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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE   

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE  

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPSCINE SR SLOVENIJE 

Vsi trije zbori Skupščine 
SR Slovenije so na skupnem 
zasedanju 29. decembra 1976 
poslušali ekspoze Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je k Predlogu resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje od le- 
ta 1976 do leta 1980 v letu 
1977, ki ga je podal predsed- 
nik Izvršnega sveta Skupšči. 
ne SR Slovenije inž. Andrej 
Marine. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati poslušali tudi obraz- 
ložitev Poročila delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
o njenem delu v usklajeval- 
nem postopku Osnutka reso- 
lucije o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1977, ki 
jo je podal inž. Marko Bule. 
Obrazložitev objavljamo na 
strani 2. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na ločenih 
sejah sprejela Predlog reso- 
lucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove, 
nije za obdobje od leta 1976 
do leta 1980 v letu 1977, sku- 
paj s prilogo o temeljnih 
razvojnih nalogah v letu 1977 
in opredelitvijo njihovih no- 
silcev. 

Družbenopolitični zbor pa 
je po obravnavi Predloga re- 
solucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1976 
do leta 1980 v letu 1977 spre- 
jel sklepe, ki jih objavljamo 
na strani 2. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi na zna- 
nje Poročilo delegacije Skup- 

ščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin o delu 
v usklajevalnem postopku 
Osnutak resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do leta 1980 v letu 
1977. Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor so sprejeli še: 

— Predlog zakona o spre- 
membi zatona o izobraževal- 
nih skupnostih; 

— Predlog zatona o spre- 
membi zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih; 

— Predilog zatona o spre- 
membi zatona o kulturnih 
skupnostih; 

— Predlog zakona o spre- 
membi zatona o zdravstve- 
nem varstvu. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

— Predlog zakona o začas- 
nem financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbe- 
nopolitičnih skupnostih v 
prvem polletju 1977; 

— Predlog zatona o po- 
daljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za 
leto 1977; 

— Predlog zatona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks; 

— Predlog zakona o dolo- 
čitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiš- 
ki davek iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega 
dela v letu 1977; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o davkih občanov; 

— Predlog zatona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o posebnem republiš- 
kem davku od prometa pro- 

izvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po kate- 
rem občani in zasebne prav- 
ne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o osnovah in načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1975 in v 
letu 1976; 

— Predlog zatona o začas- 
nem financiranju samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti v prvem polletju leta 
1977; 

— Predlog zakona o po- 
daljšanem financiranju ob- 
činskih proračunov za leto 
1976 s sredstvi iz vzajemnega 
prelivanja med občinami; 

— Predlog zakona o vod- 
nem prispevku za leto 1976; 

— Predlog zakona o zdru- 
ževanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sred- 

IZ VSEBINE: 

stev za financiranje izgradnje 
energetskih objektov; 

— Predlog zatona o zdru- 
ževanju sredstev organizacij 
združenega dela za financira- 
nje prometne infrastrukture 
v letih 1976—1980; 

— Predlog zakona o obra- 
čunavanju amortizacije os- 
novnih sredstev v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la s področja družbenih de- 
javnosti v letu 1976; 

— Predlog zakona o po- 
stopku z najdenimi stvarmi; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o blagovnem prometu. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

— Predlog odloka o ime- 
novanju namestnika javnega 
pravobranilca SR Slovenije. 
Novoimenovani namestniki 
pravobranilca so: Tatjana 
Hacin, Betka Kancler-Šugmam 
in Marjan Pajvlič; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Lojzeta Cuznarja, pred- 
sednika okrožnega sodišča v 
Ljubljani. 
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Družbenega plana Jugoslavije 
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Sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije po obravnavi Predloga re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 
leta 1980 v letu 1977 

Družbenopolitični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije je na seji 
dne 29. decembra 1976 obrav- 
naval predlog resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je od 1976 do 1980 v letu 1977 
in na podlagi 88. člena v zve- 
zi z 244. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije spre- 
jel naslednje 

SKLEPE 

I. 
Družbenopolitični zbor Skup- 

ščine SR Slovenije ugotavlja, 
da je predlagatelj pri sestavi 
predloga resolucije o politi- 
ki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
od 1976 do 1980 v letu 1977 
upošteval stališča in predlo- 
ge, ki jih je zbor sprejel k 
osnutku resolucije. 

II. 
1. Družbenopolitični zbor 

Skupščine SR Slovenije me- 
ni, da predlog resolucije do- 
volj določno opredeljuje te- 
meljne naloge nosilcev plani- 
ranja, ki za njih izhajajo iz 
družbenega plana SR Slove- 
nije in iz samoupravnih spo- 
razumov in družbenih dogo- 
vorov o temeljih plana, zato 
podpira temeljne usmeritve 
družbenoekonomskega in so- 
oialnega razvoja v predlogu 
resolucije. 

2. V razpravi o osnutku in 
predlogu resolucije je bila 
ustvarjena široka družbeno- 
politična aktivnost, v kateri 
je bila odločilna vloga druž- 
benopolitičnih organizacij. Na- 
daljnja družbenopolitična ak- 
tivnost mora zagotoviti, da 
se bodo delavci, predvsem v 
temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, 
maksimalno angažirali ter 
čimbolj neposredno, demo- 
kratično in odgovorno odlo- 

čali o vseh vidikih uresniče- 
vanja planskih ciljev in na- 
log, ki predstavljajo usklajen 
dogovor nosilcev planiranja 
na osnovi številnih sporazu- 
mov in dogovorov. 

3. Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije v ce- 
loti sprejema stališča jn skle- 
pe Republiške konference 
SZDL Slovenije k predlogu 
resolucije kot opozorila na 
pomembne naloge temeljnih 
nosilcev planiranja in druž- 
benopolitičnih organizacij pri 
uresničevanju družbenega pla- 
na v letu 1977 ter podpira 
amandmaje, ki jih je na os- 
novi razprave v družbenopo- 
litičnih organizacijah zbrala 
in sprejela Republiška kon- 
ferenca SZDL Slovenije na 
seji dne 21. 12. 1976, pri tem 
pa še posebej poudarja: 

a) Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije me- 
ni, da je treba v letu 1977 
doseči prelom v rasti pro- 
duktivnosti dela, in sicer kot 
rezultata skladnega in s 
tem učinkovitejšega delova- 
nja vseh za to pomembnih 
dejavnikov. Le na ta način 
bomo dosegli hitrejši družbe- 
noekonomski razvoj ob sta- 
bilnejših družbenih odnosih. 
Pri tem nas čakajo posebno 
pomembne naloge v izdelavi 
novega sistema delitve dohod- 
ka in delitve sredstev za oseb- 
ne dohodke v skladu z zako- 
nom o združenem delu. 

b) V zvezi s tem je ena 
najpomembnejših nalog v pri- 
hodnjem letu tudi hitrejša 
rast proizvodnje, pri čemer 
je povsem očitno, da bomo 
dosegli kvalitetne premike v 
okviru srednjeročnega obdob- 
ja le, če bo ta rast dosežena 
ob sočasnem prestrukturira- 
nju gospodarstva, kot tudi v 
družbenih dejavnostih, in si- 
cer tako, da se bo vsepovsod 
večal delež tistih panog in 

dejavnosti, M so bile spre- 
jete kot prednostne. 

c) Izgube v organizacijah 
združenega dela je potrebno 
obravnavati z vso resnostjo, 
ki jo terja položaj. Zaradi te- 
ga bodo morali delavci v or- 
ganizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih ter 
v družbenopolitičnih organi- 
zacijah, zagotoviti čimbolj 
učinkovito izkoriščanje časa, 
dela in sredstev ter dosledno 
uveljaviti načelo delitve po 
delu. V procesu samouprav- 
nega odločanja je še posebej 
pomembno doseči, da bodo 
delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela sproti 
analizirali svoje gospodarje- 
nje, izkoriščali vse rezerve 
za povečanje produktivnosti 
in racionalnejše gospodarje- 
nje, se zavzemali za varče- 
vanje na vseh področjih, za 
boljšo razporeditev kadrov in 
delovnega časa in za uvelja- 
vitev vseh drugih kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja. 

Izvršni svet Skupščine SE 
Slovenije naj, posebno ob 
analizi sklepnih računov za 
leto 1976, sam sprejme ukre- 
pe in predlaga ukrepe Zvez- 
nemu izvršnemu svetu za 
učinkovito odpravljanje vzro- 
kov izgub, zlasti pa v prime- 
rih, ko so najbolj zaostrena 
neskladja povzročila ukrepe 
ekonomske politike. 

d) Tudi v prihodnjem letu 
se moramo zavzemati za na- 
daljnje uveljavljanje načel 
svobodne menjave dela med 
delaivci v materialni proiz- 
vodnji in delavci v družbe- 
nih dejavnostih, da bi tudi 
z večjo medsebojno odvis- 
nostjo in z usklajenimi pro- 
grami dosegli večjo družbe- 
no produktivnost dela. 

Družbenopolitični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije ugotavlja, 
da še niso sprejeti vsi samo- 
upravni sporaziumi o teme- 

ljih planov družbenih dejav- 
nosti. Odložitev sprejema bo 
upravičena le, če bo to pri- 
spevalo, da bodo sporazumi 
bolj usklajeni na podlagi več- 
jega vpliva delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela v 
materialni proizvodnji ter če 
bo to tudi prispevalo k večji 
delovni produktivnosti. Pre- 
hod na začasno financiranje 
splošne porabe v prvi polo- 
vic: prihodnjega leta mora 
zdaj prvič omogočiti, da bo- 
do delavci v združenem delu 
hkrati odločali o razporeja- 
nju dohodka in o vseh obli- 
kah porabe v skladu z do- 
ločili zakona o združenem 
delu. 

e) Dosedanji regionalni raz- 
voj naše republike terja še 
naprej odločne ukrepe za 
spodbujanje razvoja manj 
razvitih in obmejnih obmo- 
čij v SR Sloveniji. 

III. 
Družbenopolitični zbor Skup- 

ščine SR Slovenije bo sprem- 
ljal izvajanje resolucije, pri 
čemer bo usmeril svojo po- 
zornost na pomembna sistem- 
ska vprašanja, zlasti z vidi- 
ka uresničevanja zakona o 
združenem delu. 

IV. 
Da bi bilo mogoče kar naj- 

učinkoviteje izvrševati nalo- 
ge, določene v resoluciji, je 
treba čimprej sprejeti tudi 
ustrezne sistemske zakone ter 
rešiti druga nerešena vpra- 
šanja. 

V. 
Družbenopolitični zbor Skup- 

ščine SR Slovenije se je sez- 
nanil s problemi financiranja 
splošne porabe v letu 19*77, 
zato bo, zlasti s svojimi de- 
lovnimi telesi, sodeloval pri 
oblikovanju sistemskih reši- 
tev na tem področju. 

Obrazložitev Poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
o njenem delu v usklajevalnem postopku Osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1977, ki jo je 
podal na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije 29. 12. 1976 inž. 
Marko Bule 

Na resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije od 197I6 do 1880 v 1OT7. lebu smo v petek v Zboru 
republik in pokrajin dali soglasje in prav tako na obseg pro- 
računa federacije za 1977. leito. Poročilo* v čem smo uspeli pri 
tem uveljaviti vaša stališča in v čeim ne, je napisano, imate 
ga na klopeh. Dovolite, da to poročilo na kratko obrazložim, 

še posebej, ker vam ni bilo poslano vnaprej in zato, ker je 
oboje tesno povezano z dokumenti, ki jih danes sprejemamo. 
Dotaknil se bom samo nekaterih najbolj bistvenih vprašanj. 

* Porodilo je na razpolago v dokumentaciji skupščine SR Slovenije. 
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NAJPREJ GLEDE RESOLUCIJE 

To je prva resolucija na temelju zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja. Ne vsebuje več letnih ciljev in nalog eko- 
nomske politike kot je to bilo v preteklosti, temveč pred- 
stavlja samo politiko uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije v 1977. letu. Je okvirni izvedbeni akt srednjeročnega 
plana, ki izhaja iz že opredeljenih skupnih interesov in že 
sprejetih ciljev in nalog. Iz doseženih rezultatov v razvoju 
proizvodnih sil in socialističnih samoupravnih produkcijskih 
odnosih in iz ocene tendenc in odprtih problemov razvoja v 
letošnjem 1976. letu. Glede take opredelitve resolucije ni bilo 
problemov. Precej več težav pa je bilo pri uveljavljanju sta- 
lišča, da naj bi resolucija pomenila tudi konkretno oprede- 
litev pogojev gospodarjenja — vsaj na najpomembnejših 
področjih — z opredeljevanjem nosilcev nalog in roki. Na 
zahtevo naše delegacije smo vsi delegati dobili projekcijo pla- 
čilne in devizne bilance, projekcijo kreditno-monetarne poli- 
tike in osnutek dogovora o cenah, ki so sicer predmet uskla- 
jevanja medrepubliškega komiteja. Te dokumente je ZIS 
prvič pripravil sočasno z resolucijo in so tudi prvič dani de- 
legatom. To zagotovo predstavlja pomemben uspeh. Seveda 
pa je verjetno tudi prav ugotoviti, da o teh dokumentih ni 
bilo delegatske razprave, verjetno tudi zato ne, ker so do- 
stavljeni šele tik pred koncem usklajevailnega postopka in 
zato vrsta opredelitev iz teh dokumentov ni našla mesta v 
resoluciji. Tako ima resolucija še vedno dovolj poudarjeno 
značilnost splošnega kot pa konkretnega dokumenta za izva- 
janje ekonomske politike v 1977. letu. 

Vse kvantifikacije so v resoluciji sprejete kot orientacija. 
Predpostavlja se, da se bodo z ustavnim organiziranjem zdru- 
ženega dela in z višjimi kvalitetami v gospodarskem življenju 
ustvarjali pogoji, da bi dosegli porast družbenega proizvoda 
okoli 5,5 % pri čemer industrije 6 in kmetijstva 3 %. Porast 
zaposlenih za 3 % in skupnih investicij za 6,8 %. Pri tem po- 
rast gospodarskih investicij v osnovna sredstva okoli 8 %, 
za stanovanjsko izgradnjo okoli 7 in za negospodarske na- 
mene okoli 3 %. Porast izvoza blaga in uslug za 6,5 %, uvoza 
pa za 8 in da porast cen ne bi bil višji od letošnjega. V de- 
legaciji smo" ugotovili, da je ta orientacija sicer zelo napeta, 
vendar skladna s projekcijami, ki smo jih dobili. 

NEKAJ BESED O POLITIKI DOHODKA, 
KI JE BILA ENb OD SPORNIH SPRAŠANJ 

Dogovorjeno je, da bo porast osebnih dohodkov in izdva- 
janje iz dohodka za splošno in skupno porabo pod porastom 
dohodka, kar je bilo tudi eno od slovenskih stališč. Prav tako, 
da je zagotoviti, da se bo s samoupravnimi akti in samo iz- 
jemoma z akti družbenopolitičnih skupnosti, odpravljalo ne- 
skladje med ustvarjanjem in porabo dohodka seveda tam, 
kjer obstaja in da bodo same GZD usklajevale akontacije 
osebnih dohodkov z dohodkom ob periodičnih obračunih. Do- 
govorjeno je tudi, da se v republikah in pokrajinah za 1977. 
leto izdelajo bilance sredstev in akontiranje za zadovolje- 
vanje splošnih in skupnih potreb. Prvotna stališča iz resolu- 
cije so spremenjena, sprejeli pa smo stališče, da bodo repub- 
like in pokrajine zagotovile, da se bo obračun akontacij 
usklajeval z dohodkom, kajti republike in pokrajine lahko to 
dosežejo ali s samoupravnimi sporazumi in družbenimi do- 
govori ali z zakonom. 

