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POROČILO 

o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1976 in prvi 

polovici leta 1977 

I. 

Izteka se prvo leto, odkar so delovni ljudje in obdani 
v SR Sloveniji sprejeli družbeni plan SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980. To je prvi petletni plan, katerega iz- 
vajanje slomi pretežno na ciljih in nalogah, za katere so 
se delovni ljudje in občani dogovorili in sporazumeli v 
dogovorih in samoupravnih sporazumih o temeljih svojih 
planov, in ne zgolj na zakonskih osnovah. Obdobje, v ka- 
terem smo sprejemali in začeli izvajati družbeni plan, je 
obdobje intenzivnega uresničevanja ustave, pripravljanja in 
izvajanja zakona o združenem delu, zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja in drugih sistemskih zakonov, 
ki uvajajo številne nove institute in odnose, tako pri 
nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov, kot tudi na ostalih področjih druž- 
benega življenja. 

SR Slovenija je tako kot celotna Jugoslavija v pre- 
teklem petletnem obdobju dosegala dokaj visoko stopnjo 
rasti, vendar z izrazitimi nihanji v posameznih letih in z 
močno tendenco zmanjšanja rasti na prehodu v novo plan- 
sko obdobje. Hkrati so se v preteklosti zaostrile neuskla- 
jenosti v strukturi materialne proizvodnje, ki so se naj- 
bo'lj pokazale v zaostajanju proizvodnje energije, surovin, 
hrane ter prometne infrastrukture, pa tudi v strukturnih 
problemih znotraj posameznih dejavnosti, zlasti v okviru 
izvozno usmerjene predelovalne industrije. 

SR Slovenija je neusklajenosti v strukturi materialnih 
proizvodnih sil, pa tudi neusklajenosti med institucionalno 
sprejetimi in dejansko realiziranimi samoupravnimi druž- 
benoekonomskimi odnosi, čutila še bolj kot druge repu- 
blike in jih je zato začela reševati že v zadnjih letih pre- 
teklega planskega obdobja. Velika soodvisnost razvoja SR 
Slovenije z razvojem celotnega jugoslovanskega gospodar- 
stva tako glede nakupov surovin in reprodukcijskega materi- 
ala kot tudi glede prodaje končnih izdelkov je zahtevala 

večjo povezanost organizacij združenega dela iz SR Slo- 
venije z organizacijami združenega dela v drugih socialir 
stičnih republikah in pokrajinah, intenziviranje procesov 
združevanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah in 
izvajanje skupnih razvojnih programov, vendar pa so bili 
na tem področju storjeni šele prvi koraki. 

Globoke spremembe v mednarodnih odnosih so prek za- 
ostrenih problemov v plačilni bilanci vplivale tudi na naša 
gospodarstvo. Mednarodna menjava je bila neuravnotežena, 
pokritost uvoza z izvozom nizka, regionalna struktura me- 
njave nezadovoljiva. Težave in problemi v plačilni bilanci 
ter velika odvisnost od uvoza surovin, reprodukcijskega 
materiala, opreme in znanja so odločilno vplivali na obli- 
kovanje politike razvoja v tem petletnem obdobju. Poveče- 
vanje izvoza in racionalna substitucija uvoza je zato posta- 
la ena od osnovnih nalog vseh nosilcev razvoja in tako 
tudi eden temeljnih kriterijev pri oblikovanju novih inve- 
sticijskih odločitev. 

Za dolgoročnejše in kvalitetnejše vključevanje sloven- 
skega gospodarstva v mednarodno delitev dela je pomemb- 
no intenziviranje ekonomskih odnosov SR Slovenije pri ure- 
sničevanju sklepov in akcijskega programa V. konference 
neuvrščenih držav v Colombu kot tudi pospeševanje sode- 
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lovanja z obmejnimi državami. Pri tem pomeni podpis 
osimskih sporazumov pomembno osnovo za nadaljnji raz- 
voj obmejnega sodelovanja, oblikovanje proste cone v Se- 
žani pa odpira širše možnosti za Vključevanje ne le slo- 
venskega, temveč celotnega jugoslovanskega gospodarstva v 
mednarodno menjavo in odpira pot tudi za druge oblike 
pospeševanja dobrih sosedskih odnosov. 

II. 

1. V prvem leta in poi so bili pri izvajanju družbenega 
plana in pri uveljavljanju samoupravnega družbenega pla- 
niranja že doseženi pomembni uspehi, ki so rezultat pri- 
zadevanj za hitrejše razvijanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v skladu z ustavo. Samoupravno spora- 
zumevanje in dogovarjanje o skupnih interesih, ciljih in 
nalogah, ki omogoča usklajevanje ožjih in širših družbenih 
interesov na samoupravni osnovi, je zajelo množico nosil- 
cev planiranja in kljub pomanjkljivostim predstavlja po- 
memben korak dalje k uveljavljanju samoupravnega plani- 
ranja, brez katerega ni moč razvijati samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov in krepiti položaja delavcev v 
združenem delu kot odločilnega dejavnika razvoja. 

Vendar pa je kvaliteta uveljavljanja samoupravnega pla- 
niranja na posameznih področjih različna, odvisna od stop- 
nje samoupravnega usklajevanja interesov med posameznimi 
organizacijami združenega dela v okviru dohodkovnih in po- 
slovnih povezav, hkrati pa tudi od stopnje angažiranja za- 
vestnih družbenopolitičnih sil, zlasti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in v krajevnih skupnostih, še vedno 
je brez plana 25 odstotkov temeljnih organizacij združenega 
dela s področja materialne proizvodnje, oziroma 15 odstot- 
kov od tistih organizacij združenega dela, ki imajo več 
kot 500 zaposlenih, in večji del organizacij združenega dela 
s področja družbenih dejavnosti. Uveljavljanje principa so- 
časnosti in celovitosti družbenega planiranja je bilo oteže- 
no tudi zaradi podaljševanja rokov za sprejemanje samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavno- 
sti. 

Primerjava pomembnejših narodnogospodarskih kazalcev 
■razvoja iz srednjeročnih planov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela s tistimi iz družbenega plana SR Slovenije 
kaže na velika odstopanja oziroma prekoračitve objektiv- 
nih narodnogospodarskih razvojnih možnosti in okvirov zla- 
sti pri stopnji rasti, povečevanju zaposlenosti, uvoza in iz- 
voza, posebno pa še pri planiranju investicij. Učinek med- 
sebojnega usklajevanja je bil skromen, razen na področjih, 
za katera so v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
sklenjeni samoupravni sporazumi. Nedosledno se iavaijajo 
določila samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov 
ter obveznosti, sprejete z družbenimi plani družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Izvršni svet ugotavlja, da je edem od temeljnih proble. 
rnov še vedno prevelika zaprtost organizacij združenega de- 
la v svoje okvire ter šibke dohodkovne in preveč sektorsko 
usmerjene povezave. To ima za posledico manjše možno- 
sti za povečevanje in racionalno porabo celotne akumula- 
cije, širjenje kreditnih odnosov v sistemu razširjene repro- 
dukcije, skromen obseg stvarnega združevanja sredstev na 
samoupravni osnovi, velik pritisk na uvoz, ekstenzivno za- 
poslovanje in rast cen. 

Sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov v de- 
javnostih posebnega družbenega pomena v materialni pro- 
izvodnji pomenijo korak dalje k uveljavljanju samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov ter postajajo vse bolj te- 
meljna metoda za samoupravno obvladovanje celotne druž- 
bene reprodukcije in tudi praksa pri usklajevanju med- 
sebojnih interesov. Ti sporazumi pa še ne ustrezajo v ce- 
loti zahtevam zaikona, saj pogosto ne izhajajo iz planov 
temeljnih organizacij združenega dela in ne vključujejo vseh 
materialnih obveznosti udeležencev tor premalo temeljijo 
na načelih dohodkovne povezanosti. Ker del temeljnih orga- 
nizacij združenega dela teh sporazumov ni podpisal, je bilo 
treba združevanje sredstev za elektroenergetiko, železnice, 
luške zmogljivosti in ceste rešiti tudi na zakonski osnovi. 

Široka aktivnost v temeljnih organizacijah združenega 

dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skup- 
nosti in občinah ter doslej doseženi rezultati pri spreje- 
manju samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbe- 
nih dejavnosti kažejo, da se postopno začenjajo uveljavlja- 
ti nove kvalitete v samoupravnih odnosih v družbenih de- 
javnostih to proces svobodne menijiave dela. Praktični re*- 
zultati so zaenkrat vidni predvsem pri opredeljevanju ele- 
mentov planiranja v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti, predvsem pri opredeljevanju 
normativov kot pogoja za racionalizacijo stroškov ter kot 
osnove za vrednotenje programov, pa tudi pri opredelje- 
vanju enotnih programov kot osnove za ofojektivizacijo si- 
stema solidarnosti. Programi so vsebinsko in vrednostno 
bolj razčleinjeni kot doslej, tako da so dane prve možno- 
sti za selektivno ocenjevanje teh programov s strani delav- 
cev. Vendar pa so le redke temeljne organizacije združene- 
ga dela v materialni proizvodnji doslej opredelite elemente 
o svojih potrebah glede družbenih storitev, kar je pogoj 
za pripraivo samoupravnih sporazumov o svdtodni menjavi 
dela. Zato vstopajo osnovni nosilci v proces sporazumeva- 
nja premalo pripravljeni in je sklenitev sporazuma močno 
odvisna od strokovnih organov samoupravnih interesnih 
skupnosti. Tako se pri izvajalcih ponekod še vedno ohra- 
nja proračunska miselnost, v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela pa sredstva za družbene dejavnosti pogosto 
obravnavajo kot strošek, ki nima vzročne zveze z njihovimi 
dejanskimi potrebami. Zakon o sistemu zadovoljevanja skup- 
nih potreb v družbenih dejavnostih bo prispeval k uspeš- 
nejšemu uveljavljanju svobodne menjave dela. 

Sklepanje medrepubliških dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za razvoj dejavnosti posebnega 
pomena kasni (nekateri dogovori še vedno niso usklajeni), 
njihova slabost pa so včasih zelo posplošeno oblikovane nar 
loge in obveznosti, kar povzroča določene težave pri njiho- 
vem izvajanju. Ti dogovori še ne temelje v zadostni meri 
na samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih pla- 
nov v združenem delu znotraj posameznih republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Zlasti kasni dogovor o usmerjanju in porabi inozemskih 
sredstev ter dogovor glede predelave nafte, kar je tudi 
posledica počasne preobrazbe teh dejavnosti na opredelitvah 
zakona o združenem delu, zlasti pa nekaterih monopolnih 
tendenc in neusklajenosti med interesi predelovalcev in upo- 
rabnikov nafte oziroma naftnih derivatov. Izvršni svet sodi, 
da bi bilo treba kontingentirati surovo nafto iz uvoza po 
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. S tem 
bi dosegli enakopravnejši položaj organizacij združenega de- 
la in pospeševali povezovanje med njimi na osnovi dohod- 
kovnih odnosov, kar bi prispevalo k racionalnejšemu raz- 
voju rafinerijskih kapacitet v Jugoslaviji. 

Pri prilagajanju sistemskih rešitev novim družbenoeko- 
nomskim odnosom so veliki zaostanki. Na pomembnih po- 
dročjih ekonomskega sistema, kot so npr. ekonomski od- 
nosi s tujino, politika cen, fcreditno-monetarna politika, še 
vedno prevladujejo administrativni ukrepi, ki sicer rešuje- 
jo tekočo problematiko na posameznih področjih, vendar 
pogosto z vsemi značilnostmi in negativnimi posledicami 
linearnega pristopa. 

Samoupravno reševanje problemov (ustanovitev Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, napredek pri samoupravnem sporazume- 
vanju o cenah na osnovi dohodkovnih soodvidnosti, pove- 
čanje vloge združenega dela pri usmerjanju denarnih to- 
kov družbene reprodukcije) na teh področjih bo prispevalo 
k večji proizvodni aktivnosti, izboljšanju odnosov v pla- 
čilni bilanci in k stabilizaciji gospodarskih gibanj. 

Sistem samoupravnega planiranja se postopno uveljav- 
lja tudi v občinah in krajevnih skupnostih, čeprav je pro- 
ces pripravljanja in oblikovanja planskih dokumentov po- 
gosto tekel predvsem v okviru strokovnih služb in izvršil- 
nih organov in je bilo sodelovanje med posameznimi no- 
silci planiranja večkrat premajhno. 

Samoupravno -planiranje je pomemben instrument, s 
katerim delavci v združenem delu na podlagi samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov odločajo o dohodku in 
celotni družbeni reprodukciji. Zato morajo vsi nosilci pla- 
niranja analizirati uvel javljanje zakona o temeljih sistema 
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družbenega planiranja, s tega vidika kritično oceniti po- 
stopke pri oblikovanju in sprejemanju planov ter ugoto- 
viti odgovornost poslovodnih in izvršilnih organov pri uve- 
ljavljanju samoupravnih odnosov na tem področju oziroma 
pri uresničevanju sporazumov, dogovorov in planov. Pospe- 
šiti je treba delo pri sprejemanju planskih dokumentov na 
samoupravnih osnovah povsod, kjer teh dokumentov še 
nimajo. V to aktivnost bd se morale še bolj intenzivno vklju- 
čiti družbenopolitične organizacije. Prav tako je potrebno 
pospešiti tudi delo pri dogovorih o temeljih prostorskih 
planov in prostorskih planih kakor tudi delo pri izpopol- 
nitvi metodologije planiranja. Vse to bo pripomoglo h kva- 
litetnejšemu oblikovanju zakona o sistemu samoupravnega 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije, ki ga je treba sprejeti do konca leta 1977, hkrati 
pa bo spodbudilo k odgovornejšemu oblikovanju in usklaje- 
vanju določil statutov dn samoupravnih aktov, ki urejajo 
postopke družbenega planiranja v občinah ter v samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. 

2. V prvih dveh letih izvajanja plana so bili napori 
celotne družbe osredotočeni na izvajanje politike ekonom- 
ske stabilizacije, zlasti na umirjanje inflacije, zmanjševanje 
anticipirane porabe in oblikovanje vseh oblik porabe v 
okviru ustvarjenega dohodka, obvladovanje ekonomske me- 
njave s tujino ter postopno spreminjanje strukture naše- 
ga gospodarstva v dogovorjenih smereh. 

Izvršni svet ugotavlja, da je po obdobju nizke gospo- 
darske aktivnosti v prvi polovici leta 1976 prišlo v zadnjih 
mesecih preteklega leta do ponovne nagle gospodarske ra- 
sti, zlasti rasti industrijske proizvodnje, ki se nadaljuje 
tudi v prvih meseoih letošnjega leta. Dokaj ugodno se raz- 
vijajo tudi gradbeništvo, promet in trgovina. Kmetijstvo je 
v letu 1976 doseglo zelo ugodno letino, letos pa so zlasti 
zaradi neugodnih vremenskih razmer na začetku leta pro- 
gnoze manj optimistične. Čeprav se rast industrijske pro- 
izvodnje v zadnjih mesecih postopno umirja, bo v letoš- 
njem letu dosežena višja gospodarska rast od predvidene. 
Na tej osnovi Izvršni svet ocenjuje, da bo v prvih dveh le- 
tih izvajanja plana, kljub nizki rasti v letu 1976 v pov- 
prečju, dosežena okoli 5 do 5,5 odstotna rast celotnega 
družbenega proizvoda in bo tako le nekoliko nižja od pla- 
nirane povprečne letne gospodarske rasti za celotno plan- 
sko obdobje (6,1 odstotka). 

Hkrati se v strukturi proizvodnje kažejo nekatere spre- 
membe v smeri skladnejšega gospodarskega razvoja: pove- 
čuje se udeležba energetike, surovinskih dejavnosti in re- 
produkcijskega materiala ter elektronike. Glede na plan- 
ske kriterije o prestrukturiranju slovenske industrije pa 
zaostaja razvoj na nekaterih področjih strojegradnje in 
bazne kemije. 

Na nadaljnje premike v proizvodni strukturi v prihod- 
njih letih pa bodo vplivale nove proizvodne zmogljivosti, 
ki so v izgradnji, in programi, ki so v pripravi. 

