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Letnik IV., štev. t 

Cena S din 

SeSmUriat Skupki &*» 
Mmitttllt 

SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na skupni seji, ki je bila 
28. decembra 1977, poslušali 
najprej ekspoze Andreja Ma- 
rinca, predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je, k predlogu resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978 s predlogom te- 
meljnih razvojnih nalog v le- 
tu 1978 in opredelitev njiho- 
vih nosilcev. Delegati so na 
skupnem zasedanju poslušali 
tudi poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku uskla- 
jevalnega postopka osnutka 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1978, ki 
;a je podal Marko Bule, vod- 
ja delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Poročilo, ki so ga Zbor 
združenega dela, Zbor občin 
in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije na 
ločenih sejah sprejeli na zna- 
nje, objavljamo na 4. strani. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na ločenih se- 
jah sprejela: 

— Predlog resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je od 1976—1980 v letu 1978 
s predlogom temeljnih raz- 
vojnih nalog v letu 1978 in 
opredelitev njihovih nosilcev. 
(Družbenopolitični zbor je ob 
razpravi k tej točki sprejel 
sklep). 

— Predlog sprememb ta 
dopolnitev dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje od 1976 do 
1980 s predlogom odloka o 

pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
sklene ta dogovor. (Družbe- 
nopolitični zbor pa je k tej 
točki sprejel stališča). 

Zbor združenega dela ln 
Zbor občin sta sprejela: 

— Predlog zakona o voli- 
tvah ta delegiranju v skup- 
ščine; 

— Predlog zakona o dopol- 

nitvi zakona o volitvah in 
odpoklicu delegatov za Zbor 
republik ta pokrajin Skup- 
ščine SFRJ; 

— Predlog zakona o dolo- 
čitvi okolišev ta števila dele- 
gatskih mest po dejavnostih 
ta okoliših za Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije; 

—■ Predlog zakona © spre- 

membi zakona o proračunu 
Socialistične rejpublike Slove- 
nije (republiškem proračunu) 
za leto 1977; 

— Predlog zakona o podalj- 
šanem financiranju občinskih 
proračunov za leto 1977 z 
dopolnilnimi sredstvi Iz re- 
publiškega proračuna; 

— Predlog zakona o dolo- 
čitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk ta olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v 
letu 1978; 

— Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah zakona 
o davkih občanov z osnut- 
kom zakona; 

— Predlog zakona o spre- 
membah ta dopolnitvah za- 
kona o sodnih taksah; 

— Predlog odloka o dolo- 
čitvi ta o razdelitvi skupnega 
zmeska deviz za potrebe re- 
publiških organov ta organi- 

zacij, družbenopolitičnih or- 
ganizacij ta ožjih družbeno- 
političnih skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1978; 

— Predlog zakona o po- 
daljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za 
leto 1978; 

— Predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leta 
1978; 

— Predlog zakona o odlo- 
žitvi obračunavanja amortiza- 
cije za osnovna sredstva do- 
ločenih uporabnikov družbe- 
nih sredstev za leti 1977 in 
1978; 

— Predlog zakona o spre- 
membi zakona o skladih sku- 
pnih rezerv in o uporabi nji- 
hovih sredstev; 

— Predlog zakona o zača- 
snem financiranju samoupra- 
vnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti v prvih štirih mesecih 
1978; 

— Predlog zakona o spre- 
membah zakona o osnovah 
ter načinu obračunavanja in 
plačevanja prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
letih 1975, 1976 ta 1977; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev ob- 
jektov ta nabave opreme v 
obdolhju od leta 1978 do 1982 
z osnutkom zakona; 

— Predlog zakona o usta- 
novitvi Komisije Socialistič- 
ne republike Slovenije za od- 
likovanja. 

Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije Je spre- 
jel: 

— Predlog zakona o delov- 
nih. razmerjih (Družbenopo- 
litični zbor je ob razpravi 
k tej točki sprejel stališča); 

— Predlog zakona o službi 
družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji; 

— Predlog zakona ,o Narod- 
ni banki Slovenije. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Miroslav Brečko, Francka Herga, Pavle Gantar, Milan 
Starman, Gojmir Vizovišek, Edvard Gale, dr. Kostja 
Konvaltaka, Jaka Repinc, Vlado Šanca, Milica Ozbič, 
Jolanda Slokar, Jože Kert, Oskar Naiglav, Vlado Poto- 
čnik, Zvone Dragan, Štefan Nemec, Milan Kučan, AdoJf 
Straka 

Zbor občin 
Mirko Koritnik, Tone Jerovšek, Stojan Makovec, Oto 
Kampuš, Stene Ribič, Zdravko Praznik, Oiril Plut, dr. 
Kostja Konvaltaka, Dragan Mozetič, Božidar Toni, Du- 
šan Kitek, Mara Zlebnik, Martin Kokalj, Franc štrakl, 
Ludvik štelcar, Adi Kralj, Jože Vilman, Marjan Oblak, 
Stanko Juršič 

Družbenopolitični zbor 
Vladimir Logar, Valentina Tomlje, Geza Bačič, Jože 
Zakonjšek, Rado Miklič, Filip Novak, Cveto Majdič, 
Janez Japelj, Srečko Mltaarič, Beno Zupančič, Ludvik 
Golob, Stane Markič, Marijan Brecelj, Milan Baškovič, 
Danica Jurkovič, Lojze Cepuš, Edvard Gale, Pavel Mer- 
molja, Jože Bogovič 



Zbor združenega dela ia 
Zbor občin sta sprejela: 

— Osnutek zakona o sgre» 
membi in dopolnitvi gfj&ona 
o uvedbi ta stopnjah repub, 
loških davkov in taks; 

— Predlog zakona o spre- 
membi gakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih (Zbor združenega dela 

je ta zakonski akt sprejel le 
H,pt osnutek). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin In Družbenopolitični 
zbor sa sprejeli Se; 

= Predlog odloka o razre- 
šitvi Staneta Kovača dolžno- 
sti sodnika Vrhovnega sodi- 
šča SR Slovenije; 

— Predlog odloka o izvoli- 
tvi Danila Severja za sodnika 

RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJE 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE 

ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SRS 
Dnevni red seje Zbora zdru- 

ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za sredo, 
25. januarja 1978, je razširjen 
z obravnavo: 

— dogovora o kontinuirani 
graditvi zmogljivosti v času od 
leta 1976 do lata 1980 za raz- 
voj proizvodnje elektiičene 

energije in premogovništva v 
obdobju po leta 1980 (ESA 
1026); 

—• družbenega dogovora o 
prometni politiki Jugoslavije 
(ESA 1025); 

— dogovora o netkaterih ele- 
mentih skupne stanovanjske 
politike (ESA 1028). 

Okrožnega sodišča v Novi Go- 
rici; 

— Predlog odloka o določi- 
tvi Števila Jn tssvolitev godni* 
kov porotnikov Okrožnega 
sodišča v Ljubljani; 

— Predlog odloka q imeno- 
vanju Jožeta Hebarja za na- 
mestnika okrožnega javnega 
tožilca v Celju. 

Zbor občin je sprejel tudi: 

— Predlog o pooblastitvi 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da sklene družbe- 
ni dogovor o izgradnji ta H- 
naneiranju kulturnega doma 
Ivan Cankar na Trgu revolu- 
cije v Ljubljani, (Zbor zdru. 
ženega dela predlaga odloka 
ni sprejel; zbora bosta raz- 
pravo in sklepanje nadalje- 
vala na prihodnjih sejah). 

OBVESTILO NAROČNIKOM IN BRALCEM 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
26. decembra 1977 sklenilo, da se bo s 1. januarjem 
1978 povišala cena izvoda in letne naročnine za »Poro- 
čevalca« na 5 dinarjev oziroma 120 dinarjev. Podražitev 
gre predvsem na račun podražitev storitev v tiskarni 
in roto časopisnega papirja. 

Upamo, da bodo naročnila oziroma bralci z razume- 
vanjem sprejeli ta sklep.' 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona 
o civilnih invalidih vojne, 
z osnutkom zakona (ESA-991) 

Zakonski osnutek vsebuje 
vrsto sprememb in dopol- 
nitev dosedanje zakonske 
ureditve, ki izhajajo iz sta- 
lišč Skupščine SR Sloveni- 
je z dne 23. 6. 1976 in stališč 
družbenopolitičnih organi- 
zacij v republiki, iz predlo- 
ga medrepubliškega dogovo- 
ra in iz predlogov Zveze dru- 
štev civilnih invalidov vojne 
Slovenije. 

Pomembnejše značilnosti 
zakonskega osnutka: 
— zakon se preimenuje v za- 
kon o civilnih invalidih voj- 
ne; 
— k dosedanjim kategorijam 
uvršča še žrtve diverzantskih 
oziroma terorističnih napa- 
dov na SFRJ; 
— za osnovno denarno po- 
moč uvaja termin civilna 
invalidnina, ki naj bo 50 od- 
stotkov vsakokratne invalid- 
nine vojaških invalidov us- 
trezne skupine, s čimer se 
zagotavlja avtomatična vsa- 
koletna valorizacija; 
— za kategorijo žrtev fašisti- 
čnega nasilja povečuje civil- 
no invalidnino še za 25 od- 
stotkov, dodatek za postrež- 

bo in tujo pomoč pa še za 
15 odstotkov; 
— dodatna denarna pomoč 
naj bi znašala 50 odstotkov 
mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov za up- 
ravičenca in 25 odstotkov za 
družinske člane brez premo- 
ženja in dohodkov; 
— k dosedanjim oblikam 
varstva dodaja še pomoč za 
opremo novorojenega otro- 
ka in pogrebnino, če upravi- 
čenci nimajo pravice do tega 
po drugih predpisih; 
— ocenjevanje telesnih ok- 
var in ugotavljanje pravice 
rehabilitacije veže na pred- 
pise o vojaških invalidih; 
— zaradi varstva zakonito- 
sti na tem področju je v os- 
nutku predvidena obvezna 
revizija vseh določb in mo- 
žnost razveljavitve dokončne 
odločbe po nadzorstveni pra- 
vici; 
— finančna sredstva za var- 
stvo po tem zakonu zagotav- 
lja republiški proračun; 
— predvideva postopno rea- 
lizacijo, in sicer 70-odstotno 
v letu 1978 in 100-odstotno v 
letu 1979. 

Kot je predvideno, bi mo- 
rala SR Slovenija za realiza- 
cijo sedaj veljavnega zakona 
v letu 1978 zagotoviti 16 mi- 
lijonov 729.870 din. Za pol- 
no realizacijo predloženega 
zakona pa bi bilo potrebno 
zagotoviti 37,295.136 din, kar 
je za 20,525.266 din ali za 
približno 122 odstotkov več 
finančnih sredstev, kot bi 
jih bilo potrebno po seda- 

Ustavna in zakonska osno- 
va za izdajo tega odloka je 
v 
— 35. alineji 335. člena in pr- 
vem odstavku 342. člena us- 
tave SR Slovenije, 
— 9. členu zakona o razisko- 
valni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih (Uradni 
list SRS, št. 38-444/74, 31- 
1402/76), 
— 18. alinei prvega razdelka 
71. člena in tretjem odstav- 
ku 243. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije 

njem zakonu. Upoštevati je 
treba tudi dejstvo, da bi sa 
število upravičencev predvi- 
doma dvignilo od 1095 na 
1345. 

Predlagana postopna 70-od 
stotna realizacija zakona v 
letu 1978 bi zahtevala zagoto- 
vitev 26,287.108 din, kar je 
za 9,557.238 din več, kot bi 
bilo sicer potrebno, če bi os- 
tal v veljavi sedanji zakon. 

(Uradni list SRS, št. 21-1001/ 
75), 
— 54 a členu zakona o zavo- 
dih (Uradni list SFRJ, št. 5- 
33/65 50-551/68, 55-469/69), ki 
se v Sloveniji še uporablja 
po 19. členu ustavnega zako- 
na iz leta 1974, kot republiš- 
ka norma. 

Vodogradbeni laboratorij v 
Ljubljani je ustanovil Izvrš- 
ni svet ljudske skupščine LR 
Slovenije z uvedbo o Vo- 
dogradbenem laboratrijiu 
(Uradni last LRS, št. 35-178/ 

Predlog odloka o prenosu 
ustanoviteljskih pravic 
nasproti Vodogradbene- 
mu laboratoriju v Ljub- 
ljani (ESA-1016) 
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58). Vodogradbeni labora- 
torij v Ljiubljami je bil 
vpisan v register znan- 
stvenih zarodov pri . biv- 
šem Republiškem sekretari- 
atu za prosveto in kulturo 
pod registrsko številko 7. 

Vprašanje, kako vzpostav- 
ljati smotrno in funkcional- 
no ustanoviteljsko razmerje 
med raziskovalnimi zavodi in 

njihovimi ustanovitelji, kar 
narekuje težnja po tesnejših 
vezah med raziskovalno de- 
javnostjo ter porabniki nje- 
nih rezultatov pa je sprožilo 
nujnost revizije ustanovitelj- 
ske funkcije republike. Zato 
naj bi pri Vodogradbenem 
laboratoriju v Ljubljani, ki 
opravlja dejavnost splošnega 
družbenega pomena, republi- 

ka prenehala biti ustanovi- 
telj, nova ustanovitelja pa bi 
izhajala iz vrst neposrednih 
uporabnikov oziroma intere- 
sentov. 

V zvezi s tem sta sousta- 
noviteljstvo nad Vodogradbe- 
nim laboratorijem v Ljublja- 
ni pripravljena prevzeti Zve- 
za vodnih skupnosti Sloveni- 
je in Visokošolska temeljna 

organizacija za gradbeništvo 
in geodezijo Fakultete za ar- 
hitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani, o če- 
mer sta sporočila svoji pis- 
meni soglasji. Delavci Vodo- 
gradbenega laboratorija v 
Ljubljani se z navedenim 
prenosom ustanovitelj stva 
strinjajo. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
' '    ~ " 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

28.12.1977 

Kako je s premiranjem za odkupljeno 

mleko? 

Delegatsko vprašanje, ki ga 
Je postavili Martin Lubšina, 
vodja 7. skupine delegatov 
za področje kmetijstva s se- 
dežem v Brežicah: 

Do 10. 12. 1977 še vedno 
nI znano, ali organizacije za 
mleko, odkupljeno v novem- 
bru, v obračunu lahko upo- 
števajo zvezno premijo 0,38 
din, ker kljub izjavi republi- 
škega sekretarja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
na Vrhniki, ob posvetovanju 
o mlekarstvu, da je premija 
podaljšana do konca leta, to 
ni objavljeno v Uradnem li- 
stu. 

Ob tem pa je nejasno tudi, 
kaj bo z 0,20 din po litru 
prispevka za investicije v 
mlekarsko industrijo, ko se 
ZPS in nekatere mlekarne 
zavzemajo za podaljšanje pri- 
spevka do konca leta, kljub 
temu, da je v odloku bilo 
točno določeno, da se le-ta 
plačuje od 1. julija do 31. 
oktobar 1977. 

Glede na to vprašujemo: 
1. Zakaj se takšni odloki 

lahko sprejemajo z veljav- 
nostjo za nazaj? 

2. Zakaj se premije, zago- 
tovljene po odloku, izplačuje- 
jo s tri- do štirimesečno za- 
mudo, zvezne premije pa ce- 
lo s šestmesečno zamudo? 

Takšen način sprejemanja 
odlokov in izplačevanje pre- 
mij pa povzroča velike teža- 
ve in dodatne stroške organi, 
zatorjem proizvodnje, med 

proizvajalci mleka pa ustvar- 
ja negotovost In malodušje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Marenk, republiški pod- 
sekretar v Republiškem se- 
kretariatu za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano: 

Republiški odlok o premi- 
jah za kravje mleko za čas 
od 1. jolija do 31. de- 
cembra 1977 (Uradni list SRS, 
št. 14/77) osttne nespreme- 
njen. To pomeni, da se v 
novembru in decemibru 1977 
ne odvaja del premije — 0,20 
din po litru mleka za mo- 
dernizacijo in izgradnjo no- 
vih zmogljivosti pri mlekar, 
nah oziroma za pospeševanje 
skupnih vlaganj kmetijskih 
organizacij in mlekarn. 