O POLITIKI CEN 

Znano je, da še nimamo novih sistemskih rešitev o poli- 
tiki cen na temelju ustave in zakona o združenem delu. Opo- 
zorili smo, da prvotni predlog v resoluciji vsebuje nevarnost, 
da se bo v 1977. letu nadaljevalo s sistemom pretežno admi- 
nistrativnega določanja cen. Opozarjali smo, da je nevarnost 
take opredelitve v tem, da mobilizira proizvajalce v borbo z 
administracijo za višje cene, namesto da bi jih stimuliralo 
za iskanje notranjih rezerv in večanje produktivnosti. Koinčno 
je bil sprejet naš predlog besedila, da se bo z ukrepi družbe- 
nopolitičnih skupnosti in organizacij združenega dela ustvar- 
jalo pogoije, da porast cen in življenjskih stroškov ne bo višji 
od porasta letos. Sprejeto je bilo tudi naše stališče, da se 
bodo odpravljala odstopanja — disparitete cen, tam kjer so 
največja; da pogoji gospodarjenja bistveno ne bodo vplivali 

na večanje stroškov reprodukcije; da se bodo cene formirale 
po tržnih pogojih, kjer bo to le mogoče in da se bodo tudi 
v 1977. letu uporabljala nadomestila — kompenzacije za tista 
povečanja cen, ki bi bistveno vplivala na življenjski standard. 
Dogovorjeno je, da bodo Zvezni izvršni svet in izvršni sveti 
republik in pokrajin na teh osnovah januarja 1977 sklenili do- 
govor o uresničevanju politike cen. 

O EKONOMSKIH ODNOSIH Z INOZEMSTVOM 

V stališčih ni bilo mnogo razlik. Z osnovno opredelitvijo, 
da bodo pravočasno sprejeti ukrepi za pospeševanje medna- 
rodne menjave na osnovi novih sistemskih rešitev, smo se 
vsi strinjali. Enako tudi s stališčem, da bo težišče akcije za 
pospeševanje izvoza na krepitvi konkurentne sposobnosti go- 
spodarstva in da bodo stimulacije za izvoz iz letošnjega leta 
ostale tudi v letu 1977. Kljub našim predlogom, da bi v reso- 
luciji TooOij konkretizirali tako politiko uvoza kot izvoza, nismo 
uspeli. Veliko nesoglasje pa je bilo v tem, zakaj uporabiti de- 
vizne rezerve. Predlog resolucije je predvideval, da bi se del 
deviznih rezerv uporabil poleg pokrivanja zunanje likvidnosti 
tudi za dogovorjen razvoj v Jugoslaviji. Temu smo odločno 
nasprotovali, kajti devizne rezerve po svoji funkciji ne bi 
smele biti uporabljene za investicije. To naše stališče je bilo 
sprejeto. Dogovorjeno je bilo tudi, da je dogovor izvršnih 
svetov republik in pokrajin in Zveznega izvršnega sveta o 
zadolževanju v inozemstvu in usmerjenih dopolnilnih inozem- 
skih sredstev čimpreje sprejeti, ker je prvotni rok konec 
leta 1976 že presežen; to pa je eden od pogojev za uresniče- 
vanje srednjeročnega plana. 

S stališči naše delegacije, da bi v resoluciji konkretizirali 
krediitoo-monetamo politiko nismo ustrezno uspeli. Nismo 
dobili podpore ostalih delegacij, da se konkretizirajo nameni 

'emisije. In ker v resoluciji ni ničesar zapisano o uporabi 
emisije za kreditiranje uvoza blaga iz posameznih dežel, 
razen dežel v razvoju, bi to moralo pomeniti, da tega tuda 
ne bo v praksi Narodne banke Jugoslavije. Enako tudi ne za 
kreditiranje zalog metailov. Uspeli tudi nismo s predlogom, 
da bi resolucija določila zmanjšanje stopenj reeskomtnih 
kreditov iz emisije, da bi tako odpadla potreba po povečanju 
stopenj obvezne rezerve poslovnih bank, ki vedno pomeni 
prerazdelitev akumulacije. Resolucija tudi ne določa politike 
obvezne rezerve poslovnih bank, zato nismo uspeli uveljaviti 
stališča, da naj bi se v letu 1977 obvezne rezerve ne poveče- 
vale. Tako je vsa ta politika prepuščena odloku Zveznega iz- 
vršnega sveta, ki mora biti sprejet v soglasju z ustreznimi 
organi republik in pokrajin. V vseh teh predlogih smo ostali 
osamljeni, delegacija pa je kljub temu dala soglasje na reso- 
lucijo, ker smo menili, da bo v slovenski skupščini sprejeto 
politiko možno uveljaviti ob medrepubliškem usklajevanju na 
ravni izvršnih svetov. 

IN KONČNO ŠE NEKAJ BESED 
O PRORAČUNU FEDERACIJE 

Naša delegacija je v proračunski razpravi najprej ugoto- 
vila, da je v bodoče potrebno odločno spremeniti metodo 
sprejemanja proračuna federacije. Proračun je namreč nujno 
treba graditi od spodaj od OiZD, občin in republik. V občinah 
in republiki je za sestavo svojih proračunov nujno imeti ele- 
mente zveznega in to pravočasno, najpozneje v novembru 
vsakega leta. Ugotovili smo, da je letos predlog sicer prišel 
v republike v novembru, toda ker je predvideval 6B% pove- 
čanje prispevkov republik in pokrajin, je bil nerealen in zato 
nesprejemljiv. Tedaj smo, tako kot tudi vse druge skupščine 
republik in pokrajin ugotovili, da mora ZIS predložiti nov 
sprejemljivejši predlog. Žal se to ni zgodilo vse do nekaj dhi 
pred tem, ko bi morali proračun izglasovati. Novi predlog 
proračuna zaradi časovne stiske in zaradi nejasnega instru- 
mentarija ni omogočal ocene, kako bo naša republika lahko 
zadovoljila ustavnim obveznostim v republiki in v federaciji. 
Na našo zahtevo, da Zvezni izvršni svet predloži kateri iz- 
datki se lahko zmanjšajo in kateri odlože, je predložen za 700 
milijonov manjši obseg proračuna. Predložena je tudi rešitev, 
da se federacija zadolži za 9.500 miHjonav pri Narodni banki 
Jugoslavije, za 4.000 milijonov pa da se izda obveznic poslov- 
nih bank. Ob tem je bilo še vedno predvideno povečanje ko- 
tizacije repuiblik in pokrajin za 22 %. Opozorili smo, da tudi 
take konstrukcije proračuna ne moremo sprejeti z ozirom na 
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iaredne težave v republiki, ki smo jih prikazali. Ugotovili 
smo, da bi ob skrajnih naporih republika povečala kotizacijo 
kvečjemu za 15 do 16 %. Tudi druge delegacije so govorile o 
sličnih težavah, posebno Makedonija, ki je kot pogoj za spre- 
jem proračuna predlagala posojila iz proračunske rezerve. 
Po dolgih in mučnih razpravah, v katerih smo izrazili odloče- 
nost, da takih predlogov proračuna ne moremo sprejeti, je 
bilo končno dogovorjeno, da se kotizacije republik in po- 
krajin povečajo za 16 %, da se sprejme zadolžitev pri Narod- 
ni banki Jugoslavije in obveznice pri poslovnih bankah. 

Predlagali pa smo, da se preostala sredstva, ki predstav- 
ljajo 6,?% povečanje kotizacije republik le-tem zagotove skozi 

delovanje posebnih instrumentov, o katerih smo se načelno 
dogovorili. Zvezni izvršni svet je dal na tak predlog soglasje 
in sprejel obveznosti, da bo to zagotovil v najkrajšem času. 
Zato je naša delegacija še posebej, ker je jasno, da je okrog 
85% zveznega proračuna zavezanega s soglasji republik in 
pokrajin (za JLA, borce NOB in dopolnilna sredstva za manj 
razvite), daila soglasje na proračun v obsegu 90.553,2 milijona 
dinarja. 

Iz vsega povedanega sledi, da sprejeta zvezna resolucija 
kot sprejet proračun federacije omogočata sprejem ustreznih 
republiških dokumentov, čeprav bo potrebno sprejeti še vrsto 
dokumentov za njeno izvajanje z dogovori izvršnih svetov. 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za umik predloga 

za spremembo in dopolnitev 43. člena 

obrtnega zakona in predlog 
za dopolnitev 60. člena obrtnega 

zakona (ESA-339) 

Ustavno sodišče SRS je s 
svojim sklepom UI-10/76-12 
z dne 8. 12. 1976 posredovalo 
razlago, da 43. člen in druge 
določbe III. poglavlja obrtne- 
ga zakona niso v neskladju 
z 82. členom Ustave SR Slo- 
venije in zato ne preprečuje 
samostojnim avtotaksistom 
ustanoviti zadruge. Zato pr- 
votni predlog dopolnitve 43. 
člena obrtnega zakona ni po- 
treben in se ta predlog umi- 
ka. 

Pokazala pa se je potreba, 
da se dopolni 60. člen obrt- 
nega zakona z dodatnim od- 
stavkom kot je predlagan. S 
to dopolnitvijo je zagotovlje- 
no, da delavci, ki opraivljaijo 
dopolnilno delo v storitveni 
zaidmgi avtoprevoznikov ne 
bodo opravljali osnovne de- 
javnosti s sredstvi, ki so v 

lasti drugih članov zadruge. 
Ta določitev izhaja smiselno 
iz 120. člena obrtnega zako- 
na, ki določa, da samostojni 
avtoprevoznik opravlja javni 
prevoz samo s svojim vozi- 
lom, ki ga opravlja sam. 

S predlagano spremembo 
in dopolnitvijo obrtnega za- 
kona bo zagotovljeno, da se 
v najkrajšem času organizira 
v Ljubljani obrtno storitve- 
na zadruga avtoprevoznikov, 
za kar je mesto Ljubljana še 
posebno zainteresirano. 

Ostali razlogi in načela za 
spremembo in dopolnitev 
obrtnega zakona ostajajo 
smiselno isti, kot so bili 
predlagani s prvotnim dopi- 
som. 

Za izvajanje predložene 
spremembe in dopolnitve za- 
kona niso potrebna finančna 
sredstva. 

Predlog odloka o prevzemu pravic 

in obveznosti soustanoviteljstva 

jugoslovanskega bibliografskega 
inštituta s strani socialistične 

republike Slovenije (ESA — 722) 

Jugoslovanski bibliografski 
inštitut je bil ustanovljen le-, 
ta 1948 kot Bibliografski in- 
štitut LR Srbije. Dne 6. 9. 
1949 je vlada SNRJ izdala 
uredbo o ustanovitvi in de- 
lu Bibliografskega inštituta 
PNRJ (Uradni list FNRJ, št. 
77/49), ki je nato posloval 
kot proračunska ustanova s 
posebnim proračunom v se- 
stavi ministrstva za znanost 
in kulturo. 

Osnovna naloga Jugoslovan, 
skega bibliografskega inštitu- 
ta je izdajanje tekoče splošna 
bibliografije Jugoslavije, Ka- 
taloga tujih knjig, kataloga 
tujih časopisov in drugih bi- 
bliografij strokovnega znača- 
ja, ki so naštete y programu 
dela inštituta. 

Zvezna skupščina je na seji 
Zbora narodov 28. januarja 
1972 in na seji Prosvetno-kul- 
turnega zbora 27. februarja 

1972 sprejela sklep o prene- 
hanju pravic in obveznosti 
federacije do Jugoslovanske- 
ga bibliografkega inštiuta 
(Ur. 1. SFRJ, št. 13/72). Do- 
slej so vse republike in po- 
krajine z izjemo SR Sloveni- 
je že podpisale leta 1972 iz. 
delani »Sporazum o prevze- 
mu pravic in obveznosti do 
Jugoslovanskega bibliograf- 
skega inštituta, ki jih je ime- 
la federacija«. Ta v svoji 4. 
točki predvideva, da bodo so- 
ustanovitelji, to je republike 
in pokrajine financirale de- 
javnosti Jugoslovanskega bi- 
bliografskega inštituta na 
osnovi statistično ugotovlje- 
ne skupne založniške oziro- 
ma izdajateljske dejavnosti 
na področju ustanovitelja, 
obračunane za vsako leto 
posebej, kar pa ni bilo združ- 
ljivo s proračunskim siste- 
mom financiranja. Po pod- 
pisu sporazuma samouprav- 
ne interesne skupnosti oprav- 
ljajo financiranje Jugoslo- 
vanskega bibliografskega in- 
štituta, razen v SR Sloveniji. 
Republiški komite za kulturo 
SR Slovenije je začasno so- 
financiral dejavnost Jugoslo- 
vanskega bibliografskega in- 
štituta na temelju posebne 
pogodbe, ki je bila sklenjena 
za vsako leto posebej med 
Jugoslovanskim bibliograf- 
skim inštitutom in Republi- 
škim komitejem za kulturo 
SR Slovenije. Sredstva za de- 
javnost, opredeljena v pogod- 
bi, so bila zagotovljena v 
proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije; tako je bi- 
lo za leto 1976 na razpolago 
316.635,00 dinarjev, ki so bila 
na podlagi pogodbe izplača- 
na. Ta sredstva so obenem 
tudi finančne obveznosti, ki 
jih je SR Slovenija prevzela 
kot ustanovitelj iz nekdanje- 
ga proračunskega sistema fi- 
nanciranja. Povedati pa je 
treba, da ta proračunska 
sredstva, ki so stagnirala v 

svoji dinamiki rasti, danes 
ne ustrezajo več opravljene- 
mu delu, ki ga izkazuje JBI 
na podlagi obdelanih naslo- 
vov in cene za posamezno 
enoto. 

V ilustracijo naj navede- 
mo, da je samoupravna inte- 
resna skupnost za znanstve- 
no delo SAP Ksovo v letu 
1976 zagotovila za potrebe 
Jugoslovanskega bibliograf- 
skega inštituta 48.068,00 dinar, 
jev; SIS za znanstveno delo 
Makedonije 143.416,00 dinar- 
jev; republiška skupnost kul- 
ture BiH 205.000,00 dinarjev; 
samoupravna interesna skup. 
nost za kulturo SAP Vojvo- 
dine 170.000,00 dinarjev; re- 
publiška samoupravna inte- 
resna skupnost SR Hrvatske 
600.000,00 dinarjev; republiška 
SIS za kulturo Srbije 
900.000,00 dinarjev; SIS za 
znanost Srbije 400.000,00 di- 
narjev; SIS za znanost Hr- 
vatske 300.000,00 dinarjev itd. 
Prenos financiranja Jugoslo- 
vanskega bibliografskega in- 
štituta iz proračuna na sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti se bo lahko izvedel takoj 
po sprejemu odloka, v koli- 
kor bodo zainteresirane sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti pripravljene prevzeti fi- 
nanciranje določenega deleža 
dejavnosti Jugoslovanskega 
bibliografskega inštituta. V 
poštev pridejo Kulturna sku- 
pnost Slovenije, ki je v sku- 
pni masi bibliografsko obde- 
lanih naslovov v letu 1975 za- 
stopana s približno 40 %, Ra- 
ziskovalna skupnost Slovenije 
prav tako s približno 40 % in 
Izobraževalna skupnost Slo- 
venije z 20% enotami. 

Z ozirom na dejstvo, da 
so vse republike in pokrajini 
že sprejele ustrezne odloke 
za prevzem pravic in obvezno- 
sti ustanovitelja in da je So- 
cialistična republika Sloveni- 
ja edina, ki tega doslej še 
ni opravila, predlagamo, da 
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Skupščina Socialistične re- dejavnostjo Jugoslovanskega 
publike Slovenije sprejme bibliografskega inštituta in 
predloženi odlok, s čimer je načinom bodočega financira- 
dana možnost, da s posebni- nja Jugoslovanskega biblio- 
mi sporazumi rešujejo tudi grafskega inštituta, 
ostala vprašanja v zvezi z 

Predlog odloka o razdelitvi deviz 

za potrebe republiških organov, 

zavodov, organov družbenih 

organizacij, ožjih družbenopolitičnih 

skupnosti, samoupravnih interesnih 

skupnosti in civilnih pravnih oseb 
v SR Sloveniji za leto 1977 

(ESA — 732) 
SR Sloveniji bo dodeljeno 

s predlogom odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije, repub- 
lik in avtonomnih pokrajin 
za leto 1977 din 243.008.500 
deviznih sredstev. Razmerje 
v deležu deviz, ki so pomem- 
bne za ohranitev likvidnosti 
v mednarodnih plačilih, v 
deviznih zneskih iz navede- 
nega odloka ne sme presega- 
ti 90 procentov. Tako po de- 
litvi v razmerju 90 : 10 SR 
Sloveniji pripada 380.707.650 
deviznih sredstev v konver- 
tibilnih valutah in 42.300.850 

deviznih din v nekonvertabil- 
nih valutah. 

V letu 1976 je SR Sloveni- 
ja razpolagala s 357.706.250 
din deviznih sredstev na pod- 
lagi odloka v določitvi skup- 
nega zneska deviz za potrebe 
federacije, republik in avto- 
nomnih pokrajin za leto 1976 
(Uradni list SFRJ, št. 61/75). 