Izvajanje nalog in ciljev družbenega plana je v prvem 
letu potekalo ob velikih naporih za urejanje finančnih to- 
kov družbene reprodukcije, zmanjševanje medsebojne za- 
dolženosti in oblikovanje sistemskih pogojev za prilagaja- 
nje porabe ustvarjenemu dohodku. 

Napori in rezultati za dosledno izpolnjevanje plačilnih 
obveznosti v kupoprodajnih razmerjih pa se utegnejo oma- 
jati, če bi ponovno narasel obseg neplačane realizacije, kot 
se pojavlja v prvem trimesečju leta 1977, in ki je rezul- 
tat neizvajanja določal zakona. Zato bodo moralle zlasti 
organizacije združenega dela, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Služba družbenega knjigovodstva in vsi družbenopo- 
litični dejavniki analizirati te probleme in sprejeti ustrezne 
ukrepe za dosledno izpolnjevanje plačilnih obveznosti. 

Zaključni računi organizacij združenega dela za leto 
1976 so pokazali visok porast predvsem nekribih izgub, za- 
to je bila sprožena široko zasnovana akcija za sanacijo 
izgub. 

V času, ki smo ga imeli na razpolago, so bili obrav- 
navani sanacijski programi vseh organizacij združenega de- 
la, ki so v zaključnih računih za leto 1976 izkazovale ne- 
krito izgubo. 

Do konca junija so bili uspešni sanacijski programi, ki 
so bili večinoma vsebinsko nesporni. 

Del temeljnih organizacij združenega dela pa je ostal 
še nesaniran. Med temeljnimi organizacijami združenega de- 
la, ki niso imeli resnih sanacijskih programov, so pred- 
vsem tiste organizacije združenega dela, kjer ne gre za 
naključne — enkratne izgube, temveč za probleme, ki se 
tudi prek izkazovanja izgub kažejo že nekaj let in kjer 
bi finančno pokrivanje izgub le odločilo dokončno reševa- 
nje problemov.* 

Po širokih obravnavah je zato dogovorjeno, da se vsem 
tem temeljnim organizacijam združenega dela nameni mno- 
go več pozornosti, da bd se zanje našle dolgoročne ustrezne 
rešitve bodisi v preusmeritvi proizvodnje, bodisi v ustrez- 
nejših povezavah, kadrovskih rešitvah in podobno. 

Dogovorjena je intenzivna dejavnost, v katero so vklju- 
čene v prvi vrsti same prizadete temeljne organizacije 
združenega dela in organizacije združenega dela, s kateri- 
mi so le-te delovno, poslovno in organizacijsko povezane, 
odgovorni činitelji v družbenopolitičnih skupnostih, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, banke, skladi rezerv ter Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, kaiterih naloga, je z vso od- 
govornostjo najti in opredeliti končne rešitve za te temeljne 
organizacije združenega dela. 

3. Uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja, kot so 
povečanje tehnične in tehnološke ravni, optimalna uporaba 
proizvodnih zmogljivosti, modernizacija proizvodnih proce- 
sov, sodobnejša organizacija dela in večji delež znanja in 
raziskovalnega dela v doseženem družbenem proizvodu, je 
daljši proces, vendar pa gibanja v prvih dveh letih izvaja- 
nja družbenega plana očitno kažejo, da na tem področju 
še ni prišlo do bistvenih premikov. 

Ob sorazmerno nižji rasti proizvodnje v letu 1976 je 
bilo še marsikje prisotno delovno in ekonomsko neuteme- 
ljeno zaposlovanje, zlasti zaposlovanje pri administrativnih 
delovnih opravilih. 

Izvršni svet ponovno ugotavlja, da ostaja v ospredju 
problem kadrov in uporabe znanja. Raven strokovnosti za- 
poslenih se le postopoma izboljšuje, zaostaja pa tudi dol- 
goročno planiranje kadrovskih potreb v združenem delu, 
kar zmanjšuje organizirane družbene napore pri usmerja- 
nju mladine to že zaposlenih delavcev v nadaljnji študij, 
zlasti v šole, ki izobražujejo kadre za tehnične stroke ito 
podpira težnje po ohranjanju to celo širjenju zmogljivosti šol 
splošnega in nekaterih smeri družboslovnega izobraževanja. 

V visokem šolstvu počasi prilagajajo programe in ob- 
seg dejavnosti družbenim potrebam to zahtevam za raciona- 
lizacijo to skrajšanje študija. Ni se še izboljšalo kadro- 
vanje in izobraževanje kadrov za nove proizvodne zmoglji- 
vosti, zaradi česar lahko postanejo vprašljive same naložbe, 
ki terjajo dolgoročno načrtovanje in pripravljanje kadrov. 
Tudi priprave za reformo srednjega in visokega šolstva v 
sistem usmerjenega izobraževanja so še vedno preveč ome- 
jene le na strokovne službe to nekatere izobraževalne orga- 
nizacije. 

Tudi pri vključevanju raziskovalnih organizacij v reše- 
vanje problemov v materialni proizvodnji in pri dviganju 
tehnološke ravni so rezultati nezadovoljivi. 

Zaostajanja na tem področju so predvsem posledica 
dejstva, da še ni vzpostavljen celovit sistem planiranja, 
koordiniranja in združevanja sredstev za raziskovalno dejav- 
nost v združenem delu, kar se zlasti odraža v nerazvi- 
tosti trajnejših povezav raziskovalnih organizacij z nepo- 
srednimi uporabniki na osnovi dohodkovnih odnosov to pa 
v tem, da mnogi samoupravni sporazumi o temeljih pla- 
nov vsebinsko in finančno ne opredeljujejo potreb po raa- 
voju raziskovalne dejavnosti. 

Spodbudno pa je, da v številnih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela krepijo raziskovalne deja/vnosti v svo- 
jih okvirih in v okvirih večjih asociacij združenega dela. 

Ena od pomembnih usmeritev družbenega plana je tu- 
di prehajanje na višjo stopnjo predelave in na povečanje 
deleža znanja v vrednosti končnih proizvodov to storitev. 
Na tem področju se kažejo pozitivni premiki zilastd v elek- 
troniki to v strojegradnji, pri čemer pa bi se morala deli- 
tev dela razširiti tudi na vse komplementarne dejavnosti. 

* V mesecu juliju bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil 
izčrpnejšo informacijo o izgubah in izvajanju sanacijskih programov v 
slovenskem gospodarstvu. 
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Naše inženiring organizacije se morajo v večji meri pojav- 
ljati kot organizator dela in se na dohodkovnih osnovah & 
trajnih poslovnih in dohodkovnih aranžmajih povezovati s 
proizvodnimi organizacijami, bankami in trgovino in na ta 
način kompletirati in racionalizirati ponudbo na zunanjem 
■in notranjem tržišču. 

Izkoriščanje proizvodnih kapacitet v slovenskem gospo- 
darstvu je po intenziteti različno, nasploh pa nezadovolji- 
vo; na razpolago so še' velike neizkoriščene materialne in 
kadrovske rezerve, ki bi omogočile večjo kvaliteto in dina- 
miko gospodarske rasti. Pomembnejši vzroki za slabo izko- 
riščanje proizvodnih zmogljivosti so razen slabših pogojev 
za realizacijo proizvodnje v letu 1976 tudi slabo izkoriščanje 
delovnega časa, nedisciplina v izvajanju sporazumov in do- 
govorov, nezadostna informiranost delavcev, velik odstotek 
slabih proizvodov, neizkoriščene možnosti za uvedbo druge 
in tretje delovne izmene, pomanjkanje ustreznih proizvod- 
nih in razvojnih programov, zaostajanje v modernizaciji 
in avtomatizaciji proizvodnje, neskladnosti v strukturi pro- 
izvodnje, uvozne omejitve in podobno. Vse to bistveno po- 
večuje proizvodne stroške oziroma predstavlja pomembno 
rezervo za racionalizacijo poslovanja in povečanje ekonom- 
skih učinkov dela. 

Izvršni svet zato ugotavlja, da je dosežena rast pro- 
duktivnosti dela kot globalnega kazalca kvalitete gospodar- 
jenja in razvaja v letu 1977 v večji meri posledica ugod- 
nejših pogojev za realizacijo proizvodnje, manj pa rezultat 
stvarnega uveljavljanja kvalitetnih elementov gospodarje- 
nja na trajnejših kvalitetnih osnovah. To toliko bolj kaže 
na nujnost, da se povečajo napori za izboljšanje notranje 
■organizacije v organizacijah združenega dela, za stimula- 
tivnejšo delitev osebnih dohodkov, za materialno stimulaci- 
jo delavcev za zmanjšanje materialnih stroškov, odpadkov 
■ki slabih proizvodov, za uvajanje sodobnejše tehnologije in 
opremljenosti delovnih mest ter za boljše izkoriščanje de- 
lovnega časa in znanja. V sleherni proizvodni in storitve- 
ni dejavnosti in organizaciji združenega dela je treba uve- 
ljaviti učinkovito kontrolo kakovosti izdelkov in storitev, 
ker lahko le-to prispeva k racionalizaciji dela in uporabe 
sredstev, k izboljšanju nagrajevanja po delu in zlasti k 
povečanju dohodka. Prav tako pa je potrebno ustreznejše 
in hitrejše ukrepanje pri izvajanju dogovorjene ekonomske 
politike. 

4. Medtem ko so bili v letu 1976 doseženi relativno 
ugodni odnosi na področju ekonomskih odnosov s tujino 
in je bil porast izvoza blaga eden izmed bistvenih dejav- 
nikov dosežene gospodarske aktivnosti ter se je ob močno 
zmanjšanem uvozu občutno izboljšalo pokritje uvoza z iz- 
vozom, se že v začetku 1977. leta razmerja v zunanjetrgovinski 
•menjavi zaostrujejo. Relativno ugodni odnosi v izvozno- 
uvoznih tokovih v letu 1976 so bili pretežno kratkoročne 
narave in predvsem posledica zmanjšanega domačega pov- 
praševanja. Izvozna usmerjenost združenega dela se v letu 
1977 umirja, uvoz pa ponovno močno povečuje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bo z 
ustreznimi napori in ukrepi na vseh ravneh in z ustrezno 
politiko na ravni federacije moč doseči zaustavitev neugod- 
nih tendenc v zunanjetrgovinski menjavi, ki so se začele 
pojavljati v prvih mesecih letošnjega leta ter izboljšati 
regionalno usmerjenost blagovne menjave s tujino. Ti ukre- 
pi morajo biti usmerjeni v stabilizacijo domačega tržišča 
in v pospeševanje izvoza, predvsem pa v uveljavljanje no- 
vih odnosov v okviru združenega dela ter novih sistem- 
skih rešitev na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

Z uveljavljanjem novega sistema ekonomskih odnosov 
s tujino bo potrebno do konca septembra 1977 ustaviti in 
konstituirati Samoupravno interesno skupnost SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino. Podrobneje bo potrebno 
opredeliti delegatske osnove za skupščine samoupravne in- 
teresne skupnosti za ekonomske odnose s tujino ter tudi 
že oblikovati in ustanavljati temeljne delegacije za skup- 
ščino skupnosti. 

Ustanovitev Koordinacijskega odbora pri Izvršnem sve- 
tu Skupščine SR Slovenije bo zagotovila večji družbeno- 
politični vpliv na organizacijo in delovanje zunanjetrgovin- 
ske mreže doma in v tujini in uspešnejše delovanje na 
podlagi dogovorjene skupne politike. 

Izboljšanje stanja v plačilni in devizni bilanci zahteva 
intenzivnejše izpopolnjevanje oblik, načinov in obsega me- 
hanizmov za pospeševanje izvoza blaga in storitev pri obli- 
kovanju in 'dogovarjanju o politiki pospeševanja izvoza in 
ob uveljavljanju novega zunanjetrgovinskega in deviznega 
sistema. 

Sedanja neugodna gibanja na področju neblagovne me- 
njave zahtevajo ukrepe za pospeševanje izvoza storitev na 
vseh ravneh, od organizacij združenega dela do federacije, 
tako da bi večji devizni priliv od turizma in prometa lah- 
ko bistveno prispeval k izboljšanju plačilno-bilančnega po- 
ložaja republike. ■ 

Združeno delo bo moralo zagotavljati večjo konkurenč- 
nost na tujih trgih predvsem z dvigom produktivnosti, 
boljšo organiziranostjo, zlasti pa z večjim dohodkovnim po- 
vezovanjem v jugoslovanskem merilu, zlasti z združevanjem 
dela in sredstev in skupnimi programi z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik. To morajo s svojimi 
ukrepi spodbujati tudi družbenopolitične skupnosti. 

S povezovanjem in združevanjem uvoznih pravic na 
podlagi samoupravni!) sporazumov o združevanju dela in 
sredstev ter s trajnejšimi oblikami poslovno tehničnega so- 
delovanja bo moč zagotoviti zadovoljivo preskrbljenost pro- 
izvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom tudi 
ob višji stopnji rasti proizvodnje. Pomemben je tudi raz- 
voj drobnega gospodarstva,- ki naj se v večji meri usmeri 
v pripravo konkretnih programov, predvsem za proizvod- 
njo izdelkov, ki nadomeščajo uvoz. 

Za uskladitev uvoza opreme s konvertibilnega področja 
z možnostmi bo potrebno predvsem povečati aktivnost 
organizacij združenega dela pri povezovanju tega uvoza z 
izvozom naših proizvodov, spremeniti regionalno usmerje- 
nost uvoza opreme, ki je izrazito enostranska, vzpodbudi- 
ti ustrezno proizvodnjo opreme doma in usposobiti organi- 
zacijo združenega dela na izgradnjo kompletnih objektov. 

Za zagotovitev ustreznejše in skladnejše regionalne struk- 
ture ekonomskih odnosov s tujino bo potrebno nadalje- 
vati z delom v okviru že obstoječih interesnih skupnosti na 
nastop v socialističnih deželah in obstoječih konzorcijev za 
nastop v deželah v razvoju. in tako pospešiti blagovno me- 
njavo s socialističnimi državami in deželami v razvoju ter 
gospodarsko sodelovanje razširiti tudi na več držav in ga 
poglobiti zlasti z izdelavo konkretnih projektov in s kre- 
pitvijo dolgoročnejših in višjih oblik gospodarskega sodelo- 
vanja. 

o. V letu 1976 se je pod vplivom naporov za stabili- 
zacijo gibanje cen umirilo; ti uspehi so bili v veliki meri 
doseženi z restriktivno politiko cen na nekaterih sektorjih; 
ta je v obdobju nizke gospodarske rasti, zaostajanja v po- 
vpraševanju, zlasti v prvem polletju, ob sorazmerno viso- 
kih zalogah izgotovljenih izdelkov in umirjenem gibanju cen 
na svetovnem tržišču uspešno zadrževala prisotne pritiske 
za povečanje cen na nekaterih sektorjih. Uspehi na področ- 
ju stabilizacije v letu 1976 pa v glavnem niso temeljili na 
dolgoročnejših elementih, zato postaja področje cen ponov- 
no eden od osnovnih problemov pri uresničevanju dogo- 
vorjene politike. Vzroki za letošnja gibanja cen so pred- 
vsem v neodpravljenih inflatornih žariščih, v nesorazmerju 
med cenami posameznih izdelkov in storitev, v povečanem 
pritisku uvozne inflacije v neskladju med ponudbo in pov- 
praševanjem, v neustrezni delitvi družbenega proizvoda ter 
v zmanjševanju akumulativne in reproduktivne sposobno- 
sti organizacij združenega dela na področju materialne pro- 
izvodnje. 

Izvršni svet ocenjuje, da se v letošnjem letu cene pro- 
izvajalcev industrijskih izdelkov gibljejo v predvidenih okvi- 
rih, zaskrbljujoče pa je gibanje cen na drobno in življenj- 
skih stroškov. Nadaljevanje takšnih gibanj utegne resno 
ogroziti ne le izvajanje za leto 1977 dogovorjene politike, 
temveč tudi razvrednotiti v lanskem letu dosežene rezul- 
tate na tem področju. To zahteva dosledno spoštovanje 
določil medrepubliškega dogovora o izvajanju politike cen 
in dogovora o uikrepih za realizacijo politike cen izdelkov 
in storitev iz pristojnosti republike in občin v letu 1977 
ter skrajno zaostritev odgovornosti vseh podpisnikov za 
dosledno izvajanje nalog, opredeljenih v dogovorih o poli- 
tiki cen. 
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Izvršni svet se zavzema, da se pni oblikovanju cen iz- 
haja iz objektivne analize vzrokov stvarnega dohodkovnega 
položaja organizacij združenega dela, vpliva. porasta uvoz- 
nih cen in daje prednost izdelkom in storitvam, pri kate- 
rih je prišlo do večjih nesorazmerij v cenah. TJpoštevati je 
potrebno tudi ukrepe, ki so jih poleg zahtev za poveča- 
nje cen sprejele organizacije združenega dela, da bi pobolj- 
šale kvaliteto gospodarjenja in s tem popravile svoj polo- 
žaj. 

