pa od 8 
na približno 10 odstotkov. 
Zagotovilo se bo večji delež 
energetiki, opremi, proizvod- 
nji nekovin in gradbenega 
materiala, delež druge indu- 
strije pa se bo zmanjšal s 

približno 50 odstotkov na 
okrog 44 odstotkov. 

Neizogibne so tudi spre- 
membe v strukturi končne 
kmetijske proizvodnje ter 
zvečanje deleža živinoreje z 
51 odstotkov na okorg 56 
odstotkov, pri tem pa zmanj- 
šanje deleža druge kmetij- 
ske proizvodnje — poljedel- 
ske s 36 odstotkov na pri- 
bližno 33 odstotkov ter osta- 
le s 13 odstotkov na okrog 
11 odstotkov. 

V strukturi prometa se do 
zmanjšal delež blagovnega 
prometa v celotnem fizič- 
nem obsegu z okrog 71 od- 
stotkov na okrog 67 odstot- 
kov, delež potniškega pa se 
bo zvečal (s 15,6 odstotka 
na okrog 18 odstotkov) ter 
PTT promet (z 12 odstotkov 
na 14 odstotkov). 

ELEKTRIČNA ENERGIJA. PREMOG, NAFTA 
IN PLIN 

Razvoj proizvodnje električ- 
ne energije bo v naslednjem 
obdobju temeljil na maksi- 
malnem izkoriščanju obsto- 
ječih termo in hidro zmo- 
gljivosti, pri čemer se bo 
bolj intenzivno gradilo ter- 
moelektrarne in dolgoročno 
zagotavljalo potrebne ener- 
getske surovine: premog in 
jedrsko gorivo. S približno 
10 odstotno letno rastjo pro- 
izvodnje električne energije 
se bo povsem zadovoljilo 
predvideno porabo v letu 
1980. Z dograditvijo osnov^ 
nega 380 kilovatnega omrež- 
ja bomo omogočili delova- 
nje enotnega energetskega si- 
stema in njegovo povezanost 
s sistemom sosednjih držav. 

Pridobivanje premoga bo- 
mo usklajevali predvsem s 
potrebami proizvodnje elek- 
trične energije. Pridobivanje 
in porabe nafte ter plina bo- 
povečevali okrog 9,5 odstot- 
ka letno. Razvoj proizvodnje 
in porabe nafte ter plina bo- 
sta v naslednjem obdboju te- 
meljila na smotrnejšem izko- 
riščanju domačih virov in 
na neizogibnem uvozu. Pro- 
izvodnja domače surove naf- 
te se bo povečevala za pri- 
bližno 5 odstotkov na leto, 
uvoz surove nafte in prede- 
lava nafte pa povprečno za 
6 odstotkov na leto. Celotna 
poraba naravnega plina se 
bo do leta 1980 povečala za 
več kot tri in polkrat. 

bilna. Z zvečanjem proizvod- 
nje bo kritih okrog 80 od- 
stotkov domačih potreb po 
jeklu, okrog 10 odstotkov vi- 
škov pa bo mogoče izvoziti. 

Razvoij barvne metalurgije 
bo temeljil na širjenju rud- 
niških zmogljivosti, zlasti za 
pridobivanje svinca, cinka in 
aluminija. S pričakovanim 
porastom proizvodnje za ok- 
rog 11 odstotkov na leto bi 
zadostili domačim potrebam 
in omogočili več kot tri in 
polkrat večji neto izvoz pro- 
izvodov barvne metalurgije. 

KMETIJSTVO 

Razvoj kmetijstva bo us- 
merjen k zadovoljevanju po- 
večane porabe hrane in k 
zagotavljanju surovin, ki so 
potrebne za industrijo, za 
nujne rezerve in izvoz. 

Predvideva se, da se bo 
kmetijska proizvodnja pove- 
čevala za 4 odstotke na le- 
to, in sicer v družbenem sek- 
torju za okrog 8 odstotkov, 
na zasebnih gospodarstvih pa 
za okrog 3 odstotke na le- 
to. Poljedelska proizvodnja 
naj bi naraščala približno po 
5 odstotkov, živinorejska pa 
okrog 4 odstotke na leto. V 
razvoju poljedelstva mora bi- 
ti poudarek na znatnem po- 
večanju proizvodnje industrij- 

PROMET IN TURIZEM 

Na področju prometa bo- 
do nosilci razvojne politike 
zagotovili prednost moderni- 
zaciji železnic, rekonstrukci- 
ji in gradnji osnovnega om- 
režja magistralnih poti ter 
rekonstrukciji in gradnji os- 
novnega telekomunikacijske- 
ga omrežja. Zvečanje prevoz- 
nih in transportnih zmoglji- 
vosti pomorskega, rečnega in 
letalskega prometa bo uskla- 

Proizvodnja bazične in dru- 
ge kemične industrije se 
mora povečevati v skladu z 
razvojem porabe povprečno 
po 14 odstotni stopnji. 

Razvoj strojegradnje in lad- 
jedelništva bo usmerjen pred- 
vsem k energetski strojegrad- 
nji, k opremi za rudarstvom 
gradbeništvo, k napravam in 
instalaciji za metalurgijo, ke- 
mično in živilsko industri- 
jo, k orodnim strojem za 
obdelavo kovin, k transport- 
nim sredstvom (ladje, tirna 
vozila, kamioni in traktorji). 

skih rastlin, koruze in ze- 
lenjave, v živinoreji pa na 
proizvodnji govejega in svinj- 
skega mesa ter mleka. Proiz- 
vodnja pšenice in koruze bo 
krila domače potrebe ter za- 
gotovila zaloge in precejšnje 
količine za izvoz. Da bi na- 
domestili uvoz, je do leta 
1980 predvidena znatno več- 
ja proizvodnja sladkorne re- 
pe, sončnic in drugih oljnic. 

V živilski industriji bo 
imela prednost proizvodnja 
sladkorja, olja, konzerv, me- 
sa in mlečnih izdelkov, pro- 
izvodnja sadja in zelenjave, 
pripravljenih in na pol pri- 
pravljenih jedi ter živinske 
krme. 

jeno s celotnim razvojem in 
z razvojem vsega prometa. 

V turističnem gospodar- 
stvu bo imel prednost tujski 
turizem, ki bo pripomogel k 
zboljšanju plačilne bilance in 
k večjemu zaposlovanju. No- 
čitve tujih turistov se bodo 
povečevale za okrog 7 od- 
stotkov na leto, devizni pri- 
tok pa za okrog 10 odstot- 
kov na leto. 

DRUGE GOSPODARSKE PANOGE 

METALURGIJA IN STROJEGRADNJA 

S predvidenim zvečanjem uvoz precej zmanjšal in da 
proizvodnje črne metalurgi- bo oskrba domačih porab- 
je bo zagotovljeno, da se bo nikov jeklenih izdelkov sta- 

Na področju vodnega go- 
spodarstva bo intenzivirana 
obramba pred škodnim de- 
lovanjem voda in varstvo vo- 
da pred onesnaževanjem, 
popolnejša in boljša oskrba 
z vodo naselij, energetskih 
naprav, kmetijstva in indu- 
strije ter hitrejši razvoj ri- 
bištva, turizma, športa in 
vodnega prometa. 

Izkoriščanje gozdov se bo 
povečevalo za okrog 2 od- 
stotka na leto, pri čemer bo 
spremenjena struktura pro- 
izvodnje ter se bo zvečal de- 

lež lesa za industrijsko pre- 
delavo, zlasti celoloznega le- 
sa. Na podlagi tega je pred- 
videno nadaljnje zvečanje pro- 
izvodnje celoloze in papirja, 
v končni proizvodnji pa 
ovojnega in embalažnega pa- 
pirja. 

V naslednjem obdobju se 
bo nadalje selekcioniralo in 
zboljševalo proizvode indu- 
strije trajnih potrošnih do- 
brin. Razvoj tekstilne indu- 
strije ter usnjarske in obut- 
vene industrije bo usmerjen 
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zadovoljevanju domačih nim razvojem proizvodnih 
potreb in k povečanemu iz- zmogljivosti, prometne infra- 
vozu, razvoj gradbeništva pa strukture in stanovanjske 
se bo uskladilo z načrtova- gradnje. 

POLITIKA INVESTIRANJA 

Predvideni obseg velikih 
naložb v osnovna in obrat- 
na sredstva v naslednjem 
obdobju je opredeljen z oce- 
njenimi možnostmi domače 
in dopolnilne tuje akumula- 
cije, ki bi se oblikovala pri- 
bližno takole: okrog 58 od- 
stotkov iz sredstev organiza- 
cij združenega dela, okrog 
23 odstotkov iiz sredstev pre- 
bivalstva, okrog 10 odstotkov 
iz sredstev negospodarskih 
dejavnosti in družbenopooi- 
tičnih skupnosti, okrog 9 
odstotkov pa iz tujih sred- 
stev. 

Gospodarske investicije v 
osnovna sredstva celotnega 
gospodarstva bi lahko nara- 
ščale po povprečni stopnji 
okrog 8,5 odstotka, negospo- 
darske investicije okrog 7,5 
odstotka, pri tem pa naložbe 
v komunalno in stanovanj- 

sko graditev okrog 8 odstot- 
kov. Delež gospodarskih in- 
vesticij pri celotnih investi- 
cijah v osnovna sredstva bi 
se povečal od 60,5 odstotka 
v letu 1975 na okrog 61,5 
odstotka v letu 1980. 

V ocenjenem obsegu go- 
spodarskih investicij v osnov- 
na sredstva družbenega sek- 
torja bo znašal delež inve- 
sticij dejavnosti skupnegapo- 
mena okrog 63 odstotkov. 
Od tega se na industrijske 
grupacije nanaša okrog 36 
odstotkov, na agroindustrij- 
ski kompleks 11 odstotkov, 
magistralni promet 12 od- 
stotkov in na tujski turizem 
4 odstotki. Tako se delež in- 
vesticij dejavnosti skupnega 
pomena zvečuje za okrog 9 
odstotkov glede na prejšnje 
petletno obdobje. 

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Rast izvoza blaga je med 
poglavitnimi smotri našega 
mednarodnega gospodarskega 

sodelovanje v naslednjem pet- 
. letnem obdobju. Ob trajnej- 
ši izvozni usmeritvi našega 
gospodarstva je treba ustvar- 
jati razmere, v katerih bo 
zagotovljen porast deviznega 
pritoka od izvoza blaga in 
storitev po stopnji okrog 14 
odstotkov, uvoz blaga in 
storitev pa okrog 10 odstot- 
kov (tekoče cene). Pri izvoz- 
ni politiki si je treba priza- 
devati, da bi izvoz blaga na- 
raščal vsaj tako živahno kot 
blaga pa mora naraščati znat- 
no počasneje. 

proizvajamo ali jih ne pro- ne moremo proizvajati racio- 
izvajamo dovolj, oziroma jih nalno. 

RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Predvideno je, da bo stop- 
nja rasti družbenega proiz- 
voda gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Koso- 
vo, obravnavanih skupaj, za 
20 do 25 odstotkov večja od 
jugoslovanskega povprečja 
(natančna stopnja bo dolo- 
čena naknadno). Stopnja ra- 
sti družbenega proizvoda 
SAP Kosova bo za okrog 60 
odstotkov večja od povpreč- 
ne stopnje za vso državo. 

Hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo naj bi bil 
zasnovan med drugim na 
zvečanju, deleža njihovih in- 
vesticij v celotnih gospodar- 
skih investicijah v osnovna 
sredstva vse države. Predvi- 
deni obseg naložb v osnovna 
sredstva bo dosežen pred- 
vsem iz lastne akumulacije 
teh območij, nadalje iz sred- 
stev Sklada federacije za 

kreditiranje manj razvitih, s 
samoupravnim združevanjem 
dela in sredstev, z najema- 
njem posojil in kreditov. 

Razvoj SAP Kosova, ki 
mora biti najhitrejši, se bo 
pospeševalo tudi s posebni- 
mi in dopolnilnimi ukrepi, 
ki jih dogovorno določijo re- 
publike in avtonomne pokra- 
jine, ter z ukrepi, za katere 
je pristojen Zvezni izvršni 
svet. 

Po načelu solidarnosti vseh 
republik in avtonomnih po- 
krajin, narodov in narodno- 
sti se bo pri manj razvitih 
pospeševalo tudi hitrejši raz- 
voj družbenih dejavnosti, s 
čimer se bo še naprej zmanj- 
ševalo razlike med njihovo 
ravnijo zadovoljevanja skup- 
nih družbenih potreb in rav- 
nijo na gospodarsko razvi- 
tejših območjih in v državi 
kot celoti. 

V strukturi izvoza blaga 
se bosta povečala delež indu- 
strijskih proizvodov višje 
stopnje obdelave ob maksi- 
malni uporabi domačih su 
rovin, proizvodov agroindu- 
strijskega kompleksa ter dru- 
gih proizvodov, ki prinašajo 
večji čisti devizni učinek. 
Pri proizvodnji hrane za iz- 
voz bomo sodelovali z drža- 
vami v razvoju na podlagi 
skupnih vlaganj v kmetij- 
stvo,; znanstveno-tehničnega 
sodelovanja, širše uporabe 
namakanja in intenzivnejše 
obdelave zemlje. Uvoz se 
bo orientiral na nujno po- 
trebne proizvode, ki jih ne 

KREPTEV OBRAMBNE SPOSOBNOSTI 
iN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

protidesantno in protiletal- 
sko obrambo. Nadaljevalo 
se bo teznično prenavljanje; 
učinkovitejše bo vojaško- 
strokovno izobraževanje in 

Nadalnja krepitev obmrab- 
ne sposobnosti države vele- 
va vsem samoupravnim or 
ganizacijam in skupnostim 
ter družbenopolitičnim skup- 
nostim, da v skladu s svo- 
jimi ustavnimi pravicami in 
dolžnostmi na področju ob- 
rambe ~ in na podlagi mate- 
rialnih možnosti organizira- 
jo in pripravljajo obrambo 
kot enotno in trajno samo- 
upravno funkcijo. 

Cilji razvoja in moderniza- 
cije Jugoslovanske ljudske 
armade bodo zagotovljeni z 
nadaljnjim posodobljanjem 
oblik in rodov ter bojnih si- 
stemov za protitankovsko, 

idejno-politično izgrajevanje 
vojaškega osebja in enot 
JLA. 

Določene so tudi naloge 
pri razvoju enot teritorialne 
obrambe in civilne zaščite, 
pri čemer je rečeno, da vsi 
nosilci družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov, 
s katerimi se določa razvoj 
katere koli sestavine družbe- 
noekonomskega sistema, upo- 
števajo tudi potrebe in zah- 
teve ljudske obrambe. 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOZIL: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 

žarščini: 
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 

v eni knjižici; 
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 

GOSLAVIJE; 
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukić: 

PRAVDNI POSTOPEK; 
— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 
— Dr. France čeme: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

ZBIRKE PREDPISOV 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 
— O GEODETSKI SLUŽBI; 
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 
— OBRTNI ZAKON; 
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 
— STANOVANJSKI PREDPISI i, ki obravnavajo 

samoupravne stanovanjske skupnosti; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon 

o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon 
o stanovanjskih zadrugah. 

\ ... ,. 
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ANALIZE IN OCENE 

NEZADOSTNE SPREMEMBE V STRUKTURI 

PROIZVODNJE 

® S planom predvidene osnovne komponente so bile uresničene na nekolikanj 
nižji ravni 

• Zaostaja gradnja zmogljivosti za proizvodnjo in prenos električne energije 

• Rast industrijske proizvodnje je večja od planirane 

® Devizni pritok od tujskega turizma v letu 1975 znaša okrog 780 milijonov dolarjev 

• Kljub neugodnim razmeram v ekonomski menjavi s tujino devizne rezerve 
naraščajo 

• Družbeni standard je naraščal hitreje in enakomerneje od osebne porabe in druž- 
benega proizvoda 

Ce se upošteva družbeno- 
politične in ekonomske oko- 
liščine, ki so v minulem pet 
letnem obdobju učinkovale 
pri nas in v svetu, je mo- 
goče reči, da so osnovne s 
planom predvidene kompo- 
nente razvoja v glavnem 
uresničene na nekolikanj 
nižji ravni in z nezadostni- 
mi spremembami strukture 
proizvodnje, kar zlasti velja 
za industrijo. To je splošna 
ocena, ki jo vsebuje anali- 
tično-dokumentacijsko gradi- 
vo Zveznega zavoda za druž- 
beno planiranje »Glavne zna- 
čilnosti uresničevanja Druž- 

Da bi dosegli globalno rav- 
noveslje gospodarskih tokov 
in zunanjo likvidnost države, 
je bilo treba zagotoviti, da 
se v vsem petletnem obdob- 
ju razpoložljiva sreds.tva za 
končno porabo povečujejo 
počasneje od proizvodnje. 
Ta izredno važen cilj je bil 
tudi dosežen, je poudarjeno 
v gradivu Zveznega zavoda 
za družbeno planiranje. Sred- 
stva za končno porabo so se 

benega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1971 do 1975, 
s pregledom razvoja repub- 
lik in avtonomnih pokrajin.« 
Skladno z Operativnim na- 
črtom nadaljnjega dela na 
pripravi in sprejemanju druž- 
benega načrta Jugoslavije je 
Zvezni izvršni svet poslal to 
gradivo Skupščini SFRJ, da 
bi ga obravnavali na nasled- 
nji seji Zbora republik in 
pokrajin (27. februarja 1976). 

V tem pogledu podajamo 
tiste dele analize, ki ilustri- 
rajo glavne tokove in pro- 
bleme razvoja v minulem 
obdobju. 

namreč povečevala za okrog 
1 procentno točko počasne- 
je od družbenega proizvoda 
(ocenjuje se, da je v minu- 
lem petletnem obdobju stop- 
nja rasti sredstev za končno 
porabo znašala 5,6 odstotka, 
družbenega proizvoda pa 
okrog 6,2 odstotka). 

Vendar pa je iz razmerij 
v delitvi sredstev za končno 
porabo razvidno, da v struk- 
turi delitve ni bilo pričako- 

vanih sprememb. Tako je 
ostal delež življenjskega stan- 
darda skoraj nespremenjen, 
namesto da bi se zmanjšal 
(resda se je delež osebne 
porabe nekolikanj zmanjšal, 
vendar se je povečal delež 
družbenega standarda). 

Povečal se je delež gospo- 
darskih investicij, vendar tu- 
di le-te rastejo počasneje od 
negospodarskih investicij. 
Relativno visoka izločanja 
za splošno in skupno pora- 
bo, ki so značilna za vse 
obdobje, niso v skladu s po- 
trebami po krepitvi akumu- 
lativnosti našega gospodarst- 
va (stopnja akumulacije' bo 
zato znašala okrog 17 od- 
stotkov, namesto planiranih 
okrog 19 odstotkov). 

Pri delitvi družbenega pro- 
izvoda družbenega sektorja 
gospodarstva je opaziti tež- 
njo po krepitvi skladov or- 
ganizacij združenega dela. To 
pomeni, da združeno delo 
čedalje bolj razpolaga s sred- 
stvi v razširjeni reprodukci- 
ji oziroma v delitvi. Takšna 

Raven gospodarskih inve- 
sticij v osnovna sredstva 
družbenega sektorja je bila 
nekaj nižja od planirane (na- 
mesto 7 odstotne je doseže- 
na okrog 6,1 odstotna stop- 
nja rasti), pa tudi njihova 
struktura gospodarskih po- 

usmeritev se kaže tudi v in- 
terni delitvi. 

Poudarjen je podatek, da 
so sredstva za amortizacijo 
in sklade v 1. 1970 znašala 
manj od ene četrtine druž- 
benega proizvoda, v 1. 1974 
pa so dosegla že okrog tret- 
jino družbenega proizvoda. 
Spričo takšnih spremeb je 
prišlo tudi do večje stopnje 
samofinanciranja investicij 
(organizacije združenega de- 
la so bile 1. 1974 udeležene, 
upoštevaje tudi bančna sred- 
stva; lastna. sredstva združe- 
nega dela so znašala 44,5 od- 
stotka nasproti 33 odstot- 
kom v 1. 1970). 

Iz prikazanih uspehov in 
teženj ni razvidna globina 
procesa samoupravne preob- 
razbe družbe in gospodarst- 
va, vendar navedeno potrju- 
jejo, da so ti tokovi spro- 
ženi, da kažejo pozitivne tež- 
nje, čeprav niso imeli polnega 
učinka glede materialnih raz- 
merij v proizvodnji, glede 
organiziranja združenega 
dela in ustavne preobrazbe 
gospodarskega sistema. 

dročjtiih < se ne ujema s pred 
videno: povečan je delež 
industrije, ni pa dosežen pla- 
niran delež teroialnega sek- 
torja. 

Neusklajenost strukture 
investicij se zlasti kaže v in- 
dustriji. Predvideno je bilo, 

DELITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA 

RAVEN IN STRUKTURA INVESTICIJ 

ll|ttllllll!!llllllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllll!!!lllllllllll!llll!llllll!llllllllllllllll!llllll!!llll!lllllllll!llll!llllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllll!lll!lllllll!lll!ll| 

1 ZVEZNI ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE | 
1 — GLAVNE ZNAČILNOSTI URESNIČEVANJA | 
j DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OB- | 
I DOBJE OD L. 1971 DO 1975 — K AS 141 
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da se bo v teku petletnega 
obdobja v celotnih investi- 
cijah industrije znatno pove- 
čal delež investicij v ener- 
getiko, metalurgijo in kemi- 
jo (s 60 odstotkov, kolikor 
je znašal v obdobju 1979 do 
1970, na 68 odstotkov; oce- 
njuje se, da ta delež znaša 
le okrog 50 odstotkov). 