Pri oblikovanju predloga 
odloka deviznega plana, ozi- 
roma pri razporeditvi deviz- 
ne porabe v SR Sloveniji 
med upravičence deviznih 
sredstev za leto 1977 smo iz- 
hajali iz tega, da je tudi v 

prihodnjem letu, enako kot v 
letu 1976, nadaljevati s poli- 
tiko varčevanja deviznih sred- 
stev na vseh področjih pora- 
be. Pri oblikovanju možne- 
ga obsega devizne porabe 
predlagamo, da se v okviru 
deviznih kvot za leto 1977 kri- 
jejo samo racionalne potre- 
be v neblagovnem prometu 
in za blagovna plačila mate- 
rialov in opreme, ki je do- 
ma ne proizvajamo. Tako 
predlagana devizna poraba 
bo prispevala k realizaciji 
ciljev varčevanja deviznih in 
dinarskih sredstev, sledila 
politiki stabilizacije in zadr- 
ževala aktivno devizno bilan- 
co v prihodnjem letu. 

Z oairom na razpoložljiva 
sredstva, ki so bila dodeljena 
za leto 1977 SR Sloveniji, ni 
bilo mogoče dodeliti v celo- 
ti zaprošenih sredstev nosil- 
cem deviznega plana. 

Za nekatere namene bi bilo 
po predlogih predlagateljev v 
letu 1977 potrebno zagotoviti 
večja sredstva v primerjavi 
s sredstvi, zagotovljenimi v 
letu 1976. Ti zahtevki se na- 
našajo zlasti na: 

— Republiški komite za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo, ki potrebuje blagovna 
devizna sredstva za nabavo 
rezervnih delov, potrošnega 

materiala za zdravstveno de- 
javnost in socialno varstveno 
dejavnost, vendar predlagana 
sredstva zagotavljajo delovan- 
je vseh funkcij te dejavnosti; 

— Republiški sekretariat 
za notranje zadeve predvide- 
va porabo blagovnih deviz 
za nabavo tehnične opreme, 
uvoz vozil za potrebe milice, 
neblagovne devize predvsem 
za plačilo zavarovalnih pre- 
mij za zavarovanje helikop- 
terjev, plačila kotizacij in 
stroške prevoza s tujimi po- 
licijskimi službami; 

— Raziskovalna skupnost 
Slovenije potrebuje blagovna 
devizna sredstva za nabavo 
raziskovalne opreme in re- 
produkcijskih materialov, ne- 
blagovna devizna sredstva pa 
za plačilo inozemskih štipen- 
dij, kotizacije in članarine 
v mednarodnih raziskovalnih 
organizacijah. 

Devizna rezerva znaša v ce- 
loti 50.103.200 deviznih dinar- 
jev, od tega 12.699.650 din v 
konvertibilnih valutah in 
37.403.550 din v nekonverti- 
bilnih valutah. Od tega je 
din 3.820.000 deviznih sred- 
stev rezerviranih za potrebe 
zdravljenja v tujini v prime- 
rih, da je za tako zdravljen- 
je podana medicinska indika- 
cija. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

O 16. členu zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 29. 12. 

1976 

Davčne olajšave za vlaganje 
v surovinsko industrijo 

Vlado šanca je v imenu 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 9. okoliša, 
Jesenice postavil vprašanje v 
zvezi z davčno olajšavo za 
vlaganja v surovinsko indu- 
strijo, tako kot je le ta opre 
deljena za leto 1976. 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za fi 
nance: 

Davčne olajšave se opre- 
delijo vsako leto v zakonu o 
določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za repub- 
liški davek iz dohodka TOZD. 
Olajšave pa podrobno opre- 
deli Izvršni svet na podlagi 
pooblastil, ki izhajajo iz za- 

kona. Pri tem se Izvršni svet 
ravna predvsem po politiki, 
sprejeti za vsako leto z Re- 
solucijo o družbenoekonom- 
skem razvoju. Davčna olajša- 
va za vlaganja v surovinsko 
industrijo, opredeljena za. le- 
to 1976 je oblikovana na pod- 
lagi prioritet, sprejetih v Re- 
soluciji o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SRS 
ter neposrednih nalogah v 
letu 1976. 

Davčno olajšavo za vlaga- 
nja v razvoj surovinske in- 
dustrije bo pra.v tako Izvršni 
svet izoblikoval na temeljih 
planov in Resolucije, ki bo 
sprejeta za leto 1977. 

Tov. Franc Kirn, Novo me- 
sto, delegat zbora združenega 
dela za 17. okoliš (območje) 
Skupščine SR Slovenije je 
postavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Ali ima lastnost — status 
kmeta-zavarovanca tudi ose- 
ba, ki ima pravico do zdrav- 
stvenega varstva kot ožji dru- 
žinski član (zakonec), oprav- 
lja pa kmetijsko dejavnost 
kot svoj edini (glavni) po- 
klic in je tudi lastnik kme- 
tijskega zemljišča ter zaveza- 
nec davka od osebnega do- 
hodka iz kmetijske dejav- 
nosti? 

V zvezi s prednjim vpra- 
šanjem prosim za razlago 16. 
člena zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov, Uradni 
list SRS, št. 13/72 do 29/75 
ter 94. člena Statuta občin- 
skih zdravstvenih skupnosti, 
ki so združene v Regionalno 
zdravstveno skupnost Novo 

mesto, Uradni list SRS, št. 
21/76, ki določajo pogoje 
oziroma opredeljujejo pojme 
lastnosti zavarovanca (zava- 
rovane osebe) kot podlage za 
pridobitev pravice do starost- 
ne pokojnine?« 

Na vprašanje je odgovorila 
Anka Tominšek, podsekretar- 
ka v republiškem sekretaria- 
tu za delo: 

Iz vprašanja delegata izha- 
ja, da je zakonec lastnika, ki 
opravlja kmetijsko dejavnost 
kot svoj edini (glavni) po- 
klic in je tudi lastnik kmetij- 
skega zemljišča in zavezanec 
davka od osebnega dohodka 
iz kmetijske dejavnosti, za- 
varovanec delavskega zavaro- 
vanja. 

16. člen zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov, 
veljaven do konca leta 1975, 
je izključeval iz starostnega 
zavarovanja kmetov družin- 
ske in gospodinjske člane 

S 



oseb, bi so bili obvezno 
zdravstveno zavarovani v de- 
lavskem zavarovanju. Torej 
te osebe niso mogle imeti 
lastnosti zavarovanca v sta- 
rostnem zavarovanju kme- 
tov. Spremenjeno besedilo 
16. člena zatona, kd velja od 
1. januarja 1976 dalje, ne 
širi kroga zavarovancev v 
starostnem zavarovanju kme- 
tov. Taiko je razlagala in upo- 
rabljailaja, in tudi sedaj raz- 
laga in uporablja, določbo 
16. člena citiranega zakona 

Skupnosit starostnega zavaro- 
vanja kmetov, takšno upora- 
bo pa potrjuje tudi sodna 
praksa. Pripominjamo, da je 
bila sprememba 16. člena 
nujna zaradi pravno-tehničnih 
razlogov, ker je prenehal vć- 
Ijati zakon o zdravstvenem 
zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varsitva 
iz leta 1970, na katerega se 
je skliceval 16. člen zakona 
o starostnem zavarovanju 
kmetov. 

republiškega proračuna, bi 
bio v republiškem proraču- 
nu za te potrebe treba zago- 
toviti določena večja srad- 

ZBOR OBČIN — 29. 12. 1976 

V kakšnem obsegu se bodo spremenili 

občinski predpisi o davku od prometa 

proizvodov in storitev? 

Darinka Jenšterle je v ime- 
nu skupine delegatov za go- 
spodarsko področje 10. oko- 
liša iz Radovljice v delegat- 
skem vprašanju v zvezi s 
spremembami na področju 
obdavčenja s posebnim re- 
publiškim prometnim dav- 
kom navedla, da je bilo de- 
legacijam pojasnjeno, da se 
bodo verjetno spremenili ob- 
činski predpisi s tega po- 
dročja, vendar še ni zjnano v 
kakšnem obsegu. 

V zvezi s tem delegacija 
sprašuje: 

— v kak šnem obsegu se 
bodo spremenili občinski 
predpisi o davku od prome- 
ta proizvodov in storitev in 
zakaj, če bo prišlo do teh 
sprememb, ni to izvedeno 
istočasno s spremembo re- 
publiškega predpisa; 

— posebej še opozarja da 
večkratne spremembe teh 
predpisov povzročajo delov- 
nim organizacijam obiilo do- 
datnega dela zaradi inven- 
turnih popisov in spremem- 
be cen. 

Odgovor je posredoval Dra- 
gan Mozetič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za fi- 
nance: 

V vprašanju delegacije je 
verjetno mišljena prerazde- 
litev občinskega in republiš- 
kega posebnega prometnega 
davka za katero bi se bdio 
potrebno odločiti ob spre- 
membi sistema dodeljevanja 
dopolnilnih sredstev občinam. 
V situaciji ko odpade vza- 
jemno, dogovorjeno preliva- 
nj e sredstev med občinami, 
ki se izvajajo na podlagi do- 
govora o splošni porabi v 
občinah in ko naj bi se do- 
polnjevanje v celotnem po- 
trebnem obsegu, izvajalo iz 

stva. Za zagotovitev teh sred- 
stev pa bi bilo potrebno iz- 
vesti določeno prerazdelitev 
posebnega prometnega dav- 
ka; glede na pomen tega dav- 
ka, katerega realizacija je 
v večji meri skoncentrirana 
na določena središča za moč- 
neje razvito trgovsko mrežo 
je utemeljeno, da se preraz- 
delitev virov dohodkov med 
družbenopolitičnimi skupnost- 
mi izvaja prek tega davka. 

Odločitev, da se iz razlo- 
gov, ki so bili na današnjem 
zasedanju pojasnjeni, za pr- 
vo polletje 1977 sprejme za- 
časno financiranje družbeno- 
političnih skupnosti, odlaga 
potrebo po prerazdelitvi pro- 
metnega davka zaradi zbira- 
nja sredstev v republiškem 
proračunu za potrebe dopol- 
njevanja občinskih proraču- 
nov, zato do sprememb v ob- 
činskem posebnem promet- 
nem davku na katere se na- 
naša vprašanje v tem času 
ne bo prišlo. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR — 29. 12./ 

1976 

Proizvodnja in prodaja montažnih 

betonskih elementov za gradnjo hal v 

neenakem položaju s proizvajalci 

železnih konstrukcij 

Tov. Lojze Cepuš, delegat 
družbenopolitičnega zboira 
Skupščine SR Slovenije je 
postajvil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Na osnovi podatkov pro- 
izvajalcev armiranobetonskih 
hal predvidevamo, da bodo 
ti do konca leta 1976 proiz- 
vedli 300 tisoč kv. m, oziro- 
ma 250 tisoč. Proizvodne 
zmogljivosti trenutno znašajo 
na podlagi zbranih podatkov 
750 tisoč kv. m letne proiz- 
vodnje, torej so kapacitete 
izkoriščene samo 40-odstotno. 
Ce primerjamo proizivođmjo 
armiranobetonskih hal v letu 
1975 s proizvodnjo 1976 opa- 
zimo 50-odstotni padec, in si- 
cer smo v letu 1975 proizved- 
li 504.962 kv. m, v letu 1076 
pa samo 216.442 kv. m. 

Menimo, da je eden od bi- 
stvenih vzrokov za padec 
proizvodnje kreditna nespo- 
sobnost proizvajalcev armira- 
nobetonskih hal. Investitorji 
se namreč vse bolj odločajo 
za objekte, za katere proiz- 
vajalci nudijo kredit, ki pa 
ga OZD s področja gradbe- 
ništva nimajo. 

Proizvajalci armiranobeton- 
skih konstrukcij niso uvršče- 
ni v selektivni spisek za kre- 
ditiranje serijske opreme. 
Zato banke ne smejo namen, 
sko kreditirati proizvodnjo 
armiranobetonskih elemen- 
tov iz naslova kredita za se- 
rijske opreme. 

Dejstvo je, da so ti proiz 
vaj alci na tržišču v neenako 
pravnem položaju s proizva 
j alci železnih konstrukcij, ka 
terih proizvodnja je namen- 
sko kreditirana s krediti za 
serijsko proizvodnjo. 

Zato postavljam Izvršnemu 
svetu naslednje vprašanje: 

Ali ni mogoče, da bi tudi 
ta proizvodnja dobila mesto 
na spisku opreme, ki je na- 
mensko kreditirana iiz kredi- 
tov za serijsko proizvodnjo?« 

Odgovor sta pripravila re- 
publiška sekretarka za fi- 
nance Milica Ožbič in repub- 
liški sekretar za industrijo 
Ivo Klemenčič: 

Kot je tov. Lojze Cepuš — 
delegat družbenopolitičnega 
zbora skupščin? SR Sloveni- 

je pravilno ugotovil, da je 
proizvodnja in prodaja mon- 
tažnih betonskih elementov 
za izgradnjo prirodnih skla- 
diščnih ta drugih (hal) ob- 
jektov v neenakem položaju 
glede kreditiranja investitor- 
jev s proizvajalci železnih 
konstrukcij, lahko zapišemo, 
da omenjena problematika ni 
noiva in je čedalje pogostejši 
predmet razprav na raznih 
ravneh zlasti v zadnjem letu, 
ko je problem prerasel mož- 
nosti kreditiranja hal same 
gradbene operative. 

Seznam izdelkov iz serij- 
ske proizvodnje je bil dolo- 
čen in osvojen pred približ- 
no dvema letoma na GZS na 
predlog komisije za kreditno 
monetarne odnose pri GZS 
za selektivno kreditiranje op- 
reme in ladij v Jugoslaviji. 
Dejstvo je, da v času izde- 
lave liste proizvodov ni bilo 
dovolj sredstev za kreditira- 
nje opreme in serijske pro- 
izvodnje za vse predlagane 
panoge in zahteva za. vklju- 
čitev v listo ni bila osvojena, 
ker pač ta problem še ni 
imel teh razsežnosti kot se- 
daj. Kapacitete so bile manj- 
še, uvajale so se še vedno 
nove (predvsem uvožene) te- 
hnologije za izdelovanje raz- 
nih konstrukcij od ložnih, 
ravnih idr., ne da bi se se- 
danji proizvajalci resno vpra- 
šali za možnosti plasmana 
svojih izdelkov v naslednjih 
letih in s tem izkoriščenost 
načrtovanih in že obstoječih 
proizvodnih kapacitet. Tre- 
nutno se ukvarja v SR Slo- 
veniji 12 OZD s proizvodnjo 
montažnih armiranobeton- 
skih izdelkov predvsem za 
hale s skupno kapaciteto 
750.000 kv. m pokritih povr- 
šin. Izkoriščenost v letu 1976 
pa je po podatkih Biroja 
gradbeništva samo 40 odst. 
(do 300.000 kv. m) kar je 
brez dvoma veliko nazadova- 
nje z ozirom na leto 1975 
(nad 500.000 kv. m). K tako 
izrazito hitremu padcu pro- 
izvodnje in prodaje pa ni 
vzrok samo v neenakoprav- 
nem položaju glede na kre- 
ditne možnosti gradbenih iz- 
vajalcev teh elementov z ozi- 
rom na kovinske, ampak tu- 
di spremenjen način financi- 
ranja in zagotovitve vseh po- 
trebnih sredstev za investi- 
cije, evidentiranje investicij 
pri GZS in nenazadnje slabši 
finančni rezultati OZD v le- 
tu 1976. Vsi ti vzroki in še 
mnogi drugi so vplivali na 
investitorje in njihove odlo- 
čitve glede realizacije že pri- 



pravljenih programov oziro- 
ma načrtovanje novih. 

V letu 1977 se pričakuje 
In je tudi zapisano v samo- 
upravnih sporazumih, dru- 
žbenih dogovorih in resolu- 
ciji oživljanje investicijske 
dejavnosti s čemer bo marsi- 
katera ovira, ki sedaj pesti 
proizvajalce serijskih armira- 
nobetonskih montažnih ele- 
mentov avtomatsko odpadla. 

dede možnosti kreditira- 
nja armiranobetonskih mon- 

tažnih konstrukcij in vpis v 
seznam opreme, ki se na- 
msnsfco kreditira pa lahko 
povemo, da je bil postopek 
že večkrat sprožen in tudi 
obravnavan v IO — TOZD 
gradbeništvo in IGM prt 
GZS, kjer je bil tudi sprejet 
sklep, da je potrebno doseči 
pri komisiji za kreditno mo- 
netarna vprašanja GZJ, da 
se omenjena serijska proiz- 
vodnja sprejme v seznam 
opreme, ki se namensko kre- 

ditira v letu 1977, kot je bila 
kreditirana do vključno le- 
ta 1974. 