Zvezne premije se v drugi 
polovici leta 1977 urejajo na 
podlagi dogovorov o premi- 
jah in kompenzacijah za do- 
ločene kmetijske in živilske 
proizvode (Uradni list SFRJ, 
št. 35/77 in 48/77). Z navede- 
nima dogovoroma je bilo uve- 
ljavljanje premij za mleko in 
kompenzacij za sveže meso 
urejeno za čas od 1. julija 
do 31. oktobra 1977. Z dogo- 
vorom pa, ki so ga podpisale 
vse republike in pokrajini 21. 
decembra 1977, sprejele pa že 
v začetku novembra 1977, pa 
se podpisnice obvezujejo, da 
se izplačujejo premije za 
mleko in kompenzacije za 
sveže goveje, prašičje, ovčje 
in perutninsko meso za koli- 
čine, ki bodo prodane v času 
od 1. novembra 1977 do 15. 
januarja 1978. 

Z navedenimi dogovori se 
podpisnice tudi obvezujejo, 
da sredstva za premijo in 
kompenzacije zagotovijo so- 
razmerno s svojo udeležbo 
pri zagotavljanju sredstev 
zveznega proračuna za leto 
1977. Ker je prišlo v letoš- 
njem letu do velikih težav 
pri zagotavljanju sredstev za 
premije in kompenzacije, bo- 
do le-te izplačane v letu 1978. 
Zaradi spremembe sistema in- 
tervencij na področju hrane 
v teku leta 1977 so ob neza- 
gotovljenih sredstvih nastopi- 
le enake težave tudi v repu- 
bliškem proračunu. 

Da bi pri zaključnem raču- 
nu za leto 1977 organizacije 
združenega dela lahko vštele 
terjatve do federacije iz na- 
slova premij in kompenzacij 
v dohodek, smo pedlagali zve- 

znemu komiteju za kmetij- 
stvo, naj se zavzame, da Zve- 
zni izvršni svet tudi za leto 
1977 izda ustrezen predpis, 
po katerem naj bi bilo or- 
ganizacijam dovoljeno, da 
neizplačane terjatve lahko 
vštejejo v dohodek po za- 
ključnem računu za leto 1977. 

Takšen sklep je bil že 
sprejet na seji ZIS. To pa 
pomeni, da bodo organizaci- 
je združenega dela v bilancah 
za leto 1977 lahko prikazale 
neplačane terjatve do federa- 
cije in republike v svojem 
dohodku. Pri tem pa želimo 
opozoriti, da morajo zahteva- 
ti od Službe družbenega knji 
govodstva, pri kateri so vlo- 
žile zahtevek za premije in 
kompenzacije, da jim o tem 
izdajo ustrezne dokumente. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

Klub delegatov 

POGOVORI Z DELEGATI 

Med nalogami, določenimi s programi dela sekcij 
Kluba delegatov za področje dela posameznih zborov 
Skupščine SR Slovenije, so tudi srečanja delegatov 
Z namenom dopolnilnega informiranja in izmenjave 
mnenj o aktualnih problemih družbenega razvoja. 

Izvršni odbor Kluba delegatov organizira v zvezi 
s to nalogo pogovore z delegati, ki so v Klubu delega- 
tov ob sredah popoldne ob 17. uri. V januarju bosta 
obravnavani naslednji temi: 

18. januarja 1978 — Uresničevanje zakona o varstvu 
zraka. Pogovor bo vodil tov. Štefan Nemec, predsednik 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

25. 1. 1978 — Jug Afrike In narodnoosvobodilni boj. 
Pogovor, ki ga bo vodil tov. Jože Božič, podpredsednik 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, bo 
spremljan z barvnimi diapozitivi. 

Izvršni odbor Kluba delegatov vabi k čimvečji ude- 
ležbi. 
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Iz dela delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin o poteku usklajevalnega 

postopka osnutka resolucije o politiki uresničevanja 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976. 

do 1980. leta v letu 1978 - s spremljajočimi akti 

in bilancami ter osnutka proračuna federacije 

za 1978. leto 

Resolucija o politiki' uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije v 1978. letu je bila v Zboru republik in pokrajin 
usklajena in včeraj tudli sprejeta. 

Ob sprejemanju resolucije o uresničevanju družbenega 
plana Slovenije v 1978. letu je prav, da vam podam kratko 
informacijo o uveljavljanju stališč Skupščine SR Slovenije, 
predvsem pa obrazložim nekatera v Zboru republik in po- 
krajin dogovorjena stališča, ki so pomembna za uresni- 
čevanje ciljev ekonomske politike v prihodnjem letu. 

Najsplošnejšo zahtevo Skupščine Slovenije, da naj se 
resolucija dopolni tako, da bo bolj konkretna, nosilci na- 
log določeni in roki opredeljeni, smo v glavnem uveljavili. 
Take so bile namreč zahteve vseh delegacij. Nalogo, da naj 
bo vsebina resolucije dosledno izpeljana iz ustavnih odno- 
sov in že sprejetih sistemskih rešitev, pa nismo povsem 
uresničili. Težava je bila v tem, da novi sistemski zakoni 
pravzaprav vse postavljajo objektivno v čisto nov položaj. 
Tako smo precej časa uporabili za medsebojno prepričeva- 
nje ali so ali niso nekatere rešitve skladne z novimi odnosi. 

Veliko časa smo npr. porabili za razpravo o tem ali naj 
se devizna in skupna emisijska ter kreditna politika sprej- 
meta v posebnih aktih ali ne. Le s težavo smo dosegli, da 
je že za 1978 leto devizna politika sprejeta s posebnim aktom, 
skupna emisijska pa bo za drugo leto. 

V resoluciji sprejete naloge izhajajo iz ciljev sprejetega 
srednjeročnega plana in niso bile sporne. Vse delegacije so 
se strinjale, da je temeljno nadaljnje razvijanje političnega 
in ekonomskega sistema na osnovah socialističnega samo- 
upravljanja in da se z uresničevanjem družbenoekonomskih 
odnosov ustvarjajo pogoji, da se okrepi aktivnost vseh dru- 
žbenih subjektov za uresničevanje plana. Zato je med drugim 
bil sprejet predlog, da bo skupščina SFRJ najpozneje v pr- 
vem tromesečju 1978 sprejela še manjkajoče zakone gospo- 
darskega sistema npr. o cenah in da bo Zvezni izvršni svet 
istočasno sprejel še vse manjkajoče podzakonske predpise. 

Ravno tako ni bilo sporno, da je osnovna predpostavka 
za uresničevanje nalog v 1978. letu doseganje in stabilizacija 
taike dinamike in strukture proizvodnje, ki jo predvideva 
plan. Pri tem, da je odločilno obdržati intezivno investicij- 
sko dejavnost, posebej v dejavnostih posebnega pomena in 
stanovanjski izgradnji. Zaradi tega smo dali soglasje na pred- 
log nekaterih delegacij, da se čimprej sprejme dogovor o 
posebnih ukrepih za stimuliranje dolgoročnega razvoja v de- 
javnostih posebnega pomena ter pripravi posebna analiza za 
tiste dejavnosti, ki v uresničevanju plana izrazito zaostajajo. 
Na vprašanje kakšno proizvodnjo blaga naj podpirajo ukrepi 
ekonomske politike v 1978. letu pa je bilo sprejeto stališče, 

da naj ukrepi ekonomske politike podpirajo predvsem pro- 
izvodnjo blaga za povečanje izvoza, racionalno nadomestitev 
uvoza ob večji uporabi domačih surovin in večji izrabi pro- 
izvodnih kapacitet. 

Temeljno vprašanje je bilo kakšno vlogo naj ima v rasti 
družbenega proizvoda, ki je predvidena med 6 in 7 odstot- 
ki, izvoz, uvoz in plačilni deficit. Večina delegacij se je 
strinjala z v osnutku predloženo politiko. Naša delegacija in 
delegacije SR Hrvatske, pa sta menili, da je realno in nuj- 
no predvideti povečanje izvoza za 8 odstotkov, ker ocenju- 
jemo, da je izvoz pogoj hitrejšega razvoja in stabilizacije, 
glede stopnje rasti uvoza pa smo zagovarjali stališče, da naj 
bo v čim bolj neposredni odvisnosti od doseženega izvoza. 
Zvezni izvršni svet je med samim usklajevanjem predložil 
novo oceno plačilnega deficita za 1977. leto. Ta je za nekaj 
sto milijonov dolarjev večji od planiranega. Zato je ZIS 
vztrajal, da je uvoz nujno predvideti na nižji ravni od dose- 
ženega v 1977. letu in da naj bo tudi predvideni plačilni 
deficit nižji. Takšno stališče ZIS je povzročilo velik razko- 
rak med zvezno in republiško resolucijo na področju politi- 
ke ekonomskih odnosov s tujino in s tem v zvezi s pred- 
videno gospodarsko rastjo. To za nas ni bilo sprejemljivo, 
saj nismo videli možnost, da bd ob takšni politiki v zvezni 
resoluciji lahko v Sloveniji uresničili predvideno povečanje 
družbenega proizvoda za 6 do 7 odstotkov in industrijske ra- 
sti za 8 odstotkov. Ocenili smo, da bi bilo za nas sprejem- 
ljivo, če bi bil predviden porast izvoza blaga in storitev si- 
cer večji za najmanj 6 odstotkov, pri tem pa naj bi bil uvoz 
vendarle usklajen s plačilno bilančnimi možnostmi uresniče- 
nimi z izvozom. Torej, da se del izvoza nad predvidenim 
uporabi za zmanjšanje deficita, del pa za dogovorjen dodaten 
uvoz. Tako bi odprli možnost, da bi z večjimi izvoznimi re- 
zultati v Sloveniji lahko uvozili več repromateriala in. opre- 
me in s tem dosegli predvideno gospodarsko rast. Ob 
vztrajnem dokazovanju o smotrnosti takšnega stališča smo 
to šele zadnje dni po skoraj enomesečnem usklajevanju us- 
peli uveljaviti in sicer šele potem, ko je našemu stališču pri- 
trdil tudi Zvezni izvršni svet. Sprejeto stališče je postalo os- 
nova za skupno devizno politiko in vse bilance. 

Glede politike delitve dohodka. Vse delegacije so spre- 
jele oceno, da politika ekonomske stabilizacije nima zadost- 
ne materialne osnove. Zato je bilo izhodišče ene strani raci- 
onalno proizvajanje, na drugi pa racionalna poraba dohodka.. 
Da bi se to doseglo, je bilo usklajeno stališče, da se v 1978. 
letu zagotovi v strukturi dohodka počasnejša rast tistega de- 
la dohodka, ki ga temeljne organizacije združenega dela raz- 
porejajo za osebne dohodke in da skupna in splošna poraba 

4 poročevalec 



rasteta počasneje od ustvarjenega dohodka. Sprejeto je tudi 
stališče, da naj se posveti posebna družbena skrb tistim or- 
ganizaoijam združenega dela, v katerih rast osebnih dohod- 
kov ni bila usklajena z rastjo produktivnosti. In dalje, da naj 
vse družbenopolitične skupnosti sprejmejo splošne bilance 
sredstev kot okvir in osnovo za samoupravno sporazumeva- 
nje o svobodni menjavi dela to zadovoljevanje teh potreb v 
skladu z materialnimi možnostmi. 

Politika cen. Znano je, da kljub mnogim zagotovilom še 
nimamo sprejetega novega sistema cen. Vse delegacije so se 
strinjale z oceno, da ima politika cen v ekonomski politiki 
za 1978. izreden pomen tako glede še obstoječe nevarnosti, 
da se sproži nova inflacijska spirala, kot glede naše nekon- 
kurenčnosti v izvozu blaga na tuja tržišča. Tudi letos smo 
kot delegacija opozorili, da predlog v resoluciji vsebuje ne- 
varnost, da bi se tudi v prihodnjem letu nadaljevalo z admi- 
nistrativnim določanjem cen, da bi tak pristop vzpodbujal 
proizvajalce v borbo z administracijo za višje cene, namesto 
v. akoijo za večanje produktivnosti. Končno je bil sprejet naš 
nekoliko spremenjen predlog in sicer: »Da bomo ustvarjali 
pogoje, da bo rast cen in življenjskih stroškov nižja od dose- 
ženega porasta v 1977. letu«. Stališča, kakšna naj bo rast cen 
storitev so bila tako različna, da se nismo mogli uskladiti. 
Zato je naša delegacija predlagala, da se v resoluciji zapiše, 
da je potrebno zmanjšati rast cen storitev po selektivni poti 
— koliko in kako pa bo določeno v dogovoru Zveznega iz- 
vršnega sveta to izvršnih svetov republik in pokrajin o ures- 
ničevanju politike cen za 1978. leto, ki bo sprejet v januarju 
1978. To je bilo tudi sprejeto. Sprejeto je bilo tudi nekoliko 
dopolnjeno naše stališče, da se bodo spremembe^ v cenah 
uveljavljale diferencirano to tako, da bodo dosežena ena- 
komernejša razmerja v cenah to enakopravnejši položaj za do- 
seganje dohodka. 

O kreditno-monetarni politiki. Ni bilo dvoma, da bo ime- 
la v kompliciranih pogojih gospodarjenja v prihodnjem letu 
kreditno-monetarna politika izreden pomen. Morala bo omo- 
gočiti predvideno rast proizvodnje, istočasno pa vplivati na 
ravnotežje blagovno-denamih odnosov oziroma stabilizacijsko 
med ponudbo to povpraševanjem. Na ta del resolucije je 
imela vrsto spreminjevalnih predlogov pravzaprav samo naša 
delegacija Skoraj vse pripombe, smo tudi uveljavili. V 1978. 
letu ostajajo cilji kreditno-monetarne politike v glavnem 
dosedanji. Dodaja se kreditiranje tržnih rezerv kmetijskih 
produktov, to kreditiranje malega gospodarstva. To zadnje 
je' bil naš predlog. Uveljaivili smo stališče, da bo rast de- 
narne mase določena z rastjo družbenega proizvoda. Uspeli 
smo tudi s predlogom, da se je ves tekst, ki je določal pro- 
gram ukrepov za reprogramiranje kreditov Narodne banke 
Jugoslavije organizacijam združenega dela brisal to sprejel 
liov Ta naloga bankam, da v svojih samoupravnih aktili pre- 
dvidijo prioritetno odobravanje sredstev pod ugodnejšimi po- 
goji organizacijam združenega dela za namene za katere 
se združuje delo in sredstva. Glede zmanjševanja stopnje za- 
dolženosti gospodarstva pa je sprejeto stališče, da bo z do- 
govorom federacije republik to pokrajin v prvem polletju do- 
ločen program akcij to ukrepov, ki naj podpro predvsem sa- 
moupravno združevanje dela to sredstev OZD. Istočasno bo 
sprejet tudi dogovor o osnovnih elementih politike obrestnih 
merkajveč dela, razlik to težav je bilo pri usklajevanju eko- 
nomskih odnosov s tujino, skupni devizni politiki, plačilni in 
devizni bilanci ter plačilno bilančnih pozicij republikam po- 
krajin. To ne preseneča, saj se je delegatska skupščina s 
temi problemi p'rvič resno spopadla, Osnovno vprašanje je 
bilo, kakšne pravice in obveze sprejmejo republike v pla- 
čilno bilančnih pozicijah za izvoz, uvoz plačilni deficit in za- 
dolževanje v tujini. Po mnogih dnevnih pa tudi nočnih sejah 
se je videlo, da ponuđenih kriterijev večina delegacij ne spre- 
jema Končno je tudi Zvezni izvršni sivet predložil stališče 
enako našemu, da se sprejema odgovornost republik za vse 
leto 1978 samo za dogovorjeni izvoz to uvoz blaga ta da se 
vse ostale postavke bilanc kot izvoz in uvoz uslug, nakazila 
zdomcev itd. lahko sprejmejo samo kot orientacija oziroma 
začasno za prvo tromesečje. V tem času se bo treba o krite- 
rijih na novo dogovoriti in na njihovi osnovi sprejeti ele- 
mente bilanc, torej tudi končne bilance. 