Eden od vzrokov sedanjih neurejenih odnosov na po- 
dročju cen je prepočasno uveljavljanje dohodkovnih odno- 
sov med proizvodnimi organizacijami združenega dela v po- 
sameznih fazah proizvodnje, kakor tudi v združevanju sred- 
stev in dela med proizvodno in prometno sfero. Zato mora 
biti ena od osrednjih nalog organizacij združenega dela hi- 
trejše uveljavljanje dohodkovnih odnosov, ki naj se pospe- 
šuje tudi z ukrepi za izvajanje politike cen. 

Da bi vplivali na počasnejšo rast cen na drobno in živ- 
ljenjskih stroškov, je potrebno tudi v drugim polletju le- 
tošnjega leta zagotoviti sredstva za .podaljšanje premij in 
kompenzacij za nekatere kmetijske in živilske proizvode- 
Hkrati bo inšpekcijska služba zaostrila nadzor nad kako- 
vostjo posameznih izdelkov, zlasti izdelkov in storitev vsak- 
danje rabe in oblikovanjem cen, prav tako pa posvetila 
večjo pozornost negativnim pojavom, ki zavirajo funkcio- 
niranje enotnega jugoslovanskega tržišča. 

Za gibanja na jugoslovanskem tržišču je na nekaterih 
mestih značilna izrazita neusklajenost med ponudbo in 
povpraševanjem. Zato je potrebno pravočasneje sprejemati 
ustrezne ukrepe na področju kreditne politike in potrošniš- 
kih posojil z vidika njihovega vpliva na skladnejše odnose 
med ponudbo in povpraševanjem. 

6. Razmerja v razporejanju dohodka v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, dosežena v letu 1976, niso bila 
v skladu z dogovorjenimi usmeritvami, po katerih bi mo- 
rale vse oblike končne porabe, razen investicij v osnovna 
sredstva, rasti počasneje od dohodka. Gibanja so bila rav- 
no obratna: sredstva za kritje splošnih in skupnih potreb, 
razne zakonske in pogodbene obveznosti so rasle hitreje 
od dohodka. Hitreje so rasli tudi osebni dohodki in ostali osebni 
prejemiki, sredstva za razširitev materialne osnove dela na 
ravni temeljnih organizacij združenega dela, v materialni 
proizvodnji pa so se zmanjšala. Vzrokov za taka razmerja 
v razporejanju dohodka je več, med njimi pa so najpo- 
membnejši: počasnejša gospodarska rast ter s tem pove- 
zana slabša učinkovitost in izkoriščanje vloženih sredstev, 
hitrejše naraščanje cen surovin in reprodukcijskega materi- 
ala od cen končnih izdelkov, avtonomno gibanje osebnih 
dohodkov, ki bolj sledijo rasti življenjskih stroškov , kot 
pa doseženemu dohodku, ter hitrejše zadovoljevanje potreb 
delavcev v združenem delu in občanov na področju skupne 
porabe od realnih možnosti, ki jih omogoča ustvarjeni do- 
hodek. 

Na povečevanje osebne, skupne in splošne porabe nad 
okvire ustvarjenega dohodka vpliva odlaganje sprejema sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih planoiv samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v družbenih dejavnostih, pa tudi zastoj v 
oblikovanju samoupravnega sistema razporejanja dohodka in 
delitve osebnih dohodkov, ki naj bi na temelju rezultatov 
tekočega in minulega dela motiviral vsakega delavca za 
povečevanje dohodka in njegovo smotrno delitev in združe- 
vanje. V inflacijskih pogojih so se močno krepile tenden- 
ce uravnilovke, kii zlasti prizadenejo kreativne kadre in ne 
spodbujajo kvalitetnega delovnega prispevka, zlasti pa ne 
ustvarjalne ter inventivne dejavnosti. Izvršni svet sodi, da 
bo aktivnost za oblikovanje in sprejemanje novih meril 
za delitev osebnih dohodkov po rezultatih dela, ki se je 
začela v letu 1977 v temeljnih organizacijah združenega dela 
na pobudo sindikatov, prispevala k bistvenemu izboljšanju 
razmerij pri razporejanju dohodka in k bolj spodbudnemu 
sistemu delitve osebnih dohodkov v prihodnjih letih. Ker 
pa kažejo podatki, da se v prvih petih, mesecih nadaljuje 
hitra rast osebnih dodhodkov, ugotavlja Izvršni svet, da je 
potrebno odločneje izvajati usmeritve glede rasti osebnih 
dohodkov, za katere smo se dogovorili, z resolucijo o izva- 
janju družbenega plana v letu 1977; v tem smislu morajo: 

— delavci v organizacijah združenega dela pri obravna- 

vi periodičnih obračunov ter pri ocenjevanju rezultatov 
svojega dela in poslovanja v letu 1977 preverjati v okviru 
začasne delitve dohodka, ali se doseženi dohodek razporeja 
v skladu s samoupravnimi sporazumi in v skladu z raz- 
merji, dogovorjenimi v družbenem planu in v primeru od- 
stopanja proučiti vzroke in ukrepati za zagotovitev dogovor- 
jenih razmerij. Sredstva za osebne dohodke se ne smejo 
povečati, dokler se razmerja v razporejanju dohodka ne 
uskladijo z doseženimi poslovnimi uspehi, z merili veljavne- 
ga samoupravnega sporazuma in planskimi postavkami; 

— delavci v organizacijah združenega dela uskladiti me- 
rila za razporejanje dohodka na sredstva za osebne dohod- 
ke in na sredstva za razširitev materialne osnove dela v 
samoupravnih sporazumih posameznih dejavnosti, če te ne 
zagotavljajo skladnosti razporejanja z usmeritvami družbe- 

i noekonomske politike; 
— vsi udeleženci samoupravnih sporazumov o osnovah 

in merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev 
za osebne dohodke morajo dosledno spoštovati določila teh 
sporazumov in zoper kršilce ustrezno ukrepati; 

— skupščine družbenopolitičnih skupnosti v okviru druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
sprejeti začasne ukrepe, če bodo ugotovile, da je organiza- 
cija združenega dela oškodovala družbene interese, ker od- 
stopa od osnov in meril za razporejanje čistega dohodka, 
ki jih določa samoupravni sporazum oziroma povzroča z 
delitvijo motnje v družbeni reprodukciji (617., 620 in 622. 
člen zakona o združenem delu); 

Tudi sredstva, ki so jih delavci in občani združevali iz 
dohodka in osebnih dohodkov za zadovoljevanje skupnih po- 
treb, so porasla v letu 1976 hitreje od dohodka in zaradi 
povečanih prispevnih stopenj tudi hitreje od osebnih dohod- 
kov. Sredstva, združena z izvedbo programov družbenih de- 
javnosti, so bila večja od planiranih. Valorizacija prvotno 
planiranih sredstev je bila izvedena v večjem obsegu, kot je 
to dopuščal družbeni dogovor. Po določilih družbenega dogo- 
vora bi morale samoupravne interesne skupnosti poračunati 
presežke iz leta 1976 z združenimi sredstvi v letu 1977, kar 
pa niso povsod izvedle. Izvršni svet sodi, da so občinske iti 
regionalne samoupravne interesne skupnosti dolžne poročati 
skupščinam občin oziroma republiške skupnosti in zveze 
Skupščini SR Slovenije, kako so izvajale sklepe Skupščine 
SR Slovenije in družbene dogovore; ugotoviti morajo vzroke 
in posledice odstopanj ter sprejeti ukrepe za uresničevanje 
dogovorjene politike in za usklajen razvoj ustreznih družbenih 
dejavnosti v vseh letih srednjeročnega plana. Združevanje 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v letu 1977 poteka 
v prvih sedmih mesecih po stopnjah iz začasnega financira- 
nja, glede zadnjih pet mesecev pa se je treba dogovoriti za 
prispevne stopnje, taiko da bodo pokriti programi posamez- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti za celo leto ob upo- 
števanju višine združenih sredstev v prvih sedmih mesecih 
ter presežkov in primanjkljajev iz leta, 1976. 

Ob uporabi prispevnih stopenj,. predvidenih v samo- 
upravnih sporazumih, bi prekoračili prvotno predvidena sred- 
stva za izvedbo programov družbenih dejavnosti. Kjer gre 
za odstopanja od delitvenih razmerij, predvidenih v družbe- 
nem planu, in kjer so ta odstopanja predvsem posledica ne- 
ustreznega ocenjevanja osnov za leti 1976 in 1977, Izvršni 
svet sodi, da morajo samoupravne interesne skupnosti in 
izvršni sveti občinskih skupščin ponovno oceniti skladnost 
prispevnih stopenj s sprejetimi planskimi nalogami in ust- 
rezno ukrepati.* 

Dohodki, pa tudi izdatki za splošno porabo, ki se obli- 
kujejo iz davka na dohodek TOZD, prometnih davkov in 
drugih virov, so v letu 1976 zaostajali za rastjo družbenega 
proizvoda. V skladu s smernicami družbenega plana se iz 
splošne porabe postopno prenašajo vse tiste naloge, ki v 
ustavi niso opredeljene kot funkcija družbenopolitičnih skup- 
nosti. Zlasti se zmanjšuje delež sredstev, ki se namenja iz 
proračunov za družbene dejavnosti, komunalne in krajevne 
skupnosti. V prvem polletju 1977 je zakon o začasnem financi. 

* Izvršni svet bo na podlagi analize rezultatov podpisovanja samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov, samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih dejavnosti ter gospodarskih gibanj v prvem 
polletju leta. 1077 pripravil v začetku julija dopolnilo k temu poročilu 
in ga predložil Skupščini. 
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ranju omejil raven izdatkov splošne porabe. S sprejetjem 
proračunov za leto 1977 je bil konec junija uveljavljen nov 
način financiranja splošne porabe, ki naj zagotovi izvajanje 
načela o samofinanciranju občin in prispeva k nadaljnjemu 
»čiščenju« proračunov. Istočasno mora obravnavanje oseb- 
ne, splošne in skupne porabe v združenem delu, v krajev- 
nih skupnostih in občinah prispevati (k odločilnemu vplivu 
delovnih ljudi in občanov na obseg in strukturo porabe in 
k njihovemu usklajevanju z materialnimi možnostmi. 

Izvršni svet ugotavlja, da se v SR Sloveniji vse bolj 
zaostruje vprašanje zagotavljanja virov sredstev za pokriva- 
nje prispevka republike proračunu federacije. Temeljni pro- 
metni davek kot vir sredstev, s katerim vse republike in 
avtonomni pokrajini pokrivajo prispevek proračunu federa- 
cije, kaže v SR Sloveniji trend relativnega zaostajanja v 
primerjavi z ostalimi republikami in avtonomnima pokrajina- 
ma ter z njim že lansko leto nismo uspeli v celoti pokriti 
obvez do federacije. Vzroki za nezadostno rast temeljnega 
prometnega davka so zlasti v spremenjeni strukturi potroš- 
nje, višji stopnji zadovoljitve potreb po predmetih trajnejše 
rabe, bližini odprtih meja in starostni strukturi prebivalstva. 

Problem dobiva letos take razsežnosti, da bo treba v 
SR Sloveniji za poravnavo letošnjih obveznosti poiskati nove 
vire dohodkov. Ob tem velja poudariti, da je SR Slovenija 
pri posebnem prometnem davku že presegla povprečje obre- 
menitev s tem davkom med republikami, prav talko pa je 
davek na dohodek TOZD dosegel že zgornjo mejo možne 
obremenitve. Problemu pokrivanja prispevka federaciji se 
pridružuje tudi financiranje republiškega in občinskih pro- 
računov, ki po obsegu virov ne morejo slediti povečanim 
potrebam na področju splošne porabe. Tako ostaja odprto 
vprašanje celovitega financiranja splošne porabe na območju 
SR Slovenije, posebej z njeno obvezo do federacije, ki ga v 
pogojih sedanje ureditve financiranja splošne porabe ni moč 
ustrezno rešiti. Zato bo pri nadaljnjem oblikovanju sistema 
splošne porabe v skladu z opredelitvami zakona o združe- 
nem delu potrebno najti nove pristope za reševanje tega 
problema v republiki in federaciji. 

Sredstva za razširitev materialne osnove dela iz delitve 
dohodka na ravni temeljnih organizacij združenega dela v 
materialni proizvodnji so znašala v letu 1976 samo 6871 
milijonov dinarjev in so bila tako za 711,0 milijonov dinarjev 
manjša kakor leto poprej. Zaradi povečanja obveznih stopenj 
amortizacije so znašala sredstva za reprodukcijo (skupaj z 
amortizacijo) na ravni temeljnih organizacij združenega dela 
materialne proizvodnje v letu 1976 15.001 milijonov dinarjev, 
torej so se povečala za 2.147 milijonov dinarjev oziroma za 
15,6 odstotka, če pa izhajamo iz celovitosti procesa družbene 
reprodukcije v vseh fazah, od proizvodnje prek menjave in 
delitve do potrošnje, in upoštevamo, da se sredstva za raz- 
širitev materialne osnove združenega dela ne oblikujejo samo 
na ravni temeljnih organizacij združenega dela, ampak tudi 
z združevanjem sredstev na področjih samoupravnih interes- 
nih skupnosti v materialni proizvodnji, in da zajemajo tudi 
del skupnega dohodka, ustvarjenega v bankah in zavaroval- 
nicah, del sredstev na vpogled organizacij združenega dela v 
poslovilnih bankah denarna sredstva iz varčevanja občanov in 
namenskih posojil, nekatera druga domača sredstva, pa tudi 
neto inozemska sredstva, so skupna sredstva za reprodukcijo 
v materialni proizvodnji znašala 35.829 milijonov dinarjev, 
oziroma so porasla za 25,5 odstotka. Zato kažejo razmerja 
v končni porabi družbenega proizvoda glede na usmeritve 
družbenega plana znatno bolj usklajeno sliko kot pa razmer- 
ja, ki se oblikujejo v razporejanju dohodka na ravni temelj- 
ne organizacije združenega dela. To pomeni, da se z združe- 
vanjem sredstev temeljnih organizacij združenega dela, z var- 
čevanjem prebivalstva, s kreditno-monetarno politiko in na 
druge načine povečujejo sredstva, namenjena za vlaganja 
Vendar pa ta sredstva ne izvirajo v celoti iz realnega dohod- 
ka, zaito ponovno generirajo inflacijo in postavljajo temeljne 
organizacije združenega dela v vedno večjo kreditno odvisnost 
od poslovnih bank. Medtem ko je v letu 1975 znašal delež 
'lastnih sredstev iz novo ustvarjene vrednosti temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v materialni proizvodnji 26,5 od- 
stotka (skupaj s sredstvi amortizacije po minimalnih stop- 
njah pa 48,1 odstotka) od vseh sredstev, razpoložljivih za 
reprodukcijo v materialni proizvodnji, delež kreditnih sred- 

stev bank pa 24,3 odstotka, se je v letu 1976 struktura virov 
sredstev spremenila tako, da je delež lastnih sredstev iz novo 
ustvarjene vrednosti padel na 19,2 odstotka (skupaj z amor- 
tizacijo po minimalnih stopnjah na 44,3 odstotka), delež 
kreditnih sredstev bank pa je porasel na 30,8 odstotka. 

To kaže, da je proces samoupravnega preoblikovanja 
bančnega sistema šele na začetku. Sedaj še vedno prevladu- 
jejo kreditni odnosi, kar povečuje pogodbene obveznosti in 
nadalje zmanjšuje akumulativno sposobnost temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v materialni proizvodnji, prepočasi 
pa se uveljavljajo odnosi z združevanjem sredstev in dela 
na osnovah medsebojne dohodkovne povezanosti in odvisnosti. 

