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Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje 

GLOBALNA OCENA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 v letih 1976,1977 in 

1978 ter možnosti za njegovo uresničeva- 

nje v letu 1979 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v 
juniju 1978 v sodelovanju z republiškimi organi ter 
na osnovi poročil podpisnikov Dogovora o temeljih 
družbenega piana SR Slovenije pripravil analizo 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1976-1978 in dogovora o njegovih temeljih, 
ki je bila objavljena v Poročevalcu Skupščin SR 
Slovenije dne 26. 6. 1978. 

Ker pa so takrat razpoložljivi podatki dajali manj 
zanesljivo osnovo za ugotavljanje razvojnih teženj 
do konca letošnjega leta, še zlasti pa za oceno 
možnosti raAoja v letu 1979, smo že takrat naja- 
vili, da bomo v jesenskih mesecih analizo dopolnili 
in aktualizirali, zlasti glede globalne ocene izvaja- 
nja družbenega plana v letu 1978 in možnosti za 
njegovo izvajanje v letu .1979. 

Predložena »Globalna ocena izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v 
letih 1976, in 1978 in možnosti za njegovo uresni- 
čevanje v letu 1979« predstavlja torej dopolnitev in 
aktualizacijo osnovnih ugotovitev iz junijske ana- 

lize. V njej niso ponovno obravnavana vsa po- 
dročja izvajanja družbenega plana, ampak pred- 
vsem področja, na katerih je v zadnjih mesecih 
prišlo do pomembnejših sprememb. Za celovit 
vpogled v uresničevanje družbenega plana pa je 
potrebno imeti pred seboj tudi ugotovitve junijske 
analize, ki na posameznih področjih bolj celovito 
podaja ocene uresničevanja nalog in usmeritev 
družbenega plana. Podrobneje pa je v tem gradivu 
razdelana ocena možnosti razvoja v letu 1979, ki 
naj služi kot ena od podlag za pripravo resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana v prihodnjem 
letu. 

Analizo je Zavod SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje pripravil v sodelovanju s pristojnimi repu- 
bliškimi sekretariati in komiteji, gospodarsko zbor- 
nico Slovenije, Narodno banko Slovenije, Samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi ter na osnovi po- 
ročil podpisnikov dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije in na osnovi uradnih statistič- 
nih podatkov, ki so bili na razpolago do 3. oktobra 
1978. 

1. GLOBALNA OCENA URESNIČEVANJA 
OSNOVNIH RAZVOJNIH USMERITEV V LETIH 
1976-1978 

1.1. Osnovne ugotovitve in poudarki iz razprave o junijski 
analizi in poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 

Javna razprava ob Analizi izvajanja družbenega plana v letih 
1976, 1977 in 1978 ter Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki je tekla v juniju in juliju v okviru sindikatov, SZDL, 
Zveze komunistov Slovenije, zlasti pa v okviru Skupščine SR 
Slovenije, je dala podporo osnovnim ugotovitvam, usmeri- 
tvam in nalogam, ki zavezujejo vse npsilce planiranja, izvr- 
šilne organe in strokovne službe za uresničevanje nalog in 
ciljev družbenega plana in obveznosti iz dogovora o njegovih 
temeljih, oziroma za odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do 
zaostanka in odstopanj pri uresničevanju nekaterih prednost- 
nih nalog. 

Razprava je zlasti opozorila na probleme na naslednjih 
ključnih področjih, kjer v dosedanjem uresničevanju družbe- 
nega plana zaostajamo: 

- prepočasno uveljavljanje sistema samoupravnega druž- 
benega planiranja z ekonomskih, socialnih, prostorskih, re- 

gionalnih in ekoloških vidikov ter prepočasno uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov na vseh področjih in v vseh fazah 
družbene reprodukcije. Zlasti je bila poudarjena odgovornost 
samoupravnih in poslovodnih organov v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, ki še niso sprejele svojih planov za 
tekoče srednjeročno obdobje, 

- zaostajanje rasti produktivnosti dela in uveljavljanja kva- 
litetnih dejavnikov razvoja, ki se kaže v nezadostni uporabi 
novega znanja, raziskovalnega dela in inovacij v delovnih 
procesih, prepočasen proces modernizacije in uvajanja nove 
tehnologije, nezadostno izkoriščanje proizvodnih zmogljivo- 
sti in nezadostna izraba delovnega časa, neracionalno zapo- 
slovanje na mnogih področjih, prepočasno uveljavljanje so- 
dobne organizacije dela, problemi pri načrtnem in kontinuira- 
nem izobraževanju delavcev ob delu in uveljavljanju usmerje- 
nega izobraževanja, 

- zmanjševanje konkurenčne sposobnosti in vključevanja 
našega gospodarstva v mednarodno menjavo, nezadostna 
ekonomska motiviranost OZD za izvoz in za trajnejšo usmeri- 
tev v izvoz ter za smotrno nadomeščanje uvoza; prepočasno 
samoupravno organiziranje organizacij združenega dela, za 
učinkovitejši, dolgoročnejši in regionalni skladnejši nastop na 
tujih trgih, ter prepočasno uveljavljanje novih sistemskih reši- 
tev, na področju ekonomskih odnosov s tujino; obenem pa je 
treba ponovno ovrednotiti učinke tekoče ekonomske politike, 
zlasti na področju cen, kreditno monetarne politike in 
uvozno-izvoznega režima, ki delujejo marsikje medsebojno 
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neusklajeno in niso v skladu z razvojno politiko, 
- nezadostno samoupravno združevanje sredstev na pod- 

lagi medsebojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti kot 
materialnega temelja za razširjeno reprodukcijo, s poudar- 
kom na problem prevelike odvisnosti investicijskih naložb od 
bančnih virov, 

- neusklajenosti v razporejanju dohodka in čistega do- 
hodka ter prepočasno uveljavljanje in dograjevanje sistema 
prisvajanja osebnih dohodkov po delu, kar daje premajhno 
spodbudo za kvalitetnejše in ustvarjalno delo. 

Na podlagi ocen in ugotovitev v Analizi fn Poročilu Izvrš- 
nega sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije je 
Skupščina naglasila potrebo po zaostritvi in odgovornosti 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih skupnosti za uresničevanje dogovorjene politike ter za 
odpravljanje vzrokov odstopanj in zaostajanj pri izvajanju 
prednostnih nalog in pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih s 
samoupravnimi sporazumi oziroma dogovori o temeljih pla- 
nov. 

1.2. Materialni okviri razvoja v SR Sloveniji v letih 1976,1977 
in 1978 ter ocena uresničevanja osnovnih usmeritev druž- 
benega plana v prvih treh letih njegovega izvajanja 

Podatki o družbenoekonomskem razvoju v zadnjih mese- 
cih, to je od junija do avgusta letošnjega leta so v osnovi 
potrdili ocene iz Analize izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978. 

1.2.1. Analize in dosedanje ocene družbenoekonomskih 
gibanj v prvih treh letih izvajanja družbenega plana kažejo, da 
nekatere usmeritve uspešno uresničujemo, čeprav ob neko- 
liko nižji dinamiki gospodarske rasti, zlasti pa nižji učinkovito- 
sti gospodarjenja. 

V SR Sloveniji smo po zadnjih ocenah dosegli v prvih treh 
letih izvajanja družbenega plana okoli 4,8% poprečno letno 
rast družbenega proizvoda (v družbenem planu je za celotno 
petletnoobdobje predvidena 6,1% poprečna letna rast). V tem 
okviru je industrijska proizvodnja rasla po stopnji okoli 5,8% 
letno (predvideno za celotno petletno obdobje 7,0%). Čeprav 
je zaostajanje predvsem posledica izredno nizke gospodarske 
rasti v letu 1976 in se je dinamika rasti v letu 1977 in v 
letošnjem letu približala dinamiki, predvideni v planu, vendar 
je zaostajanje v gospodarski rasti za predvideno v SR Slove- 
niji močnejše kot v celotni Jugoslaviji.1 

Ob počasnejši gospodarski rasti pa je dinamika zaposlova- 
nja ostala zelo visoka, saj znaša poprečna rast zaposlenosti v 
združenem delu v treh letih po novih ocenah 3,6% (v planu 
predvideno 3%), kar kaže na še bolj izrazito povečevanje 
ekstenzivnosti v gospodarskem razvoju kot je to pokazala 
junijska analiza. S tem se torej ne uresničuje ena od osnovnih 
nalog družbenega plana - to je hitrejšega uveljavljanja kvali- 
tetnih dejavnikov razvoja. Produktivnost dela kot globalni 
odraz kvalitete v razvoju se je namreč v prvih treh letih 
povečala le za 1,7% poprečno letno (v planu predvideno 
najmanj 3,6%), njen delež pri povečevanju družbenega proiz- 
voda pa znaša komaj okoli 34%, medtem ko je bila v planu 
predvidena udeležba 65%. 

Stopnje rasti družbenega proizvoda 1976-1978: 
1976 1977 1978 1976-1978 1976-1980 

Ocena Ocena plan 
SR Slovenija 
SRF Jugoslavija 

2.8 
3.9 

5,9 
8,0 

5,8 
6,0 

4,8 
5,8 

6,1 
6,9 

Globalni kazalci razvoja v letih 1976-1978 so razvidni iz naslednje tabele: 

Družbeni proizvod 
- skupaj 
- v združenem delu 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 

~i Produktivnost v gospod, 
združenega dela 
Delež produktivnosti v 
prirastu DP v% 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
% pokritja uvoza z izvozom 
Investicije v osnovna sredstva 
- skupaj 
- gospodarstvo 
Delež investicij v osnovna 
sredstva gospodarstva v DP 
Življenjski standard 
- skupaj 
- osebna potrošnja 
- stanovanjska gradnja 
- materialni izdatki 
družb, standarda 
Realni OD na zaposlenega 
Cene proizv. ind. proizv. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški  

1976 1977 
Ocena 

1978 

2,8 
2.8 
2.3 
5,5 
2.9 

0,5 

18% 
15.0 

-18,0 
71,9% 

2,8 
3,5 

21,2 

4,0 
4,5 
7.4 

4.0 
2.1 
5,8 
9.5 

13.1 

5,9 
6,4 
7.8 
0,5 
3.9 

2.7 

43% 
-8,3 
12.2 

58,8% 

5.2 
6.3 

20,0 

1.4 
3,2 

-6,5 

9,9 
3,9 
8.8 

13.3 
14,6 

5.8 
6.0 
7.4 

-0,8 
4.1 

2,0 

33% 
-3,0 
-3,0 
62% 

7,0 
7.5 

20,8 

5.6 
5.9 
4,0 

5,8 
5,3 

10-11 
13-14 

16 

• stopnje rasti v % 
- cene 1977 

Plan 
1976/80 

Ocena 
1876/78 

4,8 
5,1 
5,8 
1.5 
3.6 

1.7 

34% 
1,0 

-3,8 
64% 

5,0 
5.8 

20,7 

3,7 
4,5 
1,5 

6,5 
3,7 
8,5 

12,0 
14,5 

6.1 
6,4 
7,0 
3,3 
3,0 

3,6 

65% 
8.2 
5,0 

60%1 

8,0 

19,7 

5,7 
5,9 

6,4 
3,0 

9 
11 

10,6 

1.2.2. Drugo področje, kjer prav tako močno zaostajamo za 
dogovorjenimi usmeritvami, je področje ekonomskih od- 
nosov s tujino. V prvih treh letih je izvoz blaga praktično 
stagniral (v planu je predvidena poprečna letna rast 8,2%), 
uvoz blaga pa se je realno celo zmanjševal (v planu je predvi- 
dena 5% poprečna letna rast). Celotna mednarodna menjava 
torej poteka na občutno nižji ravni od predvidene, hkrati pa so 
gibanja v izvozni in uvozni aktivnosti v posameznih letih 
izrazito nestabilna in pogosto tudi nasprotujoča. Obseg vklju- 

čevanja organizacij združenega dela v mednarodno menjavo 
ne ustreza doseženi stopnji razvoja proizvajalnih sil v SR 
Sloveniji in zavira tudi uresničevanje drugih ciljev in nalog. 
Med poglavitnimi vzroki za to, da je v organizacijah združe- 
nega dela še vedno v premajhni meri prisotna trajna orienta- 
cija na mednarodno menjavo, sta zmanjšana konkurenčna 
sposobnost organizacij združenega dela, ki je odraz zaostaja- 
nja produktivnosti dela za ravnijo, doseženo v svetovnem 
gospodarstvu, ter prepočasno uveljavljanje novih odnosov na 
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področju ekonomskih odnosov s tujino. Ob tem pa tekoča 
ekonomska politika na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino in na drugih področjih, zlasti kreditno-monetarna poli- 
tika, politika cen in politika delitve, ni bila usklajena z ra- 
zvojno politiko, po kateri naj bi bil izvoz blaga in storitev 
osnovni generator rasti in kvalitete v gospodarjenju; na- 
sprotno - tekoča ekonomska politika na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino je bila usmerjena predvsem v zagotav- 
ljanje zunanje likvidnosti države z omejevanjem uvoza, vse 
premalo pa v intezivno in skladno pospeševanje izvoza. Kre- 
ditno-monetarna politika in politika delitve dohodka pa je 
dopuščala visoko rast domačega popraševanja zlasti na po- 
dročju investicij, pa tudi na področju osebne, skupne in 
splošne porabe, kar je zmanjševalo motiviranje organizacij 
združenega dela za povečevanje izvoza, saj so ob visokem 
popraševanju na domačem trgu dosegale ugodnejše finančne 
rezultate. 

1.2.3. Čeprav je zaradi sprememb v sistemu obračunavanja 
dohodka težko ocenjevati delitvena razmerja v prvih treh letih 
tega srednjeročnega obdobja, pa globalni podatki kažejo, da 
tudi na tem področju odstopamo od usmeritev družbenega 
plana. Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo, v 
letošnjem letu pa tudi sredstva za splošno porabo rastejo 
hitreje od rasti dohodka, delež sredstev za izboljšanje in 
razširitev materialne osnove dela v tekoči delitvi dohodka pa 
se zmanjšuje. Tudi realni osebni dohodki rastejo znatno hi- 
treje od produktivnosti dela (v prvih treh letih so se realni 
osebni dohodki na zaposlenega povečali v poprečju za okoli 
3,7%, medtem ko je produktivnost dela porasla le za 1,7% 
letno). Takšna gibanja kažejo nasprotne tendence kot v prejš- 
njem petletnem obdobju, ko so realni osebni dohodki ob nizki 
rasti produktivnosti dela stagnirali.2 

Tako se že iz delitve dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela oblikujejo sorazmerno višja sredstva za osebno, 
skupno in splošno porabo. V taki situaciji se je oblikovalo 
sorazmerno visoko popraševanje, ki je bilo še potencirano na 
širšem jugoslovanskem tržišču, zlasti z ekspanzivnim giba- 
njem denarne mase3 in ekspanzijo investicijskega popraševa- 
nja. V okviru celotnega popraševanja so se kazale težnje po 
zmanjševanju tistega dela popraševanja, ki pomeni hkrati 
kvalitetno pobudo, kar je nespodbudno vplivalo zlasti na izvoz 
in krepilo pritiske na rast cen 

1.2.4. Kljub temu, da so se iz razmerij v delitvi dohodka 
oblikovala relativno nizka sredstva za obnovo in razširitev 
materialne osnove dela, pa se s prerazdelitvami med gospo- 
darstvom, negospodarstvom in prebivalstvom ter s posredo- 
vanjem bank oblikujejo visoka sredstva za reprodukcijo zdru- 
ženega dela. Toda v tem okviru pada delež sredstev samih 
02D, kar zelo zvišuje odvisnost združenega dela od bančnih 
kreditov. 

V končni porabi družbenega proizvoda znaša delež vlaganj 
v osnovna sredstva gospodarstva v prvih treh letih 20,7% inje 
večji, kot je bilo predvideno z družbenim planom (19,7%). Ob 
tem pa se učinkovitost investicijskih vlaganj zmanšuje,4 kar se 
odraža na nižji gospodarski rasti. Vse to kaže, da visok obseg 

2 V obdobju 1971-1975 so se ob poprečni letni stopnji rasti produktivnosti 
dela za 2,5% realni osebni dohodki povečali le za 0.5 letno. 

3 Gibanje denarne mase in nominalnega družbenega proizvoda v Jugoslaviji 
(stopnje rasti v %): 
 1976 1977 Ocena 1978 
Družbeni proizvod 17,8 24,3 20,3 
Denarna masa 56 20 22 

sredstev za investicije ob majhni lastni udeležbi samih investi- 
torjev ne vodi k racionalnejšemu in učinkovitejšemu investira- 
nju. 

V strukturi investicij je prišlo do nekaterih bistvenih spre- 
memb v skladu z usmeritvami družbenega plana. Vendar pa je 
intenzivnost teh sprememb po posameznih področjih dokaj 
različna. Kot je bilo že v junijski analizi ugotovljeno, se je v 
primerjavi s preteklim obdobjem zlasti povečal delež vlaganj v 
energetiko (od 10,2% v letu 1975 na poprečno okoli 21,3% v 
prvih treh letih plana), nekoliko se je povečal delež vlaganj v 
agroindustrijski kompleks, medtem ko vlaganja v druge de- 
javnosti posebnega pomena, zlasti v prometno infrastrukturo, 
vodno gospodarstvo in surovinske dejavnosti zaostajajo. 
Tako ne bodo dosežena predvidena razmerja med vlaganji v 
dejavnosti posebnega pomena in vlaganji v ostale dejavnosti. 
Hkrati pa močno zaostajamo pri prestrukturiranju in moderni- 
zaciji gospodarstva v skladu s kriteriji, sprejetimi v dogovoru 
o temeljih družbenega plana, zlasti plačilnobilančnem krite- 
riju in kriteriju učinkovitosti. 

1.2.5. Že v junijski analizi je bilo ugotovljeno, da so bili v 
prvih treh letih izvajanja družbenega plana doseženi v vsebin- 
skem in materialnem pogledu pomembni uspehi pri izboljša- 
nju osebnega in družbenega standarda. Sredstva za življenj- 
ski standard so se povečala letno za okoli 3,7%, v tem okviru 
osebna poraba za 4,5%, materialni izdatki družbenega stan- 
darda za 6,5%, medtem ko so se investicije v družbeni stan- 
dard zmanjšale zaradi realnega znižanja investicij v stano- 
vanjsko izgradnjo.5,Zelo dinamično je bilo v preteklih treh 
letih gibanje osebnih dohodkov, saj se je poprečni osebni 
dohodek na zaposlenega povečal od 3520 din mesečno v letu 
1975 na okoli 5915 din v letu 1978, tako da je bila kljub hitri 
rasti življenjskih stroškov v tem obdobju dosežena kar 3,7% 
realna rast osebnih dohodkov na zaposlenega. Hkrati pa so se 
zelo močno povečevali davki in prispevki iz osebnih dohod- 
kov, samoprispevki in podobno, tako da sredstva, razpolož- 
ljiva za osebno porabo, rastejo počasneje kot osebni dohodki. 

1.2.6. Stabilizacija tokov družbene reprodukcije predstavlja 
eno od osnovnih usmeritev tekočega srednjeročnega plana. V 
junijski analizi smo že ugotovili, da so bili sicer pri obvladova- 
nju inflacijskih gibanj v prvih treh letih doseženi nekateri 
uspehi, ki se kažejo v tem, da je rast cen in življenjskih 
stroškov v tem obdobju znatno nižja kot v preteklem petlet- 
nem obdobju. Vendar pa so bili ti rezultati doseženi v veliki 
meri predvsem kot posledica restriktivne politike cen v tem 
obdobju, ne temeljijo pa tudi na kvalitetnih elementih, kot so 
zlasti povečevanje produktivnosti dela in učinkovitosti gospo- 
darjenja, ki bi zagotavljali tudi dolgoročnejšo stabilizacijo 
cen. V letih 1977 in 1978 dosežena rast cen presega dogovor- 
jene okvire za okoli eno petino, njihova dinamika pa je zlasti v 
drugi polovici letošnjega leta tako močna, da bo prenos cen 
na drobno in življenjskih stroškov v leto 1979 znašal 7-8%, 
kar je skoraj dvakrat več kot v preteklih dveh letih. Vse to 
kaže, da zgolj z restriktivno politiko cen ob premajhni prisot- 
nosti in medsebojni usklajenosti vseh ostalih elementov eko- 
nomske stabilizacije ni moč trajneje obvladati inflacijskih 
pritiskov in stabilizirati gospodarstva. 

1.3. Globalne možnosti za uresničevanje Osnovnih propor- 
cev družbenega plana do konca planskega obdobja 

1.3.1. Globalna ocena družbenoekonomskih gibanj v prvih 
treh letih izvajanja družbenega plana kaže na nekatera osto- 
panja od predvidenih okvirov razvoja, dogovorjenih v družbe- 
nem planu, ki jih bo v preostalih dveh letih do konca plan- 
skega obdobja le težko moč nadoknaditi: 

— 4 Učinkovitost investiranja v osnovna sredstva, merjena z marginalnim kapi- 
talnim koeficientom, se je v prvih letih tega srednjeročnega obdobja močno 
poslabšalo. V obdobju 1971-1975 je znašal marginalni kapitalni koeficient 2,6, v 
srednjeročnem planu za tekoče petletno obdobje je bilo zaradi sprememb v 
sektorski strukturi investicij predvideno, da bo znašal 3,1, v obdobju 1976-1977 
pa se je povečal kar na 4,5. 

5 Vzrok za počasnejšo stanovanjsko izgradnjo so predvsem v počasnem 
pripravljanju urbanističnih planov, neurejenih odnosih, pri oblikovanju sredstev 
za kompleksno urejanje sosesk in v občasnem pomanjkanju reprodukcijskega 
materiala. Ob tem pa ostaja pri bankah velik del sredstev za stanovanjsko 
gradnjo neizkoriščen. 
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Potrebna dinamika za uresničevanje osnovnih planskih 
okvirov razvoja do konca planskega obdobja 

- stopnje rast v % 
Ocena Plan Potrebne 

1976/781976/80 stopnje rasti 
v letih 1979- 
1980 za rea- 

' lizac. plana 
Družbeni proizvod 
- skupaj 4,8 6,1 8,0 
- v združenem delu 5,1 6,4 8,5 
Industrijska proizvodnja 5,8 7,0 8,6 
Kmetijska proizvodnja 1,5 3,3 6,0 
Zaposlenost v združenem delu 3,6 3, 2,1 
Produktivnost v združenem 
delu 1,7 3,6 7,0 
Delež" produktivnosti dela v 
prirastu DP v % 34% 65% 82% 
Izvoz blaga 1,0 8,2 20,0 
Investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva 5,8 8,0 11,4 
Realni OD na zaposlenega 3,7 3,0 2,0 

Dinamika uresničevanja posameznih osnovnih planskih ok- 
virov razvoja v prvih treh letih izvajanja je dokaj različna. 
Dinamika gospodarske rasti, kot je bilo že ugotovljeno, zao- 
staja za planirano predvsem zaradi izredno nizke celotne 
gospodarske aktivnosti v letu 1976, ko je zlasti industrijska 
proizvodnja dosegla le tretjino predvidene stopnje rasti. 
Glede možnosti za realizacijo planirane stopnje gospodarske 
rasti do konca planskega obdobja sicer ugotavljamo, da 
najbrž v celoti ne bo moč nadoknaditi izpada iz leta 1976. 
Vendar pa gibanja v letošnjem letu in možnosti, ki jih dajejo 
osnovni materialni faktorji, zlasti razpoložjive zmogljivosti za 
gospodarsko rast v prihodnjem letu kažejo, da bi se dinamika 
gospodarske rasti do konca planskega obdobja lahko pribli- 
žala predvideni dinamiki, kolikor bodo to omogočale tudi 
možnosti popraševanja na domačem in intenzivnost naše 
ponudbe na tujih tržiščih. Mnogo večji problem kot sama 
dinamika rasti predstavlja za realizacijo družbenega plana 
kvaliteta gospodarske rasti. V preteklih treh letih je dosežena 
rast družbenega proizvoda temeljila v pretežni meri na pove- 
čani zaposlenosti in v mnogo manjši meri na povečani pro- 
duktivnosti dela, kar je bila ena od temeljnih usmeritev druž- 
benega plana. Zaostajanja na tem področju so tako velika, da 
jih bo tudi ob največjih naporih v prihodnjih letih težko nado- 
knaditi. 

Prav tako ne bo moč nadoknaditi zaostajanja na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, zlasti veliko zaostajanje v 
izvozni aktivnosti. 

1.3.2. Razpoložljivi podatki o družbenoekonomskih giba- 
njih v zadnjih dveh mesecih kažejo na nekatere ugodnejše 
tendence, kot smo jih ocenjevali v junijski analizi: 

- nekoliko hitrejša dinamika rasti industrijske proizvodnje 
v zadnjih mesecih omogoča višjo oceno njene rasti za celo 
leto 1978 in obenem daje tudi osnovo za ugodnejši start 
proizvodnje v prihodnjem letu, 

- na področju ekonomskih odnosov s tujino se je zlasti v 
avgustu izvoz blaga občutnejše povečal. Tudi ocene o prilivu 
naročil za izvoz v prihodnjih mesecih so nekoliko ugodnejše, 
kar, utegne pozitivno vplivati na bodoča gibanja, 

- tudi novi podatki o globalnih izplačilih za investicije ka- 
žejo na nekoliko hitrejšo rast nominalnega obsega investicij- 
skega popraševanja, glede strukture investicij pa ni novejših 
podatkov. 

Glede uveljavljanja večje kvalitete v razvoju pa ne prihaja do 
ugodnejših sprememb v trendih; nasprotno najnovejši po- 
datki kažejo celo na povečevanje ekstenzivnosti v razvoju, ki 
se kaže v hitrejši rasti zaposlenosti na vseh področjih in na 
manjši rasti produktivnosti dela. 

Periodični obračuni gospodarstva za prvo polletje letos pa 
kažejo na nadaljevanje neskladnosti v razporejanju dohodka 
in na počasnejšo rast sredstev za obnovo in razširitev mate- 
rialne osnove dela. 

Na neskladnosti v razporejanju dohodka kažejo tudi pove- 
čana nesorazmerja med rastjo realnih osebnih dohodkov in 
rastjo produktivnosti dela; ob nižji rasti produktivnosti dela, je 
namreč ocena rasti realnih osebnih dohodkov na zaposle- 
nega v letošnjem letu še višja, kot smo jo ocenjevali v junijski 
analizi. 

Gibanje cen v zadnjih mesecih potrjuje naše junijske ocene, 
da se letos močno krepijo inflacijski pritiski, saj bo prenos cen 
v leto 1979 skoraj dvakrat večji kot v letu 1978, kar kaže, da bo 
v letu 1979 problematiki cen posvetiti pozornost. 

1.3.3. S kvantitativnega vidika torej v prihodnjih dveh letih 
verjetno ne bomo dosegli potrebne dinamike za celotno reali- 
zacijo materialnih okvirov družbenega plana. Ob maksimalnih 
naporih združenega dela in ekonomske politike tako v repu- 
bliki kot v okviru celotne SFRJ, pa bi lahko v prihodnjih dveh 
letih dosegli preusmeritev dosedanjih negativnih tendenc pri 
uveljavljanju večje kvalitete v razvoju in s tem ustvarili pogoje 
za stabilnejši in kvalitetnejši razvoj v prihodnjem petletnem 
obdobju. Postavlja pa se vprašanje, ali bi bilo potrebno spro- 
žiti postopek za nekatere spremembe oziroma dopolnitve 
družbenega plana na tistih področjih, kjer v dosedanjem 
razvoju najbolj odstopamo od dogovorjenih usmeritev. To 
vprašanje je aktualno tudi zato, ker so v postopku pobude za 
spremembe nekaterih obveznosti iz dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. Podobni 
problemi se kažejo tudi pri izvajanju družbenega plana Jugo- 
slavije in bodo zato ustrezne rešitve v veliki meri povezane z 
odločitvami v merilu celotne Jugoslavije. 

2. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE 
NALOG PRI IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA 
V LETU 1979 

2.1. Razvoj v četrtem letu tega planskega obdobja je na 
mnogih odločilnih točkah odvisen od dosedanjih rezultatov v 
izvajanju družbenega plana ter od tega, kako uspešno bodo 
združeno delo, ekonomska politika v okviru republike in fede- 
racije ter vse družbenopolitične sile uspeli reševati probleme, 
ki spremljajo dosedanji razvoj. To so predvsem: 

- prepočasna preobrazba družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih in v vseh fazah družbene reprodukcije ter v 
tem okviru zlasti še prepočasno uveljavljanje samoupravnega 
planiranja, ki bi na sintetičen način odražalo dosežke pri 
uresničevanju ustavnih in sistemskih rešitev; 

- še vedno ni zaokrožen ekonomski sistem na temelju 
ustave in zakona o združenem delu, ob tem pa tudi že sprejete 
sistemske rešitve vse prepočasi dobivajo svoj odraz v praksi; 
zlasti se čuti pomanjkanje sistemskih rešitev na področju 
razširjene reprodukcije; 

- občutno zaostajanje pri uveljavljanju kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja, ki v premajhni meri prispevajo kot kakovostna 
komponenta k značaju celotnega družbenoekonomskega ra- 
zvoja, hkrati pa tudi ne dajejo ustreznega prispevka stabiliza- 
ciji tokov družbene reprodukcije; ne uresničujejo se usmeri- 
tve družbenega plana glede racionalnejšega in produktivnej- 
šega zaposlovanja; 

- premajhna orientacija na vključevanje v mednarodno 
menjavo kot ene od temeljnih komponent razvoja na kvalitet- 
nih osnovah; 

- neskladnosti v delitvi dohodka, zlasti neustrezni odnosi 
med povečevanjem dohodka, sredstev za obnovo in razširitev 
materialne osnove dela ter sredstev za osebno, skupno in 
splošno porabo; 

- proces razširjene reprodukcije je še vedno v veliki meri 
odvisen od drugih, zlasti bančnih virov, kar je posledica 
neustreznih odnosov v delitvi ustvarjenega dohodka, prepo- 
časnega uveljavljanja združevanja sredstev za naložbe in ek- 
spanzivne kreditno monetarne politike. 

Vsi ti problemi v svoji medsebojni povezanosti ob sora- 
zmerno Restriktivni politiki cen povzročajo velike pritiske na 
rast cen in prispevajo h krepitvi inflacijskih tendenc. 

2.2. Pretežni del pravic, obveznosti in odgovornosti za reše- 
vanje teh problemov, kakor tudi za uresničevanje razvojne 
politike skladno z ustavo in zakonom o združenem delu prev- 
zema samoupravno organizirano združeno delo. Zato je razvi- 
janje samoupravne organiziranosti in konkretna'preobrazba 
družbenoekonomskih odnosov v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupno- 
stih in drugih skupnostih, ki se še ustanavljajo, ena ključnih 
nalog v tej fazi uresničevanja družbenega plana, katerih ure- 
sničevanje je v veliki meri odvisno tudi izpolnjevanje material- 
nih razvojnih ciljev. Obenem pa je treba na vseh ravneh 
povečati odgovornost za dosledno uresničevanje samou- 
pravno sprejetih nalog, ciljev in obveznosti. 
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2.3. Težišče aktivnosti v letu 1979 bo usmerjeno na dve 
ključni globalni področji: 

- v nadaljnjo preobrazbo družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih in ravneh družbene reprodukcije; 

- na pospešeno uresničevanje nalog, ki so temeljnega po- 
mena za uresničevanje družbenega plana in kjer v doseda- 
njem izvajanju družbenega plana najbolj zaostajamo. To velja 
zlasti za večje uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja in za 
dosledno izvajanje politike ekonomske stabilizacije na vseh 
tistih področjih, ki s svojim neposrednim ali posrednim delo- 
vanjem predstavljajo osnove stabilnejšega in dinamičnejšega 
gospodarskega razvoja. 

2.3.1. V prihodnjem letu bo s sprejetjem preostalih sistem- 
skih zakonov ter nekaterih izvedbenih predpisov v okviru 
Jugoslavije in Slovenije zaokrožen ekonomski sistem, ki 
izhaja iz ustave in zakona o združenem delu. Hkrati lpo po- 
trebno povečati prizadevanja za izvajanje že sprejetih sistem- 
skih rešitev ter izenačevanje pogojev gospodarjenja, kar 
predstavlja osnovo za to, da bo dohodek dejansko pod nepo- 
sredno kontrolo delavcev, ki ga ustvarjajo, in ga bodo le ti 
lahko s samoupravnim združevanjem dela in sredstev usmer- 
jali v skladu s svojimi razvojnimi potrebami in interesi družbe 
kot celote. 

2.3.2. Dosežena stopnja družbenoekonomskega razvoja Ju- 
goslavije in Slovenije ter zlasti reševanje prisotnih razvojnih 
problemov zahteva relativno dinamično in stabilno gospodar- 
sko rast, ki bo temeljila na kvalitetnih osnovah in na prizade- 
vanjih za preseganje dosedanjih ekstenzivnih smeri v razvoju. 
Odločneje bi si morali prizadevati za uveljavitev strukturnih 
sprememb v materialni proizvodnji in družbenih dejavnostih 
na podlagi dogovorjenih razvojnih kriterijev, zlasti pa bo po- 
trebno pospeševati razvoj na tistih področjih, kjer smo v prvih 
treh letih odstopali od planskih usmeritev ali občutneje zao- 
stali za planskimi nalogami. 

Osnovni vzroki zaostajanja kvalitetnih dejavnikov razvoja so 
v prepočasni modernizaciji proizvodnje in pogosto slabi ter 
manj učinkoviti organizaciji dela, pa tudi v nedoslednem 
uveljavljanju novih sistemskih rešitev (zlasti na področju raz- 
porejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke), 
kar ohranja ekstenzivne tendence v zaposlovanju. Velike 
možnosti za razvoj na kvalitetnih osnovah pa obstajajo tudi v 
boljšem gospodarjenju z družbenimi sredstvi, zlasti upravlja- 
nju z minulim delom, ter v večji povezanosti znanja in razisko- 
valnega dela s proizvodnjo. Pri odpiranju novih delovnih mest 
pa bo potrebno v prihodnje veliko bolj upoštevati kriterij 

celotnih družbenih stroškov ter socialne in prostorske vidike 
zaposlovanja. 

Eno ključnih področij, kjer odstopamo od planskih usmeri- 
tev, so ekonomski odnosi s tujino. Glede na dosežen razvoj 
proizvajalnih sil ter strukturo slovenskega gospodarstva, je 
večja, učinkovitejša in enakomernejša usmerjenost na me- 
dnarodno tržišče objektivna nujnost, ki jo narekujejo ne le 
usklajevanje razvoja, plačilno bilančni položaj in stabilizacija, 
temveč predvsem potrebe in pogoji nadaljnjega intenzivnega 
razvoja slovenskega gospodarstva. S povečanjem izvoza 
blaga in storitev je treba zagotoviti možnosti za tak uvoz, ki bo 
po obsegu in strukturi omogočil predvideno gospodarsko 
rast in stabilnejše razmere na tržišču. 

Zaradi povečanja deleža sredstev za izboljšanje in razširitev 
materialne osnove dela bo treba na osnovi povečane produk- 
tivnosti dela in uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi doseči skladnejša razmerja v razporejanju dohodka. 
Obseg in rast sredstev za osebno, skupno in splošno porabo 
bi moral biti bolj povezan z doseženo ravnijo in dinamiko 
čistega dohodka. Skladnejša razmerja v delitvi in uveljavljanje 
združenega dela in sredstev na osnovi skupnega dohodka bi 
okrepila sposobnost organizacij združenega dela za moderni- 
zacijo obstoječih proizvodnih kapacitet in za vlaganja v nove 
proizvodne zmogljivosti na temelju lastnih sredstev ter po- 
stopno ustvarjala pogoje za zmanjševanje odvisnosti razšir- 
jene reprodukcije od kreditov. Celovito odločanje delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela o vseh naložbah bo 
prispevalo k usmerjanju teh sredstev skladno z najbolj vital- 
nimi razvojnimi interesi in potrebami združenega dela in h 
krepitvi neposredne odgovornosti za njihovo porabo ter tako 
tudi večji učinkovitosti vlaganj. Eden od pogojev za to bodo 
nove sistemske rešitve na področju razširjene reprodukcije. 

Z medsebojno usklajenostjo vseh ključnih elementov eko- 
nomske stabilizacije bodo ustvarjeni tudi pogoji za postopno 
odpravljanje osnovnih vzrokov inflacije. Politika cen v letu 
1979 naj bi bolj slonela na selektivnih kriterijih za povečevanje 
cen ter s tem podpirala dogovorjene razvojne usmeritve na 
področju prestrukturiranja gospodarstva, spodbujala boljše 
gospodarjenje in napore organizacij združenega dela za večjo 
produktivnost dela. 

2.4. Materialni okviri in možnosti družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1979 so v veliki meri pogojeni z 
osnovnimi značilnostmi gibanj v letošnjem letu in tendencami 
na prehodu v prihodnje leto, doseženimi rezultati pri izvajanju 
družbenega plana v prvih treh letih tega srednjeročnega ob- 
dobja ter osnovnimi elementi predvidenega razvoja in politike 
v celotni Jugoslaviji. 

Materialni okviri razvoja v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji v letu 1979: - stopnje rasti v % 
- stalne cene 

S 
1978 

ocena 

1979 
varianta 

S F 
1978 

ocena 

R J1 

od 

1979 

do 
Družbeni proizvod 
- celotno gospodarstvo 
- združeno delo 
Industrijski proizv. 
Kmetijska proizv. 
Zaposlenost v združenem delu 
Produktivnost dela v gospodarstvu združ. dela 
Delež produktivnosti v prirastu DP v% 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 

-3,0 11,0 4,0 -2,0 
Investicije v osnovna sredstva 
- skupaj 
- gospodarstvo 
Življenjski standard 
- skupaj 
- osebna potrošnja 
- družbeni standard 
Realni OD na zaposlenega 
Cene proizvajalcev 
Cene na drobno 
Življenjski stroški  

2,0 3,0 

5,8 
6.0 
7,4 

-0,2 
4.1 
2,0 
33 

-3,0 

7,0 
7.5 

5.6 
5,9 
4,6 
5,3 

10-11 
13-14 

16 

6.4 
6.5 
8,4 
5.3 
3,2 
3.4 
52 

13,0 

6.5 
6.6 

4,8 
4,4 
6,1 

2 
42 

5,0 
5,5 
6,0 
5.3 
3,0 
2.4 
44 

8,0 

5.0 
5,5 

4,3 
3,8 
6.1 
1-2 

7-82 

7-8* 

6.0 
7,5 
7,8 

-5,0 
4,4 
3.1 
42 

-3,0 

11,1 
11,8 

6,4 
5,8 
8,6 
6,0 
9,0 

14,0 
15,0 

6,5 
6,8 
7,0 
6,0 
3,5 
3,3 
49 

6,0 

8,0 
8.0 

5.1 
4,6 
6,5 
3,0 

okoli 10 
okoli 

7,5 
7,7 
8,0 
7,0 

4,2 
55 

7,0 

12 

1 Osnovni indikatori razvoja - radni material (Zvezni zavod za družbeno planiranje, 22/9-1978) 2 Prenos cen iz leta 1978 (december 1978:01978) 
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Analize dosedanjega razvoja in ocenjene tendence v pri- 
hodnjem letu kažejo, da je z vidika osnovnih materialnih 
faktorjev, zlasti razpoložljivih zmogljivosti, ki se bodo s teko- 
čimi rekonstrukcijami in modernizacijami še povečale, moč 
doseči dokaj dinamično rast. Vendar pa so z vidika povpraše- 
vanja možnosti za takšno rast znatno bolj omejene, če ne 
uspemo spremeniti dosedanjih gibanj v izvozu ter tako bi- 
stveno povečati obsega ekonomskih odnosov s tujino. Odlo- 
čilna vloga dinamike vključevanja v mednarodno menjavo za 
dinamično gospodarsko rast je toliko bolj očitna, če upošte- 
vamo, da je obseg investicijske aktivnosti v prihodnjem letu v 
veliki meri pogojen z obsegom sredstev, ki so v delitvi do- 
hodka razporejena za izboljšanje in razširitev materialne 
osnove dela v letošnjem letu ter akumuliranimi sredstvi za ta 
namen iz preteklih let in danim obsegom kreditnega poten- 
ciala; rast osebne, skupne in splošne porabe, ki opredeljujejo 
zlasti povpraševanje po blagu široke potrošnje, pa bo v glo- 
balu morala nekoliko zaostajati za rastjo ustvarjenega do- 
hodka. 

Vse analize in ocene možnosti razvoja v SR Sloveniji kažejo, 
da je povečanje izvoza blaga in storitev prvi pogoj za dina- 
mično rast v prihodnjem letu. Tudi same temeljne organiza- 
cije združenega dela nakazujejo v svojih planih za prihodnje 
leto nujnost večjega izvoza, ki naj jim omogoči tudi večji uvoz 
potrebnega reprodukcijskega materiala in opreme. Po planih 
temeljnih organizacij združenega dela naj bi v prihodnjem 
letu izvoz blaga porasel minimalno za 20%, uvoz pa za 25%, 
kar ob ocenjenem porastu izvoznih in uvoznih cen za okoli 
6% pomeni realno rast izvoza za okoli 13%, uvoza pa 13%. 
Taka izvozna usmerjenost temeljnih organizacij združenega 
dela je pomemben razlog za zaostritev odgovornosti za izpol- 
njevanje sprejetih planov in za njihovo polno aktiviranje na 
osnovi sporazumevanja znotraj Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino. V procesu usklajevanja 
izvoznih in uvoznih nalog v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino bodo verjetno ta 
razmerja spremenjena, zlasti glede uvoznih možnosti v pove- 
zavi z izvoznimi dosežki. Čeprav je predvidena stopnja rasti 
izvoza na prvi pogled zelo visoka, pa vendar obstajajo realne 
možnosti za tako dinamično rast izvoza, saj smo tak obseg 
izvoza že dosegli v letu 1976. Možnosti za takšno ekspanzijo 
izvoza pa obstajajo tudi glede na majhen delež, ki ga pred- 
stavlja izvoz slovenskega gospodarstva v svetovni trgovini ter 
rezerve, ki izhajajo iz doslej neizkoriščenih možnosti za pove- 
čanje našega izvoza ob večjih sklenjenih uvoznih poslih. 

Kolikor pa bodo ukrepi ekonomske politike še nadalje do- 
puščali predvsem krepitev domačega povpraševanja, premalo 
pa bodo prisotne spodbude in ekonomski interes združenega 
dela za povečanje izvoza, potem bodo zunanje trgovinska 
gibanja potekala na nižji ravni, kar bo ob nižji gospodarski 
aktivnosti imelo za posledico nadaljevanje ekstenzivnosti v 
razvoju, saj bi se v bistvu nadaljevala tendence iz preteklih 
treh let (delež produktivnosti dela v prirastu družbenega pro- 
izvoda bi znašat le okoli 40%). Stopnja rasti družbenega 
proizvoda za 5% pa je že tista spodnja meja rasti, ob kateri bo 
težko izvajati pomembnejše strukturne spremembe in uresni- 
čevati zahtevne naloge družbenega plana v prihodnjem letu. 
Zato bi morali v sedanjem trenutku, ko kažejo plani temeljnih 
organizacij združenega dela veliko pripravljenost združenega 
dela za ponovno ekspanzijo izvoza, ta prizadevanja močno 
podpreti tudi z urepi ekonomske politike, da bi tako v prihod- 
njem letu v večji meri realizirali izvoz kot faktor rasti in 
kvalitete v gospodarjenju. 

Glede na predvideno rast gospodarske aktivnosti se bo v 
prihodnjem letu število delavcev v združenem delu povečalo 
za okoli 40.000. Tak porast zaposlenosti v prihodnjem letu bi 
pomenil ob dinamičnejši gospodarski aktivnosti (varianta I.) 
nekoliko hitrejše uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja. 
Tako bi se delež produktivnosti v prirastu družbenega proiz- 
voda kot sintetični indikator kvalitete gospodarske rasti pove- 
čal od 33% v letu 1978 na 52% v letu 1979, s čimer bi se po 
obdobju nekajletnega občutnega zaostajanja za predvideva- 
nji družbenega plana v predzadnjem letu tega srednjeročnega 
obdobja približal predvidevanjem. Ob nižji gospodarski rasti 
(varianta II.) pa bi tak porast zaposlenosti pomenil le skromno 
povečanje deleža produktivnosti v prirastu družbenega proiz- 
voda (od 33% na 44%). 

Glede na sorazmerno nizko rast sredstev za vzdrževanje in 
razširjanje materialne osnove delu v 1978 na ravni temeljnih 
organizacij združenega dela, že prisotno veliko odvisnost 

razširjene reprodukcije od bančnih sredstev, v povezavi s 
poostreno kontrolo monetarne likvidnosti in še vedno velika 
sredstva vezana v zalogah ocenjujemo, da bo rast investicij v 
osnovna sredstva v letu 1979 nekoliko nižja kot v letu 1978. 
Tudi nekoliko nižja rast investicij v osnovna sredstva od 
dosežene v preteklih letih pa bi omogočila, da bi se realiziral 
obseg vlaganj, predvidenih s srednjeročnim planom (varianta 
I.). Kolikor pa bi se realizirala nižja varianta, pa v prihodnjih 
dveh letih obseg vlaganj ne bo omogočil realizacijo predvide- 
nih strukturnih sprememb. 

Tudi v letu 1979 bi se nadaljevala rast življenjskega stan- 
darda delavcev in občanov. Ob predvidenem povečanju pro- 
duktivnosti dela ter počasnejši rasti življenjskih stroškov kot v 
letu 1978, bi realni osebni dohodki porasli za okoli 2% po prvi 
varianti oziroma za 1-2% po drugi varianti. V okviru življenj- 
skega standarda bi se v skladu s planskimi usmeritvami hi- 
treje krepil družbeni standard. 

Prikazane variante možnega razvoja v prihodnjem letu opo- 
zarjajo na to, da se bomo le ob intenzivni usmeritvi na izvoz in 
na uveljavljanje drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja v pri- 
hodnjih dveh letih približali dinamiki gospodarske rasti sred- 
njeročnemu planu in v večji meri uresničili osnovne usmeritve 
družbenega plana. Kolikor pa bi se nadaljevale dosedanje 
tendence v razvoju, pa bo potrebno v letu 1979 ponovno 
preverjati osnovne predpostavke družbenega plana in pristo- 
piti k njegovim dopolnitvam. 

3. SPREMEMBE V STRUKTURI 
GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

3.1. Rast družbenega proizvoda po dejavnostih 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976-1980 je 
predvideno naj bi družbeni proizvod rasel letno poprečno za 
6,1%, v prvih letih pa nekoliko počasneje, ker v začetku 
izvajanje tega srednjeročnega plana še niso bile v celoti 
premagane posledice energetske krize iz leta 1974, na nižje 
stopnje v prvih letih tega plana pa naj bi vplivala tudi usmeri- 
tev na povečanje vlaganj v dejavnosti posebnega pomena za 
uresničevanje dogovorjene skupne politike razvoja, ki zahte- 
vajo relativno velika sredstva, imajo dolgo dobo izgradnje, 
manj izrazit pa je njihov direktni oziroma kratkoročni prispe- 
vek k rasti družbenega proizvoda. Primerjava predvidenih in 
doseženih stopenj rasti za obdobje 1976-1980 kaže naslednje 
odnose: 

- stopnje rasti v % 
19761978 1976-1980 

predvi- 
deno 

realizi- 
rano plan 

Celotno gospodarstvo 5,5 4,8 6,1 
v tem: 
- združeno delo 5,7 5,1 6,4 
- samostojno osebno delo 3,3 2,8 3,1 

V obdobju 1976-1978 je bila rast proizvodnje glede na 
poprečno dinamiko v srednjeročnem planu v celotnem go- 
spodarstvu letno za 0,5 odstotne točke nižja od predvidevanj, 
v združenem delu pa za 0,6 odstotne točke nižja. Do največ- 
jega zaostajanja v rasti proizvodnje je prišlo v prvi polovici 
leta 1976 in ga ni bilo moč v letih 1977 in 1978 nadoknaditi, 
čeprav je proizvodnja v letu 1977 in po oceni tudi v letu 1978 
rasla hitreje od predvidevanj. 

 - stopnje rasti v % 
Celotno go-spodarstvo Združe-no delo 
predvideno realizirano predvideno realizirano 

1976 
1977 
1978 ocena 
1976-1978 

5,3 
5,7 
5,5 
5,5 

2.8 
5.9 
5,8 
4,8 

5,4 
6,0 
5,8 
5,7 

2,8 
6,4 
6.0 
5.1 

Družbeni proizvod ugodno raste v industriji, kjer tudi stop- 
nja najmanj zaostaja od predvidene po srednjeročnem planu. 
Na razvoj industrije vpliva povečano domače povpraševanje 
in številne nove industrijske zmogljivosti, katerih proizvodni 
program postopoma prispeva tudi k izboljšanju zunanjetrgo- 
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vinske bilance. Tudi v strukturi industrijske proizvodnje je 
prišlo do pomembnejših premikov; predvsem v letu 1978 hitro 
napreduje proizvodnja sredstev za delo, kar vpliva na to, da se 
tudi njen delež v celotni industrijski proizvodnji povečuje. 
Rast proizvodnje reprodukcijskega materiala je v letu 1977 
ugodno napredovala, v letu 1978 pa je bila doslej izpod 
povprečja rasti industrije. Visoko domače povpraševanje 
omogoča, da še vedno hitro .raste tudi proizvodnja blaga za 
široko potrošnjo. 

Kmetijska proizvodnja precej zaostaja za predvidevanji 
srednjeročnega plana, na kar sta vplivali slaba letina v letu 
1977 in zmanjšan pridelek zaradi velikih ujm v letu 1978. 
Razvoj je nekoliko ugodnejši v družbenem sektorju, kjer se 
bodo že začeli odražati učinki vlaganj v preteklih letih. Visoka 
stopnja investiranja vpliva, da so obseg del v gradbeništvu 
ugodno razvija in njegov delež v strukturi družbenega proiz- 
voda narašča. Kljub ugodnemu domačemu povpraševanju 
raste celoten obseg prometa v trgovini nekoliko počasneje, 
predvsem zaradi zaostajanja v zunanjetrgovinski menjavi. Za- 
radi povečanega inozemskega turističnega priliva se ugodno 
razvija obseg prometa v gostinstvu. 

3.2 Zaposlenost in produktivnost dela 

Število zaposlenih se je v prvih treh letih izvajanja družbe- 
nega plana zlasti pa v letu 1978, ko je znašala rast okoli 4%, 
povečevalo znatno hitreje kot je bilo predvideno in kot bi bilo 
smotrno glede na doseženo gospodarsko rast. V razdobju 
1976-1978 se je zaposlenost povečala za 3,6% poprečno 
letno, v gospodarstvu združenega dela za 3,3%, znatno hitreje 
pa v družbenih dejavnostih, to je za 5,0% letno ter v državnih 
organih in organizacijah za 5,2%. 

