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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine Sit Slovenije 
so 6. julija 1977 na ločenih 
sejah razpravljali o izvajanju 
delegatskega sistema in ures- 
ničevanju delegatskih odno- 
sov v Skupščini SR Slovenije 
ter o poročilu o uresničeva- 
nju resolucije Skupščine Sil 
Slovenije o osnovah kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela, Zbor 

Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije pa 
bo kot predlagatelj pripravil 
predlog skupnega dokumen- 
ta; 

— sprejeli pa so tudi skle- 
pe ob obravnavi poročila o 
osnovah kadrovske politike v 
SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela; 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 

Miroslav Brečko, Gabrijela Jelen, Štefan Nemec, Pavle 
Gantar, Slavko Uršič, Branko Mišič, Rok Pavšič, Franc- 
ka Herga, Jože Ulčar, Jože Pahor, Marjeta šentjurc, 
Milan Pavliha, dr. Drago Ocepek, Marjan Ceferin, Tone 
Štibelj, Giorgio Miami, Ivan Zelenšek, Milan Baškovič, 
Mirko Bajželj, Tomislav Majer, Marija Pras, Ela Ulrih, 
Janez Umek, Ljudmila Furlani, Adolf Jurše, Jože Ošt-ir, 
Jože šubic, Oskar Naglav 

Zbor občin 

Milena Borovac, dr. Boris Berce, Jože Jelovčan, Matija 
Pajnkiher, dr. Avguštin Lah, Manko Golar, Rudi Kocjan- 
čič, Janez Grašič, Sla.vko Kržan, Mihaela Verbič, Franc 
Glavan, Lojze Janko, Ela Ulrih, Danica Bresjanac, Jože 
Šubic 

Družbenopolitični zbor 

Ludvik Golob, Teodora Krpan, Zoran Polič, Pavel Me>r- 
molja, Stane Gavez, Beno Zupančič, Tina Tomlje, Mar- 
ko Bule, Janko Ćesnik, Stane Markič, Jože Božič, 
Marjan Lenarčič, Lojzka Cotar, Lojze Cepuš, Marijan 
Brecelj, Srečko Mlinaric, Rado Miklič, Štefan štrok, 
Emil Tornažič, Jože Pratengrazer, Slavko Kocjan, Iva 
Stepančič, Cveto Majdič, Vladimir Logar 

občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli analizo o iz- 
vajanju delegatskega sistema 
in uresničevanju delegatskih 
odnosov v Skupščini SR Slo- 
venije ter teze za pripravo 
skupnega dokumenta. Odbor 
za družbenopolitični sistem 

je k obema predlogoma za 
izdajo sprejel stališča. 

Zbor združenega dela je 
sprejel; 

— Predlog za izdajo zakona 
o delovnih razmerjih. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

— Predlog zatkona o orga- 
nizacijah za izobraževanje 
odraslih; 

— Predlog zaikona o ravna- 
nju z odpadki. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še 
odlok o soglasju k: 

— Predlogu zakona o rati- 
fikaciji protokola o ekviva- 
lenci spričeval, stopenj in di- 
plom, ki se pridobivajo v 
srednjih šolah, na univerzah 
in drugih izobraževalnih to 
znanstvenih organizacijah in 
institucijah v Socialistični fe- 
derativni republika Jugoslavi- 
ji in Republiki Indiji med 
vlado Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije in 
vlado Republike Indije; 

— Predlogu zakona o rati- 
fikaciji dunajske konvencije 
o civilni odgovornosti za je- 
drske škode. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala sogla- 
sje k: 

— Predlogu zakona o upo- 
rabi določenega zneska di- 
narske protivrednosti zuna- 
njega kredita, katerega upo- 
rabnik je federacija. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

Predlog za izdajo zakona 
o volitvah in odpoklicu orga- 
nov upravljanja in o imeno- 
vanju poslovodnih organov v 
organizacijah združenega de- 
la. 

Zbor združenega dela jo 
sprejel odlok o soglasju k: 

— Predlogu zakola o rati- 
fikaciji sporazuma o garan- 
ciji med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (YU—1377) 

— Zaključnemu računu Na- 
rodne banke Jugoslavije za 
leto 1976. 

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

— Predlog odloka o izvolit- 
vi Martina Rožanca za sod- 
nika Okrožnega sodišča v 
Kopru; 

— Predlog odloka o izvo- 
litvi Helene Breznik in Fran- 
ca Rupreta za sodnika Okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

Družbenopolitični Zbor je 
po obravnavi Poročila o 
uresničevanju družbenega do- 
govora o oblikovanju in iz- 
vajanju štipendijske politike 
v SR Sloveniji sprejel sklepe. 
Zbor združenega dela in zbor 
občin sta podobne sklepe 
sprejela še na seji 22. junija 
1977 in jih objavljamo na 
strani 2 in 3. 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ 

ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

— predlogu za izdajo za- 
kona o referendumu in dru- 
gih oblikah osebnega izjavlja- 
nja; 

— predlogu za izdajo za- 
kona o organu samoupravne 
delavske kontrole. 

Družbenopolitični zbor pn 

Dnevni red Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije in seje Zbora občin 

i Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za 19. julij 1977, 
je razširjen z obravnavo: 
— predloga zakona o pri- 
spevku za raziskovalno de- 
javnost v letu 1977, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spo- 
razuma (ESA 899); 
— predloga zakona © pri- 

spevku za usmerjeno izobra- 
ževanje v letu 1977, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spo- 
razuma (ESA 898); 
— predloga zakona o pri- 
spevku za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 
čas od 1. avgusta do 31. de- 
cembra 1977, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega spora- 
zuma (ESA 900); . 



— predlog zakona o pri- 
spevku. za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov 
za starostno zavarovanje 
kmetov v letu 1977, ki ga 

plačujejo zavenzanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spo- 
razuma (ESA 901); 
— predloga zakona o pri- 
spevku za pokrivanje dela 

stroškov infrastrukture Že- 
lezniškega transportnega 
podjetja Ljubljana v letih 
1975—1980 (ESA 907); 
— predloga zakona o dopol- 

nitvi zakona o združevanju 
sredstev organizacij združe- 
nega dela za financiranje 
prometne infrastrukture v 
letih 1976—1980 (ESA 908). 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije po obravnavi Poročila o uresničevanju 
družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 47. seji dne 22. junija 1977 obravnaval poročilo o uresničevanju družbenega do- 
govora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji, in na podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 242. 
členom in 2. odstavkom 237. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje 

sklepe in priporočila 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema 
poročilo Komisije za volitve, imenovanja jn administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije kot izhodišče za nadaljnje delo 
pri uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izva- 
janju štipendijske politike v SR Sloveniji, pri čemer meni, 
da mora biti štipendiranje čvrsteje vtkano v dolgoročno in 
razvojno politiko organizacij združenega dela. Delavci v zdru- 
ženem delu, ki odločajo o ustvarjenem dohodku, morajo 
postati nosilci štipendijske politike in imeti odločilen vpliv 
na načrtovanje kadrovskih potreb in usmerjanje sredstev za 
štipendiranje. Mnogo bolj je potrebno razviti oblike nepo- 
srednih medsebojnih odnosov in odgovornost med štipendisti 
in štipenditorji, prav tako pa tudi večjo odgovornost in vpliv 
združenega dela na reformo usmerjenega izobraževanja. 

2. Zbor priporoča udeležencem družbenega dogovora in 
samoupravnih sporazumov o štipendiranju, da za nadaljnje 
uresničevanje štipendijske politike uveljavljajo kadrovsko šti- 
pendiranje kot osnovno obliko in načelo štipendiranja, da 
izpopolnijo sistem štipendiranja ter zagotovijo evidenco in 
druge strokovne pogoje za samoupravno organiziranje in 
Izvajanje družbenega dogovora, da dogradijo sistem solidar- 

nega združevanja sredstev za štipendiranje ob upoštevanju 
kadrovskega ter socialnega vidika štipendiranja in da na tej 
podlagi oblikujejo merila za štipendiranje. Pri tem je potreb- 
no tudi na področju uresničevanja štipendijske politike 
upoštevati kadrovske potrebe pospešenega družbenoekonom- 
skega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

3. Zbor priporoča vsem udeležencem družbenega dogovora 
o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike in samouprav- 
nih sporazumov o štipendiranju učencev in študentov, da nji- 
hovi samoupravni organi obravnavajo in ocenijo dosedanje 
izpolnjevanje svojih obveznosti pri uresničevanju štipendijske 
politike v skladu z družbeno dogovorjeno kadrovsko politiko 
in svojimi razvojnimi načrti ter da na tej podlagi opredelijo 
svoje naloge za uresničevanje štipendijske politike in zagoto- 
vijo spremljanje njihovega uresničevanja. 

4. Zbor priporoča žborom združenega dela skupščin občin v 
SR Sloveniji, da na podlagi ugotovitev in razprav v temeljnih 
organizacijah združenega dela celovito ocenijo izvajanje šti- 
pendijske politike v občini in opredelijo potrebne ukrepe za 
uveljavljanje dogovorjene štipendijske politike v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Izhajajoč iz teh ocen naj 
tvorno sodelujejo pri dograjevanju sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske 
politike v SR Sloveniji. 

SKLEP 

Zbora občin Skupščine SR Slovenije po obravnavi Poročila o uresničevanju družbene- 
ga dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 48. seji dne 22. junija 1977 obravnaval poročilo o uresničevanju druž- 
benega dogovora o oblikovanju in Izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji to v smislu 244. člena poslovnika Skup- 
seme SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 

1. Štipendiranje mora biti čvršče vtkano v dolgoročno in 
razvojno politiko organizacij združenega dela. Delavci v zdru- 
ženem delu, ki odločajo o ustvarjenem dohodku, morajo 
postati tudi nosilci štipendijske politike in imeti odločilen 
vpliv na načrtovanje kadrovskih potreb in usmerjanje sredstev 
za štipendiranje. Mnogo bolj je potrebno tudi razviti oblike 
neposrednega medsebojnega odnosa in odgovornost med šti- 
pendisti in štipenditorji, to je delavci organizacij združenega 
dela. 

2. zbor občin priporoča udeležencem družbenega dogovora 
in samoupravnih sporazumov o štipendiranju, da za nadaljnje 
uresničevanje štipendijske politike uveljavljajo kadrovsko šti- 
pendiranje kot osnovno obliko in načelo štipendiranja, da 
izpopolnijo sistem štipendiranja in zagotovijo evidenco in 
druge strokovne pogoje za samoupravno organiziranje in izva- 
janje družbenega dogovora, da dogradijo sistem solidarnega 
združevanja sredstev za štipendiranje in uskladijo kadrovski 
ter socialni vidik štipendiranja ter na tej podlagi oblikujejo 
enotna merila in cenzuse za štipendiranje. Pri tem je potrebno 

tudi na področju uresničevanja štipendijske politike upošte- 
vati kadrovske potrebe pospešenega družbenoekonomskega 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

3. Zbor občin priporoča vsem udeležencem družbenega 
dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike in 
samoupravnih sporazumov o štipendiranju učencev in štu- 
dentov, da njihovi samoupravni organi obravnavajo in ocenijo 
dosedanje izpolnjevnaje svojih obveznosti pri uresničevanju 
štipendijske politike v skladu z družbeno dogovorjeno kadrov- 
sko politiko in svojimi razvojnimi načrti ter da na tej podlagi 
opredelijo svoje naloge za uresničevanje štipendijske politike 
ter zagotovijo spremljanje njihovega uresničevanja. 

4. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v 
SR Sloveniji, da na podlagi ugotovitev in razprav v temeljnih 
organizacijah združenega dela celovito ocenijo izvajanje šti- 
pendijske politike v občini in opredelijo potrebne ukrepe za 
uveljavljanje dogovorjene štipendijske politike v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Sprejeta stališča in sklepi 
skupščin naj služijo tudi kot osnova za spremembe in dopol- 
nitve družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipen- 
dijske politike v SR Sloveniji. 
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SKLEPI 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR S lovenije po obravnavi Poročila o uresniče- 
vanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR 
Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je po obravnavi poročila o uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju 
tn izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji na seji dne 6. julija 1977 sprejel naslednje 

sklepe 

1. štipendiranje mora biti sestavni de; dolgoročne raz- 
vojne politike združenega dela ter usmerjanja izobraževanja. 
Delavci v združenem delu, ki odločajo o ustvarjenem dohod- 
ku, morajo postati tudi nosilci štipendijske politike in imeti 
odločilen vpliv na načrtovanje kadrovskih potreb in usmer- 
janje sredstev za štipendiranje. Posebne izobraževalne skup- 
nosti naj se takoj vključijo v usmerjanje štipendiranja za po- 
trebami kategorije in profile poklicev v skladu z ugotov- 
ljenimi kadrovskimi potrebami uporabnikov na svojem de- 
lovnem področju. Potrebno je tudi mnogo bolj razviti oblike 
neposrednega medsebojnega odnosa in odgovornost med šti- 
pendisti in štipenditorji — delavci v organizacijah združe- 
nega dela. Sredstva, ki se združujejo za štipendiranje, ne 
smejo postati od delavcev odtujeni skladi. 

2. Udeleženci družbenega dogovora in samoupravnih spo- 
razumov o štipendiranju naj pri nadaljnjem uresničevanju 
štipendijske politike uveljavljajo neposredno štipendiranje 
za potrebe temeljnih organizacij združenega dela, štipendi- 
ranje za delo in ob delu. Vse štipendije so kadrovske šti- 
pendije in zato morajo postati pomemben vzvod pri usmer- 
janju mladine v izobraževanja in za uveljavljanje reforme 
našega izobraževalnega sistema. Udeleženci družbenega dogo 
vora in samoupravnih sporazumov o štipendiranju naj v tem 
smislu opredelijo skupno politiko;, izpopolnijo naj sistem 
štipendiranja ter zagotovijo pogoje za samoupravno organi- 
ziranje in izvajanje družbenega dogovora; dogradijo naj si- 
stem združevanja sredstev za štipendiranje skupnih potreb 
družbe in opredelijo ukrepe, s katerimi se bo zagotavljalo 
štipendistom (koristnikom štipendij) redno in pravočasno 
izplačevanje štipendij, Pri tem je treba na področju uresni- 
čevanja štipendijske politike upoštevati tudi socialne vidike, 
prav tako pa tudi kadrovske potrebe pospešenega družbeno- 
ekonomskega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

3. Zbor priporoča vsem organizacijam zdvutenega dela — 
udeležencem družbenega dogovora o oolikovanju in izvajanju 

štipendijske politike in samoupravnih sporazumov o štipen- 
diranju učencev in študentov, da njihovi samoupravni organi 
obravnavajo in ocenijo dosedanjo štipendijsko politiko v 
skladu s svojimi razvojnimi načrti ter da na tej podlagi 
opredelijo svoje naloge in odgovornost za uresničevanje šti- 
pendijske politike in zagotovijo spremljanje njihovega ures- 
ničevanja. 