Sklep je bil posredovan 
komisiji pri GZJ in je bil 
tudi obravnavan 9. decem- 
bra 1976 na 19. redni seji. Iz 
zapisnika seje je razvidno, 
da je bil predlog v komisiji 
GZS ugodno sprejet. Tudi 
sklep št. 9 iz omenjenega 
zapisnika je jasen in nedvo- 
umen, ko je govora o zago- 
tovitvi kreditov za proizvod- 

njo montažnih armiranobe- 
tonskih konstrukcij v okviru 
selektivne kreditne politike 
za leto 1977 na istih načelih 
kot je urejeno kreditiranje 
kovinskih konstrukcij. Sklep 
je bil posredovan združenju 
bank v Jugoslaviji. 

Iz navedenega je torej raz- 
vidno, da so bili storjeni uk- 
repi za zagotovitev kreditnih 
pogojev za tovrstno proiz- 
vodnjo in pričakovati je, da 
bo ugodno rešeno. 

Iz Skupščine 
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Zagotoviti učinkovitejše izkoriščanje dela 

in sredstev v letošnjem letu 

• Ena od osnovnih nalog politike razvoja v letu 1977 je zagotoviti uresničevanje 
dinamike in strukturnih sprememb, ki so določene s srednjeročnim planom 

• Rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva v naslednjem letu bo okrog 
5,5 odstotka, pri tem v industriji 6 ter v kmetijstvu 3-odstotna 

• Predvideno je, da bo rast zaposlenosti in produktivnosti dela v družbenem 
sektorju okrog 3-odstotna, povečanje osebne porabe pa okrog 4,5-odstotno 

• Do 30. junija 1977 bodo veljale sedanje premije, regresi in kompenzacije 
v kmetijstvu 

• V letošnjem prvem polletju bodo republike in pokrajine sklenile dogovor 
o osnovnih elementih skupne stanovanjske politike 

® Dolgoročno poslovno in dohodkovno povezovanje proizvodnih in prometnih 
organizacij 

® Večina sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo porabljenih za hitrejši 
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

Po zelo intenzivnem delu 
in usklajevanju stališč o pri- 
pombah in predlogih skup- 
ščin repuiblik in pokrajin 
glede Osnutka resolucije o 
uresničevanju Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 v letu 
1977 (AS 407) je Zbor repub- 
lik in pokrajin — na svoji 
seji 24. decembra 1976 — 

sprejel Resolucijo, za katero 
so se izrekle vse delegacije 
republik in pokrajin. S tem 
je bila v delegatski skupščini 
uspešno končana še ena ve- 
lika in odgovorna naloga. 

Ker smo v glasilu Skup- 
ščine SFRJ prikazali vse faze 
dela na tej listini in tudi 
vsebino glavnih pripomb, ki 
so bile dane k Osnutku reso- 

lucije, v tej številki glasila 
prikazujemo le najvažnejše 
dele Resolucije, ki je plod 

Resolucija nalaga vsem no- 
silcem pravic in obveznosti 
družbenega planiranja, da v 
letu 1977 osredotočijo svelo 
ekonomsko politiko in aktiV- 

konstruktivnega usklajevanja 
stališč delegacij republik in 
pokrajin. 

nost na pospešeno uresniče- 
vanje ustavnih rešitev na vseh 
področjih gospodarskega in 
družbenega življenja. Hkrati 
navaja, da je treba voditi 

LETO POMEMBNIH SPREMEMB 
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takšno politiko razvoja, s ka- 
tero bo v tem letu srednje- 
ročnega plana zagotovljeno 
uresničevanje dinamike in 
strukturnih sprememb, ki so 
določene z Družbenim pla- 
nom Jugoslavije. Zagotavlja- 
nje pogojev za učinkovitejše 
koriščenje dela in sredstev 
ter uresničevanje načela de- 
litve po delu in rezultatih 
dela prav tako pomenijo bi- 
stvene elemente politike v 

OSNOVNI CILJI RAZVOJA 

Poudarjajoč, da ustavno 
organiziranje združenega dela 
in celotne družbe, kot tudi 
višja kvaliteta gospodarjenja, 
omogočajo doseganje boljših 
rezultatov, so z Resolucijo 
določeni tile cilji, ki jih ve- 
lja doseči v letu 1977: 

— okrog 5,5-odstotna rast 
družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva, pri tem 
v industriji 6-odstotna in v 
kmetijstvu okrog 3-odstotna, 
vsi napori družbe pa naj bo- 
do naravnani na ustvarjanje 
stabilnejših in kvalitetnejših 
temeljev za doseganje še hi- 
trejše gospodarske rasti; 

— okrog 3-odstotna rast za- 
poslenosti in produktivnosti 
dela v družbenem sektorju, 
s tem da se pri hitrejši go- 
spodarski rasti povečuje de- 
lež produktivnosti v rasti 
družbenega proizvoda; , 

— okrog 6,8-odstotno pove- 
čanje celotnih investicij, pri 
tem naj bi bilo povečanje 
celotnih gospodarskih inve- 
sticij okrog 7-odstotno, go- 

V Resoluciji so nadrobno 
našteti tudi drugi cilji eko- 
nomske politike. Med dru- 
gim se opozarja, da je tre- 
ba dosledneje izvajati dogo- 
vor o razvoju dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen za re- 
alizacijo dogovorjene politike 
družbenega razvoja Jugosla- 
vije. Foudarjeno je tudi, da 
mora pospešeno investiranje 
v te dejavnosti sloneti na sa- 
moupravnem združevanju 
sredstev zainteresiranega go- 
spodarstva in na pravočas- 
nem usmerjaju dogovorjene- 
ga dela inozemskih sredstev 

letu 1977. Tako bo izboljšana 
splošna kvaliteta gospodarje- 
nja, s tem pa se bo poveče- 
vala akumulativna in repro- 
dukcijska sposobnost organi- 
zacij združenega dela. 

Izboljševanje splošne in 
posamične produktivnosti de- 
la bi moralo — je poudarje- 
no v Resoluciji — napraviti 
leto 1977 za leto pomembnih 
sprememb pri krepitvi gos- 
podarjenja. 

spodarskih investicij v os- 
novna sredstva okrog 8,5-od- 
stotno, v stanovanjsko iz- 
gradnjo okrog 7-odstotno, v 
druge negospodarske namene 
(brez komunalno-stanovanj- 
ske infrastrukture) pa okrog 
3,5-odstotno; 

— okrog 4,5jodstotao pove- 
čanje osebne porabe, rast 
splošne in skupne porabe pa 
počasnejša od rasti družbe- 
nega proizvoda; 

— okrog 6,5-odstotno pove- 
čanje izvoza blaga in storitev, 
povečanje uvoza blaga in sto- 
ritev pa bodi okrog 8-odstot- 
no, tako da bo deficit plačil- 
ne bilance manjši od popreč- 
ja, predvidenega s planom; 

— rast cen in življenjskih 
stroškov naj ne bo višja od 
rasti v letu 1976; 

— hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik, 
zlasti pa SAP Kosava, v skla- 
du s politiko, določeno z 
Družbenim planom Jugosla- 
vije. 

za razvoj teh dejavnosti. 
Važna je določba Resolu- 

cije, s katero je nosilcem 
planiranja, ki še niso sprejeli 
svojih planov razvoja, nalo- 
ženo, da čimprej sprejmejo 
takšne plane za obdobje 
1976—1980, kakor tudi samo- 
upravne sporazume, s kateri- 
mi se zagotavlja uresničeva- 
nje srednjeročnih planov raz- 
voja. 

Poleg tega Resolucija dolo- 
ča posebne naloge organov 
federacije, republik in pokra- 
jin. Tako je med drugim or- 
ganom federacije zastavljena 

naloga, da pospešijo spreje- 
manje preostalih zakonov, s 
katerimi so urejeni temeljni 
pogoji gospodarjenja, da 
spremljajo izvajanje zakonov, 
zlasti Zakona o združenem 
delu, kakor tudi da doprina- 
šajo k žboljševanjj-u sistema 
dogovarjanja republik in av- 
tonomnih pokrajin o vseh 
vprašanjih skupnega pomena. 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo v svoji pristoj- 
nosti ukrepale za uresničeva- 
nje sistemskih sprememb. S 
temi ukrepi bodo med dru- 
gim spodbujale združevanje 
dela in sredstev ter organizi- 
ranje gospodarstva po ustav- 
nih načelih. Zavoljo spodbu- 
janja hitrejšega razvoja gos- 
podarsko manj razvitih re- 
publik in SAiP Kosova, bodo 
družbenopolitične skupnosti 
v skladu s svojimi družbeni- 
mi plani čimprej predpisale 
merila za združevanje sred- 
stev na samoupravni podlagi 
za skupna vlaganja v razvoj- 

DELITEV DOHODKA 

Zavzemajoč se za pospe- 
ševanje gospodarske rasti, se 
v Resoluciji našteva ukrepe, 
ki naj omogočijo doseganje 
tega cilja. Tako bo med dru- 
gim v prvem polletju leta 
1977 izdan zvezni zakon, s ka- 
terim bodo določeni temelji 
sistema kompenzacij. Prida- 
no pa je, da bo do 30. juni- 
ja 1977 ostalo pri sedanjih 
premijah, regresih in kom- 
penzacijah, glede na to, da 
ni sklenjen dogovor republik 
in pokrajin o agroindustrirj- 
skem kompleksu. 

V Resoluciji je posebna 
pozornost odmerjena prob- 
lemom, ki so poveeani z us- 
merjanjem in izločanjem 
sredstev iz dohodka združe- 
nega dela materialne proiz- 
vodnje za posamezne name- 
ne porabe. V vrsti stališč o 
tem kompleksu problemov 
so poudarjena tuidi tista, ki 
določajo, da organizacije 
združenega dela usklajujejo 
akontacije osebnih dohodkov 
z dohodkom, in sicer pri 
sprejemanju periodičnih ob- 
računov in razpravi o le-teh. 
Pri tem ne smejo biti ogro- 
ženi s planom določeni pro- 
porci delitve. Končen obra- 

Resolucija vsebuje cilje in 
ukrepe, Id jih je treba do- 
segati oziroma izvajaiti v vr- 
sti gospodarskih panog in 
dejavnosti. Tako je npr. pod- 
črtano, da je treba pospeše- 

ne programe. To bo storjeno 
v skladu z Zakonom o stal- 
nih sredstvih Sklada federa- 
cije in z Družbenim planom 
Jugoslavije. 

Delavci v združenem delu 
bodo izpolnili svojo poglavit- 
no družbeno obveznost, če 
bodo — kot je poudarjeno v 
Resoluciji — svojo organizaci- 
jo in delovanje ter združeva- 
nje dela in sredstev povsem 
uskladili z Zakonom o zdru- 
ženem delu in z drugimi za- 
konskimi rešitvami, zasnova- 
nimi v Ustavi. 

Skupna obveznost vseh no- 
silcev družbenega planiranja 
— naknadno določena pri 
usklajevanju stališč o Osnut- 
ku resolucije — je intenzivi- 
ranje dela pri idzelavi anan- 
stveno-strokovne podlage, po 
kateri bodo predložena me- 
rila za ugotavljanje stopnje 
razvitosti republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju 
po letu 1980. 

čun osebnih dohodkov se do- 
loči — je poudarjeno v Re- 
soluciji — z zaključnim ra- 
čunom temeljne organizacije 
združenega dela. 

V republikah in pokraji- 
nah je treba določiti bilance 
sredstev in sistem obveznosti 
ter akontacij za zadovoljeva- 
nje splošnih in skupnih po- 
treb v letu 1977. V Resoluciji 
je poudarjeno, da velja pri 
tem upoštevati krepitev aku- 
mulacijske in reprodukcijske 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

V Resolucijo je naknadno 
vneseno stališče, s katerim 
so določene naloge onih or- 
ganizacij združenega dela, ki 
so v letu 1976 poslovale ali 
ki bodo v letu 1977 poslova- 
le z izgubo. Takšnim je obe- 
nem z drugimi zainteresira- 
nimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi nalo- 
ženo, da takoj po sprejetju 
zaključnih računov za leto 
1976 oziroma periodičnih ob- 
računov v letu 1977 preučijo 
vzroke takšnega poslovanja 
ter da v mejah svojih pravic 
in dolžnosti ukrepajo kot je 
predvideno v Zakonu o zdru- 
ženem delu. 

vanje svobodnega združeva- 
nja individualnih kmetijskih 
gospodarstev spodbujati z 
razvojem kmečkega zadruž- 
ništva, s sodelovanjem z dru- 
žbenim sektorjem in z dru- 

OBVEZNOSTI NOSILCEV PLANIRANJA 
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gimi oblikami sodelovanja 
na dolgoročni podlagi. 

Predvideni so tudi ukrepi 
za bolj dinamičen in stabil- 
nejši razvoj živinoreje ter za 
zboljšanje ekonomskega po- 
ložaja te proizvodnje. Vnese- 
no je novo stališče, v kate- 
rem je rečeno, da se bo v 
letu 1977 nadaljeval proces 
modernizacije morskega ri- 
biškega ladjevja ter pospe- 
šilo sklepanje sporazuma o 

BISTVENE SPREMEMBE \ 
POLITIKI 

Pospešitev stanovanjske iz- 
gradnje je dobilo posebno 
mesto v Resoluciji. V ta na- 
men bodo narejeni ustrezni 
programi v republikah, po- 
krajinama, v občinah, kra- 
jevnih skupnostih in v orga- 
nizacijah združenega dela. 
Poudarjeno je, da morajo ti 
dokumenti prinesti nekatere 
bistvene spremembe v stano- 
vanjsko politiko. Tako je 
med drugim rečeno, da je 
treba povečati delež zaseb- 
nih sredstev v celotnih sred- 
stvih za stanovanjsko izgrad- 
njo. Po drugi plati bi morali 
v organizacijah združenega 
dela in v stanovanjskih inte- 
resnih skupnostih z varčeva- 
njem in z ugodnejšimi kre- 
diti poslovnih baok spodbu- 
jati izgradnjo stanovanj v 
etažni lasti, individualnih in 

ZATIRANJE INFLACIJE IN 
Ob poudarku, da bodo 

imeli delavci v združenem 
delu odločilen vpliv na obli- 
kovanje cen svojih proizvo- 
dov in storitev, je v Resolu- 
ciji hkrati predvideno, da 
družbenopolitične skupnosti 
v okviru svojih pristojnosti 
samostojno in z medseboj- 
nim dogovarjanjem določajo 
področja, za katera bodo ce- 
ne in druge bistvene elemen- 
te politike cen določali na 
podlagi družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih spora- 
zumov. Podčrtano je tudi, da 
ho okrepljeno delo pri izdaji 
Zakona o temeljih sistema in 
družbeni kontroli cen. 

Zelo nadrobno so razčle- 
njeni ukrepi in akcije, ki 
bodo storjene za zatiranje in- 
flacije in vzpostavljanje sta- 
bilnejših odnosov na trgu. 
Izhajajoč iz jasno izobliko- 
vanih ciljev, bodo Zvezni iz- 
vršni svet in izvršni sveti re- 

razvoju ribištva na odprtem 
morju. 

Kar zadeva proizvodnjo in 
plasma opreme in ladij bo 
oblikovana posebna finančna 
organizacija za kreditiranje 
njihovega izvoza in za izva- 
janje investicijskih del v tu- 
jini. Sklenjen bo tudi dogo- 
vor republik in pokrajin o 
kreditiranju prodaje doma- 
če opreme in ladij na pod- 
lagi meril, določenih z Dru- 
žbenim planom Jugoslavije. 

STANOVANJSKI 

družinskih hiš, kakor tudi 
delež osebnih sredstev pri do- 
delitvi družbenega stanovanja 
v uporabo. 

Glede ekonomskih stanarin 
je zavzeto stališče, da jih je 
treba uvajati v skladu s 
sprejeto politiko cen ob 
hkratnem razvijanju solidar- 
nosti in socialne varnosti 
uporabnikov stanovanj. 

Stališče Resolucije, ki je 
bilo naknadno vneseno, dolo- 
ča, da bo v prvem polletju 
leta 1977 sklenjen dogovor 
republik in pokrajin o te- 
meljnih elementih skupne 
stanovanjske politike. 

Resolucija našteva tudi uk- 
repe, ki bodo storjeni v do- 
meni zaposlovanja in v raz- 
voju gospodarjenja na pod- 
lagi osebnega dela. 