Na izpraznjenih in novoodprtih delovnih mestih se je v teh 
letih zaposlilo okoli 120 tisoč oseb, med temi je bilo preko 40 
tisoč delavcev iz drugih socialističnih republik in pokrajin. 

Tak obseg zaposlovanja je še nadalje omogočal polno za- 
poslenost prebivalstva v SR Sloveniji, razen na nekaterih manj 
razvitih območjih, kjer so kljub širjenju možnosti zaposlitve še 
vedno problemi z zaposlovanjem delavcev in z nezaposle- 
nostjo ter v še vedno trajajoči začasni emigraciji delavcev v 
tujini.6 

V zaposlovanju ni prišlo do kvalitetnih sprememb, kot jih 
predvideva družbeni plan. Struktura zahtevnosti dela se v 
gospodarstvu, zlasti v proizvodnji le počasi spreminja, kar je 
med drugim povezano z zaostajanjem modernizacije in avto- 
matizacije proizvodnih procesov ter slabe in pogosto neu- 
strezne organizacije dela. Hkrati se prekomerno širi obseg 
upravnega in režijskega dela.7 Vse to pogojuje ekstenzivne 
težnje v razvoju zaposlovanja in višjo rast zaposlenosti izven 
proizvodnje. 

Odpiranje produktivnejših, po delu in znanju zahtevnejših 
delovnih mest zaostaja za predvidevanji zato se raven . stro- 
kovnosti delavcev le počasi izboljšuje. Še vedno so poklici 
ozkega profila med zaposlenimi v gospodarstvu združenega 
dela udeleženi z okoli 53%. To med drugim tudi vpliva na 
večjo usmerjenost strokovnih kadrov na zaposlitve v dejavno- 
stih z ugodnejšo strukturo dela. Na osnovi priliva iz šol in 
izobraževanja ob delu se je delež delavcev z višjo in visoko 
izobrazbo med vsemi zaposlenimi povečal od 7,0% v letu 
1974 na 7,5% leta 1976. Delež kadrov s srednjo strokovno 
izobrazbo pa se je v tem obdobju znižal od 13,8% leta 1974 na 
13,4% v letu 1976. Podobne značilnosti in tendence v ude- 
ležbi strokovnega kadra med vsemi zaposlenimi se kažejo 
tudi na področju gospodarstva. Tak razvoj izobrazbene ravni 
zaposlenih pomeni zaostajanje za predvidevanji družbenega 
plana, pa tudi planov samih OZD. 

Počasno spreminjanje izobrazbene ravni zaposlenih pogo- 
juje med drugim tudi neustrezna izobrazbena raven novoza- 
poslenih, med temi je več kot polovica brez strokovne izobra- 
zbe ali usposobljenosti. Med novozaposlenimi domačimi de- 
lavci je udeležba strokovno usposobljenih kadrov relativno 
visoka, okoli 35% je kadrov s poklicno šolo in nad 25% s 
srednjo, višjo in visoko šolo. Slabša izobrazbena struktura 

6 Na začasnem delu v tujini je še vedno okoli 25 tisoč delavcev (vključene 
občine Lenart, Ormož, Ptuj, Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljuto- 
mer). 7 V letu 1977 je bilo v gospodarstvu med vsemi zaposlenimi 33% in v 
negospodarskih dejavnostih 37% delavcev na upravnih In režijskih delih. 

novozaposlenih je predvsem posledica večjega zaposlovanja 
delavcev iz drugih območij Jugoslavije, med temi je večina 
brez strokovne usposobljenosti. 

Posledica ekstenzivnega zaposlovanja ob nižji gospodarski 
aktivnosti od predvidene je nizka rast produktivnosti dela, ki 
je v nekaterih panogah stagnirala ali pa celo nazadovala. 
Zaradi tega je tudi delež produktivnosti v prirastu družbenega 
proizvoda nizek in znaša po oceni v razdobju 1976-1978 v 
gospodarstvu 34,5% in v industriji 52,0%, kar je znatno manj 
od predvidevanj družbenega plana (gospodarstvo 57% in 
industrija 70%). 

3.3 Obseg in struktura investicij v osnovna sredstva gospo- 
darstva 

3.3.1 Visoka dinamika investicij v osnovna sredstva v prvem 
polletju 1978 (s porastom nominalno za 32,1% glede na isto 
obdobje preteklega leta) kaže, da te še povečujejo svojo 
udeležbo v družbenem proizvodu in presegajo planirano ude- 
ležbo 19,7% v tem srednjeročnem obdobju. Ta dinamika bo v 
prihodnjih mesecih po oceni znatno skromnejša, vendar bodo 
investicije še vedno ostale osnovni generator gospodarske 
rasti tudi v letošnjem letu. Ocene o počasnejši rasti investicij v 
drugem polletju temelje na strožji kontroli monetarne likvi- 
dnosti (omejitev porasta bančnih posojil v tretjem in četrtem 
tromesečju), na še vedno previsokih vlaganjih v zaloge, na 
manjših sredstvih za investicije iz lastne akumulacije ter 
manjšem obsegu nameravanih investicij, prijavljenih v prvem 
polletju 1978. Tendence zmanjševanja dinamike investicij 
bodo prenešene predvidoma tudi v prihodnje leto, vendar 
pričakujemo, da bodo v zadnjih dveh letih izvajanja srednje- 
ročnega plana sredstva za investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva še vedno tako visoka, da bo realiziran predvi- 
deni realni obseg vlaganj v osnovna sredstva gospodarstva v 
celotnem petletnem obdobju. Kljub temu pa ne bo moč do- 
končati vseh začetnih investicijskih projektov za katere je bilo 
predvideno, da jih bomo tudi dokončali v tem obdobju, saj 
poleg prekoračitev predračunske vrednosti zaradi hitrejše 
rasti cen izvajalcev investicij in povečanja obsega investicij- 
skih del v teku nastopa še vrsto drugih ovir, zlasti tehnične in 
lokacijske narave. 

Zaradi velikih zamud pri izvajanju industrijskih projektov je 
Gospodarska zbornica Slovenije začela z akcijo za časovno 
skrajšanje, pocenitev in večjo strokovnost investicijskega 
procesa. 

Zlasti je še pomembna aktivnost pri pospešeni izdelavi 
lokacijske dokumentacije in poenostavitvi upravnih postop- 
kov pri pridobivanju lokacijskih dovoljenj, kjer je že dana 
iniciativa za spremembe in dopolnitve posameznih določb 
republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev loka- 
cijskega dovoljenja. Nadalje bo treba še naprej odstranjevati 
administrativne ovire in pospešiti postopek ugotavljanja upra- 
vičenosti uvoza opreme, zlasti pa še koriščenja razpoložljivih 
pravic dodatnega zadolževanja v tujini. 

Do prekoračitev predračunske vrednosti investicij prihaja 
predvsem pri objektih, katerih izgradnja traja več let8. Del teh 
prekoračitev investitorji namerno podcenjujejo v procesu za- 
piranja finančne konstrukcije, del pa odpade na nepredvidene 
težave in zamude v teku izgradnje. Ker pomenijo prekoračitve 
v določenem smislu ekonomsko neracionalno vložena sred- 
stva9, ki ne dajejo učinka, ki bi jih lahko dala njihova alterna- 
tivna uporaba v drugih programih, bo potrebno povečati 
odgovornost investitorjev in izvajalcev del za nepredvidene 
zamude in prekoračitve predračunske vrednosti. 

3.3.2. V strukturi investicij10 v osnovna sredstva gospodar- 
stva je prišlo do bistvenih spcememb glede na izhodiščno leto 
1975 oziroma prejšnje plansko obdobje: 

8 Po popisu investicij v teku na dan 31. 3. 1978 Je Službi družbenega knjigo- 
vodstva prijavljeno skupaj 3056 investicijskih objektov v izgradnji ali rekonstruk- 
ciji s skupno predračunsko vrednostjo 81.402 milj. din, od tega znašajo prijav- 
ljene prekoračitve 16.277 milj. din, oziroma 20% nove predračunske vrednosti. 
Skoraj 87% teh prekoračitev odpade na objekte, začete v prejšnjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

9 Vrednost prijavljenih prekoračitev predračunske vrednosti predstavlja kar 
15,1% družbenega proizvoda, ki bo po oceni dosežen v letu 1977. 10 Za leto 1977 še ne razpolagamo s podrobnejšimi podatki o izplačilih za 
investicije v osnovna sredstva, zato so podatki za to leto in podatki za leto 1978 
ocenjeni. 

8 poročevalec 



1975 Ocena 1976-78 Potrebna Prva ocena Plan 1976-1980 
struktura 1976-80 

1979-80 za 
 realizacijo plana  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
21,0 31,6 38,3 32,1 34,3 

10.2 21,3 19,6 20,5 20,5 
10.3 9,8 17,8 10,9 13,1 
0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 
6,1 7,2 11,4 8,5 8,8 
6,9 6,6 12,8 7,1 9,4 

34,0 45,4 62,5 47,8 52,5 

66,0 54,6 37,5 52,2 47,5 

SKUPAJ 
1. Gospodarska infrastruktura 
v tem 
- energetika 
- promet 
- vodno gospodarstvo 
2. Agroindustrijski kompleks 
3. Surovinske dejavnosti 
Skupaj 1-3 
4. Ostalo (skupaj s strojegradnjo in 
inozemskim turizmom) 

Podatki o investicijah v osnovna sredstva in poročila podpi- 
snikov dogovora o temeljih družbenega plana kažejo, da se 
uresničujejo nekatere temeljne usmeritve za odpravljanje os- 
novnih strukturnih neskladij, vendar različno intenzivno po 
posameznih področjih. Planirana razmerja med vlaganji v 
dejavnosti posebnega pomena in ostalimi vlaganji po naših 
ocenah ne bodo dosežena oziroma bi jih bilo moč doseči 
predvsem z ukrepi izven samoupravnega sistema zagotavlja- 
nja sredstev za razširjeno reprodukcijo.11 

Pregled okvirnih možnosti za uresničevanje plana v ob- 
dobju 1976-1980 kaže, da bi bilo moč vložiti od skupnih 
gospodarskih investicij v gospodarsko infrastrukturo, agroin- 
dustrijski kompleks in surovinske dejavnosti okoli 48%, v 
ostale dejavnosti pa okoli 52%. To bi bilo namreč še možno 
uresničiti z aktivnejšim uveljavljanjem združevanja sredstev 
med proizvajalci in porabniki ter z uresničevanjem že sprejete 
politike temeljnih in združene banke. 

Hkrati pa se postavlja vprašanje hitrejšega prestrukturiranja 
takoimenovanih ostalih dejavnosti po kriterijih, sprejetih v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Spričo 
slabše učinkovitosti naložb od predvidene, zlasti pa neugo- 
dnih gibanj v menjavi s tujino, bo treba v prihodnjih dveh letih 
pri selekciji teh programov dati prednost plačilno bilančnemu 
kriteriju in kriteriju učinkovitosti vlaganj. 

Po oceni podpisnikov dogovora o temeljih plana bo na 
področju energetike v prvih treh letih realizirano okoli 60% 
načrtovanih vlaganj za petletno obdobje, v prometni infra- 
strukturi okoli 50%, še manj pa v proizvodnji surovin, stroje- 
gradnji in inozemskem turizmu. Konkretne pobude za spre- 
membo posameznih obveznosti podpisnikov dogovora so v 
teku. 

3.3.3. Plačila za negospodarske investicije v vseh treh letih 
tega srednjeročnega obdobja rastejo nekoliko počasneje kot 
gospodarske naložbe in to predvsem zaradi zniževanja vla- 
ganj v stanovanjsko komunalno dejavnost. Naložbe v stano- 
vanjsko komunalno dejavnost so predstavljale v prvih dveh 
letih izvajanja plana skoraj 68% vseh plačil negospodarskih 
investicij, v letu 1978 pa se je njihova udeležba znižala na 
okrog 60%, kar je zlasti posledica zaostajanja stanovanjske 
izgradnje, deloma pa tudi hitrejše rasti investicij v področju 
kulturne in zdravstvene dejavnosti. 

3.4. Spremembe v strukturi gospodarstva12 

3.4.1. Čeprav je dinamika izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov nekoliko zaostajala za planirano, je prišlo do občutnih 
strukturnih sprememb zaradi bistveno povečanega deleža 
investicij na tem področju. Omenjene spremembe se zlasti 
odražajo v povečani instalirani moči13 in v zvezi s tem v 
dejstvu, da bomo prvič po 15 letih proizvedli več električne 
energije, kot je potrebujemo. Do spodbudnih strukturnih 
sprememb je prišlo tudi na področju preskrbe z zemeljskim 

" Da bi se le približali za celotno plansko obdobje planiranim razmerjem med 
vlaganji v gospodarsko infrastrukturo, agroindustrijski kompleks in surovinske 
dejavnosti ter ostalimi vlaganji In to v odnosu 50 : 50, bi morali v zadnjih dveh 
letih doseči razmerje 56,4 : 43,6, kar pa je približno obratno od razmerja 
doseženega v prvih dveh letih. 

12 Širša analiza o spremembah v strukturi gospodarstva je podana v prilogi 
»Spremembe v strukturi gospodarstva z vidika uresničevanja nalog iz dogovora 
o temeljih družbenega plana«. 13 Instalirana moč elektroenergetskih objektov se je od 1150 MW v letu 1975 
povečala na 1368 MW v letu 1978. 

plinom s postavljanjem plinovodnega omrežja, po katerem 
bomo letos prevzeli prve količine plina iz SSSR14, vendar v 
manjših količinah kot je bilo predvideno, v glavnem zaradi 
kasnitev del na stranskih vodih, odcepih, mestnih omrežjih in 
kasnitev priprav za prevzem plina s strani porabnikov. Na 
področju naftnega gospodarstva so težave v zvezi z izgradnjo 
rafinerijskih kapacitet v Lendavi in problemi glede oskrbe z 
naftnimi derivati in sicer zaradi neuveljavljenih dohodkovnih 
odnosov med predelovalci nafte in porabniki njenih derivatov 
ter zaradi nerešenega vprašanja kontingentiranja nafte po 
republikah glede na njihovo potrebo. V teku je izvajanje 
programa aktivnosti za uresničevanje dolgoročnega kon- 
cepta razvoja naftnoplinskega gospodarstva in petrokemije, 
ki vključuje tudi reševanje naštetih problemov. 

3.4.2. Dogovorjenih nalog glede razvoja prometne dejavno- 
sti nismo v celoti izpolnili. Precej zaostajamo v izgradnji 
prometne infrastrukture tako, da zaostankov v izgradnji 
cestne prometne mreže do konca leta 1980 ne bo več moč 
nadoknaditi. Tudi položaj Luke Koper je težak in bo ta le z 
velikimi lastnimi napori in s pomočjo širše družbene skupno- 
sti mogla izpeljati svoj sanacijski program ter uresničiti načrte 
tega petletnega obdobja. Železniško gospodarstvo načrtuje 
pospešeno investicijsko aktivnost in ocenjuje, da bodo dogo-, 
vorjene naloge uspešno rešene. Rekonstrukcija in moderni- 
zacija letališča Brnik je končana, ni pa še dokončno rešeno 
vprašanje združevanja potrebnih sredstev. V ptt dejavnosti 
bodo dogovorjene obveznosti glede izgradnje zmogljivosti 
sicer izpolnjene, vendar še zdaleč ne bodo zadovoljile potreb, 
po ptt storitvah. 

Glede delitve dela med prometnimi panogami niti v potni- 
škem, predvsem pa v blagovnem prometu še nismo dosegli 
izboljšanja. Še vedno nezadržno raste cestni promet in se 
delež železniških prevozov ne povečuje15. 

Položaj pomorskega blagovnega prometa je zaradi zastare- 
lih ladij težak in obstaja nevarnost, da bodo ukinjene dolge 
linijske vožnje, kar bi občutno zmanjšalo obseg storitev v 
prometu in s tem devizni priliv. Zato je pomembno, da se 
prične uresničevati piranski sporazum ali pa omogoči nakup 
rabljenih tujih ladij. 

3.4.3. V agroindustrijskem kompleksu se je proizvodnja 
hrane razvijaala pod planskimi predvidevanji, predvsem za- 
radi neugodnih vremenskih razmer in nekaterih neurejenih 
ekonomskih odnosov. Zlasti je občuten izpad pri rastlinski 
proizvodnji, v živinoreji pa na prireji mesa govedi in prašičev, 
kjer je v zadnjem obdobju še posebno zaostreno neskladje 
med ceno živine in stroški prireje živine zaradi visokih cen 
koruze. Proizvodnja mleka in perutnine pa se odvija v skladu s 
planom. Zaradi nizke stopnje akumulativnosti, ki se še po- 
slabšuje, izvesticije v okviru posameznih dejavnosti kmetij- 
stva in živilstva ne potekajo v skladu s planiranimi. 

14 V letu 1978 bodo porabniki prevzeli okoli 80 mio Nm1 plina, napram planira- 
nih 220 mio Nm3. V naslednjem letu je predviden odjem okoli 500 mio Nm3 plina, 
kar je blizu dogovorjene količine 560 mio Nm3. 

15 V letu 1977 je obseg dela v potniškem prometu na železnici porasel za 4%, 
v javnem cestnem prometu pa za 8%; v blagovnem prometu pa na železnici za 
1% In v javnem cestnem prometu za 6%. V prvi polovici leta 1978 pa so 
železniški blagovni prevozi celo upadli, javni cestni prevozi porasli za 11%, v 
potniškem prometu pa so se na železnici povečali le za 1 % in v javnem cestnem 
prometu za 5%. 
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Za predvidevanji srednjeročnega plana zaostajajo meliora- 
cije zemljišč in širjenje kmetijskih zemljišč pri kmetijskih 
organizacijah združenega dela. V živilski industriji je obseg 
proizvodnje občutno manjši od planiranega, predvsem zaradi 
neusklajenih programov s surovinsko bazo in trgom ter pre- 
majhnih naložb v izvoz. Ozdi s področja kmetijstva in živilstva 
v nezadostnem obsegu rešujejo skupne probleme z združeva- 
njem sredstev za skupne naložbe. 

3.4.4. V gozdarstvu poteka izvajanje nalog in obveznosti iz 
družbenega plana zadovoljivo, razen pri razširjeni gozdno- 
biološki reprodukciji. Realizirani obseg blagovne gozdne pro- 
izvodnje je v začrtanih okvirih, struktura proizvodnje pa ne 
ustreza, predvsem glede proizvodnje celuloznega lesa. Raz- 
širjena gozdnobi-ološka reprodukcija vsa leta zaostaja za 
predvidevanji. Za pospešitev teh del je nujno že v letu 1979 
sprejeti samoupravni sporazum o obsegu in financiranju del 
na razširjeni gozdno-biološki reprodukciji med gozdnogo- 
spodarskimi organizacijami. 

3.4.5. V strukturi industrijske proizvodnje narašča delež 
strojne industrije in elektro industrije. Strukturne spremembe 
v strojegradnji se kažejo v večji delitvi dela in v povečani 
sposobnosti pri nuđenju zahtevnejše opreme in kompletnih 
objektov in v večji produktivnosti dela. Podobna gibanja so 
tudi v elektroniki, kjer pa rast produktivnosti še vedno ni 
zadovoljiva. 

Nasprotno pa je delež surovinskih dejavnosti v obsegu 
celotne industrijske proizvodnje v upadanju, predvsem zaradi 
kasnitve pri izgradnji nekaterih proizvodnih zmogljivosti. Zla- 
sti negativne so posledice zaostajanja za predvideno dina- 
miko pri izgradnji proizvodnih zmogljivosti na področju bazne 
kemije in črne metalurgije, saj je v letu 1977 uvoz izdelkov 
bazne kemije znašal 10,6%, uvoz izdelkov črne metalurgije pa 
8% vsega uvoza industrijskega blaga. Na področju bazne 
kemije je treba pospešiti izgradnjo in dokončanje objektov, 
predvidenih v dogovoru o temeljih družbenega plana, pred- 
vsem za formalin, metanol, lepila, premazna sredstva, anhi- 
drid ftalne kisline in umetna vlakna. 

Na področju industrije se nezadovoljivo odvija proces avto- 
matizacije proizvodnje, kar se odraža v ekstenzivnem zapo- 
slovanju. K temu je poleg nizke akumulativnosti v ozdih ter 
pomanjkanja razvojnih projektov, znatno prispeval obstoječi 
tog režim uvoza opreme z dolgotrajnimi postopki za številna 
soglasja. 

3.4.6. Značilno za gradbeništvo je njegov hiter razvoj, ki pa 
ga spremlja ekstenzivno zaposlovanje. Tako se je v prvih 
osmih mesecih letos ob povečanju fizičnega obsega proiz- 
vodnje za 4% povečala stopnja zaposlenosti kar za 11%. K 
temu stanju je prispevalo dejstvo, da ozdi v svojih kalkulacijah 
praviloma niso upoštevali stroškov za zagotovitev minimalnih 
življenskih in kulturnih pogojev zaposlenih, v znatni meri pa je 
to tudi posledica omejitev pri uvozu opreme (gradbena meha- 
nizacija) in rezervnih delov. 

V gradbeništvu se vse bolj uveljavlja industrializiran način 
gradnje (prefabricirani gradbeni elementi); velja pa opozoriti, 
da je ta proces prepočasen. Tudi tu, zlasti pri celični gradnji je 
pomanjkanje uvozne opreme pomemben zaviralni faktor 

Med drugimi problemi v gradbeništvu izstopajo pomanjklji- 
vosti v projektivi, pri zaključnih delih ter v montažno instala- 
cijski dejavnosti. 

Pereče je tudi pomanjkanje kadrov, zlasti strokovnih, med 
drugim zaradi njihovega odliva v administrativne službe in 
manjšega interesa učencev za gradbene poklice. 

V strukturi zgrajenih stanovanj upada delež družbenih sta- 
novanj, predvsem zaradi počasnega pripravljanja urbanistič- 
nih planov in neurejenih odnosov pri oblikovanju sredstev za 
kompleksno urejanje sosesk ter obnavljanje obstoječih ko- 
munalnih naprav. 

™ Indeks rasti fizičnega obsega Industrijske proizvodnje in indeks produktiv- 
nosti dela sta se v prvih sedmih mesecih tega leta, glede na enako obdobje leta 
1977, gibala v nekaterih dejavnostih takole: industrija v celoti (107,3; 104,1), v 
tem: strojegradnja (127,1; 120,4), proizvodnja baznih kemičnih izdelkov (120,1; 
116,5), predelava kemičnih izdelkov (114,4; 109,2), proizvodnja živilskih proiz- 
vodov (112,9; 111,1), proizvodnja krmil 112,8; 112,1), proizvodnja kamna in peska 
(121,8; 127,8); proizvodnja In predelava papirja (114,6; 108,4), proizvodnja elek- 
tričnih strojev in aparatov (107,8; 101,3), proizvodnja prometnih sredstev (105,5; 
102,1), črna metalurgija (105,1; 101,1), pridobivanje rud barvastih kovin (85,0; 
90,3), predelava barvastih kovin, predelava nekovinskih rudnin (101,2; 97,2), 
proizvodnja žaganega lesa in plošč (99,7; 99,1), proizvodnja končnih lesnih 
izdelkov (98,7; 95,6) proizvodnja preje in tkanin (94,8; 96,3), proizvodnja pijač 
(90,7; 92,0) 

3.4.7. Razvoj v turizmu in gostinstvu v prvih treh letih 
izvajanja družbenega plana poteka le delno v skladu s predvi- 
devanji. Udeležba SR Slovenije (pa tudi Jugoslavije) v svetov- 
nem turističnem prometu že nekaj let nazadnje. V letošnji 
sezoni pa so bili doseženi dobri rezultati, saj je bilo število 
prenočitev v obdobju januar-julij v primerjavi z enakim ob- 
dobjem lani večje za 9%, tako pri domačih kot pri tujih 
prenočitvah. Vendar pa bo v prvih treh letih skupaj zaradi 
zaostajanja inozemskega turizma v prvih dveh letih doseženo 
le okoli 86% predvidenih tujih nočitev, medtem ko bodo 
predvidene nočitve domačih turistov presežene za okoli 4%. 
Ocenjujemo, da bo devizni priliv znašal okoli 182 mio din ali 
za 12% več kot lani. 

Gradnja nastanitvenih zmogljivosti občutno zaostaja za 
predvidevanji ter je znaten del ležišč v osnovnih zmogljivostih 
zgrajen po ffinančnih konstrukcijah iz prejšnjega planskega 
obdobja. 

Vzroki za odstopanja od postavljenih ciljev so deloma ob- 
jektivni, kot so nizka akumulativnost in visoka zadolženost 
turističnega gospodarstva, premajhna devizna stimulacija, 
nedodelanost sistema oblikovanja sredstev za razširjeno re- 
produkcijo, v veliki meri pa tudi subjektivni (neustrezna po- 
slovna organiziranost v turističnih dejavnostih, neustrezna 
kvaliteta in struktura strokovnih kadrov, kar je povezano s 
specifičnimi delovnimi pogoji v tej dejavnosti in z nizkimi 
osebnimi dohodki v primerjavi z drugimi dejavnostmi). 

3.4.8. V drobnem gospodarstvu beležimo v zadnjih letih 
prve rezultate prizadevanj za pospešitev njegovega razvoja. 
Na novo je bilo ustanovljenih večje število obratov, ki so 
locirani pretežno na manj razvitih območjih in v katerih bo 
našlo zaposlitev okoli 3000 delavcev. Dosežen je bil napredek 
v ustanavljanju in širjenju poslovanja pogodbenih organizacij 
združenega dela. Večina od njih naglo širi svoje poslovanje in 
dosega spodbudne poslovne rezultate. Povečalo se je število 
obratovalnic samostojnih obrtnikov in gostincev, pa tudi šte- 
vilo delavcev v teh delavnicah. 

Kljub razmeroma ugodnim dosežkom pa razvoj drobnega 
gospodarstva še vedno zaostaja za potrebami celotnega go- 
spodarskega razvoja in potrebami prebivalstva. Na trgu čeda- 
lje bolj primanjkuje kakovostnih obrtnih in drobno-industrij- 
skih izdelkov. Še večja pa je deficitarnost storitev zlasti pri 
vzdrževanju trajnih dobrin, kar že negativno vpliva na življenj- 
ski standard. 

3.5. Ocena uresničevanja nalog iz dogovora o temeljih druž- 
benega plana na področju družbenih dejavnosti 

3.5.1. Podpisniki dogovora na področju družbenih dejavno- 
sti v svojih poročilih o izvajanju nalog družbenega plana SR 
Slovenije in dogovora o temeljih plana ter temeljnih razvojnih 
nalog v letu 1978 potrjujejo osnovne ugotovitve, ki so bile že 
prikazane v junijski analizi izvajanja plana. Samoupravne inte- 
resne skupnosti poročajo, da se temeljne razvojne naloge 
uresničujejo v glavnem v skladu z dogovorjenimi usmeri- 
tvami. Vendar se posamezne družbene dejavnosti pri uresni- 
čevanju sprejetih razvojnih nalog srečujejo tudi z nekaterimi 
objektivnimi razvojnimi problemi. Realnost pri ocenjevanju 
teh razvojnih problemov in selektivni pristop do njih je 
osnovni pogoj za njihovo postopno reševanje, skladno z mož- 
nostmi, v smislu kontinuiranega planiranja. 

Povezovanje celotnega združenega dela s tistimi družbe- 
nimi dejavnostmi, ki so kot pomembni kvalitativni dejavnik v 
povečevanju produtkivnosti celotnega združenega dela tudi v 
družbenem planu opredeljene kot prednostne, kljub doseže- 
nemu napredku poteka prepočasi in bi lahko pomenilo večjo 
oviro za uresničitev sprejetih razvojnih ciljev. Glede na pomen 
sprejetih usmeritev za uresničevanje temeljnih razvojnih ciljev 
je še zlasti naglašena potreba po mobilizaciji vseh subjektiv- 
nih sil socialistične zavesti, v iskanju boljših in ustreznejših 
sistemskih, organizacijskih in vseh drugih rešitev in ukrepov 
na posameznih področjih in ravneh samoupravnega intere- 
snega povezovanja v okviru svobodne menjave dela. 

3.5.2. V temeljnih organizacijah združenega dela se posto- 
poma krepi vloga raziskovalnega dela. Povečuje se število 
delavcev, ki stalno opravljajo raziskovalno delo v temeljnih 
organizacijah združenega dela, prav tako pa rastejo skupna 
sredstva, ki jih združeno delo namenja za raziskovalno dejav- 
nost. Vendar pa raziskovalna dejavnost še ne daje pričakova- 
nega prispevka k rasti produktivnosti dela. 

Prepočasi premagujemo in premalo odločno uresničujemo 
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povezave razdrobljenih raziskovalnih procesov v konkretne 
projekte in usmerjene programe. Počasnejša rast neposre- 
dnih vlaganj združenega dela v raziskovalno dejavnost pa 
opozarja na zaostajanje neposredne menjave dela med upo- 
rabniki in izvajalci raziskovalne dejavnosti, na premajhno 
povezanost raziskovalnih organizacij z družbenim delom in 
na premajhno približanost raziskovalnih programov potre- 
bam združenega dela. Zato se tudi stalno povečujejo pritiski 
na združena sredstva v Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

Na področju družbenih ved se raziskovalno delo počasi 
usmerja k raziskovanju ključnih problemov našega družbe- 
noekonomskega in političnega razvoja, vendar pa daje to delo 
še premalo rezultatov, ki bi lahko tovorili zanesljivo znan- 
stveno podlago za praktične rešitve. V okviru skupnega razi- 
skovalnega programa posvečamo premalo pozornosti tudi 
vsestranskemu oblikovanju raziskovalnih programov, ki vklju- 
čujejo raziskave zgodovine delavskega gibanja in novejše 
zgodovine Slovencev, raziskovanje naše kulturne preteklosti 
in sedanjosti, razvoja slovenskega jezika in druge družbene 
vede, ki raziskujejo in oblikujejo bistvene elemente življenja in 
razvoja slovenskega naroda. 

Uresničevanje enotne in celovite raziskovalne politike, ka- 
kor jo je opredelila Skupščina SR Slovenije v stališčih o 
raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, bo zato 
osrednja naloga do konca tega planskega obdobja. 

3.5.3. Na področju vzgoje in izobraževanja so v teku pri- 
prave na celovito preobrazbo družbenoekonomskih odnosov 
ter vsebine in organizacije vzgojnoizobraževalne dejavnosti. 
Čeprav še niso podani vsi pogoji za frontalno uvajanje vseh 
novih elementov usmerjenega izobraževanja v skladu s pre- 
dvideno dinamiko uvajanja reforme (izdelava srednjeročnih in 
dolgoročnih kadrovskih načrtov, kadrovski in materialni po- 
goji za uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov itd.), 
pa se tekoče že izvajajo akcije in ukrepi, ki naj v prehodnem 
obdobju pospešujejo preobrazbo vzgoje in izobraževanja zla- 
sti z namenom, da se doseže večja skladnost izobraževanja s 
potrebami združenega dela. S tem namenom se iz leta v leto 
uveljavljajo nove kvalitete pri usmerjanju vpisa tako učencev 
osnovnih šol, ki so izpolnili šolsko obveznost, kot učencev 
srednjih šol pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje in 
zaposlenih delavcev pri vključevanju v izobraževanje ob delu 
in iz dela. Žal se kot podlaga za usklajevanje vpisa s kadrov- 
skimi potrebami premalo odločno uveljavljajo načrti potreb 
po kadrih v posebnih izobraževalnih skupnostih, ki imajo na 
razpolago še zelo nepopolne opredelitve teh potreb v OZD. 
Pač pa zato dobiva celotna politika štipendiranja učencev in 
študentov vedno bolj odločilno vlogo kot sestavni del kadrov- 
ske politike organizacij združenega dela. 

Hitreje od planskih predvidevanj se razvijata celodnevna 
osnovna šola v kateri je vključeno že 6,8% in podaljšano 
bivanje kamor je vključenih 12,4%, vseh osnovnošolcev. Tako 
hiter razvoj odpira v nekaterih občinah kadrovske, prostorske 
in finančne probleme, še posebno v zvezi z načrtovano re- 
formo solidarnostnega sistema v osnovnem šolstvu. 

3.5.4. - Varstvo matere in otroka se nenehno krepi, čeprav 
se tudi na področju otroškega varstva z družbenim planom 
načrtovane naloge ne uresničujejo v celoti. Denarne pomoči 
družinam (otroški dodatek) so bile v tem srednjeročnem ob- 
dobju le dvakrat deloma revalorizirane, čeprav je družbeni 
plan predvidel redne letne valorizacije za rast življenjskih 
stroškov. 

Podaljšan porodniški dopust je z zakonom določena pra- 
vica. V letu 1978 je bilo potrebno v okviru dogovrjenih sred- 
stev prvenstveno zagotoviti izvajanje te pravice. Zakon o de- 
lovnih razmerjih je omogočil še dodatno razširjenje te pravice 
z daljšim podaljšanim porodniškim dopustom delavkam - 
materam, ki rodijo več hkrati živorojenih otrok ali pa je otrok 
težje telesno ali duševno prizadet, kar se izvaja od junija 1978, 
čeravno srednjeročni družbeni plan tega ni predvideval. 

Ostale naloge skupnega programa (obveznosti po družbe- 
nih dogovorih in financiranje družbeno dogovorjenih nalog, 
ki so pomembne za razvoj otroškega varstva) se izvajajo v 
skladu z načrtovanjem družbenega plana. 

Naloge, ki jih izvajajo skupnosti otroškega varstva v občini, 
se na področju vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske 
otroke izvršujejo v skladu z družbenim planom. Vendar dose- 
gajo vlaganja v izgradnjo vzgojnovarstvenih objektov plansko 
predvideno število novih mest za predšolske otroke v vzgoj- 
novarstvenih organizacijah le ob občutni soudeležbi krajev- 
nih samoprispevkov. 

3.5.5. Na področju zdravstvenega varstva se osnovne ra- 
zvojne naloge v glavnem uresničujejo v skladu s planskimi 
predvidevanji. Velja pa opozoriti na stagnacijo preventivnega 
varstva delavcev in prepočasno krepitev higijensko epidemio- 
loške dejavnosti, ki sta z družbenim planom opredeljeni kot 
prioritetni nalogi. S tem je povezana tudi še vedno visoka 
odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in nege obolelega 
svojca, ki v prvem polletju 1978 dosega 4,8%, kar pomeni, da 
je dnevno odsotno z dela okoli 38 tisoč delavcev. S sklenitvijo 
samoupravnih sporazumov o pravicah in obveznostih iz 
zdravstvenega varstva v občinskih zdravstvenih skupnostih, 
zlasti pa s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o pravicah 
in obveznostih iz enotnega programa zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji, katerih določbe veljajo od 1. maja 1978. leta 
dalje, je dosežen napredek v racionalizaciji enotnega pro- 
grama in s tem ustvarjen večji prostor dogovorjanju o speci- 
fičnih zdravstvenih potrebah v občinah v okviru dopolnilnih 
programov ter v skladu z dohodkovnimi možnostmi uporabni- 
kov. Hkrati s tem se ustrezno uveljavlja tudi medobčinska 
solidarnost, ki v večji meri odgovarja strokovnim in tehnolo- 
škim karakteristkam dela v zdravstvenih organizacijah zdru- 
ženega dela in omogoča uresničevanje skladnejšega razvoja 
zdravstvenega varstva v republiki. Program skupnih nalog se 
uresničuje v celoti. 

Poteka tudi intenzivna akcija za sklenitev samoupravnega 
sporazuma, ki bo urejal smotrno opravljanje in delitev dela 
med zdravstvenimi organizacijami in ki bo podprt tudi z 
ustrezno dogovorjeno kadrovsko in štipendijsko politiko. 

Z nadaljnjo izgradnjo sistema selektivne osebne udeležbe 
uporabnikov k stroškom zdravstvenega varstva bo zaostrena 
obojestranska odgovornost uporabnikov in izvajalcev pri uve- 
ljavljanju pravic do zdravstvenih storitev in njih izvrševanju. 

3.5.6. Na področju kulture so bili v zadnjih treh letih dose- 
ženi nekateri pozitivni rezultati. V dokajšnji meri seje popravil 
materialni položaj predvsem na področju založništva, pospe- 
šilo se je varstvo kulturne dediščine^ zagotovljen^ so bili 
institucionalni pogoji za razvoj domačega filma, oživela je 
izgradnja kulturnih objektov, ki je dalj časa stagnirala. Po- 
membni so tudi dosežki kulturnega sodelovanja in izmenjave 
v ožji domovini in zunaj njenih meja ter skrb za kulturno 
življenje Slovencev zunaj meja domovine. Večina omenjenih 
rezultatov pa je bila dosežena na osnovi združevanja precejš- 
njih sredstev in odločanja v Kulturni skupnosti Slovenije. Zato 
je ključni problem sedanjega položaja v slovenski kulturi, 
kako povečati odmevnost in mobilnost nekaterih kulturnih 
programov in ustanov v širšem kulturnem prostoru oziroma 
kako zagotoviti ustvarjalno soudeležbo združenega dela iz 
celotnega slovenskega kulturnega prostora pri kreiranju 
skupnih programov ter s tem premostiti sedanjo razdroblje- 
nost kulturnega prostora. 

Premajhno poznavanje kulturnih potreb delovnih ljudi in s 
tem povezani problemi objektivizacije potreb kulturnega ra- 
zvoja pa še nadalje ostajajo bistveni vzrok nekaterih nedore- 
čenosti naše razvojne politike na kulturnem področju. 

3.5.7. - Področje socialnega skrbstva ni v celoti realiziralo z 
družbenim planom začrtanih nalog. Kljub temu, da zagotov- 
ljeni program poteka v skladu s predvidevanji ter daje osnovo 
za solidarnostno prelivanje sredstev, pa še vedno ni izpolnjen 
program kadrov in dela strokovnih socialnih služb v občinah. 
Enako še tudi niso dogovorjeni novi enotni kriteriji za dodelje- 
vanje družbeno denarnih pomoči, zlasti kot dopolnilnega vira 
sredstev za preživljanje, vendar bodo sprejeti še v letošnjem 
letu ter bodo lahko podlaga za bolj enotno in realno ocenjeva- 
nje upravičenosti do družbeno denarnih pomoči v letu 1979. 

V okviru dopolnilnih programov občinskih skupnosti so- 
cialnega skrbstva poteka izvajanje naloge varstva otrok v 
rejništvu zelo neenotno, saj so rejnine v razponu preko 1 : 3., 
medtem ko sporazumevanje skupnih osnov in meril za dolo- 
čanje višine rejnine še ni zaključeno ter bo glede na obseg 
potrebnih sredstev lahko uveljavljeno šele v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju. 

Svobodna menjava dela na področju zavodskega varstva ne 
poteka kot sporazumevanje med uporabniki in izvajalci, pa 
tudi samoupravna sporazuma o enotnih osnovah in merilih za 
oblikovanje cen v splošnih socialnih zavodih in v zavodih za 
usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju še nista sklenjena. Pri tem samoupravno sporazumeva- 
nje o osnovah in merilih za oblikovanje cen v zavodih za 
usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju kasni za celo leto. 
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Ostale naloge na področju dejavnosti občinskih skupnosti 
socialnega skrbstva izpolnjujejo začrtane planske smernice, 
pri čemer pa v izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij - strožji nadzor celo presegajo planski obseg. 

Program skupnih nalog se izvaja po predvidevanjih družbe- 
nega plana, razen pri pripravi tretjega zavoda za težje du- 
ševno prizadete otroke, kjer še ni uspelo urediti lokacijsko 
dokumentacijo, ter pri pripravi zavoda za zdravljenje alko- 
holikov, kjer še niso sprejeta temeljna izhodišča. 

3.5.8. - Samoupravne interesne skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti na ravni republike kot podpisnice 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije menijo 
na podlagi analize izvajanja nalog v prvih treh letih planskega 
obdobja, da kljub nekaterim spremembam in dopolnitvam 
samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov ne bo 
potrebno menjati določil omenjenega dogovora v letih 1979 in 
1980. Ob takšnih ocenah samoupravnih interesnih skupnosti 
pa je treba opozoriti na dejstvo, da so le-te v svojih planih in 
samoupravnih sporazumih o temeljih teh planov v nasprotju s 
smernicami družbenega plana SR Slovenije, vendarle sprejele 
programe, ki v globalu prehitevajo rast dohodka združenega 
dela. To seveda pomeni odstopanje od nekaterih postavk 
družbenega plana SR Slovenije za tekoče plansko obdobje. 
Hkrati ocenjujemo, da bodo spremembe samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov občinskih samoupravnih intere- 
snih skupnosti - te se nanašajo na revalorizacijo in delno 
prestrukturiranje programov ter spremenjen obseg solidar- 
nostnega združevanja sredstev - takšne narave, da bo v večini 
občin potrebno v postopku kontinuiranega planiranja spre- 
meniti določila dogovorov o temeljih družbenega plana ob- 
čine. 

4. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO 
4.1. Vključevanje našega gospodarstva v mednarodno me- 

njavo v prvih treh letih izvajanja družbenega plana izrazito 
zaostaja na vseh področjih. Celotna zunanjetrgovinska me- 
njava se je gibala na občutno nižji ravni od predvidene, tudi 
storitvene dejavnosti čedalje manj prispevajo k izboljšanju 
stanja v plačilno bilančnem in devizno bilančnem položaju 
republike; priliv dodatne tuje akumulacije pa je omejen. 
Takšno zapiranje gospodarstva v lastne okvire ter naslonitev 
razvoja predvsem na domače vzpodbude omejuje nadaljnje 
razvojne možnosti ter zavira napredek v kvalitetni preobrazbi 
gospodarstva. 

Izhodiščni problem celotnega nazadovanja ekonomskih 
odnosov s tujino je v zaostajanju izvozne aktivnosti, saj ob 
nižji ravni izvoza blaga in storitev, glede na veljaven sistem 
vezave ter odgovornost združenega dela in republike za sta- 
nje plačilne in devizne bilance Jugoslavije, ne more biti vzpo- 
redno dosežen tudi večji obseg uvoza. 

Osnovni vzroki za zaostajanje izvoza so v tem, da tekoča 
ekonomska politika, tako na področju ekonomskih odnosov s 
tujino kot tudi na vseh ostalihpodročjih, ni bila usmerjena v 
pospeševanje izvoza blaga in storitev na trajnejših osnovah, 
temveč predvsem v kratkoročno ukrepanje za zagotavljanje 
večje zunanje likvidnosti. 

Zaostajanje v razvoju produktivnosti dela ter počasno uve- 
ljavljanje sodobne tehnologije in organizacije zmanjšuje že 
tako skromno konkurenčno sposobnost OZD za nastop na 
tujih tržiščih, ki so zahtevnejša tako glede kvalitete blaga 
oziroma storitev, kot tudi glede cene. 

Ob relativno visoki inflaciji ter porastu vseh oblik porabe, 
tako osebne, investicijske kot tudi splošne in skupne porabe,' 
so OZD svojo proizvodnjo usmerjale predvsem na domači trg, 
saj so tu lažje dosegle ugodnejše rezultate v ustvarjanju 
dohodka. V izvoz so OZD usmerjene večinoma kratkoročno in 
predvsem z viški proizvodnje, ki jih domači trg ne more 
absorbirati. Tak izvoz ne more prispevati k večjemu celot- 
nemu prihodku OZD in k trajnejšemu in kvalitetnejšemu pove- 
čanju gospodarske aktivnosti. 

Za trajnejšo in uspešnejšo usmeritev je treba izhajati iz 
dejanskega pomena izvoza kot faktorja gospodarske rasti ter 
v tem smislu sprejeti ukrepe na celotnem področju ekonom- 
ske politike, tako zunanjetrgovinkse in devizne politike, kot 
tudi kreditne politike, politike cen na domačem trgu ter poli- 
tike delitve dohodka in oblikovanja vseh oblik porabe v odvi- 
snosti od ustvarjenega dohodka. Pospešeno se mora razvijati 
povezovanje TOZD in združevanje dela in sredstev predvsem 
za skupno ustvarjanje deviznega prihodka ter uresničevanje 

skupnih razvojnih programov in proizvodnje, ki prispeva k 
večjemu izvozu. 

Zaostajanje v izvozni aktivnosti v obdobju treh let je namreč 
tako občutno, da se z vso resnostjo postavlja vprašanje, ali bo 
ob predvidenem postopnem preoblikovanju in uveljavljanju 
novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, do leta 1980 še 
moč v celoti doseči cilje na področju mednarodne menjave, 
kot so predvideni v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. 

4.2. Glede na veljaven sistem vezave je ob nižji ravni izvoza 
možno realizirati nižji uvoz blaga. Pri tem se je zaradi potreb 
proizvodnje za tekoče obratovanje uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala v celotnem uvozu relativno večal, zalasti na 
račun manjšega uvoza opreme. 

V okviru uvoza surovin in reprodukcijskega materiala je 
močan zlasti uvoz proizvodov črne metalurgije (zlasti starega 
železa, valjane žice, dekapirane pločevine in bele pločevine), 
kemičnih elementov (zlasti heterociklične spojine, sintetična 
vlakna, barve in laki, plastične mase, polietilen itd.), tekstilnih 
vlaken in preje (zlasti sintetičnih vlaken, ter nylon in perlon 
prediva), kovinskih polizdelkov (zlasti motorjev za osebne in 
tovorne avtomobile, avtomobilskih delov, krogličnih ležajev 
itd.) nadalje žaganega lesa in hlodovine ter furnirja; papirja in 
kartona, celuloze, starega papirja in odpadkov. 

V obdobju 1976-1978 so bile dosežene nekatere strukturne 
spremembe pri uvozu reprodukcijskega materiala, vendar še 
vedno ni trajnejših pozitivnih premikov pri uvozu kemičnih 
izdelkov, barv in strojil, proizvodov železarn, kovinskih izdel- 
kov ter tesktilnih vlaken in preje. 

Na področju nadomeščanja uvoza z domačo proizvodnjo je 
v teh treh letih nedvomno prišlo do pomembnejših premikov, 
saj smo v preteklih treh letih ob zmanjševanju uvoza letno za 
okoli 3,8% vendarle dosegli rast družbenega proizvoda za 
okoli 4,8% letno, oziroma industrijske proizvodnje za 5,8% 
letno. Vendar pa je proces substitucije uvoza v bistvu dolgo- 
ročen proces in tako se v letu 1978 zopet pojavljajo problemi 
pri preskrbi z reprodukcijskim materialom, zlasti na področju 
črne metalurgije in bazne kemije. Zaradi uvedbe večjih kvanti- 
tativnih restrikcij (preko blagovnih režimov) je onemogočen 
reden uvoz tudi za potrebe izvozno usmerjene proizvodnje. S 
takšnim blagovnim režimom se onemogoča uveljavitev samo- 
upravnega sistema planiranja ekonomskih odnosov s tujino 
ter sporazumevanje in dogovarjanje združenega dela. Zato je 
potrebno v 1979 letu opredeliti in razmejiti funkcije blagov- 
nega in deviznega režima. 

Delež uvoza opreme v celotnem uvozu se zmanjšuje, kar je 
posledica zelo restriktivne politike uvoza opreme iz razvitih 
zahodnih držav. Večinoma je bil uvoz opreme usmerjen v 
realizacijo investicij s področja dejavnosti posebnega po- 
mena, medtem ko je bil uvoz tuje tehnologije za potrebe 
ostale, tudi izvozno usmerjene proizvodnje, močno zmanjšan. 
To gotovo negativno vpliva na posodobljanje in tehnološki 
razvoj naše predelovalne industrije ter onemogoča proizvod- 
nji, da bi enakopravno sledila svetovnemu napredku in se 
konkurenčneje vključevala v mednarodno delitev dela. Zato je 
dogovarjanje oziroma soglasje za uvoz opreme potrebno v 
prihodnje v večji meri usmeriti v investicije in izvozno usmer- 
jeno proizvodnjo, pri tem pa omogočiti tudi prost uvoz 
opreme, zlasti opreme za gotovinska plačila ter opreme 
manjše vrednosti, ki pa je nujno potrebna za nemoten potek 
proizvodnje in za tekočo racionalizacijo proizvodnih postop- 
kov. 

4.3. Za izvajanje politike zadolževanja v tujini je značilno, da 
se odvija v restriktivnih pogojih. Obseg novo prijavljenih po- 
slov zadolževanja v tujini se v letih 1976-1977 zmanjšuje. V 
letu 1978 se ta tendenca nadaljuje. 

Sorazmerno slabo koriščenje teh sredstev je posledica tako 
pomanjkanja konkretnih investicijskih programov kot tudi 
restriktivne politike ter dolgega postopka pridobivanja sogla- 
sij za uvoz opreme, s katerimi so povezane možnosti zadolže- 
vanja. 

Samoupravni sporazum v okviru SISEOT, s katerim se dolo- 
čajo merila in postopki za uresničevanje pravic do zadolževa- 
nja v tujini ter obseg kreditiranja tujine za leto 1978 še ni 
sklenjen. Za prihodnje obdobje bo potrebno zagotoviti tudi 
pravočasno sklenitev medrepubliškega dogovora o kriterijih 
in usmerjanju tujih dopolnilnih sredstev za leti 1979 in 1980, ki 
mora upoštevati objektivizirana merila, ki bodo omogočala v 
večji meri uresničevanje izvoznih nalog, opredeljenih v druž- 
benem planu. 
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4.4. Uveljavljanje samoupravne organiziranosti združenega 
dela ter prevzemanje odgovornosti, obveznosti in pravic na 
področju ekonomskih odnosov s tujino s strani združenega 
dela in republik, poteka zelo počasi in se bo lahko realiziralo 
le postopno. Medtem ko se začenja razvijati samoupravno 
sporazumevanje o racionalni uporabi deviz, pa izrazito zao- 
stajamo pri uresničevanju vsebine novega sistema ekonom- 
skih odnosov s tujino z vidika neposrednega sporazumevanja 
in povezovanja OZD v okviru celotne Jugoslavije na konkret- 
nih projektih in programih združevanja dela in sredstev za 
skupno ustvarjanje deviznega prihodka. 

Uresničitev temeljnih usmeritev novega sistema ekonom- 
skih odnosov s tujino mora biti tudi osnova za izgrajevanje 
deviznega režima, blagovnega režima in sistema izvoznih 
stimulacij na trajnejših osnovah. Ob izgradnji sistema samo- 
upravnega planiranja ekonomskih odnosov s tujino ter izpo- 
polnjevanju informacijskega sistema, kar je predpogoj, da 
nov sistem ekonomskih odnosov s tujino sploh lahko zaživi, 
bo moč postopoma v letu 1979 in končno do leta 1980 re- 
snično uveljaviti nov sistem ekonomskih odnosov s tujino. 

Da bo v celoti zagotovljeno uveljavljanje pravic in sprejema- 
nje obveznosti TOZD, je potrebno, da se v okviru SISEOT 
dosledno uveljavijo zakonska določila o oblikovanju enot ter 
omogoči fleksibilnost in operativnost delovanja enot in da se 
bolj kot doslej aktivirajo plani TOZD v okviru sporazumevanja 
znotraj SISEOT. 