4. Družbenopolitični zbor priporoča zborm združenega de- 
la skupščin občin v SR Sloveniji, rta skupaj s temeljnimi 
organizacijami združenega dela celovito ocenijo izvajanje šti- 
pendijske politike v občini in opredelijo potrebne ukrepe 
za uveljavljanje dogovorjene štipendijske politike v temelj- 
nih organizacijah združenega dela. Sprejeta stališča in skle- 
pi zborov združenega dela naj služijo tudi kot osnova za 
spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o oblikova- 
nju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji, kakor 
tudi za jasnejšo opredelitev v samoupravnih splošnih aktih 
temeljnih organizacij združenega dela. 

5. Stipendije in štipendijska politika so pomemben del 
vlaganj za razširjeno reprodukcijo, združenega dela. V raz- 
vojnih planih temeljnih organizacij združenega dela in druž- 
benopolitičnih skupnostih bomo morali jasneje izkazovati po- 
trebe po kadrih in s tem v zvezi opredeliti štipendiranje. 
Dosledneje je treba vztrajati pri tem, đa se v vsaki novi in- 
vesticiji izkaže potreba po kadrih in tudi način, kako se bo 
ta reševala. 

6. Posebno skrb je potrebno posvetiti vprašanjem šti- 
pendiranja ob razpravi o uresničevanju resolucije o politiki 
uresničevanja srednjeročnega družbenega plana razvoja SR 
Slovenije v letu 1977. Zavod SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje naj z ostalimi nosilci planiranja zagotovi, da proble- 
matika štipendiranja najde ustreano mesto v planskih do- 
kumentih za leto 1978 in s tem uveljavljanje določil zakona 
o družbenem planiranju. 

7. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje naj teko- 
če spremlja izvajanje sprejetih sklepov družbenopolitičnega 
zbora in naj ob koncu tega leta poroča zboru, kako se spre- 
jeti sklepi uresničujejo. 

poročevalec S 



ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET 

ORGANIZACIJA IN PROGRAM JAVNE RAZPRAVE O OSNUTKIH 

REPUBLIŠKIH ZAKONOV 

V Sloveniji pričenjamo razpravo o osnutkih štirih 
republiških zakonov, ki so vsak zase še posebej po- 
membni za urejanje samoupravnih odnosov v združe- 
nem delu. Zato mora sindikat v javni razpravi o osnut- 
ku vsakega zakona združevati dvojno funkcijo in sicer 
kot razpravo o vsebini bodočega zakonskega urejanja 
in o vsebini samoupravnega urejanja konkretnih odno- 
sov v temeljni organizaciji združenega dela. 

V javno razpravo vključujemo naslednje osnutke: 
1. ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
2. ZAKON O REFEFRENDUMU IN DRUGIH OBLI- 

KAH OSEBNEGA IZJAVLJANJA 
S. ZAKON O ORGANU SAMOUPRAVNE DELAVSKE 

KONTROLE 
4. ZAKON O VOLITVAH IN ODPOKLICU ORGANOV 

UPRAVLJANJA IN O IMENOVANJU POSLOVOD- 
NIH ORGANOV V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA 
Nosilec organizacije javne razprave o vseh navede- 

nih osnutkih zakonov je serketariat predsedstva RS 
ZSS. Pri sekretariatu predsedstva RS ZSS je ustanov- 
ljena posebna delovna skupina, ki bo sistematično 
spremljala in usmerjala javno razpravo. 

Odgovornost vodstev sindikalnih organizacij na vseh 
ravneh je predvsem v tem, da z družbenopolitično 
aktivnostjo omogočijo delavcem, da se seznanijo in v 
času javne razprave v navedenih osnutkih pa bo hkrati 
tudi že priprava in velika pomoč pri oblikovanju 
našega vsakodnevnega dela in življenja v delovnih 
kolektivih. 

Dobro organizirana in vsebinsko izpeljana akcija v 
času javne razprave v navedenih osnutkih pa bo hkrati 
tudi že priprava in velika pomoč pri oblikovanju 
ustreznih samoupravnih splošnih aktov, v katerih bodo 
delavci v TOZD podrobneje in konkretno urejali med- 
sebojna delovna razmerja, določali področja in vsebino 
za odločanje z referendumom, oblike osebnega izjav- 
ljanja ter oblike, pristojnosti in metode delovanja orga- 
na samoupravne delavske kontrole ter urejali volitve, 
odpoklic organov upravljanja in poslovodnih organov. 

Nosilci in organizatorji javne razprave v Občinah so 
občinske organizacije sindikatov. Njihovo, aktivnost 
usklajuje in koordinira občinski svet ZSS, medobčinski 
sveti ZSS pa v 6kviru območij spremljajo in usmerjajo 
javno razpravo. 

Republiški odbori sindikata organizirajo v času jav- 
ne razprave tudi posebno obravnavo tistih vprašanj, ki 
predstavljajo pomembno posebnost, posebno pri ureja- 
nju delovnih razmerij kot npr.: težki delovni pogoji, 
razpored delovnega časa, sezonski značaj dela, odgo- 
vornost do dela itd. 

V temeljni organizaciji združenega dela je osnovna 
organizacija sindikata nosilec javne razprave o nave- 
denih osnutkih zakonov. Izvršni odbor OOS pa mora v 
okviru svojega dela obravnavati navedene osnutke za- 
konov, usmerja razpravo in oblikuje stališča in pred- 
loge. 

V delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji zdru- 
ženega dela in skupnostih pa je predsedstvo konfe- 
rence osnovnih organizacij oz. koordinacijski odbor 
lahko organizator in nosilec javne razprave po pred- 
hodnem dogovoru z IO osnovne organizacije sindikata 
v TOZD. 

Sindikalna organizacija lahko organizira javno raz- 
pravo o vsebini posameznega osnutka zakona, kot tudi 
o večih ali vseh štirih osnutkih zakonov. 

V času javn^ razprave, najkasneje pa do konca sep- 

tembra 1977. leta, morajo nosilci razprave predloge in 
pripombe k predvidenim zakonskim rešitvam posredo- 
vati predlagatelju oziroma republiškemu sekretariatu 
za delo v zvezi z osnutkom zakona o delovnih raz- 
merjih; za ostale tri zakone pa sekretariatu za zakono- 
dajo IS skupščine SR Slovenije. S tem v zvezi opozar- 
jamo, da naj udeleženci razprav pošljejo sproti pred- 
loge in pripombe k tem zakonom tudi sekretariatu 
predsedstva RS ZSS (Ljubljana, Dalmatinova 4). 

Občinski sveti ZSS obravnavajo po javni razpravi 
osnutke zakonov in s sprejetimi predlogi in stališči se- 
znanijo sekretariat predsedstva RS ZSS najkasneje do 
23! 9. 1977. 

Občinski odbori sindikatov pa po obravnavi osnutka 
zakona o delovnih razmerjih pošljejo svoje predloge 
in stališča tudi republiškim odborom sindikatov, naj- 
kasneje do 23. 9. 1977. 

Osnutek zakona o delovnih razmerjih je objavljen v 
Skupščinskem poročevalcu št. 16 z dne 14. 6. 1977 in 
v prilogi Delavske enotnosti v »Sindikalnem poroče- 
valcu« št. 4, z dne 2. 7. 1977, osnutki ostalih treh zako- 
nov pa so objavljeni prav tako v prilogi Delavske enot- 
nosti v »Sindikalnem poročevalcu« št. 5, z dne 9. 7.1977. 

Sekretariat predsedstva RS ZSS predlaga: 
— Vse organizacije in organi sindikatov in Zveze sin- 

dikatov Slovenije naj v času javne razprave spodbudijo 
odgovorne samoupravne subjekte — delavske svete, od- 
bore samoupravne delavske kontrole, klube samouprav- 
ljevcev idr., da se tvorno vključijo v javno razpravo o 
osnutkih navedenih zakonov. 

— Republiški odbori in medobčinski sveti ZSS bodo 
po svojem programu organizirali razpravo o osnutkih 
zakonov s posebnim poudarkom na razpravi o določe- 
nih vprašanjih razvoja samoupravnih odnosov in na 
posebnostih, ki so pretežno prisotne v določenih dejav- 
nostih organizacij združenega dela. 

— Gospodarska zbornica Slovenije in področne go- 
spodarske zbornice naj organizirajo razpravo po svo- 
jem programu. 

— Strokovna društva, kot so društva kadrovskih de- 
lavcev, ekonomistov, pravnikov, varnostnih inženirjev 
in tehnikov, socialnih delavcev in druga društva naj 
organizirajo razpravo po svojem programu. 

— Inštitut za delo pri pravni fakulteti univerze v 
Ljubljani in druge visokošolske organizacije in razisko- 
valne institucije naj organizirajo razpravo po svojem 
prpgramu. 

— Služba pravne pomoči pri RS ZSS bo. skupaj s 
pravniki, ki nudijo pravno pomoč delavcem v delovnih 
sporih pri občinskih svetih ZSS organizirala skupno 
razpravo o osnutku zakona o delovnih razmerjih z 
vidika reševanja delovnih sporov. 

— V javno razpravo naj se s svojo aktivnostjo 
vključijo tudi vse družbenopolitične organizacije, ki 
naj spodbujajo aktivnost svojih članov, delegacij za 
njihovo idejno usmeritev zlasti na temeljna vprašanja 
navedenih zakonov. 

— Sredstva javnega obveščanja naj sproti sezna- 
njajo javnost z vsebinsko pomembnejšimi in značilnej- 
šimi pripombami in predlogi. Glasila delovnih organi- 
zacij naj se prav tako vključijo, v . navedeno javno 
razpravo. 

Sekretariat predsedstva RS ZSS bo po končani javni 
razpravi izdelal poročilo ter predlagal organu Zveze 
sindikatov Slovenije sprejem stališč o osnutkih pred- 
laganih zakonov, ki bodo podlaga za nadaljnje delo 
delegatov vseh zborov skupščine SR Slovenije in na- 
daljnjo aktivnost sindikatov. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Pomembna dopolnilna sredstva za pospeševanje 

razvoja Kosova   

9 Rast družbenega proizvoda Kosova, kakršna je predvidena v srednjeročnem planu 
razvoja Jugoslavije do 1. 1980, mora biti za okrog 60 odstotkov večja od povprečne 
stopnje za vso državo 

# Predvidena je vrsta dopolnilnih in posebnih ukrepov za zagotovitev dodatnih 
sredstev za spodbujanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo 

# Za najhitrejši razvoj Kosova v naslednjem obdobju je posebnega pomena združeva- 
nje dela in sredstev organizacij združenega dela iz drugih delov države z ustreznimi 
organizacijami na območju Pokrajine 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ Infor- 
macijo o predlogu posebnih 
ukrepov za spodbujanje naj- 
hitrejšega razvoja SAP Koso- 
vo v obdobju do 1. 1976 do 
1980. To Informacijo, ob ka- 
teri so dani tudi zaključki 
Koordinacijske komisije ZIS 
in ustreznih zveznih sekreta- 
riatov o spodbujanju najhit- 
rejšega razvoja Kosova, bodo 
obravnavali delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 

V Informaciji je ugotov- 
ljeno, da je z Družbenim pla- 

nom razvoja Jugoslavije do 
1. 1980 predvideno, da bo rast 
družbenega proizvoda SAP 
Kosovo aa okrog 60 odstot- 
kov večja od poprečne stop- 
nje za vso državo. Kot je 
poudarjeno, bo takšen raz- 
voj uresničen s prizadeva- 
njem delovnih ljudi Kosova, 
podprt pa z ukrepi, ki bodo 
sprejeti za hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih re 
publik in SAP Kosovo, ka 
kor tudi s posebnimi dopol- 
nilnimi ukrepi za najhitrejši 
razvoj Pokrajine. 

DOGOVORJENI UKREPI ZA POSPEŠEVANJE 
RAZVOJA KOSOVA 

V okviru ukrepov, ki so 
predvideni z Družbenim pia- 
nom razvoja Jugoslavije do 
1. 1980 za hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP. Kosovo, je do- 
govorjeno; da se za najhit- 
rejši razvoj Kosova izloči kot 
dopolnilna sredstva del stal- 
nih sredstev Sklada federa- 

cije za kreditiranje hitrejše- 
ga razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin, oblikovan po 
stopnji 0,17 odstotka družbe- 
nega proizvoda gospodarstva 
Jugoslavije. 

Dalje, del stalnih sredstev 
Sklada, oblikovan po stopnji 
0,03 odstotka družbenega pro- 

izvoda gospodarstva Jugosla- 
vije, bo izločen kot namen- 
ska sredstva Kosovu za de- 
lež pri financiranju izgradnje 
hidrosistema Ibar-Lepenac. 
(Okrog 840 milijonov dinar- 
jev po cenah iz 1. 1975). 

Z Zakono-m o dopolnilnih 
sredstvih republikam in po- 
krajinam je določeno, da se 
del teh sredstev, oblikovan 
po stopnji 0,07 odstotka druž- 
benega proizvoda; dodeli Ko- 
sovu za financiranje material- 
ne osnove družbenih dejav- 
nosti. 

Delež SAP Kosovo v skup- 
nih stalnih sredstvih Sklada, 
ki se oblikujejo pO stopnji 
1 77 odstotka družbenega pro- 
izvoda gospodarstva Jugosla- 
vije, znaša 30 odstotkov. Kre- 
ditni pogaji za uporabo sred- 
stev Sklada so za Kosovo 25 
odstotkov ugodnejši od po- 

gojev, ki se jih nudi drugim 
gospodarsko manj razvitim 
republikam (odplačilni rok 
17 let in 6 mesecev z 3 od- 
stotno obrestno mero). 