Največji zaostanek je za- 
beležen pri gradnji zmoglji- 
vosti za proizvodnjo in pre- 
nos električne energije ter 
za pridobivanje premoga. 
Vendar pa to ni posebno ne- 
gativno vplivalo na zadovo- 
ljevanje energetskih potreb, 
ker so medtem začeli dela- 
ti prej začeti objekti, ker 
se je boljše izkoriščalo ob- 
stoječe naprave in ker je 
bil zagotovljen uvoz ener- 
gije in njena racionalnejša 
poraba. Poudarjeno je, da 
so v zadnjem času vse re- 
publike in pokrajini ukre- 
pale za pospešitev gradnje 
ter za nadaljnje zvečanje 
smotrnosti pri izkoriščanju 
vseh oblik energije. 

Analize kažejo, da investi- 
cije v proizvodnjo surovin 
in reprodukcijskih materia- 
lov zaostajajo, pri čemer se 
kaže problem nezadostne 
usklajenosti po proizvodnih, 
fazah. Ob tem pa posamez- 
ne predelovalne industrijske 
panoge investirajo več kakor 
pa je bilo predvideno (med 
drugim to velja za komp- 
leks panog za proizvodnjo 
opreme in potrošnih dobrin 
trajne vrednosti, za tekstil- 
no, lesno, grafično, usnjar- 
sko in druge industrije). 
Takšna struktura dinamizi- 
ra stopnjo zaposlovanja, po- 

V analizi proizvodnje in 
njene strukture je najprej 
poudarjeno, da se je dose- 
galo rast družbenega proiz- 
voda celotnega gospodarstva 
med spodnjo mejo in po- 
vprečno stopnjo, ki sta bi- 
li predvideni za celo petlet- 
no obdobje (ocenjuje se, da 
je stopnja rasti znašala 6,2 
namesto predvidenih 7,3 od- 
stotka). Za neugodno se šte- 
je okoliščino, da je bila 
takšna rast dosežena ob ve- 
likih nihanjih in s struktu- 
ro, ki je glede na potrebe 
in možnosti neustrezna stop- 
nja rasti je 1. 1971 znašala 
9,1 odstotka, v vseh drugih 
letih pa se je gibala med 
4,5 in 5 odstotki, razen 1. 

vzroča pa tudi nekatere ano- 
malije v proizvodni struktu- 
ri. 

Investiranje v kmetijstvu 
je bilo nekolikanj večje od 
planiranega, so pa problemi 
glede investicij na zasebnih 
gospodarstvih. 

Izrazit je zaostanek na 
področju prometa (zlasti v 
železniškem, pomorskem in 
rečnem prometu ter pri grad- 
nji cest). 

V turističnem gospodarst- 
vu se večina naložb nana- 
ša na dograjevanje objektov, 
začetih v prejšnjem obdob- 
ju, ter na spolnjevanje ob- 
veznosti za nepokrite inve- 
sticije. Zato se je začelo 
graditi sorazmerno malo no- 
vih objektov. 

Uporaba tujih kreditov in 
posojil za gradnjo zmoglji- 
vosti v energetsko-surovin- 
skem sektorju je bilo pre- 
cej manjša od predvidene. 
Razlog temu so — kot ;e 
poudarjeno v gradivu — te- 
žave pri zagotavljanju dinar- 
skih sredstev za financira- 
nje kapacitet energetskega, 
surovinskega in prometnega 
kompleksa. 

Rast negospodarskih inve- 
sticij je večja kot je bilo 
predvideno, pri čemer se ne- 
gospodarske investicije druž- 
benega sektorja gibljejo v 
planiranih okvirih, investici- 
je zasebnega sektorja pa so 
se povečevale mnogo hitre- 
je (povprečno za 11 odstot- 
kov na leto, planirano pa 
je bilo 7 odstotkov). Značil- 
no je, da se investicije za- 
sebnega sektorja nanašajo 
pretežno na stanovanjsko 
gradnjo in kmetijstvo. 

1974, ko je spet dosegla 9 
odstotkov). 

Takšna nihanja gospodar- 
ske rasti po letih so po- 
vzročala posebne probleme 
v celotnem toku družbene 
reprodukcije; obenem je bi- 
lo oteženo zagotavljanje sred- 
stev za zadovoljevanje posa- 
meznih oblik porabe in pri- 
lagajanje proizvodnje potre- 
bam tržišča. V takšnih raz- 
merah so prišli ostro na dan 
problemi gospodarske struk- 
ture. 

Industrija je sicer doseg- 
la nekolikanj višjo rast od 
planirane (8,1 namesto 8,0), 
zato pa je bila rast drugih 
področij gospodarstva počas- 
nejša od predvidene (grad- 

beništvo, promet in zveze, 
trgovina in gostinstvo, obrt, 
komunalne dejavnosti). Po- 
leg tega v sklopu industri- 
je ni bilo pričakovanih po- 
zitivnih strukturnih spre- 
memb. Za planirano rastjo 
zaostajajo energetika, glavne 
kovine, surovine za nekovine 
in bazična kemična indust- 
rija, hitreje pa se razvijajo 
predelovalne industrijske pa- 
noge, in to na podlagi uvoz- 
nih surovin. Neskladja v 
proizvodni strukturi, t. j. 
neusklajen razvoj zmoglji- 
vosti, so precej pripomogla 
k neravnovesju trgovinske, 
s tem pa tudi plačilne bi- 
lance države. 

Posebno izraziti so proble- 
mi gospodarske infrastruktu- 
re; zamujanje gradnje zmog- 
ljivosti, ki so potrebne za 
proizvodnjo električne ener- 
gije, ter upočasnjena moder- 
nizacija in širitev zmogljivo- 
sti pri osnovnih oblikah 
prometa povzročajo velike te- 
žave pri zagotavljanju konti- 
nuitete normalnega razvoja 
v naslednjem obdobju. 

Zavrta rast domačih su- 
rovinskih dejavnosti (zlasti 
bazične kemije in ekstraktiv- 
nega dela metalurgije) je ne- 
gativno vplivala na preskrb- 
Ijenost gospodarstva, na iz- 
koriščanje obstoječih zmog- 
ljivosti in na plačilno bilan- 
co države. To pa še tolikanj 
bolj, ker se je ta trend po- 
javil v zaostrenih razmerah 
oskrbe z uvoznimi surovina- 
mi. 

Proizvodnja opreme je prav 
tako naletela na velike te- 

Kmetijska proizvodnja je 
bila zelo nestabilna in niha- 
joča, kar je vsekakor vpli- 
vajo na zaviranje splošne 
stopnje gospodarske rasti. 
Celotna kmetijska proizvod- 
nja je rasla po okrog 3 od- 
stotni stopnji (namesto pred- 
videni 3,5 odstotni). Proiz- 
vodnja družbenih gospodar- 
stev se je gibala v mejah 
planirane, na zasebnih gos- 
podarstvih pa je bila neko- 
liko pod pričakovano (okrog 
2,3 odstotna rast namesto 
3 odstotna). 

Rast proizvodnje na tem 
področju, čeprav večja kot 
v prejšnjem petletnem ob- 
dobju, je bila ne le nižja 
od planirane marveč tudi 
izrazito neenakomerna. To 
je odsevalo tudi v struktu- 

žave. Neugodna struktura in- 
vesticij, ki jo je spremljalo 
zaostajanje razvoja energet- 
skih in surovinskih panog, 
pomorskega in drugega pro- 
meta, nerešena vprašanja fi- 
nanciranja razširjene repro- 
dukcije teh panog in kredi- 
tiranja plasmaja domače 
opreme — vse to je odse- 
valo v nezadostnem izkori- 
ščanju zmogljivosti v enem 
delu strojegradnje (zmoglji- 
vosti so bile izkoriščene po- 
vprečno 35 — 70 odstotno). 
Uvoz opreme je -— namesto 
da bi dopolnjeval domačo 
strojegradnjo, ogrožal še ti- 
sti del opreme, ki je bil 
konkurenčen na domačem 
tržišču. 

Predelovalna industrija je 
rasla nekoliko hitreje kot 
je bilo predvideno. To je ne le 
otežkočilo plasma proizvodov 
te industrije na domačem in 
tujih tržiščih, marveč je po- 
vzročilo čedalje večji uvoz 
reprodukcijskega materiala 
in delov. S tem so se struk- 
turni problemi industrije in 
vsega gospodarstva še bolj 
zaostrili. 

V gradivu Zveznega zavo- 
da za družbeno planiranje 
je poudarjeno, da je treba 
enega od razlogov za takšna 
gibanja, ki se izražajo v ob- 
liki ekonomske nestabilnosti, 
pripisati težavam pri dogo- 
varjanju združenega dela o 
usklajevanju razvojnih pla- 
nov in programov, o usmer- 
janju sredstev v razvoj ve- 
like energetsko-surovinske 
proizvodnje ter o racional- 
nem razvoju predelovalnih 
zmogljivosti. 

ri celotne proizvodnje: po- 
večal se je delež živinoreje, 
zato pa se je zmanjšal de- 
lež poljedeljstva, zlasti ker 
se v 1. 1975 niso izpolnila 
pričakovanja glede nekate- 
rih važnejših pridelkov (pše- 
nice je bilo okrog dva mi- 
lijona ton manj kot prejš- 
nje leto; zmanjšal se je pri- 
delek sladkorne repe, krom- 
pirja in zelenjave, zlasti 
zgodnje). 

Rast živinorejske proizvod- 
nje je bila nekoliko večja 
od predvidene. Kljub izra- 
zitim nihanjem po posamez- 
nih letih je proizvodnja me. 
sa dosegla predvideno ra- 
ven ob nekoliko spremenje- 
ni strukturi. Tudi gibanje 
proizvodnje mleka je bilo 
pozitivno. Zato pa so zelo 

ZAOSTRENI PROBLEMI GOSPODARSKE 
STRUKTURE 

VPLIV KMETIJSTVA NA SPLOŠNO STOPNJO 
GOSPODARSKE RASTI 
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veliki problemi pri usklaje- 
vanju rasti živinoreje in 
razvoja krmilne baze (posle- 
dica tega so visoke cene ži- 
vinskih hranil in upadanje 
rentabilnosti živinorejske 
proizvodnje). 

Pozitivni rezultati so dose- 
ženi v živilski in tobačni 
industriji, v gozdarstvu pa 
se je proizvodnja razvijala 
približno po predvidevanjih, 
vendar ob zamujanju struk- 
turnih sprememb (proizvod- 
nja lesa za mehansko obde- 

Tercialne dejavnosti se raz- 
vijajo počasneje kot pa je 
bilo predvideno. Tako je 
prišlo do zaviranja blagovne- 
ga prometa na drobno, in 
sicer v glavnem zavoljo niž- 
je rasti osebne porabe, re- 
lativno visoke rasti cen in 
neurejenih odnosov med 
proizvajalci in trgovino. Zna- 
čilno je zvečanje prodajne- 
ga prostora, posebno pri 
blagovnih hišah in samopo- 
strežnih trgovinah. 