5. GIBANJE CEN 

Tendence v gibanju cen se skozi letošnje leto ne spremi- 
njajo; vse bolj očitno postaja, da zgolj z restriktivno politiko 
cen ob premajhni prisotnosti in medsebojni usklajenosti vseh 

drugih elementov ekonomske stabilizacije ni moč trajneje 
obvladati inflacijskih pritiskov in doseči stabilizacije tokov 
družbene reprodukcije. 

Z letom 1976, ko se je začela izvajati sorazmerno restrik- 
tivna politika cen, je bila rast cen v primerjavi s predhodnim 
obdobjem prepolovljena, vendar pa dosežena rast cen v letih 
1977 in 1978 presega dogovorjene usmeritve vsakoletno pri- 
bližno za eno petino.17 Vzroki za preseganje dogovorjenih 
okvirov so zlasti v tem, da se v preteklih dveh letih niso 
uresničevale osnovne predpostavke, na katerih je slonela 
začrtana politika cen: izostalo je uveljavljanje kvalitetnih de- 
javnikov razvoja in njihov prispevek k utrjevanju doseženih 
rezultatov pri stabilizaciji tokov družbene reprodukcije, ohra- 
njala so se neskladja med blagovnimi in denarnimi tokovi, pa 
tudi delitvena razmerja v organizacijah združenega dela so 
odstopala od usmeritev družbenega plana. Ob takšnih proti- 
slovjih so se v delu organizacij združenega dela ohranjale tudi 
težnje, da se problemi slabega gospodarjenja rešujejo s pove- 
čanjem cen. 

Gibanje cen v letošnjem letu, predvidene podražitve in 
pritiski na rast cen namreč kažejo, da bo tudi v letu 1978 
dosežena rast cen višja, kot je bilo dogovorjeno. Ob tem pa je 
dinamika gibanja cen skozi leto takšna, da ocenjeni prenosi 
cen v leto 1979 (zlasti cen na drobno in življenjskih stroškov) 
predstavljajo tudi sorazmerno visoko startno osnovo za giba- 
nje cen v prihodnjem letu.18 

17 Po resoluciji za leto 1977 in 1978 naj bi rast cen v posameznem letu ne bila 
višja od rasti, dosežene v predhodnem letu. 

*a To pomeni, da bi v primeru, ko bi cene skozi vse leto 1979 ostale na ravni 
decembra 1978, znašala letna rast cen na drobno in življenjskih stroškov v 
prihodnjem letu 7 do 8%, cen proizvajalcev pa 4%. 

Rast cen skozi leti 1977 in 1978: 

12. 76- 
6. 77 

6. 77- 
12. 77 

Ocene proizvajalcev ind. izdelkov 4,3 
Cene na drobno 9.3 
Življenjski stroški 10.4 

Rast cen proizvajalcev bo tudi v letu 1978 znatno nižja od 
rasti cen na drobno in življenjskih stroškov. Pri tem pa primer- 
java gibanja vseh dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje cen 
proizvajalcev kaže, da tudi letos rastejo cene proizvajalcev 
počasneje, kot bi bilo glede na rast produktivnosti dela ter 
gibanje osebnih dohodkov in prispevkov za skupno in 
splošno porabo potrebno zato, da bi organizacije združenega 
dela lahko povečevale delež sredstva za obnovo in razširitev 
materialne osnove dela. Ker se takšni odnosi med rastjo cen 
izdelkov in elementov, ki neposredno ali posredno oblikujejo 
cene ob nizki rasti produktivnosti dela in učinkovitosti gospo- 
darjenja oblikujejo že od leta 1976 naprej, vplivajo na stalne 
pritiske na cene,19 sorazmerno hitrejša rast cen reprodukcij- 
skega materiala v letu 197820 pa utegne ta nesorazmerja še 
povečati in dodatno okrepiti težnje po povečanju cen. 

6. PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE 
CELOTNEGA PRIHODKA VI. POLLETJU 1978 
TER OCENA AKUMULACIJSKE SPOSOBNOSTI 
IN SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO 
ZDRUŽENEGA DELA V LETU 1978 in 1979 

6.1. Rezultati polletnih obračunov v letu 1978 

Spremembe v obračunskem sistemu so zelo zmanjšale pri- 
merljivost podatkov v letošnjih polletnih obračunih s podatki 

18 Ob rasti poprečnih osebnih dohodkov za 22% in produktivnosti dela v 
industriji za 4,2% v letu 1978, znaša tako imenovana, kot ena od metod za 
izračun dejanske intenzitete virov inflacije (kot jo Izračunava Ekonomski inštitut 
pravne fakultete v Ljubljani), Inflacija 17,1%; če upoštevamo, da bo dejanski 
porast cen proizvajalcev okoli 10%, znaša »prikrita« inflacija okoli 7%. 2° Cene proizvajalcev industrijskih proizvodov so porasle od - decembra 
1977 do avgusta 1978 za 7,7%, ob tem pa so porasle v istem obdobju cene 
proizvajalcev reprodukcijskega materiala za 9,0%. 

 - stopnje rasti v % 
12. 77- 6. 78- 6. 89- od 12. 77 prenos 

6.78 8.78 12.78 do 12. 67 v I. 79 
 ocena  

4~7 53 1L8 4~4 10 4 
4,8 6,7 3,2 8,8 16 7-7 
4,4 8J 02 10J 19_ 7-8 

za isto obdobje lani. Da bi dosegli primerljivost, je treba upo- 
števati: 

- letos se je v celotni prihodek mogel vštevati tudi priho- 
dek, ki je bil realiziran v 15 dneh po preteku obračunske dobe, 
kar v I. poli. 1977 ni bilo v veljavi. Ta računski efekt znaša 10,5 
mrd din ali 5% celotnega prihodka; 

- poslovni stroški niso primerljivi, ker so lani ob I. polletju 
OZD znižale te stroške na račun prenosa v zaloge v višini okoli 
5,8 mrd. din; 

- v letošnjem I. polletju so amortizacija nad predpisano 
minimalno stopnjo, plačila za storitve delovnih skupnosti in 
še nekatera druga plačila (izdatki za takse, sodne stroške in 
kazni) v celoti izločeni iz poslovnih stroškov in prenešeni v 
dohodek; medtem ko so lani ob I. polletju to storile le OZD, ki 
so že imele vsklajene samoupravne akte z izhodišči zakona o 
združenem delu, (teh pa je le bilo malo), so letos morale to 
spremembo upoštevati vse OZD; 

- obresti od kreditov niso več del skupnega dohodka, am- 
pak del dohodka. 

Zaradi sprememb v obračunskem sistemu podatki za obe 
polletji niso med seboj primerljivi in ne dajo slike o stvarnih 
rezultatih poslovanja. Porast celotnega dohodka za 24% in 
dohodka za okoli 42%, kakor kažejo rezultati polletnih obra- 
čunov, vsebuje tudi elemente, ki niso posledica gospodarske 
uspešnosti. Ker je dohodek merilo za nadljnjo delitev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela, je seveda tako visok po- 
rast dohodka omogočil, da so se tudi vse oblike porabe, ki se 
merijo zz dohodkom, mogle povečevati hitreje od dejanskih 
možnosti. Primerljivega izračuna dejanskih dosežkov v OZD 
sploh ni bilo in je to tudi eden od vzrokov za hitro rast vseh 
oblik porabe. 

Da bi zagotovili nekoliko večjo primerljivost med podatki za 
I. polletje 1977 in I. polletje 1978, smo dohodek zmanjšali za 
izdatke za delovne skupnosti, vanj pa smo vključili obresti in 
amortizacijo nad predpisanimi stopnjami in tako dobili pri- 
merljivejši bruto dohodek,21 kakor tudi bolj primerljive po- 
datke o strukturi njegove delitve: 
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- v tekočih cenah 
- v milijonih din 

I. polletje 
1977 1978 

Indeks 
I. 1978 
I. 1977 

Struktura v % 
I. 1977 I. 1978 

»Bruto dohodek« korigirani 44.663,3 56.866,0 127,3 100,0 100,0 
Amortizacija skupaj 6.333,5 7.447,4 117,6 14,2 13,1 
Skupna in splošna poraba (iz dohodka in iz OD) 9.940,7 12.629,9 127,0 22,3 22,2 
Druge obveznosti iz dohodka 4.474,8 5.992,3 133,9 10,0 10,6 
Neto osebni dohodki 16.226,6 20.416,1 125,8 36,3 35,9 
Stanovanjski prispevek in skupna poraba na ravni TOZD 2.546,0 3.950,8 155,2 5,7 6,9 
Sredstva za razširitev materialne osnove dela 4.285,7 5.275,8 123,1 9,6 9,3 
Sredstva rezerv 856,0 1.153,7 134,8 1,9 2,0 

Iz podatkov izhaja, da so ob rasti bruto dohodka za okoli 27 
% najmanj porasla sredstva za vzdrževanje in obnavljanje 
materialne osnove dela (obe amortizaciji skupaj le za okoli 17 
%, sredstva za poslovne skladne pa za 23 %,) delež teh 
sredstev v dohodku pa se je zmanjšal za 1,4 poena. Skupna in 
splošna poraba sta rasli enako kot bruto dohodek in se njun 
delež ni spremenil. Precej hitreje kot bruto dohodek so pora- 
sle druge obveznosti iz dohodka. V teh obveznostih močno 
rastejo razne obveznosti za združevanje sredstev za varstvo 
okolja, za SLO in družbeno samozaščito, za solidarnost, po- 
žarno varnost in podobno, ki deloma predstavljajo sredstva za 
naložbe in se oblikujejo pri nosilcih izven TOZD. Posebno 
pozornost zasluži nova postavka v obračunu, to so obveznosti 
do delovnih skupnosti, ki znaša za I. polletje letos okoli 5,2 
mrd. din, kar je skoraj 10 % od bruto dohodka. Neto osebni 
dohodki so rasli nekoliko počasneje od bruto dohodka, če pa 
upoštevamo vsa sredstva, ki se na ravni TOZD namenjajo za 
osebni standard zaposlenih, potem se izkaže, da so sredstva 
porasla za okoli 3 % več kot bruto dohodek, njihov delež v 
delitvi bruto dohodka pa se je povečal za 0,8 poena. Na to je 
deloma vplivalo tudi določilo, da se nekatera sredstva za 
osebni standard v TOZD (regresi za hrano in letni dopust) 
lahko zagotavljajo samo iz dohodka, ustvarjenega v prete- 
klem letu, ne pa iz tekoče delitve dohodka. Zato morajo TOZD 
ob prehodu v zelo kratkem času (eno, največ dve leti) zagoto- 
viti še dodatno enoletno kvoto sredstev za ta namen. To se je 
odrazilo že v lanskoletnih zaključnih računih, ko so sredstva 
skupne porabe na ravni TOZD porasla za okoli 92 %, ob 
polletju letos pa so porasla spet za 69 %. 

6. 2. Problematika izgub 

Ob polletju 1978 so znašale izgube 807 milij. din in so 
nominalno za okoli 27 % nižje kot v istem obdobju lani. Po 
strukturi jih je največ odpadlo na industrijo (okoli 53 %), 
gostinstvo in turizem (okoli 22 %) in promet (okoli 13 %). 
Organizacije združenega dela, ki so poslovale z izgubo, imajo 
delež proizvodnih stroškov večji, medtem ko imajo delež 
dohodka manjši od povprečja SRS22. Na OZD, ki so poslovale 
z izgubo, je odpadlo 4,7 % od celotnega prihodka v SR 
Sloveniji in 7,4 % poprečno uporabljenih poslovnih sredstev. 
Kolikor bi OZD, ki so ob polletju izkazovale izgubo, dosegale 
poprečne rezultate učinkovitosti vloženih sredstev, bi ustva- 
rile za 6,4 mrd. večji celotni prihodek. 

V letošnjem letu, ko v celoti veljajo določila zakona o 
združenem delu, so OZD, ki so poslovale z izgubo, morale ob 
predložitvi polletnega obračuna ugotoviti vzroke, zaradi kate- 
rih je izguba nastala in sprejeti tudi program za odpravo 
vzrokov izgub; akontacije osebnih dohodkov v višini, dolo- 
čeni s samoupravnim sporazumom pa so mogle izplačevati 
samo takrat, če so pokrile izgubo z lastnimi sredstvi rezerv ali 

" Dohodek, povečan za amortizacijo po minimalnih stopnjah. Bruto dohodek 
je mogoče primerjati z družbenim proizvodom. Pomembnejše odstopanje je 
prometni davek, ki ga je treba prišteti k bruto dohodku, da dobimo družbeni 
proizvod oz. obratno odšteti od družbenega proizvoda, da dobimo bruto doho- 
dek. Do razlik med DP in BD prihaja še zaradi razlik v zajemanju in v sistemu 
obračuna. 

22 Ob polletju je v poprečju SR Slovenije znašal delež dohodka 23,3 %, 
medtem ko je v OZD, ki so poslovale z izgubo le 13,4 %. 

rezerv delovne organizacije (kolikor obstaja samoupravni 
sporazum o obveznem medsebojnem pokrivanju izgub). Ob 
polletju so v glavnem vse OZD, ki so poslovale z izgubo, imele 
dovolj lastnih ali združenih sredstev rezrv, da so pokrile iz- 
gubo in jih niso zadele sankcije o izplačevanju zajamčenih 
osebnih dohodkov. 

6. 3. Ocena razporejanja dohodka in ocena sredstev za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo v letu 1978 

Rezultati poslovanja v I. polletju ne dajejo zadostne osnove, 
ki bi omogočila izdelati bolj razdelane ocene o razporejanju 
dohodka v celem letu 1978. Ob upoštevanju predvidene rasti 
proizvodnje in rasti cen do konca leta ocenjujemo, da bi 
celotni dohodek mogel v letu. 1978 porasti nominalno za okoli 
25 %. Glede na dosedanja gibanja pa ni pričakovati, da se 
bodo že dosežana razmerja v razporejanju dohodka do konca 
leta bistveno spremenila. Visoka nominalna rast dohodka 
spodbuja takšno delitev, ki omogoča, da vse oblike porabe 
sorazmerno hitro naraščajo. Zato bi se ob spremembah obra- 
čunskega sistema moral pripraviti tudi primerljivi izračun po- 
sameznih postavk, da bi se po njem ravnali tisti izdatki, ki jim 
je dohodek (oziroma iz njega izpeljana razmerja) merilo za 
razporejanje. 

Ocenjujemo, da bo tudi konec leta delež sredstev, ki se 
namenjajo za razširitev materialne osnove dela, manjši kot v 
lanskem letu, čeprav bodo sredstva nominalno porasla. 

Na osnovi razmerij v delitvi dohodka in čistega dohodka se 
bodo po ocenah oblikovala za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo in za rezerve na ravni TOZD materialne proizvodnje 
naslednja sredstva: 

- v milij. din 
 - v tekočih cenah 

Indeks 
ocena 1978 

1977 1977 
Amortizacija 
- po predpisanih stopnjah 
- iznad predpisanih stopenj 
Del dohodka, ki je rezultat izje- 
mnih ugodnosti za uporabo v ' 
OZD 
Sredstva za razširitev material- 
ne osnove dela 
Sredstva rezerv 
SKUPAJ SREDSTVA TOZD 

11.707 12.877 110 
636 2.500 213 

34 55 162 

7.276 9.021 124 
1.500 2.025 135 

21.153 26.478 125 

Za vlaganja v osnovna in obratna sredstva se poleg sredstev 
OZD oblikujejo še naslednja sredstva: 

- sredstva iz delitve dohodka pri drugih nosilcih (obresti od 
kreditov, prispevki za SIS materialne proizvodnje na zakonski 
osnovi in pod.); 

- sredstva bank iz varčevanja prebivalstva in iz prirasta 
depozitov; 

- sredstva iz prerazdelitve sredstev za osebno, skupno in 
splošno porabo (prispevek za energetiko, dohodki za ceste od 
prodaje bencina, cestnine in cestnih taks, vodni prispevek, 
samoprispevki in posojila); 

- inozemska sredstva, ki pritekajo na osnovi dogovora med 
republikami. 

Ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu za reprodukcijo 
oblikovana naslednja sredstva: 
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- v milijonih din 
- v tekočih cenah 

1976 1977 

indeks 
ocena 1978 

1978 1976 

Struktura v % 

1977 1978 
ocena 

Sredstva akumulacije, oblikovana na ravni TOZD 
Kreditna sredstva bank 
- varčevanje prebivalstva 
- prirast depozitov 
Dodatni viri sredstev (SIS materialne proizvodnje - ener- 
getika, ceste, vodno gospodarstvo iz prispevkov prebival- 
stva in negospodarstva, sredstva DPS) 
Inozemska sredstva (neto) 
SKUPAJ SREDSTVA AKUMULACIJE V MATERIALNI PRO- 
IZVODNJI 
Sredstva amortizacije po minimalnih stopnjah 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO V MATERIALNI PROIZ- 
VODNJI 
Sredstva za naložbe v stanovanjsko in komunalno izgrad- 
njo, za objekte družbenega standarda in upravne objekte 
SKUPAJ SREDSTVA ZA ENOSTAVNO IN RAZŠIRJENO 
REPRODUKCIJO CELOTNEGA ZDRUŽENEGA DELA 

5.780 8,321 10.988 

4.480 
6.568 

2.520 
4.958 

24.306 
10.754 

35.060 

8.859 

43.319 

4.699 
950 

2.696 
3.669 

20.335 
11.707 

32.042 

10.170 

42.213 

5.440 
5.560 

3.225 
4.668 

29,881 
12.877 

42.758 

12.500 

55.258 

132 

116 

120 
127 

147 
110 

133 

123 

131 

13,2 

10,2 
14,9 

5,7 
11,3 

55,3 
24,5 

79,8 

20,2 

100,0 

19,7 

11,1 
2,2 

6,4 
8,7 

48,2 
27,7 

75,9 

24,1 

100,0 

19,9 

9,8 
10,1 

5,8 
8,5 

54,1 
23.3 

77.4 

22,6 

100,0 

Kljub temu, da iz razmerij v delitvi dohodka izhajajo rela- 
tivno nizka sredstva, oblikovana za razširitev materialne 
osnove dela, bodo skupno oblikovana sredstva na osnovi 
prerazdelitev porasla za 31 %. Po virih sredstev ostaja delež 
OZD v akumulaciji skoraj isti kot v letu 1977, zaradi precej 
nižjega deleža amortizacije kot v lanskem letu pa v globalu 
delež samih OZD pada. Prenizek delež lastnih sredstev pa 
zelo zvišuje kreditno odvisnost gospodarstva. Obseg sredstev 
za reprodukcijo bo v letu 1978 porasel bolj, kot bo porasel 
družbeni proizvod, kar omogoča, da tudi obseg naložb nara- 
šča hitreje in se njihov delež v družbenem proizvodu pove- 
čuje. 

6. 4. Sredstva na žiro računih 

V prvih 7 mesecih letos seje povečala denarna masa v SFRJ 
za približno 44 milijard din, kar pomeni, da je bilo doslej dano 
v obtok že skoraj celoletno predvideno povečanje denarne 
mase. V merilu države je znižana udeležba denarnih sredstev 
gospodarstva, izredno pa so porasla sredstva federacije (49 
%) in drugih družbenopolitičnih skupnosti (59 %). 

V Sloveniji so sredstva na računih porasla v prvih osmih 
mesecih za 19 %, njihovo gibanje pa je bilo naslednje: 

- v milijonih din 
- v tekočih cenah 

31.8.1977 31.12.1977 31.8.1978 

Indeks 
31. 8. 1978 

31. 12. 77 
Struktura 
31. 8. 77 31. 8. 78 

Žiro račun 
- gospodarstva 
- SIS materialne proizvodnje 
- negospodarstvo in ostali 
Depoziti 
Devizna sredstva OZD 
Hranilne vloge (dinarske in devizne) 

16.072 

11.946 
15.478 
4.409 

18.906 

19.291 
1.554 
9.607 

14.363 
4.457 

20.714 

18.295 
2.885 

12.565 
15.003 

7.947 
26.610 

94,8 
185,6 
130,8 
104.4 
178,3 
128.5 

24,0 

17,9 
23.2 

6,6 
28.3 

22.0 
3,5 

15.1 
18,0 
9,5 

31,9 

VSE SKUPAJ 66.811 69,786 83.305 119,4 100,0 100,0 

Sredstva na žiro računih gospodarstva, ki so bila že nekaj 
časa v upadanju, v zadnjih mesecih postopoma naraščajo, 
vendar so še za okoli 5 % oziroma 1 milijardo pod stanjem 
konec decembra lani, medtem ko so sredstva na žiro računih 
negospodarstva še vedno znatno višja. Padec sredstev na žiro 
računih gospodarstva v prvem polletju je sezonski pojav, ko 
poravnavajo organizacije združenega dela svoje obveznosti 
po zaključnem računu. 

V letošnjem letu pa po teh poravnavah sredstva na žiro 
računih gospodarstva sicer naraščajo, vendar počasi, na kar 
vpliva tudi ukinjeno obrestovanje vpoglednih sredstev in ve- 
dno večja uporaba menice v blagovno denarnih odnosih 
delovnih organizacij. 

Sredstva na žiro računih negospodarstva v drugem polletju, 
po izvedenih poravnavah, ne naraščajo več s tako intenziv- 
nostjo, na kar vpliva tudi ustavljeno izplačevanje prispevkov 
izobraževalni in raziskovalni skupnosti. Ostala sredstva go- 
spodarstva naraščajo hitreje (depoziti nad eno leto in devizna 
sredstva). Na porast teh sredstev vplivajo na eni strani avansi 
za dela, ki jih izvajajo naše organizacije v tujini oz. za opremo, 
ki gre v izvoz, na drugi strani pa še premalo vpeljan devizni 
trg. 

Po vrednosti so najbolj narasla sredstva iz varčevanja prebi- 
valstva. Glavni vpliv na takšno rast sredstev prebivalcev ima 
hitra rast sredstev za osebne dohodke in prejemke, istočasno 
pa se vedno bolj uveljavlja uporaba čeka in s tem brezgotovin- 
ski promet. 

7. OCENA SKLADNOSTI TOKOV DRUŽBENE 
REPRODUKCIJE 
7.1. Ocena skladnosti proizvodne in vrednostne strukture 
družbenega bruto proizvoda 

Da bi učinkoviteje spremljali razmerja med blagovnimi in 
denarnimi tokovi družbene reprodukcije kot kontinuiranega 
toka proizvodnje, delitve, menjave in potrošnje družbenega 
bruto proizvoda je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
na podlagi medsektorske analize pričel razvijati ustrezno me- 
todologijo. Oblikovati bo treba še vrsto metodoloških postop- 
kov ter rešiti številna vprašanja v zvezi z aktualnostjo in 
kvaliteto podatkov. V nadaljevanju podajamo glavne rezul- 
tate, ki bodo podrobneje obdeloani v posebnem separatu, ko 
bodo na razpolago periodični obračuni za III. trimesečje. 

Razmerja med blagovnimi in denarnimi tokovi družbenega 
bruto proizvoda, kakršna se oblikujejo v proizvodnji, so dokaj 
neskladna. Nekateri elementi proizvodne strukture družbe- 
nega bruto proizvoda (predmeti dela in potrošna sredstva) so 
večji od ustreznih elementov njegove primarne vrednostne 
strukture (materialni stroški in čisti osebni dohodki v mate- 
rialni proizvodnji), drugi pa precej manjši (sredstva za delo 
glede na amortizacijo, akumulacijo in fonde). Vendar pa pre- 
razdelitev med gospodarstvom, negospodarstvom in prebi- 
valstvom, ki se kaže v finalni vrednostni strukturi družbenega 
bruto proizvoda, razmerja med blagovnimi in denarnimi 
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skladi dokaj uskladi, čeprav so vsi blagovni tokovi večji od 
ustreznih denarnih: proizvodnja sredstev za delo za dobrih 20 
% presega sredstva za bruto investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva in negospodarstva, proizvodnja predmetov dela 
je za dobre 4 % večja od materialnih stroškov proizvodnje, 
skupne in splošne potrošnje, proizvodnja potrošnih sredstev 
pa za slabih 20 % večja od osebne potrošnje.23 

Odnosi na enotnem jugoslovanskem trgu te razlike spreme- 
nijo (11 %; 6 %; 15 in sicer jih v glavnem zmanjšajo. 
Razmerja pa se poslabšajo na podlagi ekonomskih odnosov s 
tujino (14 %; 13 %; 20 %). Del teh blagovnih presežkov - 
okrog 3 % vse proizvodnje - gre v zaloge, še vedno pa na 
podlagi letnega cikla proizvodnje, delitve, menjave in potroš- 
nje ostane dobrih 7 % proizvodnje za realno akumulacijo,24 ki 
je kupljena na podlagi varčevanja in kreditov združenega dela 
in prebivalstva, na podlagi sredstev, ki se sicer v obliki finanč- 
nih odlivov prelivajo iz republike v federacijo, ter z nakupi, ki 
jih opravijo potrošniki iz drugih republik in tujci v trgovinah 
na območju SR Slovenije. 

Vse to kaže, da prerazdelitev denarnih tokov družbenega 
bruto proizvoda prispeva k skladnosti njegove namenske in 
finalne vrednostne strukture, kar kaže na pomen tistega dela 
materialnih stroškov, osebne potrošnje in investicijske po- 
trošnje, ki se financirajo iz sredstev za skupno in splošno 
porabo, za nemoteno reprodukcijo dane strukture družbe- 
nega bruto proizvoda. V odnosih z drugimi republikami se 
zmanjšujejo disproporci, ki jih domača proizvodnja ustvarja 
na trgu sredstev za delo in potrošnih sredstev. Zaradi komple- 
tiranja proizvodne strukture v drugih republikah - včasih tudi 
s tendencami avtarkičnosti - na takšne efekte ni mogoče 
trajno računati. Odnosi na jugoslovanskem trgu pa prispevajo 

23 Izračuni so izvršeni na podlagi medsektorske tabele slovenskega gospo- 
darstva za 1. 1975, ki je zadnja v časovni vrsti tabel, ki jih od 1. 1966 izdeluje 
Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana, na podlagi ustreznih analiz Za- 
voda SRS za družbeno planiranje in Statističnih letopisov. Kljub zastarelosti 
podatkov, kar je posledica dolgotrajnosti izdelave medsektorskih tabel, so 
analitični zaključki korektni, saj gre za razmeroma stabilne proporce. 

24 akumulacija materialnih dobrin v obliki sredstev za delo, predmetov dela in 
potrošnih sredstev 

7.2. Ocena skladnosti gibanja vseh oblik porabe z rastjo 
družbenega proizvoda v letih 1976-1978 

k povečanju presežka blagovnih nad denarnimi skladi na trgu 
predmetov dela v republiki. ' 
Ekonomski odnosi s tujino nam v splošnem poglabljajo glo- 
balna neravnotežja na treh osnovnih segmentih ® blagovnega 
trga. To področje usklajevanja blagovnih in denarnih tokov je 
kritično: enostranska navezanost na tuje partnerje iz tujine 
uvaja dodatne blagovne tokove, ki nimajo svojega blagov- 
nega ekvivalenta v obratni smeri. V razmerah prestrukturira- 
nja našega gospodadstva na kvalitetnejši nivo bi bilo zapira- 
nje uvoza usodno, možna in potrebna pa je aktivmost za 
ekonomsko upravičeno substitucijo dela uvoza z domačo 
proizvodnjo, predvsem pa iskanje novih trgov in krepitev 
pozicij na obstoječih v tujini. 

Zaloge kot eden od mehanizmov uravnavanja tržnega rav- 
notežja so v proučevanem letu v celoti odigrale skromno 
vlogo tudi zaradi dokaj edspanzivne kreditno-monetarne poli- 
tike, čeprav so bile v nekaterih sektorjih razmeroma velike, v 
nekaterih pa zlasti glede reprodukcijskega materiala tudi pre- 
majhne. Ob svojih pozitivnih posledicah - dobra likvidnost 
gospodarstva - pa je ekstenzivna kreditno-monetarna politika 
omogočila tudi realizacijo proizvodov, ki se ne bi prodali, če 
bi bili krediti teže dostopni, saj njihova cena (obresti) v razme- 
rah inflacije itak ni pomembna. Pomemben delež nakupov s 
krediti iz emisije pomeni dodatno vzpodbudo inflaciji: 
ustvarja se dodatno povpraševanje tudi po slabšem in draž- 
jem blagu, obenem pa se veča zadolženost gospodarstva. 

Premike v proizvodnji, da bi bolj ustrezala potrebam doma- 
čega povpraševanja, uravnoteženim odnosom z drugimi re- 
publikami in tujino ter tako zagotavljala večjo skladnost bla- 

, govnih in denarnih tokov družbenega bruto proizvoda, bo 
treba doseči s stalnim razvojem proizvodne orientacije na 
osnovi trajnih medsebojnih povezav združenega dela, dolgo- 
ročnejših odnosov s tujimi partnerji fer analizami domačega 
in tujega trga. V teh odnosih pa bo naša proizvodnja uspeš- 
nejša, če bo hitreje vključevala kvalitetne faktorje. 

25 trg sredstev za delo, trg predmetov dela in trg. potrošnih sredstev 

7.2.1. Razpoložljiva sredstva za potrošnjo, ki se oblikujejo iz 
domačega družbenega proizvoda in neto priliva inozemskih 
sredstev, so bila porabljena za naslednje namene: i 

rrjilj. din 
— v tekoč, cenah 

Struktura v % 
1976 1977' 1978 1976 S; 1977 1978 

ocena ocena ocena 
DRUŽBENI PROIZVOD (domači) 
Neto inozemska sredst.2 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
Osebna potrošnja 
v tem: 
- osebni dohodki 
Vlaganja v gospodarstvo 
- osnovna sredstva 
- prirast zalog 
Vlaganja v družbeni standard in drugo 
Materialni izdatki skupne in splošne porabe 
Kotizacija federaciji 
Prispevki in obvezna posojila za druge SR3 

Drugo" 

97.105 
4.958 

102.063 
45.540 

34.927 
28.968 
20.804 

8.164 
10.740 
7.464 
5.340 
2.171 
1.840 

117.869 
3.669 

121.538 
53.829 

43.416 
37.530 
24.069 
13.461 
12.357 
9.853 
6.290 
2.678 
-999 

144.538 
4.668 

149.206 
66.090 

55.138 
40.257 
30.557 

9.700 
15.198 
11.825 

3.156 

95,2 
4,8 

100,0 
44,6 

34,2 
28,4 
20.4 

8.0 
10.5 
7,3 
5,2 
2.1 
1,8 

97.0 
3.0 

100,0 
44,3 

35.7 
30,9 
19.8 
11.1 
10.2 

8.1 
5.2 
2,2 

-0,8 

96,9 
3.1 

100,0 
44,3 

36,9 
27,0 
20,5 

6,5 
10,2 
7,9 

2.2 

1 predhodni podatki, ki delno slonijo na ocenah 2 saldo med gibanjem dolgov in terjatev po podatkih NB SRS 3 posojilo za gospodarsko nezadostno razvite republike in SAP Kosovo (saldo), plačevanje prispevkov od osebnih dohodkov po mestu stalnega bivališča, razvojne 
premije in drugo 4 finančna prelivanja v odnosih z republikami, nerazporejena sredstva, časovne razmejitve, računska odstopanja in drugo 

Bilanca končne porabe26 kaže, da so se s prerazdelitvami 
med gospodarstvom, negospodarstvom, prebivalstvom in po- 
sredovanjem bank v razpoložljivih sredstvih oblikovala na- 
slednja razmerja: 

- delež osebne, skupne in splošne porabe je znašal v letu 
1976 62,4%, v letu 1977 62,6% in bo v letu 1978 predvidoma 
ponovno dosegel 62,4%. V globalu se torej delež teh oblik 
porabe v vseh treh letih ni bistveno spremenil, čeprav sred- 

24 Zaradi neizdelanih podatkovnih osnov in metodoloških problemov te vrste 
globalnih bilanc še niso v celoti dodelane. Zavod jih skupaj z drugimi statistič- 
nimi službami še metodološko dopolnjuje 

stva razporejena za te namene (tj. osebni dohodki in prispevki 
za skupno porabo) rastejo hitreje kot sredstva za reproduk- 
cijo. V nadaljnjih delitvah se je del teh sredstev prelil preko 
varčevanja prebivalstva, samoprispevkov, posojil in drugih 
oblik v sredstva za naložbe; 

- delež materialnih vlaganj v gospodarstvo je leta 1976, ko 
je znašal 28,4%, narasel v letu 1977 na 30,9% in bo v letu 1978 
predvidoma znašal 27%, pri čemer je delež vlaganj v osnovna 
sredstva gospodarstva nekoliko višji od predvidevanj družbe- 
nega plana, delež vlaganj v zaloge pa je v letu 1977 močno 
porasel, v letu 1978 pa ponovno padel, predvsem kot posle- 
dica sprememb v predpisih: 
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- deleži drugih oblik porabe se oblikujejo glede na sprejete 
dogovore in predpise; 

7 2 2. Obseg osebne potrošnje je v globalu nekoliko izpod 
predvidevanj srednjeročnega plana. Pretežni vir sredstev za 
osebno potrošnjo predstavljajo osebni dohodki, ki pai ima o 
tendenco vedno hitrejšega naraščanja. Na tej osnovi prihaja 
do bistvenih sprememb v strukturi virov sredstev za osebno 
porabo (delež osebnih dohodkov se je povečal od 60,8/o v 
letu 1976 na 62,5% v letu 1978). ' . innaH<1 

Hitra rast osebnih dohodkov in povečevanje njihovega de- 

leža v celotni osebni potrošnji je posledica hitre rasti zaposlo- 
vanja in prav tako hitrega naraščanja poprečnih osebnih 
dohodkov na zaposlenega. 

Kljub porastu osebnih dohodkov (in s tem tudi osebnih 
prejemkov prebivalstva) osebna potrošnja prebivalstva nima 
take intenzitete predvsem zaradi hitre rasti izdatkov, ki ne 
pomenijo osebne potrošnje (zlasti varčevanja, pa tudi pri- 
spevkov za splošno in skupno porabo ter storitve). 

7.2.3. V letih 1976-1978 so se oblikovala sredstva skupne 
porabe, ki se združujejo na osnovi svobodne menjave dela, v 
primerjavi z družbenim proizvodom v naslednji višini: 

- v milij. din 
- tekoče cene 

1975 

84.322 
15.324 
9.787 
5.537 

18,18 

11,61 
6,57 

DRUŽBENI PROIZVOD 
Skupna poraba skupaj 
- družbene dejavnosti 
- pokojninsko invalidsko zavarovanje 
Delež skupne porabe v družbenem proiz- 
vodu (v %) skupaj 
od tega: 
- družbene dejavnosti 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
1 vključ starostno zavarovanje kmetov 
" družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976-80 obravnava skupno 
porabo brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovala ter 
starostnega zavarovanja kmetov 

Združena sredstva za skupno porabo brez sredstev skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov2 so v letu 1976 za okoli 8 odstotnih 
poenov rast družbenega proizvoda, v letu 1977 za okoli 4 
odstotne poene, v letu 1978 pa bodo po oceni presegla rast 
družbenega proizvoda za okoli 9 odstotnih poenov. Na tej 
osnovi se je povečal delež te porabe v družbenem proizvodu 
od 11,61% v letu 1975 na 13,81% v letu 1978. Tako gibanje 
sredstev skupne porabe v primerjavi z gibanjem družbenega 

1976 

Vsa sredstva za skupno porabo, oblikovana na 
osnovi samoupravnih sporazumov 
od tega: 
- del za osebne prejemke na podlagi pokojnin, 
dodatkqv ipd. 
- del za OZD, ki opravljajo storitve družbenih 
dejavnosti 
- za delovne skupnosti samoupravnih intere- 
snih skupnosti   - 

19.429 

8.786 

9.622 

1.021 

7.2.4. Sredstva za splošno porabo v letu 1978 hitro rastejo in 
bodo predvidoma za okoli 35% večja kot v lanskem letu. 
Medtem ko je v letih 1976 in 1977 rast sredstev za splošno 
porabo zaostajala za rastjo družbenega proizvoda in se je 
njen delež v družbenem proizvodu znižal od 10,4% v letu 1975 
na 9,3% v letu 1977, bo v letu 1978 spet dosegel 10,6%. V 
okviru sredstev za splošno porabo najnižjo rast dosegajo 
temeljni prometni davki, iz katerih se plačuje kotizacija fede- 
raciji, zato se je v republiki vedno bolj zaostrovalo vprašanje 
pokrivanja te obveznosti. Republika je morala zato za pokritje 
svojih proračunskih obveznosti v letu 1978 uvesti davek iz 
osebnega dohodka (1%), uvedle pa so ga tudi občine (0,5%). 
V sredstva republike se je že v I. polletju letos nateklo iz davka 
na dohodek TOZD več sredstev kot lani, zato je bila stopnja 
tega davka znižana od 7% na 5%, da bi se s tem povečala 
sredstva za reprodukcijo OZD. 

8. IZVAJANJE POLITIKE SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI 

Zadnji razpoložljivi podatki o izvajanju politike skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v osnovi potrjujejo 
ocene, ki so bile podane že v junijski analizi. 

V manj razvitih občinah je bila rast družbenega proizvoda v 
letih 1976 in 1977 za okoli četrtino hitrejša, kot v republiškem 

1976 1977 1978 
ocena 

01976-78 
ocena 

97.105 
19.429 
12.119 

7.310 

20,01 

12,48 
7,53 

117.869 
23.635 
15.146 
8.489 

20,05 

12,85 
7,20 

144.538 
30.392 
19.962 
10.430 

21,03 

13,81 
7,22 

20,44 

13,14 
7,30 

proizvoda ni v skladu s predvidevanji družbenega plana, po 
katerih naj bi sredstva za skupno porabo v prvih dveh letih 
srednjeročnega obdobja rasla počasneje od rasti dohodka, v 
naslednjih letih pa po enaki stopnji. 

Sredstva za skupno porabo, ki se v svobodni menjavi zdru- 
žujejo iz dohodka in osebnega dohodka, se v nadaljnjih deli- 
tvah prelivajo v dohodek organizacij združenega dela, ki 
opravljajo storitve družbenih dejavnosti in v osebne prejemke 
prek socialnih dajatev. Zato skupna poraba kot celota ne 
predstavlja posebne oblike končne porabe, temveč se v na- 
daljnjih delitvah pojavlja kot osebna potrošnja, kot materialni 
izdatki skupne porabe in kot investicijska potrošnja skupne 
porabe. Zbrana sredstva za skupno porabo so bila porabljena 
v naslednje namene: _ y mj|jj din 

Struktura v % 

1977 Ocena 
1978 

1976 1977 ocena 
1978 

23.635 30.392 

10.678 12.721 

12.144 16.532 

813 1.148 

100,0 

45,2 

49,5 

5,3 

100,0 

45,2 

51,4 

3,4 

100,0 

41,9 

54,4 

3,7 

poprečju in je znašala v letu 1976 19,3%, v letu 1977 pa po 
predhodnih statističnih podatkih 26,2%. V občinah z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi pa je bila rast družbenega 
proizvoda v obeh letih skupaj približno na poprečju SR Slove- 
nije. 

Rast števila zaposlenih v združenem delu je v letu 1976 
znašala 3,9%, kar je 44% hitreje od republiškega poprečja, v 
letu 1977 pa 6,4%, kar je 64% hitreje kot v SR Sloveniji. 
Podatki za marec 1978 kažejo nadaljevanje ugodnih gibanj na 
področju zaposlovanja tudi v tem letu, saj je bila v primerjavi z 
istim obdobjem preteklega leta dosežena v manj razvitih obči- 
nah stopnja 5,4% (v Sloveniji 4,5%). Hitrejša rast zaposlenosti 
je bila značilna tudi v občinah z manj razvitimi krajevnimi 
skupnostmi. V zvezi 2 gibanji na področju zaposlovanja je 
treba ugotoviti, da se rast števila zaposlenih na manj razvitih 
območjih približuje predvidevanjem družbenega plana, med- 
tem ko so v SR Sloveniji le ta precej presežena. To kaže, da se 
na področju zaposlovanja še vedno premalo dosledno upo- 
števajo usmeritve družbenega plana za skladnejši regionalni 
razvoj. Temu je treba dodati, daje stopnja nezaposlenosti na 
manj razvitih območjih še vedno znatno višja kot v republi- 
škem poprečju. 

Doseženi rezultati so omogočili zmanjševanje razlik v stop- 
nji razvitosti. Tako so manj razvite občine v letu 1977 dosegle 
50,8% družbenega proizvoda na prebivalca (v letu 

poročevalec 
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1975-46,0%), glede stopnje zaposlenosti pa 54,1% (v letu 
1975 - 51,2%) v primerjavi s poprečjem SR Slovenije. Med posameznimi manj razvitimi območji je bila dinamika 

razvoja zelo različna: 

Družbeni proizvod 

Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur 
Šmarje 
Tolmin 
Trebnje 
Manj razvita območja skupaj 
Občine z manj razvitimi KS 
SR Slovenija 

stopnje rasti 
v % (nominalno) 

1976 1977 

na prebivalca 
v indeksih niv. 
1975 1977 

Zaposlenost 
stopnje rasti v % delež zaposlenih 

v združenem delu 
v skupnem 

prebivalstvu 
v indeksih nivoja 

1976 1977 1975 1977 
25 
20 
-1 
15 
22 
27 
10 
25 
24 
33 
19 
18 
15 

29 
37 
39 
35 
23 
25 
39 
20 
18 
20 
26 
22 
21 

54.7 
22.3 
55,5 
48,9 
46.4 
32.8 
37.9 
41,1 
64.3 
50.4 
46.0 
85.1 

100,0 

64.5 
27,1 
56.6 
55,1 
51.1 
38.5 
41,9 
44,8 
67.6 
58.2 
50,8 
86,5 

100,0 

1,7 
0,5 
3,9 
4.1 
3.6 
3,0 
8,9 
1.7 
5.2 

11,7 
3,9 
3.8 
2,7 

3,3 
7,3 
9,2 
9.2 
6,7 
3,7 
9.3 
5.2 
4.3 
6,5 
6.4 
4,1 
3,9 

81,5 
25,5 
46.1 
55,5 
55.2 
37,5 
36,5 
47.5 
69,4 
49.6 
51,2 
86,6 

100,0 

81,5 
26,7 
51,0 
59,7 
58,2 
39.0 
39,7 
48,2 
73.1 
56,7 
54,1 
87,9 

100,0 
Čeprav je bija poprečna letna stopnja rasti družbenega 

PfO'zvoda različno intenzivna pa je bila v vseh manj razvitih 
občinah hitrejša kot v SR Sloveniji, kar je vplivalo na zmanjša- 
nje zaostajanja v družbenem proizvodu na prebivalca. V rasti 
zaposlenosti je za republiškim poprečjem zaostajala le občina 
Črnomelj, v kateri pa je stopnja zaposlenosti prebivalstva 
najvišja med vsemi manj razvitimi občinami. Upoštevati pa je 
treba, da rast družbenega proizvoda in zaposlenosti v večini 
manj razvitih občin zaostaja za predvidevanji njihovih družbe- 
nih planov, kar je še zlasti značilno za nekatere najmanj 
razvite občine. - 

Razmeroma ugodne rezultate je v precejšnji meri pogoje- 
vala investicijska aktivnost. Delež manj razvitih občin v skup- 
nih investicijah gospodarstva in skupne porabe v SR Sloveniji 
je v letu 1976 sicer znašal le 8,1% (v letu 1975 8,4%), oziroma 
na področju gospodarstva 6,7% (v letu 1975-7,7%, na kar je v 
določeni meri vplival tudi prehod na nov sistem spodbujanja 
vlaganj. Ze v letu 1977 pa se je povečal na 9,2%, na področju 
gospodarskih investicij pa na 9,8%. 

Naraščanje interesov organizacij združenega dela za na- 
tozbe na manj razvitih območjih kažejo tudi podatki bank. 
Delež kreditov za vlaganja na teh območjih v skupno dovolje- 

nih kreditih bank je v letu 1976 znašal 10%, v letu 1977 pa 
23%, oziroma brez kreditov za tovarno sladkorja v Ormožu 
13%. 

V prvi polovici leta 1978 pa je udeležba kreditov za manj 
razvita območja znašala 14,4% dovoljenih bančnih kreditov. 
Pri investicijah na manj razvitih območjih pa je še vedno 
prevladujoč kreditni odnos, medtem ko so skupna vlaganja na 
podlagi združevanja dela in sredstev le malo prisotna. Velike 
obveznosti pri vračanju kreditov zmanjšujejo že tako nizko 
akumulativno sposobnost ozd na teh območjih, ki delno 
izhaja tudi iz neurejenih razmerij v primarni delitvi zaradi 
sorazmerno visokega deleža proizvodnje in predelave hrane. 
Poleg tega je povprečna vrednost naložb nizka. 

Ugotovitve v junijski analizi o izvajanju nalog iz družbenega 
dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980, ki zadevajo razvoj gospo- 
darske infstrastrukture in družbenih dejavnosti, potrjujejo 
tudi zadnje razpoložljive informacije. Ocene udeležencev 
družbenega dogovora kažejo, da bodo do zaključka srednje- 
ročnega obdobja nadoknađeni dosedanji zaostanki na po- 
dročju vodnega gospodarstva, oskrbe z električno energijo in 
PTT storitev. ' 
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Izvršni svet 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 

1979 

Na podlagi 335. člena, 2 alinee prvega odstavka 342. 
člena in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
ter 1. alinee prvega razdelka 71. člena, 72. člena in 240. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina So- 
cialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
 sprejela 

RESOLUCIJO 
o politiki izvajanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 

Izhajajoč iz: 
- skupnih ciljev in nalog ter smernic in okvirov za spreje- 

manje ukrepov ekonomske politike, dogovorjenih z družbe- 
nim planom razvoja SR Slovenije za obdobje 1976-1980, 

- doseženih rezultatov v družbenem in materialnem ra- 
zvoju SR Slovenije v prvih treh letih tega srednjeročnega 
obdobja kot tudi iz problemov in tendenc na prehodu v leto 
1979, 

- ocene osnovnih materialnih in družbenih činiteljev ra- 
zvoja, podanih v poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letih 1976, 
1977 in 1978, ter sklepa Skupščine SR Slovenije ob razpravi o 
tem poročilu, 

- skupne aktivnosti za nadaljnje uveljavljanje samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v smeri krepitve položaja 
in vloge združenega dela so se delovni ljudje in občani v SR 
Sloveniji s to resolucijo dogovorili o okvirih ukrepov in aktiv- 
nosti politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1979. 

Vsi nosilci planiranja in odločanja pa bodo v tej smeri 
sprejemali lastne ukrepe za čim bolj dosledno izvajanje nalog, 
dogovorjenih z družbenim planom SR Slovenije in dogovo- 
rom o njegovih temeljih, s plani drugih družbenopolitičnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in organiza- 
cij združenega dela. 

1. Ključne naloge pri uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1979 

Pri uresničevanju družbenega plana v letu 1979 bo težišče 
aktivnosti usmerjeno na dve ključni področji: 

- nadaljevati z uveljavljanjem samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na vseh področjih in ravneh družbene re- 
produkcije, ,, 

- pospešeno uresničevati naloge, ki so ključnega pomena 
za uresničevanje družbenega plana in kjer v dosedanjem 
izvajanju družbenega plana najbolj zaostajamo. To so kvali- 
tetni dejavniki razvoja: produktivnost dela in učinkovitost 
gospodarjenja s sredstvi, vključevanje v mednarodno me- 
njavo, spreminjanje strukture v materialni proizvodnji in druž- 
benih'dejavnostih in doseganje skladnejših razmerij v razpo- 
rejanju dohodka in oblikovanju blagovnih in denarnih tokov v 
reprodukciji. 

1.1. S sprejetjem preostalih sistemskih zakonov (zakon o 
sistemu razširjene reprodukcije in zakon o sistemu in politiki 
cen na ravni federacije ter zakon o sistemu družbenega plani- 

ranja, zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela v 
republiki) in izvedbenih predpisov v okviru celotne SFR Jugo- 
slavije in SR Slovenije bo v letu 1979 zaokrožen ekonomski 
sistem v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu. Hkrati 
bo potrebno povečati aktivnost pri izvajanju že sprejetih si- 
stemskih rešitev in pri izenačevanju pogojev gospodarjenja, 
kar je predpogoj za to, da bo dohodek dejansko pod neposre- 
dno kontrolo združenega dela in ga bodo delavci s samou- 
pravnim združevanjem dela in sredstev lahko usmerjali v 
razne tokove družbene reprodukcije v skladu s svojimi potre- 
bami in širšimi družbenimi interesi. 

Pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov bo v letu 1979 zlasti potrebno: 

- odpravljati ovire in spodbujati kroženje in združevanje 
sredstev za razširjeno reprodukcijo na samoupravnih temeljih 
ter preprečevati in zatirati pojave monopolizma, teritorialnega 
zapiranja in nelojalne konkurence, 

- pri uveljavljanju samoupravnega sistema razširjene re- 
produkcije ter ob preobrazbi kreditnega in bančnega sistema 
zagotoviti hitrejše preraščanje do sedaj prevladujočih kredit- 
nih odnosov v dohodkovne odnose na podlagi združevanja 
dela in sredstev, 

- pospešeno oblikovati interne banke in posebne finacne 
službe kot strokovno delovno podlago internih bank ter uve- 
ljavljati nove družbenoekonomske odnose v njih, pa tudi v 
temeljnih in združenih bankah, 

- oblikovati trajno sodelovanje znotraj proizvodnih dejav- 
nosti, ki so medsebojno poslovno, tehnično in dohodkovno 
povezane ter med proizvodnimi in trgovinskimi in drugimi 
storitvenimi temeljnimi organizacijami na načelih skupnega 
prihodka in dohodka ter samoupravnega planiranja, 

- pospeševati različne oblike medsebojnega povezovanja 
in sodelovanje kmetov ter združevanje njihovega dela, zemlje, 
delovnih in drugih sredstev v družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo, 

- razviti in krepiti svobodno menjavo dela med delavci v 
organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in dru- 
gimi porabniki in delavci v organizacijah združenega dela 
družbenih dejavnosti (izvajalci), 

- reformirati in objektivizirati sistem solidarnosti na_ po- 
dročju družbenih dejavnosti po načelu, da nosijo težišče 
odgovornosti za delovanje in razvoj teh dejavnosti delavci in 
občani posamezne občine, 

- izpopolnjevati in uresničevati sistem samoupravnega 
družbenega planiranja, tako da bodo delavci v združenem 
delu uveljavili svojo odločilno vlogo in odgovornost pri celovi- 
tem opredeljevanju vseh svojih interesov in potreb, 

- na vseh ravneh bolj zaostriti odgovornost za dosledno 
uresničevanje samoupravno sprejetih nalog, ciljev in obvez- 
nosti, za katere so se delavci samoupravno sporazumeli in 
dogovorili v planih, samoupravnih sporazumih in dogovorih, 

- odločneje uveljavljati sistem delitve osebnih dohodkov v 
skladu z rezultati dela (tekočega in minulega) in preprečevati 
težnje po uravnilovki, 

- izpopolnjevati in dograjevati družbeni sistem informira- 
nja, tako da bo služil potrebam delavcev samoupravljavcev pri 
odločanju in družbenem planiranju, 

- nadalje uveljavljati splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito kot osnovno sestavino socialističnega samo- 
upravnega razvoja. 
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1.2. Intenzivno uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov in izvaja- 
nje politike ekonomske stabilizacije zahteva: 

- nadaljevanje dinamične in stabilnejše gospodarske rasti 
na kvalitetnih osnovah ter odločnejšo uveljavitev sprejetih 
strukturnih sprememb v razvoju gospodarskih in družbenih 
dejavnosti na osnovi dogovorjenih razvojnih kriterijev, zlasti 
plačilnobilančnega in kriterijev učinkovitosti, 

- napredek pri uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja 
in na tej osnovi zagotovitev večje produktivnosti dela in s tem 
povečanje dohodka, 

- večjo, učinkovitejšo in regionalno usklajeno usmerjenost 
na mednarodno tržišče, zlasti povečanje izvoza blaga in stori- 
tev kot pogoja za nadaljnji intenzivni gospodarski razvoj in za 
doseganje potrebne zunanje likvidnosti; s povečanjem izvoza 
je treba zagotoviti možnosti za tak uvoz, ki bo po obsegu in 
strukturi omogočil neovirano gospodarsko rast in stabilnejšo 
preskrbo na tržišču, 

- zmanjševanje uvozne odvisnosti z racionalnim nadome- 
ščanjem uvoza surovin, reprodukcijskega materiala in 
opreme, 

- na osnovi povečane produktivnosti dela in uspešnejšega 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi zagotavljanje skladnej- 
ših razmerij v razporejanju dohodka in povečanja deleža 
sredstev za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela; 
osebne dohodke pa bolj vezati na doseženo raven in dina- 
miko čistega dohodka, 

- povečanje učinkovitosti vlaganj z usklajenim in celovitim 
odločanjem delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela o investicijah ter s postopnim zmanjševanjem odvisnosti 
od kreditov na podlagi združevanja sredstev za investicije, 

- pri zagotavljanju sredstev za razvoj gospodarskih in 
družbenih dejavnosti in pri odločanju o novih investicijah 
upoštevati kriterije, ki zagotavljajo smotrno uporabo prostora 
ter zavarovanje in urejanje človekovega okolja, 

- doslednejše uveljavljanje načel enotnega jugoslovan- 
skega trga kot enega od pogojev za racionalno delitev dela, za 
skladnejši razvoj proizvajalnih sil in za večje uveljavljanje 
kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja; 

- z ukrepi tekoče ekonomske politike, ki bodo bolj usmer- 
jeni v stabilizacijo gospodarstva kot celote in v urejanje ra- 
zmerij na tržišču, ter z izvajanjem politike ekonomske stabili- 
zacije na vseh področjih zagotoviti, da se bodo cene gibale v 
okvirih dogovorjene politike; ob tem pa z uveljavljanjem se- 
lektivnih kriterijev za povečanje cen spodbujati prestrukturi- 
ranje gospodarstva in boljše gospodarjenje, 

- nadaljevati z izvajanjem dogovorjenih usmeritev za skla- 
dnejši regionalni razvoj in hitrejši razvoj manj razvitih in manj 
razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji. 

2. Materialni okviri razvoja v letu 19791 

Analiza dosedanjega izvajanja družbenega plana ter med- 
sebojne odvisnosti osnovnih dejavnikov razvoja kažejo, da bi 
bilo ob nadaljnji pospešeni preobrazbi družbenoekonomskih 
odnosov ter uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov na vseh po- 
dročjih v letu 1979 moč doseči: 

- nadaljnje rezultate pri usklajevanju odnosov v materialni 
proizvodnji v skladu z usmeritvami družbenega plana, 

- rast realnega družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva za okoli 6,4%, tako da bi po ocenah znašal 133 
milijard din (po cenah 1978) oziroma okoli 70.000 din na 
prebivalca. Osnovni nosilec gospodarske rasti bo industrijska 
proizvodnja, ki se bo povečala v globalu za okoli 8,5%; kmetij- 
ska proizvodnja se bo povečala za okoli 5 . Takšno gospodar- 
sko rast moramo zagotoviti z intenzivnejšim uveljavljanjem 
kakovostnih dejavnikov razvoja, ki bo temeljila zlasti na pove- 
čanem izvozu blaga in storitev, na vlaganjih v osnovna sred- 
s^va gospodarstva na osnovi dogovorjenih kriterijev, na skla- 
dnejših razmerjih v domači porabi ter na povečanju produk- 
tivnosti dela v združenem delu za okoli 3,5%, tako da bo 
dosežena okoli 52% udeležba produktivnosti dela v prirastu 
družbenega proizvoda, 

- gibanje zaposlenosti v združenem delu v okvirih poveča- 
nja največ do 3%, odvisno od gibanja produktivnosti dela ter 
ob zagotavljanju minimalnih življenjskih in kulturnih pogojev 

1 Vse ocene možnega razvoja v letu 1979 so ie v preverjanju in bodo v teku 
razprav tako v SR Sloveniji kot v SFR Jugoslaviji lahko še dopolnjene in 
spremenjene. 

pri odpiranju novih delovnih mest. Ob teh pogojih bi s§ na 
izpraznjenih in novih delovnih mestih zaposlilo okoli 40.000 
novih delavcev. Zaposlovanje bo intenzivnejše na manj razvi- 
tih in manj razvitih obmejnih območjih in bistveno počasnejše 
na območjih, kjer ni razpoložljivih delovnih virov. Z odpira- 
njem novih delovnih mest, boljšim izkoriščanjem razpoložlji- 
vih zmogljivosti in z uvajanjem novih izmen se bo zaposlenost 
na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih povečala 
za 5—6%, 

- rast izvoza blaga za okoli 13%2, kar bi ob okoli 60% 
pokritju uvoza blaga z izvozom omogočalo rast uvoza blaaa 
za okoli 10%, 

- rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za okoli 
6,6 /°, pri čemer bo znašal njihov delež v družbenem proiz- 
vodu okoli 20,3%, 

- rast sredstev za osebno, skupno in splošno porabo v 
globalu nekoliko pod rastjo družbenega proizvoda, vendar 
različno po posameznih dejavnostih; tako bo življenjski stan- 
dard porasel za 4,8%, v tem okviru se bo družbeni standard 
povečal za 6,1 %, osebna potrošnja pa za 4,4%. Realni osebni 
dohodki zaposlenih bodo v letu 1979 porasli za okoli 2%, 

- takšna gibanja v proizvodnji in na tržišču, da bo ob 
selektivnem in postopnem odpravljanju najbolj izrazitih neso- 
razmerij rast cen in življenjskih stroškov skozi leto 19793 nižja 
od rasti, dosežene v letu 1978. 

3. Temeljne naloge na področju ustvarjanja 
celotnega prihodka na kvalitetnih osnovah 

Aktivnost organizacij združenega dela in ukrepi ekonomske 
politike bodo v letu 1979 usmerjeni predvsem k nadaljevanju 
dinamične proizvodnje na kvalitetnejših osnovah, to je k do- 
seganju večje produktivnosti dela, boljše izrabe proizvodnih 
zmogljivosti in večje učinkovitosti vloženih sredstev, kar vse 
naj omogoči hitrejšo rast dohodka na zaposlenega. 

To zahteva: 
- hitrejše prilagajanje proizvodnje zahtevam zunanjega in 

notranjega tržišča in uvajanje novih proizvodov, ki so pri- 
vlačni tako za tuje kot za domače tržišče, ter poslovno bolj 
organiziran nastop organizacij združenega dela na domačem 
in zlasti na tujih tržiščih, 

- uporabo modernih tehnoloških postopkov, večjo upo- 
rabo znanja in hiter prenos raziskovalnih dosežkov v tekočo 
proizvodnjo, 

- temeljito analizo vseh problemov tehnologije, organiza- 
cije proizvodnje in oskrbe z materialom v posameznih organi- 
zacijah združenega dela oziroma panogi, določitev programa 
uporabnih raziskav za odpravo teh problemov ter ustrezno 
združevanje sredstev za aplikativno raziskovalno delo na 
ravni tehnoloških grupacij in dohodkovnih povezav, 

- spodbujanje in razvijanje novatorstva in iznajditeljstvater 
večja prizadevanja delavcev za iskanje tehničnih izboljšav, ki 
se kažejo v zniževanju stroškov, prihranku materiala, krajša- 
nju potrebnega delovnega časa, boljši organiziranosti proiz- 
vodnega procesa, pa tudi v preprečevanju škodljivih učinkov 
na okolje in s tem povezanih posledic in stroškov; 

- pospešeni razvoj preventivne zdravstvene dejavnosti in 
medicine dela, varstva pri delu ter ukrepe za zmanjšanje 
izostankov z dela zaradi začasne ali trajne izgube delovne 
sposobnosti; 

' Varianta: ob manjši usmerjenosti na izvoz in nadaljevanju dosedanjih ek- 
stenzivnih tendenc v razvoju so bistveno manjše tudi možnosti za rast celotne 
proizvodnje ter standarda, tako da bi bili pri ..nižji varianti., materialni okviri 
razvoja v letu 1979 naslednji: 

- rast izvoza blaga za okoli 8%, uvoza blaga za okoli 4% 
- rast družbenega proizvoda za okoli 5%, industrijske proizvodnje za okoli 6% 

in kmetijske proizvodnje za okoli 5%, 
- rast zaposlenosti največ do 3% (40.000 delavcev) ter rast produktivnosti 

dela za okoli 2,4%, tako da bo dosežena okoli 44% udeležba produktivnosti dela 
v prirastu družbenega proizvoda, 

- rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za okoli 5,5%, tako da bo 
znašal njihov delež v družbenem proizvodu okoli 20,3%, 

- rast življenjskega standarda za okoli 4,3%, osebne potrošnje za 3,8% in 
družbenega standarda za 6,1%, realnih osebnih dohodkov pa za 1-2% 

1 ?n9°'-Za.,<5' da bo rast cen od decembra 1978 do decembra 1979 nižja kot v letu 1978, je izvajanje s to resolucijo dogovorjenih usmeritev na vseh področjih, 
ki so ključnega pomena za stabilizacijo, zlasti pa hitrejša rast celotne družbene 
P'™"**'*"03'' 'n realnega dohodka, povečanje učinkovitosti gospodarjenja, skladnejša razmerja pri razporejanju dohodka in pri oblikovanju blagovnih in 
denarnih tokov v reprodukciji. 
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- varčevanje s surovinami, reprodukcijskim materialom in 
energijo tako, da zmanjšamo delež energije na enoto proiz- 
vodnje. V tem smislu bodo v organizacijah združenega dela 
poslovodni in samoupravni organi delovali v skladu s Progra- 
mom ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretovarjanja, 
transporta in porabe energije in popularizirali ta program med 
delovnimi ljudmi in občani tako, da se bodo po njem ravnali, 

- povečanje proizvodnje, ki racionalno nadomešča uvoz, 
ter povečanje obsega in izboljšanje organizacije zbiranja od- 
padnega materiala, kar je treba ekonomsko in tudi moralno 
spodbujati. Z organiziranim pristopom bomo v letu 1979 
zmanjšali uvoz na tem področju za najmanj 5%, 

- ob spremembah instrumentov gospodarskega sistema 
na vseh področjih zagotoviti primerljive informacijske 
osnove, ki bodo omogočali smotrne odločitve samoupravljav- 
cev pri razporejanju dohodka in čistega dohodka v skladu z 
ustvarjenimi rezultati, 

- doslednejšo uporabo meril, ki spodbujajo produktivno 
izkoriščanje delovnega časa ter boljše izkoriščanje predme- 
tov in sredstev za delo zato, da se bodo bolj optimalno 
izkoriščala materialna in finančna sredstva, izboljšala notra- 
nja organiziranost in poslovanje ter odnos do dela, 

- izdelavo meril za objektivno vrednotenje različnega dela 
in delovnih učinkov ter uveljavitev mehanizmov, ki bodo one- 
mogočali pridobivanje dohodka brez dela, na osnovi mono- 
polov in privilegijev, 

- odgovornejši odnos do zaposlovanja novih delavcev zla- 
sti pri administrativnih in režijskih nalogah in opravilih, 

- boljši in odgovornejši odnos do dela in večjo delovno 
disciplino, 

- dosledno in odgovorno izvajanje določil družbenega do- 
govora in samoupravnih sporazumov o minimalnih standar- 
dih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delav- 
cev 

uveljavljanje dogovorjenih načel in smotrov kadrovske 
politike, izvajanje sprejetih nalog in obveznosti ter ustvarjanje 
pogojev za izboljšanje kadrovske sestave zaposlenih, pred- 
vsem s povečanjem deleža srednjih strokovnih kadrov, 

- srednjeročno in dolgoročno načrtovanje kadrovskih po- 
treb z vidika predvidenega razvoja proizvodnje in tehnologije 
v temeljnih organizacijah združenega dela in s tem usklajeno 
načrtovanje usmerjenega izobraževanja. 

4. Naloge na področju razporejanja dohodka in 
čistega dohodka ter oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo 

4.1. Osnovana razmerja v razporejanju dohodka v prvih treh 
letih tega srednjeročnega obdobja niso v skladu z dogovorje- 
nimi usmeritvami, po katerih bi morale vse oblike porabe 
razen investicij v osnovna sredstva rasti počasneje od do- 
hodka. Zato morajo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela zagotoviti v letu 1979, da bodo sredstva za razširitev 
materialne osnove temeljne organizacije združenega dela 
rastla hitreje od dohodka, hkrati se morajo v okviru delegat- 
skega odločanja zavzeti, da bodo sredstva za zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in splošnih potreb rasla nekoliko počasneje 
od dohodka. Pri določanju meril v samoupravnih sporazumih 
o razporejanju dohodka kakor tudi pri vrednotenju progra- 
mov družbenih dejavnosti in sklepanju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov teh dejavnosti bodo delavci v združe- 
nem delu upoštevali celovitost interesov in potreb razvoja 
organizacij združenega dela in dohodkovno povezanih orga- 
nizacij združenega dela materialne proizvodnje in družbenih 
dejavnosti. , , , 

4.2. Delavci v temeljni organizaciji združenega dela mate- 
rialne proizvodnje in drugih organizacij bodo pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka predvsem zagotovili, da bodo v 
letu 1979 sredstva za osebno porabo (osebni dohodki in 
skupna poraba v temeljni organizaciji) naraščala počasneje 
od rasti doseženega dohodka. 

V tem smislu bodo v svojih planskih dokumentih za leto 
1979 določili razmerja med doseženim dohodkom in obse- 
gom sredstev za osebne dohodke ter dinamiko rasti sredstev 
za osebne dohodke opredelili v povezavi z dinamiko doseže- 
nega dohodka. 

Z upoštevanjem tako opredeljenih razmerij med letom in po 
zaključnem računu bodo v razporejanju dohodka zagotovljeni 

odnosi, za katere so se delavci odločili v sprejetih sporazumih 
o temeljih planov in v samih planih. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja bodo posebej obravnavali in spreje- 
mali ukrepe zoper tiste organizacije združenega dela, ki pri 
razporejanju dohodka ne bodo upoštevale navedenih smer- 
nic. 

Zoper tiste temeljne organizacije, ki pri razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne do- 
hodke ne upoštevajo smernic sprejete družbenoekonomske 
politike, bodo družbenopolitične skupnosti v okviru zakonitih 
pogojev sprejemale tudi začasne ukrepe družbenega varstva. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela bodo na 
podlagi informacij in analiz, ki so jih dolžne pripraviti stro- 
kovne službe, poslovodni organi, organi samoupravljanja in 
sindikati, spremljali izvajanje in učinkovanje v pravilnikih 
sprejetih meril za ugotavljanje delovnega prispevka in na 
osnovi izkušenj iz leta 1978 ta merila tudi dograjevali. 

Izdelali bodo kriterije in mehanizme za objektivno vrednote- 
nje različnega dela in delovnih učinkov ter mehanizme, ki 
bodo onemogočali prisvajanje dohodka brez dela ter mono- 
polno privilegirane zaslužke. Posebno pozornost bodo posve- 
tili tudi dograjevanju meril za ugotavljanje delovnega pri- 
spevka in odgovornosti za poslovodne, strokovne in vodilne 
delavce. x , 

Republiški sekretariat za delo bo pripravil osnutek zakona o 
zajamčenem osebnem dohodku, s katerim bodo urejene pra- 
vice delavcev v primeru izgub ali motenj v gospodarjenju. 

4.3. Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje 'n_°':)- 
čani udeleženci v svobodni menjavi dela na področju družbe- 
nih dejavnosti, bodo v letu 1979 z intenzivnejšo aktivnostjo na 
vseh ravneh zagotovili takšno samoupravno organiziranost in 
delovanje samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti, ki bo ustrezalo načelom zakona o S^UP" 
nih osnovah svobodne menjave dela in določilom posebnih 
zakonov za posamezna področja družbenih dejavnosti, spre- 
jetih na teh skupnih osnovah. 

Udeleženci v svobodni menjavi dela bodo zagotovili dosle- 
dno izvrševanje medsebojnih obveznosti pri izvajanju progra- 
mov, dogovorjenih s samoupravnimi sporazumi in dogovori o 
temeljih planov. Posebno pozornost bodo posvetili uresniče- 
vanju prioritetnih nalog ter po potrebi v okviru skupscin 
samoupravnih interesnih skupnosti in skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti sprejeli potrebne ukrepe za njihovo uresni- 
čitev Pri združevanju sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb, ki se zagotavlja v okviru oziroma preko samoupravnih 
interesnih skupnosti, bodo udeleženci upoštevali usmeritev, 
da sredstva za osebne dohodke, sredstva za zadovoljevanje 
osebnih in skupnih potreb in interesov na področju družbenih 
dejavnosti ter sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb skupno v letu 1979 ne morejo presegati rasti dohod- 
kovne sposobnosti uporabnikov. in7. . , 

Udeleženci v svobodni menjavi dela Dodo v letu 1979 dolo- 
čili osnove in merila za ugotavljanje cen za storitve, oblike 
povračil ter druge pogoje za uresničevanje materialnih in 
drugih obveznosti. Upoštevali bodo delovanje tržnih zakoni- 
tosti, usklajene potrebe in interese ter dohodkovne možnosti 
uporabnikov kot tudi strokovne, kadrovske ter materialne 
zmogljivosti izvajalcev. , J _. ... 

Pri oblikovanju cene za opravljene storitve bodo upoštevan. 
- da naj sredstva za osebne dohodke v ceni za enoto 

storitve v posamezni družbeni dejavnosti gibljejo skladno z 
osebnimi dohodki na zaposlenega v gospodarstvu v posa- 
mezni občini, .... t 

- da se materialni stroški družbenih dejavnosti v tekočih 
cenah lahko gibljejo največ v okviru splošnega gibanja cen na 
drobno, vendar morajo biti hkrati uresničeni tudi vsi ukrepi za 
racionalizacijo materialnih stroškov v družbenih dejavnostih. 

S spremembami enotnih programov in novo opredelitvijo 
pogojev za upravičenost do solidarnostnega dopolnjevanja 
sredstev občinskih samoupravnih interesnih skupnosti na po- 
dročju osnovnega izobraževanja, zdravstva, otroškega var- 
stva in socialnega skrbstva prehaja odgovornost za_ razvoj in 
materialni položaj teh družbenih dejavnosti na zdruzeno delo 
v občini. Tako bo bolj kot doslej prešla do izraza solidarnost 
delavcev v združenem delu, drugih delovnih ljudi in občanov v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih na območju ob- 
čine. Pri zadovoljevanju potreb in interesov, ki so skupni 
uporabnikom in izvajalcem storitev družbenih dejavnosti na 
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območju več občin, bodo le-ti preko občinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti uveljavili tudi ustrezne oblike medobčin- 
ske solidarnosti. 

Delovni ljudje in občani, samoupravno organizirani v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih, v letu 1979 ne bodo sprejemali samoupravnih 
aktov, s katerimi bi kakorkoli širili obseg pravic4, ki se uresni- 
čujejo v obliki socialnih prejemkov. Obstoječi prejemki iz 
naslova socialnih pravic se bodo valorizirali največ do dina- 
mike rasti osebnega dohodka na zaposlenega v posamezni 
občini oziroma v republiki, če je tako opredeljeno z zakonom. 
y okviru svojih ustavnih pristojnosti bodo družbenopoli- 

tične skupnosti tekoče spremljale izvajanje gornjih usmeritev 
in po potrebi sprejele ukrepe za njihovo dosledno izvajanje. 

4.4. Tudi sredstva za splošno porabo, s katerimi se zagotav- 
^a izvajanje ustavnih funkcij družbenopolitičnih skupnosti 
bodo v letu 1979 rasla največ do rasti dohodka. Zato se bo 
proračunska poraba z racionalizacijo dela in z varčevalnimi 
ukrepi prilagodila dohodkom iz obstoječih davčnih virov. 

Z doslednim uveljavljanjem načela o samofinanciranju se 
bo zmanjševalo število občin, ki jim bodo potrebna republiška 
dopolnilna sredstva za splošno porabo. V republiškem prora- 
čunu bodo zagotovljena dopolnilna proračunska sredstva za 
tiste občine, ki jim lastni viri sredstev za splošno porabo ne 
zadoščajo za izpolnjevanje nalog, opredeljenih na podlagi 
enotnih meril in kriterijev in v obsegu, ki ga dopušča dose- 
žena rast dohodka. 

V letu 1979 bodo občine prevzele nove naloge v zvezi z 
reorganizacijo pravosodnega sistema, naloge na področju 
prostorskega planiranja, ter povečane obveznosti zaradi ce- 
lotne uveljavitve družbenega dogovora o občinskih priznaval- 
ninah borcem NOV. Za nove in povečane naloge občin bodo v 
okviru danih možnosti zagotovljena sredstva v občinskih pro- 
računih. K 

5. Naloge pri usmerjanju sredstev za 
izboljšanje in razširjanje materialne osnove 
deia 

?J:, 9a dosegli planirani realni obseg investicij in se 
približali predvideni strukturi, bodo investitorji, sovlagatelji in 
banke usmerjali razpoložljiva sredstva predvsem v dokonča- 
nje že začetih objektov, zlasti v dejavnostih skupnega pomena 
in na drugih področjih, če ustrezajo dogovorjenim razvojnim 
kriterijem, zlasti kriteriju pospeševanja izvoza in kriteriju učin- 
kovitosti. Investicijsko aktivnost izven opredeljenih razvojnih 
kriterijev bomo omejevali z ostrejšimi kriteriji pri odobravanju 
bančnih domačih in tujih poslov, pri odobravanju soglasij za 
uvoz surovin, reprodukcijskega materiala in opreme ter pri 
prostorski, urbanistični in zemljiški politiki. Za izboljšanje 
učinkovitosti vloženih družbenih sredstev in zmanjšanje nes- 
kladja med denarnimi in materialnimi skladi na področiu 
investicij bo treba: 

- zmanjšati odvisnost procesa razširjene reprodukcije od 
kreditnih virov in povečati stopnjo samofinanciranja investicij 

uveljavljanjem sprejetih načel pri razporejanju 

- pri zagotavljanju sredstev za že začete projekte širšega 
družbenega interesa vključiti možnosti za mobilizacijo sred- 
stev prebivalstva preko razpisov javnih posojil (npr druao 
cestno posojilo), 
- tuje finančne kredite in dinarsko protivrednost tujih kredi- 

tov koristi samo v skladu z nadaljnjim uresničevanjem nalog 
in kriterijev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980, in to za aktiviranje že začetih 
in novih investicij, 
, _ preprečevati stalno prekoračevanje predračunske vre- 

dnosti investicij, do katerih prihaja po krivdi investitorjev 
zaradi nerealne ocene časa, potrebnega za izgradnjo objekta, 
zaradi nestrokovne ocene stroškov izgradnje ali zaradi ne- 
strokovno izvedenih del. Investitorji so dolžni stalno sprem- 

daiatpv novih ll,1,?' 5 P' c se razume "»ajanie novih oblik socialnih "°*'h f,egori.l upravičencev, relativno zviševanje krlteri|ev in cenzu- sov, relativno zviševanje prejemkov nad rastjo osebnega dohodka na zaposie- 
dmžbei Z^ ®nem "Jelu ali "Sevanju osebne udeležbe pri stroških za storitve 

Ijati izvrševanje investicijskega programa, organi delavske 
kontrole in SDK pa kontrolirati vzroke"prekoračevanja. V ta 
namen t)odo izdana dopolnila ustreznih predpisov, 

- urediti razdrobljene projektivne in inženiring organiza- 
cije, da bodo bolj interdisciplinarno usposobljene nuditi svoie 
storitve, 

- krepiti znanstvenoraziskovalno dejavnost za pospešeno 
uporabo novih tehnično tehnoloških postopkov in skupaj s 
projektnimi in inženiring organizacijami pripraviti različne 
možne investicijske programe, kar bo omogočilo skrajšanje 
priprave konkretnih investicijskih programov, 

- dosledno upoštevati načelo, da za nameravane investi- 
cije (novi objekti, rekonstrukcije in modernizacije), ki niso 
vključene v samoupravni sporazum o temeljih plana, niti v 
srednjeročni plan investitorja in ne ustrezajo dogovorjenim 
razvojnim kriterijem, investitorji ne morejo računati v letu 
1979 na kreditiranje s strani bank, niti ne na soglasja v zvezi s 
preskrbo surovin, reprodukcijskega materiala, energije ter 
opremo iz uvoza, 

- infrastrukturne in proizvodne objekte graditi praviloma 
na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo v 
skladu s programi za usmerjeno in pravočasno pridobivanje 
zemljišč za nemoteni razvoj kmetijstva in urbanizacije; ozi- 
roma z melioracijami zagotoviti nova kmetijska zemljišča v 
primerih, če z investicijami obstoječa zmanjšujemo. 

- zagotavljati ugodnejše kreditne pogoje za nabavo te- 
hnične opreme in za izpopolnitev tehnoloških postopkov za- 
radi preprečevanja onesnaževanja okolja ter se zavzemati za 
carinske olajšave pri uvozu tovrstne opreme, 

- pospešiti in olajšati postopke pri pridobivanju potrebnih 
soglasij in dovoljenj pri lokacijski dokumentaciji ter pripravi 
prostorskih planskih dokumentov; v ta namen bodo dopol- 
njeni oziroma spremenjeni nekateri obstoječi predpisi, 

- zagotoviti, da bo uporaba sredstev, ki se oblikujejo zno- 
traj zavarovalnic, v skladu z usmeritvami družbenega plana in 
resolucije. V ta namen bodo poslovne banke in zavarovalnice, 
ki delujejo na območju SR Slovenije, sklenile ustrezen sa- 
moupravni sporazum, 
- v okviru SR Slovenije spodbujati hitrejše združevanje 

dela in sredstev in se na ravni medrepubliškega sodelovanja 
zavzemaj za take ukrepe tudi v drugih SR in SAP, 

- proučiti probleme pri izpolnjevanju obveznosti glede po- 
sojila skladu za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih 
republik in pokrajin ter predložiti dopolnitve in spremembe v 
skladu z razvojno politiko. 

5.2. Pri določanju in izvajanju ciljev in nalog enotne emisij- 
ske in denarne politike ter skupnih osnov kreditne politike se 
bodo odgovorni organi v republiki in banke zavzemali za to, 
da bo emisijska politika zagotovila skladnost tokov primar- 
nega denarja s potrebami združenega dela in rastjo družbe- 
nega proizvoda. 

Banke si bodo prizadevale za postopno zmanjševanje kre- 
ditnih razmerij povsod tam, kjer jih je mogoče nadomestiti z 
raznimi oblikami sovlaganja na osnovi skupnega prihodka V 
tokovih plačilnega prometa med OZD bodo v večjem obsegu 
kot doslej uporabljeni prenosni vrednostni papirji. Upravljalci 
bank bodo ustrezno prilagodili politiko dajanja bančnih ga- 
rancij, politiko eskonta in medbančnega poslovnega povezo- 

V okviru enotne emisijske in denarne politike bodo banke v 
SR Sloveniji poleg selektivne kreditne politike, dogovorjene 
na ravni SFRJ, zagotovile tudi izvajanje selektivne kreditne 
politike v republiki v skladu z usmeritvami družbenega plana. 

6. Ekonomski odnosi s tujino 

Da bi dosegli planirane cilje in v praksi uveljavili nov sistem 
na področju ekonomskih odnosov s tujino, bodo v letu 1979 v 
ospredju zlasti naslednje naloge: 

6.1. Za uresničevanje vsebine novega sistema ekonomskih 
odnosov s tujino bodo temeljne organizacije združenega dela 
z vidika neposrednega sporazumevanja in povezovanja orga- 
nizacij združenega dela v okviru vse Jugoslavije na konkret- 
nih projektih in programih združevanja dela in sredstev za 
skupno ustvarjanje deviznega prihodka morale s samouprav- 
nimi sporazumi opredeliti udeležbo vsake temeljne organiza- 
cije združenega dela pri ustvarjenem deviznem prihodku ter v 
tem okviru uveljaviti skupno planiranje, skupni riziko in 
skupno odgovornost za poslovanje s tujino vseh tistih, ki 
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medsebojno trajno sodelujejo pri proizvodnji blaga in storitev 
za izvoz ali pri drugih oblikah vključevanja v mednarodno 
menjavo. 

Prav tako bodo temeljne in druge organizacije združenega 
dela na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju 
dela in sredstev združevale ustvarjene devize za uresničeva- 
nje skupnih razvojnih programov, za ustvarjanje skupnega 
prihodka oziroma skupnega dohodka in za skupno proizvod- 
njo blaga ter opravljanje storitev, s katerimi prispevajo k 
večjemu deviznemu prilivu. 

6.2. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino se bo v okviru interesne skupnosti Jugoslavije 
dogovorila s samoupravno interesno skupnostjo za ekonom- 
ske odnose s tujino v drugih republikah in avtonomnih pokra- 
jinah o politiki in programu pospeševanja izvoza ter sklenila 
samoupravni sporazum o pospeševanju izvoza blaga in stori- 
tev, s katerim bo uveljavljen nov sistem ekonomskih odnosov 
s tujino. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino si bo prizadevala, da bodo v ta sporazum 
vgrajeni zlasti ukrepi, ki: . 

- izenačujejo pogoje nastopa našega gospodarstva v tujini, 
- pospešujejo povezovanje TOZD za skupno ustvarjanje 

deviznega prihodka, 
- stimulirajo ustrezno regionalno usmeritev izvoza blaga in 

storitev, 
- pospešujejo zlasti razvoj menjave blaga višje stopnje 

predelave ter večjih deviznih učinkov, 
- izenačujejo neblagovni devizni priliv in lodliv z blagovnim 

in na osnovi tako zajetega celotnega priliva in odliva deviz 
omogočajo združevanje deviznih pravic. 

6.3. Za čim večje aktiviranje planov izvoza TOZD se bosta 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzemala za: 

- vgrajevanje politike pospeševanja izvoza pri tekočem 
ukrepanju (investicijska politika in poslovna politika bank, 
kreditno-monetarna politika, politika cen, politika razporeja- 
nja dohodka ter davčna in carinska politika), 

- da bodo Interesni skupnosti Jugoslavije zagotovljena 
sredstva za pospeševanje izvoza, oblikovana na osnovi uvoz- 
nih dajatev, 

- da se politiki pospeševanja izvoza prilagodi tudi drugi 
zunanjetrgovinski instrumentarij (stimulacija izvoznikov z 
večjim razpolaganjem z devizami, poenostavitev in bistvene 
korekture v blagovnih režimih, carinska politika, politika za- 
dolževanja v tujini, politika tečaja dinarja). 

6.4 Na osnovi opredeljenih odgovornosti v projekciji pla- 
čilno in devizno-bilančnega položaja republike - tako za 
blagovno kot neblagovno menjavo - bodo člani SISEOT skle- 
nili samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in 
postopkih za doseganje dogovorjenega obsega uvoza blaga 
in storitev ter odliva deviz ter samoupravni sporazum o meri- 
lih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino. 

Članice SISEOT bodo zagotovile zlasti: 
- da se pri uvozu reprodukcijskega materiala v letu 1979 

bistveno zmanjšajo dosedanje razlike v pravicah za plačeva- 
nje uvoza ter dosedanji sistem vezave uvoza z izvozom v čim 
večji meri nadomesti z neposrednim sporazumevanjem med 
TOZD; 

- da imajo pri uvozu opreme skladno z usmeritvami druž- 
benega plana poleg uvoza opreme za dogovorjene prioritetne 
dejavnosti prednost tudi razvojni programi, ki bodo trajneje 
prispevali k povečevanju izvoza in racionalnemu nadomešča- 
nju uvoza; 

- da za uvoz opreme manjše vrednosti na osnovi ustvarje- 
nega deviznega priliva ni potrebno soglasje komisije SISEOT. 

6.5. SISEOT, Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni 
republiški upravni organi bodo pospešeno izgrajevali in uve- 
ljavljali sistem samoupravnega družbenega planiranja eko- 
nomskih odnosov s tujino na vseh ravneh kot integralni del 
celotnega sistema družbenega planiranja ter se v okviru Inte- 
resne skupnosti Jugoslavije dogovorili o skupnih ciljih in 
elementih planov ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo pred- 
met medrepubliškega usklajevanja planov ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

V okviru SISEOT se bo krepila samoupravna organiziranost 
združenega dela ter uveljavljalo medsebojno sporazumevanje 
članov SISEOT v okviru enot, ki morajo postati temeljno 
mesto za sporazumevanje, dogovarjanje ter planiranje eko- 
nomskih odnosov s tujino in uresničevanje medsebojnih inte- 
resov. 

6.6. SISEOT, Narodna banka Slovenije, Zavod SR Slovenije 
za statistiko in republiški komite za ekonomske odnose s 
tujino bodo ob koordinaciji republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem pospešeno izgrajevali 
sistem evidenc in informacijski sistem na področju celovitih 
ekonomskih odnosov s tujino tako, da bodo zagotovljene 
evidence na nivoju osnovnih nosilcev planiranja ter omogo- 
čano popolnejše informiranje in kontrola nad celotnim bla- 
govnim in neblagovnim prilivom in odlivom. 

6.7. Na osnovi v letu 1978 sklenjenega medrepubliškega 
Dogovora o kriterijih in usmerjanju tujih dopolnilnih sredstev 
bodo članice SISEOT sklenili samoupravni sporazum o meri- 
lih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino, 
ki bo poleg dejavnosti posebnega pomena zagotovil prednost 
tudi tistim naložbam, ki prispevajo k povečanju izvoza in 
smotrnemu nadomeščanju uvoza. 

6.8 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, SISEOT in Gospo- 
darska zbornica Slovenije bodo skrbeli, da se tekoča politika 
ter ukrepi na področju zunanjetrgovinske menjave uskladijo s 
sklepi konferenc neuvrščenih držav v Colombu, tako da bodo 
spodbujali blagovno menjavo z državami v razvoju in razvoj 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja Jn povezovanja z 
njimi, posebej skupne naložbe in dolgoročne aranžmaje. 

6 9 V skladu z dogovorom zveznega, republiškega in pri- 
stojnih občinskih izvršnih svetov o opravljanju poslov v zvezi z 
upravljanjem proste cone v Sežani bo Gospodarska zbornica 
Slovenije izdelala predlog za ustanovitev poslovne skupnosti 
ali druge oblike samoupravnega povezovanja zainteresiranih 
organizacij združenega dela za poslovanje v coni. 

7. Tržišče in cene 

7.1. Politika cen v letu 1979 bo izhajala iz selektivnih kriteri- 
jev za povečanje cen ter s tem podpirala dogovorjene ra- 
zvojne usmeritve na področju prestrukturiranja gospodarstva, 
stimulirala boljše gospodarjenje in napore organizacij zdru- 
ženega dela za večjo produktivnost dela. 

Vsi nosilci politike cen bodo pri odločanju o oblikovanju 
cen izdelkov in storitev izhajali iz načela, da mora biti pove- 
čani dohodek predvsem rezultat večje produktivnosti dela, 
večje učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja bolj usklaje- 
nih dohodkovnih odnosov, boljše organizacije dela in večje- 
ga.obsega proizvodnje ter boljšega izkoriščanja proizvodnih 
zmogljivosti. 

S sprejemom zakona o sistemu in družbeni kontroli cen ter 
njegovim izvajanjem se bo nadaljeval proces prenosa pravic 
in odgovornosti za uresničevanje ciljev na področju cen od 
družbenopolitičnih skupnosti na samoupravno organizirano 
združeno delo. Do sprejema in uveljavitve novega sistema in 
družbene kontrole cen pa bodo republiški in občinski organi, 
pristojni za cene, vsa vprašanja cen urejevali v skladu z 
veljavnimi predpisi o cenah. 

Z večjo medsebojno usklajenostjo vseh ključnih elementov 
ekonomske stabilizacije bodo ustvarjeni pogoji, da bo rast 
cen in življenjskih stroškov skozi leto 1979 nižja, kot je bila v 
letu 1978. Pogoj za takšna gibanja je izvajanje dogovorjenih 
usmeritev na vseh področjih, ki so ključnega pomena za 
stabilizacijo ter izvajanje aktivne politike pri intervencijah na 
tržišču in zagotavljanju kompenzacij. 

Cene izdelkov in storitev, ki so v manjši odvisnosti od 
delovanja tržnega mehanizma in sporazumevanja oziroma ki 
imajo na tržišču izjemen položaj, se bodo oblikovale na 
osnovi družbenega dogovora ter širšega družbenega vpliva in 
ob neposrednem soodločanju končnih porabnikov tako v 
združenem delu kot občanov. _ 

Pri urejanju cen posameznih industrijsko neživiIskih izdel- 
kov in storitev bodo pristojni republiški in občinski organi 
upoštevali že doseženo rast cen v letu 1978. 

V skladu s sprejeto politiko na področju stanovanjskega 
gospodarstva se bodo stanarine povečale največ za 30%. 

Za zaščito življenjskega standarda občanov bodo v republi- 
škem proračunu tudi v letu 1979 zagotovljena sredstva za 
kompenzacije pri cenah mleka in pomembnejših mlečnih 
izdelkov. Po potrebi pa bodo s časovno omejitvijo uveljavljene 
tudi kompenzacije pri nekaterih drugih pomembnih živilih. 

Posamezne poslovne skupnosti s kmetijsko živilskega po- 
dročja bodo tudi pri oblikovanju cen kmetijskih pridelkov, ki 
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niso v sistemu zaščitnih cen, izhajale iz kriterijev, sprejetih z 
dogovorom o agroindustrijskem kompleksu. 

7.2. Organizacije združenega dela, ki skrbijo za preskrbo, 
bodo urejale medsebojne odnose na dolgoročnih in trajnejših 
osnovah. Pri tem jih bodo podpirale družbenopolitične skup- 
nosti ter poslovne banke, ki bodo v mejah svojih pooblastil 
stimulirale zlasti tiste udeležence, ki se bodo organizirali v 
poslovnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih 
ali drugih skupnostih za preskrbo občanov. 

V letu 1979 bodo proizvodne organizacije združenega dela 
in organizacije združenega dela za promet blaga nadaljevale s 
procesom medsebojnega povezovanja na osnovi odnosov v 
okviru skupnega prihodka. Posebno pozornost bodo posve- 
tile vsebinskemu dopolnjevanju že sprejetih samoupravnih 
sporazumov ter uveljavljanju trajnih povezav, ki bodo izhajale 
iz skupnega planiranja in dolgoročnejših proizvodnih orienta- 
cij ter tudi skupnega prevzemanja rizika. 
. Gospodarska zbornica Slovenije in. Republiški komite za trzisce in cene bosta odločno pospeševala procese preobliko- 
vanja sistema marž, rabatov in bonifikacij v skupni prihodek 
proizvajalnih in trgovskih organizacij združenega dela, ki ga 
bodo le-te z ustreznim samoupravnim sporazumom medse- 
bojno razporejale na temelju prispevka v njegovem ustvarja- 
nju. V izjemnih primerih se bo lahko veljavna razlika v tem 
spremenila v okviru ustreznega družbenega dogovora ali sa- 
moupravnega sporazuma o spremembi zadržanih cen, pri 
specifičnih proizvodih pa na temelju ustreznih predpisov pri- 
stojne družbenopolitične skupnosti. 

Republika, občine in delovne organizacije bodo v skladu s 
svojimi pravicami in dolžnostmi skrbele za nemoteno pre- 
skrbo prebivalstva s pomembnejšimi kmetijsko živilskimi pro- 
izvodi. V ta namen bodo pravočasno izdelale ustrezne bi- 
lance, izpopolnjevale blagovne rezerve in spodbujale 
ustrezne poslovne in druge skupnosti za organiziran nastop 
pri odkupu in prodaji izdelkov. Poslovne in druge skupnosti 
ter nosilci preskrbe z živili v posebnih potrošnih središčih 
samoupravne interesne skupnosti za preskrbo ipd.) bodo do 

konca februarja izdelali program aktivnosti in ukrepov za 
boljšo preskrbo prebivalstva v letu 1979. 

Na osnovi ocenjenih bilančnih potreb in preskrbe z osnov- 
nimi kmetijskimi pridelki bo izdelan republiški program tržnih 
rezerv za leto 1979. 

7-3. S to resolucijo sprejeta izhodišča za politiko cen v letu 
1979 bo konkretiziral dogovor o izvajanju politike cen v SR 
Sloveniji, ki ga bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
izvrsni sveti skupščin občin sprejeli najkasneje mesec dni po 
sprejetju medrepubliškega dogovora o izvajanju politike cen v 
letu 1979. 

Organi, pristojni za ukrepanje na področju tržišča in cen 
bodo tekoče spremljali in najmanj trimesečno analizirali izva- 
janje politike cen in pojave na tržišču ter o tem obveščali 
pristojne^ organe v družbenopolitičnih skupnostih. Organi 
tržnih inšpekcij bodo zaostrili nadzor nad izvajanjem predpi- 
sov, pri čemer bo republiški tržni inšpektorat posvečal po- 
sebno pozornost pojavom, ki rušijo enotnost jugoslovan- 
skega tržišča in zavirajo uveljavljanje novega zakona o si- 
stemu in družbeni kontroli cen, občinske tržne inšpekcije pa 
bodo zlasti zaostrile nadzor nad cenami in kakovostjo blaaa v 
prodaji na drobno. 

8. Skladnejši regionalni razvoj 

Za ustvarjanje pogojev za hitrejši gospodarski razvoj na 
manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območiih 
bodo: 

~ Gospodarska zbornica Slovenije in banke skupaj z orga- 
nizacijami združenega dela in občinami na manj razvitih ob- 
močjih organizirano sodelovale pri iniciranju projektov, ki naj 
bi bili osnova za skupna vlaganja organizacij združenega dela 
iz manj razvitih in razvitejših območij v SR Sloveniji. Zato 
bodo poskrbele za pripravo razvojnih programov in projektov 
za izgradnjo novih zmogljivosti ter za razširitev, moderniza- 
cijo in preusmeritev obstoječe proizvodnje v skladu z dogo- 
vorjenimi^ usmeritvami in kriteriji v družbenem planu in razvoj- 
nimi možnostmi na teh območjih. Poleg tega bodo dajale 
iniciativo za združevanje sredstev občanov in še zlasti delav- 
cev na začasnem delu v tujini kot enega od virov sredstev za 
povečanje zaposlitvenih možnosti na teh območjih. 

- organizacije združenega dela skupaj z bankami dosledno 

izvajale usmeritev družbenega plana SR Slovenije, da se nova 
delovna mesta odpirajo predvsem na območjih, kjer so še 
možnosti zaposlovanja; 

- banke proučile možnosti in sprejele ukrepe za nadaljnje 
izboljševanje kreditnih pogojev v korist investitorjev na manj 
razvitih območjih hkrati pa naj bi upoštevale kreditne olajšave 

Pr' investicijah za komunalno opremljanje stavbnih zem- ljišč ter zemljišč ki so predvidena za gospodarske obiekte 
SR Slovenija bo: 
- pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvitih ob- 

močjih z davčnimi olajšavami; 
- v proračunu za leto 1979 zagotovila 55 milijonov din za 

sofinanciranje stroškov izdelave inicialnih razvojnih progra- 
mov in projektov, ki lahko prispevajo k razvojnim odločitvam 
na teh območjih. 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino bo upoštevala kot enega od kriterijev pri dajanju sogla- 
sij za uvoz opreme tudi hitrejše odpiranje delovnih mest na 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih5. 

Občine jz razvitih in manj razvitih območij bodo sodelovale 
pri pospeševanju razvoja manj razvitih in manj razvitih obmej- 
nih območij, pri čemer se bodo ob upoštevanju svojih družbe- 
nih planov za obdobje 1976-1980 tekoče dogovarjale o skup- 
nih rešitvah konkretnih razvojnih problemov. Medsebojno se 
bodo tudi dogovorile o ukrepih za hitrejši razvoj tistih manj 
razvitih območij, ki ne izpolnjujejo kriterijev republiškeaa 
zakona. 

Občine na manj razvitih območjih bodo pripravile ukrepe iz 
svoje pristojnosti, s katerimi bodo povečale interes investitor- 
jev za vlaganja na teh območjih (ugodnejši pogoji za pridobi- 
vanje zemljišč, komunalno urejanje zemljišč). 

Samoupravne interesne skupnosti na področju materialne 
proizvodnje in drugi podpisniki družbenega dogovora o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, 
ki pri izvajanju svojih obveznosti iz dogovora zaostajajo, bodo 
po samoupravni poti sprejele dodatne ukrepe za nadoknadi- 
tev zaostajanja, nastalega v letih 1976, 1977 in 1978. To še 
zlasti velja za razvoj in modernizacijo cestnega omrežja, elek- 
troenergetskega in PTT omrežja ter za vodno gospodarska 
dela. S samoupravnim sporazumom cestnih skupnosti bodo 
zagotovljena solidarnostna sredstva za hitrejši razvoj lokal- 
nega cestnega omrežja. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti bodo v letu 1979: 

- zagotovile solidarnostna sredstva za nadaljnji razvoj 
družbenih dejavnosti po dogovorjenih kriterijih, pri čemer 
bodo upoštevale tudi nekatere specifičnosti posameznih 
manj razvitih območij; 

- z združenimi sredstvi sodelovale pri inesticijah v objekte 
družbenih dejavnosti in pri tem posebno skrb posvetile manj 
razvitim obmejnim območjem; 

- na manj razvitih obmejnih območjih bo zagotovljeno 
delovanje osnovnih šol tudi v primerih, če ne bodo izpolnjeni 
normativi glede števila učencev. 

V letu 1979 bodo oblikovana družbenopolitična izhodišča in 
osnove sistema pospeševanja skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja v SR Sloveniji v obdobju po letu 1980. V zvezi s tem bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskrbel za pripravo 
ustreznih sistemskih rešitev in hkrati v okviru priprav družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 dal pobude za 
opredelitev nalog za skladnejši regionalni razvoj v SR Slove- 
niji v okviru dogovora o temeljih družbenega plana za to 
obdobje. 

9. Naloge na področju pravosodja in upravnih 
organov 

91. Najpomembnejša naloga na področju pravosodja bo 
uveljavljanje novih pravosodnih organov v skladu s sprejetimi 
organizacijaskimi zakoni. Posebna pozornost bo pri tem 
usmerjena na hitrejšo uveljavitev samoupravnega sodstva kot 
nove sodne institucije, pred katero se sporna razmerja rešu- 
jejo na samoupraven način. Z organizirano družbeno akcijo 
bo potrebno pospešiti ustanovitev in uveljavitev tistih vrst 
samoupravnih sodišč, ki doslej še niso dovolj zaživela, to je 

5S Gre za nadomestilo prioritete teh območij pri uporabi sredstev deviznega 
priliva delavcev, ki je bila vključena v resolucijo za leto 1978. 
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posebnih sodišč združenega dela, poravnalnih svetov in arbi- 
t raz 

Samoupravne interesne skupnosti bodo pospešile prizade- 
vanja za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela na 
vseh področjih družbenih dejavnosti pa tudi materialne proiz- 
vodnje posebnega družbenega pomena, kjer so za to dani 
noaoii. Poravnalni sveti, kot ena najbolj neposrednih oblik 
reševanja spornih razmerij, se bodo ustanovili tudi v organi- 
zacijah združenega dela, zlasti v tistih, v katerih združuje o 
delo večje število delavcev. Organizacije združenega dela 
bodo ustanovile notranje arbitraže za reševanje sporov iz 
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij pri 
Gospodarski zbornici Slovenije in pri medobčinskih gospo- 
darskih zbornicah pa bodo v skladu s potrebami us*an°)'1)®"® 
stalne arbitraže za reševanje sporov iz poslovnih odnosov 
tako da bodo organizacije združenega dela medsebojna 
sporna razmerja reševale predvsem pred arbitražami. 

Ustanovitelji bodo samoupravnim sodiscerh zagotovili ma 
terialne, kadrovske in druge pogoje za delo in sprejeli druge 
ukrepe za uveljavitev teh sodišč v skladu z njihovo funkcijo. 

V letu 1979 bodo začela z delom nova temeljna in višja 
sodišča, ki bodo v okviru enotne sodbe funkcije odslej opjaV" 
Ijala naloge rednih sodišč kot organov državne oblasti. Hkrati 
bodo začela delovati tudi temeljna in višja javna tožilstva. 
Družbenopolitične skupnosti bodo zagotovile ustrezne mate- 
rialne in druge pogoje za njihovo de!°^P°s®b
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posvečena notranji organizaciji sodišč, kakor tudi samo 
upravnemu organiziranju in strokovnemu ter druzbenopoli 
tičnemu usposabljanju delavcev delovnih skupnosti teh orga- 
n°Ena od prednostnih nalog v tem letu bo organizacijska in 
kadrovska usposobitev družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja v občinah in republiki tako, da bodo lahko učinkovito 
opravljali svojo funkcijo pri varstvu samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, zlasti tudi s preventivnim delovanjem in 
U K učinkovitemu varstvu zakonitosti, svoboščin, pravic in 
dolžnosti delovnih ljudi in občanov, samoupravljanja in druž- 
bene lastnine bo prispevala tudi podružbljena pravna pomoč 
ki bo v skladu z novim zakonom organizirana tako, da bo 
dostopna vsem delovnim ljudem in občanom, kakor tudi or- 
ganizacijam združenega dela in drugim samoupravnim orga- 
nizacijam in skupnostim. .   