STABILIZACIJA TRGA 
publik ter pokrajin v janu- 
arju 1977 sklenili Dogovor o 
izvajanju politike cen. 

Zboljševanje preskrbljeno- 
sti prebivalstva in večja or- 
ganiziranost domačega trga 
sta dve zelo pomembni nalogi 
vseh družbenopolitičnih skup- 
nosti. Med ukrepi, ki so 
predviđeni v tej smeri, velja 
omeniti obveznost republik 
in pokrajin, da določijo, za 
katere proizvode in v kate- 
rih okoljih bodo oblikovali 
rezerve. V skladu z načelom, 
da mora biti politika blagov- 
nih rezerv bolj v funkciji sta- 
bilizacije in rasti proizvod- 
nje, je v Resoluciji poudar- 
jeno, da je treba določiti 
pogoje financiranja in me- 
rila za intervencije z rezer- 
vami. 

Novost v končnem besedilu 
Resolucije je stališče, v ka- 
terem je predvideno, da bodo 

* dogovori v republikah in 
pokrajinama storjeni ukrepi 
in zastavile akcije za dolgo- 
ročno poslovno in dohodkov- 

EKONOMSKI ODNOSI S 

Nadaljnji krepitvi položaja 
naše države v mednarodni 
menjavi in izpopolnjevanju 
celotnega sistema ekonom- 
skih odnosov s tujino je po- 
svečena posebna točka Reso- 
lucije. V tej domeni je pred- 
videno predvsem to, da je 
treba predpise o zunanjetr- 
govinskem in deviznem po- 
slovanju s tujino dograjevati 
in izpopolnjevati za učinko- 
vito uporabo vse do sprejetja 
in uveljavitve novih sistem- 
skih zakonov. Poudarjeno je 
tudi, da je treba v letu 1977 
opraviti priprave za uvelja- 
vitev novih zakonskih predpi- 
sov o zunanjetrgovinski me- 
njavi in o deviznem poslo- 
vanju. 

Glede na obseg in pomen 
gradbene in investicijske ak- 
tivnosti v tujini bo dana 
spodbuda za sklepanje samo- 
upravnega sporazuma zainte- 
resiranih organizacij združe- 
nega dela o pogojih izvaja- 
nja in sodelovanju na tem 
področju. 

Tvarina zadolževanja v tu- 

KREDITNO-MONETARNA 
Tudi ukrepi, ki bodo stor- 

jeni za uresničevanje kredit- 
no-monetarne politike, so do- 
bili svoje mesto v Resolu- 
ciji. 

Ustvarjeni bodo ugodnejši 
pogoji za prenos vrednostnih 
papirjev kot plačilnega sred- 
stva, pozornost bo posvečena 
razvoju ustreznih organiza- 
cijskih oblik, ki omogočajo 
lažji kup in prodajo teh pa- 
pirjev oziroma varnost pri 
teh operacijah. 

Treba je voditi takšno po- 
litiko obrestnih mer, s kate- 
ro se bodo pocenili stroški 
denarja in kredita, ne da bi 
bilo ogroženo spodbujanje 
varčevanja in ponudbo fi- 
nančnih sredstev. Rezultat 
tega bodi omilitev pritiska 
pogodbenih obveznosti na 
stroške poslovanja in stimu- 
liranje vlaganj v osnovna 
sredstva gospodarstva. 

Na koncu velja omeniti, da 
bo najkasneje dva meseca po 
sprejetju odloka o uresniče- 
vanju ciljev in nalog skupne 
emisijske, denarne in deviz- 
ne politike ter skupnih teme- 
ljev kreditne politike v leta 

no povezovanje prometnih 
in proizvodnih organizacij 
združenega dela na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

TUJINO 

jini je naknadno vključena 
v besedilo Resolucije. Rezul- 
tat usklajevanja stališč in 
formulacija, v kateri je sta- 
lišče, da bo z dogovorom 
med federacijo, republikami 
in pokrajinama urejena raz- 
poreditev zadolževanja v tu- 
jini na republike in pokraji- 
ni. S posebnim zveznim za- 
konom bo urejena razpore- 
ditev zatečenih dolgov v tu. 
jini na uporabnike. Zelo po- 
membno je tudi stališče, da 
bodo dopolnilna inozemska 
sredstva — v skladu z dogo- 
vorom republik in pokrajin 
— usmerjena med drugim v 
razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sava, kakor tudi v moderni- 
zacijo tiste proizvodnje, kd 
je posebnega pomena za po. 
večanje izvoza in za zado- 
voljevanje domačih potreb. 
Pri tem bodo sredstva Med- 
narodne banke za obnovo in 
razvoj uporabljena večinoma 
za hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. 

POLITIKA 
1977 sklenjen sporazum po- 
slovnih bank o selektivnem 
kreditiranju in pogojih kre- 
ditiranja prednostnih nalog. 

V Resoluciji je poleg dru- 
gega določeno, da bo Skup- 
ščina SFRJ v prvem polletju 
1977 — na podlagi dokumen- 
tacije, ki jo bo pripravil 
Zvezni izvršni svet — opra- 
vila temeljito razpravo o 
Proračunu federacije. Namen 
te razprave je usklajevanje 
obsega in uporabe sredstev 
Proračuna federacije z Reso- 
lucijo in s predpisi o finan- 
ciranju funkcij in obveznosti 
federacije. 

V zaključnih točkah Reso- 
lucije je rečeno, da bodo 
pravočasno sprejeti posebni 
ukrepi, ki so sestavni del 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je. Določeno je tudi, da bo 
v letu 1977 narejen predlog 
izhodiščnih osnov in pro- 
gram ukrepov za medsebojno 
vsebinsko in metodološko 
povezovanje informacijskih 
sistemov na vseh ravneh. Na- 
men tega je združenemu de- 
lu zagotoviti boljše spremlja- 
nje izvajanja družbenih pla- 
nov in resolucij. 
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S široko družbeno akcijo zagotoviti izvajanje 

politike razvoja   

• Socialistična zveza bo vodila akcijo za vsebinsko izvajanje Zakona o združenem 
delu in za pravočasno sprejemanje in izvajanje planov v vseh organizacijah združenega 
dela in skupnostih 

@ Usmeriti aktivnosti na krepitev materialne osnove in reprodukcijske sposobnosti 
združenega deia, povečanje delovne storilnosti in odpravljanje vzrokov, ki povzročajo 
rast cen 

# Za dosledno uresničevanje politike ekonomske stabilizacije je potrebna večja 
aktivnost delovnih ljudi v organizacijah združenega dela 

© Organizirati in širiti mladinske delovne akcije, ki so dobile vse družbeno priznanje 
in ekonomsko opravičilo 

© SZDL se bo zavzemala za produktivno zaposlovanje in delovno angažiranje 
prebivalstva, še zlasti mladih strokovnih kadrov in žensk 

® Dalje razvijati delegatske odnose v združenem delu in skupščinskem sistemu 

Predsedstvo Zvezne kon- 
ference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Jugoslavi- 
je je sprejelo Akcijski pro- 
gram uresničevanja politike 
družbenoekonomskega razvo- 
ja, v 1. 1977. Program je do- 
stavljen tudi Skupščini SFRJ 
ter se bodo z njim seznani- 
li delegati v obeh skupščin- 
skih zborih. 

Ko poudarja družbenopoli- 
tični pomen Resolucije, Pred- 
sedstvo Zvezne konference 

SZDLJ najprej navaja, - da 
so bili v 1. 1976 v naši drža- 
vi doseženi pomembni rezul- 
tati v družbenoekonomskem 
razvoju. Kažejo se predvsem 
v samoupravnem delovanju 
delavcev in oživljanju gospo- 
darske aktivnosti. Hkrati pa 
so se pokazala tudi negativ 
na gibanja, zlasti v porastu 
stroškov poslovanja, življenj- 
skih stroškov, zmanjševanju 
akumulativnosti gospodarstva 
in druga. 

spodarstva ter sploh učinko- 
vitejše gospodarjenje in kre- 
pitev akumulativne sposob- 
nosti združenega dela ter 
odpravljanje vzrokov izgub. 

Takšne aktivnosti Sociali- 
stične zveze v tem letu bo 
spremljalo samoupravno in- 
teresno povezovanje gospo- 
darskih in družbenih dejav- 
nosti na podlagi svobodne 
menjave dela, kakoir tudi sa- 
moupravno urejanje odnosov 
med organizacijami združene- 

ga dela proizvodnje, prome- 
ta in družbenih dejavnosti. 
Ustrezno mesto v teh akci- 
jah gre vsestranski obravna- 
vi družbenoekonomskih od- 
nosov na področju stanovanj, 
turizma, prometa, bančni- 
štva, kmetijstva itn., kakor 
tudi doslednemu uresničeva- 
nju koncepta splošne ljud- 
ske obrambe in krepitvi sa- 
mozaščite ter realizaciji no- 
vih programov varčevanja z 
namenom učinkovitejšega go- 
spodarjenja. 

ŠIROKA DRUŽBENA AKCIJA SZDLJ 

Socialistična zveza bo le- 
tos, vzporedno z aktivnostmi 
na vsebinskem izvajanju Za- 
kona o združenem delu in 
drugih sistemskih rešitvah, 
vodila široko akcijo za pra- 
vočasno sprejemanje in iz- 
vajanje planov v vseh orga- 
nizacijah združenega dela in 
skupnostih, zavzemala se bo 
za samoupravno reševanje bi- 
stvenih vprašanj s področja 
proizvodnje in prometa, za 
neposredno odlooanije delov- 
nih ljudi o pridobivanju in 
delitvi ustvarjenega dohodka, 
o investicijah in skupnih 
vlaganjih, o delitvi sredstev 

za skupne potrebe, življenj- 
skem standardu in socialni 
politiki. 

Podčrtano je tudi, da bo- 
do aktivnosti naravnane na 
krepitev materialne osnove 
in reprodukcijske sposobno- 
sti združenega dela, poveča- 
nje delovne storilnosti in 
odpravljanje vzrokov, ki pov- 
zročajo naraščanje cen. Za- 
konske in pogodbene obvez- 
nosti morajo biti v skladu 
z materialnimi možnostmi in 
zasnovane na Zakonu ozdru 
ženem delu. Nujno je širše 
povezovanje in samoupravno 
intresno organiziranje go 

DOSLEDNO IZVAJANJE POLITIKE STABILIZACIJE 
je na vseh področjih dela, 
zlasti pa v dejavnostih, ki 
zadovoljujejo osnovne potre- 
be delovnih ljudi in obča- 
nov, še bolj odgovorno izvr- 
ševali svoje obveznosti. 

mi mi   luninim umili 

1 PREDSEDSTVO ZVEZNE KONFERENCE SZDLJ | 
1 — AKCIJSKI PROGRAM URESNIČEVANJA PO- | 
I LITIKE DRUŽBENO EKONOMSKEGA RAZVOJA = 
! V LETU 1977 | 

  mi       

V tej listini je posebno 
poudarjeno, da bo težišče 
vseh aktivnosti Socialistične 
zveze v letu 1977 naravnano 
na čim doslednejše uresni- 
čevanje politike ekonomske 
stabilizacije, s katero je ra- 
zumeti večjo aktivnost delov- 
nih ljudi v organizacijah 
združenega dela in delovnih 
skupnostih. Z ukrepi eko- 
nomske politike družbenopo- 
litičnih skupnosti in z rešit- 
vami v gospodarskem siste- 
mu se bo zagotovilo učinko- 
vitejše investiranje, boljše 
koriščenje dela in sredstev, 
povečanje delovne storilnosti 
in sploh intenzificiranje go- 
spodarjenja. 

Delo in sredstva se bo 
združevalo in usmerjalo v 
povečanje proizvodnje in sto- 
ritev, ki imajo rentabilen 
plasma na domačem in tu- 
jem trgu; Istočasno se priča- 
kuje, da bodo delovni ljud- 

Z dosledno uporabo nače- 
la delitve po delu bo prese- 
žena tendenca uravnilovke, 
moralno in materialno pa bo 
boilj stimuliran delovni do- 
prinos, dalje tehnične zbolj- 
šave, raoiionailizacaije, inovaci- 
je in varčevanje. K vsemu 
temu bo pripomoglo odloč- 
no izvajanje samoupravnih 
sklepov, predpisov in ukre- 
pov, s katerimi bo zaostrena 
finančna disciplina in pre- 
prečena poraba sredstev brez 
kriitsja. 

Tudi v Akcijskem progra- 
mu Socialistične zveze je 
poudarjeno, da je večja pro- 
izvodnja surovin, hrane in 
energije bistven predpogoj 
za uresničevanje politike eko- 
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nomske stabilizacije, kar ve- 
lja tudi za dosledno izvaja- 
nje politike hitrejšega razvo- 

Socialistična zveza vztraja 
na tem, da se izvršuje nalo- 
ge iz dogovora v ZK SZDLJ 
o spodbujanju razvoja »ma- 
lega gospodarstva«, dalje Do 
govor o politični akciji v 
Socialistični zvezi o korišče- 
nju in usklajevanju delovne- 
ga časa s potrebami delav- 
cev; da se preventivno ukre- 
pa za preprečevanje elemen 
tarnih nesreč; da se organi- 
zira in širi mladinske delov- 
ne akcije, ki so dobile pol- 
no družbeno priznanje in 
ekonomsko opravičilo, ker 
se v njih poglablja bratstvo 
in enotnost ter oblikujejo 
delovne navade mladih ter 
vrsta drugih pozitivnih vred- 
not mlade generacije. 

Istočasno bodo dosledno 
izvajani sklepi Predsedstva 
ZK SZDLJ o uresničevanju 

V okviru aktivnosti za po- 
večanje življenjskega stan- 
darda se bo Socialistična zve- 
za zavzemala, da bodo real- 
ni Oisebnd dohodki rasli v 
skladu z rastjo delovne sto- 
rilnosti in dohodka, da se 
nadalje premaguje vzroke in 
posledice inflacije oziroma 
bodo rast cen in življenjskih 
stroškov ostala v dogovorje- 
nih okvirih. Pričakuje se, 
da se bo nadaljevalo samo- 
upravno organiziranje in de- 
lovanje potrošnikov ter da 
se bo povečala odgovornost 
vseh subjektov gospodarjenja 
v krajevnih skupnostih, ka 
kor tudi spoštovanje družbe 
nih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov o cenah. 

Ustrezno mesto v listini 
je odmerjeno preskrbi pre- 
bivalstva, kakor tudi izgrad 

ja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin, poseb- 
no še SAP Kosova. 

stališč V. konference držav 
in vlad neuvrščenih držav v 
Colombu kot del celotne druž 
benekonomske stabilizacije. 

Listina Socialistične zveze 
posebno poudarja, da bo z 
razvojem družbenoekonom- 
skih odnosov na vasi ter v 
kmetijstvu pospešen proces 
združevanja sredstev in de- 
la individualnih kmetijskih 
proizvajalcev v kmečke za- 
druge, kakor tudi druge ob- 
like združevanja z družbenim 
sektorjem na podlagi Zako- 
na o združenem delu. Pri 
tem morajo dvigovanje de- 
lovne storilnosti in ukrepi 
ekonomske politike v živino- 
reji zagotoviti plasma proiz- 
vodov po dogovorjenih cenah 
v interesu stabilnejše rasti 
proizvodnje ter njenega po- 
družbljanja in specializacije. 

nji najvažnejših objektov 
družbenega standarda ter 
skrbi za osebe in družine, 
ki imajo nižje prejemke. S 
tem so povezane akcije gle- 
de razvoja omrežja družbe- 
ne prehrane, kakor tudi po- 
litika davkov, prispevkov in 
najemnin. 

Realizacija proklamirane 
politike počasnejše rasti 
splošne in skupne porabe od 
rasti dohodka bo zagotovlje- 
na predvsem z neposrednim 
odločanjem delavcev vTOZD, 
dalje s hitrejšim razvojem 
družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih, z racional- 
nejšim koriščenjem sredstev 
v vseh dejavnostih družbene 
ga standarda in podobno. 

V okviru dogovorjene po- 
litike zaposlovanja se bo 

SZDL zavzemala za produk- 
tivno zaposlovanje in delov- 
no angažiranje prebivalstva, 
zlasti še mladih strokovnih 
kadrov in žensk, za realiza- 
cijo Programa in ukrepov ter 
akcij za vračanje delavcev z 
začasnega dela v tujini. V 
republikah in pokrajinama, 
v občinah in organizacijah 
združenega dela bo treba do- 
sledno uresničevati družbene 
dogovore o zaposlovanju v 
skladu s politiko družbeno- 
ekonomskega razvoja do le- 
ta 1980. 