Dalje se v Informaciji nava- 
ja, da delež Kosova v dopol- 
nilnih sredstvih, *ki se obliku- 
jejo po stopnji 0,83 odstot- 
ka družbenega proizvoda go- 
spodarstva Jugoslavije, znaša 
31,25 odstotka. Od tistega de- 
la kreditov Mednarodne ban- 
ke za obnovo in razvoj, ki se 
izloča za pospeševanje go- 
spodarsko manj razvitih ob- 
močij, je Kosovo deležno 36,2 
odstotka sredstev. Za zbolj- 
šanje položaja Kosova je iz- 
dan tudi zakon o zagotavlja- 
nju ^dodatnih sredstev za kre- 
ditiranje gospodarstva te Po- 
krajine v obdobju od 1. 1977 
do 1980, in sicer v znesku 1,6 
milijarde dinarjev. 

POSEBNI UKREPI ZA SPODBUJANJE 
NAJHITREJŠEGA RAZVOJA KOSOVA 

INFORMACIJA O PREDLOGU POSEBNIH UKRE- 
POV ZA SPODBUJANJE NAJHITREJŠEGA RAZ- 
VOJA SAP KOSOVO V OBDOBJU OD 1976 DO 
1980 LETA 

V Informaciji je poudarje- 
no, da je v skladu s sred- 
njeročnim planom razvoja 
Jugoslavije pripravljen tudi 
predlog posebnih ukrepov za 
spodbujanje najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo. 

Kordinacijska komisija 
ZIS se je ob sodelovanju 

predsednikov izvršnih svetov 
republik in pokrajin zedinila, 
da se Kosovu zagotovi 180 
milijonov dolarjev za uvoz 
opreme s konvertibilnega 
področja za dve termoelek- 
trarni s kapaciteto 340 mega- 
vatov in za proizvodnjo fero- 
niklja, in sicer poleg kvote 
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za uvoz opreme, ki je za Ko- 
sovo že predvidena. 

Republike in pokrajini so 
se sporazumele, da se kosovu 
zagotovi prek poslovnih bank 
tuje finančne kredite v znesku 
1,5 milijarde dinarjev (okrog 
83 milijonov dolarjev) za kri- 
tje razlike med odobrenimi 
in skupno potrebnimi sred- 
stvi za gradnjo termoelek- 
trarn in feroniklja. Te raz- 
like so nastale, ker so se 
povečale kapacitete in ker se 
je podražila oprema ter po- 
večali stroški izgradnje ter- 
moelektrarn in zategadelj, 
ker je bil za feronikelj odob- 
ren avans le za 1. 1976, ne pa 
za celotni zahtevek. 

Republike in pokrajine so 
se sporazumele, d? se za Ko- 
sovo zahteva posebne kredi- 
te pri Mednarodni banki za 

DOPOLNILNA SREDSTVA 
Zatem je v Poročilu poudar- 

jeno, da je bilo — poleg na- 
vedenih dopolnilnih in po- 
sebnih ukrepov v 1. 1976 in 
1977 za spodbujanje najhit- 
rejšega razvoja Kosova — iz 
proračuna federacije dano 200 
milijonov dinarjev kot po- 
sebna namenska sredstva za 
investicije na področju izob- 
raževanja in zdravstva. 

Za izgradnjo hidrosistema 
Ibar-Lepenac je bilo odstop- 
ljeno 250 milijonov dinarjev 

obnovo in razvoj za izgrad- 
njo objektov v predelovalnih 
panogah, ter je bilo zato 
sklenjeno, da Zvezni sekre- 
tariat za finance preuči mož- 
nost najetja teh kreditov. V 
okviru teh posebnih ukrepov 
so se republike in pokrajini 
sporazumele tudi o tem, da 
se Kosovu odstopi del sred- 
stev iz naslova deleža pri fi- 
nanciranju funkcij federacije 
v obdobju od 1. 1978 do 1980, 
s tem da bo višina določena 
pozneje. Sklenjeno je, da bo 
Zvezni zavod za družbeno 
planiranje pripravil informa- 
cijo o predlogu posebnih 
ukrepov za spodbujanje naj- 
hitrejšega razvaja SAP Koso- 
vo v obdobju od. 1. 1976 do 
1980 ter jo dostavil Skupšči- 
ni SFRJ v obravnavo. 

tako, da se je zmanjšal pri- 
spevek Pokrajine za proračun 
federacije. Ob koncu 1. 1976 
je bil kosovskemu gospodar- 
stvu odobren kredit iz pri- 
marne emisije v znesku 200 
milijonov dinarjev za trajna 
obratna sredstva. 

Organizacijam združenega 
dela so bila odstopljena kre- 
ditna sredstva, uporabljena iz 
primarne emisije v 1. 1975, v 
znesku 470 milijonov dinar- 
jev. Ker je bil presežen pred- 

viden obseg sredstev za iz- 
gradnjo prve faze hidrosiste- 
ma Ibar-Lepenac, je bil za 
njihovo pokritje odobren po- 
seben kredit iz dinarske pro- 
tivrednosti tujih finančnih 
kreditov v znesku 10 milijo- 
nov dinarjev. Organizacijam 
združenega dela, ki so kori- 
stile devizna sredstva iz kvo- 
te, zagotovljene prek Sklada 
federacije za kreditiranje hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in po- 
krajin, je bilo omogočeno, da 
znesek deviz, ki ga potrebu- 
jejo za poravnavo potrebnih 
obveznosti, prosto kupijo na 
deviznem tržišču. 

Določene panoge in dejav- 
nosti, ki so imele prednost 
v Družbenem planu SAP Ko- 
sovo za dobo od 1. 1971 do 
1975, so oproščene depozita 
za kredite, namenjene za 
uvoz opreme. 

Na koncu Informacije je 
poudarjeno, da ima za ures- 
ničevanje politike najhitrejše- 
ga razvoja Kosova poseben 
pomen združevanje dela hi 
sredstev organizacij združe- 
nega dela iz drugih delov 
države z ustreznimi organi- 
zacijami na območju Pokra- 
jine. Da bi ta proces inten- 
zivirali, bi morala SAP Ko- 
sovo kakor tudi druge repub- 
like, SAP Vojvodina in fede- 
racija, prietriesti možnost 

sprejetja ustreznih sistemskih 
ukrepov za pospeševanje raz- 
nih oblik združevanja dela in 
sredstev. Kosovo bi lahko 
predvidelo npr. tele olajša- 
ve: 

— zagotovilo večji lastni 
delež iz sredstev Sklada za 
izvedbo ustreznih investicij- 
skih projektov; 

— za precejšen odstotek 
zmanjšalo vse fiskalne in dru- 
ge prispevke Pokrajine in ob- 
čin; 

— v mejah možnosti brez- 
plačno odstopilo zemljišče za 
izgradnjo objeiktov, ki bi bi- 
lo ustrezno urejeno (dovozna 
cesta ali proga, razsvetljava, 
voda ipd.); 

—■ iz kvote, ki gre SAP Ko- 
sovo, zagotovilo pravico na 
uvoz opreme s konvertibilne- 
ga področja ter pravico do 
najetja komercialnih kredi- 
tov za nakup opreme v tuji- 
ni in pri domačih proizvajal- 
cih; 

— zagotovilo del stanovanj- 
skega prostora za strokovne 
kadre. 

Omenjene beneficije naj bi 
bile na razpolago, kot je 
poudarjeno, tistim organiza- 
cijam združenega dela, ki 
gradijo obrate po načelu 
skupnih vlaganj po Zakonu 
o Skladu in iz svojih sred- 
stev. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
■■■ -   - ■ . . ■'   

Podpora osnovnim stališčem in ocenam iz Poročila 

zveznih upravnih organov 

$ Obrambna funkcija družbe postaja čedalje bolj sestavni del samoupravnih tokov in 
neposreden interes ter skrb delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter skupnosti 

• Treba si je prizadevati za rešitve, s katerimi bo teritorialna obramba postala še bolj 
množična, njena organiziranost, pouk, opremljanje in vodenje pa primernejši 

• Pozitivna ocena zunanjepolitične aktivnosti Jugoslavije in diplomatske službe, kije 
imela pomembno vlogo pri izvajanju te politike 

• V informativni dejavnosti je opaziti uspehe v zvezi z zboljševanjem pogojev za delo 
sredstev javnega informiranja in pravočasnega in popolnega obveščanja domače in 
tuje javnosti 

V delovnih telesih zborov 
Skupščine SFRJ je končana 
intenzivna in vsestranska raz- 
prava o Poročilu o delu Zve- 
znega izvršnega sveta in zve- 
znih upravnih organov v ob- 

dobju od maja 1974 do de- 
cembra 1976. V razpravi je 
bila dana podpora temeljnim 
stališčem in ocenam, ki so 
izražene v teh poročilih, de- 
lo Zveznega izvršnega sveta 

in zveznih upravnih organov 
pa je bilo pozitivno ocenje- 
no. 

Prikaz stališč in ocen veči- 
ne delovnih teles smo obja- 
vili v prejšnji številki Poro- 

čevalca, v tej pa podajamo 
pregled dela dveh odborov 
Zveznega zbora — za ljudsko 
obrambo in za zunanjo poli- 
tiko, kot tudi Komisije Sku- 
pščine SFRJ za informiranje. 
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OBRAMBNE PRIPRAVE DRUŽBt 
OBRAVNAVANJE POROČILA ZVEZNEGA IZ- 
VRŠNEGA SVETA IN ZVEZNIH UPRAVNIH 
ORGANOV V DELOVNIH TELESIH ZBOROV 
SKUPŠČINE SFRJ 

Delegati v Odboru za ljud- 
sko obrambo so pri obravna- 
vanju Poročila o delu Zvez- 
nega izvršnega sveta name- 
nili posebno pozornost tiste- 
mu delu Poročila, ki se 
nanaša na problematiko pri- 
prav na splošno ljudsko ob- 
rambo. 

Obrambna funkcija družbe 
— je rečeno v razpravi — če- 
dalje bolj postaja sestavni 
del vseh samoupravnih to- 
kov, skrh in neposreden in- 
teres delovnih ljudi in obča- 
nov, organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, 
družbenopolitičnih in drugih 
organizacij ter skupnosti, za- 
to je naša država postala 
močnejša in bolj organizira- 
na za obrambo. 

Podčrtano je, da je Zvezni 
izvršni svet v minulem ob- 
dobju intenziviral delo na 
uresničevanju ustavnih načel 
in določil, ki se nanašajo na 
obrambne priprave družbe, 
kakor tudi delo na uresni- 
čevanju politike, določene v 
aktih Skupščine SFRJ in do- 
kumentih Predsedstva SFRJ. 

Na seji Odbora je rečeno, 
da je treba tako na področ- 
ju gospodarstva kot na po- 
dročju družbenih dejavnosti 
še nadalje izpopolnjevati si- 
stem planiranja potreb ob- 
rambe. Treba je tudi temelji- 
teje dognati in iskati rešitve 
za velike tehnične sisteme. 
Posebno pomembno je na- 
daljnje prizadevanje za razši- 
ritev osnove oblikovanja re- 
zerv. 

Nujno si je tudi še naprej 
prizadevati, da se zagotovijo 
vsi potrebni pogoji za ures- 
ničevanje dolgoročnih in sred- 
njeročnih planov razvoja 
oboroženih sil. V prizadeva- 
nju za razvoj oboroženih sil, 
katerih obseg, struktura in 
bojna pripravljenost bo ust- 
rezala naši koncepciji sploš- 
ne ljudske obrambe, je tre- 
ba iskaiti rešitve, ki bodo 

Delegati v Odboru za zu- 
nanjo politiko so vsestransko 
Obravnavali in ocenili dose- 
danje delo Zveznega izvršne- 
ga sveta in zveznih organov 
in organizacij na področju 
zunanje politike. V razpravi 
je bilo zastavljenih tudi več 
vprašanj ter zahtev, da se po- 
jasni posamezne dele predlo- 
ženih poročil, da bi dobili 
popolnejšo podobo vseh vidi- 
kov izvajanja zunanje poli- 
tike naše države v obdobju, 
na katero se nanašajo poro- 
čila. 

omogočile, da bo teritorialna 
obramba postala še bolj 
množična, njena organizira- 
nost, pouk, opremljanje in 
vodenje pa primernejši. 

Na podlagi pridobljenih iz- 
kušenj in dosežene stopnje 
razvoja znanstveno-raziskoval- 
nega dela za potrebe obo- 
roženih sil bi lahko naredili 
nadaljnje korake v prid čim 
uspešnejšega razvoja znanst- 
veno-raziskovalnega dela za 
potrebe celotne splošne ljud- 
ske obrambe. V tem oziru je 
nujno doseči popolnejše an- 
gažiranje in kontinuirano so- 
delovanje znanstveno-razisko- 
valnega dela v JLA in v ce- 
lotni družbi. 

Prav tako si je treba še 
naprej prizadevati za iskanje 
najprimernejših rešitev v zve- 
zi z urejanjem problematike 
vojaške obveznosti in mobili- 
zacijske pripravljenosti druž- 
be, kakor tudi izpopolnjevati 
osnovne elemente vzgoje, po- 
učevanja in usposabljanja 
mladine in prebivalstva za 
splošno ljudsko obrambo. 

V Odboru so menili, da je 
nujno, da si Zvezni izvršni 
sveit tudi v prihodnje priza- 
deva za to, da bi v zveznih 
organih in organizacijah celo- 
viteje ocenjevali v kakšnih 
položajih bi se znašle posa- 
mezne dejavnosti v primeru 
agresije, ter za to da se v 
zvezi s tem pripravljajo čim- 
bolj realni plani obrambe. 
Zagotoviti je treba popolnej- 
še sodelovanje in koordinaci- 
jo glede dela v zvezi z vpra- 
šanji skupnega pomena, in 
sicer tako med zveznimi or- 
gani kot tudi drugimi zain- 
teresiranimi organi in orga- 
nizacijami. Zvezni organi in 
organizacije morajo kar naj- 
bolj izpolnjevati obveznosti, 
ki se nanašajo na kontrolo 
nad uporabo predpisov in 
ukrepov na tem področju, ter 
nuditi ustrezno strokovno po- 
moč. 