Na področju izvrševanja kazenskih sankcij je z novim zako- 
nom dana normativna podlaga za humanejše in učinkovitejše 
izvrševanje vseh vrst kazenskih sankcij, posebej pa se pro- 
stostnih. Postopoma bodo zagotovljeni materialni in drugi 
pogoji za uresničevanje tako zastavljene resocializacije obso- 
jenih oseb, pri kateri bo dan poseben poudarek postpenalni 
P09 2 S sprejemom zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o [ePub 'skih 
upravnih organih in zakona o organizaciji repubhskijii uprav- 
nih oraanov in strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije bo ustvarjena zakonska podlaga za organizacijo in 
delovanje organov državne uprave v skladu z začrtanimi 
smermi razvoja družbenopolitičnega sistema. 

Proces urejanja vprašanj na področju državne uprave se bo 
nadaljeval s sprejemom izvršilnih predpisov in družbenih do 
aovorov z usklajevanjem statutov občin, s' sprejemom odlo- 
kov o organizaciji in delu izvršnih svetov občinskih skupščin 
in občinskih upravnih organov ter z urejanjem notranjih orga 
nizacijskih vprašanj v vseh organih državne uprave. Ključna 
naloga v tem letu je tudi priprava statutov delovnf ®^uP"° k 
oraanov državne uprave in tistih samoupravnih splosnih ak- 
tov s katerimi bodo delavci delovnih skupnosti teh organov v 
skladu s sprejetimi sistemskimi izhodišči neposredno urejah 
razporejanje dohodka delovne skupnosti, osnove m merila za 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, de 
lovna razmerja in druge samoupravne pravice, obveznosti in 
0dMed0rpnrednostne naloge na tem področjui sodijo tudi vsi 
neposredni ukrepi za uveljavljanje ustreznejših metod in or 
aanizacije dela za programiranje in vrednotenje dela v orga- 
^fh državne uprave, za izboljšanje materialnih pogojev ,n 
kadrovske strukture delavcev ter za njihovo strokovno in 
družbenopolitično izobraževanje, za uveljavljanje neposredne 
odoovornSsti za delo, kakor tudi ukrepi, ki naj prispevajo, da 
bo delovanje organov državne uprave v večji meri prilagojeno 

potrebam delegatske skupščine, delovnih ljudi in občanov ter 
bolj odprto družbenim vplivom. 

Investicijska vlaganja, ki bodo zagotovila ustrezne prostor- 
ske in druge pogoje za delo državnih organov bodo potekala v 
skladu s sprejetim srednjeročnim planom. 

10. Naloge pri krepitvi varnosti in ljudske obrambe 
10.1. V okviru sistema in družbene samozaščite b°do or- 

aani za notranje zadeve v letu 1979 nadaljevali s poglobljeno 
strokovno pomočjo najširšemu krogu družbenih dejavnikov, 
posebno pri usposabljanju narodne zaščite. 

Nadaljna skrb bo posvečena izboljšanju odkrivanja in pre- 
prečevanja kaznivih dejanj na tistih področjih splosne krimi- 
nalitete, kje so le-ta najštevilnejša in v gospodarski kriminali- 
teti na področju zunanje trgovine. Organi za notranje zadeve 
bodo povečali in intenzivirali delo za hitrejše odvijanje pro- 
meta in preprečevanje ter odkrivanje kršitev na področju 
prometa, onesnaževanja okolja in varstva pred P°zari. 

Strokovne službe organov za notranje zadeve bodo v pri- 
hodnjem letu okrepile prizadevanja za preprečevanje in odkri- 
vanje aktivnosti posameznikov in skupin, naperjenih zoper 
varnost ljudi, družbenega premoženja in ustavnega reda 
SFRJ 

Za hitrejše in varnejše odvijanje prometa na državni meji 
bodo izvedene posamezne rekonstrukcije, začete novograd- 
nje in prekvalifikacije mejnih prehodov. . 

Na področju upravnih zadev bodo v letu 1979 realizirane 
začete pobude za poenostavitev in skrajšanje postopkov ob- 
čanov 

10.2. Splošno ljudsko obrambo bomo v letu 1979 razvijali 
kot množično obrambno-politično gibanje, katerega nosilec 
so delovni ljudje in občani. Prizadevali si bomo, da se splosna 
ljudska obramba in družbena samozaščita uveljavita kot se- 
stavini socialističnega samoupravnega razvoja ter kot vsako- 
dnevna dejavnost vseh družbenih subjektov. 

Teritorialno obrambo Slovenije, ki je v organizacijskem 
pogledu doseglo stopnjo planiranega razvoja, bomo v letu 
1979 okrepili z nabavo novega orožja in_ sredstvi sodobne 
vojne tehnike ter jo usposabljali kot množično gibanje oboro- 
Z6Razvoiu dvhne zaščite v sistemu splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite moramo v letu 1979 dati večji po- 
men Vso skrb bo treba posvetiti usposabljanju štabov in enot 
civilne zaščite ter njihovi oskrbi z manjkajočo opremo. Treba 
bo zaaotoviti doslednejše sprovajanje sprejetih stalisc o gra- 
ditvi zaklonišč, pri čemer bo treba težiti, da se ta gradijo tako, 
da jih bo možno uporabljati tudi v mirnodobne namene. 

Obrambna in družbena samozaščitna vzgoja mora postati 
sestavni del učnih načrtov in študija na vseh ravneh. IRealizi- 
rati pa bo treba stališča o ustanovitvi in izgradnji republiškega 
obrambnovzgojnega centra. 

Načrtno bomo razvijali vojne zveze, službo za opazovanje, 
javljanje, obveščanje in alarmiranje pa zagotovili materialne 
pogoje za njeno delo. 

11. Naloge pri izpopolnjevanju sistema 
samoupravnega družbenega planiranja in 
pripravi planskih dokumentov. 

V prvem trimesečju 1979 bo sprejet zakon o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Doku 
menti ki bodo urejali organizacijo in delovanje informacij 
skega sistema v SR Sloveniji pa naj bi bili sprejeti do konci 
prvega polletja 1979. , 

I V letu 1979 bo teklo intenzivno delo pri pripravljanju sred- 

qkih nianov in izvajanju tekočega družbenega P|ana, . 
\Tto zahtevno in za uveljavljanje samoupravnega odločanj. 

p„memb85X«o» se L,'„ 
*pnci v družbenem planiranju. Usmeritev za to °e'° 

i 
nostl ter družbenopo tičnih skupnosti, družbenopohtičn h 
dmžtonih organizacij, druS.ev itd. venskih aWiwos«h ter 
tem tudi pogoji, da bo proces družbenega planiranja sione. 
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celovitih interesnih delavcev in delovnih ljudi in objektivnih 
oKvinh, Ki jih zastavljajo razvojne možnosti v prihodnjem 
obdobju. ' 

Aktivnosti na pripravi planov, sporazumov in dogovorov 
bodo potekale na podlagi sklepov in programov dela nosilcev 
in udeležencev v družbenem planiranju, ki morajo zagotoviti 
sočasnost postopka planiranja na vseh ravneh in fazah dela, 
kar je eden pomembnih pogojev za usklajevanje interesov 
delovnih ljudi ter oblikovanje ustreznih usmeritev, pravic 
obveznosti in nalog v dokumentih planov. Pri programiranju 
dela morajo nosilci in udeleženci v planiranju ustvarjalno 
analizirati in uporabiti izkušnje pri uveljavljanju novih družbe- 
nih odnosov pri oblikovanju in uresničevanju tekočih srednje- 
ročnih planov, da bi pri pripravah novih planov čim dosle- 
dneje uveljavili osnove družbenoekonomskih odnosov, ki jih 
nakazujeta zakon o združenem delu ter zakon o temeljih 

slavlje3 uzbenega Planirania i" o družbenem planu Jugo- 

nr^?nSehbn0 pozornost b0 treba posvetiti pripravam samou- pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov s kate- 

in iroH«tVC' T delovnl 'iudie v razni'h oblikah združevanja dela 
ohvP7nnit,V ■ P°ve20van|a sprejemajo konkretne pravice, obveznost, in odgovornosti pri oblikovanju planov in za nji- 
hovo uresničevanje. Zato morajo delavci v tozdih in delovni 

fff lete XTzh o^hn0Stih ČTPrei' na'P°zne)e Pa do sre- leta 1979 2 osebnim iziavlianjem sprejeti smernice za 

pripravo srednjeročnih planov in elemente za pripravo sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, v 
katerih neposredno izražajo svoje celovite interese. 

Poslovodni organi v samoupravnih organizacijah in skup- 
nost" ter izvršilni organi v družbenopolitičnih skupnostih so 
dolžni sprožiti strokovne in organizacijske aktivnosti v zvezi s 
pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov in planov. Zagotoviti morajo najtesnejše vključevanje 
raziskovalnega dela v razvojna snovanja in samoupravno pre- 
verjanje strokovnih rezultatov. Poslovodni, izvršilni ali drugi 
za pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov o teme- 
ljih planov zadolženi organi morajo poskrbeti za analize ele- 
mentov sporazumov in dogovorov ter tako omogočiti učinko- 
vito usklajevanje interesov nosilcev planiranja in oblikovanja 
ustreznih sporazumov in dogovorov. 

Poslovodni in izvršilni organi se morajo učinkovito organi- 
zirati za plansko aktivnost in, kjer je smotrno, poskrbeti tudi 
za ustanovitev strokovnih planskih služb oziroma njihovo 
kadrovsko okrepitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v povezavi z obliko- 
vanjem smernic za pripravo družbenega plana SFRJ do sre- 
dine leta 1979 skupščini predložil smernice za pripravo druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985; ki morajo 
temeljiti na analizi uresničevanja dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SRS in uresničevanja tekočega družbenega plana 
ter analizi razvojnih možnosti SR Slovenije do leta 1985. 

TEMELJNE RAZVOJNE NALOGE 

v letu 1979 in opredelitev njihovih nosilcev 

(Priloga k resoluciji o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije za ob- 

dobje 1976-1980 v letu 1979) 

V tej prilogi so zbrane pomembnejše naloge iz družbe- 
nega plana in dogovora o temeljih družbenega plana ter 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov na področ- 
/ih posebnega pomena za uresničevanje skupne ra- 
zvojne politike. Te naloge bodo nosilci še posebej kon- 
kretizirali v svojih programih nalog za leto 1979 In spre- 
jeli zato tudi potrebne ukrepe. 

Združena elektorgospodarska podjetja Slovenije, INA-Nafta 
.endava, Petrol, Istra-Benz, planska poslovna skupnost za 
iremogovništvo, poslovna skupnost za gazitikacijo in po- 
lovna skupnost industrijske energetske cone Koper bodo v 
odelovalnju s Samoupravno intresno skupnostjo elektrogo- 
podarstva in Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in 
lin nadaljevale z izvajanjem samoupravnih sporazumov o 
azvoju energetike v letu 1979 ter z izgradnjo planiranih ener- 
etskih objektov. 

Združena elektrogospodarska podjetja bodo nadaljevala z 
gradnjo planiranih objektov. V letu 1979 bo v celoti uspo- 
>bljena za obratovanje 380 kV mreža z vsemi transformacij- 
ami objekti ter planirana 110 kV mreža. Pospešeno bo nada- 
ivana montaža Nuklearne elektrarne Krško, izgradnja hi- 
oelektrarne Solkan ter malih hidroelektrarn. Nadaljevalo se 

> z modernizacijo premogovniških kapacitet za potrebe 
sktrogospodarstva in široko potrošnjo. Začela se bo izgra- 
a 1. faze rudnika urana Žirovski vrh, s pripravami za izgrad- 

njo 2. faze 380 kV omrežja in drugih objektov kontinuitete, 
izhajajoč iz sprejetga samoupravnega sporazuma razvoja 
elektrogospodarstva do leta 1980. Izvršena bo optimizacija 
izgradnje elektroenergetskih objektov do leta 1985. Ob iz- 
gradnji navedenih objektov bo zagotovljeno vključevanje v 
prostor skladno s sistemom poselitve in ekološkimi zahte- 
vami. Prva tako bodo ob pripravi projektne dokumentacije 
upoštevane zahteve naravovarstva in vodnega gospodarstva. 

„P°®'°vna skupnost za gazifikacijo Slovenije in Petrol - TOZD Zemeljski plin bosta nadaljevala gradnjo magistralnega 
plinovodnega omrežja, ki bo v tem letu dograjen od Ljubljane 
do Anhovega in s tem končan. Pospešeno se bo izvajala in 
dokončala priključitev dogovorjenih porabnikov. V celem letu 
bo prevzeto v slovensko plinovodno omrežje in distribuirano 
porabnikom preko 500 mio Nm3 zemeljskega plina. INA-Za- 
greb, Petrol in Poslovna skupnost za gazifikacijo bodo prou- 
čili možnost enotnega delovanja obeh magistralnih plinovo- 
dnih sistemov in pogoje skupnega sodelovanja. Omenjene 
asociacije združenega dela bodo sprejele skupni dogovor o 
medsebojnem sodelovanju, v katerega se bodo vključile tudi 
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin in gospo- 
darski zbornici obeh republik. 

INA-Nafta Lendava, Petrol, Istra-Benz in Poslovna skupnost 
energetske industrijske cone Koper bodo v okviru skupnosti 
za plansko in poslovno sodelovanje na področju naftnega 
gospodarstva in petrokemije, nadaljevali z izgradnjo nove 
refinerije v Lendavi z obsegom 2 mio ton in odcepa jugoslo- 
vanskega naftovoda od Virja do Lendave. Za skupna vlaganja 
bo sprejet samoupravni sporazum zainteresiranih partnerjev, 
izvršile se bodo priprave za izgradnjo terminalnih kapacitet za 
naftne derivate v Celju in Ljubljani. Poslovna skupnost ener- 
getska industrijska cona Koper bo nadaljevala s pripravami za 
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izgradnjo posameznih projektov cone ter pripravila ustrezne 
predinvesticijske in investicijske študije. Financiranje studij in 
pripravljalnih del bo omogočila z združevanjem sredstev čla- 
nov V okviru skupnosti bo pripravljena predinvesticijska stu- 
dija o možnosti izgradnje terminala za sprejem vtekočinje- 
nega zemeljskega plina z začetno zmogljivostjo 1,5 mlrd Nm . 
Obdelana bo tudi povezava s slovenskim in hrvaškim magi- 
stralnim omrežjem ter bodočim jugoslovanskim sistemom. 
Istočasno bo realizirana možnost povečanja terminala za po- 
trebe sosednjih dežel. Zainteresirane jugoslovanske organi- 
zacije združenega dela bodo z dobaviteljem iz Alžira po pred- 
hodnem dogovoru republik in pokrajin sklenile dolgoročno 
poaodbo o dobavi zemeljskega plina. r» 

Republiški komite za energetiko se bo skupaj z Republi- 
škim komitejem za ekonomske odnose s tujino zavzemal za 
medrepubliški dogovor o skupni nabavi .predelavi i n porabi 
nafte in naftnih derivatov. Na teh izhodiščih bodo Samou 
pravna interesna skupnost za nafto in plin, ve iki porabniki 
naftnih derivatov, Petrol, Istra-Benz, plinarne, INA-Nafta Len- 
dava in drugi dobavitelji derivatov na dohodkovnih osnovah 
pripravili in sklenili samoupravni sporazum o dolgoročni 
oskrbi SR Slovenije (do leta 1985) z naftnimi derivati 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin ter ina- 
Plin Zagreb bosta pripravili in uskladili samoupravni, spora- 
zum za raziskavo nahajališč nafte in zemeljskega plinas ter v 
njem opredelili sistem financiranja in tako nadomestili dose- 
danio pogodbo. . 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se bodo v 
sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogo- 
spodarstva pospešeno pripravljala na pričetek izgradnje elek- 
troenergetskih kapacitet po letu 1980, pri čemer bodo upošte- 
vane možnosti za zagotovitev oskrbe z električno energijo s 
skupnimi naložbami v drugih socialističnih republikah in av- 
tonomnih pokrajinah. Republiški komite za energetiko se bo s 
SR Hrvatsko dogovarjal o lokaciji, začetku in sodelovanju pri 
izaradnji druge nuklearne elektrarne v SR Hrvatski. Pnprav- 
lien bo samoupravni sporazum o graditvi elektroenergetskih 
objektov v obdobju 1981-1985, poslan v javno razpravo ter 
konec leta pripravljen za sprejemanje skladno s preostorskimi 
možnostmi in pogoji ter omejitvami glede na ekološke ra- 
zmere in potrebe. 

Za zagotovitev izgradnje dogovorjenih energetskih objek- 
tov kontinuitete bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laaal Skupščini SR Slovenije sprejem garancije za zagotovitev 
virov financiranja za posamezne objekte kontinuitete po letu 
1980, dokler ne bo sprejet samoupravni sporazum o izgradnji elektroenergetskih objektov za obdobje 1981-1985. 

Republiški komite za energetiko, področje raziskovalne 
skupnosti in organizacije združenega dela s področja energe- 
tike ter njihove samoupravne interesne skupnosti bodo spod- 
bujali in usmerjali raziskave na podlagi dolgoročne razisko- 
valne usmeritve in plana raziskav do leta 1985. Posebna 
pozornost bo posvečena uporabi že doseženih tehničnih reši- 
tev pri izrabi sončne energije in raziskavam geotermične 
pnprn i ie 

V skladu s sprejetim družbenim dogovorom o ukrepih in 
aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije bo Republiški komite za 
energetiko usklajeval aktivnosti pri izvajanju akcijskih progra- 
mov udeležencev dogovora. Pripravljeni bodo izvršilni pred- 
pisi, s katerimi bo dan poudarek predvsem boljšemu izko- 
ristku energije, njeni optimalni prostorski razporeditvi in kon- 
troli uporabe. Republiški komite za energetiko bo sodeloval 
nri pripravi zveznih dogovorov in predpisov za racionalno 
ravnanje z energijo. Posebna skrb bo posvečena dodatnemu 
izobraževanju in informiranju porabnikov energije. 

Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju s samou- 
pravnima interesnima skupnostma za elektrogospodarstvo 
ter nafto in plin zaradi dopolnjevanja dolgoročne energetske 
bilance v skladu z novimi spoznanji in predlogi in ob upošte- 
vanju prostorskih možnosti in zahtev varstva okolja organizi- 
ral ustrezne razprave. Posebej bo obdelan obseg in časovna 
razporeditev izkoriščanja razpoložljivih virov hidroenergije. 
Določneje bo opredeljen tudi odnos do toplifikacije in nje- 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in 
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin bosta spre- 
jeli sporazum o medsebojnem sodelovanju pri reševanju 
energetskih vprašanj skupnega interesa. Obe interesni skup- 
nosti energetike in energetsko gospodarstvo bodo pospešili 

sprejem potrebnih dopolnitev samoupravne organiziranosti 
in dohodkovnih odnosov. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala in sodelo- 
vala pri oblikovanju skupnosti za plansko in poslovno sodelo- 
vanje na področju naftnega gospodarstva in z njo povezane 
petrokemije. Sprejet bo koncept dolgoročnega programa ra- 
zvoja in dogovorjen obseg realizacije v obdobju do 198 1980. 
leta. 

Dogovorjen bo sistem pokrivanja stroškov enostavne repro- 
dukcije elektrogospodarstva do leta 1980. Spremembe cene 
električne energije bodo istočasno upoštevale spremembe 
tarifnega sistema in njegove dopolnitve. Elektrogospodarstvo 
in premogovništvo bosta sprejela ukrepe, ki bodo prispevali k 
njuni večji učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti. 

Zaostajanje pri uresničevanju nekaterih nalog na področju 
razvoja elektroenergetskega omrežja na manj razvitih območ- 
jih zahteva, da samoupravne interesne skupnosti na preskr- 
bovalnih območjih in skupščina Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva sprejmejo ukrepe za po- 
stopno odpravo teh zaostankov ob istočasnem poenotenju 
kriterijev za združevanje prispevkov, ki jih plačujejo odjemalci 
ob priključevanju na distribucijska omrežja. 

Republiški komite za energetiko bo skupno z Republiškim 
komitejem za varstvo okolja, Republiško raziskovalno skup- 
nostjo in Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospo- 
darstva nadaljeval z usmeritvami za zmanjšanje onesnaževa- 
nja okolja ob istočasnem zagotavljanju čistih oblik energije, 
predvsem za območja večje ogroženosti. 

2. NA PODROČJU PROMETA IN ZVEZ 

Za aktivnosti na področju železniškega gospodarstva bo 
tudi v letu 1979 osnova »Družbeni dogovor o ekonomskih in 
drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotavljeni nor- 
malni pogoji gospodarjenja«. . 

ŽG Ljubljana bo uresničevalo svoj razvojni plan z izvrševa- 
njem investicijskih programov, ki so vezani pretežno na glavni 
železniški križ. Obnavljalo bo spodnji in zgornji ustroj prog in 
v okviru obnove nadaljevalo z obnovo in modernizacijo proge 
Pragersko-Središče, z rekonstrukcijo postaje Jesenice, ki bo 
vključevala tudi izgradnjo drugega tira skoz^ Karavanški pre- 
dor ter z 2. fazo rekonstrukcije postaje Sežana. Za potrebe 
integralnega transporta bo pričeta gradnja I. faze kontejner- 
skega terminala Ljubljaria. V okviru dokončanja programa 
modernizacije magistrale Jesenice-Dobova bo potekalo do- 
grajevanje signalno-varnostnih naprav: avtomatskega pro- 
govnega bloka, avtostop naprav ter avtomatskih zavarovanj 
cestnih prehodov na odseku Zidani most-Dobova in začeta 
bo gradnja radijskega dispečerskega sistema na celotni 
progi. V okviru nadaljevanja programa modernizacije magi- 
strale Koper-Šentilj bo dograjen potniški tir in postaja v 
Kopru, pričeta bo rekonstrukcija ranžirne postaje Tezno, do- 
grajevale se bodo postajne signalno-varnostne naprave na 
odseku Celje-Maribor in na postaji Koper ter pričeta bo iz- 
gradnja avtomatskega progovnega bloka, avtostop naprav in 
avtomatsko zavarovanje cestnih prehodov na odseku Zidani 
most-Šentilj. . . , , .  

V svojem poslovanju bo ŽG Ljubljana uvajalo sodobne 
oblike integralnega železniškega transporta. 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met bo nadaljevala in zaključila akcije za formiranje področ- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti za železniški in luski 
promet na ŽG Ljubljana in v njihovem okviru se bo pričel 
proces dogovarjanja in združevanja sredstev na dohodkovnih 

Na področju cestne infrastrukture bo Republiška skupnost 
za ceste povečala vlaganja ter napore v odpravljanje že tradi- 
cionalnih ozkih grl na nekaterih cestnih odsekih na magistral- 
nem cestnem križu v SR Sloveniji. Pospešila in povečala S6 
bodo dela pri urejanju cestnih obvoznic v Ljubljani, v Mari- 
boru in na obali. V sklopu teh del bo v Ljubljani končana ll 
etapa Celovške ceste ter nova Prešernova cesta. Začela se 
bodo dela za izgradnjo ljubljanske obvoznice Sentvid-Dolg 
most-škofljica, ki je del jugoslovanske avtoceste Bratstvo ir 
enotnost. V Mariboru se bodo nadaljevala dela na hitri cest 
skozi mesto. Na obali bo zgrajen koprski priključek in nadalje 
vala se bodo dela na semedelski vpadnici. 

Republiška skupnost za ceste bo začela dela na razširitv 
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mejnega prehoda v Šentilju, na izgradnji ceste na mejnem 
prehodu Vrtojba in na mejnem prehodu Fernetiči. Dograjena 
bo cestna povezava Kambreško-Ravne (Livek), ki ie bila za- 
četa v letu 1978. 

Republiška skupnost za ceste bo začela z gradnjo dodatnih 
(tretjih) pasov za počasno vožnjo na cesti Ljubljana-Bregana, 
z gradnjo cestnega predora Karavanke in dokončala bo novo- 
gradnjo avtoceste Dolgi most Vrhnika. Začelo se bo z gradnjo 
cestnih povezav Razdrto-Nova Gorica (odsek Nova Gorica- 
-Selo) in Razdrto-Senožeče-Sežana, ko bodo zagotovljena 
mednarodna posojila. Nadaljevala se bodo dela pri moderni- 
zaciji regionalnega cestnega omrežja. 

Luka Koper bo izgrajevala luško infrastrukturo v skladu s 
sprejetimi sanacijskimi ukrepi. Gradnja bo usmerjena v tiste 
objekte, ki omogočajo uvajanje sodobnih oblik integralnega 
transporta, uvajanje moderne tehnologije, ki omogoča boljše 
izkoriščanje mehanizacije pri pretovoru in izboljšanje delov- 
nih pogojev ter v objekte družbenega standarda. Dokončno 
bo opremljena obala za kontejnerski in RO-RO promet z 
ustrezno infrastrukturo in mehanizacijo, nadaljevala se bodo 
dela na podaljšanju obale za razsute tovore ter na poglablja- 
nju luškega bazena III in nasipavanju pomola II. Nadaljevala se 
bodo že začeta dela pri izgradnji hladilnice ter specializiranih 
skladiščnih objektih (kondicionirana skladišča). Intenzivirala 
se bo izgradnja I. faze terminala za les v skladu z dogovorom o 
združevanju dela in sredstev s Slovenijalesom. 

,.^f'ry^ene organizacije SR Slovenije bodo zaradi nara- ščajočega razkoraka med potrebami in možnostmi vlagale 
večino sredstev v izgradnjo in razširitev telefonskih kapacitet, 
razširitev avtomatskih telefonskih central in razširitev osnov- 
nega telefonskega omrežja ter v nadaljevanje gradnje omrežja 
javnih telefonskih govorilnic za mestni in medkrajevni tele- 
fonski promet. Za dosego boljše kvalitete in večjo obratovalno 
zanesljivost bodo dograjevale medkrajevne, medrepubliške in 
mednarodne kablovske zveze ter brezžične radio relejne 
zveze. Dokončana bodo dela na koaksialni kabelski povezavi 
Maribor-Murska Sobota in radio relejnih sistemih Ljubljana- 
-Knm-Kum-Breznik-Novo mesto ter Ljubljana-Kum-Trbov- 
ije. 

Splošna plovba Piran se bo tesneje povezala s slovenskim 
gospodarstvom in pospeševala gospodarsko sodelovanje z 
«irZjVarn' v razv0)u' še posebej z neuvrščenimi državami. Modernizirala bo svoje ladjevje, vendar ker doslej še ni rešeno 
vprašanje pokrivanja razliko v ceni domačih ladij do ravni 
povprečnih svetovnih cen, je vprašljivo nadaljnje uresničeva- 
nje njenega srednjeročnega plana. Republiški komite za pro- 
met in zveze in Gospodarska zbornica Slovenije bosta čimprej 
proučila to problematiko ter predlagala ustrezne ukrepe v 
republiki in pri zveznih organih (uresničevanje Piranskega 
sporazuma ali odlok o nakupu rabljenih tujih ladij). 

Letališča bodo svojo dejavnost usmerila na uresničevanje 
nadaljnjega razvoja letališke infrastrukture, v Slovenj Gradcu 
bo dokončana rekonstrukcija letališča, na letališču Portorož 
bo podaljšana pristajalno-vzletna steza na 1200 m. S tem bo 
omogočeno boljše vključevanje teh letališč v promet z mani- 
šimi letali (STOL - aviacija). 

INEX-ADRIA se bo delno usmerila tudi v zračni prevoz z 
letali manjšega tipa (STOL - aviacija), ki bodo služila za 
povezavo s terciarnimi letališči Slovenije, Jugoslavije in z 
letališči sosednjih držav. 

Na osnovi ciljev resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 bo Republiški ko- 
mite za promet in zveze ukrepal v smeri: 

- uresničevanja smernic za skladen razvoj prometa in zvez 
v SFR Jugoslaviji ter pospeševanja vseh oblik prometa z 
državami v razvoju v skladu z dogovorjeno prometno politiko 
Jugoslavije; 

- zagotavljanja pogojev za oblikovanje zveze SIS za želez- 
niški promet republik in pokrajin; 

- izdelave izhodišč za področje mednarodnega zračnega 
prometa ob enakovrednem upoštevanju vseh jugoslovanskih 
avio-prevoznikov; 

- sklenitve dogovora med jugoslovanskimi lukami o delitvi 
dela; 

- uresničevanja dogovorjenih načel o mednarodnem cest- 
nem transportu z uvedbo določenih sprememb pri urejanju 
tranzitnega in bilateralnega cestnega transporta; 

- določitve osnovnih izhodišč za uvoz cestnih tovornih 
vozil (tipizacija in standardizacija) po dogovorih v Zvezni 

gospodarski zbornici med domačimi proizvajalci in cestnimi 
prevozniki; 

- pospeševanja razgovorov z Luko Reka o sodelovanju 
severnojadranskih luk v smislu 5. člena Osimskih sporazu- 
mov; 

. ~ j,zdelave izhodišč in smernic za varstvo okolja na po- dročju prometnih dejavnosti skupaj z Republiškim komitejem 
za varstvo okolja. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
- ustrezneje ovrednotila vlogo prometa v ekonomskih od- 

nosih SR Slovenije s tujino glede na devizni priliv, ki ga 
ustvarja dejavnost prometa in zvez; 
- v skladu s sprejeto prometno politiko določila vlogo 

prevoza za lastne potrebe in zasebnega prevoza; 
- pospešila dogovarjanja za preusmerjanje in delitev dela 

med cesto in železnico; 
- izpeljala akcijo za ustanovitev poslovne skupnosti za 

integralni transport SR Slovenije, v katero bodo vključeni kot 
iniciatorji Luka Koper, ŽG-Ljubljana, Intereuropa-Koper in 
Splošna plovba-Piran. 

- proučila realne možnosti domače proizvodnje proaovnih 
SVTK naprav. 

3. 
NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA 

Območni vodnj skupnosti Mura in Savinja - Sotla bosta 
nadaljevali že začeta večja investicijska dela za ureditev od- 
točnih razmer. Za urejanje vodnega režima, čiščenja in oskrbe 
z vodo bodo območne vodne skupnosti namenile več sred- 
stev, v večji meri se bodo zavzemale tudi za ureditev razmer v 
povirjih voda za preprečevanje prodonosnosti in erozije. 

Na področju varstva kvalitete voda bodo vodne skupnosti 
sofinancirale gradnjo komunalnih čistilnih naprav in glavnih 
zbiralnikov, predčiščenje odpadnih voda v industriji in gradnji 
zadrževalnikov, ki posredno vplivajo na izboljšanje kakovosti 
posameznih vodotokov. 

Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije bo sofinanciral dela na kmetijskih zemlji- 
ščih in bo na osnovi najetih kreditov nadaljeval z intenzivnej- 
šim urejanjem odvodnikov na površinah, predvidenih za me- 
lioracije, zlasti v Pomurju, Polskavi, v Sečoveljski in Vipavski 
dolini. 

Zveza in območne vodnogospodarske skupnosti bodo 
skupno z Interesno skupnostjo za energetiko v programu 
Raziskovalne skupnosti Slovenije s projektom o raziskavah 
voda pripravile osnove za gradnjo energetskih objektov in 
uresničevanje vodnogospodarskih nalog. 

4. NA PODROČJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 

Na podlagi akcijskega programa za izvajanje usmeritev in 
nalog iz dogovora o temeljih plana SFRJ za razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa imajo nosilci planiranja naslednje po- 
membnejše naloge: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi 
obvezami in pristojnostmi, sprejetimi v družbenem planu SR 
Slovenije: 

- sprejel potrebne ukrepe in predpise na področju inter- 
vencij v proizvodnji in porabi hrane, upoštevajoč dejansko 
gibanje na trgu in sprejete obveznosti v skladu z dogovorom o 
družbenem planu SFRJ v obdobju 1976-1980; 

- dal pobudo upravljavcem bank in članicam Kmetijsko- 
zivilske razvojne skupnosti, da s sporazumom dopolnijo poli- 
tiko financiranja razširjene reprodukcije v kmetijstvu in živil- 
stvu ter financiranje zalog kmetijskih proizvodov, upoštevajoč 
poslabšano reproduktivno sposobnost v letu 1978 pri nekate- 
rih proizvodnih usmeritvah v kmetijski proizvodnji in upošte- 
vajoč nujnost pospešene izgradnje in rekonstrukcije mlekar- 
stva; 

- dal pobudo za ustanovitev zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti; 

- skupaj z Zadružno zvezo Slovenije, občinami in območ- 
nimi zavarovalnimi skupnostmi deloval za razširitev obrambe 
proti toči in pri širjenju uvajanja kolektivnega zavarovanja 
kmetijskih površin. 

- pripravil izhodišča za sprejem ukrepov, ki naj bi pospešili 
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boljšo obdelavo zemljišč v hribovitih in kraških območjih in za 
prevedbo dela ustreznih površin v gozd oziroma drugo nek- 
metijsko uporabo; 

- pospeševal skladnejši razvoj obmejnih in manj razvitin 
območij ter z ustreznimi ukrepi uravnaval procese deagrariza- 
cije in odpiranje delovnih mest v kmetijstvu; 

- skupaj s prizadetimi družbenopolitičnimi skupnostmi na- 
daljeval dogovarjanje za ohranitev planin v sredogorju in 
visokogorju ter pripravil elemente za družbeni dogovor o 
pospeševanju razvoja teh območij. 

Občine bodo: 
- v skladu s sprejetimi obveznostmi zagotovile ustrezno 

samoupravno organiziranost pospeševalne dejavnosti v 
skladu s predvidenim zakonom; 

- poskrbele za sprejem ustreznih predpisov za izvajanje 
zakona o blagovnem prometu; . . 

- pričele z izdelavo programov za boljšo organiziranost 
družbene prehrane v skladu s sprejetimi skupščinskimi stali- 
šči; 

- namenile posebno pozornost varstvu kvalitetnih kmetij- 
skih zemljišč in zagotovile pospešitev izvajanja melioracij in 
komasacij v skladu z že sprejetimi in novimi programi. 

Kmetijsko-zemljiške skupnosti bodo poskrbele za potrebno 
evidenco o obsegu in lokaciji kmetijskih zemljišč v družbeni 
lastnini. .. _ . . 

Težišče dela Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti, Združe- 
nja TOZD kmetijstva in živilstva ter Zveze vodnih skupnosti bo 
na naslednjih nalogah: . » 

- dokončanju izgradnje sladkorne tovarne m zagotovitvi 
pridelovanja sladkorne pese na 3000 ha površin; 

- nadaljevanju rekonstrukcije mlekarn in začetku novogra- 
denj mlekarn v Celju in Kranju; _ 

- izgradnji sušilnih in sprejemnih centrov, skladisc s kapa- 
citeto 50.000 ton ter začetku gradnje skupnih tržnih rezerv 
republike in rezerv delovnih organizacij; 

- nadaljevanju intenzifikacije poljedelske proizvodnje, po- 
večanju pridelovanja koruze za 4000 ha ob povečanju pridel- 
kov, razširitvi obsega pridelovanja silažne koruze po poseb- 
nem programu centra za pospeševanje kmetijstva; povečanju 
pridelovanja pšenice v proizvodnih skupnostih na osnovi vna- 
prej dogovorjenega sistema odkupa v okviru sušilnih centrov, 
za kar so odgovorne organizacije, ki se ukvarjajo s proizvod- 
njo in predelavo žit: 

- vključevanju opuščenih zemljišč kmetov v organizirano 
tržno pridelovanje poljščin (koruza, pšenica), zlasti v okviru že 
obstoječih ali novo ustanovljenih proizvodnih strojnih skup- 
nosti kmetov; v.. ..... 

- dokončanju izgradnje družbenih prašičerejskih farm v 
Kočevju in v Pomurju in začetku gradnje v Žalcu ter pospešitvi 
skupnih vlaganj kmetijskih organizacij in kmetov v izgradnjo 
novih kapacitet, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno var- 
nost rejca; hkrati pa na teh obratih zagotoviti proizvodnjo 
lastne krme, ki bo v pretežni meri zadoščala potrebam; 

- povečanju proizvodnje govejega mesa ob zagotovitvi ra- 
' cionalnejšega gospodarjenja z rezultati reprodukcije in uve- 

ljavljanja tehnologije pitanja na pretežno lastni pridelani krmi, 
opredelitvi vzrejnih centrov in izdelavi programa vzreje ple- 
menskih živali za potrebe republike in za izvoz; 

- na področju perutninarstva čvrstejšemu dohodkovnemu 
povezovanju v okviru jugoslovanskega trga, nadaljevanju z 
raziskavami na domači selekciji in ustvarjanju pogojev za 
izvoz perutninskega mesa in tehnologije na tem področju, 

- pospešitvi oblikovanja proizvodnih skupnosti za intenzi- 
viranje pridelovanja krompirja; uvajanju proizvodnje industrij- 
skega krompirja na območju Lendave glede na predvideno 
izgradnjo tovarne za predelavo krompirja, povečanju pridelo- 
vanja semenskega krompirja ter izgradnji regionalnih skla- 
dišč: 

- pospešitvi nasadov na novih zemljiščih in obnove starih 
nasadov v družbenem sektorju; za hitrejšo obnovo nasadov v 
okviru proizvodnih skupnosti kmetov je potrebno doseči ne- 
posredno angažiranje strokovnjakov na ustreznih zavodih ob 
sodelovanju s pospeševalno službo v zadružnih organizaci- 
jah; sklenitvi dolgoročnega sporazuma o pridelovanju in pro- 
daji sadik; J _ . 

- nadaljevanju melioracijskih del na področju Pomuna, 
Polskave in v Sečoveljski dolini ter začetku melioracijskih del 
v Vipavski dolini; pospeševaina služba v kmetijskih organiza- 
cijah in zavodih je zadolžena za pripravo proizvodno-meliora- 
cijskih skupnosti; programski in časovni uskladitvi urejanja 

osnovnih odvodnikov z izvajanjem melioracij v okviru Zveze 
vodnih skupnosti; 

- intenziviranju pridelovanja vrtnin za porabo v svezom 
staniu in za predelavo na podlagi razširitve družbeno organi- 
zirane proizvodnje v severovzhodni Sloveniji, Primorski, Se- 
čoveljski dolini na melioriranih zemljiščih in na območju 
delovanja namakalnega sistema ob elektrarni Srednja Drava 

- učvrstitvi notranje povezanosti in samoupravneprganizi- 
ranosti SOZD - še posebej ureditvi odnosov med mesalmcami 
in živinorejsko proizvodnjo; nadaljevanje samoupravne preo- 
brazbe kmetijskih zadružnih organizacij v skladu s (predvide- 
nim) zakonom o združevanju kmetov; sklenitvi samouprav- 
nega sporazuma vseh mlekarn v Sloveniji glede specializacije 
proizvodnje, tržnih viškov mleka in izvoza mlečnih izdeUov, 
nadaljevanju prestrukturiranja klavnicno- predelovalne indu- 
strije z dolgoročnim dimenzioniranjem klavnih kapacitet, po- 
spešitve specializacije in delitve dela med obrati na sirsem 
območju in njihovi medsebojni dohodkovni povezanosti pri 
uresničevanju te specializacije; . 

- sprejemanju sanacijskih programov za povečanje pride- 
lovanja kvalitetne krme s ciljem zagotovitve pretežnega dela 
potrebne krme; nadaljevanju obnove pašnikov na To'™1" 
skem in Gorenjskem na podlagi skupnih programov obcm, 
kmetijskih organizacij in Kmetijske zemljiške skuP"°® j 
manjkajoči del krme v Sloveniji pa zagotoviti na podlagi 
dolgoročnih pogodb pitališč (perutnina, prašičereja), s pride- 
lovalci koruze na žitorodnih predelih Jugoslavije, 

- pripravi programa ovčereje, predvsem za proizvodnjo 
mesa in mleka za izdelavo sira; k 

- večji angažiranosti znanstveno raziskovalnih in strokov 
nih institucij pri iskanju strokovnih in družbenih rešitev, zlasu 
na tistih področjih in usmeritvah, ki so ključna za realizacijo 
nalog iz srednjeročnega programa razvoja kmetijstva in zivil- 
St-3 izpopolnitvi študijskega programa kmetijskih pedagoških 
ustanov in ustrezne razširitve dela in nalog kmetijskih razli- 
kovalnih institucij tudi na področju družbenega planiranja, 
zlasti še prostorskega planiranja ter sistema l™°rmacil; 

- doslednejši opredelitvi programa in metod dela pospeše- 
valne službe in s tem položaja pospeševalca, njegove obvez- 
nosti in odgovornosti pri izvajanju programa razvoja v posa 
mezni zadružni organizaciji oziroma občini ob istočasni ra 
zbremenitvi pospeševalcev večjega dela administrativnih na- 
loq ter ustrezni ureditvi njihovega sistema nagrajevanja K 
pitvi pospeševalne službe v zadružnih organizacijah s ciljem 
večje neposredne strokovne pomoči pri članih zadružnih or 
ganizacij. 

5. NA PODROČJU PROIZVODNJE IN 
PREDELAVE LESA 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slove- 
nije si bo prizadevala za izboljšanje sistema načrtovanja in s 
tem za doseganje večje povezanosti med gozdnogospodar- 
skimi načrti enot in razvojnimi programi temeljnih organizacij 
združenega dela; poskrbela bo za sklenitev samoupravnega 
sporazuma med gozdnogospodarskimi organizacijami za 
izvajanje in financiranje del na razširjeni gozdno-bioloski 
reprodukciji, upoštevajoč nove podatke o malodonosnih goz- 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slove- 
nije in območne samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo se bodo aktivno vključile v izdelavo prostorskih planov. 

Samoupravne interesne skupnosti območij bodo proučile 
uresničevanje območnih gozdnogospodarskih načrtov in po- 
skrbele za njihovo pravočasno ter usklajeno obnovo za pri- 
hodnje desetletje. .... . 

Organizacije združenega dela s področja lesarstva bodo 
pospešile rast obsega proizvodnje: 

- z doslednejšim izvajanjem določil samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana z gozdovi in o osnovah za usklajevanje 
gozdnega In lesnega gospodarstva, še posebej z bolj usKiaje- 
nim oskrbovanjem proizvodnje z okroglim lesom (bukov); 

- s povečanjem proizvodnje za izvoz, ki temelji na uvozu 
tropskega in drugega lesa ter reprodukcijskega materiala, 
katerega domača proizvodnja ne proizvaja ali ne proizvaja v 
zadostnih količinah in kvaliteti; 
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z nadaljnjimi vlaganji v rekonstrukcijo in modernizacijo 
predvidenih žag (Javor Pivak, Lesna Slovenj Gradec, TOZD 
Radlje, Marles Maribor, Godovič idr), furnirnic (Bohor Šent- 
jur Javor Pivka), nadaljnjo finalizacijo vlaknenih plošč (Leso- 
nit Ilirska Bistrica) ter obratov za proizvodnjo stanovanjskega 
in stavbnega pohištva (Alples Železniki, Meblo Nova Gorica, 
Brest Cerknica, Stol Kamnik, Jelovica Škofja Loka, Novoles 
Novo mesto, Inles Ribnica, Marles Maribor, Glin Nazarje idr.); 

- z nadaljnjim zboljšanjem designa - ravni oblikovanje 
finalnih projzvodov v tozdih in delovnih organizacijah; 

- s povečanjem prodajne mreže, s potrebnimi poslovnimi 
in razstavnimi prostori na jugoslovanskem trgu, s tem da 
povečujejo prodajni prostor tako večje delovne organizacije 
kot tudi specializirane trgovske hiše; 

- z zboljšanjem koriščenja proizvodnih zmogljivosti. 
Slovenijales in Lesnina bosta poskrbeli za zagotovitev po- 

trebnih sredstev za naložbe v gozdno lesne komplekse in 
inženiring v deželah v razvoju. 

Proizvajalci in porabniki ivernih plošč bodo z medsebojnim 
povezovanjem na dohodkovnih osnovah zagotovili boljšo 
oskrbo s surovinami in izboljšanje akumulativne sposobnosti 
proizvajalcev ivernih plošč. 

Organizacije združenega dela s področja celulozno-pa- 
pirne industrije bodo boljše koristile obstoječe in nove zmog- 
ljivosti za proizvodnjo vlaknin, za izpolnjevanje izvoznih ob- 
veznosti (Madžarska) ter v večji meri zadovoljevale potrebe 
povečanih zmogljivosti papirnice in grafične industrije. SOZD 
Slovenija papir bo še nadalje skrbela za skladnost pri pripravi 
posameznih samoupravnih sporazumov o dolgoročnem so- 
delovanju med proizvajalci in porabniki lesa za proizvodnjo 
vlaknin z namenom izboljšanja preskrbe z lesno surovino na 
dohodkovnih osnovah. 

SOZD Slovenija papir bo zaradi dolgoročne oskrbe z lesom 
podvzej aktivnosti za pridobitev zemljišč za intenzivne nasade 
(plantažno gojenje lesa) in v ta namen pripravil osnutek 
ustreznega samoupravnega sporazuma. SOZD Slovenija pa- 
pir bo zagotovil organizacijske in druge pogoje za sprejem 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti porabni- 
kov rabljenega papirja z namenom boljše organizacije zbira- 
nja, distribucije in porabe kakor tudi zmanjšanja uvoza rablje- 
nega papirja. 

Samoupravna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo dala 
v javno razpravo posebno raziskavo o racionalni usmeritvi 
drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predelavo. 

6. NA PODROČJU ČRNE METALURGIJE 

Sestavljena organizacija združenega dela Slovenske žele- 
zarne bo dokončala večino začetih investicij6 iz leta 1978. 

Med večjimi objekti so: v železarni Jesenice plinifikacija, odpraševalna na- 
Sn£nve£i valiarn® žice in ^ključna dela pri napravi za neprekinjeno 
tu«?n l™ ■ C,e tova4",ca' ,ivar"a posebne litine, obrat nerjavne arma- 
nica valjev a le^ame' v železarni Štore gradnja elektro peči in obdeloval- 

Nadaljevala bo delo na posodabljanju talilnic ter na uvaja- 
nju novih sodobnih tehnoloških postopkov. Zaključila bo 
gradnjo elektropeči v Štorah in začela s pripravami za zame- 
njavo še obstoječih zastarelih SM peči s sodobnimi električ- 
nimi obločnimi pečmi na Jesenicah. 

Sestavljena organizacija Slovenske železarne bo nadalje- 
vala z investicijami v objekte tople in hladne predelave. S tem 
se bo povečal delež proizvodov višje stopnje predelave in 
delež legiranih jekel iz hladne predelave. 

V okviru SOZD Slovenske železarne bo pričela z delom 
nova delovna organizacija blagovnega prometa, ki bo skrbela 
za boljšo oskrbo članic SOZD Slovenske železarne, članic 
interesne skupnosti za izdelavo in predelavo jekla in drugih 
porabnikov s proizvodi črne metalurgije iz domačih virov in iz 
uvoza. 

7. NA PODROČJU BARVASTE METALURGIJE 

Tovarna glinice in aluminija Kidričevo bo na osnovi, združe- 
vanja sredstev s porabniki aluminija, temeljnih bank in s 
pomočjo kreditov izvajalcev rekonstrukcije ter inozemskih 
kreditov ;ačela z rekonstrukcijo obrata elektrolize zaradi 
boljše osr rbe z aluminijem. 

Delovna organizacija Tovarne glinice in aluminija Kidričevo 
ter delovna organizacija Mariborske livarne bosta pričeli z 
izgradnjo naprav za proizvodnjo sekundarnega aluminija. 

Porabniki aluminija bodo s posredovanjem Gospodarske 
zbornice Slovenije iskali možnost za dobavo aluminija v letu 
1979 iz vzhodnih držav, hkrati pa si bodo ob pomoči gospo- 
darske zbornice Slovenije prizadevali skleniti pogodbe z or- 
ganizacijami v drugih republikah in deželah v razvoju za 
pridobivanje manjkajoče količine aluminija na dolaoročni 
osnovi. 

V Rudnikih svinca in topilnici Mežica bodo povečali obseg 
vlaganj v geološko-rudarske raziskave z namenom, da bi 
pridobili rudo z večjo vsebnostjo kovine. Sredstva bodo zago- 
tovili Raziskovalna skupnost Slovenije in temeljne organiza- 
cije v okviru Rudnikov in topilnice Mežica. 

Rudniki svinca in topilnica Mežica bodo ob sodelovanju 
Izvršnega sveta skupščine občine Ravne, Gospodarske zbor- 
nice S Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in republiških 
upravnih organov pospešeno iskali možnost za združevanje 
dela in sredstev s porabniki svinčevih izdelkov zaradi poveča- 
nja zmogljivosti za predelavo svinca, izvajanja geološko ru- 
darskih raziskav in zagotovitve rentabilnega poslovanja. 

V Rudniku živega srebra Idrija bodo v dogovorjenem ob- 
segu nadaljevali z izvajanjem programa vzdrževanja rudniških 
naprav in z raziskovanjem rudišč. Izdelali bodo študije za hitro 
in učinkovito obnovo proizvodnje, da bi le-ta lahko stekla, ko 
bodo cene živega srebra na svetovnem trgu dosegle zadovo- 
ljivo raven. 

Ob novi organizacijski obliki bodo Rudniku zagotovljena 
sredstva za izvajanje prednje obveznosti iz sredstev Razisko- 
valne skupnosti Slovenije, republiškega proračuna ter lastnih 
prihodkov in drugih virov sredstev. 

V skladu z družbenim dogovorom o zagotovitvi socialne 
varnosti delavcev Rudnika živega srebra Idrija in nadaljnjega 
razvoja občine Idrija za obdobje 1976-1980 se bodo vsi podpi- 
sniki tega dogovora še nadalje zavzemali za pospešeno inve- 
stiranje v občini Idrija in njenem gravitacijskem območju. 

8. NA PODROČJU BAZNE KEMIJE 

V bazni kemični industriji se bo nadaljevala izgradnja zače 
tih objektov s pospešenim združevanjem sredstev in dela 
reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela. 

Zainteresirane poslovne skupnosti in organizacije združe- 
nega dela bodo v koordinaciji z Gospodarsko zbornico Slove- 
nije in izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije ustanovile 
skupnost za plansko in poslovno sodelovanje za področji 
energetike in petrokemije. 

Delovna organizacija Cinkarna Celje bo v skladu z ukrepi 
ekonomske in ekološke sanacije Cinkarne, ki so jih sprejele 
družbenopolitične organizacije, Skupščina in Samoupravna 
interesna skupnost za varstvo zraka občine Celje ter na 
osnovi lastnega celovitega akcijskega programa pričela z 
izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo žveplove kisline. Vpra- 
šanje zagotovitve potrebnih sredstev, zlasti za ekološko sana- 
cijo, bo delovna organizacija reševala v povezavi s porabniki 
žveplove kisline in s poslovnimi bankami v Sloveniji. 

Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik bo pospešila izgradnjo 
faze_ proizvodnih zmogljivosti natrijevega tripolifosfata. Za 

uresničitev te naloge bo sklenila samoupravne sporazume o 
združevanju sredstev s porabniki. 

Tovarna dušika Ruše bo ponovno preverila program II. faze 
izgradnje zmogljivosti za proizvodnjo umetnih gnojil (nadalj- 
njih 250.000 ton); problem te proizvodnje bo delovna organi- 
zacija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in 
Izvrsnim svetom SR Slovenije reševala v povezavi z bodočimi 
proizvajalci amonsulfata, s porabniki umetnih gnojil (kmetij- 
stvo) in glede na velike izvozne možnosti. 