Turizem, kot dejavnik 
gospodarskega in družbene- 
ga razvoja, je imel važno 
vlogo v preteklem obdobju. 
Ne le da je pripomogel k 
širitvi mednarodne menjave, 
oziroma k uravnovešanju ali 
zmanjšanju deficita plačilne 
bilance, marveč je omogočil 
tudi večjo zaposlenost in 

Zunanjetrogovinska menja- 
va in širši zunanjeekonom- 
ski odnosi naše države so 
potekali v zelo zapletenih zu- 
nanjih in notranjih razme- 
rah (čedalje večja inflacija, 
kriza svetovnega valutno-mo- 
netamega sistema, visok skok 
cen energetskih goriv, glav- 
nih surovin in hrane itn.). 
Zato je bila menjava blaga 
in storitev, ki smo jo dose- 
gli, v celoti na nižji ravni 
od planirane. 

Predvideno je bilo, da bo 
Izvoz blaga in storitev rasel 
povprečno po 12 odstotkov 
na leto, a je le za 7,6 od- 
stotka. Pri uvozu blaga in 
storitev je bilo predvideno 
okrog 10 odstotno poveča- 
nje, doseženo pa je bilo le 
6,8 odstotno. Glavni vzrok 
takšnega trenda v vsem na- 
šem sodelovanju s tujino 
velja pripisati — kot je po- 
udarjeno v gradivu — dej- 
stvu, da je menjava blaga 
z razvitimi zahodnimi drža- 

lavo, se je znatneje poveča- 
la, zaostaja pa proizvodnja 
celuloznega lesa, posledica 
je velik uvoz). 

Ponudba posameznih kme- 
tijskih proizvodov nd povsem 
zadostila povpraševanju. Na 
to je vplivalo, kot se oce- 
njuje, zlasti premalo organi- 
zirano dogovarjanje blagovne 
proizvodnje in slaba pove- 
zanost med proizvajalci, pre- 
delovalno industrijo, promet- 
nimi organizacijami in po- 
trošniškimi središči. 

razvoj drugih tercialnih de 
javnosti. 

Izredno ugodno gibanje 
števila nočitev tujih turistov 
je bilo naglo zavrto, ko so 
se zaostrili problemi svetov- 
nega gospodarstva (konec 
leta 1973 in v letu 1974). 
Končni rezultati so vseeno 
dobri, med drugim zavoljo 
precejšnjega zvečanja števila 
nočitev domačih turistov. 
Ocenjuje se, da je v letu 
1975 znašal devizni pritok od 
turizma okrog 780 milijonov 
dolarjev (v teku celega pet- 
letnega obdobja se je devizni 
pritok od turizma povečeval 
za 14,6 odstotkov na leto). 

Obrt in komunalne dejav- 
nosti niso dosegle predvide- 
ne stopnje razvoja, ne 
potrebnih strukturnih spre- 
memb. 

vami precej nižja od plani- 
rane (povprečna letna realna 
rast izvoza je 4,2 odstotna, 
uvoza pa 3,3 odstotna). 

Ta gibanja so se nepo- 
sredno odražala v plačilni bi- 
lanci države, prek te pa tu 
di v razmerah gospodarjenja 
v državi. Kot posebno ne- 
ugodno okoliščino se ocenju- 
je, da je prišlo do divergent- 
nih gibanj v spremembi struk- 
ture med uvozom in izvo- 
zom. To se nanaša pred- 
vsem na zahodne države, ka- 
mor je izvoz upadel (v celot- 
ni strukturi) s 57,2 na 36,1 
odstotka, uvoz iz teh držav 
pa se je neznatno zmanjšal 
(s 69,4 na 61,2 odstotka). 
Takšni neugodni odnosi še 
naprej zaostrujejo blagovni 
deficit ter plačilno bilanco 
z omenjenimi državami. 

Kljub precej počasnejši 
rasti izvoza in uvoza blaga 
je deficit blagovne menjave 
v letu 1975 na ravni, predvi- 
deni s planom. Neugodna 

razmerja cen na svetovnem 
tržišču pa so povzročila zelo 
velik trgovinski deficit pri 
vrednosti (ta deficit znaša v 
letu 1975 okrog 3,6 milijarde 
dolarjev). 

Večje , izkoriščanje, tujih 
posojil in kreditov (kot pa 
je bilo predvideno) ter znat- 
no zvečanje prihodkov na 
podlagi nakazil od zdomcev 
(na katera se ni računalo v 

Kar zadeva delovno storil- 
nost, so bila gibanja neugod- 
na. Rast delovne storilnosti 
je polovico manjša od pla- 
nirane. S planom je bilo 
predvideno, da bo storilnost 
rasla po 4,9 odstotka, dose- 
žena pa je bila le 2,5 odstot- 
na rast. Storilnost v indu- 
striji pa se je povečevala po 
3 odstotke. 

K takšnemu gibanju je 
med drugim pripomoglo ne- 
zadovoljivo izkoriščanje zmo- 
gljivosti, nezadostne sturkur- 
ne 'spremembe v gospodar- 
stvu, neustrezno izvajanje na- 
čela delitve po delu, poseb- 
no pa slaba organizacija de- 
la. To potrjuje tudi podatek 
o starostni strukturi opreme 
v industriji — 72 odstotkov 
opreme je mlajše od 10 let. 
Po drugi plati pomeni vred- 
nost polavtomatov in avto- 
matov 67,6 odstotka od celot- 
ne vrednosti delovnih naprav 
v industriji. 

Iz tega izhaja sklep, da so 
razlike v, ravni storilnosti v 
primeri z razvitimi država- 
mi manj posledica tehnične 
opremljenosti našega gospo- 
darstva, kakor pa organiza- 
cije proizvodnje in dela. 
Ugotavlja se, da ni bilo do- 

življenjski standard je na- 
raščal povprečno po 5,5 do 
6 odstotkov na leto (osebna 
poraba okrog 5,5, družbeni 
standard pa okrog 7 odstot- 
kov). Gibanje življenjskega 
standarda po posameznih le- 
tih je bilo zelo različno. 
Rast v letu 1971 je bila 9 
odstotna, naslednji dve leti 
pa je upadla na 5,7 ter na 
3,8 odstotka. Precej se je 
povečala v letu 1974 na ok- 
rog 8 odstotkov, za leto 1975 
pa se ocenjuje, da se je po- 
novno upočasnila — na okrog 
2,4 odstotka. 

Rast realnih osebnih do- 
hodkov zaposlenih v družbe- 

takšnem obsegu), je omogo- 
čilo, da se je krilo izgube 
pri cenah blaga in storitev, 
pa tudi, da se je krilo ne- 
predvidena plačila in večino 
odplačil obveznosti. Ocenju- 
je se, da bodo pri takšnih 
gibanjih v celotni plačilni bi- 
lanci devizne rezerve konec 
leta 1975 večje od planira- 
nih, kar bo pripomoglo k zu- 
nanji likvidnosti naše države. 

seženo niti predvideno zveča- 
nje učinkovitosti osnovnih 
sredstev družbenega sektor- 
ja. Navaja se, da je neza- 
dostno izkoriščanje zmoglji- 
vosti med bistvenimi dejav- 
niki neugodnih trendov na 
tem področju. 

Nezadovoljiva kvaliteta go- 
spodarjenja se kaže tudi v 
nekaterih drugih rezultatih, 
ki so neposredno povezani 
z ekonomičnostjo dela in 
sredstev (stroški naraščajo 
hitreje od celotnega prihod- 
ka delovnih organizacij, 
zmanjšuje se koeficient ob- 
račanja - obratnih sredstev, 
bolj opremljene organizacije 
dosegajo nižjo stopnjo aku- 
mulativne in reproduktivne 
sposobnosti kot slabše oprem- 
ljene organizacije in po- 
dobno). 

V znanstveno-raziskovalni 
dejavnosti je zabeležen pre- 
cejšen napredek glede kre- 
pitve materialne in kadrov- 
ske osnove ter glede orga- 
niziranja. So pa še slabosti 
in problemi, o katerih se so- 
di, da jih je mogoče preseči 
le z doslednim izvajanjem 
ustavnih načel na tem pod- 
ročju . 

nem sektorju je znašala pov- 
prečno 5,2 odstotka ne leto 
(s planom je bila predvide- 
na povprečno 8 odstotna let- 
na rast). Ocenjuje se, da se 
je le delno dosegalo rast re- 
alnih osebnih dohodkov s 
povečanjem produktivnosti 
dela, kar pomeni, da se ni 
uresničila predpostavka o 
povečanju osebnih dohodkov 
v skladu s produktivnostjo 
dela. 

V razmerah visoke rasti 
cen in življenjskih stroškov 
se je vodilo politiko zaščite 
življenjskega standarda, zla- 
sti občanov z nizkimi pre- 
jemki. Opaziti je bilo tudi 

SADOVI TURISTIČNE ŽETVE 

RAST DELOVNE STORILNOSTI 
NIŽJA OD PLANIRANE 

TRGOVINSKI PRIMANJKLJAJ — REZULTAT 
NEUGODNIH GIBANJ NA SVETOVNEM TRŽIŠČU 

NEENAKOMERNO GIBANJE ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 



nekatere negativne pojave: 
vzporedno z izražanjem tež- 
nje k uravnilovki je prišlo 
do nagrajevanja mimo dose- 
ženih razultatov dela ob 
hkratnem neupravičenem pri- 
dobivanju dohodka in oseb- 
nih dohodkov. 

Družbeni standard je nara- 
ščal v celoti hitreje in bolj 
enakomerno kot osebna po- 
raba in družbeni proizvod. 
Zabeležena pa so bila raz- 
lična gibanja po posameznih 
dejavnostih. V družbenih de- 
javnostih, ki so zelo važne 
za celoten razvoj naše druž- 
be, niso bile dosežene spre- 
membe družbenoekonomskih 
odnosov. To je otežkočalo 
hitrejši razvoj samoupravlja- 
nja ter pogojevalo ohranje- 
vanje proračunskega načina 
financiranja. 

Bazvoj in 'dejavnost izo- 
braževanja, znanosti, zdrav- 
stva, socialnega in otroške- 
ga varstva se v glavnem po- 
zitivno ocenjuje. 

Naložbe v stanovanjsko 
gradnjo so se povečevale 
okrog 8,5 odstotka na leto 
(s planom je bilo predvide- 
no 6,7 odstotka), vendar 
kljub temu ni bilo zgrajeno 
predvideno število stanovanj 
(predvideno je bilo 770 ti- 
soč stanovanj, zgrajenih pa 
je bilo okrog 690 tisoč). 

Proračunska poraba se je 
povečevala počasneje od druž- 
benega proizvoda, kar se 
ocenjuje kot pozitivno. Ven- 
dar pa je iz strukture pro- 
računskih izdatkov razvidno, 
da se s posredovanjem pro- 
računov družbenopolitičnih 
skupnosti še naprej preraz- 
deljuje precejšen del sred- 
stev za potrebe gospodar- 
stva in družbenih dejavno- 
sti, oziroma da se posredo- 
valna vloga države na tem 
področju nadaljuje in da se 
zmanjšuje počasi. 