Za izboljšanje tega stanja bo potrebno na osnovi zakona 
o združenem delu ter zakonov s področja denarnega, kredit, 
nega in bančnega sistema pospešeno delati na samouprav- 
nem preoblikovanju bančništva in zavarovalstva. To je na- 
loga bank samih, zlasti pa tudi temeljnih organizaoij združe- 
nega dela kot upravi jalcev bank. 

7. Družbeni plan SR Slovenije je z vidika investicij zla- 
sti v prvih letih plana izredno zahteven, tako glede obsega 
in sprememb v strukturi investicij kot tudi glede načina 
zagotavljanja sredstev za razširitev materialne osnove dela. 
V strukturi investicij naj bi se bistveno povečala udeležba 
energetike, prometne infrastrukture, agroindustrijskega kom- 
pleksa ter surovinskih dejavnosti. 

V letu 1976 se je v strukturi družbenega proizvoda bistve- 
no zmanjšal delež vlaganj v zaloge. Izvršni svet ugotavlja, 
da so ti premiki pozitivni, hkrati pa opozarja, da se v le- 
tošnjem letu kažejo težnje po ponovnem poslabševanju teh 
razmerij. 

V letih 1976 in 1977 je prišlo do nekaterih bistvenih spre- 
memb v strukturi investicij v osnovna sredstva. Zaradi 
združevanj sredstev je prišlo do pomembnih premikov v ko- 
rist energetike, kažejo se pozitivni premiki v agroiodustrij- 
skem kompleksu, zaostajajo pa investicije v prometno 
infrastrukturo, zlasti modernizacija železnice. 

Izvršni svet ugotavlja, da je k uresničevanju nekaterih 
prednostnih nalog na področju razširjene reprodukcije med 
drugim prispevalo prednostno zagotavljanje dopolnilnih sred- 
stev poslovnih bank organizacijam združenega dela v pri- 
oritetnih dejavnostih na osnovi samoupravnega sporazuma 
o skupni politiki poslovnih bank v SR Sloveniji in nekateri 
ukrepi na ravni republike. 

Podpisniki dogovora o temeljih družbaiega plana SR 
Slovenije navajajo, da brez zamud poteka le okoli tretjina 
investicijskih planov. Dosedanje zamude pretijo, da na ne- 
katerih pomembnejših točkah ne bomo uspeli zagotoviti 
predvidene dinamike izvajanja plana. Zato je treba z vso 
resnostjo pristopiti k analiziranju njihovih vzrokov pri vsa- 
kem posameznem programu in v zvezi s tem zaostriti odgo- 
vornost poslovodnih struktur. 

Poglavitni vzroki za zamude so pomanjkanje sredstev, 
restrikcije in dolgotrajni postopki pri uvozu opreme, nesolid- 
ncst domačih dobaviteljev opreme, pomanjkljiva, nepravočas- 
no pripravljena in nekompletna investicijska dokumentacija, 
dolgotrajni postopki pri izdajanju soglasij in garancij, ne- 
pravočasno izdelana lokacijska dokumentacija, tudi ker ni 
prostorskih in urbanističnih planov ali pa so ti slabi, ter ne 
dovolj kvalitetne investicijske skupine. Skozi vse naštete vzro- 
ke pa se vleče problem kadrov in prepočasnega uveljavlja- 
nja dohodkovnih odnosov. 

Izvršni svet smatra-, da bi v sedanji gospodarski situaciji, 
ko razpolagamo z manjšim obsegom domače, pa tudi dodatne 
tuje akumulacije v primerjavi s planskimi predvidevanji, 
morali vsi investitorji ponovno pregledati svoje investicijske 
programe, tako na področju dejavnosti posebnega pomena 
kot' tudi na vseh drugih področjih. Na tej osnovi se bo treba 
odločiti za preložitev oziroma podaljšanje nekaterih progra- 
mov, za katere ni moč izdelati konstrukcije financiranja, in 
združiti razpoložljiva sredstva za izvajanje najbolj nujnih 
nalog z vidika prioritet, dogovorjenih z družbenim planom, 
in celote razvojnih ciljev, zlasti še z vidika uresničevanja 
politike stabilizacije na kvalitetnih osnovah. Hkrati pa je 
i.reba zaostriti tudi vprašanje odstranjevanja slabosti, ki 
vplivajo na zaostajanje in podražitve investicijskih del. 

Izvršni svet ugotavlja, da se program izgradnje objektov 
v elektroenergetiki v glavnem zadovoljivo uresničuje, če- 
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prav z nekaterimi zamudami, ki pa ne vplivajo na realizacijo 
energetske bilance. Kljub temu morajo izvajalci del in do- 
bavitelji opreme sprejeti ustrezne ukrepe za pospešitev del 
z uvedbo nadurnega dela in premikom letnih dopustov ter 
s tem zagotoviti pravočasno izvedbo programiranih obvez v 
letošnjem letu. 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije so pri- 
pravila predlog programa izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov do leta 1990. Na osnovi tega programa bodo preverje- 
ne vse investicije v elektroenergetske objekte za kontinuiteto, 
ki so zajeti v srednjeročnem planu. Dotok sredstev za finan- 
ciranje investicij po samoupravnih sporazumih in zakonih 
ne zadošča za kritje investicij v elektroenergetske objekte. 
Za področje premogovništva pa bo potrebno čimprej začeti 
z združevanjem sredstev, ki je sicer dogovorjeno s samo- 
upravnimi sporazumi, ni pa še realizirano. Zato bo potrebno 
izgradnjo objektov primarne energije, distribucij sikih ob- 
jektov in objektov kontinuitete prilagoditi razpoložljivim sred. 
stvom in stopnji gospodarske rasti. 

Na področju financiranja izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov v letu 1977 je ob podražitvi programa treba izgradnjo 
uskladiti s predvidenim dotokom združenih sredstev in tujih 
kreditov. Še manjkajočo razliko oziroma izpad tujih sred- 
stev naj bi v večjem delu pokrili s premostitvenimi krediti 
poslovnih bank. V naslednje leto je treba premakniti del 
programa distribucijskega omrežja, nekatera deda na prenos- 
nih objektih ter začetek izgradnje objektov kontinuitete, 
vendar pa s tem elektroenergetska bilanca ne sme biti ogro- 
žena. Začete objekte moramo čim hitreje dokončati (Šoštanj 
IV. Srednja Drava II, Nuklearna elektrarna Krško, 380 KV 
omrežje idr.). 

V okviru širokega programa ukrepov, za racionalizacijo 
pri pridobivanju, pretvarjanju, transportu in porabi energije 
morajo vse organizacije združenega dela pripraviti lastne 
programe aktivnosti na tem področju. 

Izvršni svet ugotavlja, da izgradnja železniške, cestne in 
luške infrastrukture močno zaostaja. Dotok sredstev za te 
namene je pod predvidenim obsegom. 

Zato bi bilo za realizacijo dogovorjenih prioritet na pod- 
ročju prometne infrastrukture potrebno: 

— intenzivneje nadaljevati modernizacijo železniške infra, 
strukture in železniških signalno-varnostnih telekomunikacij- 
skih naprav na magistralnih progah; 

— ob pomoči družbenopolitičnih organov in organizacij 
zaključiti akcijo podpisovanja samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev v letih 1976—1Q>80 za pokrivanje dela 
stroškov infrastrukture 2TP Ljubljana in za temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki niso podpisale sporazuma, spre- 
jeti zakon o zagotovitvi sredstev železniške infrastrukture; 

— realizirati vse vire sredstev za financiranje ceste in- 
frastrukture v skladu s sprejetimi dogovori; 

— v procesu kontinuiranega planiranja ponovno preveriti 
prioriteto izgradnje cest, tako da bo ob najracionalnejši 
gradnji dosežen čim širši program izgradnje kritičnih cestnih 
odsekov; združiti razdrobljena sredstva za relativno manjša 
dela na območju SR Slovenije ter jih sporazumno usmeriti 
v izgradnjo tistih cest in objektov, ki imajo širši pomen za 
celotno gospodarstvo SR Slovenije; 

— zagotoviti potrebna sredstva za nujno modernizacijo 
letališke infrastruktre, posebno letališče Brnik, in sicer z 
dogovorom zainteresiranega dela uporabnikov in letališč; 

— pospešiti izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz osimskih 
sporazumov na področju prometne infrastrukture. 

Vlaganja v kmetijstvu so po obsegu in strukturi v glav- 
nem v skladu s planom, v živilski industriji pa zaostajajo 
zlasti v mlečni industriji. Zaostaja tudi izvedba melioracij. 

Izvršni svet smatra, da morajo za zagotovitev skladnej- 
šega razvoja kmetijstva in stabilnejšo oskrbo s kmetijskimi 
proizvodi: 

— podpisnice samoupravnega sporazuma o temeljih skup- 
nega plana kmetijstva in živilstva za obdobje 1976—1980 spre- 
jeti spodbudne ukrepe za povečanje odkupa pšenice letine 
1973 in takoj organizirati tržno proizvodnjo žit letine 1978; 

— pospešiti investicije v mlekarstvo, predvsem v dopolni- 
tev opreme za proizvodnjo sirov in drugih izdelkov, ki jih 
je moč hraniti, in hkrati pričeti z izgradnjo predvidenih no- 
vih mlekarn; 
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— za izvedbo planiranega obsega melioracij je treba za- 
gotoviti takojšnje povečanje prispevka za spremembo na- 
membnosti zemljišč, zato je treba po hitrem postopku spre- 
jeti zakon o povečanju prispevka od spremembe namemb- 
nosti kmetijstkih zemljišč; 

— ker dogovor SR in SAP o kompenzacijah za prehram- 
bene izdelke v letu 1977 še ni sprejet m tudi niso sprejeti 
potrebni predpisi in drugi akti za izvedbo dogovorjene poli- 
tike, je treba na zvezni in republiški ravni zagotoviti konti- 
nuiteto ekonomskih pogojev in za to potrebna sredstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, da je po- 
trebno v organizacijah združenega dela spodbujati poslovod- 
ne organe za večjo in vsestransko poslovno iniciativnost ter 
zaostriti njihovo odgovornost za pripravo investicijskih pro- 
gramov za bodoči razvoj ter njihovo izvajanje, podporo ino- 
vacijske dejavnosti idr. Pri tem pa je treba uveljaviti krite- 
rij osebne odgovornosti za izvršitev sprejetih obveznosti in 
preprečevati vsakršno pasivnost, tudi za ceno zamenjave ka- 
drov. Pri izdelavi investicijskih programov morajo v organi- 
zacijah združenega dela posvetiti posebno pozornost pravo- 
časni in kvalitetni pripravi investicijske in tehnične doku- 
mentacije ter pridobivanju potrebnih soglasij ob upoštevanju 
omejenih možnosti nabave opreme s konvertibilnega področja, 
kar zahteva večjo usmeritev na nabavo opreme doma in v 
vzhodnoevropskih državah. Prav tako bo treba proučiti izva- 
janje vseh investicijskih programov, okrepiti investicijske 
skupine za izvajanje nadzora nad investicijskimi deli in za- 
ostriti izvajanje pogodbenih določil o prevzemu del pred- 
vsem glede roka, kvalitete in cene. 

8. Izvršni svet ocenjuje, da so v prvih dveh letih ures- 
ničevanja družbenega plana doseženi razmeroma ugodni re- 
zultati pri izboljševanju pogojev življenja in dela delovnih 
ljudi in občanov. 

Kljub nižji stopnji gospodarske rasti je bilo v letu 1976 
zaposlenih preko 36.000 novih delavcev, v letošnjem letu pa 
se bo ob dinamičnajši gospodarski rasti po ocenah število 
delavcev povečalo za nadaljnjih 39.000. Takšna gibanja zaposle- 
nosti ob sorazmerno nižji rasti proizvodnje kažejo, da je 
marsikje še prisotno pretežno ekstenzivno zaposlovanje in ni 
bistvenih premikov v strukturi dela ter se napori za poveča- 
nje produktivnosti in uveljavljanje drugih kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja le počasi uresničujejo. 

Družbeni dogovor o minimalnih standardih pri zaposlo- 
vanju delavcev za življenjske in kulturne pogoje je bil sicer 
sprejet že v letu 1976, vendar se ne more v celoti izvajati, 
ker še niso bili podpisani vsi ustrezni samoupravni spora- 
zumi. Čeprav je bilo predvideno, da bodo ti samoupravni 
sporazumi sprejeti do konca preteklega leta, v večini občin 
še niso podpisani. Zato je pobrehno takoj okrepiti prizade- 
vanja sindikatov, skupnosti za zaposlovanje, organizacij zdru- 
ženega dela in družbenopolitičnih skupnosti, da se spora- 
zumi čimprej sprejmejo. 

Za prvi dve leti izvajanja srednjeročnega plana je zna- 
čilen pomemben premik iz nekajletne stagnacije ralnih oseb- 
nih dohodkov zaposlenih. Kljub takšnim spremembam pa 
delež prejemkov, ki so neposredno odvisni od vloženega de- 
la (osebnih dohodkov in pokojnin) — tako tekočega kot 
minulega — v strukturi skupnih prejemkov prebivalstva upa- 
da. Relativno hitrejše naraščanje drugih osebnih prejemkov, 
ki niso povezani z doseženimi rezultati pri delu, potrjuje že 
dlje časa prisotne ocene, da obstoječi sistem delitve ne spod- 
buja kvalitetnega delovnega prispevka, zlasti pa na ustvarjal- 
ne in inventivne dejavnosti v organizacijah združenega dela, 
kakor tudi boljše izrabe delovnega časa, materiala in delov- 
nih sredstev. Sistemi delitve. v Internih samoupravnih aktih 
se vse preveč naslanjajo na formalno sistematizacijo delovnih 
mest, premalo pa konkretizirajo načela in kriterije, s kate- 
rimi bi merili delavčev dejanski prispevek in ga tako tudi 
materialno spodbujali za boljše rezultate pri delu. 

Akcije sindikatov, Gospodarske zbornice Slovenije in Re- 
publiškega sekretariata za delo v letošnjem letu bodo glede 
realizacije zakona o združenem delu prispevale k izgrajeva- 
nju spodbudnejših sistemov delitve po delu delavcev. 

Z valorizacijami pokojnin, ki sledijo porastu realnih oseb- 
nih dohodkov, se zagotavlja socialna varnost in krepi ma- 
terialni položaj upokojencev. 

Z vse večjim angažiranjem sredstev prebivalstva za in- 
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vesticije v stanovanjsko izgradnjo in samoprispevke za ob- 
jekie družbenega standarda se krepi celotni družbeni stan- 
dard in pomembno izboljšujejo pogoji življenja in dela. Zla- 
sti je pomembna stanovanjska izgradnja, katere delež se v 
strukturi celotnih naložb v družbeni standard še nadalje 
povečuje. V letih 1976 in 1977 bo po ocenah zgrajenih 28 
do 29 tisoč stanovanj, kar kaže, da se v stanovanjski izgrad- 
nji družbeni plan uspešno izvaja, izgradnja solidarnostnih sta- 
novanj (v obeh letih jih bo po oceni zgrajenih okoli štiri 
in pol tisoč) pa vpliva na zmanjševanje socialnih razlik v 
naši družbi. Kljub doseženim uspehom pa je potrebno opo- 
zoriti na vrsto nerešenih problemov na tem področju (sta- 
novanja za kadre, ki so posebnega pomena za manj razvita 
območja, prevelika usmerjenost v gradnjo za tržišče, po- 
manjkanje komunalno urejenih zemljišč, cene in stanarine, 
ikasnitev v dogovarjanju itd.), kar bo tudi v bodoče terjalo 
zavzeto skrb vse družbe za reševanje te problematike. 

Izgradnja otroških vrtcev in šol poteka v skladu^ s pla- 
nom. pri čemer se je široko uveljavila oblika združevanja 
sredstev za te namene prek samoprispevkov. Tako je bilo ob 
koncu leta 1976 v družbeno organiziranem varstvu preko 
petine vseh predšolskih otrok. V politiki otroškega varstva 
zaznamujemo pomembne premike predvsem na občinski rav- 
ni. V vseh občinaii je prišlo do izraza sodelovanje med upo- 
rabniki in izvajalci, zlasti glede zaokroževanja interesnega 
področja, zaradi česar je bilo ustvarjeno tudi tesnejše sode- 
lovanje med raznimi interesnimi področji (izobraževanje, 
zdravstvo, telesna kultura, pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje) v interesu otroka in v skladu z ekonomskimi mož- 
nostmi. 