V teku letošnjega leta bo- 
do vse organizacije Sociali- 

Z Akcijskim programom 
uresničevanja politike druž- 
benoekonomskega razvoja v 
letu 1977 se poudarja, da se 
organi ter oblike delovanja 
Zvezne konference SZDLJ 
zlasti angažirali za nadaljnji 
razvoj delegatskih odnosov v 
združenem delu in v skup- 
ščinskm sistemu, še slasti 
v Skupščini SFRJ, na pod- 
lagi ustave in zakonov. Po- 
udarek pri tem bo na čvrstej- 
šem povezovanju delegacij in 
delegatov z družbeno bazo in 
na medsebojnem sodelovanju 
delegacij pri sprejemanju 
ekonomskih in političnih od- 
ločitev v skladu s smernica- 
mi družbenoekonomskega ra- 
zvoja, da bi se rešitve politi- 
ke stabilizacije sprejemalo 
in uresničevalo na dohodkov- 
nih odnosih in na delegat- 
skih osnovah. 

V tem kontekstu se bodo 
organi ZK SZDLJ angažirali 
tudi za pravočasno in do- 
sledno izvajanje Resolucije 
Skupščine SFRJ za leto 1977 
in pri spremljanju ustavno 
določenih funkcij Skupščine 
SFRJ in njenih izvršnih or- 
ganov, dalje za večje vklju- 
čevanje družbenih organiza- 
cij in društev v proces dolo 

stične zveze na ustrezen na- 
čin usmerjali vključevanje 
delovnih ljudi v reševanje 
vseh problemov stanovanj- 
ske politike na podlagi spre- 
jetih dokumentov. V njih je 
posebno poudarjeno nepo- 
sredno odločanje delovnih 
ljudi, dalje krepitev material- 
ne osnove za delo hišnih 
svetov iin njihova družbema 
reafirmacija, usposabljanje 
stanovanjskih samoupravnih 
interesnih skupnosti in SIS 
komunalnih dejavnosti za 
urejanje gradbenih zemljišč, 
zlasti pa povečano angažira- 
nje osebnih sredstev za sta- 
novanjsko izgradnjo. 

čanja in uresničevanja poli- 
tike stabilizacije, hitrejše sa- 
moupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje re- 
publik in pokrajin v federa- 
ciji o vprašanjih skupnega 
pomena, pri sodelovanju s 
Skupščino SFRJ za bolj pra- 
vočasno in odgovornejše iz- 
vrševanje nalog. 

V to se vključuje tudi an- 
gažiranje pri nadaljnjem po- 
speševanju odnosov in razvo- 
ju sodelovanja s partijami 
in gibanji neuvrščenih in 
drugih držav, kakor tudi pri 
sodelovanju SZDLJ z med- 
narodnimi organizacijami in 
gibanji ter afirmaciji našega 
samoupravnega socialistične- 
ga sistema in naše neodvis- 
ne in neuvrščene politike ter 
koordinaciji mednarodne ak- 
tivnosti družbenih organiza- 
cij. 

V Akcijskem programu je 
končno izrecno poudarjeno, 
da bo Socialistična zveza pri- 
pomogla k vzpodbujanju po- 
zitivnih in odpravljanju ne- 
gativnih teženj v razvoju z 
doslednejšim uresničevanjem 
Ustave, sklepov X. kongresa 
ZKJ in Zakona o združenem 
delu. 

IZVRŠEVATI DOGOVORJENE NALOGE 

POVEČANJE ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA 

RAZVOJ DELEGATSKIH ODNOSOV 

U 



ANALIZE IN OCENE 

Dolgoročna akcija za reguliranje vodnih tokov Save 

• Ob pomoči Programa za razvoj Združenih narodov je izdelana študija o regulaciji in 
ureditvi Save do leta 2000 

• Predvideno je, da se v naslednjih tridesetih letih v porečju naše največje reke 
zgradi 33 akumulacij, 51 hidroelektrarn, namaka 520.000 hektarov kmetijskih površin, 
zgradi sistem za zaščito pred poplavami in objekte za prečiščevanje odpadnih voda 

• Investicije, ki so potrebne za to veliko podjetje, so ocenjene na okrog 
56,8 milijard dinarjev (glede na raven cen leta 1967) 

• Od uresničitve Študije se pričakuje pomembne družbene učinke in ekonomske 
rezultate, zlasti pri povečanju kmetijske proizvodnje, razvoju industrije in proizvodnji 
električne energije 

• Dosedanja dela so nezadostna, zato je treba z družbenim dogovorom zainteresiranih 
republik in SAP Vojvodine ter s samoupravnim sporazumom interesnih skupnosti 
na področju porečja Save določiti način skupnega sodelovanja in financiranja 
dolgoročnega projekta regulacije 

Zveani izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Informacijo o regu- 
liranju rek« Save in urejanju 
njenih pritokov. V tem gra- 
divu, ki ga je pripravil Zvez- 
ni komite za kmetijstvo, so 

Vodnogospodarska situacija 
na področju Save in njenih 
pritotkov danes ni niti malo 
zadovoljiva. Velike poplave 
so povzročale in prizadej'ajo 
temu področju ogromne ško- 
de. Samo v teku oktobra in 
novembra leta 1974 je bilo za 
več kot 5 milijard dinarjev 
škode. Davek, ki ga je treba 
plačati stihiji, je prevelik. V 
porečju Save je bilo v zad- 
njih 25 letih 49 poplav, v 
spomladanskem obdobju 15, 
v poletnem 5, v jesenskem 
pa 29. 

Po drugi plati pa prihaja 
spričo neurejenega vodnega 
režilma Save in njenih prito- 
kov v poletnih mesecih do 

nadrobno navedena vsa vpra- 
šanja, povezana s to proble- 
matiko, dosedanje akcije na 
področju saniranja situacije 
v porečju naše največje reke, 
tekoči problemi in dolgoroč- 
ne aikcije. 

občutnega pomanjkanja vo- 
de. Spričo industrializacije in 
rasti naselij je prišlo do 
onesnaževanja površinskih in 
podzemskih vod v tem ra- 
jonu. 

Za rešitev vseh teh posa- 
meznih vodnogospodarskih 
problemov je bilo iedelanih 
mnogo projektov, katerih 
skupna pomanjkljivost je, da 
niso zajeli celotne vodnogos- 
podarske problematike po- 
rečja, da niso upoštevala vseh 
uporabnikov vode in zatega- 
delj niso zmogli združiti nji- 
hovih interesov v enotno ure- 
janje. 

Pogoste poplave in drugi 
problemi, povezani s poreč- 

jem Save, so spodbudili 
Zvezni izvršni svet, da je za- 
prosil Program za razvoj 
Združenih narodov za pomoč 
pri izdelavi dokumentacije za 
urejanje te zapletene vodno- 
gospodarske problematike. 

V obdobju od leta 1969 do 
1972 je bila narejena študija 
regulacije in ureditve reke 
Save v SFRJ, pri izvedbi ka- 
tere so sodelovale firma »Car- 
lo Loti« iz Rima, »Hidropro- 
jekt« iz Prage in številni ju- 
goslovanski strokovnjaki in 
organizacije. 

Študijo je sprejel ZIS in 
izvršni svet SR Bosne in 
Hercegovine, SR Hrvatske, 
SR Slovenije, SR Srbije im 
SAP Vojvodine kot temeljni 

POREČJE REKE SAVE 
Porečno območje Save se 

razprostira na ozemlju Slo- 
venije, Hrvatske, Bosne in 
Hercegovine, črne gore, Sr- 
bije in Vojvodine. Zajema 
95.132 kvadratnih kilometrov 
ali okrog 37 odstotkov ozem- 
lja naše države. 

V porečju Save je nad 2 
milijona hektarov obdeloval- 
nih površin, od tega jih je 
1,225.000 hektarov na ožjem 
področju. Z gozdom je pora- 
slo 316.000 hektarov. Večina 
ožjega področja je v Hrvat- 

ekonomsko-tehnični dokument 
dolgoročne in planske ure- 
ditve in izkoriščanja voda v 
porečju. Izvršni svet SR Orne 
gore se ni mogel izreči o 
študiji, dokler se v njej ne 
obdela rešitev, ki so po- 
membne za to republiko, ker 
v zadevnem dokumentu ni 
projektov, ki se nanašajo na 
odvajanje voda iz porečja 
Drine v porečje Morače, kot 
je bilo določeno v Temelj- 
nem projektu in Vodnogos- 
podarski osnovi porečja Dri- 
ne. 

V tej študiji je vodnogos- 
podarska problematika poreč- 
ja naše največje reke prvi- 
krat obravnavana celovito, 
neglede na administrativno 
razdeljenost porečja. 

ski — 55 odstotkov, zatem v 
Srbiji z Vojvodino — 27 od- 
stotkov, Bosni in Hercegovini 
— 13,7 odstotka in Sloveniji 
— 3,8 odstotka. 

Na tem področju živi nad 
8,5 milijona ljudi, kar je več 
kot 35 odstotkov celotnega 
prebivalstva Jugoslavije. Tu 
je locirano okrog 36 odstot- 
kov bazične in okrog 50 od- 
stotkov predelovalne indu- 
strije Jugoslavije. 

Sava prinaša v Donavo 
poprečno letno okrog 53 mi- 
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lijard kubičnih metrov vode, 
kar je okrog 30 odstotkov 
pretoka Donave pod izlivom 
Save oziroma okrog 43 od- 
stotkov celotnega odliva vode 
» ozemlja Jugoslavije. 

KAJ BO ZGRAJENEGA 

Na podlagi analize intere- 
sov vseh vodnogospodarskih 
in drugih gospodarskih pa- 
nog ter njihovega perspektiv- 
nega razvoja je v študiji o 
regulaciji in ureditvi reke 
Save dana splošna strategija 
ureditve porečja in vodnega 
režima. Študija je izjemno 
pomemben projekt ne le po 
velikosti in obsegu vodnogos- 
podarskih projektov, ki so 
predvideni s končno .rešitvi- 
jo, marveč predvsem po 
učinkih in koristih, ki jih bo 
družba dobila od njihove re- 
alizacije. 

S to študijo je med dru- 
gim predvideno, da bo do 
leta, 2000 na področju porečja 
naše največje reke zgrajenih 
33 akumulacij, ki bi skupaj 
zagotovile 8,8 milijarde ku- 
bičnih metrov akumulacij- 
skega prostora. S tem bi bile 
miatao zmanjšane škode za- 
radi poplav, zagotovljena bi 
bila voda za namakanje, pro- 
izvodnjo električne energije 
ter oskrbo prebivalstva in in- 
dustrije. 

Zgrajenih naj bi bilo 51 
hidroelektrarn s skupno in- 
stalirano močjo 2583 mega- 
vatotv ter s proizvodnjo 10,5 
milijarde kilovataih ur elek- 
trične energije (kar je več 
kot 50 odstotkov hidroener- 
gije, proizvedene v Jugosla- 
viji v toku leta 1975). Omo- 
gočeno bi bilo namakanje 
kmetijskih površin na več kot 
520.000 hektarih. Prebivalstvo 
in industrija bi bilo preskrb- 
ljeno z 4 milijardami kubič- 
nih metrov vode letno. 

Dalje je predvidena gradi- 
tev številnih objektov za za- 
ščito pred poplavami in dru- 
gimi škodljivimi vodami (na- 
sipi, sistemi za osuševanje, 
kanali, ureditev rečnih strug 
ipd.). Reka Sava bi bila plov- 

POTREBNA SREDSTVA 

Celotni investicijski stroški 
za ukrepe, predvidene s to 
Študijo, znašajo po cenah iz 
leta 1967 56,8 milijard dinar- 
jev. Od tega za obrambo 
pred poplavami 8,4 milijarde 
dinarjev, za energetiko 6,8, 
za plovbo 2,7, za presikirfaotva- 
nje z vodo 4,6, namaikanje 
6,8, zaščito pred erozijo 4,2 

Celotna dolžina reke Save 
od Radovljice do izliva je 
900 kilometrov, plovna pa je 
od Beograda do Siska v dol- 
žini 586 kilometrov. 

na od Beograda do Zagreba 
in zgrajen bi bil^plovni ka- 
nal Vukovar—Samac (pove- 
zava Save z Donavo). Zgra- 
jenih bi bilo več objektov 
za prečiščevanje odpadnih 
vod in zastavljeni . obsežni 
ukrepi za zaščito zemljišč 
pred erozijo. 

Izgradnja najbolj potreb- 
nih naprav za prečiščevanje 
odpadnih vod, za katere naj 
bi namenili okrog 4-0 odstot- 
kov celotnih potrebnih sred- 
stev, je v Študiji razdeljena 
glede na nujnost na tri ka- 
tegorije. V prvi etapi bi bile 
zgrajene naprave za prečišče- 
vanje odpadnih vod na po- 
dročju Jesenic, čiščenje Me- 
ščanskega jezera, - naprave za 
prečiščevanje v Kranju, Med- 
vodah, Ljubljani, na področ- 
ju Zagorje—Trbovlje—Hrast- 
nik, v Tuzli, Lukavcu, Loz- 
nici, Sremski Miltrovioi, sedi- 
mentaoija odpadnih vod iz 
pralnice premoga in vod od 
izpiranja zlasti na področju 
Zagorja, na reki Bosni in 
Kolubari. Poleg tega je treba 
zgraditi okrog 200 kilometrov 
kolektorjev odpadnih vod. 

V drugi fazi naj bi zgradili 
naprave za prečiščevanje od- 
padnih vod v Tržiču, zatem 
ob Tržiški Bistrici, v krajih 
Kamnik, Domžale, Novo me- 
sto, Karlovac, Petrinja, Ba- 
noviči, Vitkoviai, Goražde, 
Šabac, Valjevo, Barič, Umka 
in zbiranje odpadnih vod 
okrog Topčiderske Reke v 
novi mestni kolektor v Beo- 
gradu. Poleg tega bi zgradili 
še okrog 50 kilometrov ko- 
lektorjev odpadnih vod. 

V zadnji etapi bi gradili 
ostale naprave za prečiščeva- 
nje odpadnih vod, potrebne 
za odpravo nadaljnjih virov 
onesnaževanja, in sicer glede 
na finančne možnosti. 

in za prečiščevanje voda 23 
milijard dinarjev. 

Kot je poudarjeno v Infor- 
maciji, so potrebne investi- 
cije v znesku 56,8 milijard 
dinarjev — še zlasti če jih 
revaloriziramo na zdajšnje 
cene — videti zastrašujoče in 
da presegajo današnje mož- 
nosti družbe. Toda problem 

zagotovitve potrebnih sred- 
stev dobi že po grobi analizi 
posameznih postavk realne 
razsežnosti. Kot primer lah- 
ko vzamemo obrambo pred 
poplavami kot enega od naj- 
bolj perečih vodnogospodar- 
skih problemov porečja Sa- 
ve. Potrebne investicije za 
reševanje tega problema zna- 
šajo po Študiji 8,4 milijarde 
dinarjev, kar pomeni v rea- 
lizacijskem obdobju tridese- 
tih let 281 milijonov letno, 
oziroma razdeljeno na samo 
tri republike in pokrajino 
Vojvodino znaša po 70,2 mi- 

lijona dinarjev letno ali re- 
valorizirano po sedanjih ce- 
nah — 150 milijonov dinar- 
jev. 

Predvideno pa je, da bodo 
poleg vodnega gospodarstva 
sodelovale pri izvedbi pro- 
jekta tudi druge zainteresi- 
rane gospodarske panoge (so- 
razmerno koristim, ki jih 
bodo imele) kot so: energe- 
tika, kmetijstvo, promet itn. 
Poleg tega pa morajo ukrepe 
za prečiščevanje voda (40 od- 
stotkov celotnih stroškov iz 
Študije) realizirati sami one- 
snaževalci. 

UČINKI PLANIRANIH UKREPOV 

Realizacija študije obeta 
pomembne ekonomske rezul- 
tate in družbene učinke. 

Predvideno je npr., da bo 
celotno število prebivalstva 
na tem področju do leta 1985 
znašalo 10,5 milijona, do le- 
ta 2000 pa 12,2 milijona. Pri- 
čakovati je, da bo poprečni 
dohodek na prebivalca, ki je 
v letu 1967 znašal 5000 di- 
narjev, v letu 1985 znašal 
14.000 dinarjev, v letu 2000 
pa nad 28.000 dinarjev. 