Delovna organizacija INA-Nafta Lendava bo pospešila izde- 
lavo projektov za proizvodni program na osnovi predelave 
metanola in formalina. 

Delovna organizacija Iplas bo pospešeno izvajala dela na II. 
fazi investicije za proizvodnjo ftalanhidrida in maleinanhi- 
drida; pospešila bo tudi pripravljalna dela za sedaj največji 
načrtovani projekt s področja petrokemije —sintezo oxoalko- 
holov in izvajala pripravljalna dela za projekt akrilne kisline. 

V okviru sestavljene organizacije združenega dela Bivet se 
bo nadaljevala izgradnja proizvodnih zmogljivosti surovin za 
industrijo pralnih sredstev. 
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V okviru Polikema se bo pospešeno nadaljevala začeta 
izgradnja proizvodnih zmogljivosti za melaminske smole, po- 
spešeno se bodo izvajaie priprave za izgradnjo zmogljivosti 
fenolnih, furanskih, epoksi in poliestrskih smol in za furfurilni 
alkohol ter se pričelo z izgradnjo posameznih proizvodnih 
zmogljivosti. 

Delovna organizacija Donit Medvode bo pospešila priprav- 
ljalna dela za izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo dimetilte- 
reftalata in v ta namen pospeševala združevanje sredstev s 
porabniki. ^ . , 

Sestavljena organizacija združenega dela Sava Kranj do 
izdelala investicijski program za jekleni kord, vložila bo vse 
napore za združevanje dela in sredstev s proizvajalci avtomo- 
bilskih plaščev v Jugoslaviji. 

V okviru poslovne skupnosti Farmakem se bo nadaljevalo 
izvajanje skupne naložbe v proizvodnjo baznih farmacevtskih 
surovin v delovni organizaciji Krka. V delovni organizaciji LEK 
se bo nadaljevala izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo ke- 
mično-farmacevtskih surovin in izvajala II. faza izgradnje pro- 
izvodnih zmogljivosti v delovni organizaciji TOK Ilirska Bi- 
S V okviru sestavljene organizacije združenega dela Kema 
bodo v delovni organizaciji Pinus Rače pospešili priprave za 
dokončanje modernizacije polnilnih linij za proizvodnjo rast- 
linskih zaščitnih sredstev. 

V temeljni organizaciji združenega dela Yulon - Jugotekstn 
.se bo v Ljubljani začela izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo 
surovin poliamidnih vlaken, v delovni organizaciji Beti Metlika 
pa se bo nadaljevala izgradnja zmogljivosti za predelavo LE- 
TEH. 

Po določitvi nosilca projekta se bodo pospešila priprav- 
ljalna dela na heksametilentetraminski kemiji. 

Nosilci investicijskih programov bodo že ob njihovi pripravi 
v največji meri upoštevali zavarovanje človekovega okolja in 
vidike prostorskega planiranja. 

Na področju pridobivanja in predelave umetnih snovi, barv 
in drugih kemičnih sredstev bodo organizacije združenega 
dela raziskale škodljive učinke teh snovi na ljudi in okolje, da 
bi sprejele potrebne varstvene ukrepe in tehnološke rešitve. 

9. NA PODROČJU STROJEGRADNJE 

Sestavljena organizacija združenega dela Združena po- 
djetja strojegradnje in druge organizacije združenega dela s 
področja strojegradnje se bodo institucionalno in na dohoa- 
kovnih osnovah povezovale z inženiring organizacijami in 
drugimi organizacijami združenega dela za nadaljnje pre- 
strukturiranje proizvodnje, izboljšanje pogojev in povečanje 
zmogljivosti za prevzemanje izgradnje kompletnih objektov. 

Da bi omogočili večje vključevanje domače strojegradnje 
pri posameznih projektih, bodo organizacije združenega dela 
s področja strojegradnje v sodelovanju z Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije poiskale način in obliko vključevanja stroje- 
gradnje že pri izbiri tehnologije ob pripravi projekta. 

Proizvajalci investicijske opreme strojegradnje bodo pove- 
čali proizvodne kapacitete in razširili proizvodni program v 
skladu z zahtevami domačega, zlasti inozemskega trga. 

Proizvajalci kmetijske mehanizacije bodo nadaljevali z 
medsebojno delitvijo dela in s tem odpravljali prekrivanje v 
proizvodnji. Investicijske naložbe bodo usmerjali v razširitev 
proizvodnega programa, da bi v okviru specializacije in stan- 
dardizacije kompletirali ponudbo izdelkov v skladu s potre- 
bami kmetijstva. 

Poslovna skupnost TAM se bo reorganizirala v Skupnost la, 
plansko in poslovno sodelovanje. Na osnovi podrobne prou- 
čitve vzrokov za neizpolnjevanje plana bodo sprejeli ustrezne 
ukrepe za redno oskrbo z reprodukcijskim materialom in 
pospešitev investicijske izgradnje. 

Industrija motornih vozil Novo mesto in Tovarna avtomobi- 
lov CIMOS Koper bosta nadaljevala po programu z investicij- 
skimi naložbami v povečevanje proizvodnih kapacitet za 
osebna vozila in v drugi proizvodni program. 

Industrija motornih vozil Novo mesto in Tovarna avtomobi- 
lov Cimos Koper ter kooperantska industrija, ki bi se lahko 
vključevala v programe avtomobilske industrije, se bodo med- 
sebojno povezovale za uskladitev razvojnih programov in 
uravnoteženo dinamiko osvajanja posameznih sklopov. 

Na področju elektroindustrije bo sestavljena organizacija 
združenega dela Združeno podjetje Iskra nadaljevala z izgrad- 

njo kapacitet za proizvodnjo mikroelektronskih vezij ter za- 
čela z njihovo proizvodnjo za domače potrebe in za izvoz. S 
pospešenimi vlaganji v proizvodnjo in razvoj na področju 
računalništva ter povezovanji z drugimi proizvajalci v Jugo- 
slaviji bodo postopoma omogočili ponudbo sistemov za ob- 
delavo podatkov. Koncentracija kapacitet optoejektronike v 
novem objektu bo pospešila delo na tem področju, zlasti na 
telekomunikacijskih sistemih po optičnih vodnikih^Z izgrad- 
njo centra za avtomatizacijske inženiringe se bo SOZD Zdru- 
ženo podjetje Iskra še bolj usposobila za izvajanje komplek- 
snih ponudb in dobav vodenja procesov z računalniki na 
področju elektroenergetike, prometa in industrije. 

Pričela se bodo vlaganja v nove sodobnejše tehnologije in 
objekte, ki bodo osnova za nadaljnji razvoj profesionalne 
elektronike v naslednjem petletnem obdobju. 

10. NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, 
INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA IN 
NEKOVIN 

Organizacije združenega dela s področja gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala bodo ob sodelovanju z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije nadaljevale z realizacijo pro- 
gramov za mehanizacijo proizvodnje, izpopolnjevanje tehno- 
logije in obstoječe proizvodnje ter pripravile analizo o manj- 
kajočem gradbenem materialu, ki bi ga bilo ekonomično 
proizvajati v republiki. Pospešile bodo industrializacijo visoke 
aradnje in organizirano odpravljale neskladja med gradbe- 
nimi in zaključnimi deli ter z boljšo organizacijo dela in 
raziskav in učinkovitejšim koriščenjem novih tehnoloških do- 
sežkov povečale produktivnost in zmanjšale stroške gradbe- 

Gospodarska zbornica Slovenije, banke, Republiški sekre- 
tariat za urbanizem in Republiški sekretariat za industrijo 
bodo pobudniki za spremembo osnov pri predhodnem oce- 
njevanju učinkov investicijskih projektov zaradi hitrejšega 
uvajanja sodobne gradbene tehnologije (s poudarkom na 
industrializaciji) ter racionalizacije in pocenitve gradnje. 

DO Droga Portorož bo zaradi krepitve surovinske osnove, 
zlasti za kemično industrijo in prehrambene namene ter za- 
radi izboljšanja zunanjetrgovinske plačilne bilance, v sodelo- 
vanju s SOZD HP - združeno podjetje živilske industrije, po 
predhodni ugotovitvi ekonomičnosti investicije pričela z iz- 
aradnio obrata za industrijski način proizvodnje morske soli z 
letno zmogljivostjo 100.000 ton. Zaradi združevanja sredstev 
in dolgoročne zagotovitve trga se bo DO Droga dohodkovno 
povezala z večjimi porabniki soli v Jugoslaviji in v tujini. 

Na področju proizvodnje izolacijskega materiala bodo inve- 
stitorji v koordinaciji z Gospodarsko zbornico Slovenije us- 
kladili razvojne programe. Poslovne banke bodo podprle us- 
klajene programe s potrebnimi finančnimi ugodnostmi, kot 
določa družbeni dogovor o ukrepih in aktivnostih za zagotovi- 
tev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in po- 
rabe energije. . _ . , , „ . .. 

Organizacija združenega dela Termit Domžale bo nadalje- 
vala z investicijo v razširitev proizvodnje in oplemenitenje 
kremenčevih peskov za potrebe livarstva. Potrebna sredstva 
bodo zagotovili z združevanjem na osnovi samoupravnega 
sporazuma med proizvajalcem in potrošniki, s sredstvi temelj- 
nih bank in krediti izvajalcev. 

11. NA PODROČJU INDUSTRIJE USNJA, 
KRZNA IN GALANTERIJE 

Organizacije združenega dela bodo v sodelovanjiizgospo- 
darsko zbornico Slovenije proučile svoje razvojne 
da bi z usklajenim uvajanjem moderne tehnoiog'je zbo^šale 
svoj položaj. Istočasno bodo pripravile programe Pismen 
tve v druge dejavnosti, kjer niso zagotovljene možnosti na 
daljnjega razvoja. 

12. NA PODROČJU TEKSTILNE INDUSTRIJE 

Gospodarska zbornica Slovenije in poslovno združe"'® 
stilne industrije bosta zagotovili izdelavo materialne bilanc« 
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tekstilnih surovin, ki se proizvajajo v Jugoslaviji, ob upošteva- 
nju potreb tekstilne industrije in razpoložljivih kapacitet ke- 
mijske industrije. 

13. NA PODROČJU STANOVANJSKE IN 
KOMUNALNE IZGRADNJE TER 
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE POLITIKE 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza komunal- 
nih skupnosti Slovenije bosta skupaj z občinskimi stanovanj- 
skimi in komunalnimi skupnostmi: 

- zagotavljali, da bo stanovanjska politika in njeno kon- 
kretno izvajanje v funkciji dinamičnega notranjega družbe- 
nega razvoja, pri čemer je potrebno konkretneje vključiti tudi 
občine in krajevne skupnosti ter druge interesne skupnosti in 
OZD s tega področja; 
- 7 s'st®ma*'čno uveljavljali in podrobneje konkretizirali na- čelo večje lastne udeležbe osebnih sredstev delavcev in obča- 
nov pri reševanju svojih stanovanjskih vprašanj ter s tem v 
zvezi še nadalje pospeševali vse oblike stanovanjskega varče- 

- aktivno sodelovali pri pripravi programov in planov, Zlasti 
pa tudi pri urbanistični dokumentaciji in zazidalnih načrtih- 

- izdelali zasnove dolgoročnega plana ter ustrezne analize 
za pripravo programa razvoja stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji. Pri tem bodo kot pre- 
dnostno nalogo upoštevali sodelovanje pri izgradnji registra 
stanovanj in drugih sistemov evidenc, potrebnih za upravlja- 
nje in planiranje s stanovanjskim in komunalnim skladom; 

uresničevali raziskovalni in razvojni program ter njegovo 
koordinacijo in sproti vključevali raziskovalno in razvojno 
delo v družbeno prakso s poudarkom na problematiki stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva; 

- skupaj z družbenopolitičnimi skupnostmi izdelali akcij- 
ske programe za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko grad- 
njo in drugih stavbnih zemljišč. Pri tem bodo akcijo usklaje- 
vali s pristojnimi kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi; 

- v skladu z družbenim dogovorom o oblikovanju cen v 
stanovanjski graditvi bodo poskrbeli za pripravo samouprav- 
nih sporazumov o gradnji in oblikovanju cen stanovanjskih 
sosesk (do 1. 6. 1979), 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo skupaj z občin- 
skimi stanovanjskimi skupnostmi v okviru svojih pristojnosti- 

- zagotovi!a v sodelovanju s skupnostmi socialnega 
skrbstva dodelavo in realizacijo sistema delnega nadomešča- 
nja stanarin za občane in delavce, ki bodo ob dogovorjenem 
postopnem prehodu na ekonomske stanarine do te pomoči 
upravičeni; K 

- v sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi ter drugimi 
S^-J?apTJ uresnl9evala dogovorjeni program izgradnje dija- ških in študentskih domov (alaliza te realizacije - poročilo do 
konca leta 1979); 
a T ^ fodelovanju s prizadetimi še naprej pomagala ralizirati določilo plana o pomoči pri reševanju stanovanjskih proble- 
mov kadrov v manj razvitih in manj razvitih obmejnih območ- 
'c,' z.vezi s tem bo skupaj z Izvršnim svetom skupščine SR Slovenije do konca junija 1979 predložila vsem udeležencem 
v dogovoru posebno poročilo o izvajanju tega dogovora; 

- izdelala pregled nad projekti in stanjem na področju 
revitalizacije (prenove) starih mestnih jeder s predloqom za 
ukrepanje na tem področju (rok 1. 6. 1979); 
- z Gospodarsko zbornico Slovenije sodelovala pri pro- 

gramu racionalizacij in racionalizatorskih ukrepih, dogovorje- 

zgradnjeUZt>enem d°9°voru 0 racionalizaciji stanovanjske 
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije pospe- 

ševala razvoj drobnega gospodarstva za uspešnejše oprav- 
janje storitev pri vzdrževanju in obnovi stanovanjskih hiš in 
stanovanj; 
- ob pomoči ialistične zveze delovnega ljudstva pospešila 

Jrganiziranje Zveze stanovanjskih zadrug v okviru Zveze sta- 
novanjskih skupnosti do konca leta 1979. 

Zveza komunalnih skupnosti bo v sodelovanju z občinskimi 
;omunalnimi skupnostmi: 
- skupaj z mestnimi in občinskimi skupščinami zagotovila 

ri komunalno opremila zemljišča za stanovanjsko in drugo 
Iruzbeno usmerjeno gradnjo. V ta namen bodo banke še 
laprej kreditirale to dejavnost pod ugodnejšimi pogoji- 

~.°b sodelovanju in P°moči Izvršnih svetov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in SZDL pospešila ustanavljanje samouprav- 
nih zemljiških skupnosti v občinah oziroma ustreznih enot pri 
komunalnih skupnostih do konca leta 1979; 

- sodelovala pri pripravljanju družbenega dogovora o obli- 
kovanju cen v komunalnem gospodarstvu, ki ga bo pripravil 
ilzvršni svet skupščine SR Slovenije v letu 1979; 

- sodelovala pri akciji Gospodarske zbornice Slovenije, ki 
bo z organizacijami združenega dela s področja komunale 
pripravila elemente za predlog optimalizacije komunalne 
oskrbe v SR Sloveniji skladno s planskimi usmeritvami na tem 
področju; • 

- skupaj z občinskimi upravnimi organi pospešila reševa- 
nje imovinsko pravnih odnosov kot predpogoj za pridobivanje 
in urejanje zemljišč ter zagotovila sodelovanje pri pripravi 
prostorske in urbanistične dokumentacije: 

skupaj s posebnimi akcijskimi programi bodo realizirali 
konkretne naloge iz »stališč, sklepov in priporočil za obliko- 
vanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške poli- 
tike v SR Sloveniji«, v zvezi s tem bodo pripravili zlasti podro- 
ben program za zaokroženo pridobivanje stavbnih zemljišč 
do 1. 6. 1979. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo skupaj z Zvezo 
stanovanjskih skupnosti in Zvezo komunalnih skupnosti Slo- 
venije in bankami: 

- pripravil analizo ter izdelal predloge za sistemsko reševa- 
nje problemov razširjene reprodukcije v komunalnem gospo- 
darstvu in za področje pridobivanje stavbnih in drugih zem- 
ljišč. Pri tem bo proučen model kreditiranja in usmerjanja 
sredstev za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč z 
ugodnejšo obrestno mero in daljšim odplačilnim rokom. Prav 
tako bodo proučene možnosti za prehod s kratkoročnega na 
do goročno kreditiranje sekundarne komunalne opreme ter 
odkupa zemjjišč (rok do 31. 6. 1979); 

- proučil in predlagal sistem davčnih olajšav, ki bodo sti- 
mulirale reševanje stanovanjskih problemov delavcev in ob- 
čanov z lastnimi prispevki in varčevanjem (do 1. 9. 1979); 

pripravil predloge ukrepov glede na nujno zagotavljanje 
kontinuirane stanovanjske graditve, komunalnega opremlja- 
nja in pridobivanje zemljišč, da se ob prehodu v novo srednje- 
ročno obdobje zagotovi optimalna kontinuiteta programira- 
nja in pripravljanja sosesk in druge potrebe ter za to zaaotove 
tudi ustrezna sredstva; 

- predlagala dopolnitev zakonodaje za poenostavitev po- 
stopkov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj potrebnih za 
stanovanjsko gradnjo; 

14. NA PODROČJU DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

Posebna delovna telesa izvršnih svetov skupščine občin, 
Gospodarska zbornica Slovenije in sindikalne organizacije 
bodo spodbujale velike delovne organizacije k odpiranju in k 
ustanavljanju dislociranih produkcijskih enot in nuđenju ma- 
terialne in tehnične pomoči drobnemu gospodarstvu združe- 
nega individualnega osebnega dela, zlasti pri razvoju takih 
zmogljivosti, ki omogočajo racionalno proizvodnjo proiz- 
vpdovjn storitev ter substitucijo uvoza. V izvršnih svetih 
skupščin občin, v gospodarskih zbornicah in v obrtnih zdru- 
ženjih bodo pojačali aktivnost in sprejeli ukrepe za pospe- 
šeno organiziranje skupnih služb za ekonomska, tehnološka, 
upravna in samoupravna posvetovanja, za strokovno-te- 
hnično pomoč pri pripravi osnutkov samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov, razvojnih programov in za orga- 
nizacijo knjigovodskih servisov ter s tem zagotovili racional- 
nejše poslovanje enot drobnega gospodarstva. 

V delovnih organizacijah, poslovnih skupnostih in poslov- 
nih združenjih bodo proučili in organizirali posredovanje in- 
formacij drobnemu gospodarstvu o potrebah industrijskih in 
drugih organizacij združenega dela po različnih izdelkih, po- 
lizdelkih in storitvah za kooperacijo, zlasti z vidika nadome- 
ščanja uvoza in širjenja ponudbe za domači trg in izvoz. 

Občine in krajevne skupnosti bodo ob podpori družbeno- 
političnih organizacij, gospodarskih zbornic in obrtnih zdru- 
ženj skupaj s potrošniškimi sveti in drugimi oblikami organizi- 
ranja potrošnikov ustvarili pogoje za večjo in pestrejšo po- 
nudbo deficitarnih storitvenih dejavnosti, zlasti v urbano str- 
njenih in novih naseljih. V tem okviru bodo dajali pobude za 
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širšo vključitev samostojnega osebnega dela in pri njih zapo- 
slenih delavcev v družbeni razvoj in planiranje ter spodbujali k 
naložbam v proizvodne namene in k odpiranju novih obrato- 
valnic. Občine bodo zagotovile projektiranje in izgradnjo po- 
slovnih prostorov za potrebe drobnega gospodarstva ter nji- 
hovo najemanje pod sprejemljivimi pogoji. 

Občine bodo spremljale razvoj drobnega gospodarstva in 
vsestransko obravnavale ekonomske in druge pogoje gospo- 
darjenja na podlagi samostojnega dela ter ustvarjale pogoje 
za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva. 

V izvajanju davčne politike bodo občine uveljavile dosledno 
in ažurno obdavčenje dejansko doseženega dohodka, upo- 
števajoč pri tem v čim večji meri stroškovne normative ter 
prilagajanje akontiranja davčnih obveznosti dejanskim po- 
slovnim pogojem (sezonskim in konjunkturnim) določenega 
obdobja. Diferencirano bodo obravnavali obrtne dejavnosti 
po njihovi gospodarski moči, zlasti ko gre za določene tradi- 
cionalne obrti, kjer objektivno ni mogoče povečati produktiv- 
nosti, pa tudi za nekatere sodobne storitvene obrti, kjer ni 
mogoče niti z mehanizacijo niti s tehnološkimi, organizacij- 
skimi in drugimi ukrepi povečati produktivnosti živega dela. 
Občinske skupščine bodo z ustvarjanjem razvojnih pogojev 
spodbujale samostojne obrtnike in druge delovne ljudi k 
hitrejšemu ustanavljanju in širjenju pogodbenih organizacij 
združenega dela. 

15. NA PODROČJU TURIZMA 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije se bo s Samoupravno 
skupnostjo za ekonomske odnose s tujino zavzemal za čim 
popolnejše ugotavljanje, zajemanje in vzpodbujanje deviz- 
nega pritoka od turizma v skladu z določbami Dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj tujskega turi- 
zma v razdobju 1976-1980. 

Izvršni svet bo proučil možnost, da se bodo OZD s področja 
gostinstva in turizma odobravali reeskontni krediti po poeno- 
stavljenem postopku v razmerju 70% za pripravo sezone in 
30% za izvoz storitev in z roki vračanja, ki . bodo prilagojeni 
mednarodnim uzancem. 

Republiški sekretariat za industrijo bo skupno z republi- 
škim sekretariatom za finance proučil možnost davčnih olaj- 
šav pri vlaganju zasebnih sredstev v turistične objekte. 

Republiški sekretariat za industrijo bo pripravil osnutke 
zakonov o gostinstvu in turizmu, o naravnih zdraviliščih in 
osnutke za spremembe ustreznih pravilnikov. 

Komite Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za turizem 
bo dal iniciativo za valorizacijo že izdelanih študij in doku- 
mentacije, za izdelavo nove koncepcije razvoja turizma v SR 
Sloveniji, vključevanje raziskovalnega dela in ustreznega pro- 
grama in za izdelavo študije o tranzitnem turizmu. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo s sodelo- 
vanjem Gospodarske zbornice Slovenije in Komiteja IS SRS 
za turizem ponovno proučil možnost uvedbe različnega ča- 
sovnega razporeda šolskih počitnic v SR Sloveniji in dal 
pobudo za ustrezen medrepubliški dogovor. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
- skupno s Komitejem Izvršnega sveta za turizem aktivno 

sodelovala in dajala pobudo za oblikovanje nadaljnjih inte- 
gracij turističnega gospodarstva ter združevanja v poslovne in 
druge skupnosti; 

- vplivala na posodabljanje sistema izobraževanja v turi- 
zmu, sodelovala pri naporih za učinkovitejše nastopanje zdru- 
ženega dela turističnega gospodarstva v propagandi in pro- 
daji v tujini ter pri oblikovanju skupnih gospodarskih pred- 
stavništev v tujini. 

Narodna banka bo poenostavila dokumentacijo in postopek 
za pridobivanje reeskontnih kreditov za pripravo turistične 
sezone. 

Poslovne banke bodo: 
- izvajale selektivnejšo politiko pri kreditiranju investicij v 

turizmu predvsem kar zadeva ekonomsko upravičenost inve- 
sticije. Prednost bodo dajale investicijam, za katere združuje 
sredstva več OZD in bodo za te investicije tudi združevale 
sredstva z drugimi bankami; 

- olajšale kreditne pogoje pri odobravanju investicijskih 
kreditov posebno pri skupnih vlaganjih OZD v turistične ob- 
jekte in naprave in pri gradnji zasebnih prenočitvenih zmoglji- 
vosti na kooperantski osnovi; 
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- izoblikovale stališča za odobravanje investicijskih kredi- 
tov za rekonstrukcijo in nove gradnje visokogorskih planin- 
skih postojank in za objekte mladinskega turizma; 

- povečale delež investicijskih kreditov v skupnih kreditih v 
korist občanov za ureditev zasebnih turističnih sob s pogo- 
jem, da se ti kot kooperanti poslovno vežejo na dajalca kre- 
dita. 

Poslovne skupnosti bodo s pomočjo Gospodarske zbornice 
Slovenije dale pobudo za uvajanje marketinga v turizmu. 
Izdelale bodo tudi programe potrebnih kadrov. 

Zveza sindikatov Slovenije bo pospeševala razvoj počitni- 
ških skupnosti ter združevanje sredstev s hotelskimi organi- 
zacijami združenega dela, predvsem zaradi zagotovitve učin- 
kovitejšega poslovanja. 

Skupščine občin bodo usmerile svoje aktivnosti pri pospe- 
ševanju turizma tako, da bodo zlasti; 

- predpisano turistično takso odstopale krajevnim skupno- 
stim v turističnih krajih, kjer je taksa pobrana ter skrbele za to, 
da se uporablja za turistično opremljenost kraja; 

- usklajevale delovni čas v trgovini, gostinstvu in drugih 
obratih s potrebami turizma, posebej v sezoni; 

- proučile potrebo oblikovanja družbenih svetov ali komi- 
tejev, ki bi kot koordinatorji delovali na področju preskrbe, 
organizacije izkoriščanja prostega časa, organizacije priredi- 
tev, pospeševanja razvoja kooperativnih odnosov med zdru- 
ženim delom in zasebnim sektorjem gostinstva ter pri ostalih 
vprašanjih, pomembnih za razvoj turizma; 

- koristile pozitivne izkušnje pri razvijanju kmečkega turi- 
zma (Škofja Loka, Mozirje, Slovenj Gradec); 

- zniževale davčne obveznosti tistim zasebnikom, ki koo- 
perirajo z družbenim sektorjem gostinstva. 

Ob iniciativ in pomoči Gospodarske zbornice Slovenije: 
- se bodo organizacije združenega dela turističnega go- 

spodarstva pospešeno združevale v poslovne in druge skup- 
nosti ter ekonomsko utemeljene integracije na osnovi dohod- 
kovne soodvisnosti; 

- bodo organizacije združenega dela s področja hotelirstva 
in turistične agencije sklenile samouupravne sporazume o 
določanju skupne poslovne politike in ustreznih ukrepov, 
posebno na področju tujskega turizma; 

- bodo organizacije združenega dela hotelirstva sklepale z 
zasebnimi gostinci, lastniki zasebnih turističnih sob in s kmeti 
dogovore o kooperaciji, s katerimi bodo urejale in enako- 
pravno odločale o vseh skupnih poslovnih zadevah. 

16. NA PODROČJU EKONOMSKIH ODNOSOV S 
TUJINO 

Zaradi zagotavljanja skladnejših odnosov v regionalni 
strukturi in spodbujanja blagovne menjave in višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju bodo orga- 
nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti 
in drugi nosilci razvoja v svojih planih razvoja opredelili inten- 
zivnejše sodelovanje z državami v razvoju kot sestavni del 
lastnega celotnega razvoja ter pri tem določili konkretne 
naloge in akcije, ki naj omogočajo hitrejši razvoj sodelovanja. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo utrjevala organizira- 
nost že obstoječih poslovnih skupnosti za nastope v državah v 
razvoju ter v večji meri pritegnila tudi organizacije združe- 
nega dela z območja drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

Organizacije združenega dela, Gospodarska zbornica Slo- 
venije in pristojni republiški upravni organi bodo opredelili 
zasnovo samoupravnega povezovanja in združevanja dela in 
sredstev inženirig organizacij s proizvodnimi organizacijami 
združenega dela na dohodkovni osnovi ter izoblikovali za- 
snovo za boljšo organiziranost inženiring dejavnosti, pripra- 
vili dolgoročne programe razvoja, opredelili področja delova- 
nja in medsebojno sodelovanje, ter pripravili predlog za orga- 
niziranje osnovne banke podatkov o tujih tržiščih. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna interesna 
skupnost ekonomskih odnosov s tujino v okviru Zveze gospo- 
darske zbornice ter Interesne skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino se bosta zavzemali, da se razmeji 
vloga in naloge blagovnega režima od vloge in nalog deviz- 
nega režima ter uresniči blagovni režim le kot kategorija 
zaščite domače proizvodnje. 

V skladu z vsebino sprejetih dodatnih nalog, ukrepov in 
akcij za hitrejšo uresničitev Sklepov in stališč SR Slovenije s 
sosednjimi državami se bodo organizacije združenega dela, 
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Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, Gospodarska zbornica, republiški upravni organi, po- 
slovne banke in skupnosti obmejnih občin zavzemale zlasti 
za: 

- dograjevanje planiranja obmejnega gospodarskega so- 
delovanja na vseh nivojih; 

- dograjevanje procesa združevanja dela in sredstev preko 
Interesnih skupnosti za razvoj obmejnega gospodarskega so- 
delovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko; 

- dograjevanje razvoja oblik obmejnega gospodarskega 
sodelovanja na proizvodnem področju kot osnova za oprav- 
ljanje poslov obmejnega gospodarskega sodelovanja; 

- dograjevanje sistema delovanja temeljnih bank, ustanov- 
ljenih po teritorialnem principu za obmejno gospodarsko 
sodelovanje 

- nadaljnje uresničevanje obveznosti, sprejetih z Osim- 
skimi sporazumi, kar med drugim zahteva novelacijo Trža- 
škega, Goriškega in Videmskega sporazuma o maloobmej- 
nem prometu, proučitev in opredelitev višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja ter povečanja aktivnosti skupnih komisij, 
ki so določene za realizacijo Osimskih sporazumov; 

- ustrezno dopolnjevanje predpisov v okviru veljavnega 
zunanjetrgovinskega in deviznega sistema v smislu že danih 
predlogov za področje obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja s sosednjimi državami ter nadaljevanje prilaganjanja bla- 
govnih list po Tržaškem in Goriškem sporazumu ter Spora- 
zumu o obmejnem gospodarskem sodelovanju z Ljudsko 
republiko Madžarsko zaradi izravnave blagovne menjave na 
povečani ravni; 

- sklenitev in uveljavitev že izdelanega predloga Spora- 
zuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju z republiko 
Avstrijo ter izdelavo ustreznih blagovnih list v okviru spora- 
zuma za pospešitev proizvodnega sodelovanja na višji ravni 
ter za 

- prilagoditev obsega in strukture blagovnih list po avstrij- 
skih sejemskih sporazumih in sejemskem sporazumu Alpe- 
Adria potrebam in možnostim industrijskega sodelovanja. 

Na področju zunanjetrgovinske mreže in kadrov si bo Go- 
spodarska zbornica in pristojni republiški organi prizadevali 
za čim hitrejšo uveljavitev novih družbenoekonomskih od- 
nosov, za boljšo organiziranost organizacij združenega dela 
in njihovega enotnejšega nastopa na tujih trgih. 

Organizacije združenega dela se bodo zavzemale za boljše 
strokovno usposabljanje zunanjetrgovinskih kadrov in nji- 
hovo dopolnilno izobraževanje. 

Za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov, 
boljše organiziranosti zunanjetrgovinske mreže ter usposab- 
ljanja zunanjetrgovinskih kadrov bodo organizacije združe- 
nega dela in pristojni organi in organizacije uresničevali cilje 
in naloge, zastavljene s temeljnimi usmeritvami za organizira- 
nje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in kadrov doma in v 
tujini. 
17. NA PODROČJU TRŽIŠČA IN CEN 

Republiški komite za tržišče in cene bo v skladu z zakonom 
o temeljih sistema in družbeni kontroli cen pripravil ustrezne 
predpise za urejanje cen izdelkov in storitev iz republiške 
pristojnosti. Podobne predpise bodo pripravile tudi občinske 
skupščine za cene izdelkov in storitev iz svoje pristojnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški komite za 
tržišče in cene bosta intenzivirala aktivnost, ki spodbuja ure- 
janje dohodkovnih odnosov med organizacijami združenega 
dela v trgovini (na debelo in drobno), proizvodnji ter aktivno 
organiziranih potrošnikov. 

Gospodarska zbornica Slovenije (poslovno združenje za 
trgovino) bo spremljala povezovanje organizacij združenega 
dela trgovine in proizvodnje ter uresničevanje usmeritev druž- 
benega plana na tem področju. 

Republiški komite za tržišče in cene bo dopolnil program 
republiških tržnih rezerv skladno s sprejetimi sistemskimi 
rešitvami. 

Republiški komite za tržišče in cene in Republiški sekreta- 
riat za narodno obrambo bosta pripravila program stalnih 
rezerv prehrambenih proizvodov za leto 1979. Skupščine ob- 
čin pa bodo pripravile in sprejele občinske programe stalnih 
rezerv prehrambenih proizvodov za leto 1979. 

Republiški komite za tržišče in cene bo skupaj z Zvezo 
komunalnih skupnosti Slovenije in občinskimi komunalnimi 
skupnostmi pripravil dogovor o merilih in kriterijih za obliko- 
vanje cen komunalnih storitev. 
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18. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo: 
- skupaj z ustreznimi organi zveze sindikatov Slovenije in 

Republiško konferenco socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in upravnimi 
organi nadaljevala s samoupravnim sporazumevanjem za 
ustanovitev posebnih izobraževalnih skupnosti za področja 
družbenih dejavnosti glede na uveljavitev zakona o družbe- 
noekonomskih osnovah svobodne menjave dela in pripravila 
ustrezne analize in predloge glede sistema zagotavljanja ma- 
terialne osnove posebnih izobraževalnih skupnosti za druž- 
bene dejavnosti; 

- skupaj s posebnimi in občinskimi izobraževalnimi skup- 
nostmi in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravila in uskla- 
dila merila za oblikovanje mreže šol v usmerjenem izobraže- 
vanju; 

- skupaj s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, zvezo 
skupnosti za zaposlovanje, Zvezo delavskih univerz in repu- 
bliškim komitejem za vzgojo in izobraževanje organizirala 
akcijo za usmerjanje mladine in odraslih v izobraževanje v 
skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami. Posebne izo- 
braževalne skupnosti bodo zato uveljavljale tudi druge 
ukrepe, zlasti bodo določile izobraževalne zmogljivosti za 
posamezne poklice; 
- nadaljevala s sofinanciranjem adaptacij, rekonstrukcij in 

novogradenj centrov usmerjenega izobraževanja v skladu s 
kriteriji za oblikovanje mreže usmerjenega izobraževanja 
tako, da bi v letu 1979 pričeli z gradnjo 4000 do 5000 učnih 
mest; 
- sprejela normative za gradnjo in opremo objektov, ki so 

namenjeni usmerjenemu izobraževanju; 
- zagotovila v okviru samoupravno dogovorjenih sredstev 

materialne pogoje za realizacijo programov proizvodno-te- 
hničnega pouka, naravoslovnih predmetov ter obrambe in 
zaščite v skupni programski osnovi srednjega usmerjenega 
izobraževanja. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izgradnji do- 
mov učencev in študentov bo skupaj z zainteresiranimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi zagotovil izgradnjo 
zmogljivosti, predvidenih za leto 1979, in pravočasen začetek 
izgradnje domov po programu za leto 1980. 

Organi po družbenem dogovoru in samoupravnem spora- 
zumu o štipendiranju bodo skupaj s pristojnimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnimi organizaci- 
jami poskrbeli, da bo v vseh temeljnih organizacijah združe- 
nega dela čimprej zaključen postopek sprejemanja samou- 
pravnih sporazumov na podlagi dopolnjenega družbenega 
dogovora o štipendijski politiki, in organizirali najširšo druž- 
benopolitično aktivnost za uresničevanje v teh aktih oprede^ 
Ijene štipendijske politike. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo nadaljeval z 
izdelavo globalne projekcije dolgoročnih kadrovskih potreb v 
skladu z razvojnimi načrti organizacij združenega dela, kar je 
neobhoden pogoj za usklajevanje obsega in strukture izobra- 
ževanja s potrebami združenega dela in za uspešno preob- 
razbo vzgojnoizobraževalnega sistema. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo nadaljeval 
s pripravo sistemskih, strokovnih in drugih osnov za uvajanje 
reforme vzgojnoizobraževalnega sistema in koordiniral ure- 
sničevanje akcij in nalog za preobrazbo šolstva in uvajanje 
usmerjenega izobraževanja, tako da bo zagotovljen prehod 
na reformirani pouk v srednjih šolah v začetku šolskega leta 
1979/80. 

16. NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo: 
- s krepitvijo občinskih in področnih skupnosti dograjevala 

sistem samoupravnega organiziranja raziskovalne dejavnosti; 
- v skladu z usmeritvami družbenega plana SR Slovenije 

podrobneje opredelila skupni raziskovalni program, pri čemer 
bo upoštevala tudi raziskave zgodovine delavskega gibanja in 
novejše zgodovine Slovencev, raziskovanje naše kulturne 
preteklosti in sedanjosti, razvoja slovenskega jezika in druge 
družbene vede, ki raziskujejo in oblikujejo bistvene elemente 
življenja in razvoja slovenskega naroda; 
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- pospešila uveljavljanje projektne organiziranosti razisko- 
valne dejavnosti in njeno večjo interdisciplinarno povezanost; 

- izdelala bilanco stanja raziskovalnih kadrov, proučila si- 
stem vzgoje raziskovalnih kadrov, njihovo znanstveno izobra- 
ževanje in izpopolnjevanje ter pripravila potrebne ukrepe; 

- pospešila nadaljnjo samoupravno preobrazbo mednaro- 
dnega znanstveno tehničnega sodelovanja, proučila priori- 
tete tega sodelovanja, še posebej z deželami v razvoju, in 
oblikovala mehanizme za sodelovanje, pospešila delovno po- 
vezovanje med našimi raziskovalci in diplomatskimi predstav- 
niki za ta področja v tujini ter skrbela za organizirano sodelo- 
vanje naših raziskovalnih organizacij z Mednarodnim cen- 
trom za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v 
razvoju v Ljubljani; 

- razvijala medrepubliško sodelovanje v okviru verificira- 
nih skupnih raziskovalnih projektov ter na področju znanstve- 
nih sestankov, tiska in informatike; 

- skupaj z Republiškim komitejem za raziskovalno cejav- 
nost pripravila metodologijo za ocenjevanje uspešnosti in 
učinkovitosti raziskovalnega dela; 
- skrbela za boljšo obveščenost uporabnikov o programih 

in rezultatih raziskovalnega dela. 
Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
- skupaj z drugimi podpisniki usklajevala uresničevanje 

nalog iz družbenega dogovora o inovacijah; 
- spodbujala vključevanje raziskovalne komponente v ra- 

zvojnih usmeritvah organizacij združenega dela; 
- usmerjala ustanavljanje raziskovalnih enot v organizaci- 

jah združenega dela; 
- skupaj z Republiškim komitejem za raziskovalno dejav- 

nost pripravila ukrepe za samoupravno, programsko in stro- 
kovno povezovanje nosilcev dolgoročnega poslovno tehnič- 
nega sodelovanja s tujino. 

Republiški komite za raziskovalno dejavnost bo: 
- pripravil predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in razi- 

skovalnih skupnostih; 
- skupaj z Republiškim komitejem za kulturo pripravil 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slo- 
venski akademiji znanosti in umetnosti; 

- oblikoval izhodišča za projektno organiziranost razisko- 
valne dejavnosti; 

- skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in Gospodar- 
sko zbornico Slovenije pripravil akcijski program za razvijanje 
množične inventivne dejavnosti v temeljnih organizacijah 
združenega dela in skupnostih. 

20. NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 

Republiški komite za kulturo bo: 
- nadaljeval s pripravo republiških predpisov za področje 

knjižničarstva, odrskih kulturnih dejavnosti in posredovanja 
kulturnih prireditev, samostojnih umetnikov in varstva kul- 
turne dediščine; 

- pripravil analizo stanja na področju kinematografije s 
posebnim poudarkom na soodvisnosti družbenih vplivov in 
tržnih zakonitosti ter analizo gmotnega, kadrovskega in orga- 
nizacijskega stanja na področju muzejske in galerijske dejav- 
nosti; 
- s sodelovanjem strokovne službe Kulturne skupnosti Slo- 

venije pripravil posebno analizo, ki bo pokazala v letu 1978 
doseženo stopnjo svobodne menjave dela v kulturnih zavo- 
dih, katerih dejavnost širšega pomena vzajemno financirajo 
uporabniki preko občinskih kulturnih skupnosti in Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

21. NA PODROČJU TELESNE KULTURE 

Telesno-kulturne skupnosti bodo: 
- dajale prednost programom, ki omogočajo čim širše ure- 

sničevanje redne športne rekreacije delavcev in občanov; 
- intenzivneje bodo reševale vprašanja v zvezi z racional- 

nejšim projektiranjem gradnje objektov ter pravočasne rezer- 
vacije površin za telesnokulturno dejavnost. 

22. NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo: 
- skupaj s samoupravnimi skupnostmi pripravil oceno sa- 

moupravne organiziranosti in uveljavljanje dohodkovnih od- 
nosov na področju zdravstvenega in socialnega varstva; 

- pripravil predloge zakonov o zdravstvenem varstvu, o 
socialnem varstvu, o socialnem skrbstvu in o otroškem var- 
stvu; 

- pripravil izhodišča za nadaljnji razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov med uporabniki in izvajalci na področju usmer- 
jenega izobraževanja v zdravstvenem in socialnem varstvu; 

- analiziral učinkovitost ukrepov družbenopolitičnih skup- 
nosti v zvezi s preprečevanjem nalezljivih in drugih množičnih 
obolenj ter pripravil predloge za učinkovitejše ukrepanje; 

- sodeloval z Zavodom za socialno medicino in higieno SR 
Slovenije pri oblikovanju akcijskega programa na področju 
zdravstvene vzgoje in preventive; 

- skupaj z interesnimi skupnostmi in drugim dejavniki pri- 
pravil izhodišča za ustanovitev inštituta za organizacijo dela 
in ekonomiko v zdravstvu. 

Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji bodo: 
- razvile najširšo aktivnost za nadaljnjo preobrazbo samo- 

upravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev v intere- 
snih skupnostih in strokovnih služb v smislu sistemskih izho- 
dišč za uresničevanje svobodne menjave dela in družbenega 
planiranja. Pri tem bodo s svojo organiziranostjo zagotovile 
možnosti neposrednega sporazumevanja med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenega varstva, prav tako bodo zagotovile 
enakopraven vpliv uporabnikov v procesu sporazumevanja in 
izvajanje zdravstvenega varstva po obsegu in kvaliteti; 

- spodbujale samoupravno preobrazbo organizacij zdru- 
ženega dela na področju zdravstva, ki bo v skladu z zakonom 
o združenem delu in sprejetimi samoupravnimi sporazumi 
temeljila na medsebojni dohodkovni in strokovni povezanosti 
med organizacijami združenega dela v zdravstvu in interesi 
delovnih ljudi in občanov po zagotovljanju kompleksnega 
zdravstvenega varstva. Posebej dejavne bodo pri uresničeva- 
nju nalog, določenih s samoupravnim sporazumom o delitvi 
dela in samoupravni organiziranosti zdravstva, nalog, določe- 
nih s samoupravnim sporazumom o kadrovski politiki, in 
nalog pri oblikovanju skupnosti usmerjenega izobraževanja 
na področju zdravstva; 

- poglabljale družbenoekonomske odnose med uporabniki 
in izvajalci v procesu sporazumevanja in izvajanja svobodne 
menjave dela. V ta namen bodo izpopolnile normative in 
standarde za vrednotenje zdravstvenih storitev. Povečale 
bodo tudi napore za večji obseg neposredne menjave dela 
med delavci v zdravstvu in delavci v drugih dejavnostih; 

- na podlagi analize o zdravstvenem stanju prebivalstva 
bodo odločneje ukrepale za izboljšanje zdravstvenega varstva 
aktivnega prebivalstva. Na področju zobozdravstvenega var- 
stva pa bodo prispevale k izboljšanju dostopnosti in večji 
učinkovitosti zobozdravstva; 

- zaradi boljšega in hitrejšega informiranja delavcev v 
združenem delu, drugih delovnih ljudi in občanov in njihovih 
delegatov v zvezi s sprejemanjem programov zdravstvenega 
varstva, njihovem uresničevanju in v zvezi s sporazumeva- 
njem o svobodni menjavi dela bodo s samoupravnimi spora- 
zumi dogovorile podlage za vzpostavitev celovitega računal- 
niško zasnovanega zdravstveno informacijskega sistema. 

Skupnosti socialnega varstva bodo: 
- povezovale in usklajevale delovanje samoupravnih inte- 

resnih skupnosti s področja socialnega skrbstva, otroškega 
varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlo- 
vanja in stanovanjske politike z namenom zagotavljanja 
enotne in celovite socialne varnosti; 

- z vsemi skupnostmi s področja socialnega varstva dogo- 
vorno proučevale družbena gibanja, ki vplivajo na socialno 
varnost, ter predlagale ustrezne ukrepe; 

- Skupnost socialnega varstva Slovenije bo skupno z dru- 
gimi zainteresiranimi dejavniki v republiki zagotovila sredstva 
za izvedbo raziskovalnega projekta »Življenjski stroški« ter 
zagotavljala sprotno usmerjanje in usklajevanje raziskoval- 
nega projekta s sprejetimi družbenoekonomskimi izhodišči. 

Skupnosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji bodo: 
- na področju nuđenja socialnih pomoči izpolnjevale z 
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družbenim planom zadane naloge tako pri zagotavljanju sred- 
stev, uresničevanju solidarnosti, vodenju kadrovske politike 
in zagotavljanju ustrezne ravni strokovnega dela; 

- zagotovile pogoje za dosledno uresničevanje družbenoe- 
konomskih odnosov in uveljavitev načel zakona o združenem 
delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela pri 
samoupravnem organiziranju uporabnikov in izvajalcev ne 
področju socialnega skrbstva ter delovanju delovnih skupno- 
sti strokovnih služb; 

- razvijale samoupravno sporazumevanje med uporabniki 
in izvajalci na vseh področjih svoje dejavnosti kot sestavnega 
elementa celovite socialne varnosti; 

- razvile najširšo aktivnost pri usposabljanju strokovnih in 
drugih kadrov za izvedbo organizacije predzakonskih in za- 
konskih svetovalnic ter za izvajanje nove naloge varstvenega 
nadzorstva, ki izhaja iz zakona o izvrševanju kazni; 
- pripravile in pristopile k realizaciji koncepta Zavoda za 

delovno terapijo alkoholikov. 
Skupnosti otroškega varstva se bodo: 
- zavzemale za dosledno uveljavitev načel zakona o zdru- 

ženem delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela ter pospeševale samoupravno organiziranje in sporazu- 
mevanje med uporabniki in izvajalci v enotah skupnosti otro- 
škega varstva, krajevnih skupnostih in občinskih skupnostih 
otroškega varstva; 

- poglabljale sistem solidarnosti in medobčinskega pove- 
zovanja skupnosti otroškega varstva; 

- dograjevale strokovne podlage in pospeševale sporazu- 
mevanje med uporabniki in izvajalci o normativih in standar- 
dih za delo vzgojnovarstvenih organizacij; 

- sprejele načrt ukrepov za razvoj predšolske vzgoje pri 
otrocih slovenske narodnosti, ki žive izven meja matične 
domovine in pri otrocih delavcev, ki so na začasnem delu v 
tujini; 

- v mednarodnem letu otroka pripravile širšo analizo dose- 
danjega dela na področju otroškega varstva z vidika družbene 
skrbi za celoviti razvoja otroškega varstva s predlogi za na- 
daljnjo akcijo na tem področju. 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov bo: 

- pripravil predlog za polno realizacijo družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznaval- 
nine udeležencem NOV in drugih vojn, ki jih podeljujejo 
občinske skupščine; 

- pripravil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih in predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo in slovenskih 
vojnih dobrovoljcih, s katerima bo zboljšal nekatere že priz- 
nane pravice teh oseb; 

- spremljal bo izvajanje zakona o civilnih invalidih vojne, ki 
se bo pričel realizirati v celoti z letom 1979. 

Zveza stanovanjskih samoupravnih interesnih skupnosti in 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali- 
dov bosta sprejela ukrepe za hitrejše reševanje še odprtih 
stanovanjskih problemov borcev NOV s sredstvi občinskih 
stanovanjskih samoupravnih interesnih skupnosti po solidar- 
nostnem načelu. 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo skupaj z Republiškim 
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo in skupaj z 
Republiškim komitejem za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov ugotovita vzroke za nedosledno izvajanje zakona o 
zdravstvenem varstvu in samoupravnih sporazumov za po- 
dročje zdravstvenega varstva borcev NOV ter sprejela ukrepe 
za njihovo odpravo. 

Republiški sekretariat za delo bo pripravil predlog spre- 
memb in dopolnitev zakona o starostnem zavarovanju kmetov 
zaradi izboljšanja pokojninskega varstva kmetov-borcev NOV. 

23. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN 
UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ 

Delegati združenega dela v občinskih skupnostih za zapo- 
slovanje bodo dosledno uveljavljali sprejeto politiko zaposlo- 
vanja in spremljali izvajanje samoupravnih sporazumov o 
minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri 

zaposlovanju delavcev in po potrebi predlagali ustrezne 
ukrepe. 

Zveža skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bo: 
- v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi 

zdravstvenega in socialnega varstva ter drugimi nosilci nalog, 
ki jih določa zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, 
sodelovala pri definiranju pogojev za ustanavljanje invalid- 
skih delavnic in pri vzpostavljanju mreže zavodov za usposab- 
ljanje in zaposlovanje invalidov; 

- spremljala izvajanje določil Družbenega dogovora o na- 
logah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji glede opredelitve del in nalog z vidika možnosti 
zaposlovanja manj zmožnih ali invalidnih oseb v samouprav- 
nih splošnih aktih organizacij združenega dela. Če bo ugotov- 
ljeno, da se zaposlovanje invalidnih oseb v organizacijah 
združenega dela ne uresničuje v skladu s predvidevanji, bo 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije skupaj z Repu- 
bliškim sekretariatom za delo predlagala ukrepe, ki jih predvi- 
deva 19. člen omenjenega zakona. 

Republiški sekretariat za delo bo: 
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Re- 

publiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije spremljal spreje- 
manje in izvajanje samoupravnih sporazumov o minimalnih 
standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju 
delavcev ter po potrebi predlagal ukrepe za hitrejše uveljavlja- 
nje določil, ki jih vsebuje družbeni dogovor s tega področja; 

- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim 
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo izdelal poročilo 
o posebnem varstvu delavcev med nočnim delom; 

- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov 
Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije izdelal poročilo 
o rezultatih uskladitve samoupravnih splošnih aktov o delov- 
nih razmerjih temeljnih in drugih organizacij združenega dela 
z določbami Zakona o združenem delu in Zakona o delovnih 
razmerjih; 

- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in pristojnimi re- 
publiškimi upravnimi organi izdelal poročilo o problematiki 
delovnega časa, predvsem glede izrabe polnega (rednega) 
delovnega časa, skrajšanega delovnega časa zaradi posebnih 
delovnih pogojev, glede dela preko polnega časa (nadurno 
delo) ter možnosti za uvajanje drsečega delovnega časa. 