Drugo temeljno vprašanje je bilo kaj se zgodi z republi- 

ko, ki teh obveznosti ne izpolnjuje. Sprejeto je bilo v bistvu 
naše stališče, da republika oziroma pokrajina, ki dosega do- 
govorjeni, torej za 6 odstotkov povečani izvoz ima pravico do 
dogovorjenega uvoza, t. j. uvoza na ravni 1977. leta 2 
odstotka. Tista, ki izvozi manj se ji ustrezno z dogovorom 
v interesni skupnosti zmanjša uvoz in tista, ki izvozi več 
kot 6 odstotkov dobi pravico, da za pretežni del povečanja 
poveča tudi uvoz. Na ta način se ne prekoračuje dogovorje- 
ni plačilni deficit, temveč zmanjšuje, kar je izrednega eko- 
nomskega to političnega pomena. 

Tretje bistveno vprašanje je bilo zadolževanje v tujini. 
ZIS za to v osnutku ni predlagal stališč, ki jih terja zakon. 
Odločno smo vztrajali, da je to pogoj za sprejemanje samo- 
upravnih sporazumov interesnih skupnosti republik to po- 
krajin z organizacijami združenega dela oziroma za začetek 
funkcioniranja novega sistema ekonomskih odnosov s tujino. 
Končno je bil na zadnji dan usklajevanja le sprejet naš pred- 
log, da bo najpozneje, v januarju 1978 sprejet vsaj začasen 
dogovor federacije, republik to pokrajin o zadolževanju v tu- 
jini za leto 1978 to s tem obseg sredstev do katerega se la- 
hko zadolži posamezna republika oziroma pokrajina. Tako 
se ne bo ponovilo leto 1977 ko Slovenija praktično skoraj ni 
imela pravice do finančnih kreditov v tujini. Tako bo tudi 
omogočeno, da se znotraj obsega zadolžitve sami doma dogo- 
vorimo koliko se bomo zadolžili za opremo, za repromaterial 
to koliko za manjkajočo akumulacijo za investicije. Naj sa- 
mo še enkrat ugotovim, da je izvoz v resoluciji sprejet kot 
eden najpomembnejših čtoiteljev dinamike gospodarske ra- 
sti in da so, oziroma bodo sprejeti ukrepi, da se ga ekonom- 
sko bolj vzpodbudi. Prav tako, da je sprejeto naše stališče, 
da bodo v 1978. letu organizacije združenega dela, samouprav- 
ne skupnosti, gospodarske zbornice, banke in družbenopoli- 
tične skupnosti sprejele konkretne programe racionalne sub- 
stitucije uvoza, da gremo od besed k dejanjem to da bo- 
do ukrepi vzpodbude izvoza in omejevanje uvoza ne več stvar 
pretežno državnega določanja, temveč samoupravnega dogovo- 
ra v interesnih skupnostih za ekonomske odnose ,s tujino. 

Naj na koncu ugotovim, da tako usklajena resolucija, 
skupna devizna politika to bilance omogočajo sprejem repu- 
bliške resolucije kot je predložena. 

Še par besed o proračunu. Rebalans proračuna za 1977 
smo sprejeli v skladu s stališči v republiški skupščini. 

Proračun federacije za 1978 je sprejet namesto v prvotni 
višini 80,115 milijonov v višini 80,748 milijonov ali višje za 
633 milijonov. Povečanje je namenjeno: 80 milijonov dodatno 
za izplačilo obveznic Poslovnim bankam, ki bodo tako dobila 
2.160 milijonov namesto 1.080 ali vrnjenih 50 odstotkov obvez- 
nic. Vse delegacije so bile proti predlogu naše skupščine, 
da naj se obveznice Poslovnim bankam izplačajo 100 odstot- 
no, pa čeprav se za ta iznos federacija dodatno zadolži iz 
emisije NBJ. Zato smo od zahteve odstopili. Pač pa je skle- 
njeno, da bo preostalih 50 odstotkov obveznic Poslovnih 
bank izplačanih v letu 1979. Povečanje proračuna pomeni tu- 
di 360 milijonov dodatno za negospodarske investicije. Med 
njimi so mednarodne obveznosti kot npr. za carinarnice, 
sredstva za zvezni sekretariat za zunanje zadeve to za proti- 
piratsko dejavnost. Ker so se s tem strinjale vse delegacije, 
se je tudi naša. Nadaljnje povečanje pomeni tudi 138 mili- 
jonov za izplačilo premij za mleko od 1973. do 1975. leta. To 
izplačilo je bilo pogoj SAP Vojvodine, da da soglasje na pro- 
račun. Po težkih razpravah je bilo dogovorjeno, da se za to- 
liko predvidi večji priliv po osnovi temeljnega prometnega 
davka, način razdelitve sredstev pa bo določen s posebnim 
zakonom, kar so vsi sprejeli. Končno se povečanje nanaša še 
na 55 milijonov danih za premostitev izrednih proračunskih 
težav SR Crni gori. Prvotno se večina delegacij s predlogom 
ni strinjala, končno pa so se vse delegacije. Tudi naša je da- 
la soglasje s tem, da smo zahtevali da naj bo to res izjema 
za 1978. leto to da se pripravi analiza proračunskih težav 
republik in pokrajin to tudi za našo republiko in pride z 
njo pred zbor republik to pokrajin, kar je bito sprejeto. 

čeprav je proračun povečan, bo ostala v osnutku proraču- 
na predlagana zadolžitev pri Narodni banki Jugoslavije tista, 
torej manjša kot leta 1977 in se bodo v 1978. letu tudi za 1 
milijardo zmanjšali prispevki republik in pokrajin. To so ra- 
zlogi, da je naša delegacija dala soglasje na proračun v ce- 
loti. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Določene skupne naloge in cilji politike 

dinamičnejšega in stabilnejšega razvoja  

• Nosilcem gospodarske aktivnosti je omogočeno, da pravočasno sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za čim uspešnejše opravljanje nalog razvojne politike 

• Okrepiti aktivnost za čim popolnejše funkcioniranje dogovorjenega sistema 
podpore hitrejšemu razvoju gospodarsko manj razvitih področij 

• Razvoju dejavnosti posebnega pomena bo posvečena večja pozornost 

• Pomembne novosti na področju stanovanjske gradnje 

• Pred nami je sprejem Zakona o temeljih sistema in družbeni kontrolo cen ter Zakona 
o temeljih sistema kompenzacij 

19 Točneje določena odgovornost za uresničevanje dogovorjene politike 

Po intenzivnem usklajeva- 
nju stališč o pripombah in 
predlogih skupščin republik 
in pokrajin k osnutku reso- 
lucije o uresničevanju Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978 (AS 554) je Zbor 
republik in poterajin Skupšči- 
ne SFRJ na svoji seji 27. de- 
cembra 1977 leta — sprejel 
Resolucijo za katero so se 
izjasnile vse delegacjie re- 
publik in pokrajin. S tem 
je uspešno zaključena še ena 
zapletena in odgovorna na- 
loga delegatske Skupščine 
oziroma, določeni so cilji to 
ukrepi ekonomske politike v 
naslednjem letu. 

V naših dosedanjih števil- 
kah smo pokazali vse faze 
dela za ta pomembni doku- 
ment, kot tudi vsebino osnov- 
nih pripomb, ki so bile da- 
ne na Osnutek resolucije. 
Zaradi tega bomo v tej šte- 
vilki pokazali saimo na naj- 

pomembnejše dele Resoluci- 
je, ki je rezultat konstruk- 
tivnega usklajevanja stališč 
delegacij republik to pokra- 
jin. 

OSNOVNE NALOGE 
IN CILJI RAZVOJA 

V uvodnem delu Resoluci- 
je so določene temeljne na- 
loge to cilji raizvoja v letu 
1978. Tako je med drugim 
poudarjeno, da se bodo do- 
sledno uporabljali sistemski 
to drugi sklepi in da bo 
končano sprejemanje pred- 
pisov in samoupravnih aktov 
s katerimi se naš politični 
ta družbenoekonomski sistem, 
kot tudi razmerja v združe- 
nem delu, usklajujejo z Usta- 
vo SFRJ in Zakonom o zdru- 
ženem delu. Stremeti bo tre- 
ba za doseganje takšne di- 
namike ta strukture proizvod- 
nje to razvoja v celoti, ki 
bodo omogočili uresničevanje 

plana z usklajenimi blagov- 
nodemaimimi odnosi, boljšo 
organiziranost, večjo produk- 
tivnost dela, učinkovitejše 
gospodarjenje to večje izko- 
riščanje domačih resursev za 
povečanje produktivne spo- 
sobnosti gospodarstva. 

Poleg akumulativne spo- 
sobnosti gospodarstva to iz- 
boljšanja položaja države v 
mednarodni menjavi, so v 
Resoluciji posebej določene 
naloge v zvezi z uresničeva- 
njem hitrejšega razvoja vsa- 
ke gospodarsko manj razvi- 
te republike to najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo. Da bi 
bil razvoj teh področij hit- 
rejši od povprečnega razvo- 
ja vse države oziroma, da 
bi se zmanjšale relativne raz- 
like v stopnji njihove razvi- 
tosti glede na stopnjo razvi- 
tosti države v celoti, bo okrep- 
ljena aktivnost za čim po- 
polnejše funkcioniranje do- 
govorjenega sistema podpo- 
re hitrejšemu razvoju ome- 
njenih področij in uresniče- 
ni bodo dogovorjeni dopol- 
nilni ukrepi za doseganje 
hitrejšega razvoja SAP Ko- 
sovo. 

V Resolucijo je vnešeno 
stališče o krepitvi splošne 
ljudske obrambe ta družbe- 

ne samozaščite; le-te bodo 
izgrajevane na enotnih druž- 
benopolitičnih temeljih to 
kot celovita obrambna to 
zaščitna funkcija samouprav- 
ne ' organizirane družbe. V 
Resoluciji so določeni sle- 
deči cilji, ki bi jih marali 
uresničiti v letu 1978: 

— rast družbenega proiz- 
voda skupnega gospodarstva 
od 6 do 7 odstotkov, pri 
čemer v industriji od 7 do 
8 odstotkov, v kmetijstvu pa 
3 do 4 odstotke. Takšna rast 
je zasnovana na hitrejšem 
razvoju dejavnosti posebne- 
ga pomena za skupen razvoj 
države; 

— rast zaposlenosti in 
produktivnosti dela v druž- 
benem sektorju okrog 3 od- 
stotke, s tem da se pri hit- 
rejši gospodarski rasti po- 
veča udeležba produktivnosti 
v rasti družbenega proizvo- 
da; 

— rast skupnih gospodar- 
skih investiraj v osnovna 
sredstva okrog 8 odstotkov, 
v stanovanjsko in komunal- 
no igradnjo za okrog 8,5 
odstotka in v negospodarske 
namene za cferog 3 odstot- 
ke; 

— rast obsega izvoza blaga 
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in uslug najmanj 6 odstot- 
kov in uvoz blaga in uslug 
v skladu s plačimo-bilančnim 
ustvarjenim izvozom, s tem 
da se del ustvarjenega izvo- 
za nad predvidevanji v pla- 
čilni bilanci uporabi za 
zmanjšanje deficita plačilne 
bilance dotočene za leto 1978. 

Kar zadeva uporaibo do- 
hodka je v Resoluciji spre- 
jeto načela, da del dohod- 
ka, ki ga osnovne organiza- 
cije združenega dela v go- 
spodarstvu razporejajo za 
osebne dohodke, skupne in 
Splošne družbene potrebe, 
raste počasneje od rasti 
ustvarjenega dohodka. V ve- 
zi s tem bo družbena po- 
zornost usmerjena predvsem 
na tiste organizacije združe- 
ženega dela v katerih rast 
osebnih dohodkov do zdaj 
ni biia usklajena z rsestjo 
produktivnosti dela. 

POVEČANA AKTIVNOST 
VSEH DRUŽBENIH 
SUBJEKTOV 

Razen materialnih kazalcev 
so v Resoluciji naštete nalo- 
ge na področju nadaljnjega 
razvoja družbenoekonomske- 
ga in političnega sistema. 
Tako je podčrtano, da bo 
Skupščina SFRJ najpozneje 
v prvem trimesečju 1798 iz- 
dala sistemske zakone s pod- 
ročja gospodarstva, ki še 
manjkajo. Zvezni izvršni svet 
pa bo izdal podizakonske 
akte v roku enega meseca 
po sprejetju teh zakonov, 
podzakonske akte že spreje- 
tih sistemskih zakonov pa 
do kanca prvega trimesečja 
1978 leta. 

Vsi nosilci sklepov o druž- 
beni reprodukciji bodo izda- 
li v začetku leta 1978 pro- 
grame prednostnih nalog. Z 
druge strani bo Zvezni izvrš- 
ni svet v sodelovanju s pri- 
stojnimi organi in organiza- 
cijami v federaciji, republi- 
kah in pokrajinah, proučil 
stopnjo organiziranosti zdru- 
ženega dela in samoupravno 
združevanje dela in sredstev. 
Namen tega dela je omogo- 
čiti hitrejšo preobrazbo 
odnosov na področju razšir- 
jene reporodukcije, ustreznih 
Zakonu o združenem delu. 
Med letom se bodo na rav- 
ni federacije formirale tiste 
samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje 
za katere bo ugotovljena 
potreba. 

V Resoluciji je posvečena 
posebna pozornost vprašanju 
odgovornosti v samoupravni 
družbi. S tem v zvejzi je 
poudarjeno, da bo okreplje- 
na odgovornost vseh nosil- 

cev planiranja in subjektiv- 
nih sil za razvijanje samo- 
upravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, za uresniče- 
vanje planov in programov 
razvoja in za dosledno iz- 
vajanje predposov in samo- 
upravnih aktov. 

SPODBUJANJE RAZVO- 
JA DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA 

Opredeljujoč se za proiz- 
vo&njo, ki je zasnovana na 
optimalnem izkoriščanju do- 
mačih izvorov, posebej suro- 
vin in kapacitet, je v Reso- 
luciji dan poudarek za hit- 
rejši razvoj dejavnosti poseb- 
nega pomena (to zaradi te- 
ga, ker le-ta še ni v skladu 
s predvidevanji v srednjeroč- 
nem planu). V Resoluciji je 
zaradi tega naložena naloga, 
da se čim prej sprejme do- 
govor o posebnih ukrepih 
ekonomske politike za spod- 
bujanje dogovorjenega razvo- 
ja v dejavnostih posebnega 
pomena, dogovor o kriterijih 
za usmerjanje in izkorišča- 
nje dopolnilnih tujih sred- 
stev, kot tudi dogovor o 
razvoju kapacitet za proiz- 
vodnjo in predelavo nafte. 
Končno besedilo Resoluci- 
je je dopolnjeno s stališčem 
s katerim se Zvezni izvrš- 
ni svet zavezuje, da bo, če 
v dejavnostih posebnega po- 
mena obstajajo isti ali po- 
dobni problemi kot v po- 
morski plovbi in brodo- 
gradnji, pravočasno pripra- 
vil ustrezne informacije in 
na ta način (kot v prime- 
ru pomorske plovbe in bro- 
dogradnje) sprejme ukrepe 
in akcije, o čemer bo ob- 
vestil Skupščino SFRJ. Prav 
tako je določeno, da bo ob 
predložitvi rednega poročila 
o uresničevanju srednjeroč- 
nega plana predložena poseb- 
na analiza o razvoju dejav- 
nosti posebnega pomena, 
predvsem tistih, ki posebej 
zaostajajo. Z analizo bodo 
predloženi tudi ukrepi za 
uresničevanje dogovorjene- 
ga razvoja teh dejavnosti. 