Gradivo Zveznega zavoda 
za družbeno planiranje vse- 
buje tudi ocene iz katerih 

je razvidno, da se je skupno 
povpraševanje povečevalo 
precej bolj kot sredstva za 
porabo ter da se je blagov- 
no-denarno ravnovesje lahko 
vzpostavljalo z visoko rastjo 
cen in življenjskih stroškov. 
Navedeno je tudi, da z mo- 
netamo-kreditno politiko ni- 
so bili doseženi predvideni 
uspehi. 

Na podlagi splošne ocene 
izvajanja Družbenega plana 
Jugoslavije je v gradivu Zvez- 
nega zavoda za družbeno pla- 
niranje j« opozorjeno na ne- 
katere probleme in težnje v 
času prehoda v naslednje 
obdobje. Med drugim je po- 
udarjeno, da so v razvoju 
družbenoekonomskih odno- 
sov doseženi opazni uspehi, 
vendar pa slabosti, ki se ka- 
žejo v procesu, ko postaja- 
jo delavai gospodarji celot- 

Poleg tega se v gradivu 
analizira gibanje prebival- 
stva, zaposlenosti in kadrov 
ter izvajanje politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. O teh vpraša- 
njih objavljamo v tej števil- 
ki posebne prispevke in o 
njih v tem sestavku ne go- 
vorimo. 

ne družbene reprodukcije in 
celotnega dohodka, opozarja- 
jo na nujno, da se hitreje 
razvija in krepi vlogo zdru- 
ženega dela. Potrebno je 
ustvarjati družbene in ma- 
terialne razmere, , ki bodo 
omogočile, da bo samouprav- 
no sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje postalo 
podlaga urejanja skupnih 
vprašanj razvoja, življenja 
in pogojev dela v naši so- 
cialistični skupnosti. 

POSPEŠITI USTAVNO PREOBRAZBO 
GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

DOSEŽEN HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 

MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

• Družbeni proizvod se je v obdobju od I. 1971 do 1975 povečeval za 5 odstotkov 
hitreje od državnega povprečja 

• Najbolj se je povečala industrijska pro izvodnja na Kosovu ter v Bosni in Hercego- 
vini, v Črni gori pa je bila precej počasnejša 

# V primerjavi z državnim povprečjem je dosežena za 25 odstotkov hitrejša rast 
zaposlenosti 

# Gospodarsko manj razvita območja so 1.1975 dosegla okrog 63 odstot. povpreč- 
nega družbenega proizvoda na prebivalca Jugoslavije, 1.1970 pa 61,5 odstotka 

»V obdobju od 1. 1971 do 
1975 so bili doseženi pomemb- 
ni uspehi v politiki razvoja 
gospodarsko manj razvitih 
republik za SAP Kosova: 
pri dinamiki gospodarske 
rasti, zvečanju industrijske 
in kmetijske proizvodnje, za- 
poslovanju, investicijah, 

zboljšanju življenjske ravni 
in družbenih služb. Hitrejši 
razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij je, čeprav 
počasnejši kot je bilo pred- 
videno, pripomogel k dina- 
mičnemu .gosipodarskemu 
razvoju vse države«. 

To je ena izmed glavnih 
ugotovitev v analitičnem gra- 
divu »Uresničevanje politike 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosova v obdobju 
od 1. 1971 do 1975, s pregle- 

Med glavnimi družbenoeko- 
nomskimi cilji razvoja drža- 
ve, določenimi z Družbenim 
planom za obdobje od 1.1971 
do 1975, je bilo začrtano, da 
bodi rast družbenega proiz- 
voda na manj razvitih ob- 
močjih za 25 odstotkov hit- 
rejši od rasti družbenega pro- 
izvoda vse države, pri če- 

dom regionalnega razvoja«, 
ki ga je izdelal Zvezni za- 
vod za družbeno planiranje 
kot spremno gradivo za pri- 
pravo Družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980. 

mer mora najhitrejšo rast 
doseči SAP Kosovo. 

Predvidene so bile po- 
membne gospodarske struk- 
ture teh območij, hitrejše 
zaposlovanje, zvišanje zdrav- 
stvene in izobraževalne rav- 
ni nerazvitih republik in 
SAP Kosova. 

V tem obdobju naj bi se 

CILJI IN NALOGE RAZVOJA 

!HI!!IIIIIIII!IIIIIIII1IIIIIIIII!!II!IIIIIIII!IIIII!!II!!IIIIIII!IIIIII!!III!IIIII!!III!IIII!!IIIII!IIII!IIIIIIIIIII!!!II1IIIII!IIIIIII!III!I!IIII!IIIIIIIIII!IIIIIIIIII!IIIII!IIII!IIIIIIII!IIIIII!II| 

I ZVEZNI ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE | 
I — URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA | 
p RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH RE- | 
g PUBLIK IN SAP KOSOVA V OBDOBJU OD LETA | 
g 1971 DO 1975, S PREGLEDOM REGIONALNEGA | 
I RAZVOJA — K AS 141 

IllllllllllllUII!lll!l!ll!ll!!lllllllllll!lllll!llllllllllllllll!ll!l!lllill!lllllll!!!ll!!ll]||||||!||ll||||||||||||||||lll||||!ll!l||||||||!!l||!l|||||!l||||||||||||||||||||||||||||||||l!l||||il 

19 



dogradilo vrsto velikih ka- 
pitalno intenzivnih in važnih 
objektov v energetiki, čmi 
in barvni metalurgiji ter 
prometu. 

Predvideno je bilo, da bo 
raven investicij znašala 33 
odstotkov od celotnih gospo- 
darskih investicij v osnovna 
sredstva vse države, pri če- 
mer naj bi ta področja kri- 
la vsaj 50 odstotkov gospo- 
darskih investicij iz lastnih 
ali kreditnih virov ter naj 
bi učinkovitost naložb v nji- 

Dinamika rasti družbene- 
ga proizvoda gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova ter vse države 
se v obdobju od 1. 1971 do 
1975 ni gibala v okviru raz- 
merij, določenih z Družbe- 
nim planom, ker je družbe- 
ni proizvod naraščal za 5 
odstotkov hitreje od povpreč- 
ne rasti v vsej državi. Ven- 
dar se je v tem obdobju za- 
ustavilo težnjo počasnejšega 
razvoja iz prejšnjega srednje- 
ročnega obdobja, ko je bila 
rast družbenega proizvoda 
teh območij za 3,5 odstotka 
nižja od povprečja v vsej 
državi. 

V razvoju gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova so bile v tem 
obdobju navzoče vse tiste 
težave, s katerimi se je sre- 
čevalo vse jugoslovansko gos- 
podarstvo (inflacija, nelik- 
vidnost, deficit plačilne bi- 
lance, nedograjenost gospo- 
darskega sistema, motnje na 
svetovnem tržišču). 

Zavoljo teh motenj na do- 
mačem in svetovnem trži- 
šču in zavoljo lastnih poseb- 
nih problemov niso začeli 
pravočasno delati na neraz- 
vitih območjih veliki indu- 

Industrija gospodarsko 
manj razvitih območij se je 
v primeri z drugimi področ- 
ji gospodarstva razvijala so- 
razmerno hitro. Povprečna 
letna stopnja rasti v obdob- 
ju od 1. 1971 do 1975 je bi- 
la za 6,2 odstotka nad po- 
vprečno stopnjo za vso drža- 
vo. 

Fizični obseg proizvodnje 
se je najhitreje povečeval v 
industriji Kosova (za 40 od- 
stotkov nad povprečjem), za- 
tem pa sledi industrija Bos- 
ne in Hercegovine (6,2 od- 
stotka). Makedonija je bila 

hovem gospodarstvu ne bi- 
la za več kot 18 odstotkov 
pod državnim povprečjem. 

Pri izvajanju te politike je 
jugoslovanska skupnost so- 
delovala s sredstvi Siklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin, nada- 
lje z dodatnimi sredstvi iz 
Proračuna federacije, z dolo- 
čenim usmerjanjem tujih 
kreditov in drugimi dogovor- 
jenimi ukrepi. 

strijsloi objekti energetike, 
iprometa, črne in barvne me- 
talurgije, podaljšani in za- 
mujeni so bili roki dogra- 
ditve novih objektov, tako 
,da ni bilo pričakovanih učin- 
kov povečanja proizvodnje, 
;to pa je neugodno vplivalo 
na akumulativno sposobnost 
;teh območij in na obs«g nji- 
hovih investicij. 

Hitrejši razvoj od državne- 
ga povprečja so dosegla vsa 
ta območja razen Crne go- 
re. Najhitrejši je bil raz- 
voj na območju Kosova — 
10 odstotkov nad državnim 
povprečjem, nadalje v Ma- 
kedoniji — 8,5 odstotka, v 
Bosni in Hercegovini — 5,9 
odstotka, medtem ko Crna 
gora precej zaostaja — 13,9 
odstotka pod državnim po- 
vprečjem. 

Gospodarsko manj razvita 
območja, vzeta v celoti, so 
dosegla zvečanje proizvodnje 
na vseh področjih gospodar- 
stva, razen v kmetijstvu, v 
obrti pa so na ravni držav- 
nega povprečja. Bosna in 
Hercegovina še zaostajata 
pri razvojni rasti prometa, 
Crna gora pa zaostaja na 
vseh področjih gospodarstva, 
razen glede prometa in grad- 
beništva. 

v tem pogledu na državnem 
povprečju, industrija Crne 
gore pa je zaostajala za 
splošnim povečanjem za 
okrog 34 odstotkov. 

V več panogah dajejo gos- 
podarsko manj razvita ob- 
močja precejšen del vredno- 
sti jugoslovanske proizvod- 
nje. Ta območja so 1. 1974 
proizvedla npr. 13 milijo- 
nov kilovatnih ur električne 
energije (okrog 33 odstotkov 
celotne jugoslovanske proiz- 
vodnje), 17,8 milijona ton 
premoga in koksa (približ- 
no 53 odstotkov celotne pro- 

izvodnje), 2,9 milijona ton 
(okrog 59 odstotkov celotne 
proizvodnje), približno 77 od- 
stotkov rafiniranega svinca 
in 64 odstotkov proizvodnje 
cinka. 

Istega leta je bilo v in- 
dustriji manj razvitih obmo- 
čij zaposlenih 445.870 delav- 
cev, kar je 25,4 odstotka od 
celotnega števila zaposlenih 
v industriji Jugoslavije. 

Gospodarsko manj razvita 
območja, razen Crne gore, 
so dosegla hitrejše • poveča- 
nje fizičnega obsega kmetij- 
ske proizvodnje od državne- 
ga povprečja: Bosna in Her- 
cegovina za 27,3 odstotka, 
Makedonija za 6 odstotkov, 
Kosovo za 64 odstotkov, 
medtem ko Crna gora za- 
ostaja za 6 odstotkov. 