24. NA PODROČJU RAZPOREJANJA 
DOHODKA IN DELITVE OSEBNIH DOHODKOV 

Zveza sindikatov Slovenije bo pobudnik za družbeni dogo- 
vor, ki bo vse zainteresirane dejavnike spodbudil k uresniče- 
vanju samoupravnih sistemskih rešitev, predvsem dohodkov- 
nih odnosov, k združevanju dela in sredstev ter sistema, ki bo 
zagotovil odločanje delavcev o sredstvih družbene reproduk- 
cije ter omogočal prisvajanje osebnih dohodkov odvisno od 
delovnega prispevka. 

Sredstva javnega obveščanja pa bodo v interesu boljšega 
obveščanja za potrebe odločanja in planiranja, predvsem pa 
nagrajevanja po delu, posvetila posebno pozornost konkret- 
nim obravnavam uspelih modelov in rešitev v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

25. NA PODROČJU POKOJNINSKO- 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN 
STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV 

Republiški sekretariat za delo bo: 
- skupaj s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zava- 

rovanja v SR Sloveniji izdelal predlog za noveliranje zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in njegovo uskladi- 
tev z ustavo SR Slovenije; 

- pripravil informacijo o uporabi kriterijev za beneficirani 
staž ter obsegu in problematiki benificiranja; 

- pripravil informacijo o problematiki več kot 42-urnega 
tedenskega dela rudarjev, ki izhaja iz posebnega družbenega 
dogovora o zagotavljanju zadostnih energetskih virov; 

- pripravil novelo zakona o starostnem zavarovanju kme- 
tov; 
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- nadalje usklajeval delo pri izdelavi zasnov novega si- 
stema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

26. NALOGE NA PODROČJU DRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo s samoupravnimi sporazumi urejale 
skupne interese in cilje pri koncipiranju in uresničevanju 
sestavin (podsistemov) družbenega sistema informiranja. V 
letu 1979 se bo na tem področju na osnovi zakona organizi- 
rala tudi republiška in občinska uprava. 

Sredstva javnega obveščanja 
- samoupravne organizacije in skupnosti s tega področja 

bodo skupaj z uporabniki še nadalje vgrajevale načela svobo- 
dne menjave dela v družbenoekonomski položaj dnevnega 
politično-informativnega tiska in RTV. V zvezi s tem bodo do 
1. 9. 1979 predloženi predlogi za organiziranost na tem po- 
dročju (Koordinator: Izvršni odbor predsedstva RK SZDL) 

- V letu 1979 bo izvršena analiza dosedanjega razvoja in 
možnosti za razvoj v bodočnosti glede na tehnološki vidik 
sistema telekomunikacij in grafične tehnologije; pripravljeni 
bodo elementi in predlogi za dolgoročno prestrukturiranje in 
modernizacijo na tem področju (Nosilec: Gospodarska zbor- 
nica Slovenije) 

- udeleženci družbenega dogovora o INDOK dejavnosti za 
potrebe delegatskega sistema bodo nadaljevali prizadevanja 
za ureditev statusa republiškega INDOK centra za zaokrože- 
nje in realizacijo njegovih nalog. (Nosilec: Odbor podpisnikov 
INDOK centrov). 

Informacijski sistemi 
samoupravne organizacije in skupnosti bodo do konca leta 

pripravile izhodišča in elemente ter samoupravne sporazume 
in družbene dogovore, ki bodo urejali področje informacijskih 
sistemov - inicialno vlogo s področja gospodarstva bo prev- 
zela gospodarska zbornica Slovenije, za področje javne 
uprave in določenega dela svobodne menjave dela pa izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Pri tem bodo: 

- nosilci informacijskih sistemov v republiki usklajevali 
svoja prizadevanja in baze podatkov tako, da bodo zagotovili 
udeležencem v družbenem planiranju v letu 1979 in 1980 za 
analizo tekočih in pripravo bodočih srednjeročnih planov 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo 

ustrezne podatkovne osnove in kazalce razvoja v obliki, spo- 
sobni tudi za nadaljnjo avtomatsko obdelavo (nosilec: Repu- 
bliški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem). 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo posebej pospešil 
celovito izgradnjo temeljnih informacijskih podsistemov (zao- 
kroženje in povezave) za potrebe družbenega planiranja in 
odločanja ter tistih informacijskih podsistemov, ki so šele v 
nastajanju, zlasti na področju celovitih ekonomskih odnosov 
s tujino, na področju izvajanja in spremljanja novega sistema 
cen, pri izgradnji registra stanovanj in novelacije oziroma 
postavitve registra gospodinjstev za potrebe stanovanjske 
politike. 

V zvezi s tem bodo pri modernizaciji statističnega informa- 
cijskega sistema upoštevana prizadevanja za naslonitev na 
obstoječe registre in evidence in bodo pri drugih informacij- 
skih podsistemih dograjevanje statistične funkcije za potrebe 
statističnega informacijskega sistema. (Nosilec: Zavod SRS 
za statistiko). 

Na osnovi usmeritev, ki jih bo v letu 1978 sprejela skupščina 
SR Slovenije, bodo izdelani programi modernizacije informa- 
cijskih sistemov v javni upravi in republiških asociacijah. 
(Nosilca: Izvršni svet skupščine SR Slovenije in gospodarska 
zbornica Slovenije). 

SR Slovenija se bo aktivno vključila in zavzemala za trans- 
formacijo obstoječih informacijskih sistemov v Jugoslaviji, 
tako da bodo sistemi baz podatkov naravnani predvsem na 
potrebe temeljnih nosilcev in njihovih asociacij in kjer bodo 
drugi udeleženci v planiranju in odločanju na širših ravneh 
pridobivali predvsem agregirane podatke. 

Pri določanju in oblikovanju enotnih minimalnih kazalcev 
se bo SR Slovenija zavzemala za njihovo kasnost, določnost 
in primerljivost. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
bo poenotil prizadevanja v SR Sloveniji ter skupaj z republi- 
škim komitejem za družbeno planiranje aktivno sodeloval pri 
predlogih v okviru Jugoslavije. 

27. POMEMBNEJŠI DRUŽBENI DOGOVORI IN 
SAMOUPRAVNI SPORAZUMI, KI BODO 
SPREJETI V LETU 1979 

(Seznam dogovorov in sporazumov bo pripravljen do pred- 
loga resolucije.) 

uprave in proračun 

PREDLOG 

izhodišča za sestavo proračuna SR 

Slovenije za leto 1979 

V letu 1979 je potrebno z zakonom o proračunu SR Slove- 
nije zagotoviti sredstva za financiranje splošnih družbenih 
potreb, ki izhajajo iz ustave, predpisov in zakonov. Obseg 
splošne porabe je tudi v letu 1979 opredeljen z družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in z resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana, po kateri naj bi rast sred- 
stev za osebno, skupno in splošno porabo bila v globalu 
nekoliko izpod rasti družbenega proizvoda. Tako se bo tudi 
pri trošenju sredstev republiškega proračuna v okviru splošne 
porabe izvajalo racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi 
sredstvi ter varčevanjem v vseh oblikah proračunske porabe. 

V skladu z ustavo in zakoni bo usmerjena poraba sredstev 
republiškega proračuna na izvajanje naslednjih nalog: 

- na osnovi dogovora med republikami in pokrajinama po 
načelu enakopravnosti in skupne odgovornosti bo republika v 
skladu z ustavo in zakoni prispevala sredstva za financiranje 
dogovorjenih splošnih družbenih potreb v federaciji; 

- sredstva za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v 
republiških organih in organizacijah bodo rasla skladno z 
rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu; ob racionalni po- 
rabi sredstev za materialne izdatke je treba skrbeti predvsem 
za posodabljanje in zboljšanje opremljenosti dela; zaradi 

izboljšanja pogojev delovanja republiške uprave bodo moder- 
nizirani in razširjeni upravni prostori; 

- sredstva za zaščito borcev in vojaških vojnih invalidov 
bodo zagotovljena v skladu s pravicami, ki izhajajo iz ustrez- 
nih predpisov upoštevajoč vsklajevanje nivoja rasti denarnih 
nadomestil z gibanjem življenjskih stroškov; 

- na področju družbenih dejavnosti bo republika financi- 
rala le še tiste obveznosti, ki izhajajo iz že sprejetih zakonov 
oziroma sklenjenih dogovorov za tekoče srednjeročno ob- 
dobje; 

- v okviru intervencij v gospodarstvu bo republika na po- 
dročju kmetijstva zagotavljala prek skupnosti samoupravno 
organiziranega kmetijsko živilskega gospodarstva sofinanci- 
ranje pospeševalne službe, podporo krepitvi hranilnokredit- 
nih služb kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij, pod- 
poro preorientaciji proizvodne preusmeritve v živinoreji prek 
Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije, podpirala bo uva- 
janje in pospeševanje proizvodnje sladkorne pese in pospeše- 
vanje proizvodnje mleka; sofinancirala pogozdovanje Krasa, 
vzdrževanje narodnih parkov in drugih pomembnih nacional- 
nih objektov, pokrivala bo kurzno razliko pri kreditih Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj ter zagotavljala nadomestilo 
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za izpadlo odškodnino od ulova italijanskih ribičev v našem 
delu Jadrana. Republika je dolžna izpolnjevati sprejete obvez- 
nosti iz prenosa izvenproračunske bilance federacije in ob- 
veznosti, ki so ji naložene po sprejetih zakonih; 

- z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj agroindustrijskega kompleksa za obdobje 1976 do 
1980, so se republike in pokrajini zavezale, da bodo zagoto- 
vile kompenzacije pri nekaterih prehrambenih proizvodih; 
vendar bo na tem področju potrebno poiskati racionalne 
možnosti in pogoje za postopen prenos v potrošnjo; 

- v skladu z merili in kriteriji splošne porabe v občinah SR 
Slovenija zagotavlja namenska dopolnilna sredstva občinam; 

- za naloge na področju krepitve varnosti je za zagotovitev 
varnostnih razmer potrebno pospešeno financirati moderni- 
zacijo organov notranjih zadev in zlasti zagotoviti sodobnejše 
zveze, sredstva za učinkovitejši nadzor in za hitrejši pretok 
potnikov in blaga na mejnih prehodih ter večjo prometno 
varnost. Treba je zagotoviti višji nivo družbene samozaščite in 
ljudske obrambe skupno z drugimi nosilci nalog in obveznosti 
za naloge na področju teritorialne obrambe. Funkcije civilne 
zaščite, obrambne vzgoje, vojnih zvez ter nekatere specialne 
naloge republiških organov so integralni del gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, vključujoč blagovne rezerve republike; 

- z negospodarskimi investicijami in.drugimi ukrepi bo SR 
Slovenija skupaj z ostalimi nosilci izpolnjevala zakonske ob- 
veznosti in sprejete dogovore v okviru splošne porab e, ven- 
dar usklajeno s stopnjo rasti sredstev za skupno in splošno 
porabo in upoštevanjem premikov v strukturi obeh porab. 

V družbenem planu za obdobje 1976-1980 je predvideno, 
da mora splošna poraba v prvih letih izvajanja družbenega 
plana zaostajati za rastjo družbenega proizvoda. To načelo je 
bilo v letih 1976 in 1977 v celoti uresničeno, saj se je delež te 
porabe v družbenem proizvodu znižal od 10,4 % v letu 1975 
na 9,3 % v letu 1977. Z ozirom na to je bila proračunska 
poraba v zadnjih letih tako omejena, da ni bilo mogoče sproti 
reševati vseh nakopičenih problemov. V drugi polovici tega 
srednjeročnega obdobja (za drugo polletje 1977 v letu 1978) 
pa so prešle na republiko v skladu z družbenim planom SFRJ 
nekatere nove obveznosti, (kompenzacija za sojo, mleko, 
meso juncev in junic in za živo živino ter regresi za umetna 
gnojila) hkrati pa je potrebno zagotavljati tudi realizacijo 
nalog iz družbenega plana SR Slovenije. Ti razlogi narekujejo 
drugačen pristop k oblikovanju rešitev na področju proračun- 
ske porabe SR Slovenije v letu 1979, vendar bodo tudi sred- 
stva za splošno porabo, s katerimi se zagotavlja izvajanje 
ustavnih funkcij družbenopolitičnih skupnosti v letu 1979, 
rasla največ do rasti družbenega proizvoda. Zato se bo prora- 
čunska poraba z racionalizacijo dela in z varčevalnimi ukrepi 
prilagodila dohodkom iz obstoječih davčnih virov, oziroma 
izjemno tudi za določene namene iz bančnih kreditov. 

V družbenem planu SR Slovenije 1976-1980 je opredeljena 
kot temeljna naloga na področju pravosodja ustavna preobra- 
zba pravosodnih organov in zagotovitev njihovega učinkovi- 
tega dela pri varstvu zakonitosti, uveljavljanju družbene od- 
govornosti ter pri preprečevanju družbeno škodljivih pojavov. 
S sprejemom in Uveljavitvijo zakona o sodiščih združenega 
dela (leta 1974), zakona o javnem pravobranilstvu (leta 1976), 
zakona o samoupravnih sodiščih, zakona o rednih sodiščih in 
zakona o javnem tožilstvu (leto 1977), so postavljeni organiza- 
cijski temelji pravosodja v republiki. V ta okvir sodi tudi že 
sprejeti zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (julija 1978) in 
zakon o pravni pomoči, ki naj bi bil sprejet v letošnjem letu. 

Pri graditvi celovitega, z razvojem družbenih odnosov skla- 
dnega in enotnega sistema pravosodja na temelju nove 
ustavne ureditve, je pomembno nadaljnje aktivno sodelovanje 
političnih, znanstvenih in strokovnih dejavnikov za nadaljnji 
razvoj odnosov in sistema pravosodja. Vsi družbeni dejavniki 
se morajo zavestno in skladno vključevati v funkcionalno 
postavitev celotnega pravosodnega sistema v SR Sloveniji in 
se zavzemati za njegovo takojšnjo in racionalno organizira- 
nost, s tem, da se zagotovijo tudi ustrezni kadrovski, prostor- 
ski in drugi materialni pogoji za delovanje pravosodnih insti- 
tucij. 

Republiške upravne organe kot institucije in delovne skup- 
nosti teh organov kot subjektivno odgovorne, bo potrebno v 
skladu z njihovim ustreznim položajem ter vlogo in odgovor- 
nostjo usposobiti za učinkovito izvrševanje nalog na področ- 
jih, za katera so ustanovljeni. Novi zakoni in drugi predpisi 
bodo v tej smeri dali močnejšo normativno podlago za delo- 
vanje in organizacijo organov državne uprave. Zagotovitev 

ustreznega družbeno ekonomskega položaja delavcev delov- 
nih skupnosti teh organov pa je tudi predpogbj za ustavno 
preobrazbo državne uprave, to pa zahteva pospešeno vlaga- 
nje v sodobnejša sredstva za delo, predvsem v avtomatizacijo 
opravil, uporabo znanstvenih dosežkov, kadrovsko usposobi- 
tev in zagotovitev materialnih in prostorskih pogojev za delo. 

Obveznosti, ki izhajajo iz Osimskega sporazuma so sicer 
pretežno zvezne, vendar je potrebno v okviru sredstev repu- 
bliškega proračuna v naslednjih letih zagotoviti manjši del 
sredstev za financiranje dela ekspertov, komisij, nujnih začet- 
nih pripravljalnih del in zagonskih stroškov za skupna vlaga- 
nja v svobodno industrijsko cono na Krasu v območju Sežane. 
Pretežni del sredstev, potrebnih za izgradnjo te gospodarske 
cone, pa naj bi se zagotovilo iz združenih sredstev gospodar- 
stva in s krediti združenih bank. 

I. Viri prihodkov republiškega proračuna 
Pri oceni virov prihodkov do sedaj veljavnega davčnega 

sistema sta izključena dva vira, to je iz naslova sodnih taks in 
denarnih kazni, ki s 1. 1. 1979 v skladu z reorganizacijo 
pravosodnega sistema postaneta vir občinskih proračunov. 
Odstotek povišanja posameznih virov republiškega prora- 
čuna je izdelan na osnovi ocene realizacije za leto 1978 s 
prognozo usklajene rasti družbenega proizvoda, dohodka in 
potrošnje. Globalni obseg prihodkov v letu 1979 predstavlja 
predvsem pet osnovnih virov: 

- davek iz dohodka TOZD 
- republiški davek iz osebnega dohodka 
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
- republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za 

storitve ter 
- temeljni davek od prometa proizvodov. 
Ob tem, da je za nivo rasti sredstev republiškega proračuna 

potrebno zagotoviti najmanj 15,7% povečanje na porabo v 
letu 1978, je republiški proračun usklajen z določili resolucije, 
da bo splošna poraba v zaostajanju za rastjo družbenega 
proizvoda, prenosom cen in globalnim povečanjem sredstev 
za skupno porabo; bo pa potrebno povečati davčne stopnje iz 
davka na dohodek temeljne organizacije združenega dela ali 
davka iz osebnega dohodka, oziroma omogočiti najemanje 
kreditov. 

II. Predvidene obveznosti proračuna SR 
Slovenije brez prispevka federaciji v letu 1979 

Po predhodni oceni obveznosti republiškega proračuna v 
letu 1979 bodo te znašale 6.068,1 mio din, kar predstavlja 
15,7% povečanje s predvideno porabo v letu 1978, ob upošte- 
vanju določil 36. člena zakona o proračunu za leto 1978, da bo 
SR Slovenija za obveznosti do kompenzacij, premij in regre- 
sov na področju kmetijstva in prehrane najela posojilo pri 
temeljnih bankah. 

Odhodki republiškega proračuna bodo porabljeni za na- 
slednje namene: 

1. Za redno dejavnost organov 
Sredstva za delo upravnih organov določa skupščina na 

predlog izvršnega sveta glede na naravo, vrsto, obseg in 
zahtevnost nalog in opravil z delovnega področja upravnega 
organa glede na druge pogoje, ki vplivajo na njihovo izvrševa- 
nje, tako da se zagotovi neovirano delovanje upravnih orga- 
nov ter izvršitev vseh njegovih nalog. 

Sredstva za delo upravnih organov obsegajo: sredstva, iz 
katerih delavci delovne skupnosti pridobivajo dohodek, sred- 
stva za materialne izdatke, sredstva opreme in sredstva za 
posebne namene. 

Dohodek delovne skupnosti, ki ga pridobivajo delavci de- 
lovne skupnosti v okviru sredstev za delo upravnega organa 
primerno načelom svobodne menjave dela, je odvisen od 
njihovega prispevka k uspehu dela organa, od vrste, obsega, 
zahtevnosti in kakovosti opravljenega dela, kakor tudi od 
obsega sredstev, ki se v družbenopolitični skupnosti name- 
njajo za splošno porabo. 

V okviru dohodka pridobivajo delavci v delovni skupnosti 
sredstva za osebne dohodke in sredstva za skupno porabo v 
skladu z osnovami in merili določenimi z družbenim dogovo- 
rom, kakor tudi s samoupravnim sporazumom, sklenjenim 
med delovnimi skupnostmi upravnih organov. 

V letu 1979 bo treba delovnim skupnostim državnih orga- 
nov v republiki zagotavljati sredstva v obsegu, ki zagotavlja 
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delavcem teh organov enak družbenoekonomski položaj, kot 
ga imajo delavci v združenem delu, upoštevaje dosežene 
rezultate pri delu. Organi, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, naj bi se z racionalnim koriščenjem vseh razpolož- 
ljivih sredstev, boljšo organizacijo in metodami dela vključe- 
vali v prizadevanja za selektivno in odgovorno porabo sred- 
stev republiškega proračuna. 

Masa sredstev za osebne dohodke je izračunana na podlagi 
predvidene porabe za leto 1978, vključujoč 5% povečanje 
sredstev za osebne dohodke delavcev iz naslova minulega 
dela ovrednoteno po družbenem dogovoru. 

Sredstva za materialne izdatke so v letu 1979 predvidoma za 
15% višja kot v letu 1978, čeprav bo znotraj posameznih 
organov potrebno zagotoviti diferencirano povečanje zaradi 
funkcij organa in aktiviranja novih poslovnih prostorov Iz 
adaptacij in najemov. 

Izračun sredstev za sklade skupne porabe delovnih skupno- 
sti za leto 1979 temelji na naslednjih predpostavkah: 

- za regres za prehrano med letom v višini 365 dinarjev 
mesečno na delavca, 

- za regres za letni dopust v višini 2200 dinarjev, 
- za izobraževanje v višini 1,5% od bruto osebnega do- 

hodka in 0,3% za skupne potrebe delavcev. 
Stroški prevoza delavcev na delo in z dela se organom 

zagotavljajo na osnovi dejanskega števila upravičencev. 
Za delo delavcev v posebnih pogojih (nadurno delo, dežur- 

stvo, nočno delo, delo na dan nedelje, državnih in republiških 
praznikov), so predvidena sredstva v višini 90,2 mio dinarjev, 
kar predstavlja v strukturi sredstev za redno dejavnost 4,12%. 
Sredstva za odpravnine so v proračunskih sredstvih zajeta s 7 
mio din ali 0,32%, višino potrebnih sredstev za jubilejne 
nagrade ocenjujemo z 11,5 mio din ali z 0,53%. 

Zaradi sprememb v zasedbi sistemizlranlh delovnih mest 
med letom se zagotavljajo v okviru redne dejavnosti posebna 
sredstva v višini 3% (45,8 mio din) od predvidenih sredstev za 
osebne dohodke v letu 1979. 

Po dosedanjih predpisih je republika zagotavljala sredstva 
za delo Vrhovnega sodišča SRS, okrožnih rednih in okrožnih 
gospodarskih sodišč in javnih tožilstev istega nivoja; sredstva 
za delo občinskih sodišč in občinskih javnih tožilstev pa so 
zagotavljale občine. Po zakonu o rednih sodiščih in o zakonu 
o javnem tožilstvu bo od 1. januarja 1979 zagotavljala sredstva 
za delo Vrhovnega sodišča SRS, višjih sodišč, Javnega tožil- 
stva SRS in višjih javnih tožilstev republika, sredsva za delo 
temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev pa občine. 

Konstituirana so naslednja višja sodišča: 
V Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru. V istih krajih bodo 

delovala tudi višja javna tožilstva. 
Reševanje zadev, ki so bile do sprejetja novega zakona v 

pristojnosti okrožnih sodišč in okrožnih javnih tožilstev v 
Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem mestu ter okrož- 
nih gospodarskih sodišč, prehaja s 1. januarjem 1979 v pri- 
stojnost temeljnih sodišč, ki jih bo financirala občina. 

Za omenjena sodišča in javna tožilstva, ki prehajajo v pri- 
stojnost občine so bila z zakonom o proračunu za leto 1978 
zagotovljena sredstva za redno dejavnost v višini 37,8 mio 
dinarjev, za posebne namene pa 3,9 mio dinarjev; skupaj torej 
41,7 mio dinarjev. Za ta znesek bi bil lahko razbremenjen 
republiški proračun za leto 1979, v primeru, če se ne bi 
povečala sredstva za novo konstituirana višja sodišča in tožil- 
stva v Celju, Kopru, Ljubljani In Mariboru v primerjavi s seda- 
njimi okrožnimi sodišči v istih centrih. Dokončni izračun po- 
trebnih sredstev za višja sodišča in tožilstva bo znan šele s 
sprejemom sistemizacije in drugih samoupravnih aktov teh 
organov. 

Indeks povečanja vseh sredstev za redno dejavnost republi- 
ških organov za leto 1979 je v primerjavi z realizacijo leta 1978 
izkazan z 119,9 in se sestoji iz 15% povečanja vseh postavk 
sredstev za redno dejavnost, 5% povečanja sredstev za 
osebne dohodke iz naslova minulega dela ovrednoteno po 
družbenem dogovoru, za kar v preteklih letih ni bilo zagotov- 
ljenih sredstev, čeprav je »družbeni dogovor o enotnih osno- 
vah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih orga- 
nov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov v SR 
Sloveniji« ter aneks k temu družbenemu dogovoru to določil. 

2. V okviru sredstev za posebne namene se zagotavljajo 
organom sredstva za izvršitev nalog, ki so povezane s funkcijo 
upravnega organa, pa se sredstva za te namene ne zagotav- 
ljajo v okviru sredstev za redno dejavnost organa. V letu 1979 

je za te namene predvideno 15% povečanje v primerjavi z 
oceno porabe v 1978. letu. 

3. Za izvrševanje programa dela in funkcij republiških vod- 
stev družbenopolitičnih organizacij in društev na nivoju repu- 
blike predvidevamo, da bo v letu 1979 znašala poraba 224,7 
mio din, kar predstavlja v primerjavi z letom 1978 15% pove- 
čanje. Sredstva predvidena v zgoraj navedenem obsegu niso 
razporejena po posameznih organizacijah in društvih, to bo 
usklajeno pred izdelavo predloga republiškega proračuna na 
osnovi programov in finančnih načrtov porabnikov teh sred- 
stev. 

4. V skladu z družbenim planom razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 je prednostna usmeritev ter uresničeva- 
nje investicijskih načrtov na področju splošne porabe dana 
tistim naložbam, ki povečujejo zmogljivosti sedanjih prostor- 
skih kapacitet in pomenijo prispevek k usposobitvi državnih 
organov za njihovo učinkovitejše delo. 

Republiški upravni organi in strokovne službe izvršnega 
sveta delujejo v nefunkcionalnih in tudi sicer neprimernih 
prostorih. Njihova prostorska razmestitev v številnih med se- 
boj oddaljenih objektih onemogoča sistematično moderniza- 
cijo dela z uvajanjem sodobnih tehničnih sredstev, njihove 
delovne povezave pa so otežene in terjajo nesorazmerno 
porabo časa in sredstev. 

Reševanje tega stanja z raznimi manjšimi adaptacijami brez 
pridobitve večjih sodobnejših poslovnih površin in z večjo 
možno koncentracijo republiške uprave nikakor ne more pri- 
spevati k osnovnim materialnim pogojem, ki bi omogočali 
zahtevano ustavno preobrazbo upravnih organov. Zato sodijo 
med prioritetne naložbe negospodarskih investicij v letu 1979 
poleg obveznosti po sprejetih odlokih, odplačila anuitet od 
najetih kreditov, za obveznosti po pogodbah, družbenih do- 
govorih in sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
zlasti investicijska vlaganja v primernejše delovne prostore in 
posodabljanje opreme. 

V okviru skupne porabe bodo v republiškem proračunu za 
leto 1979 nekatere naložbe v posamezne objekte posebnega 
družbenega pomena in sicer tiste, ki izhajajo kot obveznost iz 
sklenjenih družbenih dogovorov. 

Na podlagi prizadevanj, da se čimbolj racionalizirajo vlaga- 
nja v negospodarske investicije je po določbah zakona o 
investicijskih vlaganjih od 1978-1982 potrebno v letu 1979 
zagotoviti ca. 636,6 mio din, kar pomeni, da je indeks rasti v 
primerjavi z zagotovljenimi sredstvi za letošnje leto 146,7. Na 
podlagi navedenega zakona se bodo vsako leto zagotavljala 
sredstva v republiškem proračunu za gradnje in adaptacije 
upravnih stavb: za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
republiške upravne organe, za gradnjo in adaptacijo mejnih 
prehodov in objektov za organe notranjih zadev ter gradnje in 
adaptacije stavb za potrebe pravosodnih organov in zavodov 
za izvrševanje kazenskih sankcij. 

Za realizacijo obveznosti, ki izvirajo iz prejšnjih let po spre- 
jetih skupščinskih odlokih je potrebno zagotoviti v letu 1979 
168,6 mio din. Za realizacijo obveznosti v skladu z navedenim 
zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev 
objektov in za nabavo opreme pa bo potrebno v letu 1979 
zagotoviti skupno 284,2 mio din. 

Sredstva za odplačevanje anuitet za kredite, ki jih je najela 
SR Slovenija, se v primerjavi z letom 1978 povečujejo zaradi 
vključitve odplačila kredita, najetega za rekonstrukcijo repre- 
zentančnega objekta SR Slovenije Brdo pri Kranju. 

V okviru postavke sredstva za sprejete obveznosti po po- 
godbah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta bo 
potrebno zagotoviti v letu 1979 60,0 mio dinarjev. 

V okviru postavke »nove odločitve« republiškega prora- 
čuna za leto 1979 predvidevamo le znesek 40,0 mio dinarjev 
za kritje najnujnejših obveznosti za nepredvidena investicij- 
ska vlaganja in podražitve. 

V letu 1979 bo potrebno zagotoviti tudi 13,2 mio dinarjev za 
investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme republiških uprav- 
nih organov z modernizacijo uprave za izvedbo večjih popra- 
vil, ustreznega vzdrževanja, ter nabavo potrebne opreme. 

V letu 1978 je SR Slovenija najela kredit na podlagi določil 
odloka o financiranju programa nabave računalnika z opremo 
za Zavod SR Slovenije za statistiko v višini din 105,503.875, od 
tega znaša kredit pri Ljubljanski banki 48,269.952 din z 10% 
obrestno mero za dobo petih let, prva anuiteta zapade v 
plačilo 1. junija 1981. leta. 

5. V okviru sredstev za znanstvene dejavnosti se bodo v 
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naslednjem letu zagotavljala sredstva za financiranje dejav- 
nosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njenih 
organov, za izpolnitev pogodbenih obveznosti do mednaro- 
dnega centra za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v 
deželah v razvoju, ter za znanstvene raziskave za potrebe 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Poleg tega bo v letu 
1979 potrebno v skladu z »odlokom o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1995, oziroma za določena področja tudi do leta 2000« 
(Uradni list SRS, št. 17/78) zagotoviti tudi 8,0 mio din za delo v 
zvezi s pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije ter za delo v 
zvezi s pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 5,0 mio din. Oceniti bo potrebno 
tudi višino sredstev za sofinanciranje študijskih del plovne 
poti Donava-Sava-Soča, v kolikor ne bo ta projekt kot me- 
dnarodni, financirala federacija oziroma znanstveno-razisko- 
valna skupnost Slovenije. 

6. Za financiranje kulturno-prosvetne dejavnosti, ki izhaja 
iz funkcije organa naj bi se republiškim organom in zavodom 
zagotavljala za 15% večja sredstva kot v letu 1978 za naloge, 
ki bodo opravljene v letu 1979 na podlagi mednarodnih po- 
godb in z drugimi institucijami. 

7. Tudi v letu 1979 bo za zaščito borcev NOV in socialno 
varstvo nekaterih kategorij občanov (dimnikarji, babice, ru- 
darji) potrebno zagotoviti višja sredstva od predvidenega po- 
rasta proračunske porabe v globalu za leto 1979. V okviru 
tega namena namreč republika pokriva zakonsko določene 
obveznosti, katerih višino ni mogoče omejevati glede na do- 
voljen porast proračunske porabe v tekočem letu, ker se 
giblje v sorazmerju z gibanjem osebnih dohodkov, porastom 
življenjskih stroškov in ustreznega povečanja drugih pokoj- 
nin. 

Višina potrebnih sredstev za varstvo borcev NOV in so- 
cialno varstvo pogojuje tudi prevzem nekaterih novih obvez- 
nosti republike v letu 1979. Tu gre za obveznost do priznaval- 
nin borcem, ter za novo obveznost republike v letu 1979 do 
regresov za prevoze slepih (v letu 1978 so se sredstva za ta 
namen zagotavljala iz zveznega proračuna). 

8. V republiškem proračunu bodo zagotovljena dopolnilna 
proračunska sredstva za tiste občine, ki jim lastni viri sredstev 
za splošno porabo ne zadoščajo za izpolnjevanje nalog, opre- 
deljenih na podlagi enotnih meril in kriterijev in v obsegu, ki 
ga dopušča dosežena rast dohodka. 

Obseg sredstev za dopolnjevanje občin v letu 1979 znaša po 
začasni oceni 276,0 mio din, kar predstavlja 20% povečanje v 
primerjavi z letom 1978. Takšno povečanje je pogojeno s tem, 
da bodo občine v letu 1979 na podlagi reorganizacije pravo- 
sodnega sistema prevzele nove obveznosti, za kar bo po- 
trebno dotiranim občinam dodatno zagotavljati sredstva za te 
namene. 

9. Sredstva za financiranje »Intervencij v gospodarstvu« se 
bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1979 zagotavljala na 
podlagi: 

- družbenega plana razvpja SR Slovenije od leta 
1976-1980, ki predvideva v letu 1979 intenzivnejša vlaganja v 
poljedelstvo - predvsem v proizvodnjo sladkorne pese, ki 
predstavlja novo kulturo v SR Sloveniji ter v govedorejo, s tem 
pa tudi v povečano proizvodnjo mleka, mesa in rejo plemen- 
ske živine; 

- dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 
1976-1980, ki predvideva v letu 1979 intenzivnejši razvoj kme- 
tijstva in živilstva, kar bi imelo za posledico zadovoljitev rasto- 
čih potreb po živilskih in kmetijskih proizvodih, zagotovile bi 
se nujne rezerve hrane, zmanjševal bi se uvoz tistih kmetijskih 
proizvodov, ki jih je možno v zadostni količini pridelatidoma 
in povečal bi se izvoz hrane v nerazvite države in države v 
razvoju; 

- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije, ki 
predvideva, da bi se sredstva za tiste intervencije v gospodar- 
stvu, ki so opredeljene z zakonom, zagotavljala vsako leto v 
republiškem proračunu. 

Na podlagi navedenega se v proračunu SR Slovenije za leto 
1979 zagotavljajo sredstva za: 

- nadomestilo dela obresti Hranilno-kreditnih služb za in- 
vesticije v zasebno kmetijstvo na podlagi Zakona o nadome- 
stilih dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu; 

- premiranje mleka in pospeševanje živinoreje na podlagi 
Zakona o prispevku stabilizacijskemu skladu za živinorejo ter 

Zakona o ukrepih SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje 
mleka, vendar bodo vloženi vsi napori, da se za te funkcije 
pridobijo drugačne oblike zagotavljanja sredstev in financira- 
nja. 

- sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb na podlagi 
družbenega dogovora o organizaciji kmetijske pospeševalne 
službe in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega in 
sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov; 

- sofinanciranje dejavnosti Zavoda za pogozdovanje in 
melioracijo Krasa na podlagi družbenega dogovora o skup- 
nem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena na kraškem gozdnogospodarskem območju; 

- pokrivanje premij za uvajanje proizvodnje sladkorne 
pese, kompenzacij za izpad sredstev za nadomestila pri ulovu 
morskih rib, pokrivanje obveznosti do vzdrževanja narodnih 
parkov in drugih znamenitosti nacionalnega pomena v SR 
Sloveniji na podlagi določil družbenega plana razvoja SR 
Slovenije v obdobju od leta 1976-1980; 

- kurzni riziko pri kreditih Mednarnodne banke za kmetij- 
stvo na podlagi 21. člena družbenega plana SFRJ za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju od 1976-1980 leta; 

- na podlagi istega dogovora tudi za kompenzacije v po- 
trošnjo hrane (mleko, meso), dokler se ne izvrši prenos v 
potrošnjo oziroma maloprodajne cene; 

- blagovne rezerve na podlagi Zakona o republiških bla- 
govnih rezervah; 

- sofinanciranje razvojnih programov na manj razvitih ob- 
močjih v SR Sloveniji na podlagi Zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji; 

- sofinanciranje razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom 
na podlagi dogovora o medsebojnih odnosih pri urejanju cen 
med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov 
in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, ki naj bi bil 
sprejet ob koncu tega leta; 

- sofinanciranje programa solidarnosti z neuvrščenimi dr- 
žavami in državami v razvoju na podlagi Zakona o skladu 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju; 

- pokrivanje vseh obveznosti SR Slovenije, ki so bile nanjo 
prenesene na podlagi »Zakona o prenosu sredstev, pravic in 
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike 
in avtonomni pokrajini.« 

Za zgoraj navedene obveznosti bi bilo potrebno zagotoviti v 
letu 1979 za 1.105,7 mio din sredstev in sicer za: 

- intervencije v kmetijstvo v višini 282,4 mio din, 
- kompenzacije v potrošnjo hrane in blagovne rezerve v 

višini 504,2 mio din, 
- ostale intervencije v gospodarstvu na ravni SRS v višini 

103,9 mio din ter za 
- zakonske in pogodbene obveznosti do federacije v visim 

215,2 mio din. 
Tako bi SR Slovenija v letu 1979 uresničila obveznosti 

opredeljene s srednjeročnim planom razvoja SR Slovenije za 
leto 1979 in zastavljale cilje na področju pospeševanja kme- 
tijstva in živilstva. 

V jeseni bo v Skupščini SR Slovenije v obravnavi osnutek 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v 
potrošnjo hrane, ki naj bi uresničil z družbenim planom ra- 
zvoja zastavljene obveznosti republike na področju kmetijstva 
in živilstva. V skladu z določili osnutka navedenega zakona se 
sredstva za intervencije v kmetijstvu in kompenzacije ne bi 
več zagotavljala v proračunu SR Slovenije, ampak bi se vodila 
na posebnem skladu, neodvisno od proračuna. Financiranje 
in viri sredstev še niso točno opredeljeni; predvideno je, da bi 
se za financiranje intervencij v kmetijstvu in kompenzacij v 
potrošnjo hrane uporabljala le sredstva od 1% republiškega 
davka iz osebnega dohodka. 

10. V skladu z določilom in pooblastilom v 36. členu Za- 
kona o proračunu SR Slovenije za leto 1978 je SR Slovenija 
pri temeljni banki najela dve posojili v skupnefm znesku 228,2 
mio din za izpolnitev obveznosti iz leta 1977 na podlagi 
Dogovora o premijah in kompenzacijah za določene kmetij- 
ske in prehrambene proizvode (Uradni list SFRJ, št. 35 in 
61/77) ter Zakona o kompenzacijah proizvajalcem umetnih 
gnojil (Uradni list SFRJ, št. 58/77). Pogoji kredita (obrestna 
mera in rok vračila) bodo določeni skladno z veljavnim skle- 
pom o višini obrestnih mer za posamezne vrste kreditov, 

40 
K 

poročevalec 



depozitov in hranilnih vlog, ko bo sklenjen samoupravni spo- 
razum bank z območja SR Slovenije o kreditih, ki jih daje 
Narodna banka Slovenije temeljnim bankam iz denarnih sred- 
stev SR Slovenije, ki so bila na podlagi odloka o prenosu 
denarnih sredstev SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 21/77) 
prenesena v depozit pri Narodni banki Slovenije. 

Predvidevamo, da bo potrebno za odplačilo prvega obroka 
najetega posojila v skupnem znesku 228,2 mio din, v prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1979 zagotoviti sredstva v višini ca.a 
68,5 mio din. 

11. Na osnovi 34. člena zakona o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list 
SRS, št. 39/74 in 4/78) se izloča določen del prihodkov prora- 
čuna v tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva 
se tekom leta uporabljajo za financiranje odhodkov, za katere 
v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa niso zagotov- 
ljena v zadostnem obsegu. 

12. V skladu z določili 36. in 37. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) se izloča vsako leto naj- 
manj 1% skupnih letnih prihodkov proračuna v sredstva re- 
zerve SR Slovenije in se uporabljajo za pokritje obveznosti v 
skladu z 39. členom navedenega zakona 

GLOBALNA PRIMERJALNA OCENA PORABE 
v mio din 

Namen porabe 
v letu 

1978 1979 Indeks 
- Dejavnost organov 

družbenopolitičnih skupnosti in 
druž. političnih organizacij 
- Investicijsko vzdrževanje in 

nove naložbe 
- Varstvo borcev NOV in socialno 

varstvo določenih kategorij 
občanov 

- Dopolnilna sredstva občinam 
- Intervencije v gospodarstvo 

(pospeševanje kmetijstva, 
kompenzacije v proizvodnjo in 
potrošnjo hrane, blagovne rezerve 
in obveznosti iz prenosa 
neproračunske bilance federacije) 
- Obvezna in proračunska 

rezerva ter odplačilo kreditov 

2.458,8 2.938,1 119,5 

433,8 636,6 146,7 

808,8 
230,0 

950,0 
276,0 

117,5 
120,0 

1.178,0 1.105,7 93,9 

135,2 161,7 119,6 
SKUPAJ 5.244,66.068,1 115,7 
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Razširjen dnevni red sej zborov 
Skupščine SR Slovenije 
30. oktober 1978 

Dnevni red seje Zbora zdruL 

ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki sta 
sklicani za ponedeljek, 30. ok- 
tobra 1978, je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka zakona o spre- 
membi zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu (ESA 130); 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so 18. oktobra 1978 najprej na 
skupnem zasedanju poslušali 

uvodno obrazložitev k poroči- 
lu o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje proble- 
matike na področju zaposlo- 
vanja v Socialistični republiki 

- predloga zakona o ratifi- 
raciji sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (YU 
1611, 1612, 1613 in 1614), z 
dne 26. julija 1978 (ESA 128); 

- predloga zakona o ratifi- 
raciji sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (YU 
1616), z dne 23. avgusta 1978 
(ESA 129). 

Sloveniji, k poročilu o izvaja- 
nju sklepov in priporočil za re- 
ševanje problematike zapo- 
slovanja naših delavcev v tu- 
jini, za postopno vračanje de- 

lavcev z dela iz tujine in za 
njihovo vključevanje v zapo- 
slitev v Socialistični republiki 
Sloveniji za leto 1977 in k in- 
formaciji o izpolnjevanju po- 

gojev, ob katerih smejo orga- 
nizacije združenega dela po- 
šiljati svoje delavce na izvaja- 
nje investicijskih in podobnih 
del v tujino, ki jo je podal An- 
drej Grohar, član izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za delo. 

Vsi trije zbori so po razpra- 
vah na ločenih sejah sprejeli 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje proble- 
matike zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini, za postopno 
vračanje delavcev z dela iz tuji- 
ne in za njihovo vključevanje v 
zaposlitev v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji za leto 1977. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin pa sta sprejela 
sklepa tudi ob obravnavi: 
- poročila o izvajanju skle- 

pov in priporočil za reševanje 
problematike na področju za- 
poslovanja v Socialistični re- 
publiki Sloveniji; 
- informacije o izpolnjeva- 

nju pogojev, ob katerih smejo 
organizacije združenega dela 
pošiljati svoje delavce na izva- 
janje investicijskih in podob- 
nih del v tujino. Sklepe objav- 
ljamo na strani 43/45. 

Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor sta na skupnem za- 
sedanju poslušala še uvodno 
obrazložitev k poročilu o izva- 
janju zakona o pravnem polo- 
žaju verskih skupnosti v SR 
Sloveniji, ki jo je podal Stane 
Kolman, predsednik Komisije 
SRS za odnose z verskimi 
skupnostmi. 

Po razpravi na skupnem za- 
sedanju sta zbora sprejela sta- 
lišča, ki jih objavljamo na stra- 
ni 43. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta na 
ločenih sejah sprejela: 

sklep ob obravnavi informa- 
cije o pogojih za pridobivanje 
dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki zaposluje pre- 
težno ženske. Sklep zbora 
združenega dela objavljamo 
na strani 4 5 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta sprejela., 

- predlog za izdajo zakona 
o skladih skupnih rezerv s te- 
zami za osnutek zakona; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah posa- 
meznih določb nekaterih repu- 
bliških zakonov v zvezi s po- 
stopkom za pridobitev lokacij- 
skega dovoljenja; 

- predlog odloka o potrditvi 
dogovora o načinu razdelitve 

temeljnega davka od prometa 
proizvodov, plačanega pri 
uvozu proizvodov in temeljne- 
ga davka od proizvodov plača- 
nega za proizvode, katere Ju- 
goslovanska ljudska armada 
nabavlja za svoje potrebe; 

- predlog odloka o pristopu 
SR Slovenije k dogovoru o us- 
klajevanju temeljev politike 
obdavčevanja meničnih kredi- 
tov in o izdajanju enotnih me- 
ničnih golic ter njihovem daja- 
nju v obtok. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

- osnutku zakona o načinu 
zagotavljanja, obsegu in na- 
menih dodatnih obratnih sred- 
stev za določene organizacije 
združenega dela v Socialistič- 
ni republiki Črni gori. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa nista dala so- 
glasja k: 

- osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o spremembi kratkoročnih 
kreditov, danih Jugoslovanski 
kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o kompleksnem pre- 
ventivnem varstvu delovnih 
ljudi, ki ga objavljamo na stra- 
ni 46 

- predlog zakona o združe- 
vanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice 

- soglasje k osnutku zako- 
na o izdelavi in prodaji prilož- 
nostnega zlatega in srebrnega 
kovanega denarja. 

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

- predlog odloka o objavi 
imenovanja Emila Rojca za 
predsednika Republiškega 
sveta za vzgojo in izobraževa- 
nje; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Tatjane Hacin namestnice 
javnega pravobranilca SR Slo- 
venije; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju Tatjane Hacin za na- 
mestnico javnega tožilca v SR 
Sloveniji; 

- predlog odloka imeno- 
vanju Jožeta Gregoriča za na- 
mestnika javnega pravobranil- 
ca SR Slovenije; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Svitoslava Vižintina sodni- 
ka Okrožnega sodišča v Novi 
Gorici. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
18. oktobra 1978 

Na skupnem zasedanju Zbora občin Družbenopolitič- 
nega zbora so razpravljali: Franc Kimovec-Žiga, Milan 
Kučan, Majda Meštrov, Giovani Maglioranza, Lojze Cepuš, 
Tilka Kus in Ludvik Golob. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Pavel Trstenjak, Majda Grzetič, Tilka Blaha, Senka Na- 

mar, Zora Mikuš, Rudolf Leiner, Marko Pogačnik, Andrej 
Škerlavaj, Draga Žagar, Ivan Kunčič, Vitko Roš, Rado 
Miklič, Ivan Kogovšek, Janko Muraus, Franc Mali, Ivica 
Kavčič, Franc Korošec, Jože Slaček, Danilo Bratina, 
Zdravko Gruden, Franc Cvetko, Franc Križnar, Mujaga 
Haskič, Anton Jelenko, Majda Lindič, Roni Nemec, Alojz 
Roškar, Jože Kovač, Lojze Skok, Milica Ozbič, Miroslav 
Brečko. 

Zbor občin 
Edo Gaspari, Stanislav Polanič, Franc Vončina, Peter 

Tulipan, Davorin Bizjak, Franc Godina, Martin Zakonjšek, 
Marija Mlinarič, Tatjana Žgajnar, Dragica Larnsak, 
Francka Vidovič, Dragan Mozetič, Franc Kmetič, Viljem 
Petek. 

Družbenopolitični zbor 
Štefanija Žagmeister, Lojzka Čotar, Majda Gaspari, 

Geza Bačič, Tone Kovič, Marija Aljančič, Jože Globačnik. 
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STALIŠČA 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na seji 
Zbora občin in na seji Družbenopolitič- 
nega zbora dne 18; oktobra 1978 obrav- 
navala poročilo o izvajanju zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v 
SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, in je na podlagi 345. člena 
in pete alinee 348. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije, drugega od- 
stavka 72. člena, pete alinee 76. člena in 
245. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela 

STALIŠČA 

1. Skupščina SR Slovenije na podlagi 
razprav v delegacijah temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter ob- 
činskih skupščinah in iz razprav in ocen 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije in nekaterih samoupravnih intere- 
snih Skupnosti ter pristojnih državnih or- 
ganov ugotavlja, da je zakon o pravnem 
položaju verskih skupnosti ustrezna 
pravnopolitična podlaga za urejanje ra- 
zmerij med samoupravno socialistično 
družbo in verskimi skupnostmi, ker so 
načela, na katerih je zgrajen, delovni lju- 
dje in občani sprejeli kot obliko in način 
uveljavitve svojih interesov ter jim s svo- 
jim spoštovanjem dali praktično in zgo- 
dovinsko potrditev. Na njegovi podlagi se 
v Socialistični republiki Sloveniji razvija- 
jo družbeni odnosi in praksa, ki omogoča 
in zagotavlja uresničevanje ustavnih pra- 
vic človeka o svobodi veroizpovedi in na- 
čel o ločitvi države od cerkve ter uveljav- 
ljanje politike organiziranih socialističnih 
sil do religije in cerkve, na katerih teme- 
ljijo ti odnosi vse do časa NOB in sociali- 
stične revolucije. 

Skupščina SR Slovenije sprejema 
osnovne ugotovitve iz poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju zakona o pravnem položaju ver- 
skih skupnosti v SR Sloveniji in ocenjuje 
odnose med samoupravno socialistično 
družbo ter verskimi skupnostmi kot do- 
bre ne glede na posamezne primere ne- 
razumevanja in še posebej nesprejema- 
nja njegovih družbenih smotrov in idej- 
nopolitičnih izhodišč. Doslednost pri 
uresničevanju zakona o pravnem položa- 
ju verskih skupnosti v SR Sloveniji je 
pomembno prispevala k urejenosti od- 

nosov med samoupravno socialistično 
družbo in verskimi skupnostmi ter k 
uspešnemu preseganju zgodovinskih ra- 
zlogov in iz njih izvirajočih okoliščin, ki 
so omogočale poskuse preprečevati ver- 
nikom, da bi se aktivneje vključevali v 
skupne družbene politične in samou- 
pravijalske napore za skupno urejanje 
družbenoekonomskih, socialnih in dru- 
gih vprašanj skupnega življenja, dela in 
razvoja na samoupravnih osnovah. K te- 
mu je prispevalo tudi ravnanje večine 
verskih skupnosti, katerih dejavnost se je 
od sprejema zakona odvijala pretežno v 
okvirih, ki so opredeljeni z ustavo in za- 
konom. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja 
velik pomen, ki ga za izvajanje zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v SR 
Sloveniji in za urejanje odnosov z verski- 
mi skupnostmi imajo komisije za odnose 
z verskimi skupnostmi. Zato poudarja 
potrebo po večji zavzetosti in dejavnosti 
teh komisij, ki bodo morale v prihodnje 
še bolj dosledno, odgovorno in hitreje 
pripravljati rešitve za vsa tista konkretna 
vprašanja', ki nastajajo v odnosih med 
družbeno skupnostjo in verskimi skup- 
nostmi in ki so pomembne za uresničitev 
ustavnih načel ter določil zakona o prav- 
nem položaju verskih skupnosti v SR 
Sloveniji. Aktivnejše morajo v bodoče sa- 
me ali v sodelovanju z drugimi organi 
posegati v urejanje teh razmerij, kadar 
bodo ugotovile poskuse urejanja posa- 
meznih vprašanj ali uveljavljanja posa- 
meznih interesov na načine in z metoda- 
mi, ki niso skladne z zakonskimi norma- 
mi in zato ogrožajo uveljavljanje načel 
politike organiziranih socialističnih sil do 
cerkve in religije ter kršijo pravice člove- 
ka do svobode veroizpovedi, ki jih zago- 
tavlja ustava. Naša družba verskim skup- 
nostim ne postavlja pogojev za svobodo 
njihovega delovanja v verskih in cerkve- 
nih zadevah, terja pa od njih, da dosle- 
dno spoštujejo ustavnost in zakonitost. 
Skupščina SR Slovenije poudarja, da je 
dosledno uresničevanje zakona o prav- 
nem položaju verskih skupnosti. v SR 
Sloveniji ter družbenopolitičnih smotrov 
in izhodišč na tem področju v skupnem 
interesu vse naše družbe in je zato skup- 
na tudi odgovornost. Zaradi še bolj do- 
slednega in celovitega uveljavljanja 
ustavne vloge občin, ki imajo tudi z zako- 
nom o pravnem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji posebej opredeljene 
naloge na tem področju v celoti svojih 

ustavnih funkcij, pravic in odgovornosti, 
je posebej pomembno aktivno delovanje 
komisij za odnose z verskimi skupnostmi 
pri skupščinah občin. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je za uveljavljanje načel politike socia- 
lističnih sil do cerkve in religije, za ureja- 
nje razmerij med družbeno skupnostjo in 
verskimi skupnostmi, za uresničevanje 
pravic človeka in za preprečevanje zlorab 
vere v politične namene največjega po- 
mena neposredna družbenopolitična in 
samoupravljalska aktivnost delovnih lju- 
di in občanov, ki tudi vsa vprašanja, ki 
nastajajo na tem področju, čedalje bolj 
uspešno rešujejo skupaj kot sestavino 
skupnega življenja na podlagi svojih sa- 
moupravnih pravic in odgovornosti tam, 
kjer ta vprašanja nastajajo in tako posto- 
poma ukinjajo potrebo po arbitriranju 
predstavnikov verskih skupnosti ali dr- 
žavnih organov. Takšen način reševanja 
teh vprašanj najbolj učinkovito zožuje 
možnosti za sovražno delovanje skrajno 
reakcionarnih posameznikov tudi znotraj 
rimskokatoliške cerkve in drugih verskih 
skupnosti ter njihovo povezovanje s poli- 
tično emigracijo in nazadnjaškimi silami 
v svetu. Zato Skupščina SR Slovenije 
poudarja pomen delovanja koordinacij- 
skih odborov za urejanje razmerij med 
samoupravno družbo in verskimi skup- 
nostmi pri občinskih konferencah SZDL 
ter priporoča, da se ustanovijo čimprej 
tudi pri krajevnih organizacijah SZDL 
ustrezne oblike dela, ki naj s sekcijskim 
načinom delovanja omogočijo učinkovit 
vpliv in odgovornost delovnih ljudi in ob- 
čanov za urejanje teh vprašanj. 