DINAMIČEN RAZVOJ 
GOSPODARSKIH 
PANOG IN PODROČIJ 

Del Resoiucije posvečen 
razvoju gospodarskih panog 
in področij so med uskla- 
jevanjem bistveno spremeni- 
li. Namen tega je bil ustvar- 
janje čim ugodnejših pogo 
jev za dinamično in stabilno 
gospodarsko rast. Sprejeta je 
bila, na primer, nova for- 
mulacija investicijske politi- 
ke v prihodnjem letu. Inve- 

sticije bodo, kot je rečeno 
v Resoluciji, predvsem 
usmerjene na izgradnjo in 
aktiviranje dogovorjenih ob- 
jektov, določenih v Družbe- 
nem planu Jugoslavije, ozi- 
roma republik in pokrajin. 
V ta namen bodo republike 
in pokrajine podpirale zdru- 
ževanje dela in sredstev ter 
sprejemale druge ukrepe in 
aktivnosti v svoje pristojno- 
sti. Z druge strani bodo s 
samoupravnim sporazumom 
bank ustvarjeni pogoji, da 
bodo banke dajale prednost 
kreditiranju investicijskih 
programov s katerimi bo 
zagotovljeno povečanje ka- 
pacitet v dejavnostih poseb- 
nega pomena. 

Namesto prvotnih kvanti- 
fikacij v razvoju agroindu- 
strijsKega kompleksa, so v 
Resoluciji podrobneje dolo- 
čena načela politike na tem 
področju. Med drugim je 
omenjeno, da bodo pravo- 
časno sprejeti ukrepi za re- 
alizacijo planirane proizvod- 
nje v živinoreji in ribištvu, 
posebej za proizvodnjo teleč- 
jega in svinjskega mesa in 
za ulov morskih rib. Prav 
tako bodo ustvarjeni pogoji 
za popolnejše aktiviranje 
potencialov hribovito-planin- 
skih področij zaradi prema- 
govanja nakopičenih težav in 
zagotavljanja stabilne rasti 
te proizvodnje. V skladu s 
planiranim povečanjem kme- 
tijske proizvodnje, bodo 
sprejeti ukrepi za izgradnjo, 
rekonstrukcijo in moderni- 
zacijo predelovalnih kapaci- 
tet, posebej skladiščnih in 
hladilnih prostorov. 

Razvoju turizma je posve- 
čena posebna pozornost, ker 
se to, za naše gospodarstvo 
izjemno pomembno področ- 
je, v zadnjih letih ne razvi- 
ja v skladu s predvidevanji 
srednjeročnega plana. Reso- 
lucija zaradi tega obvezuje 
republike in pokrajine, da 
pospešijo sprejemanje ukre- 
pov za pospeševanje razvoja 
turizma, za ustvarjanje bolj- 
ših pogojev gospodarjenja in 
za krepitev konkurenčne spo- 
sobnosti turizma. 

Republike in pokrajine bo- 
do praiv tako pospeševale 
združevanje dfeila in sredstev 
zainteresiranih organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti za razvoj tujega tu- 
rizma. Poudarjena je tudi po- 
treba, da banke z dogovori 
določijo možnosti reprogra- 
miranja obveznosti s področ- 
ja turizma, s čimer bi pri- 
spevali k zmanjšanju njiho- 
ve visoke zadolžitve. 

Interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino mo- 
rajo z dogovorom določiti 
ukrepe za pospeševanje de- 
viznega priliva od turizma z 
namenom krepitve konkuren- 
čne sposobnosti turističnega 
gospodarstva na mednarod- 
nem trgu. 

Na področju stanovanjske 
graditve so predvidene po- 
membne novosti. Stroški 
gradnje naj bi bili sprejem- 
ljivejši in bodo izločeni iz 
stroškov infrastrukture. Za- 
hvaljujoč učinkovitemu funk- 
cioniranju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in ustvar- 
janju zadovoljivih pogojev za 
angažiranje osebnih sredstev 
občanov za nakup in gradnjo 
stanovanj bo pospešena sta- 
novanjska gradnja. Istočasno 
bodo raziskane možnosti, da 
se sredstva angažirajo tudi 
za pridobitev pravice upora- 
be stanovanja v družbeni last- 
nini. 

Raizvoj samostojnega oseb- 
nega dela bo pospešil fiskal- 
no in kreditno politiko, sti- 
mulativni ukrepi za razvoj 
malega gospodarstva pa bo- 
do urejeni tudi s samouprav- 
nimi sporazumi bank v okvi- 
ru ivzajanja kreditno-mone- 
tarne politike. 

ŠIRŠE MOŽNOSTI 
ZAPOSLOVANJA 

Dinamičnejša stopnja zapo- 
slovanja — kakor je rečeno 
v Resoluciji — zahteva ures- 
ničevanje zadovoljivih pogo- 
jev za hitrejše odpiranje no- 
vih delovnih mest z angaži- 
ranjem sredstev v osebni la- 
sti občanov, vključujoč tudi 
devizna sredstva delavcev za- 
časno zaposlenih v tujini. Ta 
cilj bo mogoče doseči z raz- 
vijanjem raznih oblik sode- 
lovanja z družbenim sektor- 
jem. 

Da bi takšno politiko čim 
bolj dosledno izvajali, je v 
Resolucijo vnešeno novo sta- 
lišče, v katerem je rečeno, 
da bo s predpisi federacije in 
drugimi ukrepi treba podpi- 
rati skupna vlaganja v drža- 
vi, vključujoč tudi vlaganja 
tujih partnerjev, zaradi ust- 
varjanja pogojev za poveča- 
no zaposlenost. Tega se velja 
posluževati predvsem na pod- 
ročjih, kjer je problem zapo- 
slenosti še bolj prisoten. Re- 
publike in pokrajine bodo s 
svojimi ukrepi prav tako pri- 
spevale k podpiranju takšnih 
skupnih vlaganj. V zvezi s 
tem bodo pristojni organi 
sprejeli ukrepe za uresniče- 
vanje družbenega dogovora o 
temeljih skupne politike za- 
poslovanja v SFRJ. 
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POLITIKA CEN IN 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Po tistem delu r Resoluciji 
v katerem so določene naloge 
in ukrepi politike do gospo- 
darsko manj razvitih podro- 
čij in področja razporejanja 
in delitve dohodka, je na vr- 
sti del, ki je .izzval poseibno 
žive razprave med usklajeva- 
njem stališč delegacij repub- 
lik in pokrajin. To je tudi ra- 
zumljivo, če vemo, da je ures- 
ničevanje ekonomske stabili- 
zacije neposredno odvisno od 
politike cen, življenjskega 
standarda delovnih ljudii, 
funkcioniranja enotnega ju- 
goslovanskega tržišča in po- 
spešitev procesa samouprav- 
nega združevanja dela in 
sredstev (posebej med pro- 
izvodno in prometno sfero). 

Spremembe, ki so vnešene 
v končno besedilo Resolucije, 
so stremele za tem, da prok- 
lamirana načela politike v 
omenjenih področjih dopol- 
nijo s formuliranjem kon- 
kretnih ukrepov. Tako je 
tnesd drugim določeno, da bo 
ido konca prve polovice leta 
1978. z dogovorom federacije, 
republik in pokrajin določen 
program aktivnosti in ukre- 
pov za zmanjšanje stopnje 
zadolženosti gospodarstva. 
Zvezni izvršni svet bo pravo- 
časno sprožil pobudo za spre- 
jem tega dogovora. Z druge 
strani boido z dogovorom istih 
subjektov določili osnovne 
elemente politike obrestnih 
stopenj. 

Kar zadeva gibanje cen in 
življenjskih stroškov, je bilo 
usklajeno stališče, da bo tre- 
ba v prihodnjem letu ust- 
varjati pogoje, da bi bila 
rast nižja od dosežene v le- 
tu 1977. Poudarjena je tudi 
potreba, da se, upoštevajoč 
načelo selektivnosti, precej 
zmanjša rast cen uslug. To 
ibo določeno z dogovorom 
Zveznega izvršnega sveta in 
izvršnih svetov republik in 
pokrajin. Pomembna dopolni- 
tev je tista, v kateri je reče- 
no, da bo do konca prvega 
trimesečja 1978 sprejet zakon 
o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen. Zakon 
o temeljih sistema kompen- 
zacij pa naj bi bil sprejet 
tekom leta. 

Ce k temu dodamo še vrsto 
drugih akcij, ki so določene 
z Resolucijo, lahko zaključi- 
mo, kot je bilo rečeno med 
usklajevanjem stališč, da je 

zdaj jasneje določena odgo- 
vornost vsakega dejavnika pri 
uresničevanju politike zmanj- 
ševanja inflacije in stabiliza- 
cije gospodarstva. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Uresničevanju pogojev za 
izboljšanje zunanjetrgovinske 
menjave in raznim oblikam, 
ekonomskega sodelovanja na- 
še države s tujino je posve- 
čena posebna točka Resoluci- 
je,. To je obenem tudi točka 
okrog katere je najdlje tra- 
jalo usklajevanje stališč o 
tem izredno pomembnem in 
občutljivem gradivu. Po ar- 
gumentirani in konstruktivni 
razpravi, je bilo sprejeto sta- 
lišče, da bo izve®, kot eden 
najpomembnejših faktorjev 
dinamike gospodarske rasti, 
povečan po predvidevanju v 
Resoluciji (najmanj 6 odstot- 
kov) in da naj bo uvoz uskla- 
jen s tako ustvarjenimi pla- 
čulnobilančnimi možnostmi 
in da se na ta način zmanj- 
ša deficit tekoče plačilne bi- 
lance. 

Glede izvoza je rečeno, da 
bo njegovo povečanje pospe- 
šeno z dogovorjenimi ukrepi 
v skladu s politiko ekonom- 
skih odnosov s tujino in to 
v interesnih skupnostih in or- 
ganizacijah združenega dela, 
kot tudi s strani vseh drugih 
nosilcev ekonomske politike. 
Resolucija zaveziuje vse sub- 
jekte, da v letu 1978 sprej- 
mejo programe substitucije 
uvoza zaradi razvoja takšne 
proizvodnje in izgradnje, ozi- 
roma dograjevanja tistih ob- 
jektov, s katerimi bo naj- 
prej zagotovljena ekonomska 
raoionalna zamenjava uvoza. 
S takšno politiko bo še na- 
prej dana podpora rasti iz- 
voza tistemu blagu, ki ust- 
varja neto devizni efekt. 

V skladu z ostalimi načeli 
politike ekonomskih odnosov 
s tujino, so v Resoluciji kon- 
kretizirane naloge in ukrepi 
vseh subjektov, ki so udele- 
ženi v zunanjetrgovinski me- 
njavi. Tako je med drugim 
rečeno, da bo s samouprav- 
nim sporazumom v republi- 
ških in pokrajinskih skupno- 
stih za ekonomske odnose s 
tujino treba določiti način in 
postopek s katerimi bodo te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela usklajevale 
uvoz, ne samo s potrebami 
proizvodnje in preskibljeno- 
stjo trga, ampak tudi z giba- 

nji izvoza in plačilnimi mož- 
nostmi, ki iz tega izhajajo. 
Prehodno osnovo bi pri tem 
predstavljali enotni kriteriji, 
ki so določeni s samouprav- 
nim sporazumom v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino. Prav 
tako je poudarjeno, da bodo 
republiške in pokrajinske 
skupnosti nadaljevale začeto 
bilansiranje uvoza in izvoza 
v okviru organizacij združe- 
nega dela. 

Zaščiti domače proizvodnje 
je dan velik pomen. Zaradi 
tega bo carinska politika v 
funkciji razvojne politike in 
politike ekonomske stabiliza- 
cije, pri čemer se bodo izva- 
jale takšne spremembe v 
strukturi carinske zaščite, s 
katerimi bo predelovalna in- 
dustrija — pred vsem tista, 
katere rentabilnost je zasno- 
vana na uvozu delov, repro- 
materiala in surovin — us- 
merjena na racionalno sub- 
stitucijo uvoza. Na drugi stra- 
ni bo treba nadaljevati s po- 
litiko zniževanja carin in dru- 
gih davščin pri uvozu speci- 
fične opreme s planom pred- 
videne dejavnosti posebnega 
pomena, posebej če te opre- 
me ne proizvajamo doma in 
ustreza kriterijem Družbene- 
ga plana Jugoslavije. 

Eden pomembnih pogojev 
uresničevanja ciljeiv in nalog 
skupne devizne politike v ok- 
viru globalne politike eko- 
nomskih odnosov s tujino — 
je poudarjeno v Resoluciji — 
je pravočasno dogovarjanje 
republiških in pokrajinskih 
skupnosti v Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, usklaje- 
vanje stališč v postopku pri- 
pravljanja planov republik in 
pokrajin, ugotavljanje načina 
uresničevanja teh načrtov in 
dajanje mnenja Zveznemu iz- 
vršnemu svetu o predlogih 
za reguliranje zuinanjeeko- 
nomskih odnosov in o pred- 
logih . ukrepov na tem pod- 
ročju. 

In končno, Zvezni izvršni 
svet bo v zaičetku leta 1978. 
določil kriterije za ukrepe, 
ki jih mora pristojen repub- 
liški ali pokrajinski organ 
sprejeta, če pride do odsto. 
panj pri izvrševanju projek- 
cij plačiino-bilančnih in de- 
vizno-bilančnih pozicij repub- 
lik oziroma pokrajin v enot- 
ni projekciji plačilne in de- 
vizne bilance Jugoslavije. To 
stališče je dopolnjeno s for- 
mulacijo s katero je poudar- 

jeno, da bo pri tesn upošteva- 
na trenutna konjunktura gi- 
banja pri določenih proizvo- 
dih iza izvoz, kot tudi drugi 
momenti v zvezi z izvozni- 
mi možnostmi. 

POČASNEJŠA RAST 
DENARNE MASE OD 
RASTI DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

Naloga monetamo-kreditne 
politike je, da pomaga uresni- 
čevati cilje, ekonomske politi- 
ke v letu 1978. Zaradi tega je, 
na primer, dogovorjeno, da 
stopnja rasti denarne mase 
ne bo prešla stopnje rasti 
družbenega proizvoda. Razen 
tega bodo instrumenti za re- 
guliranje denarne mase in 
metodologija njenega sprem- 
ljanja prilagojeni spremem- 
bam v sistemu planiranja in 
v kreditnem ter denarnem si- 
stemu. S tem bo pospešen 
proces sprememb družbeno- 
ekonomskih oidnosov v izva- 
janju denarnokrediitnih in 
bančnih poslov. 

Selektivno kreditiranje go- 
spodarstva predstavlja enega 
bistvenih načel monetarno- 
kreditne politike v prihod- 
njem letu. Resolucija obvezu- 
je banke, da podpišejo spo- 
ralzume o tem kreditiranju 
in o pogojih kreditiranja 
prednostnih nalog najpozneje 
dva meseca po sprejetju skle- 
pa o uresničevanju ciljev in 
nalog skupne emisije, denar- 
ne in devizne politike in skup- 
nih temeljev kreditne politi- 
ke v letu 1978. Ce sporazumi 
ne bodo pravočasno sklenje- 
ni bo Zvezni izvršni svet, na 
predlog Narodne banke Ju- 
goslavije, postopl v skladu 
s 24. členom Zakon o denar- 
nem sistemu. Resolucija v 
zaključnem delu našteva na- 
loge, ki bi jih kazalo uresni- 
čiti na ostalih področjih druž- 
benoekonomskega življenja. 
Tako je poudarjeno, da se bo 
nadaljevala organizirana ak- 
tivnost pri nadaljnji krepitvi 
obrambnih priprav, pri do- 
grajevanju in izpopolnjevanju 
planov za obrambo na vseh 
ravneh. Zveznemu izvršnemu 
svetu pa je naloženo, da do- 
loči konkretne programe iz- 
vajanja novih sistemskih re- 
šitev v zvezi s položajem 
državne uprave v celoti in 
še posebej zvezne uprave. In 
končno predvideno je tudi 
pospešeno izgrajevanje skup 
nega družbenega sistema in- 
formiranja. 