Nihanja v proizvodnji so 
posledica nestabilnih gospo- 
darskih razmer, vremenskih 
razmer, nestabilnosti tržišča 
ter cen kmetijskih proizvo- 
dov, na zasebnih gospodar- 
stvih pa tudi nezadostne or- 
ganiziranosti in preslabe po- 
vezanosti z družbenim sek- 
torjem, odhajanja delovne si- 
le iz vasi, ekstenzivne pro- 
izvodnje itn. 

Število celotnega prebival- 
stva gospodarsko manj raz- 
vitih območij je v minulem 
petletnem obdobju narašča- 
lo precej hitreje kot 4,7 od- 
stotno, kolikor je znašalo 
državno povprečje. V 1. 1974 
je bil naravni prirastek v 
Bosni in Hercegovini za 44 
odstotkov nad državnim po- 
vprečjem (7,1), v Crni gori 
za 20 odstotkov (5,9), Ma- 
kedoniji 57 odstotkov (8,5), 
na Kosovu pa trikrat več- 
ji od povprečnega naravnega 
prirastka za vso državo (13,9). 

Na vseh manj razvitih ob- 
močjih je upadel delež kme- 
tijskega prebivalstva, tako 
da so se v tem pogledu 
manj razvite republike pri- 
bližale jugoslovanskemu po- 

Na področju investicij je 
bilo precej prizadevanj v 
zvezi z usmerjanjem in reali- 
zacijo vloženih sredstev. V 
tem pogledu so bili doseže- 
ni ugodni rezultati v gospo- 
darstvu Bosne in Hercego- 

V strukturi industrije na 
teh območjih je prišlo do 
pomembnih sprememb. Poleg 
energetsko-surovinske proiz- 
vodnje se je precej zvečal 
delež tako klasičnih predelo- 
valnih panog (tekstil, usnje, 
obutev) kakor tudi končnih 
izdelkov sodobnih panog, ki 
so zasnovane na obstoječi 
surovinski osnovi teh obmo- 
čij. 

Predvideno zvečanje dele- 
ža živinorejske proizvodnje 
v celotni kmetijski proizvod- 
nji ni bilo doseženo. Največ- 
ja težava, s katero se je v 
tem obdobju ubadalo kme- 
tijstvo manj razvitih obmo- 
čij, je pomanjkanje zmoglji- 
vosti v družbenem sektorju. 

V vodnem gospodarstvu so 
bila opravljena velika dela 
na dograjevanju obstoječih 
sistemov za obrambo pred 
poplavami. V Pelagoniji so 
končana dela na osuševanju 
terena, začeta pa so dela na 
gradnji hidrosistema »Ibar- 
Lepenac«. Največ sredstev 
je bilo vloženih v zaščito 
pred poplavami, ki stalno ali 
občasno ogrožajo okrog 2,68 
milijona hektarov zemljišč. 

vprečju, medtem ko kme- 
tijsko prebivalstvo na Koso- 
vu še nadalje narašča. 

Glede na državno povpreč- 
je so dosegla gospodarsko 
manj razvita območja za 25 
odstotkov hitrejšo rast za- 
poslenosti. Na gibanje zapo- 
slenosti je najbolj vplivalo 
zaposlovanje v industriji, re- 
lativno najhitrejšo rast pa je 
bila dosežena v gradbeništ- 
vu, trgovini in stanovanjsko- 
komunalni dejavnosti. Kljub 
živahni rasti zaposlenosti je 
1. 1975 znašalo število oseb, 
ki iščejo zaposlitev v Bosni 
in Hercegovini 86.000, Crni 
gori 17.000, Makedoniji 89.000 
in na Kosovu okrog 41.000 
oseb. 

vine ter Makedonije, v Crni 
gori in na Kosovu pa so 
resni problemi, kajti na teh 
območjih je učinkovitost vlo. 
ženih sredstev še nadalje ne- 
ugodna. 

Investicijska dejavnost je 

RAZVOJ KMETIJSTVA IN VODNEGA 
GOSPODARSTVA 

HITREJŠI RAZVOJ OD DRŽAVNEGA POVPREČJA 

VISOKA STOPNJA INDUSTRIJSKE RASTI 

POVEČANJE PREBIVALSTVA IN ŠTEVILA 
ZAPOSLENIH 

GIBANJE IN STRUKTURA INVESTICIJ 
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SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA 

bila na teh območjih inten- 
zivnejša kot v prejšnjem 
srednjeročnem obdobju, ven- 
dar pa na nižji ravni od 
predvidene, tako da ni bilo 
doseženo pričakovano raz- 
merje do celotnih gospodar- 
skih investicij države. 

Tudi za gospodarsko manj 
razvita območja, razen za 
Bosno in Hercegovino ter 
Makedonijo je značilna hit- 
rejša rast negospodarskih 
kot gospodarskih, investicij. 
Večje naložbe v negospodar- 
stvo, predvsem v stanovanj- 
sko-komunalno dejavnost, so 
posledica višjih stopenj na- 
menskih prispevkov za sta- 
novanjsko gradnjo davkov, 
samoprispevkov itn. Za Bos- 
no in Hercegovino so po- 
membne tudi naložbe iz Skla- 
da za obnovo Bosanske kra- 
jine (zaključno z junijem 
1975 okrog 3 milijarde di- 
narjev), za Kosovo pa po- 
sebna dodatna sredstva za 
investicije na področju izo- 
braževanja in zdravstva, i 

Iz razmerij v strukturi fi- 
nanciranja investicij je raz- 
vidno, da je na vseh manj 
razvitih območjih delež nji- 
hovih lastnih sredstev manj- 
ši od predvidenega, razen 
pri Bosni in Hercegovini, ki 
je razpisala obvezno posoji- 
lo za ceste. 

Manj razvita območja še 
naprej izločajo sorazmerno 
večja sredstva za razvoj in- 
dustrije kot razvitejše, in si- 
cer zavoljo večjih naložb v 

črno in barvno metalurgijo 
(zlasti še SAP Kosovo). V 
primerjavi s planiranimi raz- 
merji je industrija Bosne in 
Hercegovine ter Črne gore 
zvečala svoj delež v celot- 
nih gospodarskih investicijah. 
V tem pogledu se je delež 
industrije v Makedoniji znat- 
no zmanjšal zavoljo tega, ker 
niso bile uresničene predvi- 
dene investicije v energeti- 
ko, črno in barvno metalur- 
gijo. 

Planirana razmerja v kme- 
tijstvu so presežena na vseh 
teh območjih, razen v Crni 
gori. Zavoljo dokončanja me- 
lioracijskih projektov so bi- 
le v Makedoniji in na Ko- 
sovu naložbe največje. 

Na področju prometa se 
je delež teh območij, če ga 
primerjamo s planiranim, 
povsod zmanjšal, razen pri 
Makedoniji. V Črni gori gre 
v promet še naprej večina 
gospodarskih investicij, pre- 
težno se jih porabi za do- 
grajevanje proge Beograd— 
Bar. 

Dosežena razmerja glede 
učinkovitosti naložb v prvih 
štirih letih plana, čeprav bo- 
ljša kot v prejšnjem sred- 
njeročnem obdobju, se ne 
ujemajo s planskimi pred- 
videvanji ;— so za 22,6 od- 
stotka slabša od državnega 
povprečja (planirano je bilo 
največ 18 odstotkov). Naj- 
večja je razlika v gospodar- 
stvu črne gore in na Ko- 
sovu. 

Hitrejši gospodarski raz- 
voj manj razvitih območij 
se je pospeševalo predvsem 
s sredstvi Sklada federacije 
za kreditiranja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin. V prvih 
štirih letih plana so manj 
razvita območja dobila 16,8 
milijarde dinarjev, do kon- 
ca 1. 1975 pa bo teh sred- 
stev okrog 25,6 milijarde di- 
narjev. 

Za financiranje nujno po- 
trebnih družbenih služb so 
bila iz Proračuna federaci- 
je izločena dodatna sredst- 
va v znesku 13 milijard di- 
narjev. 

V preteklem obdobju so 
imela gospodarsko manj raz- 

Naglejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih območij 
je omogočil, da se je nji- 
hov delež v družbenem pro- 
izvodu Jugoslavije v obdob- 
ju 1971 — 1975 povečal za 
okrog 1,3 točke (predvide- 
no je bilo 2 točki). Gospo- 
darsko manj razvita območ- 
ja so 1. 1975 dosegla okrog 
63 odstotkov povprečnega 
družbenega proizvoda na 
prebivalca Jugoslavije naspro- 

vita območja prednost pri 
izkoriščanju kreditov Med- 
narodne banke za obnovo 
in razvoj. Delež manj raz- 
vitih območij v vsoti odob- 
renih kreditov je znašal 50,6 
odstotka. 

V razvoju družbenih dejav- 
nosti so bili doseženi veliki 
uspehi. Z odpiranjem novih 
šol vseh stopenj, ustanavlja- 
njem univerzitetnih središč, 
akademij znanosti in znanst- 
venih društev so bili ustvar- 
jeni pogoji za širjenje last- 
ne kadrovske osnove in za 
njeno prilagajanje razvojnim 
potrebam. Zgrajena je tudi 
mreča zdravstvenih ustanov, 
povečano število zdravstvenih 
delavcev, vse to pa je pri- 
pomoglo k zboljšanju zdrav- 
stvene ravni. 

ti 61,5 odstotka v 1. 1970. 
Pri razvoju gospodarsko 

manj razvitih območij je v 
tem petletnem obdobju šlo 
korak dalje pri uresničeva- 
nju političnih stališč o kre- 
pitvi materialne podlage ena- 
kopravnosti narodov in na- 
rodnosti, republik in pokra- 
jin ter hitrejšega in sklad- 
nejšega družbenoekonomske- 
ga razvoja vse jugoslovanske 
skupnosti. 

SPREMEMBE RAVNI RAZVITOSTI 

DOSEŽENO ZVEČANJE ZAPOSLENOSTI - 

NAD PLANSKIM PREDVIDEVANJEM 

9 V družbenem sektorju je zaposlenih 4.670.000 delavcev 

9 Zboljšuje se kvalifikacijska struktura zaposlenih 

9 Visoka stopnja nezaposlenosti strokovnih kadrov 

9 Manj odhodov na začasno zaposlitev v tujino 

9 Zaposlovanje mora biti pod družbeno kontrolo, saj nima le ekonomske funkcije, 
marveč zadeva celoten družbeni razvoj in uresničevanje njegovih najbolj humanih 
socialističnih smotrov in teženj 

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje in Zvezni komite 
za delo in zaposlovanje sta 
pripravila analizo »Prebival- 
stvo in zaposlenost«, ki naj 

rabi kot eno izmed gradiv 
za razpravo o Družbenem 
planu Jugoslavije za obdob- 
je od 1. 1976 do 1980. 

do precejšnjih sprememb v 
strukturi prebivalstva Jugo- 
slavije. Prebivalstvo Jugosla- 
vije se je povečalo za 700.000, 
kar pomeni, da je letni pri- 
rastek znašal 0,8 odstotka 
(od 1. 1950 do 1970 je ta stop- 
nja znašala 1,1 odstotka). 