Med razpravo so bile izra- 
žene pozitivne ocene zuna- 
njepolitične aktivnosti Jugo- 
slavije v obravnavanem ob- 
dobju, kar velja tudi glede 
diplomatske službe, ki je 
imela pomembno vlogo pri 
izvajanju te politike in pri 
uveljavljanju temeljnih načel 
naše zunanje politike. Pod- 
pora je bila dana novi sme- 
ri vključevanja mladih ljudi 
v diplomatsko službo ter ma- 
terialni in kadrovski konso- 
lidaciji Zveznega sekretariata 
za zunanje zadeve. Podčrta- 

no je, da je treba vprašanje 
kadrov postaviti širše, ne le 
kot vprašanje Sekretariata in 
vprašanje veleposlanikov, 
marveč kot vprašanje obli- 
kovanja družbenopolitičnih 
delavcev za dinamično aktiv- 
nost, ki jo ima naša država 
na področju mednarodnih od- 
nosov. 

Ugotovljeno je, da je bilo 
med delovnimi zunanjepoliti- 
čnimi telesi Skupščine SFRJ 
in Zveznim sekretariatom za 
zunanje zadeve kontinuirano 
in tesno sodelovanje ter ra- 
zumevanje, kar je omogoči- 
lo, da so bile delegatska 
Skupščina, prek nje pa tu- 
di skupščine republik in po- 

Komisija Skupščine SFRJ 
za informiranje je obravna- 
la poleg Poročila Zveznega 
izvršnega sveta še Poročilo 
o delu Zveznega komiteja za 
informacije v obdobju od ju- 
lija 1974 do decembra 1976 in 
Poročilo o delu in stanju v 
domenah iz delovnega pod- 
ročja Zveznega sekretariata 
za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave za obdobje od 
maja 1974 do decembra 1976. 

Pri obravnavanju teh poro- 
čil je Komisija za informi- 
ranje osredotočila svojo po- 
zornost na informativno de- 
javnost. 

V razpravi je bilo poudar- 
jeno, da so Zvezni izvršni 
svet in zvezna uprava v ob- 
dobju, na katero se nanaša- 
jo poročila, vložili velike na- 
pore in dosegli pomembne 
rezultate. V informativni de- 
javnosti je opaziti uspehe 
zlasti pri zboljševanju pogo- 
jev za delo sredstev javnega 
informiranja, kar zadeva pra- 
vočasno in popolno obvešča- 
nje domače in tuje javnosti, 
izpopolnjevanje sodelovanja 
s tiskom, radiom in televi- 
zijo kakor tudi pri razvoju 
sodelovanja z neuvrščenimi 
državami na področju infor- 
miranja. 

Znatno so se razvili stiki 
članov Zveznega izvršnega 
sveta in organov uprave z 
novinarji in redakcijami, do- 
segljivost gradiv in javnost 
dela omenjenih organov pa 
se je zboljšala. 

krajin ažurno in vsestransko 
obveščene o svetovnih doga- 
janjih. To je pot k uresniče- 
vanju sprejetega načela o po- 
družbljanju zunanje politike. 
V tem smislu je izražena že- 
lja, da se takšno sodelovanje 
nadaljuje. 

Izraženo je tudi mnenje, da 
je treba graditi mehanizem 
za usklajevanje aktivnosti 
vseh samoupravnih subjek- 
tov, ki so dejavni na medna- 
rodnem področju, da bi ures- 
ničevali enotno politiko, ka- 
kor tudi glede kontrole iz- 
vajanja mednarodnih pogodb, 
ki so v pristojnosti federaci- 
je. 

Na seji je bila podprta us- 
meritev v zboljšanje organi- 
zacije in prakse informiranja 
tuje javnosti, čeprav so bili 
dosedanji rezultati pozitivno 
ocenjeni. Ocenjeno je, da se 
je zboljšalo tudi informira- 
nja naših zdomcev. 

V tem obdobju je bilo na- 
vezano sodelovanje z več ne- 
uvrščenimi državami, naša 
država pa je dala pomemben 
doprinos k organiziranju in 
razvoju informativne dejav- 
nosti v gibanju neuvrščenih. 

V razpravi je poudarjeno, 
da j-? bilo v omenjenih in- 
formativnih dejavnostih v tem 
obdobju doseženega mnogo 
več kot pri uresničevanju 
ustavnih določil o izgradnji 
družbenega sistema informi- 
ranja. Komisija je zato su- 
gerirala, naj bi v prihodnje 
posvetili posebno pozornost 
bolj organiziranemu delu pri 
graditvi temeljev tega siste- 
ma, ki naj bo glede tehnične 
opremljenosti, kadrovske us- 
posobljenosti, uporabe znan- 
stvenih metod in tehnologije 
dela sodoben, po svoji druž- 
beni funkciji pa nov. Izgrad- 
nja družbenega sistema in- 
formiranja je eden od pogo- 
jev za pravilno funkcionira- 
nje delegatskega sistema. 

Udeleženci v razpravi so 
opozorili, da je nujno pre- 
tresti sedanjo organizacijo 
Zveznega izvršnega sveta in 
zveznih upravnih organov 
ter prakse, v kateri je opazi. 

PODRUŽBLJANJE ZUNANJE POLITIKE 

POZITIVNI REZULTATI V INFORMATIVNI 
DEJAVNOSTI 
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M določeno neenakomernost 
pri prikazovanju dela neka- 
terih resorov in dejavnosti 
iz delovnega področja ZIS. 

Opozorjeno je, da je treba 

hitreje spremeniti način pri- 
pravljanja in predložitve 
predlogov in gradiv, ki se jih 
dostavlja Skupščini SFRJ, in 
sicer tako, da se uskladi po- 

bude in predloge ne le z zah- 
tevami Skupščine SFRJ mar- 
več tudi zato, da se pospešu- 
je funkcioniranje delegatske- 
ga sistema. Delo na Zakonu 

o zvezni upravi je po mne- 
nju delegatov priložnost, da 
se zahteve, ki se navezujejo 
na reorganizacijo zvezne up- 
rave, uresniči. 

MEDNARODNE POGODBE 

Posojilo 59 milijonov dolarjev za gradnjo cest 

# Odplačilni rok za posojilo Mednarodne b anke za obnovo in razvoj je 15 let, obrestna 
mera pa 8,5 odstotka letno 

Zvezni izvršni sve.t je do- 
stavil Skupščini SFRJ Pred- 
log zakona o ratifikaciji Spo- 
razuma o garanciji iped SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 522), ki 
ga bodo na eni naslednjih 
sej obravnavali delegati v 
Zboru republik in pokrajin. 

S Sporazumom o garanciji, 
ki je bil podpisan 13. aprila 
1977 v Washingtonu, se vlada 
SFRJ zaveizuje, da bo kot po- 
rok jamčila za redno in pra- 
vočasno plačevanje glavnice, 
obresti in drugih obveznosti, 

ki izhajajo iz Posojilne po- 
godbe, podpisane istega dne 
prav tako v Washingtonu. 

V Posojilni pogodbi, skle- 
njeni med Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj na 
eni strani ter Skupnostjo ce- 
stnih podjebih SR Srbije in 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za ceste SR Bosne 
in Hercegovine, SR Makedo- 
nije in SAP Kosova na dru- 
gi strani, je rečeno, da bo 
Mednarodna banka dala po- 
sojilo v zneskiu 59 milijonov 
dolarjev za graditev cest v 

teh otomočjih naše države. 
Posojilo Mednarodne banke 

je treba vrniti v 15 letih, rok 
uporabe pa je okrog pet let. 
Obrestna mera je 8,5 odstot- 
ka letno. 

V Predlogu zakona o ratifi- 
kaciji tega posojila je pred- 

videna obveznost republik in 
pokrajin, da federaciji nado- 
mestijo znesek, ki bi ga po- 
ravnala, in sicer vsaka od 
njih tisti del zneska, ki so 
ga uporabile organizacije 
združenega dela z njenega 
območja. 

ANALIZE IN OCENE 

Neskladje med proizvodn jo ter splošno in skupno 

porabo 

# Fizični obseg industrijske proizvodnje je bil v obdobju januar—april za 11 odstotkov 
večji kot v enakem obdobju lani 

# izdatki za splošno in skupno porabo nezmerno naraščajo — samoupravne interesne 
skupnosti imajo za 30 odstotkov večje prihodke, družbenopolitične skupnosti pa za 20 
odstotkov 

© Uvoz se je povečal za 36 odstotkov, izvoz pa samo za 12 odstotkov, tako da je 
trgovinski primanjkljaj narasel za 87 odstotkov 

# Že v prvih mesecih I. 1977 so se cene povečale za toliko, kot je bilo predvideno za 
vse leto 

H Posebno zaskrbljujoče je povečanje cen hrane, ki so bile aprila za 30 odstotkov 
večje kot decembra lani 

# Osebni dohodki v obdobju januar—april so bili za 32 odstotkov večji kot v enakem 
lanskem obdobju, vendar znaša realna rast osebnih dohodkov na zaposlenega okrog 3 
odstotke, ker so se življenjski stroški pove cali za 29 odstotkov 

Leta 1977 je jugoslovansko 
gospodarstvo začelo z oslab- 
ljeno reproduktivno sposob- 

nostjo. Vtesn, ko se je lani 
dohodek gospodarstva sku- 
paj z amortizacijo povečal za 

19 odstotkov, pa so bile da- 
jatve gospodarstva za sploš- 
no in skupno porabo znatno 

večje. Izločanje za splošne 
potrebe se je povečalo za 29 
odstotkov, za skupne potre- 
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REZULTATI GOSPODARJENJA PO PANOGAH 
INFORMACIJA O GOSPODARSKIH GIBANJIH 
V PRVIH MESECIH LETA 19 H 

be 31 odstotkov, obresti in 
provizije pa so se povečale 
kar za 33 odstotkov. 

To je poudarjeno v Infor- 
maciji o gospodarskih giba- 
njih v prvih mesecih leta 
1977, ki jo je Zvezni izvršni 
svet dostavil Skupščini SFRJ 
v obravnavo. Informacijo je 
pripravil Sekretariat Zvezne- 
ga izvršnega sveta za sprem- 

Ob takšnih gibanjih je bi- 
lo v začetku letošnjega leta 
zaznati 'dinamično gospodar- 
sko aktivnost. Fizični obseg 
industrijske proizvodnje je 
bil v obdobju januar—april 
za 11 odstotkov večji kot v 
enakem obdobju lanskega le- 
ta, do konca leta pa je pred- 
viden porast za 8 odstotkov. 
Podoben ritem gospodarjenja 
je v gradbeništvu, v katerem 
se je vrednost dol povečala 
za 40 odstotkov. Ugodne re- 
zultate je pričakovati v kme- 
tijstvu, pa tudi glede prome- 
ta so gibanja podobna. Hkra- 
ti je število zaposlenih za 
4,1 odstotka večje kot pred 
letom dni. Prejemki prebi- 
valstva so bili v prvih štirih 
mesecih za 32 odstotkov več- 
ji kot v enakem lanskem ob- 
dobju, izdatki pa so se pove- 
čali za 29 odstotkov. 

Plačila za investicije so bi- 
la v začetku leta večja za 23 
odstotkov, kar navaja na 
sklep, da je investicijska iz- 
gradnja precej intenzivna. 
Naraščajo tudi izdatki za 
splošno in skupno porabo, 

O blagovno-denamih odno- 
sih je v Informaciji poudar- 
jeno, da se v primerjavi s 
predhodnim letom sprerhin- 
njajo, ker je spričo pospeše- 
ne rasti cen na drobno in 
povečanja življenjskih stro- 
škov začelo upadati povpra 
sevanje prebivalstva. Soraz 
merno večji del osebnih do-1 

hodkov se porabi za prehra- 
no, kakor tudi za povečane 
izdatke za ustrezne storitve 
Zato se indsutrijsko blago 
kupuje v glavnem s potroš 
niškimi krediti. 

Tudi za investicijsko pov- 
praševanje sa ocenjuje, da 
narašča po stopnji 10 odstot- 
kov, vendar zaenkrat še ni 
podatkov o ekonomski struk- 
turi investicij, čeprav je zna- 

Ijanje gospodarskih gibanj. 
Takšen porast izločanja iz 

dohodka ter povečane izgu- 
be so spodbudile pospešeno 
naraščanje cen, ki je bilo zla- 
sti ocitmo v začetku leta 
1977. Vendar je pozitivno, da 
se je sredi lanskega leta za- 
čelo pospeševanje industrij- 
ske proizvodnje in celotne go- 
spodarske rasti. 

ker so imele družbenopolitič- 
ne skupnosti v prvem trime- 
sečju za 20 odstotkov večje 
prihodke, samoupravne inte- 
resne skupnosti pa kar za 
30 odstotkov. 

Negativne težnje so so po- 
kazale tudi na področju bla- 
govne menjave s tujino. Uvoz 
se je povečal za 36 odstot- 
kov, izvoz pa samo za 12 od- 
stotkov. Najbolj je narasel 
uvoz reprodukcijskega mate- 
riala in opreme. Trgovinski 
primanjkljaj je dosegel 23,4 
milijarde dinarjev ter je več- 
ji za 87 odstotkov. Proble- 
mi so tudi v neblagovnem 
prometu s tujino, tako da se 
je zaostrilo vprašanje' skupne 
plačilne bilance države. 

Dosedanja gibanja na po- 
dročju cen opozarjajo, da je 
bilo povečanje cen že v pr- 
vih mesecih tolikšno, kot je 
bilo dogovorjeno za celo le- 
to. Najmanj so se povečale 
cene pri proizvajalcih v in- 
dustriji — za 4 odstotke, ce- 
ne na drobno pa za 5,9 od- 
stotka in življenjski stroški 
za 6,5 odstotka. 

no, da negospodarske inve- 
sticije naraščajo hitreje od 
gospodarskih. 

Večina Informacije je po- 
svečena gibanjem, ki so tek- 
la v začetku leta na področ- 
ju industrijske proizvodnje. 
Ob oceni, da bo večja od pla- 
nirane, se opozarja, da pove- 
čanje proizvodnje spremlja 

. tudi povečan uvoz, in to po 
povečanih cenah. Zavoljo te- 
ja bi bil potreben dodaten 
izvoz, da bi bila uravnoveše- 
na raamerja v menjavi s tu- 
jino. Poglavitna slabost seda- 
nje, ne pa na izvoz, ter da se 
je prav to, da sa opira pre- 
težno na domače povpraševa- 
nje, ne pa na izvoz, ter da se 
prodajo zagotavlja v glavnem 
s pomočjo kreditov. 