Izboljšuje se tudi uspešnost osnovnega šolanja. K izena- 
čevanju pogojev za šolanje otrok prispevata celodnevna šola, 
ki je doslej zajela nekaj več kot 3 odstotke učencev, in po- 
daljšano bivanje, kjer je okoli 11 odstotkov vseh učencev. Še 
hitrejše uveljavljanje teh oblik ovirajo predvsem materialne 
in kadrovske težave. S solidarnostnim sistemom pa se v os- 
novnem šolstvu vsaj delno izravnavajo razlike med posamez- 
nimi območji. 

V zdravstvenem varstvu so bili doseženi uspehi pri bolj 
racionalnem in smotrnem koriščenju sredstev za osnovno 
dejavnost in za investicije; obseg zdravstvenih storitev se 
povečuje v splošnih in specialističnih ambulantah, medtem 
ko se je število oskrbnih dni v bolnišnicah celo zmanjšalo. 
Čeprav je upočasnjena dosedanja premočna dinamika zapo- 
slovanja zdravnikov v bolnišnicah v korist osnovne zdrav- 
stvene službe, pa nadaljnja rast števila specialistov še ne 
zagotavlja odprave deficitarnosti strokovnih kadrov v osnov- 
ni zdravstveni službi. Doseženi so bili prvi rezultati na po- 
dročju integracij zdravstvenih organizacij združenega dela, 
dosežen je bil napredek pri zdravstvenem varstvu otrok, 
mladine in žensk in zmanjšala se je dinamika rasti količinske 
porabe zdravil. 

Zaradi ukrepov za boljše varstvo pri delu, ki so jih spre- 
jele organizacije združenega dela, se Število nesreč pri delu 
zmanjšuje, še vedno pa narašča število izostankov z dela 
zaradi bolezni, nesreč izven dela in nege obolelega družinske- 
ga člana, kar kaže, da niti v organizacijah združenega dela 
niti v zdravstveni službi v tej zvezi še ni dovolj učinkovitih 
ukrepov. 

Enoten program izplačevanja družbeno denarnih pomoči 
kot edinega vira preživljanja se v letu 1377 zaradi omejenih 
materialnih možnosti v skupnostih socialnega skrbstva ne 
izvaja v celoti. Socialno šibkim osebam zagotavljajo občinske 
skupnosti socialnega skrbstva v okviru svojih dopolnilnih 
programov varstva v domovih za ostarele in drugih speciali- 
ziranih ustanovah. Problem je še vedno v tem, da so potrebe 
po socialnem varstvu relativno večje na področjih, ki so 
gospodarsko slabše razvita. 

Kultura in telesna kultura vse bolj postajata sestavni del 
vsakdanjega življenja delovnih ljudi, čeprav še niso izkorišče- 
ne vse možnosti, ki jih daje doseženi razvoj in tehnična 
opremljenost na teh področjih. Ob omenjenih materialnih 
možnostih pa občinske kulturne skupnosti in Kulturna skup- 
nost Slovenije niso mogle posvetiti posebne pozornosti raz- 
voju založniške, knjižničarske in gledališke dejavnosti ter 
varstvu kulturne dediščine, ki predstavljajo prednostne na- 
loge na tem področju. 

Izvršni svet ugotavlja, da se kljub omejenim materialnim 
možnostim v prvih dveh letih izvajanja plana naloge na 
področju družbenega standarda dokaj uspešno izvajajo. Spre- 
jem samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih 
dejavnosti, ■ ki opredeljujejo tudi program razvoja posamez- 
nih dejavnosti, bo prispeval k nadaljnjemu naraščanju druž- 
benega standarda delavcev in občanov. 

Odprto pa je še vprašanje izvajanja tistega dela resolu- 
cije, ki se nanaša na zagotavljanje celovitega financiranja ob- 
jektov za dejavnosti, katerim je izvor sredsfcav krajevni samo- 
prispevek. 

9. Vse bolj podčrtane zahteve delovnih ljudi in občanov, 
da je treba omejiti onesnaževanje okolja zaradi ogrožanja 
zdravja ljudi in racionalizacije gospodarjenja, pa tudi za- 
ustaviti negospodarno pozidavanje ornih površin, se zlasti na 
ravni občin zelo različno uresničujejo. V nekaterih drugih 
dejavnostih je združeno delo uspelo z zamenjavo tehnologije 
in osnovnih sredstev ter s postavitvijo čistilnih sistemov bi- 
stveno zmanjšati nekaj žarišč onesnaževanja. Raziskovalne 
organizacije pripravljajo nekatere nove tehnološke fešitve za 
predelavo odpadnih snovi, Iti sedaj onesnažujejo okolje in 
ogrožajo zdravje ljudi. Postopoma se razvija proizvodnja sred- 
stev za odpravljanje onesnaževanja. Bistveno pa zaostaja sa- 
moupravno sporazumevanje o sanaciji nekaterih vodnih baze- 
nov in tokov ter o preprečevanju onesnaženja zraka. Glede 
tega Je Skupščina SR Slovenije na osnovi predlogov Izvršnega 
sveta sprejela stališča in zavezala vse organe na ustrezno 
ravnanje. Tudi številne zastrupitve rek kaž-»jo na neodgovor- 
nost in nered v posameznih organizacijah združenega dela,, 
kar terja zaostritev odgovornosti poslovodnih dejavnikov ter 
ustreznejše varstvene ukrepe v teh organizacijah združenega 
dela. 

10. Usmeritve družbenega plana SR Slovenije o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja ter naloge, ki 
izhajajo iz dogovora o temeljih družbenega plana, so se v 
letu 1976 le delno uresničevale, podobne težnje pa so tudi 
v prvih mesecih leta 1977. Rast družbenega proizvoda je bila 
v povprečju na manj razvitih območjih po oceni približno 
enaka kcvt v celotni SR Sloveniji, čeprav naj bi bila glede 
na sprejeto politiko hitrejša. Rast zaposlenosti je bila na 
manj razvitih območjih sicer nekoliko hitrejša kot v SR 
Sloveniji, vendar pod predvidevanji. Zato se še nadalje za- 
ostruje problem zaposlovanja delavcev na manj razvitih ob- 
močjih, kjer je nezaposlenost sorazmerno visoka, zdomci pa 
se postopoma vračajo. Počasna rast zaposlenosti je značilna 
tudi za nekatera obmejna manj razvita območja. 

Izvršni svet ocenjuje, da so pri investicijskih odločitvah 
še premalo upoštevane usmeritve družbenega plana, da naj 
bi nova delovna mesta odpirali predvsem na območjih, kjer 
so še možnosti zaposlovanja. Organizacije združenega dela 
se še vedno odločajo predvsem za investicije na matičnih 
lokacijah, in to kljub pomanjkanju delavcev za nova delovna 
mesta. Deloma pa so k takemu stanju prispevale tudi splošne 
gospodarske razmere in pomanjkanje lastnih sredstev v orga- 
nizacijah združenega dela za skupna vlaganja kot tudi za 
lastno udeležbo pri pridobivanju kreditov. Primanjkujejo tudi 
ekonomsko pretehtani investicijski programi, že dovoljeni 
krediti poslovnih bank v prvih petih mesecih leta 1977 kažejo 
na nadaljnje zmanjševanje deleža manj razvitih območij pri 
investicijah v osnovna sredstva gospodarstva v primerjavi z 
letom 1976. Zato bo potrebno, da Gospodarska zbornica Slo- 
venije in .upravljalci v poslovnih bankah še okrepijo sodelo- 
vanje z organizacijami združenega deJa pri iniciranju pro- 
jektov in pri samoupravnem združevanju dela in sredstev z 
namenom hitrejšega odpiranja novih delovnih mest na manj 
razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih v SR 
Sloveniji ob doslednem uveljavljanju že dogovorjenih in 
uveljavljanju dodatnih spodbujevalnih ukrepov poslovnih 
bank. Hkrati pa. bi morali v zvezi s pospeševanjem gospo- 
darskega razvoja okrepiti tudi aktivnost samoupravnih 'nosil- 
cev razvoja na manj razvitih območjih. 

V letu 1976 je SR Slovenija prešla na. nov sistem spod- 
bujanja gospodarskih vlaganj na manj razvitih območjih z 
davčnimi olajšavami, ki so jih za leto 1976 organizacije zdru- 
ženega dela pri vlaganjih na manj razvitih območjih že kori- 
stile. 

Naloge, ki so jih sprejele samoupravne interesne in dru- 
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ge skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavno- 
sti v zvezi z izboljševanjem pogojev razvoja na manj raz- 
vitih območjih, se le delno izvajajo. Pri gospodarski infra- 
strukturi so obveznosti uresničene le pri razvoju cestne infra- 
strukture. Naloge na področju vodnega gospodarstva, izgrad- 
nja daljnovodnih in distribucijskih elektroenergetskih objek- 
tov ter razvoj PTT zmogljivosti pa precej zaostajajo, na kar 
vplivajo manjša sredstva, predvsem zaradi nekaterih nere- 
šenih vprašanj glede združevanja sredstev uporabnikov, delo- 
ma pa tudi kasnitve v dobavi opreme in pri izvajanju mon- 
tažnih del, slabo pripravljena dokumentacija ter dolgotrajni 
posotpki za odobritev lokacij. Zato Izvršni svet meni, da bi 
morale samoupravne interesne in druge skupnosti učiiiKovi- 
teje ukrepati, da bi na ta način nadoknadile zaostajanje pri 
uresničevanju dogovorjenih nalog. 

Za razvoj družbenih dejavnosti na mani razvitih območ- 
jih so bila poleg solidarnostnega prelivanja sredstev za redno 
dejavnost usmerjena tudi solidarnostna sredstva za investi- 
cije, zlasti za izgradnjo osnovnih šol, šolskih centrov in dija- 
ških domov, poleg tega pa tudi za širitev zmogljivosti vzgoj- 
no-varstvenih ustanov za predšolske otroke. Kljub temu pa so 
na manj razvitih območjih zaostajanja še vedno velika in bi 
zato pri sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov družbenih dejavnosti morali zagotoviti solidarnostna 
sredstva, za dosledno uresničevanje nalog iz družbenega dogo- 
vora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji. 

Večji del občin v skladu z družbenim dogovorom o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja opredeljuje tudi 
politiko razvoja svojih manj razvitih krajevnih skupnosti. 
Nekatere občine pa vprašanje razvoja manj razvitih območij 
ne glede na kriterije zakona rešujejo v okviru medobčinskega 
sodelovanja (npr. za manj razvito geograisko območje Suhe 
krajine). Izvršni svet meni, da je to zelo smotrn način reše- 
vanja te problematike, ki bi ga veljalo uporabljati tudi v 
drugih podobnih primerih. 

Zaradi ukinitve proizvodnje v Rudniku živega sreora v 
Idriji je bil letos v prvem četrtletju sprejet zakon o ukrepih, 
s katerimi bi se za delavce rudnika zagotovila nova delovna 
mesta, v občini pa nadomestil izpad dohodka in zagotovil 
nadaljnji razvoj. Za investicije v občini so predvidene davčne 
olajšave, kot veljajo za manj razvita območja. V pripravi 
je družbeni dogovor, s katerim se bodo posamezni družbeni 
dejavniki konkretno zavezali za ukrepe, ki bodo zagotovili 
nadaljnji razvoj občine. 

11. V letu 1976 so se zaostrili nekateri problemi v zvezi 
z izgradnjo informacijskih sistemov ter vlogo in pomenom 
računalnikov pri modernizaciji teh sistemov in istočasno 
problematiko modernizacije javne uprave. Tako bo v jeseni 
1977 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini 
SR Slovenije kompleksen pregled problematike na tem po- 
dročju s predlogom smernic in priporočil. 

V letu 1977 je pri Republiškem komiteju za družbeno 
planiranje in informacijski sistem ustanovljen republiški 
INDOK center za delegatski sistem kot integralni del druž- 
benega sistema informiranja. Zaradi pomanjkanja kadrov in 
sredstev se odvija le del programa, dogovorjenega za leto 
1977, manj uspehov je tudi pri tehničnem opremljanju 
INDOK centrov. 

Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije je Izvršni svet 
Izdelal začasne kriterije kot osnovo za politiko nabavljanja 
računalniške opreme iz uvoza. Dve leti trajajoča stagnacija 
na področju opremljanja z računalniško opremo je zaostrila 
problematiko zlasti glede izgradnje informacijskih sistemov 
ter vloge računalnika kot njegove tehnične osnove. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da kljub restrikcijam pri 
uvozu računalniške opreme, ki naj bi med drugim vzpodbudi- 
le domačo industrijo, danes na domačem tržišču še ni moč 
zaslediti niti bolj enostavnih komponent aparaturne niti zah- 
tevnejše programske opreme. V okviru Gospodarske zbor- 
nice Slovenije se bo oblikoval koordinacijski odbor za proiz- 
vodnjo opreme za avtomatično obdelavo podatkov v SR Slo- 
veniji, ki naj bi urejal problematiko na tem področju. 

!!!, 
Zvezne analise ocenjujejo, da bodo tendence družbeoo- 

družbenega plana SR Slovenije bodo v precejšnji meri opre- 

deljeni z dinamiko, pogoji in faktorji razvoja, ki bodo v 
prihodnjem letu prevladovali na celotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Zvezne analize ocenjujejo, da bodo tendence v družbeno- 
ekonomskih gibanjih na začetku prihodnjega leta v glavnem 
ugodne. Zato računajo, da bo razvoj v letu 1978 potekal pri- 
bližno v okvirih povprečnih stopenj rasti, predvidenih z druž- 
benim planom Jugoslavije: družbeni proizvod bi porasel za 
6,5 do 7,5 odstotka, industrijska proizvodnja za 8—9 odstot- 
kov, kmetijstvo za 3 do 4 odstotke, gospodarske investicije 
v osnovna sredstva za 8 do 9 odstotkov, izvoz in uvoz blaga 
in storitev za 8 do 9 odstotkov, zaposlenost okoli 3 odstotke, 
produktivnost dela za 4 do 5 odstotkov in življenjski stan- 
dard za 6,5 do 7 odstotkov. Seveda so to le okvirna predvi- 
devanja, ki bodo lahko v naslednjih mesecih, ko bo na raz- 
polago več elementov za bolj poglobljeno oceno gospodar- 
skih gibanj, še bistveno spremenjena. 

Že dosežena raven proizvodnje v SR Sloveniji, specifična 
struktura slovenskega gospodarstva z veliko udeležbo proiz- 
vodnje predmetov za široko potrošnjo ter še vedno velika 
navezanost proizvodnje na uvoz reprodukcijskega materiala 
in surovin ob poslabšanih pogojih za povečanje izvoza nava- 
jajo na oceno, da bodo gospodarska gibanja v SR Sloveniji 
v prihodnjem letu verjetno nekoliko bolj umirjena, kot kaže- 
jo prve ocene za celotno Jugoslavijo. Z vidika osnovnih 
materialnih faktorjev, zlasti razpoložljivih zmogljivosti, ki 
bodo, v letu 1978 še povečane predvsem zaradi tekočih re- 
konstrukcij in modernizacije proizvodnie, obstajajo materi- 
alne možnosti za povečanje družbenega proizvoda za okoli 
6 odstotkov, industrijske proizvodnje za okoli 7 odstotkov, 
zaposlenosti in produktivnosti dela za okoli 3 odstotke. 

Ocenjujemo, da bodo v prihodnjem letu na gospodarsko 
aktivnost vplivale nekatere ugodne okoliščine, kot so bolj 
dograjen gospodarski sistem, in njegovi mehanizmi, napredek 
v povezovanju in samoupravni organiziranosti združenega 
dela zlasti na področju denarnega poslovanja in blagovnega 
prometa ter nadaljevanje nekaterih že začetih kvalitativnih 
procesov, še posebej uveljvljanja sistema delitve osebnih do- 
hodkov po rezultatih tekočega in minulega dela. 