Celotni družbeni proizvod 
na tem področju se bo med 
letom 1967 in 1985 povečeval 
po letaj stopnji 7,5 odstotka. 
To bo vsekakor odvisno od 
celotnega ekonomskega in 
družbenega razvoja celotne 
države. 

Razvoj potencialov porečja 
reke Save bo zadostil celot- 
nim potrebam po vodi z 3,4 
milijarde kubičnih metrov do 
leta 1985 in z 6,2 milijarde 
kubičnih metrov do leta 2000. 
Od tega je okrog 80,6 odstot- 
ka celotnih potreb po vodi 
odmerjeno industriji in kme- 
tijstvu. 

Vzporedno s tem razvojem 
bo potrebno v porečju Save 
do leta 1985 13,5 milijard ki- 
lovataih ur električne ener- 
gije, do leta 2000 pa 17,2 mi- 
lijarde kilovataih ur. Predvi- 
deno je, da bo promet po 

ZAČETNE AKCIJE 

Zatem je v Informaciji po- 
udarjeno, da je bil spomladi 
leta 1975 po izdelavi študije 
oblikovan novi Koordinacijski 
odbor za nadaljevanje del na 
dopolnitvi obstoječe in izde- 
lavi nove ekonomsko-tehnič- 
ne dokumentacije za objekte 
in ukrepe, ki so skupnega 
pomena za vse porečje Save. 

Prva neposredna naloga Ko- 
ordinacijskega odbora je bila, 
da ia. objektov in ukrepov, 

reki Savi od sedanjih 8,8 mi- 
lijona ton naraščal po letni 
stopnji 10 odstotkov. 

Z regulacijo reke in z rea- 
lizacijo ukrepov za zaščito 
pred poplavami bodo odprav- 
ljene precejšnje škode zlasti 
na področju dolnjega toka 
Save, kjer je več kot 60 od- 
stotkov celotnih kmetijskih 
površin izpostavljeno popla- 
vam. Poprečna letna šfcada 
zaradi poplav (po situaciji iz 
leta 1967) znaša 400 milijo- 
nov dinarjev, v kar niso všte- 
te škode, ki nastanejo zavo- 
ljo delovanja erozije in hu- 
dourniških tokov. 

Celotna škoda, ki jo popla- 
ve ob vsem toku Save priza- 
denejo industriji in drugim 
sektorjem, je v Študiji oce- 
njena na okrog 1,8 milijarde 
dinarjev. 

Z regulacijo porečja Save 
bi omogočili tudi precejšnje 
povečanje kmetijske proiz- 
vodnje. Z melioracijo in upo- 
rabo visoke agrotehnike bi se 
proizvodnja pšenice povečala 
z 685.000 ton v letu 1967 na 
930.000 ton v letu 2000, koru- 
ze od 1,3 na 2,6 milijona ton, 
sladkorne pese od 505.000 na 
4,2 milijona ton, sončnic od 
24.000 na 169.000 ton. Znatno 
bi se povečala tudi živino- 
rejska proizvodnja. 

predlaganih v Študiji, izloči 
prednostne ključne objekte, 
s katerimi je mogoče po- 
membno vplivati na režim 
voda. Takšna lista prioritet 
je izdelana. 

Odkar je bila Študija do- 
končana, se dela na obdelavi 
tehnične dokumentacije in 
izvajanju objektov, ki so 
nujni predvsem za zaščito 
najbolj ogroženih mest in 
naselij pred poplavami. Gradi 



se nove ailS pa rekonstruira 
obstoječe nasipe za obrambo i 
pred poplavami Zagreba, Sis- 
ka, Karlovca, Gradiške, Bo- ; 
sanskega Broda, Šabca in Mi- 1 

trovice. Začela so se dela na 
obremenilnih kanalih Odra, 
Lonja, Kupa in na akumuila- i 
ctji Lanjsko polje. 

V omenjena in druga dela 
v porečju Save se vlaga let- 
no samo 4 odstotke od letnih 
vlaganj, predvidenih v Studiji. 
Očitno je, da takšen pristop < 
k realizaciji ni v skladu z 
interesi skupnosti in s stali- 1 

šči in sklepi družbenopolitič- < 
nih skupnosti in organizacij. 
Opravljena dela so le naj- 
nujnejša ukrepi za obrambo 1 
posameznih točk vzdolž toka 
Save, gotovo pa je, da niso < 
zadostna. To pomeni, da bo 
še nadailje poplavljalo varo- 
vane površine in naselja. 

Kot vzrok za takšno sitanje 
je v Informaciji navedeno, da 
je dosedanji način financira- 
nja (v glavnem iz sredstev 
vodnega prispevka na pod- 
lagi Zakona o vodah) ni omo- 
gočal pomembnejših posegov 
pri realizaciji akcij iz štu- 
dije. Iz srednjeročnih progra- 
mov raavoja vodnega gospo- 
darstva republik in pokrajin 
je razvidno, da tudi ta sred- 
stva — čeprav je planirano, 
da se bodo v primerjavi z 
dosedanjimi vlaganji za ok- 
rog trikrat povečala — ne 
bodo stanja bistveno spre- 
menila. Torej danes na na 

DOGOVOR 0 REALIZACIJI 

V Informaciji je zatem po- 
udarjeno, da je za pristop k 
realizaciji omenjenega pose- 

racspotego sredstev, ki bi 
omogočala realizacijo velikih 
ključnih objektov v porečju 
Save, ter je zato treba najti 
dodatne vire financiranja. 

Predvsem je treba zdru- 
žiti sredstva drugih panog 
gospodarstva, zainteresiranih 
aa realizacijo ključnih ob- 
jeikitav (energetika, kmetij- 
stvo, promet). Pomemben 
prispevek k reševanju prob- 
lema onesnaženih vod mora 
daitd industrija, ki hi morala 
že po sedanjih zakonih o vo- 
dah zgraditi naprave za pre- 
čiščevanje. VUr financiranja 
hi bil lahko tudi delež, ki bi 
ga dali občani in gospodar- 
stvo s pomočjo razjpiisa sploš- 
nega ljudskega posojila, ali 
če bi sredstva skladov soli- 
darnosti, ki jih adaj uporab- 
ljajo za saniranje škod, upo- 
rabili za preventivne namene. 

Za zbiranje sredstev za re- 
alizacijo akcij iz Študije bd 
veljalo angažirati tudi ugod- 
ne bančne kredite. UporabiM 
je treba tudi mednarodne 
kredite, in sicer predvsem od 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj, ki je njena misija 
septembra 1976 obiskala na- 
šo državo ter se seznanila s 
projektom, da bi ta ustanova 
na podlagi uradnega zahtev- 
ka Jugoslavije lahko izločila 
za tia projekt 40 do 50 mili- 
jonov dolarjev. Banka bd so- 
delovala le pri financiranju 
izgradnje melioracijskih si- 
stemov in objektov. 

ga treba opraviti vse organi- 
zacijske priprave, da bd lahko 
v duhu Ustave in nadaljnje- 

ga razvoja samoupravnih od- 
nosov maksimalno izkoristili 
vse razpoložljive možnosti. 
Oblikovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti za vodno 
gospodarstvo nudi široke mo- 
žnosti za kvalitetno nove 
pristope k reševanju navede- 
nih problemov. Z družbenimi 
dogovori zainteresiranih re- 
publik in SAP Vojvodine, ka- 
kor tudi s samoupravnim] 
sporazumi samoupravnih in 
teresnih skupnosti, ki delu- 
jejo na področju porečja Sa- 
ve je nujno določiti način in 
obliko povezovanja in skup- 
nega sodelovanja. 

Treba je pospešiti postopek 
sprejemanja odločitve o iz- 
gradnji objektov, ki so os- 
nova vodnogospodarskega si- 
stema, in sicer v okviru sred- 
stev, ki omogočajo njihovo 
realizacijo v dogledneni ča- 
su. Bistveno je opozoriti, da 
že adaj obstaja nevarnost, da 
nekaterih ključnih objektov 
ni mogoče realiairatti zaradi 
težav pri zavarovanju prosto- 
ra za izgradnjo akumulacij 
in retenaij. Ena od najvaž- 
nejših nalog v naslednjem 
obdobju je zakonska rezer- 
vacija teh prostorov, ker bi 
bila v nasprotnem primeru 
ogrožena realizacija progra- 
ma ureditve porečja Save. 

V velikem porečju kakršno 
je savsko je nujno usklaje- 
vanje ukrepov in interesov 
v teku planiranja. To se zla- 
sita nanaša na usklajevanje 
med vodnim gospodarstvom 
In hidroenergetsko in kmetij- 
stvom, potrebami naselij, de- 
lovanjem industrijskih na- 

prav, ki uporabljajo vodo, 
plovbo, posebej pa je treba 
poudariti tudi potrebo po 
usklajevanju s konceptom 
splošne ljudske obrambe. 

Pri planiranju je treba us- 
klajevati tudi vodnogospo- 
darske aktivnosti med različ- 
nimi teritorialno-administra- 
tivnimi območji. Tehnični 
ukrepi na enem delu Save 
imajo neposredne posledice 
na drugem delu porečja. Gra- 
ditev nasipa na enem bregu 
povzroča neposredno nevar- 
nost na drugem bregu; od- 
stranitev naravnih ovir ogro- 
ža niizvodna področja; akumu- 
lacija, ki služi za zaščito niz- 
vodnih področij, potaplja vi- 
še ob strugi ležeča zemljišča; 
onesnaževanje voda daje ne- 
gativne učinke nizvodno od 
kraja onesnaževanja iitn. Tak- 
šne akcije in ukrepe je treba 
usklajevati z drugimi zainte- 
resiranimi teritorialnimi sku- 
pnostmi. 

Kar zadeva, postopnost re- 
alizacije Študije, nekatere re- 
publike kot npr. SR Srbija 
sodijo, da mora prva faza ob- 
segati obdobje prihodnjega 
srednjeročnega plana oziroma 
obdobje 1976—1980 ter da je 
treba na tej podlagi izbraiti 
prednostne objekte glede na 
možnosti zagotovitve sredstev 
od strani zainteresiranih sub- 
jektov, vključno tudi interese 
širše skupnosti. 

Predlog je tudi, naj bd iz- 
delali medrepubliški družbeni 
dogovor z namenom, da bi 
skupno reševali vodnogospo- 
darski prolbtem na vodnem 
področju Save. 

SPREJETI ZAKONI 

V skladu z Ustavnim zako- 
nom o spremembah in do- 
polnitvah Ustavnega zakona 
o izvajanju Ustave SFRJ, s 
katerim je določeno, da mo- 
ra biti usklajevanje zveznih 
zakonov z Ustavo SFRJ oprav- 
ljeno do 31. decembra 1976, 
je Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ na svoji zadnji seji v 
1. 1976, ki je bila 24. decem- 
bra, sprejel veliko število 
takšnih zakonov. Na seji so 
bili sprejeti tudi drugi zako- 
ni, ki so bili pripravljeni v 
rednem skupščinskem po- 
stopku. To so: 

Zakon o temeljih kreditne- 
ga in bančnega sistema (AS 
229) zagotavlja vodilno vlogo 
delavcev v sferi družbene re- 

produkcije, ki se nanaša na 
denarne, kreditne in druge 
bančne posle. S tem v zvezi 
Zakon določa, da bodo ban- 
ke upravljale skupščine, ki 
jih bodo po delegatskem na- 
čelu izvolile članice banke. 
S kreditnimi in bančnimi po- 
sli se bodo smele, poleg 
bančnih organizacij, ukvarja- 
ti tudi temeljne in druge or- 
ganizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skup 
nostl in druge družbene prav- 
ne osebe, če to spada v nji- 
hov redni predmet poslova- 
nja. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zagoto- 
vitvi trajnih obratnih sred- 
stev organizacij združenega 

dela (AS 378) določa ugod- 
nejše pogoje za zagotavljanje 
trajnih obratnih sredstev, ki 
jih bodo organizacije združe- 
nega dela s področja gospo- 
darstva zagotavljale iz last- 
nih virov in kreditov z vra 
čifaim rokom nad eno leto, 
ne pa nad pet let, kot je ve- 
ljalo doslej. 

Zakon o pogojih in postop- 
ku sanacije (AS 431) popol- 
neje ureja pomen sanacije 
ter položaj in mesto organi- 
zacije združenega dela v po- 
stopku sanacije. Določa tudi, 
kaj vse mora vsebovati po 
godba o sanaciji, predvideva 
pa tudi postopek redne likvi- 
dacije, če organizacija več 
kot dvakrat zapored izvede 

sanacijo. Določbe tega Zako- 
na bodo uporabljali tudi za 
kmetijiske in druge zadruge, 
poslovne skupnosti organiza- 
cij združenega dela, delovne 
skupnosti in samoupravne in- 
teresne skupnosti. 

Zakon o knjigovodstvu (AS 
398) določa obveznost vseh 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, da vodijo dvojno knji- 
govodstvo ob uporabi siste- 
ma enotnih računov, da bi 
zagotovili vse potrebne po- 
datke, ki so pomembni za 
delo in odločanje delavcev in 
za družbeno kontrolo. Za vse 
uporabnike družbenih sred- 
stev je predpisana obveznost 
sestavljanja periodičnega ob- 
računa in zaključnega raču- 
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na Delovne organizacije, K 
imajo v svoji sestavi dve ali 
več temeljnih organizacij 
združenega dela, in sestavlje- 
ne organizacije združenega 
dela so po Zakonu zavezane 
sestavljati tudi zbirno in kon- 
solidirano bilanco. 

Zakon o amortizaciji os- 
novnih sredstev temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih uporabnikov družbe- 
nih sredstev (AS 426) pred- 
pisuje vsem uporabnikom 
družbenih sredstev obvezno 
obračunavanje amortizacije. 
Določa tudi, za katera osnov- 
na sredstva se obračunava 
amortizacijo, če pa ta sred- 
stva proda ali prenese po 
nižji ceni od njihove neamor- 
tizirane vrednosti, se razliko 
nadomesti iz prihodka ali 
sredstev rezerv. 

Zakon o Službi družbene- 
ga knjigovodstva (AS 382) 
popolneje določa položaj, ob- 
veznosti in naloge SDK kot 
samostojne in neodvisne or- 
ganizacije, ki opravlja zade- 
ve posebnega družbenega po- 
mena in ima javna poobla- 
stila. Zakon podrobno raz- 
členjuje obveznosti in odgo- 
vornosti Službe, ki dobiva 
tudi široka pooblastila na 
področju kontrole pravilnosti 
podatkov o uporabi in upo- 
rabljanju družbenih sredstev 
ter razpolaganju s temi sred- 
stvi. 

Proračun federacije za 1. 
1977 (AS 409) določa, razpo- 
reja in potrjuje prihodke in 
izdatke federacije za 1- 1977 
v znesku 90 milijard 553 mi- 
lijonov in 200 tisoč dinarjev, 
kar je za 14,2 odstotka več 
od lanskoletnega proračuna. 
Večino sredstev za kritje 
proračunskih izdatkov bo za- 
gotovljenih z izvirnimi pri- 
nodki federacije v znesku 
36,4 milijarde dinarjev in s 
prispevki republik in pokra- 
jin v znesku 40,6 milijarde 
dinarjev. Druga potrebna 
sredstva bodo zagotovljena s 
krediti pri Narodni banki Ju- 
goslavije in z izdajanjem ob- 
veznic federacije, ki jih bodo 
odkupile poslovne banke. 

Ob Proračunu so sprejeti 
kot aneksi: 

Odlok o odobritvi finančne- 
ga plana Zvezne direkcije za 
rezerve industrijskih proizvo- 
dov za 1. 1977 (AS 453) in 

Odlok o odobritvi finanč- 
nega plana Zvezne direkcije 
za rezerve živilskih proizvo- 
dov za 1. 1977 (AS 457). 

Zakon o izvršitvi Proračuna 
federacije za 1. 1977 (AS 416) 
popolneje in nadrobneje do- 
loča način in pogoje izvrše- 
vanja Proračuna federacije za 

letos, prihodke po vrstah ter 
izdatke po namenih in nosil- 
cih sredstev. 

Z Zakonom je zagotovljena 
ovrstejša finančna disciplina 
in kontrola izvrševanja Pro- 
računa federacije za 1. 1977 
tako, da določa odgovorno- 
sti, pravice in dolžnosti vseh 
uporabnikov in nosilcev sred- 
stev kakor tudi naredbodajal- 
cev in predlagateljev računov 
glede uporabe sredstev Pro- 
računa federacije za to leto. 