V dokumentu so zatem na- 
vedeni rezultati posameznih 
panog gospodarjenja. Proiz- 
vodnja končnih izdelkov iz le- 
sa je bila v prvih štirih mese- 
cih za 32 odstotkov večja kot 
v enakem obdobju lanskega 
leta, visoko povečanje pa je 
tudi v drugih panogah, ra- 
zen v proizvodnji in predela- 
vi kovin, usnja, kože in lad- 
jedelništvu. Celotna proizvod- 
nja potrošnega blaga še je 
povečala za 13 odstotkov, 
proizvodnja reprodukcijske- 
ga materiala za 11 odstotkov, 
vtem ko se proizvodnja grad- 
benega materiala povečuje po 
stopnji 18 odstotkov, in sicer 
s težnjo nadaljnje naraščajo- 
če rasti. 

Glede kmetijske proizvod- 
nje je v Informaciji podčrta- 
no, da smo letošnje leto za- 
čeli s sorazmerno ugodnimi 
rezultati iz predhodnega leta. 
Čeprav je bila jesenska se- 
tev opravljena na nekoliko 
manjši površini, se letos ra- 
čuna na pridelek, ki bo na 
ravni lanskega, in sicer po za- 
slugi visokorodnega semena 
in boljšo uporabe agrotehni- 
ke. Spomladanska setev je bi- 
la opravljena na 4,6 milijona 
hektarov, od tega je bilo 2,4 
milijona hektarov posejanih s 
koruzo. Površine, na katerih 
je posejana sladkorna pesa, 
so večje za 27 odstotkov, po- 
vršine, posejane s sončnica- 
mi, pa za 14 odstotkov. Od- 
kup govedi se je povečal za 
33 odstotkov, prašičev za 13 
odstotkov, vendar zaradi ne- 
urejenih odnosov v kme'tij- 
sko-prehrambenem komplek- 
su svežega mesa tudi v bo- 
doče ne bo dovolj. 

V gradbeništvu se je pove- 
čala izkoriščenost zrnogljivo- 

VISOK PORAST DAJATEV 
IN SKUPNO PORABO 

Za zdaj se še ne razpolaga 
s končnimi podatki o finanč- 
nih rezultatih poslovanja or- 
ganizacij združenega dela v 
tem letu. Toda opaziti je, da 
so le-ti V manjši meri rezul- 
tat dinamike gospodarjenja 
kot pa povečanja čen. Ven- 
dar je ugotovljeno, da je sta- 
novanjsko-komunalna dejav- 
nost povečala dohodek za 37 
odstotkov, kmetijstvo za 26, 
gradbeništvo pa za 25 odstot- 
kov. Hkrati je industrija do- 
segla za 14 odstotkov več- 
ji dohodek, trgovina pa za 
21 odstotkov. 

V začetku letošnjega leta 
se je nadaljevala živahna in- 
vesticijska aktivnost. Plačila 
za gospodarske investicije so 

sti, vrednost opravljenih 
gradbenih del v prvih treh 
mesecih pa je za 40 odstot- 
kov večja kot v enakem ob- 
dobju lanskega leta. Vendar 
pa to ni vplivalo na stano- 
vanjsko izgradnjo, saj je bi- 
lo v enakem obdobju dokon- 
čanih v družbenem sektorju 
za 10 odstotkov manj stano- 
vanj. 

V prometu je bilo prepelja- 
no sa 11,6 odstotka več bla- 
ga, potnikov pa za 5,5 odstot- 
ka. V cestnem prometu je bi- 
lo prepeljano za 28 odstot- 
kov več blaga, v železniškem 
pa le za 0,6 odstotka. Pomor- 
ski promet je upadel za 17 
odstotkov. Letalski prevoz 
blaga se je povečal za 16,7 
odstotka. S sredstvi cestnega 
prometa je bilo prepeljano za 
4,6 odstotka več potnikov, po 
železnici 12,5, z letali 4,4, z 
ladjami pa 8,8 odstotka. 

Na področju turizma so bi- 
li rezultati ugodnejši kot v 
prvih treh mesecih lanskega 
leta. Število turistov se je 
povečalo za 1 odstotek, šte- 
vilo njihovih nočitev pa za 
6 odstotkov. Število tujih tif- 
ristov stagnira, toda število 
njihovih nočitev narašča. 

število zaposlenih je bilo v 
obdobju januar—februar za 
4,1 odstotka večje kot v ena- 
kem obdobju lanskega leta. 
V negospodarskih dejavnostih 
jo bila stopnja rasti zaposle- 
nosti 5,1, v gospodarskih pa 
3,9 odstotka. V prvih dveh 
mesecih se je tudi odhajanje 
naših delavcev v tujino neko- 
likanj povečalo, vračanje pa 
zmanjšalo za 27 odstotkov. 
Konec februarja je iskalo za- 
poslitev 714 tisoč oseb, kar 
je za 15 odstotkov več kot 
leto poprej. 

ZA SPLOŠNO 

bila za 9,6 odstotka večja kot 
v enakem lanskem obdobju, 
za negospodarske pa za 22,5 
odstotka. 

V celotnih investicijskih 
naložbah se je povečal delež 
negospodarskih investicij, in 
sicer z 29,5 na 31,8 odstotka. 
Tako kot preij večina sred- 
stev za investicije odpade na 
bančne kredite — 36,1 odstot- 
ka, na delež gospodarstva pa 
35,6 odstotka. 

V začetku tega lota se je 
nadaljevala visoka rast pre- 
jemkov prebivalstva, pred- 
vsem osebnih dohodkov za- 
poslenih. V obdobju ja- 
nuar—april so bili ti prejem- 
ki za 32,1 odstotka večji kot 
v etnakem obdobju lanskega 

PORAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 

SPREMEMBE V BLAGOVNO-DENARNIH ODNOSIH 
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leta. Toda ker so se znatno 
povečali budi življenjski stro- 
ški, saj so se izdatki poveča- 
li za 29 odstotkov, se oce- 
njuje, da realna rast oseb- 
nih dohodkov na zaposlenega 
znaša okrog 3 odstotke. 

še vedno obstaja nesklad- 
je med začrtano politiko in 
pobiranjem prihodkov za 
splošno in skupno porabo. Ti 
prihodki so bili v prvih treh 
meseicih za 24 odstotkov večji 
kot v enakem lanskem ob- 
dobju. Pri tem se je zajema- 
nje iz gospodarstva povečalo 
za 27 odstotkov, tako da go- 
spodarstvo zdaj financira te 
potrebe 58 odstotno. Za ko- 
likšne obremenitve gre, je 
razvidno iz podatka, da po- 

NEUGODNA BLAGOVNA 
Naši ekonomski odnosi s 

tiujino se razhajajo s predvi- 
devanji za to področje. Uvoz 
narašča, izvoz upada. Rezul- 
tati neblagovnega prometa in 
storitev so neugodni in po- 
večal se je primanjkljaj teko- 
če devizne bilance. V prvih 
štirih mesecih je bila vred- 
nost izvoza večja za 11,6 od- 
stotka, uv02a pa za 36,3 od- 
stotka. Trgovinski deficit se 
je povečal za 87 odstotkov. 
Realni obseg uvoza je nara- 
sel za 19 odstotjov, izvoza pa 
samo za okrog 2 odstotka. 

V začetku leta je najbolj 
živahno naraščala menjava z 
državami v razvoju. Izvoz v 
te države se je povečal za 
47,5 odstotka, uvoz iz njih pa 
za 42,4 odstotka. Narašča 
uvoz iz socialističnih držav s 
klirinškim načinom plačeva- 
nja, kar istočasno omogoča 
tudi večji izvoz na to področ- 
je. Vrednost uvoza s področ- 
ja razvitih zahodnih držav je 
večja za 38 odstotkov, izvo- 
za pa za 16,5 odstotka. S tem 
se je naš primanjkljaj s te- 
mi državami povečal za 60,9 
odstotka, neravnovesje pa se 
čedalje bolj poglablja. 

V strukturi izvoza je od- 
padlo 50,8 odstotka na opre- 

menijo te dajatve 44 odstot- 
kov dohodka gospodarstva. 

V začetku leta so najhitre- 
je naraščali prihodki samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za znanstveno delo, in sicer 
po stopnji 46 odstotkov, za 
telesno kulturo 44 odstotkov, 
za izobraževanje 38 odstot- 
kov, za kulturo 36 odstotkov 
in za socialno varstvo 30 od- 
stotkov. Porast prihodka dru- 
gih interesnih skupnosti je 
znašal od 24 do 30 odstot- 
kov. Hkrati so bili v sklopu 
splošne porabe prihodki fede- 
racije večji za 40 odstotkov, 
republik in pokrajin za 33 od- 
stotkov, občin pa za 21 od- 
stotkov. 

MENJAVA 
mo; največ se je izvozilo la- 
dij in sicer v države v raz- 
voju. Nekolikanj skromnejše 
je povečanje vrednosti izvo- 
za reprodukcijskega materi- 
ala — za 13,7 odstotka, vred- 
nost izvoza potrošniškega 
blaga pa je bila manjša kot 
v enakem obdobju lanskega 
lota. 

Po tem dokumentu pritok 
sredstev od neblagovnega 
prometa in storitev s tujino 
upočasnjeno narašča, plačila 
pa pospešeno. Iz tega naslo- 
va je bil v prvih treh mese- 
cih občuten primanjkljaj v 
tekoči devizni bilanci. Sodeč 
po težnjah v ekonomskih od- 
nosih s tujino in hitrejši ra- 
sti uvoznih kot pa izvoznih 
cen, bi se utegnilo pripetiti, 
da Jugoslavija izgubi skoraj 
500 milijonov dolarjev, s 
tem pa bi se ob težavah 
ohranil tudi sedanji primanj- 
kljaj. 

Na takšen tok gibanj v na- 
ši menjavi s tujino so vpliva- 
la tudi dogajanja v svetovnih 
gospodarskih gibanjih. Neka- 
teri nsši najpomembnejši 
partnerji (Italija, Velika Bri- 
tanija, pa tudi Francija) so 
se prav tako znašli v težavah 
gospodarske in socialne na- 

rave, kar otežuje menjavo z 
njimi. Vse to kaže na to, da 
brez posebnih naporov v na- 
ši mednarodni menjavi ni 
mogoče doseči ne le takšnih 

Gibanje denarne mase v 
obtoku se v začetku letošnje- 
ga leta ni nadaljevalo s takš- 
nim tempom kot je bil lan- 
ski, čeprav so se krediti po- 
večali za 25,7 milijarde di- 
narjev. Kroženje obstoječe 
količine denarja v procesu 
reprodukcije je res postalo 
bolj dinamično. Depoaitni de- 
nar na žiro računih organi- 
zacij združenega dela v go- 
spodarstvu se je zmanjšal za 
9,8 milijarde dinarjev glede 
na stanje v decembru lanske- 
ga leta. Istočasno so se po- 
večala sredstva na žiro raču- 
nih negospodarskih organiza- 
cij za 7,8 milijarde dinarjev. 

Ker so proizvajalske cene 
v industriji naraščale po 
stopnji 4 odstotke, malopro- 
dajne za 5,9 in življenjski 
stroški za 6,5 odstotka, se 
pričakuje, da se bo povečala 
čudi stopnja inflacije. To pa 
še toliko bolj, ker se pritisk 
in zahteve za dvigovanje pro- 
izvajalskih oen stopnjujejo. 

Na koncu Informacijo je * 
podčrtano, da so za ohrani- 
tev pozitivnih dosežkov v go- 
spodarjenju nujne tiste aktiv- 
nosti in ukrepi, ki lahko pri- 
pomorejo k skladnejšemu 
razmerju med proizvodnjo 
ter potrošnjo in med uvozom 
ter izvozom. Prvi pogoj za 
to je dosledno izvajanje 
smernic in določil Resolucije 
za to leto, zatem pa dopol- 
nilno ukrepanje, predvsem 
na področju splošne in skup- 
ne porabe ter plačilne in de- 
vizne bilance. 

Posebej je opozorjeno, da 
so na rast cen odločilno vpli- 
vale odločitve organov druž- 

rezultatov, kot so bili dose- 
ženi lani, marveč niti tistih 
skromnejših, ki so predvide- 
ni z Resolucijo za letošnje 
leto. 

Gibanje proizvajalskih cen bo 
odvisno tudi od dejavnikov 
monetarne narave. Prehod na 
novi sistem obračunavanja je 
po eni strani povečal likvid- 
nost, vendar je po drugi 
strani z' bolj dinamičnim gi- 
banjem denarne mase omo- 
gočil proizvodnjo po večjih 
cenah, kar prav tako odpira 
možnosti za večjo nestabil- 
nost gospodarstva. Posebno 
zaskrbljujoča je porast cen 
hrane, ki so boile aprila za 
30 odstotkov večje kot de- 
cembra lani. 

Ugotovljeno je, da so naj- 
bolj živahno naraščale cene 
proizvodov in storitev, ki so 
pod režimom družbene kon- 
trole, nekolikanj počasneje 
pa cene, ki se oblikujejo s 
sporazumi, in cene na živil- 
skem trgu. Vsa ta dogajanja 
na tržišču opozarjajo, da bo- 
do v naslednjih mesecih tudi 
življenjski stroški bolj dina- 
mično naraščali. 

benopolitičnih skupnosti, zla- 
sti še federacije, o poveča- 
nju davčnih stopenj in dra- 
gih izločanjih in obremenit- 
vah. Zato je nujno, da se od- 
ločno revidira vsa takoime- 
novana upravičenja na pove- 
čanje cen in da se na tam 
področju vodi kar najbolj 
vzdržna politika. 

Zapleteni problemi, ki jih 
bo treba reševati v nasled- 
njem obdobju, zahtevajo vi- 
soko stopnjo koordinacije in 
tesno sodelovanje ne le med 
zveznimi organi in organiza- 
cijami, marveč zlasti med re- 
publikami ter pokrajinama in 
federacijo. 

USKLADITI POTROŠNJO S PROIZVODNJO 

POVEČANJE STOPNJE INFLACIJE 
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Velik ugled In pomen Jugoslavije v mednarodnih 

odnosih 

# Dejavnost Zveznega sekretariata za zunanje zadeve je povsem v skladu z interesom 
Jugoslavije za krepitev miru in varnosti v svetu 

$ Vsestranski razvoj odnosov z vsemi državami nenehno napreduje 

@ Gospodarsko sodelovanje z večino držav razvoju zaostaja za razvojem političnih 
odnosov 

Zvezni sekretariat za zuna- 
nje zadeve je tako kot drugi 
zvezni organi pripravil Poro- 
čilo o svojem delu v obdob- 
ju od maja 1974 do 31. de- 
cembra 1976, ki je dostavlje- 
no Skupščini SFRJ v obrav- 
navo. 