Analiza uresničevanja nalog družbenega plana v letih 
1976 in 1977 je pokazala na naslednje osnovne razvojne pro- 
bleme, na katere bodo morali biti v prihodnjem letu usmer- 
jeni napori združenega dela in aktivnost vseh nosilcev eko- 
nomske politike: 

— uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja, predvsem 
večje uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja, racionalnejše 
uporabe proizvodnih zmogljivosti, povečanje deleža znanja in 
razvojnega dela pri ustvarjanju družbenega proizvoda; 

— razporejanja dohodka in zagotavljanja kvalitetnih vi- 
rov sredstev za razširjeno reprodukcijo na ravni temeljnih 
organizacij združenega dela v materialni proizvodnji in v 
celotnem združenem delu. Pri tem je bistvenega pomena 
združevanje dela in sredstev ter oblikovanje odnosov na 
osnovi skupnega dohodka in na podlagi skupnih interesov; 

— obvladovanje vseh oblik porabe v okviru ustvarjenega 
dohodka in s tem zagotavljanje pogojev za večjo stabilnost 
tokov družbene reprodukcije; 

—- trajnejše vključevanje v mednarodno menjavo na os- 
novi krepitve konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva 
in večje povezanosti organizacij združenega dela za skupen 
in organiziran nastop na tujih tržiščih; 

— zagotavljanje sredstev za izvajan.;e prioritetnih pro- 
gramov ob hkratnem prilagajanju investicijskih planov dogo- 
vorjenim kriterijem investiranja in zaostritvi pri odpravlja- 
nju slabosti, ki vplivajo na zaostajanje in podražitve investi- 
cijskih del; 

— uveljavljanje selektivnih kriterijev za povečevanje cen 
skladno z osnovnimi razvojnimi usmeritvami in zagotavljanje 
bolj izenačenih pogojev za pridobivanje donodka; 

— uveljavljanje družbenoekonomskih osnov svobodne 
menjave dela ter zagotavljanje medsebojnega vpliva uporab- 
nikov in izvajalcev na programe razvoja v družbenih dejav- 
nostih; - 

— doslednejše uresničevnje politike skladnejšega regional- 
nega razvoja ter-ustvarjanje, pogojev za hitrejši razvoj manj „ 
razvitih in manj razvitih obmejnih območij v. ŠR Sloveniji 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Zafconodajno-pravna komisija 

I. 

Skupščina SR Slovenije je zakonodajno politiko republike 
opredelila v resoluciji o temeljih zakonodaje politike v re- 
publiki (Uradni list SRS, št. 14/69). V obdobju po sprejetju 
te resolucije so bili, v skladu z njenimi načeli, izvršeni v 
republiki nekateri pozitivni premiki v republiški zakonodaji, 
s katerimi je bilo še bolj izpopolnjeno izgrajevanje sociali- 
stičnega samoupravnega sistema. V tem obdobju so bili spre- 
jeti nekateri sistemski zakoni; pospešil in razširil se je pro- 
ces kodifikacije posameznih sistemskih področij ter proces 
razmejevanja pristojnosti med republiško skupščino, njenim 
izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi; v repub- 
liški zakonodaji se postopoma odpravljajo določbe izvršilno- 
upravnega značaja; hkrati so se s sprejetjem nove ustajve po- 
globila prizadevanja po z ustavo uslslajeni, sistemski, celoviti 
on izvirni republiški zaikonodaiji na podlagi razmejitve zako- 
nodajnih pristojnosti med federacijo in republikami. 

Glede na to, da j:s nova ustaiva na novo opredelila od- 
nose med federacijo in republikami na zakonodajnem pod- 
ročju, je postala še bolj aktualna potreba po nadaljnjem ce- 
lovitem in izvirnem izgrajevanju republiške zakonodaje, ki 
mora v celoti uveljaviti nove družbene odnose, opredeljene 
v ustatvi in zakonu o združenem delu, tako da bo zagotovljen 
ustavni položaj delovnih ljudi in občanov ter njihove pravice 
do samoupravljanja, zlasti pa pravice dela z družbenimi sred- 
stvi v vseh odnosih družbene reprodukcije v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skup- 
nostih, kot tudi v vseh drugih oblikah samoupravnega zdru- 
ževanja in medsebojnega povezovanja. 

Spreminjanje zakonodajnih odnosov, ki se je začelo z 
ustavnimi amandmaji, se je intenziviralo po uveljavitvi ustave 
iz leta 1974, ko se je začelo sistematično delo na usklajeva- 
nju republiške zakonodaje z ustavo. Nova republiška zako- 
nodaja mora konkretno normirati ter izraziti ustavna načela 
in pospeševati uveljavljanje novih ustavnih odnosov in raz- 
merij v celotnem družbenem življenju. Pri tem ne gre le za 
formalno usklajevanje obstoječe zakonodaje z ustavo in za- 
konom o združenem delu, pač pa , za uveljavitev novih druž- 
benih odnosov, ki bodo zagotovili uresničevanje, razvoj in 
varstvo z ustavo določenega socialističnega samoupravnega 
sistema. V takem izgrajevanju republiške zakonodaje pa je 
potrebno zagotoviti vzporedno nastajanje in izpopolnjevanje 
samoupravnega prava kot samostojne oblike urejanje, medse- 
bojnih odnosov v vseh temeljnih organizacijah in skupnostih 
t skladu s sprejeto zakonodajo. 

Z ustavo SFR Jugoslavije so razmejene zakonodajne pri- 
stojnosti med federacijo in republikami. Pri oblikovanju 
zvezne zakonodaje, predvsem pri oblikovanju zveznih zako- 
nov, ki jiih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, sodelujejo tudi republike in avtonomni po- 
krajini. Sodelovanje poteka med Skupščino SR Slovenije in 
republiškimi organi in Skupščino SFRJ ter organi federacije, 
ki ga uresničujejo v okviru svojega delovnega področja pred- 
vsem zbori Skupščine SR Slovenije, delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin, delegati samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, republiški 
sveti ter drugi pristojni republiški organi, kar je posebno 
pomembno pri uresničevanju ciljev in načel zakonodajne po- 
litike, predvsem pri usklajevanju zvezne zakonodaije z ustavo 
SFRJ, graditvi pravnega sistema SFRJ in sistema republiške 
zakonodaje. To sodelovanje je potrebno zagotoviti v vseh 
faz. h priprav zakonov in drugih splošnih aktov federacije, 

Slovenije in 240. člena poslovnika Skupščine SR SIo- 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
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predvsem pa pri pripravi zveznih sistemskih zalkonov, ki 
bodo osnova za oblikovanje ustreznih republiških zakonov. 

Z ustavo SR Slovenije so urejene pristojnosti republike 
na zakonodajnem področju tako, da se z zakoni urejajo le 
tista razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in 
občane v republiki; na z ustavo opredeljenih področjih, ki 
jiih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, v 
krajefvni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in 
v organizacijah združenega dela, pa je republiška zakonodaja 
omejena le na sprejemanje temeljnih načel. 

Skladno tem ustavnim izhodiščem je bila sprejieta vrs'ia 
zakonov, ki naj prispevajo k uveljavljanju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, zakonov, ki urejajo pomembna vpraša- 
nja delegatskega sistema in delegatskih razmerij v skupščin- 
skem sistemu. Z ustavo so bili usklajeni in prilagojeni novdm 
družbenoekonomskim in družbenopolitičnim odnosom zakoni 
na področjih: zagotavljanja sredstev za skupno in splošno 
porabo, davčnega sistema, sistema prispevkov, odprave taiko 
imenovanega državnega kapitala, medsebojnih razmerij pri 
delu, zaposlovnja ter varstva pri delu, samostojnega osebnega 
dela, združevanje kmetov, kmetijskih zemljišč in njihovega 
dedovanja, stanovanjskih razmerij, uporabe poslovnih stavb 
in prostorov in gospodarjenje z njimi ter s stanovanjskimi 
hišami, prometa z nepremičninami, pravice na delih stavb, 
razlastitve in prisilnega prenosa pravice uporabe, prenehanje 
lastninske pravice na zemljiščih, namenjenih za kompleksno 
graditev. Prav tako so bila celovito in sistemsko na novo 
urejena: zakonska zveza in družinska razmerja, dedovanje, 
družbeni pravobranilec samoupravljanja, organizacija repub- 
liških upravnih organov in izvršnega sveta ter celoten pra- 
vosodni sistem (samoupravna sodišča, redna sodišča, javno 
tožilstvo). Seveda bo treba zakone stalno prilagajati spre- 
membam v družbenih odnosih, ki bodo nastajale z uresniče- 
vanjem ustave in zakona o združenem delu. 

V republiški zakonodaji smo dosegli pozitivne premike 
s tem, da so bili sprejeti sistemski zakoni, kodificirana so 
bila posamezna sistemska področja, odpravili smo številne 
pravne praznine in nejasnosti, začeli smo uresničevati raz- 
mejevanje pristojnosti med Skupščino SR Slovenije, njenim 
izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi, pri čemer 
je bila poudarjena vloga republiških izvršilnih in upravnih 
organov prii izvrševanju njihovih ustavnih nalog. Kljub temu 
pa še vedno imamo v republiški zakonodaji deloma ostanke 
pretiranega in kazuističnega normiranja, pravne praznine, 
parcialno urejena posamezna sistemska pravna področja, ne- 
dodelanost nekaterih rešitev na sicer pravno urejenih pod- 
ročjih, pogoste primere predpisov z retroaktivnim učinkom, 
primere nedoslednega uresničevanja zakonov in zakonodajnih 
programov, neizdajamje oziroma pozno izdajanje izvršilnih 
predpisov. 

Te pomanjkljivosti v zakonodaji pomenijo oviro za uve- 
ljavitev samostojne normativne funkcije delovnih ljudi in 
občanov v občinah, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in v organizacijah združenega dela in 
pri urejanju družbenih odnosov s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori, ker zožujejo okvire njihovih z ustavo 
določenih pravic in dolžnosti, hkrati pa tudi negativno vpli- 
vajo na stabilnost pravnega sistema in pravno varnost de- 
lovnih ljudi in občanov in samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Ob teh temeljnih izhodiščih in usmeritvah naj zakono- 
daja hkrati pospešuje in krepi samoupravne družbene odnose 
in odpira širši prostor za samoupravno odločanje delovnih 
ljudi v temeljnih in drugih organizacij ali združenega dela, 
samoupravnih interesnih in krajevnih -skupnostih ter v ob- 
čini. Prav tako naj bi zakonodajna ureditev upoštevala, da 
zakon ni edini, niti več poglavitni vir urejanja družbenih 

Na podlagi prvega odstavka 336. člena ustave Socialistične republike 
venije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora 
zbora dne  1977 sprejela 
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odnosov, kajti v samoupravni družbi soustvarjajo praivni 
sistem vedno bolj tudi številne samoupravne organizacije 
in skupnosti delovnih ljudi in občanov prek samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Z vsebinsiko 
preosnovo zakonodaje je treba zato doseči uveljavitev taikega 
sistema urejanja družbenih odnosov, v katerem se bodo 
skupne zadeve prvenstveno urejale v samoupravni družbeni 
bazi po samoupravni poti s samoupravnimi sporazumi, druž- 
ben'mi dogovori in dirugimi samoupravnimi splošnimi akti. 

II. 

Da bi se bolj popolno izrazile intencije ustave in zakona 
o združenem delu, je treba v prihodnje usmeriti republiško 
zakonodajo v uresničevanje naslednjih ciljev: 

— uresničitev načel, opredeljenih v politiki vseh organi- 
ziranih socialističnih sil in izražanje bistvenih oziroma zgo- 
dovinskih interesov delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi kot tudi izražanje temeljnih intencij razvoja sociali- 
stične samoupravne družbe; 

— dosledno uresničevanje načela ustavnosti in zakoni- 
tosti ter krepitev odgovornosti za njuno varovanje in za 
dosledno izvajanje ustave, zakonov in drugih predpisov in 
zagotovitev pogojev za uresničevanje z ustavo določenih pra- 
vic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, organizacij zdru- 
ženega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
in družbenopolitičnih skupnosti; 

— nadaljnjo izpopolnitev sistema samoupravljanja na 
vseh področjih družbenega življenja, predvsem pa v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in drugih organizacijah 
in skupnostih, krajevnih skupnostih, samoupravnih interes- 
nih skupnostih in občinah, samoupravnega sporazumevanja, 
družbenega dogovarjanja in drugih oblik samoupravnega 
urejanja; 

— razvijanje in zagotavljanje pravne varnosti delovnih 
ljudi in občanov ter njihovih samoupravnih in drugih, na 
ustavi in zakonih temelječih pravic in dolžnosti in varstva 
družbene lastnine. 

III. 

Zato, aa bi republiška zakonodaja izražala odnose, opre- 
deljene v ustavi, mora iahaijati iz naslednjih načel: 

— zakonodaja mora izhajati iz interesov delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi in občanov, organiziranih v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, iz značaja družbene 
lastnine, samoupravnega sporazumevanja, družbenega dogo- 
varjanja in drugih oblik samoupravnega urejanja, tako da 
bodo rešitve v zakonih podlaga hitrejšega in usklajenega raz- 
voja vseh področij združenega dela in vseh območij repub- 
like; 

— zakonodaja republike mora urejati temeljna vpraša- 
nja družbenih odnosov ter materialna pravna razmerja, ki 
so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki, 
oziroma glede katerih se lahko na podlagi ustave določijo 
temeljna načela, razen tistih, ki jih urejajo delovni ljudje in 
občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogo 
varjanjem ter s samoupravnimi splošnimi akti teh organi 
zacij in skupnosti; 

— zakonodaja mora spodbujati in pospeševati proces, 
da se čim več družbenih odnosov ureja s samoupravnimi 
sporazumi, družbenimi dogovori in drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti; 

—■ zakonodaja naj se praviloma ne spušča v podrobno 
normiranje ter kazuistično urejanje posameznih vprašanj ozi- 
roima primerov. Jasneje je treba opredeliti kriterije za ure- 
janje posameznih zadev z zakoni oziroma določiti, katera 
vprašanja naj se uredijo z zakonom, ki naj jih upoštevajo 
pooblaščeni predlagatelji; 

— zakonodaja naj pravočasno uveljavi spremembe in do- 
polnitve dosedanje ureditve posameznega področja, ko to ne 
ustreza več novim družbenih odnosom. Pri tem mora iz- 
hajati iz dejanskih potreb ter možnosti združenega dela v 
gospodarstvu in družbenih dejavnostih ter hkrati urediti pre- 
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hod na nov pravni sistem z uskladitvijo prejšnjih pravnih 
razmerij; 

— zakonodaja naj praviloma ne ureja organizacijskih in 
procesualnih vprašanj, razen, če naj se zagotovi enakoprav- 
nost občanov oziroma uveljavljanje njihovih pravic ali na 
zakonu temelječih interesov. Ta vprašanja lahko na samo- 
upravni osnovi rešujejo krajevne skupnosti, občine, organi- 
zacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti; 

— rok uveljavitve sistemskih zakonov naj bo praviloma 
daljši kot osem dni, in to predvsem takrat, kadar zakoni v 
osnovi spreminjajo obstoječe norme sistemskih predpisov, 
ki vplivajo na pravice, obveznosti in interese delovnih ljudi 
in občanov ter organizacije združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti; 

— samo od predlagatelja utemeljen splošni interes, ugo- 
tovljen v delegacijah in potrjen v skupščinski razpravi, je 
lahko razlog za učinkovanje posameznih določb zakona za 
nazaj; 

— sprejemanje zakonov po hitrem postopku se mora 
omejiti le na nujne ukrepe na določenem področju oziroma 
kadar je to nujno zaradi preprečevanja in odpravljanja več- 
jih motenj v gospodarstvu in uresničevanju planov, kadar 
to zahtevajo interesi ljudske obrambe, državne varnosti, na- 
ravne nesreče hi druge izredne potrebe republike. Pri tem 
mora predlagatelj vsestransko ugotoviti in utemeljiti razloge 
za tak postopek; 

— predlogi za izdajo in osnutki zakonov naj vsebujejo 
teze, po potrebi pa tudi variante in alternativne rešitve, ki 
jih narekujejo različni interesi, možnosti ter potrebe v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih; 

— po večkratnih in obsežnejših spremembah in dopolnit- 
vah zakonov sistemskega značaja naj se pripravijo prečiščena 
besedila zakonov; 

— zakoni na vsebinsko medsebojno povezanih področjih 
naj se praviloma obravnavajo in sprejemajo skupaj; 

— na ravni republike je treba trajno spremljati norma- 
tivno dejavnost samoupravnih organizacij in skupnosti in 
občin pri izvajanju republiške zakonodaje ter skrbeti, da so 
njihovi predpisi v skladu z republiškimi predpisi. V ta na- 
men so republiški upravni organi dolžni dajati potrebno 
strokovno pomoč; 

— na področjih, kjer je normativna pristojnost razde- 
ljena med republiko in občino, je treba skrbeti, da republi- 
ški predpisi ne posegajo v pristojnost občine oziroma da je 
ne omejujejo saimo na formalno in izvršilno pristojnost, pač 
pa da se občine enakopravno vključijo v urejanje teh vpra- 
šanj. 