Značilno za minulo obdob- 

je je naglo zmanjšanje nata- 
litete v vseh republikah in 
pokrajinah, razen na Koso- 
vu. Precej se je zmanjšala 
mortaliteta (smrtnost), ziasti 
na manj razvitih območjih. 

Prj stopnjah naravnega pri- 
rastka prebivalstva, ki so re- 
zultat razmerja med natalite- 

SPREMEMBE V STRUKTURI PREBIVALSTVA 
V analizi je poudarjeno, da 1971 in 1975 (v času pretek- 

je prišlo v obdobju med 1. lega srednjeročnega plana) 
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to in mortaliteta, se kažejo ve- 
like razlike med območji — 
na razvitejših območjih zna- 
ša naravni prirastek od 3 do 
7, na manj razvitih pa 12,7 
do 29 na tisoč prebivalcev. 

Tudi stopnje aktivnosti 
prebivalstva so različne. Na 
razvitejših območjih so zna- 
šale v 1. 1975 od 43 odstot- 
kov v Vojvodini, do 50,4 od- 
stotka v ožji Srbiji, na manj 
razvitih območjih pa od 26,4 
na Kosovu do 38,3 odstotka 
v Makedoniji. 

Živahen gospodarski in so- 

cialni razvoj ter spremembe 
v strukturi gospodarstva so 
v minulem obdobju povzro- 
čile veliko gibljivost prebival- 
stva, ki se je kazala v mno- 
žičnem prehajanju iz vasi v 
mesto ter v zvečani zaposle- 
nosti v negospodarskih dejav- 
nostih. V obdobju od 1. 1953 
do 1971 se je skupno število 
kmetijskih prebivalcev zmanj- 
šalo za okrog 2,5 milijona, od 
katerih je bilo 1,9 milijona 
aktivnih. Za obdobje od 1. 
1971 do 1975 se ocenjuje, da 
je šlo iz kmetijstva 560.000 
aktivnih oseb. 

ZAPOSLENOST V DRUŽBENEM SEKTORJU 

L. 1975 je bilo v vseh de- 
javnostih družbenega sektor- 
ja zaposleno okrog 4,670.000 
delavcev. To pomeni, da se 
je število zaposlenih v ob- 
dobju 1971—1975 povečalo za 
okrog 900.000 oseb, kar je za 
300.000 več kot je bilo načr- 
tovano. 

Problemov, ki so se na- 
kopičili v letih pred 1970, do- 
slej še ni bilo mogoče rešiti 
ter se jih dobršen del pre- 
naša v obdobje novega sred- 
njeročnega plana. Tako ni 
prišlo do znatnejših spre- 
memb v gibanju števila ne- 

zaposlenih, zaposlovanje pri- 
pravnikov poteka počasneje 
kot je bilo načrtovano, v tu- 
jini pa je začasno zaposlenih 
okrog milijon Jugoslovanov. 

Za gibanja zaposlenosti po 
sektorjih ekonomskih dejav- 
nosti je značilno stalno abso- 
lutno in relativno zmanjševa- 
nje deleža primarnega sek- 
torja ((kmetijstvo) ter pove- 
čevanje terciarnega sektorja 
(storitve), medtem ko se se- 
kundarni sektor (proizvod- 
nja) sicer .absolutno poveču- 
je, relativno pa neznatno 
upada glede na stainje v iz- 
hodiščnem letu 1970. 

BOLJŠA KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA 
ZAPOSLENIH 

V minulem obdobju se 
je zboljšala kvalifikacijska 
struktura zaposlenih oseb. 
Ocenjuje se, da je delež 
kvalificiranih kadrov v celot- 
nem številu zaposlenih 1. 1975 
povzpel na 60 odstotkov, 
medtem ko je 1. 1970 znašal 
55 odstotkov. 

Ocenjuje se, da je znašal 
tekoči pritok mladih stro- 
kovnih kadrov v obdobju 
1971—1975 okrog 710.000 oseb 
(s planom je bilo predvide- 
no 600.000), celotno delovno 
angažiranje pa okrog 680.000 
oseb. S takšnimi gibanji se 
ne uresničuje družbena poli- 
tika zaposlovanja šolanih ka- 
drov. 

Registrirana nezaposlenost 
kvalificiranih kadrov se je 

ZAPOSLOVANJE ŽENA 

Zaposlovanje žensk poteka 
nekoliko hitreje od celotne- 
ga zaposlovanja. Ocenjuje se, 
da je 1. 1975 znašal delež 
žensk v skupnem številu za- 
poslenih okrog 34,5 odstot- 
ka. ženske so angažirane 
predvsem v gospodarskih de- 
javnostih, in to z okrog 70 
odstotki. 

Ženske se vse bolj zanima- 
jo za zaposlitev zunaj svo- 
jega gospodinjstva, tako da 
pomenijo precejšen delovni 
potencial jugoslovanske druž- 
be. Okrog polovica vseh pri- 

javljenih na zavodih za zapo- 
slovanje so ženske. Zunaj ju- 
goslovanskih meja je bilo 1. 
1971 zaposlenih okrog 200 ti- 
soč žensk, kar pomeni, da 
je bilo med jugoslovanskimi 
zdomci skoraj tretjina žensk. 

Otežujoča okoliščina pri na- 
daljnjem zaposlovanju žensk 
je dejstvo, da je 22,5 odstot- 
ka od celotnega ženskega 
prebivalstva, starejšega od 10 
let, nepismeno. Opozoriti ve- 
lja tudi na precej nižjo pov- 
prečno strokovno izobraže- 
nost žensk v primerjavi z 
moškimi. 

HITREJŠE ZAPOSLOVANJE NA MANJ RAZVITIH 
OBMOČJIH 

Rast zaposlenosti na manj 
razvitih območjih je višja od 
povprečne, s čimer se ures- 
ničuje ena izmed poglavitnih 
sestavin ekonomske politike 
razvoja Jugoslavije. V obdob- 
ju 1971—1975 je znašala stop- 
nja rasti zaposlenosti v druž- 
benem sektorju na razvitej- 
ših območjih okrog 3,8 od- 

stotka, na manj razvitih pa 
okrog 5,5 odstotka, medtem 
ko je v SAP Kosovo znašala 
okrog 6,9 odstotka. 

Število zaposlenih na 100 
prebivalcev (raven zaposleno- 
sti) je še nadalje zelo raz- 
lično, giblje se od 9,7 odstot- 
ka v SAP Kosovo pa vse do 
36,4 odstotka v Sloveniji. 

MANJ ODHODOV NA DELO V TUJINO 

samo v obdobju treh let po- 
dvojila, tako da je 1. 1974 
znašala 163,9 tisoč oseb in je 
kazala težnjo nadaljnje rasti. 
Delež nezaposlenih kadrov v 
celotni nezaposlenosti se je 
povečal od 28,1 odstotka na 
36,5 odstotka. 

Zaposlovanje vseh vrst pri- 
pravnikov ne poteka v skla- 
du s planskimi predvidevanji, 
čeprav je bila uvedena za- 
konska ureditev, ki naj bi 
pospešila zaposlovanje mla- 
dih. S planom razvoja od 1. 
1971 do 1975 se je računalo, 
da se bo zaposlilo povpreč- 
no okrog 60.000 pripravnikov 
letno, ta prognoza pa se je 
uresničila le okrog 85-odstot- 
no. 

IIIIIJIHIIIIIIII 

Med 1. 1971 in 1975 je od- 
šlo na delo v tujino skupno 
okrog 410.000 oseb, od tega 
okrog 230.000 prek zavodov 
za zaposlovanje. Istočasno se 
je vrnilo v državo okrog 
270.000 državljanov. Med 1. 
1973 se je število odhodov 
na delo v tujino naglo zmanj- 
šalo, tako se je npr. med 1. 
1974 regularno zaposlilo v 
tujini le okrog 10 tisoč na- 

ših državljanov. Ocene za 1. 
1975 se gibljejo okrog iste 
številke. 

To kaže, da z zaposlova- 
njem naših delavcev v tuji- 
ni ne gre več računati kot s 
sestavino splošne politike re- 
ševanja nezaposlenosti, tem- 
več nasprotno, kot z novo 
obliko rezerv, ki bo priti- 
skala na zaposlovanje doma. 

VEČ REGISTRIRANIH NEZAPOSLENIH 

PREBIVALSTVO IN ZAPOSLENOST — ANALI- H 
TICNO GRADIVO K DRUŽBENEMU PLANU | 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD L. 1976 DO | 
1980 I 

Pri zavodih za zaposlova- 
nje je bilo 1. 1975 prijavljenih 
536.000 nezaposlenih oseb. Re- 
gistrirana nezaposlenost se 
ni zvečala, ker bi bila zapo- 
slenost v državi manjša, 
marveč zaradi vpliva vrste 
drugih dejavnikov (premajh- 
no aktiviranje prirastka ak- 
tivnega prebivalstva v prejš- 
njih letih, živahno preobliko- 
vanje ekonomske strukture 
prebivalstva, stagnacija od- 
hodnih in pospešitev povrat- 
nih tokov na področju zu- 
nanje migracije, pritisk na 
zaposlovanje od strani aktiv- 
no sposobnega, a še ne ak- 
tiviranega prebivalstva ipd.). 

V celotni začasni nezaposle- 
osti ima relativno visok de- 
lež mladina, pa tudi stro- 
kovne osebe, ki prvič iščejo 
zaposlitev. Na zavodih za za- 
poslovanje je bilo 1. 1975 pri- 

javljeno okrog 195 tisoč stro- 
kovnih kadrov različne ravni 
strokovnosti in poklicev, kar 
presega celoletno »proizvod- 
njo« vseh izobraževalnih in- 
stitucij druge in tretje stop 
nje. 

število registriranih neza- 
poslenih oseb ni isto kot šte- 
vilo dejansko nezaposlenih 
oseb, katerih eksistenca je 
odvisna izključno od zapo- 
slitve. Dobršno število jih 
ima zagotovljen minimum 
eksistence (gospodinje, last- 
niki zemljišč, strokovnjaki, 
ki ne žele iz večjih mest) ter 
jih ne gre prištevati med de- 
jansko nezaposlene. 

Medtem ko se v vseh re- 
publikah in pokrajinah kaže 
večanje števila nezaposlenih, 
se je v Sloveniji nezaposle- 
nost zmanjševala iz leta v 
leto. 
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MANJŠI PRIRASTEK PREBIVALSTVA V NASLED- 
NJEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU 

Povprečen naravni prira- 
stek prebivalstva je znašal 
1. 1975 9,1 promila, za 1. 1980 
pa se predvideva, da bi lah- 
ko znašal 8,2 promila. 

Vzporedno s tem se bo še 
nadalje absolutno in relativ- 
no zmanjševalo število celot- 
nega in aktivnega prebival- 

Naglo povečevanje zaposle- 
nosti na produktivni osnovi 
spada med najvažnejše nalo- 
ge ekonomskega in socialne- 
ga razvoja v naslednjih le- 
tih, kajti aktiviranje razpo- 
ložljivega delovnega potencia- 
la je treba pojmovati kot ne- 
izogiben pogoj za nadaljnje 
družbene spremembe. 