8 poročevalec 



IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
" •• •' ' ' ' 

Obvezna uporaba določb o delitvi dohodka  

• Vse določbe Zakona o združenem delu o ugotavljanju celotnega prihodka, razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka ter o delitvi sredstev za osebne dohodke se morajo 
uporabljati od 1. januarja 1978 dalje 

• Stalno moramo spremljati izvajanje sprejetih samoupravnih splošnih aktov in si 
prizadevati, da nekatere njihove rešitve še bolj izpopolnimo 

• Ob izplačilu akontacij, osebnih dohodkov za januar bo Služba družbenega knjigo- 
vodstva ugotavljala, če je posamezna teme-ljna organizacija sprejela samoupravni 
splošni akt o osnovah in merilih za delitev osebnih dohodkov 

$ Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja Zakona o združenem delu je 
delegate seznanila s perečimi vprašanji in problemi uresničevanja tega Zakona 

Po letu dni dela je Komi- 
sija Skupščine SFRJ za spre- 
mljanje izvajanja Zakona o 
združenem delu strnila rezul- 
tate svojega dela. Ob koncu 
leta 1977 so delegati Zvezne- 
ga zbora in Zbora republik 
in pokrajin ter vsd, ki so so- 
delovali pri delu Komisije, 
dobili Informacijo o aktual- 
nih vprašanjih in problemih 
uresničevanja Zakona o zdru- 
ženem delu. 

Na skupni seji obeh zbo- 
rov Skupščine SFRJ, ki je bi- 
la 27. decembra 1977, so de- 
legati poslušali uvodno ob- 
razložitev predsednika Komi- 
sije. 

Po razpravi o Informaciji 
v Zveznem zboru so delega- 
ti sprejeli sklepe. 

ŠIROKA DRUŽBENA 
AKTIVNOST 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ v svojih sklepih oce- 
njuje, da je pri sedanjem 
uresničevanju Zakona o zdru- 
ženem delu, kljuib nekaterim 
razlikam tako glede uveljav- 
ljanja kot doseženih uspehov, 
razvita široka samoupravna, 
politična ki splošna družbe- 
na dejavnost. Posebna kvali- 
teta te aktivnosti je, da ures- 
ničevanje novih družbenoeko- 
nomskih temeljev dela in po- 
slovanja v organizacijah zdru- 

ženega dela poteka na pobu- 
do in s prizadevanji združe- 
nih delavcev samih zaradii 
njihovega lastnega spoznanja, 
da je izvajanje Zatona o 
združenem delu njihov teme- 
ljni interes in pogoj za hit- 
rejši razvoj samoupravljanja 
ter napredek vse družbene 
skupnosti. 

VSEBINSKO SPREMI- 
NJANJE DRUŽBENO- 
EKONOMSKIH 
ODNOSOV 

Zbor meni, kakor so de- 
legati zapisali v sklepih, da 
mora pri nadaljnji aktivno- 
sti uresničevanja Zakona o 
združenem delu priti do iz- 
raza spoznanje, da je v se- 
danji fazi našega razvoja do- 
sledna uveljavitev določb 
ZZD ena od najpomembnej- 
ših nalog. Jedro te aktivnosti 
mora biti usmerjeno k 
vsetw.ii itemu spreminjanju 
družbeno ekonomskih odno- 
sov. Posebej k nadaljnjemu 
.izpopolnjevanju in konkreti- 
zaciji odnosov pri pridobiva- 
nju, razporejanju in delitvi 
dohodka. 

Temeljno merilo za uresni- 
čevanje Zakona o združenem 
delu mora postati nadaljnja 
krepitev samoupravnega po- 

imiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
I SKLEPI ZVEZNEGA ZBORA O PEREČIH 
i VPRAŠANJIH IN PROBLEMIH 
g URESNIČEVANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM 
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ložaja delavcev v proizvodnji, 
družbeni reprodukciji in v 
vsej družbi. 

Ob takem cilju morajo 
skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovi izvršni 
organi, družbeni pravobranil- 
ci samoupravljanja, sodišča 
adruženega dela in dragi pri- 
stojni organi, Sindikat in dru- 
ge družbenopolitične organi- 
zacije, v okviru svojih pra- 
vic, dolžnosti in odgovorno- 
sti, sprejeti ukrepe, dati po- 
bude in vzpodbujati delo za 
ustvarjanje nujnih pogojev, 
ki bodo zagotovili kar naj- 
bolj dosledno uresničevanje 
dohodkovnih odnosov v zdru- 
ženem delu. 

Uresničevanje Zakona o 
zdraženem delu je dolgoro- 
čen proces. Zaradi tega mo- 
ramo nenehno spremljati iz- 
vajanje sprejetih samouprav- 
nih splošnih aktov in si pri- 
zadevati za izpopolnitev po- 
sameznih rešitev v njih. 

Zbor prav tako meni, da 
nadaljnje aktivnosti pri ures- 
ničevanju Zakona o združe- 
nem delu ne moremo ločeva- 
ti od reševanja tekočih druž- 
benoekonomskih vprašanj, 
stabilizacije gospodarstva, 
uresničevanja proizvodnih 
programov in produktivnosti 
dela tako v posamezni orga- 
nizaciji združenega dela kot 
v diružbi sploh. 

UPORABA DOLOČB 
0 DOHODKU 

Zbor ugotavlja, da je do- 
slej največ temeljnih organi- 
zacij združenega dela spreje- 

lo samoupravne splošne akt« 
o osnovah in merilih za de- 
litev sredstev za osebne do- 
hodke delavcem, ki so sklad- 
ne določbam Zakona o zdru- 
ženem delu. V tistih temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela, ki doslej še niso izved- 
le postopka usklajevanja ta- 
kih samoupravnih splošnih 
aktov, pa so naredili že veli- 
ko. Zaznamo lahko, ob anga- 
žiranju Sindikatov in drugih 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, dokajšnja prizadevanja, 
da bi čimprej sprejeli ustrez- 
ne akte. Pričakujejo torej 
lahko, da bomo to pomemb- 
no družbeno nalogo uspeš- 
no izpeljali. 

Zbor zahteva, da moramo 
po 1. januarju 1978, kakor je 
posebej določeno v Zakonu 
o združenem delu, uporablja-. 
ti njegove določbe o ugotav- 
ljanju celotnega prihodka, 
razporejanju dohodka in či- 
stega dohodka in o delitvi 
sredstev za osebne dohodke 
delavcev. 

Prav tako sklepi Zbora do- 
ločajo naloge tistim temelj, 
nim organizacijam združene- 
ga dela, ki menijo, da rešit- 
ve v njihovih sedanjih samo- 
upravnih splošnih aktih o 
osnovah in merilih za deli- 
tev sredstev za osebne dohod- 
ke delavcev ne odstopajo od 
vsebinskih opredelitev Zako- 
na o združenem delu. Te te- 
meljne organizacije morajo 
namreč v samoupravni odlo- 
čitvi, ki jo pošljejo pristoj- 
nim organom, ugotoviti, da 
so njihovi samoupravni sploš- 
ni akti skladni <z Zakonom 
o združenem delu. 

poročevalec 
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OBVEZNOSTI 
DRUŽBENIH ORGANOV 

Pri izpolnjevanju svojih za- 
konskih. pooblastili in odgo- 
vornosti bo Služba družbene- 
ga knjigovodstva, ob izplači- 
lu akontacij osebnih dohod- 
kov za mesec januar 1978. 
teta (ter za prihodnje mese- 
ce) ugotavljala, če je posa- 
mezna temeljna organizacija 
združenega dela sprejela sa- 
moupravni splošni akt o os- 
novah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke 
delavcem v skladu z Zako- 
nom o združenem delu. Za 
vse tiste temeljne organizaci- 
je, ki niso posebej usklajeva- 
le teh samoupravnih aktov 
pa bo preverjala, če so spre- 
jele samoupravno odločitev 
k oceno, da veljavni samoup- 
ravni sporazum ustreza vse- 
binskim opredelitvam Zakona 
o združenem delu. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva bo glede teh svojih 
opažanj, ugotovitev in tudi 
o sprejetih ukrepih obvešča- 
la skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti in njihove iz- 
vršne organe, družbene pra- 
vobranilce samoupravljanja 
ta druge pristojne organe, 
Sindikat ta druge družbeno- 
politične organizacije, je za- 
pisano na koncu sklepov 
Zveznega zbora. 

OCENE DOSEDANJEGA 
DELA 

Obširna Informacija Komi- 
sije je, gledano v celoti, sin- 
tetizirana ocena dosedanjih 
izkušenj pri izvajanju Zako- 
na o združenem delu. V 
njej so analizirana posamez- 
na pereča vprašanja ta pro- 
blemi družbenoekonomskih 
odnosov ter samoupravnega 
organiziranja v združenem 
delu. Posebej Informacija 
osvetljuje problematiko do- 
hodkovnih odnosov. Prinaša 
pa tudi kratek pregled dela 
Komisije. 

Informacija ugotavlja, da 
po sprejetju Zakona o zdru- 
ženem delu — v letu dni 
— v vsej naši državi, v vseh 
celicah združenega dela in 
v vsaki družbenopolitični 
skupnosti poteka dinamična 
družbena aktivnost za pre- 
obrazbo odnosov v združe- 
nem delu in v družbi, za 
zagotavljanje pogojev za to 
preobrazbo ta za uresniče- 
vanje večje družbene produk- 
tivnosti, boljšega gospodarje- 
nja ta uspešnejšega uresni- 
čevanja samoupravno dogo- 
vorjenih ciljev in nalog, ki 
preobrazbo in za uresniče- 

Ta dejavnost, kakor ome- 
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nja Informacija, se vse bolj 
razširja ta poglablja ta ved- 
no bolj prehaja h konkret- 
nejšim vprašanjem. Prehaja 
v ugotavljanje in izvajanje 
povsem določenih funkcio- 
nalnih rešitev, h konkretne- 
mu preučevanju usklajenosti 
teh rešitev s sistemskimi te- 
melji, zapisanimi v Zakonu 
o združenem delu oziroma s 
samoupravno dogovorjenima 
opredelitvami. Drugače reče- 
no, kako, na kakšen način 
ta s kakšno dinamiko naj 
spreminjamo sedanje odnose 
in kako naj razrešimo objek- 
tivne ta subjektivne ovire, 
ki v določeni sredini zavi- 
rajo ali otežujejo uresniče- 
vanje preobrazbe. 

Prizadevanja za izvajanje 
Zakona so v tem družbe- 
nem trenutku v vzponu. 
Usmerjena pa so na spremi- 
njanje temeljev ta odnosov. 
S tem se ponovno potrjuje 
čvrsta ta jasna odločenost 
velike večine delavcev ta de- 
lovnih ljudi, da delajo v 
skladu s strateškimi oprede- 
litvami pri nadaljnji izgrad- 
nji socialistične samouprav- 
ne družbe. 

Informacija v nadaljevanju 
omenja, da se je pri seda- 
nji družbeni preobrazbi ne- 
dvoumno izkristalizirala rde- 
ča nit vsega delovanja. V 
tem družbenem trenutku mo- 
ramo namreč utreti pot no- 
vim dohodkovnim odnosom. 
Prav ti tvorijo jedro za 
drugačen družbenoekonom- 
ski položaj delavca. Pri tem 
pa so odločilnega pomena 
spremembe, ki jih v svojih 
sistemskih rešitvah prinaša 
Zakon o združenem delu. 

S popolno uveljavitvijo no- 
vih dohodkovnih odnosov 
bo zagotovljen družbeno- 
ekonomski temelj, ki tvori 
vsebino samoupravnega po- 
ložaja delavca. To bo obe- 
nem tudi družbenoekonom- 
ska »hrbtenica«, ki je eden 
od temeljnih pogojev, da 
bo združeni delavec motivi- 
ran s svojim lastnim intere- 
som, za uresničevanje nepo- 
srednega, skupnega ali sploš- 
nega družbenega interesa. 
Zainteresiran bo, da odloča 
o družbeni reprodukciji ta o 
vseh odnosih v družbi. 

AKTUALNA VPRAŠANJA 
DRUŽBENE 
PREOBRAZBE 

Informacija ugotavlja, da je 
v sedanjem družbenem 
trenutku nujno potrebno iz- 
delati ta obenem uporabljati 
operacionalizirane družbeno- 
ekonomske temelje dohod- 

kovnih odnosov. Po drugi 
strani moramo nadalje izpol- 
njevati te temelje s praktič- 
nimi spoznanji. Tega kora- 
ka v družbenoekonomskem 
položaju ne moremo več 
odlagati. Ne samo zaradi 
rokov, ki jih predpisuje Za- 
kon o združenem delu, tem- 
več tudi zaradi tega, ker 
ne moremo drugače več 
uspešno reševati tekočih 
družbenoekonomskih vpra- 
šanj, zagotoviti dobro go- 
spodarjenje ta družbenoeko- 
nomski razvoj. Zamenjati 
moramo torej neustrezne 
družbenoekonomske temelje z 
dohodkovnimi odnosi. 

Vsako zamujanje pri izde- 
lavi ta funkcionalni operacio- 
nalizaciji temeljev dohodkov- 
nih odnosov ta vsak poskus 
zavlačevanja njihovega izva- 
janja, bi dejansko pomenil 
tudi zavlačevanje uresničeva- 
nja družbenoekonomskih po- 
gojev, da združeni delavec 
uresničuje svojo pravico de- 
la z družbenimi sredstvi.^ 

Sedanji trenutek družbene 
preobrazbe, ugotavlja Infor- 
macija, zahteva vsestransko 
aktivnost vseh družbenih 
subjektov, ki imajo svoje 
dolžnosti, naloge ta odgovor- 
nosti pri preobrazbi. Obenem 
zahteva visoko stopnjo de- 
lovne pripravljenosti. Z dru- 
gimi besedami povedano se 
morata ves naš družbenopo- 
litični in strokovni potenci- 
al, ki je na voljo združe- 
nemu delu in naši skupno- 
sti, v tem trenutku akcijsko 
in ustvarjalno vključiti ^ v ak- 
tivnosti, ki jih narekuje iz- 
peljava ta uporaba temeljev 
dohodkovnih odnosov v druž- 
benoekonomski praksi. 

POJAV! ČAKANJA IN 
OMAHOVANJA 

Informacija tudi poudarja, 
da moramo v družbeni aktiv- 
nosti pri izdelavi ta uporabi 
dohodkovnih odnosov poseb- 
no pozornost nameniti po- 
javom neodločnosti, omeho- 
vanja in oportunistionega 
čakanja. V teh primerih mo- 
ramo storiti vse za odpravo 
teh pojavov oziroma za pre- 
prečitev vzrokov, ki so pri- 
peljali do takega obnašanja. 
Drugače se lahko zgodi, da 
bodo prav taki pojavi nače- 
li, oslabili ali morda celo 
zavrli akcijsko pripravljenost 
in sposobnost za uresničitev 
preobrazbe. Še posebej v ti- 
stih delovnih ta družbenih 
sredinah, kjer takim poja- 
mm ne posvečajo dovolj po- 
zornosti ta jih pravočasno 
ne razkrivajo ter ne Odpra- 
vijo že pri koreninah. 

Vzroki takih pojavov v 

družbeni praksi so različni 
ta pogojeni z objektivnimi ta 
subjektivnimi faktorji. Toda, 
kakor omenja Informacija, 
v sedanjem družbenem tre- 
nutku do teh pojavov naj- 
pogosteje prihaja v tistih 
delovnih in družbenih sredi- 
nah, kjer se posamezniki 
prepočasi osvobajajo okov 
preživetih ekonomskih kate- 
gorij, pravnih institutov ta 
institucij ter raznih tetono- 
organizaeijskih modelov ta 
doktrin. Do podobnih nega- 
tivnih pojavov lahko priha- 
ja tudi tam, kjer se posa- 
mezni poslovodni ta strokov- 
ni delavci prepočasi osvoba- 
jajo poslovne mentalitete, 
načina dela ta obnašanja v 
poslovanju, kar ima svoje 
jedro v preživetih družbeno- 
ekonomskih temeljih kot so 
na primer lastniške in dru- 
ge oblike monopola nad 
upravljanjem s sredstvi 
družbene reprodukcije. 

Slabost, ki spremlja delo 
pri uresničevanju družbene 
preobrazbe je tudi norma- 
tivistačen pristop, ki vso druž- 
benoekonomsko preobrazbo 
izvaja s formalno-pravnim 
usklajevanjem samoupravnih 
splošnih aktov z določbami 
Zakona o združenem delu. 