IV. 

V dosedanji zakonodajni dejavnosti smo soočeni s prakso, 
po kateri se je normativna materija pretežno urejala z za- 
koni, izvršilni itn upravni predpisi pa so se uporabljali v zelo 
ozkih okvirih. Posledica take zakonodajne usmeritve so bili 
obsežni, vsebinsko nedodelani zakoni, ki so se spuščali v šte- 
vilne podrobnosti izvršilne oziroma strofcovno-tehnične narave. 

Zato je potrebno, da: 
— se zakoni v prihodnje predvsem omejijo na sistemsko 

urejanje temeljnih družbenih odnosov na posameznem pod- 
ročju oziroma na urejanje poglavitnih, s stališča družbenega 
sistema pomembnih pravic in obveznosti organizacij združe- 
nega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnih skupnosti in občanov in na zagotavljanje 
ustavnega položaja, pravic in svoboščin delovnih ljudi in 
občanov. Težiti je treba tudi k temu, da bo republiška za- 
konodaja celovito uredila posamezna pravna področja; 

— določena vprašanja v zvezi z izvrševanjem zakonov 
in drugih aktov skupščine, ki se nanašajo na razčlenjevanje 
oziroma izvajanje splošnih zakonskih norm, ureja po po- 
trebi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojimi ured- 
bami oziroma odloki, na podlagi splošnega ustavnega po- 
oblastila; 

— vsa strokovno-tehnična vprašanja, ki se nanašajo na 
izvrševanje zakonov, naj se urejajo z upravnimi predpisi, ki 
jih v okviru ustave in zakonov lahko izdajajo republiški 
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Upravni organi. Čim bol.) Je treba v republiki uveljaviti 
prakso, tla pooblaščeni predlagatelji že v fazah sprejema- 
nja zakoiniv opredelijo potrebo po izdaji teh predpisov, kot 
tudi prakso, da se ti pred.pisi sprejemajo čimprej po uve- 
ljavitvi zakonov, Jvar bo omogočilo njihovo čimprejšnje in 
celovito izvajanje. 

V. 

Za uresničevanje ciljev in načel, ki so postavljeni v tej 
resoluciji, je potrebno zagotoviti kar najbolj neposredno in 
aktivno vključevanje delovni'« ljudi in občanov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, delegatov in de- 
legacij temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih 
skupnosti, konferenc delegacij, občinskih skupščin ter Skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti v oblikovanje poli- 
tičnih in sistemskih odločitev v zakonih, in sicer v vseh fazah 
nastajanja in 1 sprejemanja zakonov.■ Se bolj je treba uve- 
ljaviti in spodbuditi vlaganje zahtev za izdajo zakonov na 
Skupščino SR Slovenije in pooblaščene predlagatelje prek 
delegacij, samoupravnih organizacij in skupnosti, družbeno: 
političnih organizacij, društev, delovnih ljudi in občanov, 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega dela 
SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, kot tudi 
drugih zakonskih pobud delovnih ljudi m občanov. Še bolj 
je treba spodbudit; delegate v zborih Skupščine SR Slove- 
nije in občinske skupščine, da nastopajo kot pooblaščeni 
predlagatelji sprememb in dopolnitev posameznih zakonov, 
s katerimi naj se obstoječe zakonske rešitve prilagodijo 
spremenjenim družbenim odnosom v samoupravni baai. 

V samem zakonodajnem postopku je treba odpraviti vse 
pomanjkljivosti, ki se še pojavljajo, ko se v nekaterih pri- 
merih dosledno ne spoštujejo določbe poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in poslovnikov njenih zborov glede rokov po- 
šiljanja gradiv, glede postopka in roikov posameznih faz spre-, 
jemanja zakonov in glede postopka, sprejemanja amandma- 
jev; ko se v številnih primerih še vedno ekstenzivno uporab- 
lja hitri postopek za izdajo zakona; ko so še pogosti primeri, 
da predlagatelji zakonov v predlogih zakonov predlagajo 
določbe z učinkom za nazaj, ne da bi obrazložili splošni in- 
teres za sprejem takih določb, čeprav jih na to zavezuje 
ustava SR Slovenije in ko v nasprotju z ustavo .v nekaterih 
primerih predlagajo, naj ima zakon celoten učinek za nazaj. 

Prav tako je treba zagotoviti v zakonodajnem postopku 
aktivno vlogo družbenopolitičnih, znanstvenih in strokovnih 
organizacij, samoupravnih in rednih sodišč, ustavnega sodi- 
šča, družbenih pravobranilcev samoupravljanja, javnih pra- 
vobranilstev, javnih tožilstev in upravnih organov. 

VI. 

Vsi udeleženci v zakonodajnem postopku morajo izhajati 
®z delegatsko oblikovanega skupščinskega sistema ter v re- 
publiški zakonodaji uveljavljati interese delovnih ljudi in 
občanov v skladu s splošnimi družbenimi interesi in potre- 
bami ter odgovorno izvajati naloge, ki izhajajo iz sprejete 
zakonodaje v skladu z zakonodajno politiko republike. Pri 
tem so za izvajanje zakonodajne politike še posebej odgo- 
vorni nosilci zakonodajnega dela v republiki, in sicer dele- 
gati, delegacije temeljnih organizacij združenega, dela in kra- 
jevnih skupnosti, konference delegacij, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, republiški upravni organi in drugi po- 
oblaščeni predlagatelji zakonov in drugih republiških predpi- 
sov ter pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, kadar enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Se posebnega pomena je funkcija Skupščine S.R Slovenije 
in njenih teles, da spremljajo izvajanje zakonov. To funkcijo 
bo treba v prihodnje še bolj uveljaviti in izpopolnjevati. 

Vloga Skupščine SR Slovenije in drugih republiških or- 
ganov v delegatskem sistemu nalaga le-tem, da prilagodijo 
svojo organizacijsko in kadrovsko politiko temu, da bodo 
čim uspešneje reševali naloge in cilje, sastavljene v tej re- 
soluciji. 
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, Zakonodajno delo , terja ..ustrezno usposobljene pravniške 
kadre..Zato je še posebnega pomena skrb za vzgojo, uspo- 
sabljanje, in ustrezno materialno stimuliranje kadrov za to 
delo, za njihovo nadaljnje stalno družbenopolitično in stro- 
kovno iapOigolnj©vanje, ter za izboljšanje pogojev .njihovega 
dela. 

Obrazložitev 

Pri sestavi predloga, resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike je zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije upoštevala v besedilu predloga bodisi nepo- 
sredno bodisi smiselno vse pripombe, stališča in mnenja, 
ki so jih v obravnavi * osnutka: te resolucije izrazili odbori 
zborov Skupščine SR Slovenije in ki so bila izražena na se- 
jah zborov Skupščine SR Slovenije 24. in 26. maja 1977. 

Tako je predlog resolucije dopolnjen v prvem poglavju 
z navedbo nekaterih pozitivnih premikov v republiški zako- 
nodaji, hkrati pa tudi z navedbo še nekaterih slabosti re- 
publiške zakonodaje v dosedanjem obdobju, kot so: nedo- 
delanost nekaterih rešitev na sicer pravno urejenih področ- 
jih, pogosti primeri predpisov z retroaktivnim učinkom in 
primeri nedoslednega uresničevanja zakonov. 

Na koncu prvega poglavja je dodan nov odstavek, v ka- 
terem je poudarjena temeljna ugotovitev v zvezi z usmerit- 
vijo zakonodajne politike republike, da zakon ni edini, niti 
več poglavitni vir urejanja družbenih odnosov in da je treba 
doseči uveljavitev takega sistema urejanja družbenih odno- 
sov, v katerem se bodo skupne zadeve prvenstveno urejale 
v samoupravni družbeni bazi po samoupravni poti s sa- 
moupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in drugioni sa- 
moupravnimi splošnimi akti. . 

V drugem poglavju je v skladu s pripombami nekaterih 
odborov zborov Skupščine SR Slovenije v prvi alinei poudar- 
jeno, da gre na tem področju z-a uresničitev načel, oprede- 
ljenih v politiki vseh. organiziranih socialističnih sil; druga 
alinea pa je dopolnjena z navedbo, da je treba republiško 
zakonodajo v prihodnje usmeriti tudi v nadaljnjo izpopol- 
nitev samoupravnega sporazumevanja, družbenega dogovar- 
janja in drugih oblik samoupravnega urejanja; v zadnji 
alinei je med cilji republiške zakonodaje dopolnilno nave- 
deno, poleg zagotavljanja, tudi razvijanje pravne varnosti 
delovnih ljudi in občanov ter njihovih samoupravnih in dru- 
gih, na ustavi in zakonih temelječih pravic in dolžnosti, kot 
tudi varstvo družbene lastnine. 

V tretjem poglavju je v skladu s pripombami odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije prva alinea dopolnjena še. z 
načelom, da mora zakonodaja izhajati tudi iz značaja druž- 
bene lastnine, samoupravnega sporazumevanja, družbenega do- 
govarjanja in drugih oblik samoupravnega urejanja. To po- 
glavje je dopolnjeno šs z naslednjimi tremi načeli na pred- 
log nekaterih odborov zborov Skupščine SR Slovenije, in 
sicer, da mora zakonodaja spodbujati in pospeševati proces, 
da se čim več družbenih odnosov ureja s samoupravnimi 
sporazumi, družbenimi, dogovori in drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti; naj se po večkratnih in obsežnejših spre- 
membah in dopolnitvah zakonov sistemskega značaja pri- 
pravijo prečiščena besedila zakonov in naj se zakoni na vse- 
binsko medsebojno povezanih področjih praviloma obravna- 
vajo in sprejemaj o skupaj. Četrta, peta, šesta, sedma in 
deseta alinea v tem poglavju pa so po predlogih odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije spremenjene in dopolnjene 
tako, da jie njihovo besedilo sedaj jasnejše oziroma precisz- 
nejše. 

Glede na predloge odborov zborov Skupščine SR Slovenije 
in glede na zahteve, ki izhajajo iz posameznih analiz dele- 
gatskega sistema, ki »so bile obravnavane v Skupščini SR 
Slovenije, kot tudi glede na predloge iz razprave na sejah 
zborov Skpupščine SR Slovenije, je zadnja alinea v četrtem 
poglavju dopolnjena z besedilom, .da je treba v republiki 
uveljaviti tudi prakso, da pooblaščeni predlagatelji že v fazah 
sprejemanja zakonov opredelijo potrebo po izdaji upravnih 
predpisov; peto poglavje je dopolnjeno z besedilom, v kate- 
rem so navedene ugotovitve o praktičnih izkušnjah doseda- 
njega zakonodajnega dela v Skupščini SR Slovenije, kot tudi 
predlogi za odpravo vsali pomanjkljivosti v zakonodajnem 
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postopku, ki se še pojavlja; Šesto poglavje je dopolnjeno 
z novim drugim odstavkom, v katerem je že posebej izpo- 
stavljena funkcija Skupščine SR Slovenije in njenih teles, 
da spremljajo izvajanje zakonov, kot tudi je poudarjeno, 
da bo treba v prihodnje to funkcijo še bolj uveljaviti iti iz- 

popolnjevati; zaradi pomena usposabljanja pravniških kadrov 
za zakonodajno delo pa je v sescem poglavju dopolnjen zad- 
nji odstavek, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za- 
usposabljanje in ustrezno materialno stimuliranje teh kadrov, 
kot tudi za izboljšanje pogojev njihovega dela. 

Predlog za izdajo za- 

kona o seizmološkem 

zavodu SR Slovenije (ESA-835) 

V predlogu za izdajo zako- 
na so povzeti glavni razlogi 
za izdajo zakona, ker je 
ozemlje SR Slovenije močno 
razgibano in aktivno seizmo- 
geno območje, kjer so bili 
v preteklosti tudi že močni 
potresi. Ker je sedanja seiz- 
mološka služba omejena na 
opazovanja prvenstveno za 
znanstveno-raziskovalne po- 
trebe, je nujno, da se usta- 
novi za območje republike 
stalna seizmološka služba. To 
službo naj bi organiziral in 
vodil Seizmološki zavod SR 
Slovenije, ki bi poleg nalog 
javne službe, ki jih podrob- 
neje opredeljuje zakon, opra- 
vljal tudi naloge za potrebe 

Predlog odloka je priprav- 
ljen na podlagi osnutka, ki 
so ga zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli na sejah 
dne 22. 6. 1977. 

Ob ustanovitvi novega re- 
publiškega komiteja za eko- 
nomske odnose s tujino je 
potrebno določiti tudi nje- 
govo sestavo in v tem smislu 
dopolniti obstoječi odlok o 
sestavi republiških komitejev 
(Uradni list SRS, št. 3/75), 
ki ga je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela na podlagi 27. 
člena zakona o republiških 
upravnih organih (Uradni list 
SRS, št. 39/74). 

V novem sistemu ekonom- 
skih odnosov s tujino bo 
imela pomembno vlogo sa- 
moupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose S 
tujino Slovenije, katere pred- 
stavnik v sestavi republiške:- 

gospodarstva, družbenega in 
prostorskega ter druge. Za- 
vod naj bi opravil tadi po- 
vezavo z drugimi seizmolo- 
škimi postajami doma in v 
tujini. 

Podrobnejša analiza stanja 
in razmer pri nas glede 
spremljanja potresov je da- 
na v posebni informaciji, ki 
služi kot obrazložitev predlo- 
ga za izdajo zakona v šir- 
šem smislu. 

Delovanje novoustanovlje- 
ne službe je ocenjeno na ca. 
2,8 milijona din letno. Večji 
del teh stroškov bi morali 
pokrivati v breme splošne 
porabe. 

ga komiteja bo zagotavljal 
stalno sodelovanje in koor- 
dinacijo dela med to samo- 
upravno interesno skupnost- 
jo in republiškim komitejem. 
Organizacije združenega de- 
la s področja ekonomskih 
odnosov s tujino naj bi v 
republiškem komiteju zasto- 
pali trije predstavniki Gospo- 
darske zbornice Slovenije, 
kar je v skladu z nalogami 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti v tujini. Na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s 
tujino je posebnega pomena 
sodelovanje z deželami v raz- 
voju, zato naj' bi bil v re- 
publiškem komiteju zastopan 
tudi center za proučevanje 
sodelovanja z deželami v raz- 
voju. V komiteju'so po pred- 
logu Odloka zastopani tudi 
drugi organi iri organizacije, 

ki delujejo na tem področ- 
ju in so posebej zainteresira- 
ni za delo tega komiteja. 

Na podlagi tega odloka bo 
Izvršni svet imenoval na 
predlog organov samouprav- 
nih interesnih skupnosti, dru- 
gih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, ter republiških 
upravnih organov člane re- 
publiškega komiteja. Predlog 
za imenovanje predsednika 
republiškega komiteja in nje- 
govega namestnika pa. bo 
predložen Skupščini SR Slo- 
venije. 

K osnutku odloka delovna 
telesa Skupščine SR Slove- 
nije in njenih zborov niso 
imela načelnih pripomb, ra- 
zen odbora za družbenopo- 
litični sistem družbenopoli- 
tičnega zbora, ki je menil, 
da naj se prouči, ali je po- 
trebno predlagani sestav še 
razširiti. Poleg tega po mne- 
nju odbora v osnutku odloka 
ni dovolj jasno opredeljeno, 
ali gre pri članib republiške- 
ga komiteja, ki se imenujejo iz 
vrst javnih delavcev, za znan- 
stvene oziroma strokovne de- 
lavce ali za družbenopolitič- 
ne delavce s tega področja; 
v primeru, da gre le za stro- 
kovne delavce, je odbor me- 
nil, da ni potrebe po njunem 

1. Predlog za izdajo zakona 
o Samoupravni interesni sku- 
pnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino z os- 
nutkom zakona so obravna- 
vali zbori Skupščine SR Slo- 
venije na svojih sejah dne 
22. 6. 1877. 