Čedalje več novih delavcev 
se bo oblikovalo iz vrst mla- 

stva v kmetijstvu. Proces me- 
hanizacije in izpopolnjevanje 
tehnologije bo ustvarjal no- 
ve »viške« v tej domeni. Pri- 
čakovati je, da se bo celotno 
kmetijsko prebivalstvo zmanj- 
šalo v obdobju od 1. 1976 do 
1980 za okrog en milijon, 
kmetijsko aktivno pa za 
okrog 450 tisoč oseb. 

dine, ki prihaja iz šol. Naša 
razvojna politika si prizade- 
va za znatnim dvigom delov- 
ne storilnosti ob stalnem 
iskanju možnosti za nove za- 
poslitve. 

Politika zaposlovanja ""bo 
morala spoštovati demograf- 
ske posebnosti prebivalstva 
in razvojno fazo posameznih 
regij. Iz tega izvira potreba 
po različni rasti zaposlenosti, 

pri čemer mora biti ta rast 
hitrejša na manj razvitih ob- 
močjih, zlasti pa v SAP Ko- 
sovo. 

Zaposlovanje mora poleg 
ekonomske uresničevati tudi 
družbeno funkcijo. To pome- 
ni, da je treba zaposlovati 
predvsem strokovne kadre, 
delavce, katerim je zaposli- 
tev pogoj za eksistenco, žen- 

S predvideno rastjo druž- 
benega gospodarstva, ki naj 
bi znašala okrog 7,5 odstotka 
na leto, bo zagotovljeno po- 
večanje zaposlenosti v druž- 
benem sektorju za okrog 
880.000 oseb (povprečna stop- 
nja okrog 3,5 odstotka) ter 
za 100 tisoč v zasebnem ne- 
kmetijskem sektorju, kar 
skupaj z zaposlovanjem na 
podlagi nadomestila naravne- 
ga odtoka pomeni zaposlitev 
okrog poldrugega milijona 
oseb. To bo doseženo pred- 

ske iz delavskih družin v me- 
stih z nizkimi prejemki itn. 

Iz navedenih razlogov mo- 
ra biti zaposlovanje pod 
družbeno kontrolo, kajti za- 
poslovanje ni le funkcija go- 
spodarstva, marveč celotnega 
družbenega razvoja in ures- 
ničevanja njegovih najbolj 
humanih socialističnih smo- 
trov in teženj. 

vsem s popolnejšim izkori- 
ščanjem obstoječih zmoglji- 
vosti (kjer so za to pogoji), 
širjenjem obstoječih in grad- 
njo novih zmogljivosti; 

Predvideno je, da bo v na- 
slednjem obdobju znašal pri- 
tok kadrov iz izobraževanja 
okrog 800.000 oseb. Pričako- 
vati je, da se bo delež kvali- 
ficiranih kadrov v številu 
vseh zaposlenih do 1. 1980 
povečal na približno 65 od- 
stotkov. 

PREDVIDENA JE ZAPOSLITEV POLDRUGEGA 
MILIJONA OSEB 

OKVIRI POLITIKE ZAPOSLENOSTI V OBDOBJU 
OD LETA 1976 DO 1980 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Izvajanje kreditne politike — s samo* 

upravnim sporazumom 
Delegat v Zveznem zboru 

Rudi šimac (SR Slovenija) 
je zastavil Zveznemu izvrš- 
nemu svetu vprašanje, zakaj 
na seznamu serijske proiz- 
vodnje opreme in trajnih pot- 
rošnih dobrin, ki se jih kre- 
ditira na podlagi sporazuma 
bank o selektivni poslovni 
politiki, ni gradbenih elemen- 
tov iz armiranega betona. 
Mar gre za zavestno dajanje 
prednosti kovinskim izdelkom 
v škodo armiranobetonskih 
in čemu. 

V odgovoru na to vprašanje 
je Božidar Radunović pouda- 
ril, da — na podlagi Resolu- 
cije o temeljih skupne politi- 
ke ekonomskega in socialne- 
ga razvoja — Narodna banka 
Jugoslavije skupaj z narod- 
nimi bankami republik in po- 
krajin sproži pobudo za skle- 
nitev samoupravnega spora- 
zuma o izvajanju selektivne 
kreditne politike v posamez- 
nem letu. 

Na predlog Narodne banke 
Jugoslavij e je Združenje bank 
v sodelovanju s poslovnimi 

bankami lani izdelalo samo- 
upravni sporazum o izvaja- 
nju selektivne kreditne poli- 
tike. Na podlagi tega spora- 
zuma so banke kreditirale 
prodajo opreme in ladij v dr- 
žavi in tujini ter trajne pot- 
rošne dobrine, in sicer po 
seznamu, ki ga določa Gos- 
podarska zbornica Jugoslavi- 
je. Takšen seznam je sestav- 
ni del samoupravnega spo- 
razuma banke, določa pa ga 
Izvršni odbor Gospodarske 
zbornice Jugoslavije v sode- 
lovanju in soglasju republi- 
ških in pokrajinskih zbornic. 
Enak je postopek tudi v le- 
tošnjem letu. 

V tefcu je postopek za skle- 
nitev sporazuma o izvajanju 
kreditne politike v 1. 1976. 
Združenje bank je že zahte- 
valo od Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije naj izdela in 
določi takšen seznam, ki bo 
podlaga za selektivno kredi- 
tiranje v 1. 1976. Doslej ta 
seznam še ni pripravljen, ker 
je v teku usklajevanje sta- 
lišč republik in pokrajin 
prek Gospodarske zbornice. 

V Gospodarski zbornici 
Jugoslavije torej združeno de- 
lo po sistemu samostojnega 
urejanja medsebojnih odno- 
sov določa seznam, določa te 

Delegat Rudi šimac je za- 
stavil tudi vprašanje, ali se 
kaj dela na tem, da se opra- 
vi revizijo Zakona o zagoto- 
vitvi trajnih obratnih sred- 
stev v organizacijah združe- 
nega dela, in sicer glede na 
posledice inflacije, ter, ali je 
mogoče s spremembo Navo- 
dila o ugotavljanju povpreč- 
nih zalog pomagati organiza- 
cijam združenega dela, kate- 
rih proizvodnja je sezonske- 
ga značaja. 

Odgovor na zastavljeno 
vprašanje je podal Božidar 
Radunović, namestnik zvez- 
nega sekretarja za finance. 
Poudaril je, da je bilo prob- 
lemom zagotovitve trajnih 
obratnih sredstev posvečenih 
več analiz in obravnav v 
Zveznem izvršnem svetu, ki 
je naložil Zveznemu sekreta- 
riatu za finance, naj potem, 

odnose, in je to v pristoj- 
nosti zbornic in njihovega 
dogovarjanja. Na tej osnovi 
je treba iskati zadevne rešit- 
ve. 

ko bo analizirano stanje za- 
gotovitve trajnih obratnih 
sredstev po najnovejših po- 
datkih, na podlagi podatkov 
in zaključnih računov združe- 
nega dela za 1. 1975 izdela 
predlog za izdajo novega za- 
kona o zagotovitvi trajnih 
obratnih sredstev. Osnutek 
tega zakona, katerega je sicer 
treba uskladiti z ustavnimi 
določbami ter z Zakonom o 
združenem delu, ki še ni iz- 
dan, mora zajeti tudi vpraša- 
nje zagotovitve obratnih sred- 
stev v organizacijah združe- 
nega dela, katerih poslova- 
nje je sezonskega značaja. 

Kar se tiče Navodila o ugo- 
tavljanju povprečnih zalog pa 
je znano, da ne more prek 
okvira zakonskega pooblasti- 
la, tako da se glede tega 
vprašanja ni nadejati rešitev 
s pomočjo Navodila. 

Spremeniti predpise o trajnih obratnih 

sredstvih 
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SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 6. februarja 
sprejel naslednje zakone: 

Zakon o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 
(AS 248). V zakonu, v kate- 
rem so navedeni skupni in- 
teresi in smotri, določeni z 
dogovorom republik in po- 
krajin, je zajeto načrtovanje 
v organizacij ali združenega 
dela, samoupravnih interes- 
nih skupnostih, krajevnih 
skupnostih in drugih samo- 
upravnih organizacijah in 
skupnostih ter načrtovanje v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. Osnovni nosilci načrto- 
vanja so delavci v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela ter delovni lju- 
dje, ki so dohodkovno pove- 
zani na podlagi svobodne 
menjave dela. 

Zakon o enotni klasifika- 
ciji dejavnosti (AS 194). Z 
zakonom je določen nov, eno- 
ten sistem razvrščanja dejav- 
nosti, kar bo omogočilo, da 
se s statističnimi in drugimi 
podatki ustrezno opredeli po- 
men posameznih dejavnosti 
v procesu družbene repro- 
dukcije in spremlja spre- 
membe v strukturi naše druž- 
be in družbeni delitvi dela. 

Zakon o evidencah o bor- 
cih, vojaških invalidih in 
družinah padlih borcev (AS 
212). S popolno, enotno in 
usklajeno evidenco na pod- 
ročju temeljnih pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev bo za- 
gotovljeno zbiranje, obdelo- 
vanje in spremljanje podat- 
kov s tega področja ter omo- 
gočeno lažje ugotavljanje 

vseh problemov invalidsko- 
borčevskega varstva. 

Zakon o ratifikaciji konzu- 
larne konvencije med SFRJ 
in Republiko Grčijo (AS 281). 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o knji 
govodstvu organizacij zdru- 
ženega dela (AS 299). S tem 
zakonom, sprejetim po hi- 
trem postopku, je določeno, 
da temeljnim organizacijam 
združenega dela izjemoma ni 
treba sestavljati periodičnih 
obračunov za obdobje januar 
—marec 1976. S tem zako- 
nom se nadalje spreminja 
nekatere sedanje obračunske 
postavke v osnovnem kont- 
nem planu ter uvaja nove 
postavke. 

Odlok o prispevnih stop- 
njah za zdravstveno zavaro- 

vanje vojaških zavarovancev 
(AS 290). S tem odlokom se 
spreminja prispevno stopnjo 
za zdravstveno zavarovanje 
vojaških zavarovancev. V 1. 
1976 bo znašala 5,40 odstotka 
od bruto prejemkov aktivnih 
vojaških oseb in uživalcev 
denarnega nadomestila, *od 
izplačanih pokojnin pa 8 od- 
stotkov. 

Odlok o dopolnitvi Odlok? 
o razglasitvi 1. 1975 za leto 
tehnoloških inovacij in var- 
stva pravic industrijske last- 
nine v Jugoslaviji (AS 308). 
Akcijo za radikalno spremi- 
njanje dosedanjega odnosa 
do znanstvene in tehnološke 
ustvarjalnosti, ki je bila za- 
stavljena v 1. 1975, se nada- 
ljuje tudi v 1. 1976 kot letu 
tehnoloških inovacij in var- 
stva pravic industrijske last- 
nine. 
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