IZPOPOLNITEV 
DOHODKOVNIH 
ODNOSOV 

Informacija nato zelo po- 
drobno osvetljuje nekatera 
pereča vprašanja ta prinaša 
tudi razlago uporabe novih 
dohodkovnih odnosov v druž- 
beni praksi. Med drugim to 
gradivo ugotavlja, da pri 
uresničevanju oziroma izvaja- 
nju te temeljne rešitve Zako- 
na o združenem delu prihar 
ja do mnogih težav. Nastaja- 
jo predvsem zaradi pritiska 
konservativnih, posebej last- 
niških pojmovanj in intere- 
sov. Po teh tolmačenjih pri- 
dobivajo dohodek poleg te- 
meljne tudi delovna in se- 
stavljena organizacija, banka 
ali poslovna skupnost. Tak 
način ugotavljanja dohodka, 
kakor poudarja Informacija, 
dejansko ne izhaja iz temelj- 
ne organizacije združenega 
dela ta njenega deleža pri 
ustvarjanju vrednosti. 

Posebno pozornost Infor- 
macija namenja uporabi te- 
meljev dohodkovnih odnosov 
pri skupnem ustvarjanju do- 
hodka. Poudarja, da je to 
ena od pomembnih novosti 
dohodkovnih odnosov. Z iz- 
peljavo teh temeljev so ust- 
varjene izhodiščne sistemske 
osnove za nadaljnje združe- 
vanje in povezovanje organi- 
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racij združenega dieJa na te- 
melju združevanja dela in 
sredstev v širše celote. Na 
temelju stopoostii pri ustvar 

jamju, pridobivanju In razpo- 
rejanju dohodka, ki sloni na 
trajnem poslovnem sodelova- 
nju in združevanju sredstev 

družbene reprodukcije, je 
možen nadaljnji proces po- 
družbljanja združenega dela. 
Obenem je to tudi pogoj za 

premagovanje tržne stihije t 
odnosih med organizacijami, 
ki skupaj ustvarjajo, pridobi- 
vajo in razporejajo dohodeik. 

NOVI PREDPISI 

Nadaljnje izpopolnjevanje sistema revalorizacije 

osnovnih sredstev 

• Od obveznosti revalorizacije so izvzeta tudi sredstva, ki so zaradi dograjevanja ali 
rekonstrukcije izven uporabe, kar je doslej veljalo samo za sredstva v gradnji 

m Če se spremeni uradni tečaj dinarja, je vrednost vseh sredstev, ki se pridobivajo iz 
zunanjih kreditov zmanjšana za vrednost tečajnih razlik 

• Revalorizacijo gozdov bi opravili z uporabo koeficientov določenih z indeksi cen 
lesne mase, ki jo vsebuje gozd 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v raz- 
pravo in sprejem Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o re- 
valorizaciji osnovnih sredstev 
in sredstev skupne porabe 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, z Osnutkom zakona 
(AS—579). Sprejetje tega za- 
kona je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora. 

S predloženimi sprememba- 
mi ln dopolnitvami so točne- 
je opredeljene posamezne do- 
ločbe veljavnega Zakona, bo- 
lje razrešuje posamezna vpra- 
šanja, bolj izpopolnjen je 
sam sistem revalorizacije, na- 
rejeno je tudi terminološko 
usklajevanje z Zakonom o 
združenem delu. 

Zakon o revalorizaciji os- 
novnih sredstev in sredstev 
skupne porabe je bil sprejet 
sredi leta 1975. Na osnovi 
tega so vsi uporabniki druž- 
benih sredstev 31. decembra 
tega leta izvedli revalorizaci- 
jo, to je usklajevanje knji- 
govodskih vrednosti osnovnih 
sredstev in sredstev skupne 
porabe s tržnimi cenami teh 
sredstev. Od tedaj je revalo- 
rizacija obvezala na koncu 
vsakega leta, če je ugotovlje- 

no, da je med knjigovodsko 
vrednostjo osnovnih sredstev 
in sredstvi skupne porabe ter 
njihovimi tržnimi cenami ob- 
stajajo razlike večje od 10 
odstotkov. 

Izvajanje permanentne re- 
valorizacije se je pokazalo 
kot pomemben družbenoeko- 
nomski ukrep s katerim je 
zagotovljena reprodukcija re- 
alnih vrednosti družbenih 
sredstev in zaščita družbenih 
interesov v prometu. Omogo- 
ča tudi usklajevanje razme- 
rij med posameznimi oblika- 
mi porabe (ločitev stroškov 
enostavne od stroškov raz- 
širjene reprodukcije) ter us- 
merja obdavčenje in delitev 
dohodka. 

IZVZETJE 
REVALORIZACIJE 

V sedaj veljavnem zakonu 
je določeno, da so od ob- 
veznosti revalorizacije izvze- 
ta osnovna sredstva in sred- 
stva skupne porabe v grad- 
nji. će gradnja sredstev traja 
več feot dve leti se revalori- 
zirajo ko so sposobna za 
opravljanje funkcije kateri so 
namenjena. Z dopolnitvijo, ki 
je sedaj piređvidena, da tudi 
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za sredstva, ki so zaradi do- 
graditve ali rekonstrukcije iz- 
ven uporabe, ni obvezna re- 
valorizacija. To zaradi tega 
ker za vlaganja, ki imajo ka- 
rakter investicij, dograditev 
ali rekonstrukcija objektov 
pa včasih traja tudi dlje kot 
dve leti. 

V sedaj veljavnem Zakonu 
je določeno, da se vsota re- 
zultatov revalorizacije pred 
vpisom v vire sredstev zmanj- 
šajo za vrednost tečajnih raz- 
lik za opremo uvoženo na 
kredit iz tujine. Vendar se 
tuji krediti večkrat uporab- 
ljajo za nabavo domače opre- 
me, za gradnjo gradbenih 
objektov in za nabavo os- 
novne črede in osnavljanje 
dolgoletnih nasadov. Vpraša- 
nje tečajnih razlik ni torej 
aktualno samo za opremo, ki 
je uvožena na kredit iz tu- 
jine, ampak tudi za vsa 
sredstva, ki so kupljena na 
ta način. 

Da bi to vprašanje lahko 
rešili _ je v Osnutku zakona 
predvideno, da predstavlja 
osnovo revalorizacije sred- 
stev, ki so pridobljena iz tu- 
jih kreditov, nabavna ozito- 
ma odpisana vrednost, 
zmanjšana za vrednost tečaj- 
ne razlike, če so tečajne raz- 
like vsebovane v teh vred- 
nostih. Za gradbene objekte 
in dolgoletne nasade pred- 
stavljajo osnovo za revalori- 
zacijo vrednosti zmanjšane za 
stroške preskrbe in urejanja 
zemljišča, ki je zaobseženo 
z gradnjo objekta ali nasada. 

IZENAČEVANJE 
PRAKSE 

Revalorizacija je obvezna 
po veljavnem Zakoniu, če je 
razlika med tržnimi cenami 
in nabavnimi vrednostmi 
sredstev večja od 10 odstot- 
kov. Vendar dosedanja pra-, 
ska kaže, da se ta razlika 
ne uresničuje pri vseh sred- 
stvih v obdobju enega leta, 
ampak v obdobju dveh ali 
več let (kadar je rast cea 
počasnejša). 

V zvezi s tem Osnutek za- 
kona predlaga spremembo po 
kateri Zvezni zavod za sta- 
tistiko ugotavlja tudi indekse 
cen v razmerju na leto 1975. 
Na ta način bo olajšano delo 
uporabnikom družbenih sred- 
stev glede ugotavljanja čast- 
like, ki je večja od 10 od- 
stotkov in zagotavlja točnusifc 
odrejanja teh razlik. Glede 
na to, da se indeksi cen do- 
ločajo po ravni cen pretekle- 
ga leta. 

Prav tako je, zaradi izena- 
čevanja prakse revalorizacije 
gozdov na območjih na ka- 
terih veljajo določbe zvezne- 
ga Zakona, predložena spre- 
memba s katero je določe- 
no, da se revalorizacija goz- 
dov opravi z uporabo koefi- 
cientov, določenih v indeksih 
cen lesne mase, ki jo vsebu- 
je gozd. Takšna metoda re- 
valorizacije je v uporabi na 
Hrvatskem ter Bosni in Her- 
cegovini in bo na ta način 
praksa izenačena. 
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Vrednostni papirji - instrument za zamenjavo 

lotovine 

• Izdajanje določenih vrednostnih papirjev mora prispevati k hitrejšemu združevanju 
dela in sredstev . . 

© Ustanovili naj bi tržišče za vrednostne papirje, tako da bi na enem kraju organizi- 
rano potekal njihov promet 

V zadnjih letih smo v naši 
državi razmeroma široko za- 
deli uporabljati določene vre- 
dnostne papirje. Še posebej 
obveznice in blagajniške za- 
pise. Istočasno se je pokaza- 
la tudi potreba po sprejetju 
novih zakonskih predpisov, s 
katerimi bi sedanje predpise 
na tem področju uskladili z 
Zakonom o združenem delu, 
Zakonom o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih 
s tujino ter z Zakonom o te- 
meljih kreditnega in bančne- 
ga sistema. 

Zvezni izvršni svet je zara- 
di tega poslal Skupščini 
SFRJ Predlog za izdajo zako- 
na o določenih vrednostnih 
papirjih, z Osnutkom zakona, 
ki ga bo na eni prihodnjih 
sej obravnaval Zvezni zbor. 

VRSTE VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

Osnutek novega zakona 
kvalitativno na novo ureja 
področje vrednostnih papir- 
jev. Ta pristop naj omogoči 
uresničitev temeljnih pred- 
postavk kreditno-monetarne- 
ga in bančnega sistema. Med 
organizacijami združenega 
dela in bankami, kakor tudi 
v medsebojnih odnosih orga- 
nizacij združenega dela, za- 
konsko besedilo uvaja kro- 
ženje vrednostnih papirjev. 
Zaradi tega predlaga pose- 
ben instrument, ki omogoča, 
da bi se del potreb po pove- 
čanju mase plačilnih sredstev 
deloma pokrival s tem kro- 
ženjem. 

Osnutek zakona natančno 
določa, da so določeni vred- 
nostni papirji: obveznice, 
blagajniški zapis, certifikat o 
združenih denarnih sredstvih 
in potrdilo o deponiranih 
sredstvih. Izdajanje teh pa- 
pirjev ima namen, da zbira- 
mo denarna sredstva, porav- 
navamo obveznosti, regulira- 

mo denar v obtoku in likvid- 
nost. Vse druge vrednostne 
papirje (menice, ček in dru- 
ge) pa urejajo posebni zve- 
zni zakoni. 

Vrednostne papirje, kakor 
predvideva Osnutek zakona, 
lahko izdajajo temeljna in 
druga organizacija združene- 
ga dela, in interna banka, 
temeljna in združena banka, 
samoupravna interesna skup- 
nost ter druge družbene 
pravne osebe. 

IZDAJANJE OBVEZNIC 
Osnutek določa, da je ob- 

veznica pismena listina, s ka- 
tero se njen izdajatelj obve- 
zuje, da bo osebi, navedeni 
v obveznici ali pa po njenem 
naročilu, izplačal določenega 
dne znesek, naveden na ob- 
veznici. 

Obveznice lahko izdaja or- 
ganizacija združenega dela 
ali druge družbenopolitične 
pravne osebe, če imajo po 
zaključnem računu za prejš- 
nje leto poslana sredstva v 
višini 40 milijonov dinarjev. 
Ocenjeno je namreč, da le 
pri večjih organizacijah zdru- 
ženega dela obstoja dovolj 
varnosti, da bodo izpolnile 
svojo obveznost, ki jih zah- 
tevajo izdane obveznice, na 
način in v roku, določenem 
na obveznici. 

Družbenopolitične skupno- 
sti lahko izdajo obveznice na 
temelju skupščinskih odlo- 
kov. V teh odlokih pa mora- 
jo biti predvidena sredstva 
za amortizacijo obvezmc. 

Imetnik obveznice ima pra- 
vico v določenem roku terja- 
ti denarni znesek, označen 
na obveznici in pripadajoče, 
obresti, če so predvidene. 
Izdajatelj obveznic pa ponudi 
lahko določene ugodnosti 
kupcem obveznic. Ni nujno, 
da bi bile take ugodnosti na- 
pisane na sami obveznici. 

1 OSNUTEK ZAKONA O DOLOČENIH VREDNOST- g 
§ NIH PAPIRJIH I 
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Osnutek zakona tudi dolo- 
ča, da obveznice za prodajo 
na tujem tržišču lahko izda- 
jajo temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti na področju materialne 
proizvodnje, banke, družbe- 
nopolitične skupnosti in Na- 
rodna banka Jugoslavije. Va- 
luto na obveznici, ki jo ka- 
teri od navedenih subjektov 
izda za prodajo na tujem tr- 
žišču, določi Narodna banka 
Jugoslavije, saj je ta banka 
tudi odgovorna za likvidnost 
pri plačevanju nasproti tuji- 
ni. 

Obveznice se lahko upora- 
bljajo za poravnavo obvez- 
nosti do upnika, v kupopro- 
dajnih odnosih, kot zamenja- 
vo za druge vrste vrednost- 
nih papirjev in kot osnova 
za pridobitev bančnih kredi- 
tov, za dajanje kavcij in za 
druge namene. 

BLAGAJNIŠKI ZAPIS 
Blagajniški zapis, ki ga iz- 

da Narodna banka Jugoslavi- 
je, je instrument za ureja- 
nje količine denarja v obto- 
ku in za reguliranje likvid- 
nosti bank. Blagajniški zapis, 
ki ga izdajajo banke, je na- 
menjen za zbiranje sredstev, 
s katerimi ohranjajo svojo 
likvidnost. 

Osnutek zakona odloča, da 
Narodna banka Jugoslavije 
predpisuje znesek, ki ga mo- 
rajo imeti banke v blagajni- 
ških zapisih posamezne Ban- 
ke. Doslej je to veljajo samo 
za blagajniške zapise, izda- 
ne na ime. Ta obveznost se 
bo lahko izpolnjevala v bo- 
doče tudi v blagajniških za- 
pisih, ki se glasijo na prino- 
sitelja. 

Glede na to, da je blagaj- 
niški zapis namenjen za re- 
guliranje denarja v obtoku 
med posameznim letom ozi- 
roma za izbiranje kratkoroč- 
nih bančnih sredstev, je 
predvideno, da se ne bo mo- 
gel izdati za daljši rok kot 
leto dni. 

Blagajniške zapise, ki jih 
izdajajo banke, lahko vpisu- 
jejo organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge družbe- 
ne pravne osebe. Uporablja- 
jo pa jih za poravnavo ob- 
veznosti upnikom pod pogo- 
ji in na način, o kakršnih se 
sporazumejo upniki. 

CERTIFIKAT O ZDRU- 
ŽENIH DENARNIH 
SREDSTVIH 

V delu Osnutka zakona, ki 
omenja certifikat, je pose- 
bej poudarjeno, da je to 
predvsem potrdilo o tem, 
da je imetnik certifikata 
združil svoja denarna sredst- 
va v organizacijo združenega 
dela oziroma v banko ali v 
drugo finančno organizacijo 
na temelju samoupravnega 
sporazuma o združevanju de- 
la in sredstev. 

Ker združevanje sredstev 
poteka na temelju samoup- 
ravnega sporazuma o združe- 
vanju dela in sredstev, se 
izdajanje certifikata, pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
imetnika certifikata in prenos 
certifikata morajo določiti v 
samoupravnem sporazumu o 
združevanju dela in sredstev. 

Osnutek zakona zahteva, 
da se mora certifikat glasiti 
samo na ime, ker tudi sred- 
stva združujejo samo druž- 
bene pravne osebe. Certifi- 

, kat se lahko izda samo za 
celoten znesek druženih sred- 
stev, ker iz tega združevanja 
sredstev izhajajo ustremie 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki se s prenosom 
certifikata prenesejo na no- 
vega imetnika tega dokumen- 
ta. 

POTRDILO O 
DEPONIRANIH 
SREDSTVIH 

■ Osnutek zakona nadalje do- 
loča, kaj je potrdilo o depo- 
niranih sredstvih. Pravi, da 
je to pismena listina o sred- 
stvih, deponiranih pri temelj- 
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ni oziroma združeni banki. 
To potrdilo se izda za depo- 
nirana sredstva brez namena, 
z rokom vračila, daljšim od 
leta dni. Za deponirana sred- 
stva na vpogled se lahko iz- 
da potrdilo, ker so ta sred- 
stva na žiro računu depo- 

nenta in ta z njimi tudi pro- 
sto razpolaga. 