Skupščina SR Slovenije je 
predlog z-a izdaijo zakona z os- 
nutkom zakona sprejela ter 
naložila Izvršnemu svetit, da 
pripravi predlog zakona, pri 
tem pa upošteva pripombe in 
predloge, dane v skupščinski 
raapravi. 

vključevanju v komite. 
Predlagatelj je v zvezi z 

navedenim mnenjem odbora 
ocenil, da predlagani sestav 
republiškega komiteja ustre- 
za in da omogoča učinkovito 
opravljanje nalog republiške- 
ga komiteja ter sodelovanje, 
dogovarjanje in usklajevanje 
dela s samoupravnimi sub- 
jekti in . ustreznimi republi- 
škimi upravnimi organi, ki 
so povezani s temi naloga- 
mi oziroma ki so zainteresi- 
rani za področje ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Glede pripombe v zvezi z 
imenovanjem javnih delavcev 
v republiški komite predla- 
gatelj pripominja, da se je 
Skupščina SR Slovenije že 
ob sprejemu odloka o sesta- 
vi republiških komitejev dne 
29. 1. 1975 opredelila za splo- 
šni pojem »javni delavci«. 
Zato je ta pojem predlagatelj 
zadržal tudi pri predlogu za 
dopolnitev odloka, o sestavi 
republiškega komiteja. Ven- 
dar pa Izvršni svet v sestavo 
republiških komitejev dejan- 
sko imenuje znanstvene in 
družbenopolitične delavce, ki 
so se izkazali s svojim jav- 
nim delovanjem na področju 
iz pristojnosti posameznega 
republiškega komiteja. 

2. Izhajajoč iz sprejetih sta- 
lišč in sklepov zborov Sku- 
pščine SR Slovenije ter pred- 
logov, pripomb in mnenj v 
razpravi o predlogu za izda- 
jo in osnutku zakona, je 
predlagatelj pri predlogu za- 
kona opravili nekatere po- 
membnejše spremembe v pri- 
merjavi z osnutkom zakona. 
Gre predvsem za naslednje: 

— izvršena je ustreanejša 
razmejitev problematike, ki 
se ureja z zakonom, od pro- 
blematike, ki se ureja s sa- 
moupravnim sporazumom o 

Predlog odloka o do-' 

polnitvi odloka o se- 

stavi republiških ko- 

mitejev (ESA-863) 

Predlog zakona o sa- 

moupravni interesni 

skupnosti SR Sloveni- 

je za ekonomske od- 

nose s tujino (ESA-870) 
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medsebojnih odnosih in orga- 
nizaciji v Samoupravni intere- 
sni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino. 
V zakonu so vsebovane pred- 
vsem naloge, pristojnosti, od- 
govornosti in pooblastila 
Skupnosti ter opredeljen od- 
nos med Skupnostjo in orga 
ni družbenopolitične skupno 
sti. Določbe, ki se nanašajo 
na medsebojne odnose članov 
Skupnosti ter pooblastila, pri- 
stojnosti in način dela orga- 
nov Skupnosti pa so prepu- 
ščene samoupravnemu spora- 
zumevanju, to je, samouprav- 
nemu sporazumu o medseboj- 
nih odnosih in organizaciji v 
Skupnosti; 

— izvršena je razmejitev 
nalog in pristojnosti med Sa- 
moupravno interesno skupno- 
stjo SR Slovenije aa ekonom- 
S"ke odnose s tujino to Koor- 
dinacijskim odborom za orga- 
nizacije združenega dela, ki 
opravljajo posle zunanjetrgo- 
vinskega prometa. Pri tem so 
tudi sprejete pripombe v 
zvezi s transferom tehnologi- 
je, dolgoročno proizvodno 
kooperacijo ter drugimi obli- 
kami dolgoročnega sodelova- 
nja s tujino; 

— podrobneje so oprede- 
ljene pravice in dolžnosti 
predstavnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v 
skupščini Skupnosti; 

— dopolnjeni so osnovni 
kriteriji za oblikovanje dele- 
gatskega sistema Skupnosti 
ter konferenc delegacij čla- 
nov; 

— dopolojeno je besedilo v 
zvezi s sredstvi za delo Skup- 
nosti to oblikovanjem delov- 
ne skupnosti; 

— dodano je pooblastilo 
Skupščini SR Slovenije, da 
določa obseg deviz in pravic 
do nakupa deviz za potreb? 
organov to organizacij druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji; 

— odbori Skupnosti so op- 
redeljeni kot organi skupšči- 
ne Skupnosti, pri čemer so v 
zakonu predvideni samo tisti 
odbori, katerih ustanovitev 
neposredno izhaja iz zakona 
o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino: osta- 
li organi in telesa skupščine 
Skupnosti bodo urejeni s sa- 
moupravnimi sporazumi ozi- 
roma statutom Skupnosti; 

— sprejete so pripombe v 
zvezi z registrom članov Sku- 
pnosti; namesto registra bo 
Skupnost vodila le evidenco 
članov. Dodatno je predvidena 

obveznost Iniciativnega odbo- 
ra za ustanovitev Skupnosti, 
da do konstituiranja Skupno- 
sti vodi evidenco članov; 

— sprejete so pripombe v 
zvezii z republiško devizno in- 
špekcijo; 

— kazenske določbe so us- 
klajene z novim zakonom o 
prekrških; 

— izvršene so nekatere 
spremembe in dopolnitve re- 
aakcijskeiga značaja. 

S temi spremembami to do- 
polnitvami so v predlogu za- 
kona upoštevane vse pripom- 

1. Predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona o Koordi- 
nacijskem odborii za organi- 
zacije združenega dela, ki op- 
ravljajo posle zunanjetrgovin- 
skega prometa ter o nalogah 
in pooblastilih nekaterih or- 
ganov in organizacij v repu- 
bliki na področju zunanjetrgo- 
vinskega prometa, so obravali 
zbori Skupščine SR Slovenije 
na svoji seji dne 22. 6. 1977. 
Skupščina SR Slovenije je 
predlog za izdajo zakona z os- 
nutkom zakona sprejela ter 
naložila Izvršnemu svetu, da 
pripravi predlog zakona, pri 
tem pa upoštevala pripombe, 
dane v skupščinski razpravi. 

2. Na temelju sprejetih sta- 
lišč zborov ter predlogov to 
pripomb v razpravi je predla- 
gatelj izvršil nekatere po- 
membne spremembe in do- 
polnitve v primerjavi z osnut- 
kom zakona. Med temi spre- 
membami to dopolnitvami so 
najpomembnejše naslednje: 

— jasneje so opredeljene in 
razmejene naloge in poobla- 

be, ki so bile dane pri obrav- 
navi osnutka tega zakona. 

3. Za izvedbo zakona ne bo- 
do potrebna posebna finanč- 
na sredstva iz proračuna re- 
publike oziroma občin. Prav 
tako zanko ne nailaga nikomur 
neposrednih novih material- 
nih obveznosti. Temeljne to 
druge organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti ter druge samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti pa bodo obseg ta način 
združevanja sredstev za delo- 
vanje Skupnosti določile s 
samoupravnim sporazumom. 

stila Koordinacijskega odbora 
od nalog to pooblastil Samo- 
upravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 
Koordinacijski odbor je opre- 
deljen izključno kot specifič- 
ni organ družbene kontrole 
družbenoekonomskih odnosov 
v zunanjetrgovinski operativi. 
V tem okviru ima samo tiste 
pristojnosti to pooblastila, ki 
jih določata zaikan o prome- 
tu blaga ta storitev s tuji- 
no ta zakon o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti 
v tujtai. S tem je tudi izvrše- 
na jasna razmejitev nalog, od- 
govornosti ta pooblastil med 
Koordinacijskim odborom kot 
organom družbene kontrole in 
Samoupravno interesno skup- 
nostjo aa ekonomske odnose 
s tujino kot posebno obliko 
samoupravne organiziranosti 
združenega dela. V zakonu je 
zaradi zagotavljanja enotnosti 
pri izvajanju začrtane politi- 
ke ekonomskih odnosov s tu- 
jino vgrajena obveznost sode- 
lovanja med Koordinacijskim 

odborom ta Samoupravno in- 
teresno skupnostjo za eko- 
nomske odnose s tujino; 

— v predlogu je v celoti 
upoštevano stališče, da je po- 
trebno področje dolgoročne 
proizvodne kooperacije, po- 
slovno-tehničnega sodelovanja 
s tujino, vlaganj sredstev tu- 
jih oseb v domače organizaci- 
je združenega dela ter pogodb 
o odstopu in pridobitvi teh- 
nologije urejati predvsem po 
samoupravni poti, pri čemer 
je potrebno upoštevati poleg 
zunanjetrgovinskih to deviz- 
no-bilančnih vidikov še pose- 
bej plansko razvojne vidike 
dolgoročnih poslovno-tehnič- 
nih povezav s tujino. V pred- 
dlogu zakona se povsem opu- 
šča pristojnost Koordinacij- 
skega odbora za obravnavo in 
dajanje mnenj k sklepanju 
tovrstnih pogodb ter omogo- 
ča, da se vsa ta vprašanja po- 
drobneje uredijo z družbenim 
dogovorom o usmerjanju ža- 
ganj sredstev tujih oseb v do- 
mače organizacije združenega 
dela, o usmerjanju dolgoroč- 
ne proizvodne kooperacije in 
poslovno-tehničnega sodelova- 
nja s tujino ter usmerjanju 
odstopanja ta pridobivanja te- 
hnologije, ki ga sklepajo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Samoupravna inte- 
resna skupnost SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tuji- 
no ta zainteresirane bančne 
organizacije. 

Udeleženci tega družbenega 
dogovora se lahko dogovorijo 
ne le o usmerjanju tovrstnega 
sodelovanja s tujino, temveč 
tudi o ukrepih iz njihove pri- 
stojnosti za iavedbo dogovor- 
jene politike. S tem je dana 
podpisnikom družbenega do- 
govora tudi možnost, da dolo- 
čijo postopek obravnave in iz- 
dajanja mnenj, ki jih bo mo- 
ral dajati ustrezni organ v re- 
publiki na osnovi zvezne za- 
konodaje, ki je sedaj šele v> 
pripravljalni fazi. Za dajanje 
mnenj na osnovi veljavne za- 
konodaje se pooblašča Repu- 
bliški komite za ekonomske 
odnose s tujino s tem, da je 
dana možnost, da se kasneje 
za te posle z družbenim do- 
govorom pooblasti tudi drug 
organ v republiki; 

— opredeljene so naloge 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije v zvezi s povezovanjem 
združenega dela za usklajen 
nastop na tujih trgih ter njene 
naloge v zvezi z organizacijo 
zunanjetrgovinske mreže in 
kadrov. Še posebej je pouda- 
rjena vloga Gospodarske 
zbornice Slovenije pri obliko- 

Predlog zakona o ko- 

ordinacijskem odboru 

za organizacije zdru- 

ženega dela, ki oprav- 

ljajo posle zunanjetr- 

govinskega prometa 

ter o nalogah in poob- 

lastilih nekaterih orga- 
nov in organizacij v 

Socialistični republiki 

Sloveniji za področ- 

je zunanjetrgovinske- 

ga prometa (ESA-871) 
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vanju politike zunanjetrgovin- 
ske mreže in kadrov ter pri 
dopolnilnem izobraževanju m 
izpolnjevanju kadrov v zuna- 
njetrgovinski operativi; 

— izpolnjena so določila o 
evidentiranju in spremljanju 
stanja in sprememb zunanje- 
trgovinske mreže in kadrov 
ter opredeljene naloge in pri- 
stojnosti posameznih organov 
in organizacij v republiki pri 
evidentiranjru zunanjetrgovin- 
ske mreže in kadrov; 

— jasneje je opredeljeno 
medsebojno sodelovanje posa- 
meznih organov in organiza- 
cij. Dodana je obveznost Ko- 
ordinacijskega odbora, da so- 
deluje tudi s Službo družbe- 
nega knjigovodstva in inšpek- 
cijskimi organi. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je 
dolžan poročati Skupščini SR 
Slovenije o izvrševanju te- 
meljnih usmeritev za organi- 
zacijo in razvoj zunanjetrgo- 
vinske mreže in kadrov, poleg 
tega pa tudi o izvrševanju 
družbenega dogovora o usme- 
rjanju vlagaoj sredstev tujih 
oseb v domače organizacije 
združenega dela, o usmerja- 
nju dolgoročne proizvodne ko- 
operacije in poslovno-tehnič- 

nega sodelovanja s tujino ter 
usmerjanju odstopanja in 
pridobivanja tehnologije; 

— izvršene so tudi nekate- 
re spremembe in dopolnitve 
redakcijskega; značaja, vključ- 
no z uskladitvijo besedila z 
zakonom o prometu blaga in 
storitev s tujino ter zakonom 
o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

Z navedenimi spremembami 
in dopolnitvami je upošteva- 
na večina pripomb in sugestij 
iz razprave v telesih Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Pri izdelavi predloga ni bilo 
možno upoštevati le nasled- 
njih pripomb: 

— pripombe k 4. alinei 17. 
člena osnutka zakona (16. čle- 
na predloga zakona) ni bilo 
mogoče sprejeti zaradi tega, 
ker so v tej alinei predložene 
zakonske rešitve neposredno 
določene v zakonu o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v 
tujini; 

— predlagatelj načelno spre- 
jema stališče, da bi bilo tre- 
ba dopolnilne pogoje po sa- 
moupravnem sporazumu iz 
28. in 29. člena osnutka zako- 
na (27. in 28. člena predloga 
zakona) uskladiti med repu- 

blikami in avtonomnima po- 
krajinama. V tem smislu bo 
potrebna posebna aktivnost 
republiških organov, pred- 
vsem pa Gospodarske zborni- 
ce Slovenije v okviru vse Ju- 
goslavije, ker tega ni možno 
urediti z republiškim zako- 
nom; 

— predlagatelj meni, da je 
s tem, ko je Narodna banka 
Slovenije dolžna, da obvesti 
pristojne organe devizne in- 
špekcije o neprajvilnostih pri 
trnasferu dobička v Jugosla- 
vijo, vsebinska pripomba k 
50. členu osnutka zakona (44. 
olen predloga zakona) upošte- 
vana, saj so v takem primeru 
organi devizne inšpekcije po- 
tem, ko dejanje raziščejo, 
dolžni predlagati uvedbo ust- 
reznih postopkov; 

— predlagatelj načelno 
sprejema stališče, da naj bi 
organi, ki izrekajo kazenske 
sankcije, po uradni dolžnosti 
obveščali o izrečenih kaznih 
Republiški komite za eko- 
nomske odnose s tujino (pri- 
pomba k 54. členu osnutka 
oziroma 45. členu predloga 
zakona). V številnih primerih 
take kazenske sankcije izre- 
kajo zjvezni organi in Gospo- 

darska zbornica Jugoslavije, 
ki jih ni mogoče z republiš- 
kim zakonom zadolžiti za ob- 
veščanje o izrečenih kaznih. 
Zaradi celovite informiranosti 
m evidenc v republiki je zato 
potrebno k temu zavezati or- 
ganizacije združenega dela ne- 
posredno; 

— pri urejanju vprašanja 
sodnega varstva zoper dokon- 
čne odločitve Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
ugovorih na sklepe Koordina- 
cijskega odbora je predlaga- 
telj povzel samo rešitve, do- 
ločene v zakonu o prometu 
blaga in storitev s tujino. 
Predlagatelj meni, da gre pri 
tem za vprašanje, ki ga je 
potrebno enotno reševati na 
področju vse Jugoslavije. 

3. Za izvedbo zakona ne bo- 
do potrebna posebna finanč- 
na sredstva, ker bo financi- 
ranje delovanja Koordinacij- 
skega odbora potekalo v ok- 
viru Republiškega komiteja 
za ekonomske odnose s tuji- 
no. Zakon tudi ne uvaja no- 
vih materialnih obveznosti za 
družbenopolitične skupnosti, 
organizacije združenega dela 
ali druge samoupravne orga- 
nizacije oziroma občane. 
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