Na začetku Poročila je 
podčrtano, da je Sekretariat 
usklajeval svojo aktivnost z 
interesom Jugoslavije za kre- 
pitev miru in varnosti v sve- 
tu, katera se zavzema in ak- 

tivno doprinaša k enakoprav- 
nemu mednarodnemu sodelo- 
vanju med vsemi državami, 
so bori za demokratizacijo 
mednarodnih odnosov in za 
nadaljnje uveljavljanje miro- 
ljubne koeksistence nasploh. 
Z delovanjem na zunanjepo- 
litičnem področju daje naša 
država svoj doprinos k spre- 
minjanju obstoječih medna- 
rodnih odnosov in k gradit- 
vi nove ekonomske ureditve 
v svetu. 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
Kot neuvrščena država je 

bila Jugoslavija v minulem 
obdobju angažirana v vseh 
akcijah, ki so jih sprožile in 
izvajale neuvrščene države. 
Tudi na V. konferenci šefov 
držav ali vlad neuvrščenih dr- 
žav v Colombu, ki pomeni 
velik napredek pri uveljav- 
ljanju politike neuvrščenosti, 
je jugoslavija dala pomem- 
ben doprinos. Posebno vlogo 
pri tem je imel predsednik 
Tito in njegovo sodelovanje 
na Konferenci. 

Kot je navedeno v Poroči- 
lu, je Jugoslavija, v skladu 
s svojimi političnimi oprede- 
litvami, obenem zelo aktivno 

ODNOSI S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI 
V zunanjepolitični dejavno- 

sti Jugoslavije v tem obdob- 
ju je pripadalo odnosom s 
sosednjimi državami eno od 
prednostnih mest, je poudar- 
jeno v Poročilu. Naša država 
si jo prizadevala, da bi se ti 
odnosi razvijali ob polnem 
obojestranskem spoštovanju 
neodvisnosti, enakopravnosti, 
suverenosti, ozemeljske celo- 
vitosti in nevmešavanja v no- 
tranje zadeve. 

Takšna politika je pripel j a 
la tudi do sklenitve Osimskih 
sporazumov s sosednjo Itali- 
jo. S temi sporazumi je tudi 

dobre odnose na vseh po- 
dročjih nimamo tudi z Mad- 
žarsko. Tudi odnosi z Grčijo 

to državo. Vlagali smo na- 
pore, da tudi z Albanijo ures- 
ničimo večje razumevanje in 

se ugodno razvijajo. Po lan- 
skoletnem obisku predsedni- 
ka Tita v Turčiji so se od- 
prle nove možnosti za nadalj- 
nje pospeševanje odnosov s 

zboljšamo odnose na podlagi 
popolne enakopravnosti, glo- 
boko prepričani, da to ustre- 
za interesom obeh držav. 

sodelovala pri delu vseh važ- 
nejših mednarodnih institucij 
in organizacij ter je pomemb- 
no prispevala k njihovim re- 
šitvam in odločitvam. Zavze- 
tost naše države je bilo opa- 
ziti pri delu konference o 
evropski varnosti in sodelo- 
vanju v Helsinkih, dalje na 
rednih zasedanjih Generalne 
skupščine OZN, ko so bili na 
njeno pobudo sprejeti skle- 
pi o sklicu specialnih zase- 
danj o ekonomskih vpraša- 
njih in o razorožitvi. Poleg 
tega se je nadaljevalo uspeš- 
no sodelovanje v okviru vseh 
mednarodnih specializiranih 
agencij. 

ODNOSI Z ZAHODNIM! DRŽAVAMI 

praktično potrjeno, da je mo- 
goče vsestransko razvijati od- 
nose in sodelovanje med dr- 
žavami z različnimi družbe- 
nopolitičnimi sistemi, če je za 
to obojestranska pripravlje- 
nost. 

Prizadevali smo si, je re- 
čeno v Poročilu, da se najde- 
jo ustrezne reSitve tudi za 
sporna vprašanja z Bolgarijo 
in Avstrijo, ki objektivno 
omejevalno vplivajo na celo- 
ten razvoj naših odnosov s 
tema državama. Z Romunijo 
je bil dosežen velik napredek 
pri razvoju sodelovanja. Zelo 

Odnosi Jugoslavije z zahod- 
noevropskimi državami so v 
obdobju, na katero se nana- 
ša Poročilo, znatno napredo- 
vali v vseh domenah. Vzpo- 
stavljeni so diplomatski od- 
nosi ter začelo se je sodelo- 
vanje z nekaterimi državami, 
s katerimi takšnih odnosov 
nismo imeli (Portugalska in 
Španija), in opravljene so 
priprave za skorajšnjo vzpo- 
stavitev odnosov z Irsko. 

Rezultat tako usmerjene 
aktivnosti Jugoslavije je več- 
je razumevanje zahodnoev- 
ropskih ctržav za našo neod- 
visno in neuvrščeno politiko. 
Napredek smo dosegli tudi 
pri uresničevanju za nas 

ODNOS! S SOCIALISTIČNIMI DRŽAVAMI 

ugodnejšega bilateralnega so- 
delovanja, zlasti ekonom- 
skega. 

Jugoslovansko-ameriški od- 
nosi, v celoti vzeto, so se raz- 
vijali v obravnavanem obdob- 
ju ugodno. Vendar so uspe- 
šen razvoj bilateralnih odno- 
sov spremljale oscilacije in 
napetosti, do česar je priha- 
jalo zaradi konfrontacije na- 
ših načelnih stališč in politi- 
ke ZDA glede nekaterih naj- 
važnejših perečih mednarod- 
nih vprašanj v tem obdobju. 
Vendar je prevladal oboje- 
stranski interes za vzdrževa- 
nje dobrih medsebojnih od- 
nosov. 

Odnosi in sodelovanje s 
Sovjetsko zvezo so v obdob- 
ju, na katero se nanaša Po- 
ročilo, precej razviti in so se 
zboljšali v skoraj vseh do- 
menah. To je mogoče reči tu- 
di glede naših odnosov z dru- 
gimi socialističnimi država- 
mi Vzhodne Evrope. 

Pri političnih odnosih smo, 
je poudarjeno v Poročilu, vse- 
lej vztrajali, da je nujno spo- 
štovati načela neodvisnosti, 
enakopravnosti, samostojno- 
sti, suverenosti in nevmeša- 

vanja ter upoštevati poseb- 
nosti notranjega razvoja in 
mednarodnega položaja vsa- 
ke države, kot trajne in ne- 
nadomestljive osnove za uspe- 
šen razvoj odnosov in pre- 
magovanje odprtih proble- 
mov. 

Rezultati, ki so bili dose- 
ženi pri razvoju vseh odno- 
sov, izvirajo iz objektivnega 
spoznanja, da je razvoj in 
širjenje vsestranskega sodelo- 
vanja v interesu SFRJ in teh 
držav, ne glede na obstoj po- 
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membnih razlik o mnogih 
vprašanjih notranjega razvo- 
ja, mednarodnih problemov 
in odnosov med komunistič- 
nimi in delavskimi partijami. 

Konferenca komunističnih 
in delavskih partij Evrope v 

Jugoslavija kot socialistič- 
na in neuvrščena država ter 
država v razvoju podpira in 
razvija takšno ekonomsko so- 
delovanje z državami v raz- 
voju na bilateralni,' regionalni 
in medregionalni osnovi, ki 
daje optimalne možnosti za 
hitrejši in skladnejši razvoj 
teh držav. 

Naši ekonomski odnosi z 
državami v razvoju zelo ži- 
vahno napredujejo, kar je v 
skladu tudi z našo globalno 
politko krepitve vseh odno- 
sov s tem delom sveta. 

Politični odnosi in sodelo- 
vanje med SFRJ in arabski- 
mi državami so bili stabilni, 
bogati in v nenehnem vzpo- 
nu. Spremljali so jih tudi po- 
membni rezultati na področ- 
ju ekonomsko-finančnega in 
vojaškega sodelovanja, zlasti 
z Irakom, Libijo in Kuvaj- 
tom. 

Odnosi Jugoslavije z afri- 
škimi državami južno od Sa- 
hare, ki skoraj vse pripadajo 
gibanju neuvrščenih, so se v 
obdobju, na katero se nana- 
ša Poročilo, dobro razvijali, 
zlasti na področju politične- 
ga sodelovanja. Naši ekonom- 
ski odnosi s temi državami 
pa se niso razvijali tako kot 
smo pričakovali. 

Z večino držav južne in ju- 
govzhodne Azije se je zbolj- 

Pri našem odnosu do držav 
Daljnega Vzhoda, Indokine in 
Pacifika smo upoštevali, je 
rečeno v Poročilu, pomembne 
spremembe v tej regiji, ki 
bistveno vplivajo ne le na na: 
daljnja gibanja v njej, pač pa 
tudi na dogajanja na širšem 
mednarodnem področju. 

Vzeto v celoti se naši od- 
nosi z državami te regije 
bolj in bolj razvijajo, niso 
pa še izkoriščene vse možno- 
sti za intenzivnejši razvoj. V 
zadnjih treh letih je bil dose- 
žen precejšen napredek npr. 

Berlinu leta 1976 je bila po- 
memben dogodek za medna- 
rodno delavsko gibanje. Po- 
memben doprinos k uspehu 
konference je dala delegaci- 
ja ZKJ s tovarišem Titom na 
čelu. 

šalo bilateralno sodelovanje v 
vseh domenah (izjemni sta 
Tajland in Pakistan). Eko- 
nomsko sodelovanje s temi 
državami je v nenehnem 
vzponu, čeprav še. niso izko- 
riščene vse možnosti. Z nekaj 
najvažnejšimi državami tega 
področja se čedalje uspešne- 
je razvija tudi sodelovanje na 
vojaško-ekonomskem področ- 
ju. 

Jugoslavija in države La- 
tinske Amerike' imajo mnogo 
skupnih interesov, zlasti kar 
se nanaša na boj za mir, kre- 
pitev neodvisnosti in suvere- 
nosti narodov, na premago- 
vanje prepada med razvitimi 
državami in državami v raz- 
voju ter na prizadevanja za 
pravičnejše mednarodne eko- 
nomske odnose. 

V tem obdobju je prišlo do 
pozitivnih sprememb na po- 
dročju ekonomskega sodelova- 
nja Jugoslavije z državami La- 
tinske Amerike. Poleg tega, 
da se je povečala blagovna 
menjava, se naše gospodar- 
stvo vključuje v izvajanje 
pomembnih investicijskih ob- 
jektov (Argentina, Panama, 
Poru), napredek pa je tudi 
pri industrijski kooperaciji, 
skupnih vlaganjih in drugih 
specifičnih oblikah sodelova- 
nja. 

pri sodelovanju v mnogih do- 
menah z LDR Korejo. Eko- 
nomsko sodelovanje z Japon- 
sko pa je omejeno na blagov- 
no menjavo, v kateri so veli- 
ka nihanja m v kateri ima- 
mo stalen primanjkljaj. 

Zahvaljujoč obojestranskim 
prizadevanjem in interesom 
je prišlo pri odnosih in sode- 
lovanju z LR Kitajsko v tem 
obdobju do pomembnih re- 
zultatov in razširitve na nove 
domene, ki prej niso bile za- 
jete. 

Odnosi z državami Indoki- 

ne so premalo razviti. Viet- 
nam, Kampučija (Kambodža) 
in Laos so preobremenjeni z 
elementarnimi n&logami ob- 
nove svojega gospodarstva, 
ki ga je opustošila vojna, in 
primorani računati na eko- 
nomsko pomoč iz tujine. 
Spričo tega vsaj za zdaj do- 
stikrat ne morejo sprejeti 
sodobnih oblik ekonomskega 

Poseben del Poročila je po- 
svečen razvoju mednarodne- 
ga sodelovanja naše države 
na področju znanosti, tehni- 
ke, kulture in izobraževanja, 
kjer so prav tako doseženi 
pomembni rezultati. V drža- 
vah v razvoju dela npr. 2160 
naših strokovnjakov, na štu- 
diju v naši državi pa je bi- 
lo 1925 štipendistov iz 80 dr- 
žav in osvobodilnih gibanj. 

V razvitih državah se je iz- 
popolnjevalo in specializiralo 
923 naših strokovnjakov, z 
ustreznimi institucijami pa se 
je odvijalo delo 215 razisko- 
valnih projektov. S sociali- 

V nadaljevanju Poročila je 
na kratko prikazano delo 
Službe za mednarodne zade- 
ve ZSZZ, dalje način in učin- 
ki informiranja domače in tu- 
je javnosti ter aktivnosti 
ZSZZ pri urejanju konzular- 
nih odnosov z vrsto držav, 
zlasti z nekaterimi imigra- 
cijskim} in z državami v raz- 
voju. 

Za to so nastale tudi prak- 
tične potrebe. Kajti poleg 
680.000 naših delavcev, ki so 
začasno zaposleni v tujini (ne 
vštevši družinske člane), če- 
dalje več naših državljanov 
dela v neuvrščenih državah 
in v državah v razvoju. V 
socialističnih evropskih dr- 
žavah ima trenutno 54 naših 
organizacij okrog 8500 svo- 
jih delavcev. V afriških in 
azijskih državah dela okrog 
15.000 naših delavcev in stro- 
kovnjakov. 

Naša diplomatsko-konzular- 
na predstavništva so zdaj 
precej usposobljena za učin- 

sodelovanja, ki jim ga naša 
država lahko ponudi. 

Obojestransko se je pove- 
čal interes za razvoj politič- 
nih in ekonomskih odnosov z 
Avstralijo in Novo Zelandijo. 
Dolgoročni povezovalni in 
spodbujevalni dejavnik pri 
razvoju odnosov s temi drža- 
vami so naši izseljenci. 

stičnimi državami smo izme- 
njali nad 2000 strokovnjakov, 
v teku pa je uresničevanje 
nad 200 skupnih programov. 

Naš država je na tem po- 
dročju na ustrezen način so- 
delovala s specializiranimi 
agencijami ZN in drugimi 
mednarodnimi organizaci- 
jami. 