Potrdilo se lahko uporabi 
za poravnavo obvez upnikom 
pod pogoji in na način, kakr- 
šne določita imetnik potrdi- 
la in upniki. V zakonskih 
določbah pa je predvideno, 

da lahko služi kot instru- 
ment za zavarovanje plačil, 
če bi tako določil zvezni za- 
kon. 

Osnutek zakona predvide- 
va tudi možnost ustanovitve 
tržišča za vrednostne papir- 
je, tako da bi biio mogoče 

na enem kraju organizirati 
promet z vrednostnimi pa- 
pirji. Organizacijo in način 
poslovanja takega tržišča ka- 
kor tudi spremljanje prome- 
ta vrednostnih papirjev pa 
mora s predpisom urediti 
Zvezni izvršni svet. 

ANALIZE IN OCENE 

Prve pomembne izkušnje pri delu sodišč 

združenega dela  

• V Jugoslaviji smo ustanovili 47 temeljnih sodišč združenega dela in republiška ter 
pokrajinski sodišči združenega dela 

9 Sodišča združenega dela obravnavajo največ delovnih sporov in zadev s področja 
stanovanjske problematike 

• Delavci se najpogosteje pritožujejo zaradi razveljavitev natečajev, izključitev iz 
delovnih skupnosti, razporeditev na druga delovna mesta, pridobitve lastnosti delavca 
in delitve osebnih dohodkov 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ infor- 
macijo o organiziranju in 
prvih delovnih izkušnjah so- 
dišč združenega dela, ki jo 
je pripravil Zvezni sekreta- 
riat za pravosodje in orga- 
nizacijo zvezne uprave. To 
Informacijo bo na eni pri- 
hodnjih -sej obravnaval Zvez- 
ni zbor. 

Namen Informacije je, ka- 
kor je v njej poudarjeno, da 
poleg analize o prvih izkuš- 
njah dela sodišč združenega 
dela v vsej državi opozori 
tudi na nekatera odprta 
vprašanja, ki jim bo potreb- 
no v prihodnjem obdobju na- 
meniti ustrezno pozornost. 

ORGANIZACIJA IN 
PRISTOJNOST SODIŠČ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Informacija najprej ome- 
nja, da so v vseh republikah 
in pokrajinah ustanovili so- 
dišča združenega dela kot 
splošna — prvostopna sodi- 
šča. V vseh republiških in 
pokrajinskih centrih pa so 
drugostopna sodišča združe- 
nega dela. V Jugoslaviji ima- 

mo sedaj 47 temeljnih sodišč 
združenega dela: 7 v Bosni 
in Hercegovini, 2 v . Orni gori, 
8 na Hrvatskem, 10 v Slove- 
niji, 9 v Srbiji, 2 na Kosovu, 
6 v Vojvodini in 3 v Ma- 
kedoniji. 

Ta sodišča združenega dela 
so v republikah in pokraji- 
nah oblikovali po teritorial- 
nem načelu. Točneje po na- 
čelu, da posamezno sodišče 
deluje za več občin ali (v ne- 
katerih republikah in pokra- 
jinah) za območje regional- 
nih skupnosti in skupnosti 
občin oziroma za območje, 
ki ga pokrivajo okrožna sodi- 
šča redne pristojnosti. V Slo- 
veniji pa je ustanovljeno tu- 
di posebno sodišče združene- 
ga dela za območje vse Re- 
publike. To sodišče začenja 
z delom 1. januarja 1978. Re- 
ševalo pa bo spore, do ka- 
terih prihaja v samoupravni 
interesni skupnosti za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavaro- 
vanje. 

Kar zadeva sodniški kader 
Informacija poudarja, da so 
v vseh republikah in po- 
krajinah izvolili manjše šte- 
vilo stalnih sodnikov. Vsi 
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ostali sodniki sodišč združe- 
nega dela so neprofesionalni 
sodniki. Številčno povedano 
to pomeni, da je med vsemi 
sodniki le 2 do 5 odstotkov 
takih, 5ci so na sodiščih zdru- 
ženega dela tudi v rednem 
delovnem razmerju. Med 2622 
sodniki, kolikor jih je v naši 
državi, je na temeljnih so- 
diščih redno zaposlenih 122 
sodnikov. Na republiških in 
pokrajinskih sodiščih združe- 
nega dela pa je med 397 sod- 
niki 33 redno zaposlenih. Pri 
tem ni nobenih razlik med 
sodniki, ki svojo funkcijo 
opravljajo profesionalno in 
med neprofesionalnimi sodni- 
ki, saj so glede pravic in dol- 
žnosti oboji povsem izenače- 
ni. 

Pristojnost temeljnih sodišč 
združenega dela je skladna 
določbam Ustave SFRJ ter 
temeljnim rešitvam v Zakonu 
o združenem delu. Republi- 
ški in pokrajinski zakoni o 
sodiščih združenega dela pov- 
zemajo glede svoje pristoj- 
nosti besedilo zveznega zako- 
na o sodiščih združenega de- 
la. Nekateri teh zakonov pa 
tudi razširjajo pristojnost so- 
dišč združenega dela. 

širša je pristojnost pred- 
vsem glede sporov o kršitvi 
samoupravnih pravic s posa- 
mičnimi akta ali o delova- 
nju delovne skupnosti držav- 
nih organov, družbenopolitič- 
nih organizacij dn združenj. 
Prav tako je razširjena pri- 

stojnost sodišč združenega 
dela na spore, ki jih sproži 
sindikalna organizacija zara- 
di tega, ker v določeni sredi- 
ni niso podpisali samouprav- 
nega sporazuma, ki ureja 
medsebojna razmerja delav- 
cev v združenem delu ali vse- 
buje določbe o osnovah in 
merilih za razporejanje do- 
hodka in delitev sredstev za 
osebne dohodke, kakor tudi 
za spore proti sindikalni or- 
ganizaciji, ki ni podpisala teh 
samoupravnih' sporazumov. 

Pristojnost je razširjena tu- 
ti na spore o pridobitvi in 
prenehanju lastnosti delavca 
v združenem delu in o dru- 
gih samoupravnih pravicah in 
obveznostih delavcev iz med- 
sebojnih razmerij v združe- 
nem delu in organizacijah 
združenega dela, delovnih 
skupnostih državnih organov, 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah in združenjih. Sem so- 
dijo tudi spori o delitvi sred- 
stev po zaključnem postopku 
redne likvidacije organizacija 
združenega dela in drugi. 

DELO SODIŠČ 
ZDRUŽENEGA DELA 

V letu 1976 so temeljna so- 
dišča združenega dela dobi- 
la skupno 25.942 predlogov 
za začetek postopka. Števil- 
ke so bile različne v posa- 
meznih republikah in pokra- 
jinah. Tako so sodišča v SR 
Bosni in Hercegovini dobila 
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4.625 ssadev, od katerih so jih 
rešila 2.121. V SiR Orni gori so 
prejeli na sodiščih združene- 
ga dela 1-140 sporov, rešili 
pa 340. V SR Sloveniji so 
temeljna sodišča med 2.615 
zadevami rešila 1.906 spisov. 
Največ sporov so imela so- 
dišča v Srbiji, in sicer 11.221, 
med katerimi so zaključila 
7.353 zadev. V SAP Vojvodini 
so sodniki med 4.182 zadeva- 
mi rešili 2.719 primerov. V 
SR Hrvatski pa med 84 zade- 
vami sodišča v letu 1976 niso 
obravnavala nobene, saj so 
sodišča združenega dela v tej 
Republiki začela z dolom še- 
le oktobra 1976. leta. V SAP 
Kosovo, kakor navaja Infor- 
macija, so sodišča začela z 
delom v začetku 1977. leta. 

Informacija poudarja, da 
imed vsemi spori okoli 90 od- 
stotkov zadev sodi na pod- 
ročje delovnih razmerij. V 
glavnem gre pri tem za spo- 
re zaradi razveljavitve nateča- 
jev, izključitev delavcev iz 
delovnih skupnosti, razpore- 
ditev na druga delovna me- 
sta, določitev rednega delov- 
nega razmerja, pridobitve la- 
stnosti delavca, sodelovanja 
pri delitvi osebnih dohodkov 
itd. Drugi spori so zadevali 
stanovanjsko problematiko, 
medsebojne odnose med te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela ter preskus za- 
konitosti odločb notranjih 
arbitraž. 

Največ sporov so sprožili 
delavci, ki so bili osebno za- 
interesirani za zaščito svojih 
pravic. Ptri tem pa maramo 
omeniti, o čemer posebej go- 
ivori Informacija, da se do- 
slej za sprožitev postopkov 
pred sodišči združenega dela 
niso dovolj angažirali družbe- 
ni pravobranilci samouprav- 
ljanja, organi samoupravne 
delavske kontrole in sindikal- 
ne organizacije. Moramo pa 
omeniti, da ti organi deluje- 

jo znotraj organizacij zdru- 
ženega dela in si prizadeva- 
jo, da bi brez posredovanja 
sodišč rešili nastale spore. 

Kakor so pri dosedanjem 
delu ugotovili sodniki sodišč 
združenega dela, samouprav- 
ni organi v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela ne 
namenjajo dovolj pozornosti 
preučevanju pritožb delavcev 
na prvostopenjske odločitve 
samoupravnih organov, opo- 
zoril družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja in sin- 
dikatov. Informacija pri tem 
omenja, da ti organi zelo po- 
časi rešujejo pritožbe ali pa 
konfliktne situacije. 

Statusnih samoupravnih 
sporov je malo. To je tudi 
razumljivo, saj smo Sele pred 
dobrim letom dobili Zakon 
o združenem delu in šele 
zdaj poteka začetna faza or- 
ganiziranja, kakršnega zahte- 
va ta Zakon. Toda, kljub te- 
mu je v Informaciji poveda- 
no, da so sodišča združene- 
ga dela že na začetku ures- 
ničevanja Zakona o združe- 
nem delu zaznala določene 
strukture v organizacijah 
združenega dela, ki naspro- 
tujejo novemu organiziranju, 
ustanavljanju novih organiza- 
cij in drugim spremembam 
v svojih delovnih organizaci- 
jah. 

Na splošno pa sodišča zdru- 
ženega dela v vsej državi 
ugotavljajo, da so skoro vsi 
spori utemeljeni. Ne priha- 
ja do predlogov za postopKe 
zgolj zaradi želje po pravda- 
nju. To hkrati tudi pomeni, 
da je visok odstotek tistih 
predlogov za začetek postop- 
ka, ki jih sodišča upošteva- 
jo. Pomembno pa je vseka- 
kor, da se pri nas še srečuje- 
mo z subjektivizmom in sa- 
movoljo posameznikov. Zara- 
di tega so tadi primeri izre- 
kanja ukrepov nasproti de- 
lavcem zaradi tako imenova- 

nega vznemirjanja drugih de- 
lavcev, pri čemer prihaja tu- 
di do nestrpnosti zaradi kri- 
tike nekaterih pojavov v ko- 
lektivu. V teh in podobnih 
sporih prihaja do teženj, da 
urejanje medsebojnih odno- 
sov v združenem delu posa- 
mezni kolektivi prevalijo na 
sodišče, namesto da bi an- 
gažirali družbene sile znot- 
raj svojih sredin oziroma do- 
ločene spore predvsem po- 
skušali rešiti z notranjimi 
arbitražami v samih organi- 
zacijah združenega dela. 

PROBLEMI PRI 
DOSEDANJEM DELU 

Informacija zelo podrobno 
govori o nekaterih vsebinskih 
problemih, ki so se pojavili 
pri dosedanjem dela samo- 
upravnih sodišč. Tu gre pred- 
vsem za vprašanja organizi- 
ranja sodišč, vprašaja nji- 
hove pristojnosti ter za raz- 
čiščevanje pravnih vprašanj, 
ki so se pojavila v praksi. 

Med drugim je poudarje- 
no, da sedanje teritorialno 
organiziranje sodišč združe- 
nega dela na ravni regional- 
nih skupnosti oziroma na ob- 
močju večih občin otežuje 
delo teh sodišč. Zaradi tega 
prinaša Informacija ljudi 
oceno, da naj bi pri ustanav- 
ljanju sodišč združenega de- 
la upoštevali število zaposle- 
nih, strukturo gospodarstva, 
razporeditev • gospodarskih 
kapacitet ter program eko- 
nomskega in splošnega raz- 
voja družbenopolitičnih skup- 
nosti. Torej teritorialna she- 
ma ne bi smela biti izključ- 
no izhodišče za odločitev o 
oblikovanju sodišča. To bi 
zagotovilo tudi bolj neposred- 
ne stike sodišč združenega 
dela. Ne nazadnje bi to vpli- 
valo tudi na hitrejše delo 
oziroma postopek sodišč 
združenega dela. 

Mnoga sodišča so, kakor 
omenja Informacija, sprožila 
vprašanje ponovne preučitve 
pristojnosti v zveznem Zako- 
nu o sodiščih združenega de- 
la. Kot vemo, so delegati ta 
zakon sprejeli takoj po spre- 
jetju Ustave SFRJ, ko še nis- 
mo imeli drugih sistemskih 
predpisov na področju druž- 
benoekonomskih odnosov v 
združenem delu in predvsem 
ne Zakona o združenem delu. 

Prav tako Informacija pou- 
darja nujnost hitrejšega usta- 
navljanja posebnih sodišč 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih sodišč. S tem bi 
razbremenili tako redna so- 
dišča kot tudi temeljna sodi- 
šča združenega dela, saj bi 
bila za reševanje določenih 
sporov pristojna namesto 
njih, posebna sodišča združe- 
nega dela. Predvsem gre pri 
tem za spore o pravicah iz 
pokojninskega, invalidskega 
in zdravstvenega zavarovanja, 
za stanovanjske spore in za 
spore iz delovnih in drugih 
medsebojnih razmerij v sa^ 
moupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Informacija posebej opo- 
zarja na težave sodišč zdru- 
ženega dela glede odnosa z 
rednimi sodišči, probleme pri 
uporabi procesnih pravil v 
postopku pred sodišči zdru- 
ženega dela in na vprašanja 
usklajevanja načelnih stališč 
rednega in samoupravnega 
sodstva ter vrsto drugih 
vprašanj. 

Ob koncu Informacija oce- 
njuje, da je vse aktualnejše 
vprašanje kadrov za sodišča 
združenega dela. Sodišča 
namreč poudarjajo, da bo po- 
trebno, glede na obseg pri- 
stojnosti, vrsto in zapletenost 
sporov, ki jih rešujejo, po- 
večati število stalnih in ob- 
časnih sodnikov teir stokov- 
nih detovcev. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Povezovanje kmetov v sistem samoupravnega 

združenega     

• Kmetijska zadruga ima v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti 
organizacije združenega dela 

• Obstoječe temeljne organizacije za kooperacijo se lahko izločijo iz sestava delovne 
organizacije in organizirajo kmetijsko zadrugo 
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# Temeljna organizacija združenega dela se lahko združi s kmetijsko zadrugo in pride 
v njen sestav 

# Združevanje kmetov je pot razvoja družbenoekonomskih odnosov in socialistične 
preobrazbe vasi 

# Nujno je ustvariti pogoje, ki bodo spodbujali kmete, da se prostovoljno združujejo 
v sistem samoupravnega združenega dela 

Komisija Skupščine SFRJ 
za spremljanje izvajanja Za- 
kona o združenem delu na- 
daljuje z obravnavanjem 
mnenj o vprašanjih, ki jih 
prejema. Tako objavljamo 
prispevek, ki je v celoti po- 
svečen vprašanjem združeva- 
nja kmetov v sistem samo- 
upravnega združenega dela 
in oblikam tega združevanja. 