Zakon o določanju enotne 
matične številke občanov (AS 
357) uvaja enotne identifika- 
cijske oznake matične števil- 
ke občana v javnih evidencah 
in listinah. Elementi matične 
številke so izkazani v 13 šte- 
vilkah, ki vsebujejo osnovne 
podatke o vsakem občanu. 
Po Zakonu bo takšna matič- 
na številka vpisana v osebno 
izkaznico, v rojstne, poročne 
in mrliške matične knjige, v 
delovno knjižico, v zdravstve- 
no izkaznico, v potni list, v 
vozniško dovoljenje in v dru- 
ge javne listine. 

Zakon o državljanstvu So- 
cialistične federativne repub- 
like Jugoslavije (AS 393) 
predpisuje enotne podlage za 
pridobitev in prenehanje dr- 
žavljanstva SFRJ kot ele- 
menta temeljev družbenopo- 
litičnega sistema Jugoslavije. 
Državljanu neke republike je 
hkrati priznano državljanstvo 
SFRJ, vtem ko republiško dr- 
žavljanstvo in državljanstvo 
SFRJ ne moreta obstajati lo- 
čeno ali eno brez drugega. 

Zakon o Zveznem javnem 
pravobranilstvu (AS 352) do- 
loča, da Zvezno pravobranil- 
stvo zastopa federacijo in 
njene organe glede premo- 
ženjskih pravic in interesov 
pred sodišči v državi in v 
tujini. 

Zakon o vojaških sodiščih 
(AS 101) določa organizacijo 
in pristojnost vojaških sodišč 
(ki je v primerjavi z dose- 
danjim Zakonom nekolikanj 
razširjena), imenovanje in 
razreševanje sodnikov. Kot 
novost Zakon ureja tvarino 
izvrševanja kazenskih sank- 
cij, katere izreče sodišče vo- 
jaškim osebam v kazenskem 
postopku. 

Zakon o vojaškem tožil- 
stvu (AS 100) vsebuje nalo- 
ge, vlogo in pooblastila vo- 
jaškega tožilstva ter predpi- 
suje njihovo pristojnost, or- 
ganizacijo in delovanje. 

Zakon o pomilostitvah (AS 
130) določa, da pomilostitve 
v primerih, ko gre za kaz- 
niva dejanja po zveznem za- 
konu, vselej daje federacija 
oziroma Predsedstvo SFRJ. 

S tem je odpravljena dose- 
danja delitev pristojnosti za 
pomilostitve med republika- 
mi in federacijo,glede na te- 
žo kazni. Po Zakonu je mo- 
goče dati tele pomilostitve: 
oprostitev kazenskega prego- 
na, popolno ali delno opro- 
stitev izvršitve kazni, zame- 
njava izrečene kazni z milej- 
šo vrsto kazni, odprava ali 
določitev krajšega trajanja 
varnostnih ukrepov prepove- 
di opravljanja poklica, jav- 
nega nastopanja ali odprava 
piavnih posledic obsodbe. 

Zakon o prekrških (AS 147) 
določa pojem odgovorne ose- 
be; za prekrške bodo odgo- 
vorne poleg fizičnih oseb (ob- 
čanov) tudi pravne osebe (or- 
ganizacije združenega dela in 
drugi) ter osebe v organih 
družbenopolitičnih skupnosti. 
V Zakonu so tudi temeljna 
načela postopka o prekrških 
m je precizirano, v katerih 
primerih je oseba odgovorna 
za storjeni prekršek. 

Zakon o gospodarskih pre- 
stopkih (AS 146) določa, kaj 
šteje za gospodarski presto- 
pek in predpisuje ostrejše 
kazni za storilce tega deja- 
nja kot pa jih je prejšnji 
Zakon. Določa, da je storilec 
gospodarskega prestopka lah- 
ko pravna oseba (organiza- 
cija združenega dela, institu- 
cija in drugi) ter fizična od- 
govorna oseba, vtem ko druž- 
benopolitične skupnosti, kra- 
jevne skupnosti in državni 
organi ne morejo biti odgo- 
vorni za gospodarske pre- 
stopke. To je lahko le odgo- 
vorna oseba v teh skupno- 
stih in organih. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o uprav- 
nih sporih (AS 349) prinaša 
spremembe, cd katerih se 
najvažnejša nanaša na pri- 
stojnost sodišč v upravnem 
sporu. Poslej se pristojnosti 
republiških in pokrajinskih 
sodišč glede ocene zakonito 
sti vseh aktov, razen aktov 
zveznih organov, ne bo dolo- 
čalo z zveznim zakonom, tem- 
več z zakoni republik in po- 
krajin. S tem Zakonom je 
tudi odpravljena možnost pri- 
tožbe v upravnem sporu, do- 
pušča pa se možnost, da se 
s posebnim zakonom predpi- 
še pritožbe na določenem 
področju. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sploš- 
nem upravnem postopku (AS 
449) racionalizira upravni po- 
stopek,- zboljšuje položaj ude- 
ležencev v postopku in pre- 
cizneje določa položaj, vlogo 
ta odgovornost organov, ki 
vodijo postopek. Znatno šir- 

še in popolneje ureja tudi 
uporabo jezikov v upravnem 
postopku. Določbe tega Za- 
kona se bodo nanašale tudi 
na vodenje upravnega postop- 
ka v CZD ter v drugih samo- 
upravnih organizacijah in 
skupnostih. 

Zakon o pravdnem postop- 
ku (AS 355), ki usklaja pravd- 
ni postopek z novimi odno- 
si v pravosodju, določa pra- 
vila postopka, na podlagi ka- 
terih redno sodišče razprav- 
lja in odloča v sporih o pra- 
vicah in obveznostih občanov, 
družbenopolitičnih skupnosti 
in drugih pravnih oseb. 

Zakon o kazenskem postop- 
ku (AS 361) bo poenostavil 
kazenski postopek in ga na- 
pravil učinkovitejšega. Strogo 
je prepovedano vsakršno iz- 
siljevanje priznanja od ob- 
dolženca s silo, grožnjo ali 
prevaro, a osebam, ki so bi- 
le neupravičeno obsojene ali 
jim je bila neutemeljeno od- 
vzeta prostost, gre po tem 
Zakonu popolnejša moralna 
rehabilitacija kot doslej. Uva- 
ja se tudi rekonstrukcijo kot 
posebno obliko ogleda. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o odliko- 
vanjih Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije (AS 
363) razširja krog oseb, ki 
se jim lahko podeli posamez- 
na odlikovanja. Zakon dolo- 
ča tudi primere, ko se odli- 
kovanje odvzame. 

Zakon o dajanju zdravil v 
promet (AS 132) izrecno do- 
loča, da mora biti vsako zdra- 
vilo, preden gre v promet, 
preizkušeno. Z Zakonom je 
strogo prepovedano vsakršno 
reklamiranje in oglaševanje 
zdravil v sredstvih jaivnega 
obveščanja, z izjemo zdravil, 
ki so preventivna ali kadar 
je to v splošnem interesu. S 
tem zakonskim aktom je ve- 
ljavnost dosedanjega Zakona 
razširjena na vse proizvode 
z zdravilnimi lastnostmi, kot 
so sredstva za rehabilitacijo, 
za dezinfekcije, mineralne 
vode in drugo. 

Zakon o prometu strupov 
(AS 377) bo s svojimi določ- 
bami pripomogel k učinkovi- 
tejšemu preprečevanju zlora- 
be strupov, ker zavoljo zašči- 
te zdravja in življenja ljudi 
določa strožje pogoje za da- 
janje strupov v promet. Do- 
ločena je nova lista 268 stru- 
pov, razvrščenih v 4 skupine 
glede na stopnjo nevarnosti. 

Zakon o evidencah na pod- 
ročju dela (AS 376) določa 
enoten sistem 10 vrst evidenc 
in uporabe podatkov o delu 
kot važen del kompleksa sta- 
tističnih podatkov o stanju 

15 



In gibanju prebivalstva, o 
ekonomskih in drugih poja- 
vih, ki so pomembni za vso 
državo. Opredeljuje tudi ob- 
veznosti organizacij združe- 
nega dela, delodajalcev in 
delavcev pri dajanju in zbi- 
ranju podatkov. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju vojaš- 
kih zavarovancev (AS 342) 
zboljšuje položaj zakonca 
umrlega vojaškega zavaro- 
vanca glede zdravstvenega za- 
varovanja. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem za- 
varovanju vojaških zavaro- 
vancev (AS 368) ureja organi- 
zacijo skupščine Skupnosti 
vojaških zavarovancev in nje- 
nih organov. Z Zakonom se 
tudi popolneje ureja posa- 
mezne pravice iz pokojnin- 
skega iti invalidskega zava- 
rovanja vojaških zavarovan- 
cev in ' uživalcev pokojnin. 

Zakon o otroškem dodatku 
In drugih oblikah otroškega 
varstva otrok vojaških zava- 
rovancev (AS 358) zagotavlja 
vsem vojaškim zavarovancem 
enake pravice do otroškega 
dodatka. Premoženjsko osno- 
vo za pridobitev pravice do 
otroškega dodatka bo avto- 
matično usklajena z ekonom- 
skimi gibanji. Poleg aktivnih 
vojaških oseb bodo deležni 
pravic po tem Zakonu tudi 
vojaški upokojenci in pre- 
jemniki mesečnega denarne- 
ga nadomestila zaradi prene- 
hanja službe. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o temelj- 
nih pravicah iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja (AS 371) določa, da de- 
lavec pridobi pravico do in- 
validske pokojnine z dnem, 
ko dostavi TOZD pravnomoč- 
no odločbo o ugotovitvi ne- 
sposobnosti za delo. 

Zakon o preprečevanju zlo- 
rab svobode tiska in drugih 
oblik informiranja (AS 406) 
prinaša novost, da se pri- 
stojnosti javnega tožilca in 
sodišča ne določa le po kra- 
ju natiska, marveč tudi po 

kraju razširjanja tiskane 
stvari. To pomeni, da je mo- 
goče izreči tiskane stvari tu- 
di v kraju razširjanja. 

Odlok o sprejetju Progra- 
ma statističnih raziskovanj, ki 
so pomembna za vso državo, 
za 1. 1977 (AS 429) vsebuje 
statistična raziskovanja, ki 
bodo v skladu s petletnim 
programom (od 1. 1973 do 
1977) opravljena v tem letu. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav ta- 
ko 24. decembra, so bili po- 
leg Resolucije o politiki ures- 
ničevanja Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 v 1. 1977 spre- 
jeti tile zakoni: 

Zakon o določitvi celotne- 
ga obsega izdatkov Proraču- 
na federacije za I. 1977 (AS 
410) določa, da znaša celotni 
obseg izdatkov Proračuna fe- 
deracije v tem letu 90 mili- 
jard, 553 milijonov in 200 ti- 
soč dinarjev. Sredstva za 
kritje izdatkov bodo zagotov- 
ljena iz štirih virov sredstev: 
1. izvirnih prihodkov fede- 
racije (carine in uvozne dav- 
ščine) v znesku 36,4 milijar- 
de dinarjev; 2. iz prispevkov 
republik in pokrajin (od te- 
meljnega prometnega davka) 
v znesku 40,6 milijarde dinar- 
jev; 3. iz sredstev kreditov 
Narodne banke Jugoslavije v 
znesku 9,5 milijarde dinarjev 
(z vračilnim rokom 25 let c«b 
obrestni meri 1 odstotek); 4. 
od izdajanja obveznic fede- 
racije med 1. 1977 (v 12 me- 
sečnih tranšah) v znesku 4 
milijarde dinarjev. 

Odlok o določanju celotne- 
ga zneska deviz za potrebe 
federacije, republik in avto- 
nomnih pokrajin za 1. 1977 
(AS 411) doiloča, da bo dolo- 
čeni obseg deviz uporabljen 
za blagovna in neblagovna 
plačila družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih orga- 
nov ter organizacij, ustanov, 
družbenih organizacij in ci- 
vilnih pravnih oseb. 

Zakon o dopolnitvi Zakona 
o razvojnih premijah in za- 
gotovitvi sredstev za izplači- 
lo teh premij (AS 439) po- 

daljšuje izplačevanje razvoj- 
nih premij za prodane in do- 
bavljene količine pšenice, 
sončnic, sladkorne pese in 
mleka od l. januarja do 31. 
decembra 1976. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o premi- 
jah za mleko in pitana teleta, 
junce in jagnjeta ter o kom- 
penzacijah za sveže meso 
(AS 438) določa, da se izpla- 
čevanje premij in kompenza- 
cij po določbah dosedanjega 
Zakona (katerega veljavnost 
poteče konec 1. 1976) podalj- 
ša^ do 30. junija 1977, ko bo 
začel veljati družbeni dogo- 
vor republik in pokrajin o 
sgroindustrijskem kompleksu. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o kompenzaciji proiz- 
vajalcem umetnih gnojil v 1. 
1974, 1975 in 1976 (AS 437) 
določa, da se od 1. januarja 
do 30. junija 1977 izplačuje 
tako kot doslej kompenzacije 
za dušična, fosforna in kali- 
jeva umetna gnojila na pod- 
lagi aktivne hranljive snovi v 
njih. Po tem bo z dogovorom 
republik in pokrajin urejen 
način kompenziranja umetnih 
gnojil ter v skladu s tem 
sprejete ustrezne rešitve. 

Zakon o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o določanju 
celotnega zneska sredstev za 
financiranje Programa inte- 
gracije skupnih služb za vo- 
denje civilnih in vojaških le 
tal v obdobju od 1. 1977 do 
1981 in Programa moderniza- 
cije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal v 
obdobju od 1. 1976 do 1981 
(AS 435); s spremembo in 
dopolnitvijo tega Zakona se 
ne spreminja celotnega ob- 
sega sredstev, določenih v do- 
slej veljavnem Zakonu, mar- 
več je določena le dinamika 
za vsak program posebej ter 
koliko od celotno določenih 
sredstev je treba zagotoviti 
v devizah. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o zagotovitvi sredstev 
za kritje prekoračitev stroš- 
kov izgradnje proge Beo- 
grad—Bar na območju SR 
Crne gore (AS 434) odlaga 

plačilo kredita v znesku 810 
milijonov dinarjev, ki ga je 
Narodna banka Jugoslavije 
dala SR črni gori za kritje 
prekoračitev stroškov izgrad- 
nje te prometne zveze. Odpla 
čilo kredita se odlaga za šti- 
ri leta, tako da se bo odpla- 
čevanje začelo 1. 1980 in kon- 
čalo 1. 1994. 

Zakon o prenosu sredstev 
anuitet za določene kredite v 
dobro sredstev solidarnosti 
republik in avtonomnih po- 
krajin (AS 443) določa, da 
bo SR Bosna in Hercegovina 
plačala anuitete za kredit v 
znesku 1.315 milijonov dinar- 
jev, ki ga je dobila za obno- 
vo Bosanske Krajine, v dob- 
ro sredstev solidarnosti re- 
publik in pokrajin sorazmer- 
no deležu vplačil organizacij 
združenega dela z njihovih 
območij. 

Zakon o ratifikaciji Pogod- 
be o skupnem financiranju 
severnoatlantskih oceanskih 
postaj (AS 440); s Pogodbo 
se doioča, da bodo vse evrop- 
ske države, ki jo ratificirajo, 
sodelovale pri plačevanju de- 
lovanja mreže za opazovanje 
(NAOS), ki rabi za operativ- 
no zagotovitev letalskega in 
pon irskega prekooceanske- 
ga prometa ter za potreoe 
prognoziranja vremena v E-' 
ropi in Sredozemlju. Jugo- 
slavija mora sodelovati z 
okrog 0,8 odstotka od pro 
računa NAOS mreže. 

Na '6j seji Zbora republik 
in pokiajin je bilo potrjenin 
i adi pet dogovorov o teme 
'jih Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1. 1S76 
do 1980: 1. za razvoj proiz- 
vodov bazične kemije, 2. za 
razvoj strojegradnje in lad- 
jedelništva, 3. za razvoj pro- 
izvodnje nekovin, 4. o razvo- 
ju PTT prometa in 5. za raz- 
v(j Jugoslovanskih železnic. 
Te dogovore so sklenil j Zvsz- 
ni „zrisni svet in izvršni sve- 
ti skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin. Skupščina 
SFRJ pa jih potrjuje. Zatem 
postanejo sestavni del Druž- 
benega plana Jugoslavije z,;. 
obdobje od 1. 1976 do 13<S0. 

Redakcija je bila zaključena tO. 1.1377 
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