Pomembni uspehi so bili 
doseženi tudi pri šolanju 
otrok naših delavcev v tuji- 
ni, kjer 540 učiteljev v 11 
državah dela z okrog 54.000 
učenci osnovnih šol in z 
27.000 učenci v dopolnilnem 
pouku. 

kovitejše nuđenje enakoprav- 
ne zaščite naših delavcev. V 
tem času'je konzularna služ- 
ba obdelala 224.000 zadev in 
opravila vrsto drugih nalog. 

V Poročilu je poudarjeno, 
da je navzlic prizadevanju in 
pomoči ustreznih republiških 
in pokrajinskih organov vpra- 
šanje- zasedbe delovnih mest 
v ZSZZ in diplomatsko-kon- 
zulairnih predstavništvih še 
nadalje eden najvažnejših ka- 
drovskih problemov. Ob tem 
je poudarjeno, da so v pri- 
pravi normativni akti za 
uvedbo samoupravljanja v di- 
piomatsko-konzularna pred- 
stavništva in uvedbo novega 
sistema nagrajevanja. 

Na koncu Poročila je pod- 
črtano, da sta se okrepila 
varnost in mednarodni polo- 
žaj Jugoslavije kot neuvršče- 
ne in neodvisne države, ki 
je z velikanskim ugledom 
predsednika Tita postala po- 
memben dejavnik v medna- 
rodnih odnosih. 

SODELOVANJE Z DRŽAVAMI V RAZVOJU 

SODELOVANJE Z DRUGIMI DRŽAVAMI 

DELO DIPLOMATSKO-KONZULARNIH 
PREDSTAVNIŠTEV 

ZNANSTVENO, TEHNIČNO IN KULTURNO 
SODELOVANJE 
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Nova kakovost v družbenem samoupravnem 

planiranju 

# V naši državi je prvič pripravljen in sprejet dolgoročni planski dokument, s katerim 
so določeni temelji skupne politike razvoja do I. 1985 

# Družbeni plan Jugoslavije za obdobje 19 76—1980 se ne opira v zadostni meri na 
usklajene plane, dogovore in samoupravne sporazume združenega dela, interesnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij ter skupnosti 

# Resolucija za I. 1977 je kakovostno nova planska listina 

# Obilica analiz, študij in informacij Zveznega zavoda za družbeno planiranje je rabila 
za sprejetje pomembnih odločitev zveznih organov in delegatskih skupščin 

Čeprav je bilo združeno 
delo premalo vključeno v 
pripravo in izdelavo srednje- 
ročnega plana in čeprav ne- 

■ kateri dogovori o temeljih 
Plana še niso sklenjeni, j,e 
tekoči Družbeni plan Jugp- 
slavije za dobo 19*76—<1980 v 
glavnem določen po novih 
načelih družbenega samo- 
upravnega planiranja in po- 
meni novo kvaliteto, če ga 
primerjamo s . predhodnimi 
petletnimi plani. Tako se gla- 
sil eden bistvenih zaključkov 
Poročila o delu Zveznega za- 
voda za družbeno planiranje, 
ki ga je Zvezni izvršni svet 

V sklopu sistematičnega in 
nadrobnega pregleda aktivno- 
sti Zavoda pri izdelavi plan- 
skih dokumentov je posebej 
opozorjeno, da je prvikrat 
pripravljen in sprejet doku- 
ment »Temelji skupne politi- 
ke dolgoročnega razvoja Ju- 
goslavije do 1. 1985«. Kot je 
znano, je Skupščina . SFRJ 
sprejela ta dokument konec 
1. 1975. S tem je billo kon- 
čano tehtno delo, ki je stek- 
lo že 1. 1969, in sicer z an- 
gažiranjem dveh konzorcijev 
ekonomskih inštitutov, kate- 
rih makroprojekta (»Koncep- 
cija dolgoročnega razvoja« in 
»Razvoj gospodarskega siste- 
ma«) sta rabila kot solidna, 
znanstvena podlaga za; izde- 
lavo osnovnega planskega do- 
kumenta, 

Poudarjeno je, da je imel 
Zavod pri vseh teh nalogah 

dostavil Skupščini SFRJ. 
V tem dokumentu so pri- 

kazane poglavitne dejavnosti 
Zavoda, predvsem v zvezi s 
pripravo in izdelavo analitič- 
nih gradiv in planskih doku- 
mentov. Opozorjeno je, da se 
v Poročilu ne prikazuje ali 
ocenjuje stanijia na področju 
družbenega planiranja, ker se 
— po programu dela Zvez- 
nega izvršnega sveta — pri- 
pravlja posebno poročilo o 
izvajanju in uporabi Zakona 
o temeljih družbenega plani- 
ranja in družbenega plana 
Jugoslavije. 

pomemben delež, še zlasti pa 
pri pripravi in izdelavi stro- 
kovnih in dokumentacijskih 
podlog za dogovorno določa- 
nje politike razvoja, priprav- 
ljanje in sprejemanje doku- 
mentov o skupni dolgoročni 
politiki razvoja Jugoslavije. 

Glede priprav in izdelave 
srednjeročnega družbenega 
plana za dobo od i. 1976 do 
1980 je v Poročilu poudarje- 
no, da je bilo treba prebro- 
diti in premagati mnogo te- 
žav, posebno v zvezi z načel- 
nimi vprašanji sistemskega 
značaja. .Ob tem, ko so na- 
drobno navedene razmere, v 
katerih se je odvijalo delo 
na tekočem srednjeročnem 
planu, in zahtevne naloge, za- 
radi katerih je nastala dolo- 
čena zamuda (Plan je bil 
sprejet šele 20. julija 1976), 
je v Poročilu ugotovljeno, da 

se ta planski dokument ne 
opira v zadostni meri na 
usklajene plane, dogovore in 
samoupravne sporazume zdru- 
ženega dela, interesnih skup- 
nosti in drugih samouprav- 
nih organizacij ter skupno- 
sti. 

Kot je poudarjeno v Po- 
ročilu, se je Zavod med pri- 
pravljanjem Družbenega pla- 
na za dobo 1976—1980 poseb- 
no angažiral na pripravljanju 
različnih analitičnih gradiv 
(separatov), variant in osnut- 
kov, ki so se navezovale na 
dogovore o temeljih Družbe- 
nega plana Jugoslavije za 
razvoj posameznih dejavno- 
sti posebnega pomena za 
uresničevanje dogovorjene 
politike celotnega razvoja dr- 
žave. 

Prav tako je podčrtano, da 
je bil Zavod nenehno anga- 
žiran na pripravljanju raz- 
ličnih variant in možnih re- 

VSESTRANSKA ANALIZA 
V Zavodu so bila narejena 

obsežna analitično-strokovna 
in znanstvena raziskovanja, 
kd so bila podlaga za pripra- 
vo vseh planskih dokumen- 
tov, ki se jih sprejema v fe- 
deraciji, in informacijska 
osnova, pomembna za vse 
nosilce planiranja. V Poroči- 
lu je rečeno, da je bilo za to 
izdelanih nad tri sto analiz, 
študij, informacij in drugih 
gradiv, katerih seznam je po- 
sebej naveden. 

Mnogo študij in številna 
analitična gradiva so obrav- 
navili v organih dn telesih 
Zveznega izvršnega sveta, v 
Skupščini SFRJ, v zveznih 
svetih in drugih družbenih 
organih. 

Za ponazoritev obsežne in 
raznovrstne »produkcije« Za- 
voda so v Poročilu nekoliko 
podrobneje obravnavane ne- 

šitev, ker so se v procesu 
pripravljanja dogovorov po- 
javil j ale težave pri usklaje- 
vanju razbčnih interesov 
udeležencev dogovarjanja. 

Poseben oddelek Poročila 
je posvečen pripravljanju re- 
solucij o letni ekonomski po- 
litiki. V obdobju, na katero 
se nainaša Poročilo, je Zavod 
spremljal in analiziral ures- 
ničevanje srednjeročnih pla- 
nov in ciljev ter nalog skup- 
ne politike družbenoekonom- 
skega razvoja, ki so bili do- 
ločeni z resolucijami za 1. 
1975, 1976 in 1977. Pri tem je 
posebej opozorjeno, da je bi- 
la Resolucija za 1. 1977 spre- 
jeta v skladu E določbami 
Zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavi- 
je, se pravi, da pomeni kva- 
litativno nov planski doku- 
ment. 

IZVAJANJA PLANA 
katere aktivnosti, ki so bile 
V minulem obdobju poseboo 
aktualne. 

Tako je poudarjeno, da je 
bil Zavod angažiran pri pri- 
pravljanju kriterijev politike 
ekonomske stabilizacije. Po- 
leg tega je bila posebna po- 
zornost posvečena politiki hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova. Ta izredno važ- 
na družbenopolitična in eko- 
nomska problematik razvoja 
naše večnacionalne samo- 
upravne socialistične skupno- 
sti je bila zajeta v vrsti gra- 
div, ki jih je Zavod pripravil 
in od katerih so nekatera 
obravnavali v Zveznem izvrš- 
nem svetu in v Skupščini 
SFRJ. 

In končno, Zavod je izde- 
lal -separat o razvoju eko- 
nomskih odnosov s tujino 
(ob tem gradivu je bila da- 

POROCILO O DELU ZVEZNEGA ZAVODA ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE (MAJ 1974 — DECEM- 
BER 1976) 

SPREMENJEN ZNAČAJ IN VSEBINA PLANSKIH 
DOKUMENTOV 
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na globalna projekcija pla- 
čilne bilance države v raz- 
dobju od 1. 1976 do 1980). Ta 

Razvoj in potrebe samo- 
upravnega družbenega plani- 
ranja, stalno primerjanje do- 
govorjenih ciljev družbeno- 
ekonomskega razvoja z de- 
janskimi možnostmi in po- 
go(jd, nujnost usklajevanja 
tokov družbene reprodukcije 
in uporaba dosežkov s pod- 
ročja znanosti in tehnologi- 
je, kakor tudi skupno doflo- 

dokument je skupaj z Druž- 
benim planom sprejela Skup- 
ščina SFRJ. 

čanje planov razvoja z uskla- 
jevanjem posamičnih in 
skupnih interesov nosilcev 
družbenega planiranja — vse 
to je zahtevalo zelo obsežno 
sodelovanje Zavoda z .vrsto 
organov in organizacij v dr- 
žavi. Poročilo nadrobno ana- 
lizira oblike in rezultate te- 
ga sodelovanja. Pri tem je 
posebej poudarjeno, da je Za- 

vod neposredno in stalno so- 
deloval s posameznimi večji- 
mi organizacijami združene- 
ga dela oziroma z njihovimi 
združenji; zlasti s področja 
elektrogospodarstva, metalur- 
gije, kemije, kmetijstva, 
gradbeništva, prometa, turiz- 
ma in drugih gospodarskih 
celot. 

Zavod je intenaivno sode- 
loval tudi z znanstvenim; 
ustanovami, in sicer na pod- 
lagi letnih in posebnih pro- 
gramov, kakor tudi tako, da 
je angažiral te ustanove za 

opravljanj« različnih strokov- 
nih zadev. 

V skladu z neuvrščeno po- 
litiko Jugoslavije in v skla- 
du s sklepi Zveznega izvršne- 
ga sveta je Zavod razvijal 
razvejano mednarodno sode- 
lovanje. Poleg rednega sode- 
lovanja z Ekonomsko komi- 
sijo OZN za Evropo, z OECD 
in z SEV je bil Zavod vklju- 
čen tudi v delo v zvezi s pri- 
pravo dokumentov, potrebnih 
za platforme, ki so \jih ju- 
goslovanske delegacije zasto- 
pale na mednarodnih konfe- 
rencah. 

PLODNO SODELOVANJE 2 NOSILCI PLANIRANJA 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Delovne organizacije niso dolžne predložiti 

obračun trajnih obratnih sredstev 

Delegat v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ Vinko Gobec 
(SR Slovenija) je postavi; 
Zveznemu iavršnemu svetu 
vprašanje v zvezi z usklaje- 
nostjo Pravilnika o spremem- 
bah in dopolnitvah Pravilnika 
o načinu ugotavljanja popreč- 
ne letne vrednosti zalog m na- 
čina določanja lastnih sred- 
stev in 'kreditov za trajna ob- 
ratna sredstva z Zakonom o 
zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev organizacij združene- 
ga dela. 

Na seji Zveznega zbora 29. 
junija 1977 je dal odgovor na 
to vprašanje Božidar Raduno- 
vič, namestnik zvečanega sekre- 

tarja za finance. Poudaril je, 
da je v letu 1977 v sikladu z 
Resoluoijo o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo 1976—1980 
predvideno, da se s predpisi 
in ukrepi omogoči organi- 
zacijam združenega dela, 
da po lastnih potrebah 
in sprejetih programih raz- 
porejajo svoja sredstva za 
vlaganje v osnovne obratne 
sklade. 

Glede na to in v skladu z 
določbami novih sistemskih 
zakonov, kot sta Zakon o 
združenem delu in Zakon o 
temeljih družbenega planira- 
nja, po katerih delavci ureja- 
jo samoupravne sporazume in 

medsebojne odnose pri zago- 
tavljanju obratnih sredstev za 
proizvodnjo in promet skup- 
nih proizvodov in storitev, je 
Zvezni izvršni svet sprejel 
Predlog za izdajo zakona o 
zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev organizacij združene- 
ga dela in ga dostavil Skup- 
ščini SFRJ. 

Poleg tega je izdan Pravil- 
nik o spremembah Pravilnika 
o načinu ugotavljanja popreč- 
ne letne vrednosti zalog in o 
načinu določanja lastnih sred- 
stev iz kreditov za trajna ob- 
ratna sredstva. 

Spremenjene so tudi določ- 
be pravilnika o stanju traj- 

nih obratnih sredstev po za- 
ključnem računu za leto 1976. 
Tako so temeljne organizaci- 
je združenega dela oproščene 
obveznosti, da Službi družbe- 
nega knjigovodstva ob perio- 
dičnem obračunu za tekoče 
šestmesečno poslovanje pred- 
ložijo tudi obračun trajnih 
obratnih sredstev. Na ta na- 
čin je Pravilnik usklajen z 
noveldziranim zakonom, od- 
pravljen pa bo z dnevom, ko 
bo začel veljati Zakon o pre- 
nehanju veljavnosti Zakona 
o zagotavljanju trajnih obrat- 
nih sredstev organizacij zdru- 
ženega dela, ki je v skupščin- 
skem postopku in ki naj bi ga 
sprejeli konec tega leta. 