ZDRUŽENO DELO S 
SREDSTVI V DRUŽBENI 
LASTNINI IN ZDRUŽE- 
VANJE KMETOV 

Komisiji so bila zastavlje- 
na vprašanja: ali se obstoje- 
če temeljne organizacije za 
kooperacijo lahko izločijo iz 
delovne organizacije v kate- 
re sestavu so in se organizi- 
rajo kot kmetijske zadruge; 
ali se lahko obstoječe delov- 
ne organizacije, ki imajo v 
svojem sestavu temeljne or- 
ganizacije za kooperacijo 
(kmetijske delovne organiza- 
cije), organizirajo kot kme- 
tijske zadruge; ali se lahko 
temeljna organizacija za ko- 
operacijo v sestavu delovne 
organizacije, ki je organizira- 
na kot sestavljena organiza- 
cija združenega dela, organi- 
zira kot kmetijska zadruga 
v sestavu te sestavljene or- 
ganizacije; in ali se lahko te- 
meljna organizacija oziroma 
delovna organizacija, ki v 
svojem sestavu nima temelj- 
ne organizacije, združi s 
kmetijsko zadrugo, to je da 
pride v sestav zadruge kot 
temeljna organizacija združe- 
nega dela. 

V zvezi z naštetimi vpraša- 
nji je bilo v komisiji poudar- 
jeno, da Zakon o združenem 
delu predvideva več načinov 
povezovanja kmetov v siste- 
stem samoupravnega zdru- 
ženega dela: združevanje 
v kmetijske zadruge in 
druge oblike združevanja 
kmetov; združevanje kme- 
tov z raamerji trajnejše- 
ga sodelovanja z organizaci- 
jami združenega dela; sode- 

lovanje individualnih kme- 
tov s kmetijsiumi zadruga- 
mi in organizacijami združe- 
nega deia. 

irri tem ima kmetijska za- 
druga v naceiu položaj, pra- 
vice, obveznosti in odgovor- 
nosti organizacije zdruzene- 
nega deia (278. člen ZZD}. 
ce ima kmetijska zadruga v 
svojem sestavu dve ali več 
temeljnih združenih organi- 
zacij ima v načelu položaj, 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delovne organizaci- 
je. Temeljna zadružna orga- 
nizacija v sestavi kmetijske 
zadruge ima v načelu polo- 
žaj, pravice, obveznosti in 
odgovornosti temeljne orga- 
nizacije 279. člena ZZD. 

Za vse od naštetih nači- 
nov združevanja kmetov vse- 
buje ZZD načela za vzposta- 
vitev dohodkovnih družbeno- 
ekonomskih odnosov in to 
tako med kmeti, ki se zdru- 
žujejo, kot tudi med združe- 
nimi kmeti in delavci v zdru- 
ženem delu s sredstvi v 
družbeni lastnini. Katera ob- 
lika združevanja kmetov bo 
v posameznih konkretnih pri- 
merih zastopana, je odvisno 
od specifičnih pogojev in 
potreb vasi ter možnosti in 
potreb združenega dela, da 
sodeluje v povezovanju kme- 
tov v sistem samoupravnega 
združenega dela. 

V zvezi s tem je treba pri 
usklajevanju obstoječih ob- 
lik združevanja kmetov z 
določbami ZZO (na primer: 
temeljne organizacije za ko- 
operacijo) predvsem upošte- 
vati, da je na tem področju 
nujno vzpostaviti odnose, ki 
jih predvideva ZZD. V vsa- 
kem konkretnem primeru pa 
je nujno uresničiti tiste ob- 
like in družbenoekonomske 
odnose, ki jih ZZD predvide- 
va na področju združevanja 
kmetov. 

SPREMEMBE 
V ORGANIZIRANJU 

Glede na takšna splošna 
stališča komisija o vsakem 
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I PRAKTIČNA VPRAŠANJA UPORABE DOLOČB 
j= ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 
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o naštetih vprašanj meni: 
oe je ocenjeno, ua to oolj 

USuifc^d. Hl 
uoxOcouic bAcuuie se icUiAu ou- 
si/Ojece teiutfijne orgčui^auge 
za jiooperaoijo iza.Ooijo iz se- 
sava utSiOvne o j. & cUiiz^cij e v 
katetri so in orgamzn-ajo 
iviiloutjSiiO zacutlgo. Jri'1 Irbill 
se zarumeni ianta in aeiavca 
v tej zaorugi organizirajo v 
skiauu z auioeoami o 
organiziranju Kmetijske zad- 
ruga m oružaenoeKonomsKi- 
nii odnosi v KmetijsKi zadru- 
gi. 'laasno izločanje je mo- 
goče opraviti sniacuio z cto- 
locoama 33d. do 341. člena 
ZZD. 

Obstoječe delovne organi- 
zacije, ki imajo v svojem se- 
stavu temeljne organizacije 
za kooperacijo (Kmetijske 
delovne organizacije) laoso 
opravijo spremembe v svo- 
jem organiziranju na ta na- 
čin, da združeni kmeti in 
delavci organizirajo kmetij- 
sko zadrugo pod prej našte- 
timi pogoji. Takšno spre- 
membo v organiziranju je 
mogoče opraviti skladno z 
določbo 376. člena ZZD. 

Temeljna organizacija za 
kooperacijo v sestavi delov- 
ne organizacije, ki se orga- 
nizira kot sestavljena orga- 
nizacija združenega dela, se 
lahko organizira kot kmetij- 
ska zadruga v sestavu te se- 
stavljene organizacije. To je 
mogoče po določbi 386. člena 
ZZD. 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, oziroma delovna 
organizacija ki v svojem se- 
stavu nima temeljne organi- 
zacije, se lahko združi s 
kmetijsko zadrugo oziroma 
gre. v sestav te zadruge kot 
temeljna organizacija zdru- 
ženega dela. S tem v zvezi 
se naštete spremembe lahko 
opravijo pod pogojem, da so 
od združenih kmetov in de- 
lavcev zainteresiranih organi- 
zacij sprejete z referendu- 
mom. 

RAZVOJ DRUŽBENO- 
EKONOMSKIH 
ODNOSOV NA VASI 

Razen tega je komisija ob 
naštetih vprašanjih podčrta- 
la, da združevanje dela kme- 

tov v sistemu samoupravnega 
zaruzbtitiga aeia, osiroina 
Združevanje kmetov, preosui- 
vija pot razvoja ciruzoeiio- 
enojimi isKm oluiosov na vasi 
m sociansuciio preoorazoo 
vasi. iva*cvoj druzDenoeico- 
nuinskui ouuosov na vasi na 
uoiiouKoviiin ocmosin, a&io- 
cea z ZZD in socialistična 
preoorazoa vasi, se ne oi 
mogla uresničiti brez spre- 
meirioe osnov družbenoeno- 
nomsKih oanosov na vasi. 

Združevanje dela kmetov, 
zemijiaca, sredstev deia, ozi- 
roma drugega sredstva, ki 
so njihova lastnina v sistem 
samoupravnega združenega 
deia, predstavuja pot za pxe- 
nod razciroDijane kmetijske 
proizvodnje na kmetijskem 
posestvu, po pravilu nizke 
prodUKtivnosti dela kmetov, 
nerazvitosti vasi, kupopro- 
dajam oanosov itd. V zvezi 
s tem Zaikon o združenem 
delu določa osnove združe- 
vanja Kmetov m opredeije- 
jiuje temeigine institute tega 
združevanja. 

Takšno združevanje pote- 
ka zaradi zDoijševanja kme- 
tijske proizvodnje, organizi- 
ranega vključevanja v bla- 
govno menjavo, ustvarjanja 
pogojev za zagotavljanje in 
zboljšanje zdravstvenega po- 
kojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja ter drugih 
oblik socialne varnosti in 
njihovih drugih interesov, 
kot tudi zaradi skupnega 
uresnicevajna samoupravnega 
položaja v socialističnih dru- 
žbenoekonomskih odnosih 
(31. člen ZZD). 

MOTIVIRATI KMETE 
K PROSTOVOLJNEMU 
ZDRUŽEVANJU 

Za prostovoljno združeva- 
nje kmetov, kot tudi za ure- 
sničevanje ciljev zaradi kate- 
rih se kmetje združujejo ja 
nujno ustvariti predvsem 
takšne pogoje, ki jih bodo 
motivirali za prostovoljno 
združevanje v sistem samo- 
upravnega združenega dela, 
kot tudi za ustvarjanje po- 
gojev, da bodo cilji zaradi 
katerih se kmetije združujejo 
tudi doseženi. Na tem pod- 
ročju je pred združenim de- 
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lom s sredstvi v družbeni 
lastnini pomembna naloga 
pri izvajanju ZZD. Le-ta se 
zavzema za ustvarjanje čim 
bolj ugodnih pogojev za 
spremembo osnov družbe- 
noekonomskih odnosov na 
vasi in razvoja samouprav- 
nega položaja kmeta z razni- 
mi oblikami združevanja 
kmetov. 

Povezovanje kmetov z zdru- 

ženim delom s sredstvi v 
družbeni lastnini mora zago- 
toviti, da bo delo produktiv- 
nejše. Iz tega združevanja 
se mora ustvariti širša mate- 
rialna osnova za reproduk- 
cijo odnosov na vasd na viš- 
ji ekonomski, kulturni in 
socialni ravni. Nujno je, da 
združeno delo ustvarja pogo- 
je za razvijanje produkcijske 
moči in drugih potencialov 

vasi v celoti, v skladu z na- 
šim skupnim razvojem. 
Združeno delo se ne more 
obnašati podjetniško, kot se 
to v praksi večkrat dogaja, 
omogočujoč združevanje , sa- 
mo posameznim kmetom. 

Z druževanjem kmetov je 
treba zagotoviti napredek in 
razvoj celih kompleksov va- 
si, ki so organizirane tudi 
kot krajevne skupnosti v ka- 

terih je treba ustvarjati tudi 
druge komponente (izobra- 
ževalne, zdravstvene in dru- 
ge), ne pa samo proizvodne. 
Potrebno je, da z združeva- 
njem kmetov pridejo do iz- 
raza tudi drugi aspekti in da 
se rešujejo tudi vprašanja 
kot so: skupna poraba, kul- 
turno-socialna preobrazba 
vasi, kot tudi druga vpraša- 
nja življenja in razvoja vasi. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru 
so na seji 28. in 29. decem- 
bra 1977 sprejeli naslednje 
eakomske akte: 

Zakon o temeljih varnosti 
v železniškem prometu (AS 
470) točneje formulira določ- 
be, ki bistveno vplivajo na 
irarnost železniškega prometa, 
kot tudi tehnične pogoje in 
parametre, ki jih morajo iz- 
polnjevati železniške proge 
in vozila. Razen tega je po- 
polneje regulirana osebna 
odgovornost delavcev in oo- 
veznost preverjanja njihovih 
sdravstvenih in strokovnih 
sposobnosti, ki so nujni za 
varnost prometa. 

Zakon o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka (AS 542) 
točneje določa metodologijo 
tn razporejanje celotnega pri- 
hodka in dohodka kot čiste- 
ga dohodka osnovne organi- 
zacije združenega dela. Skup- 
ni prihodek bo ustvarjen na 
osnovi skupnega dela in po- 
slovanja, medtem ko bo ugo- 
tavljanje in razporejanje sku- 
pnega dohodka opravljeno na 
osnovi uporabe združenih 
sredstev, uporabe sredstev 
tujih oseb in združevanja de- 
la in sredstev kmetov. Z za- 
konom so obdelane in kon- 
stituirane nove rešitve, ki ni- 
so vsebovane v Zakonu o 
združenem delu. 

Spremembe Proračuna fe- 
deracije za leto 1977 (AS 
570); z rebalansom Proračuna 
federacije za tekoče leto so 
urejena vsa vprašanja, ki so 
se pojavila glede razlik v vi- 
6ini prihodka in izdatka na 

prvotno sprejeti Proračun. 
Določeno je, da bo višek iz 
naslova carin in drugih uvoz- 
nih davščin v vrednosti 3 mi-. 
lijard in 14 milijonov dinar- 
jev porabljen za zadovoljeva- 
nje obveznosti izvoznega go- 
spodarstva. Tako stopamo v 
novo proračunsko leto brez 
preostalih obveznosti federa- 
cije na tej osnovi. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrše- 
vanju Proračuna za leto 1977 
(AS 571) ureja vsa vprašanja, 
ki so se pojavila v teku izvr- 
ševanja proračuna federacije 
med letom v skladu s spre- 
jetim rebalansom Proračuna 
za leto 1977. 

Proračun federacije za leto 
1978 (AS 523) predvideva, da 
bodo za financiranje funkcij 
federacije v letu 1978 izloče- 
na sredstva v znesku 80 mi- 
lijard in 748 milijonov dinar- 
jev, kar je za 12,6 odstotka 
več v primerjavi na rebalan- 
sirani proračun federacije za 
leto 1977. Vendar je rast pro- 
računa počasnejša od rasti 
družbenega proizvoda, plani- 
ranega za letošnje leto. 

S proračunom federacije 
so delegati sprejeli tudi fi- 
nančne plane zveznih direk- 
cij za rezerve prehrambenih 
in industrijskih proizvodov 
za leto 1978. 

Zakon o izvrševanju prora- 
čuna federacije za leto 1978 
(AS 540) določa način in po- 
goje za uporabo Proračuna 
federacije za leto 1978, določa 
prihodke po vrstah in izdatke 
po namenih in nosilcih sred- 
stev. V Zakonu je prav tako 

določeno, da se bodo sred- 
stva za stimuliranje izvoza 
izplačevala prek Interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin 27. decembra 1977 je 
bilo sprejetih nekaj pomemb- 
nih zakonskih in drugjih pred- 
pisov: 

Resolucija o politiki uresni- 
čevanja Družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1978 (AS 
554). 

Kot spremeni dokument k 
Resoluciji so bili sprejeti še: 

Odlok o skupni devizni po- 
litiki Jugoslavije v letu 1978 
(AS 572), Projekcija devizne 
bilance Jugoslavije za leto 
1978 (AS 557) in Projekcija 
plačilne bilance Jugoslavije 
za leto 1978 (AS 555). 

Sprejet je bil tudi Odlok 
o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije v 
letu 1978 (AS 539). 

Zakon o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o določitvi 
skupnega obsega proračun- 
skih izdatkov federacije za 
leto 1978 (AS 568), s katerim 
je določen skupni obseg iz- 
datkov Proračuna federacije 
v skladu z rebalansom Prora- 
čuna, ki ga je sprejel Zvezni 
zbor. 

Zakon o določitvi skupne- 
ga obsega izdatkov Proraču. 
na federacije za leto 1978 (AS 
541), s katerim je določena 
višina prispevkov republik in 
pokrajin v Proračunu fede- 
racije za leto 1978 in druga 
vprašanja prihodkov in izdat- 
kov. 

Odlok o določitvi prihod- 
kov od carin in drugih uvoz- 
nih davščin, ki se v letu 1978 
odstopijo Interesni skupno- 
sti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino (AS 
569), s katerim je določeno, 
da se za vračilo carin in 
drugih dajvščin v kroist orga- 
nizacij združenega dela, ki 
izvažajo v letu 1978, tej inte- 
resni skupnosti odstopa 46,86 
odstotka od ustvarjenih pri- 
hodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, kot tudi 
ustvarjeni prihodki v celoti 
od posebnih davščin pri uvo- 
zu kmetijskih in prehrambe- 
nih proizvodov. 

Zakon o sredstvih rezerv 
(AS 545) določa, da delovne 
organizacije združenega dela 
v gospodarstvu izločijo za 
sredstva rezerv najmanj 3 od. 
stotke, s področja družbenih 
dejavnosti pa 2 odstotka od 
ustvarjenega dohodka po za- 
ključnem računu. Izločena 
sredstva rezerv so na poseb- 
nem računu pri Službi druž- 
benega knjigovodstva in se 
lahko uporabljajo le namen- 
sko. 

Na tej seji Zbora republik 
in pokrajin so bili potrjeni 
tudi trije družbeni dogovori: 
o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj črne 
metalurgije in za razvoj elek- 
trogospodarstva, premogovni- 
štva in novih oblik energije 
ter o kontinuiteti pri graditvi 
zmogljivosti bazne kemične 
industrije v obdobju od leta 
1976 do 1980 za razvoj proiz- 
vodnje po letu 1980. 
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