Sprejeti bodo ukrepi za preprečevanje škode 

v sadjarstvu 

Na vprašanje delegata v 
Zveznem zboru Rudija šimca 
(SR Slovenija) o akcijah, ki 
jih bo Zvezni izvršni svet pri- 
pravil, da bi se zmanjšale iz- 
gube, ki jih bo imela celotna 
predelovalna industrija sadja 
zaradi spomladanske pozebe, 
ki je povzročila veliiko škode, 
kakor tudi o možnosti, da bi 
se zmanjšalo carinske stopnje 
za intervencijski uvoz sadja, 
ki je za letos nujen, je odgo- 
voril Branko Tu rudija, na- 
mestnik predlsednika Zveznega 
komiteja za kmetijstvo. 

Poudaril je, da so Zvezne- 
mu izvršnemu svetu znane po- 

sledice, ki so jih povzročile 
nizke temperature na sadju 
po vsej Evropi, in tudi pri 
nas. Po prvih ocenah škod je 
kazalo, da bosta sadjarska in 
vinogradniška proizvodnja le- 
tos precej slabi. Kasnejše oce- 
ne pa so pokazale, da škode 
niso tolikšnega obsega, kot je 
bilo prvotno ocenjeno. 

Ocenjuje se, da bo letina 
jabolk letos za okrog 20 od- 
stotkov manjša od visokega 
pridelka, ki smo ga imeli la- 
ni. ' 

Glede na sedanjo oceno pro- 
izvodnje je sklenjeno, da ta 
hip ni potrebno uvažati sadja 
za konzumno porabo. Toda za 

industrijsko predelavo bo po- 
trebno določeno količino uvo- 
ziti. Ob soglasju pristojnih 
zveznih organov je dogovor- 
jeno, katere organizacije bo- 
do uvozile sadje za predelavo. 
To so »Voče« Zagreb (5000 
ton breskev), »Genex« Beo- 
grad (1500 ton marelic) in 
»Stokopromet« Skopje (1000 
ton marelic). 

Zdaj je izredno pomembno, 
da se v združenem delu sto- 
ri vse, kar je potrebno za 
pravočasno trgatev, odkup in 
ustoladiščenje, da bi lahko 
sadje kar najbolj racionalno 
izkoristili. Prav tako bi mo- 
rale organizacije združenega 

dela pokazati precej več po- 
slovnosti in operativnosti, da 
bi se same, prek svojih sa- 
moupravnih združenj bolj or- 
ganizirano pripravljale za od- 
kup vseh količin ponujenega 
sadja, tako za konzumno po- 
rabo kot tudi za industrijsko 
predelavo. 

Zvezni izvršni svet bo še 
nadalje spremljal položaj in 
bo, če se bo pokazalo, da je 
potrebno zagotoviti surovine 
za industrijsko predelavo, 
predlagal ustrezne ukrepe iz 
svoje pristojnosti, vključno z 
vprašanjem carin in carinskih 
dajatev. 
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Pravica za regres za prevoz otrok v notranjem 

prometu 

Delegat v Zveznem zboru 
Josip Prohaska (SR Hrvatska) 
je zastavil Zveznemu izvršne- 
mu svetu tole vprašanje: ali 
se regres za izlete in ekskur- 
zije otrok in mladine nanaša 
tudi na prevoz šolskih otrok 
k rednemu pouku v Grubiš- 
kom polju in Daruvaru? 

Odgovor na zastavljeno vpra- 
šanje je dal Boško Dimitrije- 
vić, člain Zveznega izvršnega 
sveta in predsednik Zveznega 
komiteja za promet in zveze. 

Poudaril je, da je bil Zvezni 
izvršni svet pobudnik in ko- 
ordinator pripravljanja in 
sklepanja družbenega dogovo- 
ra o popustili za otroke in 
mladino v notranjem potniš- 
kem prometu. Ker so repub- 
like in pokrajine podpisale ta 
dogovor, so dolžne dati tudi 
podrobnejša zadevna pojasni- 
la in razlage. 

Po tem družbenem dogovo- 
ru se za neposredne udeležen- 

ce pri opravljanj« prevoza 
otrok in mladine v notranjem 
potniškem prometu šteje le 
prometne organizacije združe- 
nega dela, oziroma prevozni- 
ke, fei so združeni v Skupnosti 
jugoslovanskih železnic, v Sku- 
pnosti pomorskih ladjarjev 
Jugoslavije, v grupaciji za 
rečno ladjarsitvo pri Svetu za 
promet Gospodarske zbornice 
Jugoslavije in Odboru za pot- 
niški cestni promet pri tem 
Svetu. 

Na podlagi družbenega do- 
govora o popustih za otrok« 
in mladino v notranjem pot- 
niškem prometu torej pravi- 
co na regres uresničujejo sa- 
mo navedeni prevozniki, in si- 
cer kadar opravljajo prevoz 
otroik in mladine pri organizi- 
ranih skupinskih potovanjih, 
vključno z izleti in ekskurzi- 
jami v notranjem potniškem 
prometu. 

Enotne cene mesnih izdelkov 

Delegat v Zboru republik 
in pokrajin Pero Djetelić (SIR 
Hrvatska) je postavil Zvezne- 
mu izvršnemu svetu tole vpra- 
šanje: kdaj je mogoče raču- 
nati, da bo določanje malo- 
prodajnih cen za predelano 
meso prešlo v pristojnost re- 
publik in pokrajin? Ali so in- 
formacije o zmanjšanju zalog 
nafte in o realni nevarnosti, 
da bo nastopilo pomanjkanje 
posameznih naftnih derivatov 
na domačem tržišču, oprte na 
realne pokazatelje, in če so, 

kaj se ukrepa, da do pomanj- 
kanja ne bo prišlo? 

Odgovore na ta vprašanja 
je dal na seji Zbora republik 
in pokrajin istega dne, 29. ju- 
nija 1977, Imer Pulja, član 
Zveznega izvršnega sveta in 
zvezni sekretar za tržišče in 
cene. 

Ko je odgovarjal na prvo 
vprašanje, je opozoril, da so 
doslej na ravni federacije do- 
ločali garantirane cene za vse 
vrste mesa, da pa se z Dogo- 
vorom o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj 

agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju 1976—1980, ki je 
ravnokar sprejet in potrjen, 
stanje na tem področju spre- 
minja. S tem dogovorom je 
natančno določeno, da bodo 
na raivni federacije ostale ta- 
koimenovane garantirane ozi- 
roma proizvajalske cene. Ce- 
ne na drobno bodo določene 
na enoten način z dogovori 
republik in pokrajin, ker bi 
z različnim obravnavanjem 
posameznih vrst mesa na 
enotnem jugoslovanskem trži- 
šču lahko povzročili določene 

motnje, kot na primer odte- 
kanje blagovnih skladov raz- 
nih vrst mesa z enega področ- 
ja na drugo, in podobno. 

Na nekaterih blagovnih sek- 
torjih na področju mesnih iz- 
delkov, ki niso bistveni za 
življenjski standard, se bo li- 
beraliziralo cene posameznih 
vrst kvalitetnih proizvodov. 
Zvezni izvršni svet je v dogo- 
voru z republikami in pokra- 
jinami že pripravil predlog za 
ureditev tega področja, ki bo 
obravnavan julija letos. 

Preprečene bodo motnje v preskrbi z naftnimi 

derivati 

V odgovoru na vprašanje 
delegata Djetelića, ki se na- 
naša na oskrbljenost domače- 
ga tržilšč z naftnimi derivati, 
je Imer Pulja poudaril, da 
Zvezni sekretariat za tržišče 
in cene in Zvezali izvršni svet 
pazljivo spremljata stanje na 

tržišču naftnih derivatov. Po- 
trošnja nekaterih vrst deriva- 
tov, predvsem belih (bencin), 
se je letos intenzivno poveča- 
la v primerjavi z lanskim le- 
tom. V letošnjih prvih štirih 
mesecih je bila poraba naft- 
nih derivatov za okrog 12 od- 

stotkov večja kot lani. To je 
povzročilo, da je bilk) tržišče 
nezadostno oskrbljeno, zlasti 
z belimi derivati. 

Na podlagi analize tržnega 
položaja na tem področju, ki 
jo je v dogovoru z naftnim 

gospodarstvom izdelal Zvezni 
sekretariat za tržišče dn cene, 
bo Zvezni izvršinii svet ukre- 
nil vse potrebno, da ne bo 
prišlo do motenj na tržišču 
glede oskrbe z naftnimi deri- 
vati. 
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SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru 
so na seji 29. junija sprejeli 
te-le zakone: 

Zakon o ratifikaciji Dunaj- 
ske konvencije o civilni od- 
govornosti za jedrske škode 
(AS 510), ki ga mora Jugo- 
slavija sprejeti spričo grad- 
nje prve jedrske elektrarne 
v Krškem, ureja vprašanje 
varnosti to zanesljivosti je- 
drskih naprav ter zagotavlja 
absolutno odgovornost upo- 
rabnikov teh naprav. 

Zakon o ratifikaciji Proto- 
kola med vlado SFRJ in vla- 
do Republike Indije o ekvi- 
valenci spričeval, stopenj in 
diplom, ki se jih pridobi v 
srednjih šolah, na univerzah 
in drugih izobraževalnih in 
znanstvenih orgamizacijah in 
Institucijah v SFRJ in v Re- 
publiki Indiji (AS 514) ure- 
ja vprašanje vzajemnega pri- 
znavanja šolskih spričeval in 
diplom. Tako se bo -uvelja- 
vilo zaupanje in vzajemno 
upoštevanje izobraževalnih 
sistemov to vseh kvalifikacij, 
ki se jih pridobi v Jugoslaviji 
in v Indiji, ter intenziviralo 
skupna znanstveno-razisko- 
valna podjetja. 

Zakon o Programu izgrad- 
nje in modernizacije tehnič- 
ne osnove Radia-Jugoslavije 
od 1. 1976 do 1980 (AS 253) 
določa Program izgradnje in 
modernizacije določenih ob- 
jektov in nakupa ustrezne 
tehnične opreme za povezo- 
vanje to viključevanje republi- 
ških to pokrajinskih centrov 
v sistem emitiranja progra- 

ma Radia-Jugoslaivije prek 
obstoječih zvez JRT. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področ- 
ju zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij (AS 
527), ki je bil sprejet po hit- 
rem postopku, določa, da se 
zadeve inšpekcije varnosti le- 
talskega prometa iztoči iz de- 
lovnega področja' Zveznega 
komiteja za promet to zveze 
ter se jih prenese v delovno 
področje Zveznega zrakoplov 
nega inšpektorata kot novega 
zveznega upravnega organa 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o delu 
in pravicah zveznih poslan- 
cev in funkcionarjev, ki jim 
je prenehala funkcija (AS 
477). 

Na seji Zbora republik to 
pokrajin, ki je bila prav tako 
29. junija 1977, so bili sprejeti 
ti-le zakoni: 

Zakon o dodelitvi sredstev 
za pomoč Republiki Italiji iz 
sredstev stalne proračunske 
rezerve federacije (AS 511), 
s katerim se določa, da se 
za odpravo posledic potresa, 
ki je prizadel Furlanijo in 
Julijsko krajino maja 1976, 
iz sredstev stalne proračun- 
ske rezerve federacije dodeli 
Republiki Italiji 60 milijonov 
dinarjev. 

Zakon o dodelitvi pomoči 
Socialistični republiki Romu- 
niji iz sredstev stalne prora- 
čunske rezerve federacije 
(AS 508) določa,, da se iz 
sredstev stalne proračunske 
rezerve federacije dodeli SR 

Romunija pomoč v znesku 
102,5 milijona dinarjev za od- 
pravo posledic potresa, kd je 
prizadel to sosednjo prijatelj- 
sko državo 4. marca 1977. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 512), s 
katerim se SFRJ zavezuje, 
da bo kot porok jamčila za 
redno odplačevanje posojila 
v znesku 26 milijonov dolar- 
jev, ki ga je Mednarodna 
banka za obnovo to razvoj 
odobrila Investicijski banki iz 
Titograda za financiranje 
projekta »Kmetijska proiz- 
vodnja in predelava v SR 
Orni gori — Ćemovsko po- 
lje«. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 521) doio 
ca, da vlada SFRJ jamči za 
obveznosti, ki izvirajo iz Po- 
sojilne pogodbe, katero je 
Stopanska banka iz Skopja 
sklenila z Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj. Po 
tej Pogodbi se odobri Sto- 
panski banki posojilo v zne- 
sku 24 milijonov dolarjev za 
financiranje Agroindustrij- 
skega projekta »Makedonija« 
— II. faza. 

Zakon o določitvi skupnega 
zneska obveznosti federacije 
za financiranje Piete dopolnit- 
ve sredstev Mednarodnega 
združena za razvoj (IDA) 
(AS 500), s katerim federaci- 
ja prevzema obveznost, da 
bo financirala delež SFRJ pri 
peti dopolnitvi sredstev Med- 

narodnega združenja za raz- 
voj v skupnem znesku 148 
milijonov dinarjev. Ta sred- 
stva bo plačala federacija v 
treh enakih letnih obrokih v 
obdobju od 1. 1978 do 1980. 

Zaikon o dopolnitvi Zakona 
o zagotovitvi sredstev za fi- 
nanciranje Programa izgrad- 
nje stanovanj za delavce in 
funkcionarje v organih fede- 
racije v času od 1. 1975 do 
1979 (AS 503), s katerim se 
določa valorizacija odobrenih 
sredstev za izvedbo Progra- 
ma izgradnje stanovanj za 
funkcionarje in delavce, ki so 
zaposleni v organih federa- 
cije. 

Zakon o zagotovitvi sred- 
stev za poravnavo stroškov, 
nastalih pri zatiranju slinav- 
ke in parkljevke (AS 502) 
določa, da se SAP Vojvodini 
dodeli iz sredstev stalne pro- 
računske rezerve federacije 
znesek 31,7 milijonov dinar- 
jev za poravnavo stroškov, 
ki so nastali pri zatiranju sli- 
navke to parkljevke v 1. 1973 
in 1974. 

Zbor je na tej seji potrdil 
Družbeni dogovor o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je za razvoj agroindustrijske- 
ga kompleksa v dobi od 
i. 1976 do 1980 in Dogovor o 
temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj tujske- 
ga turizma v dobi od 1. 1976 
do 1980, kakor tudi Staitut 
sklada za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin. 
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