4. Razprava v delovnih telesih skup- 
ščine v delegacijah, v temeljnih samou- 
pravnih skupnostih in organizacijah, v 
samoupravnih interesnih skupnostih ter 
v družbenopolitičnih organizacijah in 
upravnih organih o poročilu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju zakona o pravnem položaju ver- 
skih skupnosti v SR Sloveniji je opozorila 
na nekatera nerešena konkretna vpraša- 
nja in probleme, zlasti s področja davčne 
in urbanistične politike, tiska, interesne- 
ga organiziranja in druga, pa tudi na ne- 
katere pomanjkljive normativne rešitve. 
Zato Skupščina SR Slovenije nalaga 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da skupaj z upravnimi in drugimi organi 
ta vprašanja prouči in predlaga oziroma 
sprejme ustrezne rešitve. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlova- 
nja v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije je na 7. seji dne 18. oktobra 
1978 obravnaval poročilo o izvajanju 

sklepov in priporočil za reševanje pro- 
blematike na področju zaposlovanja v 
Socialistični republiki Sloveniji in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela sprejema po- 
ročilo o izvajanju sklepov in priporočil za 
reševanje problematike na področju za- 
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poslovanja v Socialistični republiki Slo- 
veniji skupaj z ugotovitvami in predlogi 
odbora za družbenoekonomske odnose. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
so sklepi in priporočila za reševanje pro- 
blematike na področju zaposlovanja v SR 
Sloveniji še vedno aktualna ter jih je po- 
trebno še dosledneje uresničevati, ker še 
niso povsem uresničena. 

3. Zbor združenega dela priporoča or- 
ganizacijam združenega dela in drugim 
samoupravnim organizacijam in skupno- 
stim, da se za hitrejše in bolj učinkovito 
razreševanje problematike na področju 
zaposlovanja še bolj dosledno zavzemajo 
za racionalnejše in produktivnejše zapo- 
slovanje kot enega temeljnih pogojev za 
dvig produktivnosti dela. Ob prizadeva- 
njih za uresničevanje v Skupščini SR Slo- 
venije sprejete politike glede zaposlova- 
nja v SR Sloveniji, naj organizacije zdru-, 
ženega dela iz razvitejših območij v pri- 
hodnje v še večji meri združujejo delo in 
sredstva z organizacijami združenega 
dela z manj razvitih območij. Pospešiti je 
potrebno proces glede izvajanja družbe- 
nega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja o minimalnih standar- 
dih za življenjske in kulturne razmere pri 
zaposlovanju delavcev, ker se v zvezi s 
tem sprejeta politika Skupščine SR Slo- 
venije še vse prepočasi uresničuje. 

Zbor občin 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 7. seji dne 18. oktobra 1978 ob obrav- 
navi poročila o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje problematike na 
področju zaposlovanja v SR Sloveniji na 
podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 
242. členom in 2. odstavkom 237. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

sprejema poročilo o izvajanju sklepov in 
priporočil za reševanje problematike na 
področju zaposlovanja v SR Sloveniji, 
ugotovitve in zaključke, ki izhajajo iz tega 
poročila z dopolnitvami oziroma spre- 
membami, ki jih predlaga odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, kakor 
tudi ugotovitve, mnenja, predloge in sta- 
lišča omenjenega odbora iz poročila z 
dne 6. 10. 1978, poročil skupin delegatov 
in iz razprave delegatov na seji zbora. 

2. Zbor občin ugotavlja,'da so sklepi in 
priporočila za reševanje problematike na 
področju zaposlovanja v SR Sloveniji še 
vedno aktualni ter jih je potrebno še do- 
sledneje uresničevati. 

3. Za hitrejše in doslednejše uresniče- 
vanje sklepov in priporočil in s tem dolo- 
čene politike Skupščine SR Slovenije na 
tem področju, Zbor občin priporoča or- 
ganizacijam združenega dela, da še v 

večji meri ustanavljajo obrate na manj 
razvitih območjih in da za te obrate sprej- 
mejo razvojne programe, kar bo vplivalo 
tudi na hitrejše zaposlovanje. 

Ob ugotovitvi, da se na področju zapo- 
slovanja vse prepočasi ustanavljajo ob- 
činske skupnosti za zaposlovanje, zbor 
priporoča delovnim ljudem in občanom v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, družbenopolitičnim organi- 
zacijam in drugim zainteresiranim druž- 
benim dejavnikom v občinah, da podvza- 
mejo vse, da se vsaj do konca leta 1978 v 
vseh občinah v SR Sloveniji ustanovijo 
občinske skupnosti za zaposlovanje, že 
ustanovljene pa čimbolj afirmirajo za hi- 
trejše in bolj učinkovito reševanje pro- 
blematike na področju zaposlovanja, zla- 
sti tudi za načrtnejše, racionalnejše in 
produktivnejše zaposlovanje. S tem se 
bodo uresničevale tudi določbe družbe- 
nega dogovora o temeljih skupne politi- 
ke zaposlovanja v SFR Jugoslaviji in do- 
ločbe družbenega dogovora o minimal- 
nih standardih za življenjske in kulturne 
razmere pri zaposlovanju delavcev, ki se 
dosedaj uresničujejo prepočasi. 

4. Zbor občin priporoča občinskim 
skupščinam v SR Sloveniji, da obravna- 
vajo omenjeno poročilo o izvajanju skle- 
pov in priporočil skupaj s poročilom o 
problematiki zaposlovanja v občini in da 
po potrebi zadolžijo odgovorne družbe- 
ne dejavnike za hitrejše reševanje te pro- 
blematike. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročita 
o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših 
delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo 
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1977 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 7. seji dne 18. oktobra 
1978 obravnaval poročilo o izvajanju 
sklepov in priporočil za reševanje pro- 
blematike zaposlovanja naših delavcev 
v tujini, za postopno vračanje delavcev 
z dela iz tujine in za njihovo vključeva- 
nje v zaposlitev v Socialistični republiki 
Sloveniji za leto 1977 in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela sprejema po- 
ročilo o izvajanju sklepov in priporočil za 
reševanje problematike zaposlovanja na- 
ših delavcev v tujini, za postopno vrača- 
nje delavcev z dela iz tujine za njihovo 
vključevanje v zaposlitev v Socialistični 
republiki Sloveniji ter mnenja in ugotovi- 
tve odbora za družbenoekonomske od- 
nose in komisije za mednarodne odnose. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
so sklepi in priporočila Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1976 za postopno vrača- 
nje delavcev z dela v tujini in za njihovo 
ponovno vključevanje v zaposlitev v SR 
Sloveniji še vedno aktualna in da so ak- 
tualna tudi stališča Družbenopolitičnega 
zbora izleta 1977. Uresničevanje sklepov 

in priporočil je dolgoročen proces in traj- 
na naloga vseh odgovornih subjektov v 
SR Sloveniji. Zato naj se organizacije 
združenega dela, druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, Gospodarska 
zbornica Slovenije ter vsi drugi zaintere- 
sirani subjekti, še bolj angažirajo za ure- 
sničevanje v Skupščini SR Slovenije 
sprejete politike za postopno vračanje 
delavcev z dela v tujini in za njihovo po- 
novno vključevanje v zaposlitev v SR Slo- 
veniji. Pri tem naj to problematiko vklju- 
čujejo v svoje razvojne programe in pla- 
ne, predvsem pa ustvarjajo pogoje za za- 
poslovanje na manj razvitih in obmejnih 
območjih. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 7. seji dne 18. oktobra 1978 ob obrav- 
navi poročila o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje problematike za- 
poslovanja naših delavcev v tujini, za 
postopno vračanje delavcev z dela iz 
tujine in za njihovo vključevanje v zapo- 
slitev v SR Sloveniji za leto 1977 na 
podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 
242. členom in 2. odstavkom 237. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sprejema poročilo o izvajanju sklepov in 
priporočil za reševanje problematike za- 
poslovanja naših delavcev v tujini, za po- 
stopno vračanje delavcev z dela iz tujine 
in za njihovo vključevanje v zaposlitev v 
SR Sloveniji za leto 1977 ter ugotovitve, 
mnenja, stališča in predloge, ki izhajajo 
iz poročil odbora za družbenoekonom- 
ske odno$e in razvoj z dne 18. 7. 1978 in 
6. 10. 1978 ter iz poročila komisije za 
mednarodne odnose z dne 11. 10. 1978, 
kakor tudi iz pismenih prispevkov skupin 
delegatov ter razprave delegatov na seji 
zbora. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so sklepi in 
priporočila Skupščine SR Slovenije za 
postopno vračanje delavcev z dela v tuji- 
ni in za njihovo ponovno vključevanje v 
zaposlitev v SR Sloveniji še vedno aktual- 
ni in da so aktualna tudi stališča in pred- 
logi Družbenopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije iz leta 1977. 

Uresničevanje omenjenih sklepov in 
priporočil je dolgoročen proces in trajna 
naloga vseh odgovornih družbenih de- 
javnikov v SR Sloveniji; zato naj organi- 
zacije združenega dela, druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, ob- 
činske skupščine, družbenopolitične or- 
ganizacije, Gospodarska zbornica Slove- 
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nije, znanstveno-raziskovalne inštitucije 
in vsi zainteresirani družbeni dejavniki 
posvetijo še večjo skrb za izvajanje v 
Skupščini SR Slovenije določene politike 
za postopno vračanje delavcev z dela v 
tujini in za njihovo ponovno vključevanje 
v zaposlitev v SR Sloveniji tudi s pomočjo 
ustreznejše in usklajene evidence, ki jo je 
potrebno ustvariti in's pomočjo čimbolj- 
šega informiranja naših delavcev na tu- 
jem. Zato morajo to problematiko vklju- 

čevati v svoje razvojne plane in progra- 
me, pri tem pa predvsem ustvarjati večje 
možnosti za zaposlovanje na manj razvi- 
tih in obmejnih območjih. Problematika 
postopnega vračanja delavcev z dela v 
tujini se mora odražati tudi pri štipendi- 
ranju in sprejemanju davčne in carinske 
politike ter pri reševanju vprašanj v tujini 
pridobljenih kvalifikacij. 

3. Zbor občin priporoča občinskim 
skupščinam v SR Sloveniji, zlasti tistim, 

ki jih ta problematika neposredno priza- 
deva, da obravnavajo problematiko za- 
poslovanja naših delavcev v tujini in za 
.njihovo postopno vračanje ter zaposlo- 
vanje doma, pri čemer naj analizirajo 
predvsem stanje v občini ter podvzamejo 
konkretne ukrepe, da se bo izvajala in 
uresničevala v SR Sloveniji določena po- 
litika na tem področju, tam, kjer tega še 
niso storili, pa naj oblikujejo za ta namen 
tudi ustrezne komisije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informa- 
cije o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati 
svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del v tujino 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 7. seji dne 18. oktobra 
1978 obravnaval informacijo o izpolnje- 
vanju pogojev, ob katerih smejo organi- 
zacije združenega dela pošiljati svoje 
delavce na izvajanje investicijskih in 
podobnih del v tujino in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela sprejema in- 
formacijo o izpolnjevanju pogojev ob ka- 
terih smejo organizacije združenega dela 
pošiljati delavce na izvajanje investicij- 
skih in podobnih del v tujino ter mnenja 
in ugotovitve odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in komisije za mednaro- 
dne odnose. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 

so se z zakonsko ureditvijo problematike 
pošiljanja delavcev na delo v tujino ra- 
zmere na tem področju uredile. Kljub te- 
mu pa še niso odpravljene vse po- 
manjkljivosti na tem področju, zato bo 
potrebno še naprej posvečati pozornost 
zlasti samoupravni organiziranosti in 
zdravstvenemu varstvu delavcev, ki dela- 
jo v tujini. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj prouči vse predloge in pripombe da- 
ne v razpravi na seji zbora in sejah delov- 
nih teles ter predlaga v zvezi s tem 
ustrezne spremembe predpisov na tem 
področju. 

Zbor občin 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 7. seji dne 18. oktobra 1978 ob obrav- 
navi informacije o izpolnjevanju pogo- 
jev, ob katerih smejo organizacije zdru- 
ženega dela pošiljati svoje delavce na 
izvajanje investicijskih in podobnih del 
v tujino na podlagi 1. odstavka 244. čle- 
na v zvezi z 242. členom in 2. odstavkom 

237. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

sprejema informacijo o izpolnjevanju po- 
gojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega dela pošiljati svoje delavce 
na izvajanje investicijskih in podobnih 
del v tujino ter mnenja, stališča in predlo- 
ge, ki izhajajo iz poročil odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj z dne 
18. 7. in 6. 10. 1978 ter komisije za me- 
dnarodne odnose z dne 11. 10. 19/8. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so se z 
zakonsko ureditvijo problematike poši- 
ljanja naših delavcev na delo v tujino 
razmere na tem področju zadovoljivo 
uredile. Kljub temu pa še niso odpravlje- 
ne vse pomanjkljivosti; zato bo potrebno 
še naprej posvečati pozornost zlasti sa- 
moupravni organiziranosti in zdravstve- 
nemu varstvu naših delavcev, ki delajo v 
tujini. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize pogojev za 
pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki zaposluje pretežno žen- 
ske, ter proučitev potrebe in utemeljenost za sistemske rešitve 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 7. seji dne 18. oktobra 
1978 obravnaval analizo pogojev za pri- 
dobivanje dohodka v organizacijah 
združenega dela, ki zaposlujejo pretež- 
no ženske, ter proučitev potrebe in ute- 
meljenosti za sistemske rešitve in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
na podlagi predložene analize pogojev 
za pridobivanje dohodka v organizacijah 

združenega dela, ki zaposlujejo pretežno 
ženske, še ni mogoče odločati o siste- 
matskih rešitvah v zvezi s to problemati- 
ko. Zato šteje analizo le kot prispevek k 
obravnavi omenjene problematike. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
je potrebno problematiko delovnih orga- 
nizacij, v katerih so zaposlene predvsem 
ženske, obravnavati celovito. Zato pripo- 
roča Republiški konferenci SZDL Slove- 
nije, da v okviru obravnave družbenoeko- 
nomskega položaja delavke v združenem 
delu osvetli celoten splet vprašanj v zvezi 
s problematiko zaposlovanja žensk ozi- 
roma z njihovim družbenoekonomskim 
položajem. Pri tem naj bodo izražena 

mnenja, ugotovitve in predlogi v razpravi 
na zboru in odboru za družbenoekonom- 
ske odnose, prispevek k obravnavi te 
problematike na republiški konferenci 
SZDL Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi kompleksno analizo ter na 
podlagi nje izdela predloge sistemskih 
rešitev. Pri tem naj upošteva vse pripom- 
be, predloge in mnenja, ki so bila izraže- 
na v razpravah na zboru in v delovnih 
telesih ter v sodelovanju s pristojnimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi in 
strokovnimi institucijami pristopi tudi k 
izdelavi metodologije za spremljanje bio- 
loške reprodukcije. 
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Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o komplek- 
snem preventivnem varstvu delovnih ljudi 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 7. seji dne 18. oktobra 
1978 obravnaval informacijo o komplek- 
snem preventivnem varstvu delovnih 
ljudi in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela sprejema in- 
formacijo o kompleksnem preventivnem 

varstvu delovnih ljudi kot tudi v njej nave- 
dene zaključke ter mnenja in ugotovitve 
odbora za družbenoekonomske odnose. 

2. Zbor združenega dela priporoča 
vsem organizacijam združenega dela, da 
v večji meri uveljavijo programiranje o 
izvajanju, izboljšanju ter pospeševanju 
varstva pri delu in da v svojih planih pre- 
dvidijo ukrepe in sredstva za popolnejše 
zagotavljanje varnih delovnih razmer in 
varnega delovnega in življenjskega oko- 
lja delavcev. 

3. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
predložena informacija obravnava le 
izvajanje zakona o varstvu pri delu in v 
zvezi s tem varstvo delavcev, ne pa kom- 
pleksnega preventivnega varstva delov- 
nih ljudi. Zato naj Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pripravi informacijo, ki bo 
zajela celovito varstvo delovnih ljudi. Pri 
tem naj Izvršni svet upošteva mnenja, 
predloge in stališča, ki so bila izražena v 
razpravi na seji zbora in odbora za druž- 
benoekonomske odnose. 

Osnutek zakona o sodnih 
taksah (ESA-77) 

Novo ureditev sodnih taks vanjski stavbi, ki je postavljena 
narekuje nova organizacija re- na družbenem ali na zaseb- 
dnih sodišč, potreba poeno- nem zemljišču in za vknjižbo 
stavitve določb sedanjega za- zastavne pravice denarnih za- 
kona in nekatere nove rešitve, vodov, organizacij združenega 
ki jih terja sodna praksa. dela, samoupravnih interesnih 

Določbe zakona so razvr- skupnosti ter drugih organiza- 
ščene v sedem poglavij. V , cij in skupnosti za gradnjo, 
splošnih določbah so našteti adaptacijo ali nakup stano- 
sodni postopki, v katerih se vanj, stanovanjskih hiš in go- 
plačujejo takse, opredeljen je spodarskih poslopij, oprosti- 
taksni zavezanec, določeno, tve, priznane po posebnih za- 
kdaj taksna obveznost nasta- konih, pa zajema s splošno 
ne, kako se takse plačujejo in klauzulo. Sodna oprostitev pa 
kdaj zastara pravica, zahtevati temelji na potrdilu o premo- 
plačilo sodne takse. V osnutku ženjskem stanj, ki ga mora 
zakona je upoštevano stališče, predložiti stranka, ki prosi za 
dano v razpravi o predlogu za oprostitev. Na novo osnutek 
izdajo zakona, da se taksa pla- zakona predvideva, da si sodi- 
čuje v kazenskem postopku za šče lahko tudi po uradni dolž- 
vsa kazniva dejanja, ki se pre- nosti priskrbi podatke, na pod- 
ganjajo na zasebno tožbo ter lagi katerih odloči o oprostitvi, 
pripomba, da za sodno odloč- V poglavju o ugotovitvi vre- 
bo nastane takšna obveznost dnosti (3. poglavje) so poeno- 
takrat, ko je obravnavana zak- tene določbe o ugotovitvi vre- 
Ijučena. V 8. členu je poudarje- dnosti. Dolžnost sodišča, da 
no načelo, da neplačana taksa skrbi za odmero takse od real- 
ni, ovira za sodni postopek ali ne vrednosti, je določena v 24. 
za opravo posameznega deja- členu, ki tudi določa, da se v 
nja. Deseti člen opredeljuje primeru, ko vrednost ugotovi 
prihodek od sodnih taks kot drug organ, taksa odmerja od 
prihodek republike, ki ga ta te vrednosti, 
odstopa v celoti občinam v Postopek za izterjavo nepla- 
taksnem razmerju kot te finan- čane takse ostaja isti. Na novo 
cirajo temeljna sodišča in te- osnutek zakona predpisuje, da 
meljna javna tožilstva. se stranka lahko pritoži zoper 

Poglavje o taksnih oprosti- odločbo o odmeri takse, kadar 
tvah obravnava oprostitev pla- se ne more pritožiti zoper od- 
čiia taks po določbi zakona in ločbo o glavni stvari. Kot sank- 
po odločbi sodišča. Krog sub- cija za taksne zavezance, ki 
jektov, ki so oproščeni plačila takse v predpisanem roku ne 
sodnih taks po zakonu o so- plačajo, je določena kazenska 
dnih taksah se razširja na sa- taksa v višini 50% (v primeru 
moupravne interesne skupno- neplačila takse) oziroma 10% 
sti na področju družbenih de- (v primeru, če taksni zaveza- 
javnosti, ki so v osnutku zako- nec ne predloži potrdila o pla- 
na precizno opredeljene in na čilu takse v gotovini), 
kmetijske zemljiške skupnosti. V določbah o vrnitvi takse (5. 
Osnutek zakona določa še poglavje) je osvojeno stališče, 
oprositev za prvo vknjižbo dano v razpravi, da o zahtevi 
lastninske pravice na stano- za vrnitev takse odloča sodi- 

šče, takse pa se vrnejo v breme povečanje je določeno za deli- 
zbirnega računa sodnih taks. tveni postopek in postopek za 
Rok, v katerem se lahko zahte- ureditev meje ter za vpisovanje 
va vrnitev takse, je glede na ladij v vpisnike morskih ladij, 
sedaj veljavni zakon skrajšan Za overitev podpisa, rokopi- 
na 60 dni, absolutni rok pa sa ali prepisa je določena tak- 
ostaja 2 leti. sa v znesku 15 din, odpravlje- 

Prehodne in končne določ- na pa je, glede na sedaj veljav- 
be urejajo prehod na novo ure- no tarifo, taksa za prošnjo za 
ditev ter način prodaje taksnih overitev. 
vrednotnic. V osnutku zakona V zemljiškoknjižnem po- 
je upoštevana varianta, ki pre- stopku je predpisana enotna 
dvideva, da provizijo za proda- taksa za vse zemljiškoknjižne 
jo taksnih vrednotnic v malo- predloge ne glede na vrednost 
prodaji določajo skupščine pravice, ki se vpisuje. Takse za 
občin, ne pa zakon o sodnih vpise pa se izenačujejo ne gle- 
taksah. de na to, ali je pridobitni na- 

Bistveno novost v taksni ta- slov, na podlagi katerega se 
rifi pomeni določitev taks vod- vpis opravi, zavezan plačilu 
stotkih od vrednosti zahtevka davka od prometa z nepremič- 
in ne več v fiksnem znesku, kot ninami ali ne. Glede na pri- 
določa sedanji zakon. Odstotki pombo v razpravi o predlogu 
so določeni degresivno, v vseh za izdajo je v osnutku zakona 
primerih pa je naveden mini- določena še varianta, da se v 
malen in maksimalen znesek primeru, ko se vpis opravi na 
takse. Večjega zvišanja taks podlagi posla, ki je obreme- 
osnutek zakona ne določa, ra- njen s prometnim davkom od 
zen za gospodarske spore, nepremičnin, plača samo po- 
kjer se takse izenačujejo s tak- lovična taksa, 
sami v drugih spornih zade- Ureditev taks v stečaju med 
vah. organizacijo združenega dela 

Takse v pravdnem in izvršil- ali nad premoženjem imetnika 
nem postopku so razvrščene v obrti in v postopku za prisilno 
tri skupine: za vlogo, odločbo poravnavo, za vpis v sodni re- 
in pravna sredstva. Višina tak- gister, in v kazenskem postop- 
se za vlogo in odločbo je ena- ku na zasebno tožbo je enaka 
ka, za pritožbo pa je določena kot po sedaj veljavnem zako- 
dvojna taksa. V osnutku zako- nu, ker se v praksi ni pokazala 
na oziroma tarife je na novo potreba po drugačni ureditvi 
predpisana taksa za ugovor in tudi v razpravi o predlogu 
zoper sklep o izvršbi in taksa zakona niso bile dane pripom- 
za poravnavo, sklenjeno pred be v tej smeri, 
uvedbo pravdnega postopka. Izvedba tega zakona ne za- 

V nepravdnem postopku se hteva posebnih finančnih 
takse glede na predloge šo- sredstev in ne nalaga novih fi- 
dišč nekoliko zvišujejo. Večje nančnih obveznosti. 

Predlog za nadaljnjo dodela- 
vo in dopolnitev osnutka za 
kona o skupnih osnovah svo 
bodne menjave dela 

Izvršni svet Skupščine SR "°vah svobodne menjave dela 
Slovenije je po razpravi o posredoval Republiškemu sve- 
osnutku zakona o skupnih os- tu za vprašanja družbene ure- 
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ditve v razpravo nekaj dilem, ki 
v dosedanjih razpravah še niso 
bile povsem razčiščene. Pred- 
vsem se je ponovno odprla di- 
lema ali ne bi kazalo vire, 
osnove in merila za oblikova- 
nje sredstev za posamezne 
družbene dejavnosti oprede- 
ljevati z zakonom in ali ne bi že 
v tem zakonu pobliže opredeli- 
li katere dejavnosti vezati na 
posamezen vir sredstev. Pose- 
bej se je večkrat izpostavljala 
dilema v zvezi z enotami kot so 
opredeljene v 52. členu osnut- 
ka zakona, čeprav delovna 
skupina smatra, da je v sedanji 
dikciji namen, da se samou- 
pravno sporazumevanje v svo- 
bodni menjavi dela uresničuje 
čimbolj neposredno, dosežen 
in da glede ustavnosti ni spo- 
ren. 

Razprava v okviru republi- 
škega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve je nakazala ne- 
kaj možnih rešitev teh dilem in 
dala še nekaj drugih sugestij 
za izboljšavo predloženega 
osnutka. Predlagatelj je te 
predloge preučil in jih bo pri 
dograjevanju besedila upošte- 
val v naslednjem smislu: 

- da bi še jasneje opredelili 
vsebino zakona, bo v enem od 
prvih členov navedeno, kje vse 
se svobodna menjava dela 
odvija, katera področja svobo- 
dne menjave dela se oprede- 
ljujejo s tem zakonom; 

- da se ne bi pojavljal do- 
jem, da zakon obdeluje pred- 
vsem institucionalizirane obli- 
ke svobodne menjave dela, bo 
še bolj razdelana svobodna 
menjava dela, ki se uresničuje 
med uporabniki in izvajalci ne- 
posredno; 

- ker je bilo ugotovljeno, da 
v zakonu manjkajo ustrezne 
opredelitve odnosov, ki so 
podlaga za posamezne institu- 
cionalizirane oblike svobodne 
menjave dela kot so enota, te- 
meljna skupnost, samouprav- 
na interesna skupnost, skup- 
nost samoupravnih interesnih 
skupnosti oz. zveza skupnosti, 
bo zakon v tem pogledu do- 
polnjen. Pri tem bomo izhajali 
iz podrobnejše organizacijske 
in vsebinske opredelitve eno- 
te, ki je temeljna - vendar ne 
obligatorna - oblika najbolj 
neposrednega dogovarjanja in 
usklajevanja potreb uporabni- 
kov in možnosti izvajalcev. 
Izhajajoč iz obstoječe prakse 
to pomeni, da bo svet temeljne 
organizacije združenega dela 
(npr. šole), v katerem se pove- 
zujejo vsi zainteresirani upo- 
rabniki določenega območja 
in izvajalci, deloval kadar gre 
za neodtujljive pravice delav- 
cev v tej delovni organizaciji 
kot delavski svet, kadar gre za 
sporazumevanje med uporab- 
niki in izvajalci pa kot organ 
upravljanja enote, ki se potem 

naprej povezuje v samouprav- 
no interesno skupnost. 

Temeljna skupnost bo opre- 
deljena kot skupnost uporab- 
nikov in izvajalcev, ki se pove- 
zujejo zaradi uresničevanja 
skupnih interesov na posa- 
meznem ožjem področju de- 
javnosti (npr. na področju 
vzgoje in izobraževanja bi se v 
okviru posebne izobraževalne 
skupnosti za promet in zveze, 
zaradi skupnih interesov pose- 
bej povezali uporabniki in 
izvajalci s področja telefonije, 
posebej za železniški promet, 
cestni, itd.; torej gre za ne- 
kakšne »mini« posebne izo- 
braževalne skupnosti). 

Pogoje za samoupravno or- 
ganiziranje svobodne menjave 
dela, kadar ta poteka neposre- 
dno, v enotah samoupravnih 
interesnih skupnosti in temelj- 
nih skupnostih, bo potrebno 
podrobneje določiti v poseb- 
nih zakonih za posamezna po- 
dročja družbene reprodukcije, 
kjer se uresničuje svobodna 
menjava dela; 

- predlagatelji so bili opo- 
zorjeni, da se določilo v 22. 
členu predloženega osnutka, 
ki govori o virih za pridobiva- 
nje dohodka v svobodni me- 
njavi dela, materialno razlikuje 
od opredelitev virov v zakonu 
o združenem delu. Ta ugotovi- 
tev temelji na dejstvu, da pred- 
loženi osnutek kot vir ekspli- 
citno navaja dohodek, čisti do- 
hodek in izplačane osebne do- 
hodke. Zato bo besedilo tega 
člena dopolnjeno, upoštevaje 
poleg 92. člena še prvi odsta- 
vek 105. člena, drugi odstavek 
106., 110., 125. in 136. člen za- 
kona o združenem delu. 

Poleg tega bo predloženi za- 
kon naložil obveznost, da se v 
posebnih zakonih za posa- 
mezna področja dejavnosti bli- 
že opredelijo kriteriji, ki bodo 
osnova za sporazumevanje 
glede virov in osnov ter obvez- 
nosti, ki izhajajo iz sprejetih 
samoupravnih sporazumov ta- 
ko za uporabnike kot za izva- 
jalce utrdi tudi v dogovoru o 
temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti. Predlagatelj 
se bo pri tej razdelitvi še bolj 
oprl na določila 586.-608. čle- 
na zakona o združenem delu; 

- z ozirom na to, da se v 
okviru federacije pripravlja re- 
solucija o odnosih svobodne 
menjave dela in oblikah samo- 
upravnega interesnega orga- 
niziranja ter odločanja v druž- 
benih dejavnostih, ki na nekaj 
mestih govori o splošni bilanci 
sredstev, bo predlagatelj tudi v 
našem zakonu opredelil sploš- 
no bilanco sredstev, ki kot re- 
zultat samoupravnega sreču- 
jočega planiranja tvori sestav- 
ni del družbenega plana repu- 
blike; 

- popravki in dopolnitve bo- 

do tudi v členih, ki opredeljuje- 
jo opravila skupščine in to 
predvsem v tem smislu, da se 
bodo taksativno opredelila 
opravila skupščine samo- 
upravne interesne skupnosti 
kot mesta dogovarjanja. Bolj 
določeno se bo skušalo tudi 
opredeliti kdaj nastopa skup- 
ščina samoupravne interesne 

skupnosti kot zbor skupščine 
družbenopolitične skupnosti; 

- predlagatelji bodo upo- 
števali tudi pripombe, ki so za- 
devale poglavje o razreševanju 
sporov in varstvu samouprav- 
nih pravic ter jih kot je bilo 
predloženo prilagodili določ- 
bam iz zakona o samouprav- 
nih sodiščih. 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih (ESA-140) 

s spremembami in dopolni- 
tvami zakona o delovnih ra- 
zmerjih naj se drugače, kot je 
sedaj, uredi zaposlovanje upo- 
kojencev in delo delavcev, ki 
izpolnjujejo pogoje za polno 
osebno pokojnino. 

Pri tem gre za realizacijo 
sklepa 11. kongresa ZKJ, ki je 
opredelil stališče do zaposlo- 
vanja upokojencev, in stališč 
predsedstva CK ZKS, kako 
uresničiti izvedbo tega kon- 
gresnega sklepa. 

Novela zakona naj bi opre- 
delila položaj upokojenca, ki 
se zaposli, to je, ki sklene de- 
lovno razmerje. Uzakonjeno 
naj bi bilo načelo, da je tak 
upokojenec ponovno samo 
delavec. Tak upokojenec se 
reaktivira. O tem bi odločal 
upokojenec sam. 

Delavcu, ki izpolni pogoje za 
osebno pokojnino, preneha 
delovno razmerje, razen če so 
delavci TOZD in delavec sogla- 
sni, da nadaljuje delovno ra- 
zmerje. Ta delavec se torej ne 
upokoji. 

Za oba - reaktiviranoga upo- 
kojenca in za delavca, ki izpol- 
njuje pogcjje za polno osebno 
pokojnino - bi veljalo: 

- da ne more biti individual- 
ni poslovodni organ oziroma 
predsednik ali član kolegijske- 
ga poslovodnega organa niti 
opravljati del oziroma nalog s 
posebnimi pooblastili; 

- lahko bi pa opravljal tudi 
taka dela, če gre za upokojen- 
ca oziroma delavca, ki ima za- 
radi posebne dobe (recimo: 
borec NOV) ali beneficirane 
dobe pravico do polne osebne 
pokojnine - dokler ne dopolni 
efektivne delovne dobe 40 ozi- 
roma 35 let. 

Nakazano je vprašanje, ali 
naj bi te omejitve oziroma izje- 
me določal neposredno zakon 

ali pa naj bi se to prepustilo 
družbenemu dogovoru o ka- 
drovski politiki. 

Samoupravni splošni akt bi 
moral določati dela oziroma 
naloge, ki jih lahko opravlja 
tak upokojenec oziroma dela- 
vec. 

Vsako leto je treba objavljati 
dela oziroma naloge, ki jih 
opravlja tak delavec. Če se pri- 
javi kandidat, ki izpolnjuje z 
oglasom razpisane pogoje, ta- 
kemu delavcu preneha delov- 
no razmerje. 

Če se upokojenec ne reakti- 
vira, ne more skleniti delovne- 
ga razmerja. Lahko pa sklene 
samo pogodbo o delu. Samou- 
pravni splošni akt določa dela 
oziroma naloge, ki jih lahko 
opravlja upokojenec po po- 
godbi o delu. 

Omejitve glede zaposlovanja 
upokojencev in delavcev, ki iz- 
polnjujejo pogoje za polno 
osebno pokojnino, veljajo za 
vse delavce, ki so kjerkoli v 
delovnem razmerju, torej tudi 
za tiste, za katere se samo smi- 
selno uporablja zakon o delov- 
nih razmerjih (delavce z volil- 
nimi nazivi in delavce, ki jih 
imenuje skupščina DPS ali 
njen izvršni svet, delavce v or- 
ganih DPS, itd.), če zakon, ki 
ureja dotično področje (reci- 
mo o državni upravi, o sodi- 
ščih, javnih tožilstvih itd.), ne 
določa drugače. 

Ta zakon pa ne bi veljal za 
člane organov DPS, DPO s 
stalno funkcijo in izvoljene 
osebe s stalno funkcijo pri 
zbornicah, SIS, ipd., ker te 
osebe niso v delovnem ra- 
zmerju. 

Za ureditev obstoječih ra- 
zmerij v zakonu naj bi veljalo 
prehodno obdobje šestih me- 
secev. 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovaniu (ESA-141) 

T 

Novela tega zakona je pove- 
zana z novelo zakona o delov- 
nih razmerjih, tako, da obe no- 

veli predstavljata zaokroženo 
celoto. 

Tudi pri tej noveli gre za rea- 

poročevalec 47 



lizacijo sklepa 11. kongresa 
ZKJ o zaposlovanju upokojen- 
cev in stališčih predsedstva CK 
ZKS za uresničevanje kongre- 
snega sklepa. 

Ureditev po noveli tega za- 
kona naj bi bila naslednja: 

1. Upokojencu, ki sklene 
delovno razmerje ali začne 
opravljati samostojno dejav- 
nost, oživi svojstvo zavarovan- 
ca, to pomeni, da se reaktivira 
(izgubi status upokojenca in 
postane delavec v združenem 
delu) in se mu hkrati neha iz- 
plačevati pokojnina. O tem od- 
loča upokojenec sam. 
\ Ko mu preneha delovno ra- 
zmerje, 

- se mu ta čas šteje za od- 
stotno povečanje že uveljavlje- 
ne pokojnine ali novo odmero 
pokojnine, če še nima polne 
pokojninske dobe; 

- lahko zahteva novo odme- 
ro pokojnine, če že ima polno 
pokojninsko dobo. 

2. Upokojencu, ki sklene 

pogodbo o delu, se med tem 
časom sicer izplačuje pokojni- 
na, plačuje pa poseben prispe- 
vek, 

- če pokojnina in dohodek 
iz tega dela skupaj presegata 
dvojni znesek poprečnega 
osebnega dohodka zaposlenih 
v SR Sloveniji iz prejšnjega le- 
ta, ali 

- če dohodek iz tega dela 
sam presega 30% letnega po- 
prečnega osebnega dohodka 
vseh zaposlenih v SR Sloveniji 
iz prejšnjega leta. 

Zakon naj bi določil preho- 
dno obdobje, v katerem je tre- 
ba obstoječa razmerja zapo- 
slenih upokojencev prilagoditi 
novemu zakonu. 

Novela tega zakona ureja še 
eno vprašanje. Ustavno sodi- 
šče SRS je z odločbo z dne 1. 
VI. 1978. št. U I 11/78 ugotovi- 
lo, da drugi in tretji odstavek 
13. člena zakona nista v skladu 
z ustavo. Da bi to neskladnost 
odpravili, naj bi novela črtala 
sporni določbi. 

Predlog za izdajo zakona o 
razlastitvi in prisilnem preno- 
su nepremičnin v družbeni 
lastnini (ESA-126) 

Podlaga za izdajo zakona je 
podana v določbi 10. točke 
321. člena ustave SR Sloveni- 
je, po kateri Skupščina SR Slo- 
venije z zakonom med drugim 
ureja tudi razmerja na področ- 
ju razlastitve, s katero je prak- 
tično povezan tudi tkzv. »pri- 
silni prenos nepremičnin« od 
ene družbene pravne osebe na 
drugo (ki je bil doslej urejen v 
razlastitvenem zakonu pod 
pojmom« prisilni prenos pravi- 
ce uporabe«). 

V vsebinskem smislu je insti- 
tut razlastitve urejen v 99. čle- 
nu ustave SR Slovenije, pogoji 
za urejanje »prisilnega preno- 
sa nepremičnin« iz sredstev 
ene v sredstva druge družbene 
pravne osebe pa so urejeni v 
27. členu ustave SR Slovenije. 

Sedaj je institut razlastitve in 
prisilnega prenosa nepremič- 
nin v družbeni lastnini urejen z 
zakonom o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu pravice upora- 
be (Uradni list SRS, št. 27/72, 
19/76 in 8/78). Z novelama iz 
leta 1976 in 1978 so bila posa- 
mezna vprašanja (uvedba 
akontacije na odškodnino, od- 
škodnina za stanovanjske hi- 
še) na novo urejena skladno z 
ustavo iz leta 1974. 

V posledici velikega družbe- 
nega in gospodarskega razvo- 
ja v zadnjih letih, vse bolj nara- 
ščajo tudi potrebe po novih 
zemljiških površinah. Največji 
porabniki prostora, kot so in- 

dustrija, promet, energetika in 
stanovanjska izgradnja, vsako- 
dnevno posegajo v prostor 
(gradnja cest, obvoznic, plino- 
vodov in drugih energovodov, 
gradnja stanovanjskih naselij 
itd.). Vse to terja določena 
družbena prizadevanja za 
smotrno gospodarjenje s pro- 
storom. Racionalno gospodar- 
jenje s prostorom je možno le 
v okviru osnovnih družbenih in 
prostorskih planov, ki se 
ostvarjajo z ustrezno zemljiško 
politiko, ta pa se v končni fazi 
realizira prav s pomočjo insti- 
tuta razlastitve (poleg drugih 
restrikcijskih ukrepov in seve- 
da prostega prometa z nepre- 
mičninami). Zato ja namen ra- 
zlastitvenega zakona zlasti: 

1. omogočiti investitorju, da 
čimpreje pridobi potrebne 
zemljiške površine in 

2. da se za te nepremičnine 
na enostaven in hiter način 
ugotovi in plača razlaščencu 
pravična oziroma družbeni 
pravni osebi ustrezna odško- 
dnina. 

Glede na veljavni razlastitve- 
ni zakon naj bi novi zakon 
predvsem: 

- bistveno spremenil določ- 
be o ugotavljanju splošnega 
interesa za zgraditev objektov, 
s čemer bi se celotni razlasti- 
tveni postopek občutno skraj- 
šal. Novi zakon naj bi namreč 
primarno izhajal iz predpo- 
stavke, da je splošni interes že 

ugotovljen v vseh tistih prime- 
rih, ko ustrezni urbanistični 
dokument predvideva na dolo- 
čenem zemljišču zgraditev do- 
ločenega objekta in ga torej ne 
bi bilo treba še posebej ugo- 
tavljati. V upravnem postopku 
naj bi se splošni interes ugo- 
tavljal le takrat, kadar ni 
ustreznega urbanističnega do- 
kumenta, zgraditev objekta pa 
tudi ni predvidena z družbe- 
nim planom; 

- izenačil razlastitvene 
upravičence. Status razlasti- 
tvenega upravičenca po sa- 
mem zakonu naj bi imele vse 
družbene pravne osebe, to je 
družbene pravne osebe, ki 
opravljajo dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena in 
ostale družbene pravne osebe, 
ki so doslej ta status pridobile 
šele po preteku 6 mesecev, ko 
so izkazale, da je bila njihova 
dvakratna ponudba za nakup 
nepremičnine brezuspešna; 

- poenostavil zemljiško 
knjižno pridobitev nepremični- 
ne tako, da bi bila že pravno- 
močna razlastitvena odločba 
podlaga za vknjižbo družbene 
lastnine in pravice razpolaga- 
nja razlastitvenega upravičen- 
ca v zemljiški knjigi brez pogo- 
ja, daje ta razlaščencu izplačal 
odškodnino. Tako bo lahko ra- 
zlastitveni upravičenec takoj 
izkazal svojo razpolagalno 
pravico na zemljišču, ki je po 
zakonu o urbanističnejn plani- 
ranju pogoj za pridobitev loka- 
cijskega dovoljenja. Razlašče- 
nec s tem ne bo prizadet, saj 
lahko že med postopkom za 
določitev odškodnine zahteva 
plačila akontacije na odško- 
dnino; 

- dosledneje realiziral 
ustavno normo o pravični od- 
škodnini za stavbna zemljišča. 
Podlaga za izračun odškodni- 
ne za stavbno zemljišče je se-' 
daj fiktiven dohodek, brez pra- 
ve zveze s tisto koristjo, ki jo 
lastnik dejansko ima od stavb- 
nega zemljišča, način izraču- 
navanja odškodnine pa je 
kompliciran; v bodoče naj bi 
se ocenjevala realna korist in 
sicer korist, ki jo daje tkzv. pra- 
vica gradnje na takem zemlji- 
šču. Ta odškodnina naj bi 
predstavljala določen odsto- 
tek, s katerim je cena zemljišča 
udeležena v poprečni gradbe- 
ni ceni stanovanj v družbeni 
gradnji, ki se oblikuje na dolo- 
čenem območju v določenem 
obdobju; 

- uredil tudi vprašanja od- 
škodnine za razlaščene po- 
slovne stavbe in prostore, goz- 
dove in trajne nasade,-kar ve- 
ljavni zakon posebej ne ureja; 

- zagotovil učinkovitejše 
pravno varstvo družbene last- 
nine. Javni pravobranilec naj 
bi se s pravnimi sredstvi vklju- 
čeval povsod tam, kjer je druž- 
bena lastnina lahko oškodova- 
na, t. j. pri sklepanju sporazu- 
mov o odškodnini pred uprav- 
nim organom ter določanju 
odškodnine pred sodiščem. 
Javni pravobranilec naj bi imel 
možnost izpodbijati tudi po- 
godbe, ki so sklenjene name- 
sto razlastitve in sicer takrat, 
kadar je odškodnina dogovor- 
jena mimo meril o odškodnini 
razlastitvenega zakona v ško- 
do družbene skupnosti; 

- skladno z ustavo in zako- 
nom o združenem delu uredil 
prisilni prenos nepremičnin iz 
sredstev ene v sredstva druge 
družbeno pravne osebe ter od- 
škodnino za prenešene nepre- 
mičnine. 

Ob tem se sicer odpira na- 
čelno vprašanje, ali naj bo in- 
štitut prisilnega prenosa ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
iz sredstev ene v sredstva dru- 
ge družbene pravne osebe 
(doslej inštitut prisilnega pre- 
nosa pravice uporabe) urejen 
še naprej v istem zakonu kot 
razlastitev, ali pa naj bi bil ure- 
jen v posebnem zakonu. Če- 
prav sta oba inštituta, to je in- 
štitut razlastitve in inštitut pri- 
silnega prenosa sredstev v 
družbeni lastnini po svoji prav- 
ni naravi popolnoma različna, 
pa je namen obeh pravnih in- 
štitutov, to je zagotovitev gra- 
ditve objektov, izvajanje dru- 
gih 4e! oziroma načrtno ureja- 
nje - fiitMitara, povsem enak. 
Oba inštituta predstavljata in- 
strument ža enotno izvajanje 
zemljiške politike, ki je po- 
memben elem'ent družbenega 
in prsotrskega planiranja. V 
praksi se oba inštituta često 
uporabljata sočasno (zlasti ob 
gradnji cest, različnih energo- 
vodov ipd.). Značilno je tudi 
to,da oba inštituta posegata le 
na nepremičnine. Zato naj bi 
se tudi v bodoče tako razlasti- 
tev kot prisilni prenos nepre- 
mičnin za namen, ki ga ta za- 
kon zasleduje, uredila v enem 
zakonu. 

Glede na to, da je treba ve- 
ljavni razlastitveni zakon v te- 
meljih spremeniti iz potreb 
prakse ter ga vsebinsko uskla- 
diti z ustavo in zakonom o 
združenem delu, predlagamo, 
da se sprejme predlog za izda- 
jo zakona o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini. 

Za izvedbo zakona niso po- 
trebna posebna finančna sred- 
stva. . . 

V zvezi z vprašanji, ki naj bi 
jih urejal zakon, pristojni orga- 
ni ne bodo imeli novih nalog. 
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Predlog zakona o spremembi 
zakona o prekrških (ESA-136) 

Predlog zakona o spremem- 
bi zakona o prekrških se nana- 
ša na spremembo drugega od- 
stavka 11. člena zakona o pre- 
krških (Uradni list SRS, št. 
17/77), ki določa, da so denar- 
ne kazni plačane za prekrške, 
dohodek republike; ta pa od- 
stopa občinam 30% teh sred- 
stev v razmerju, v kakršnem 
posamezne občine financirajo 
organe za postopek o prekr- 
ških. Z novo organizacijo in 

pristojnostjo sodišč in javnih 
tožilstev v naši republiki bodo 
občine morale zagotavljati 
znatno več sredstev za financi- 
ranje sodišč in javnih tožilstev 
kot doslej. Na nova temeljna 
sodišča in temeljna javna tožil- 
stva, ki bodo pričela z delom 1. 
1. 1979, je prenešena vsa pri- 
stojnost za reševanje zadev na 
prvi stopnji, torej tudi zadeve, 
ki jih sedaj rešujejo okrožna 
sodišča in okrožna javna tožil- 

stva na prvi stopnji. Ta nova 
obveznost občin zahteva dru- 
gačno razporeditev sredstev 
za splošno porabo med repu- 
bliko in občinami. Z novim za- 
konom o izvrševanju kazen- 
skih sankcij, ki ga je Skupšči- 
na SRS sprejela 19. 7. 1978 je 
že določeno, da republika od- 
stopa občinam vse plačane in 
izterjane denarne kazni, izre- 
čene v kazenskem postopku in 
v postopku o gospodarskih 
prestopkih. Tudi v predlogu za 
izdajo novega zakona o sodnih 
taksah je predlagano, da bi vse 
plačane sodne takse republika 
odstopala občinam za financi- 
ranje temeljnih sodišč in te- 
meljnih javnih tožilstev. Da bi 

se občinam zagotovila sred- 
stva vsaj v obsegu, v kakršnem 
je s prenešeno pristojnostjo 
razbremenjena republika, je 
potrebno, da se občinam od- 
stopijo vsa sredstva, ki jih re- 
publika dobi s plačanimi de- 
narnimi kaznimi za prekrške. 
Zato se predlaga sprememba 
drugega odstavka 11. člena 
zakona o prekrških, ki je v tem, 
da naj bi republika z letom 
:1979 odstopala občinam tudi 
70% plačanih denarnih kazni, 
ki so sedaj dohodek republike, 
v razmerju, v kakršnem posa- 
mezne občine financirajo te- 
meljna sodišča in temeljna jav- 
na tožilstva. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-18.10. 

1978   

Tolmačenje določb samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za 
financiranje gradnje elektroenergetskih 
objektov 

VARJU IMRE, delegat skup- 
ščine delegatov za gospodar- 
sko področje 17. okoliša Ptuj 
je na seji Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
dne 29.9.1978 glede tolmače- 
nja. določb samoupravnega 
sporazuma o združevanju 
sredstev za financiranje iz- 
gradnje elektroenergetskih 
objektov postavil sledeča 
vprašanja: 

- Kaj je znesek trajno zdru- 
ženih' sredstev po samo- 
upravnem sporazumu o zdru- 
ževanju sredstev za financi- 
ranje izgradnje elektrogospo- 
darstva oziroma prispevek po 
zakOnu za isti namen z vidika 
dohodka odnosno razdelitve 
dohodka TOZD. 

- Temeljne organizacije 
imajo iz naslova trajnega 
združevanja za ta namen od- 
prte terjatve do elektrogospo- 
darstva, za katere pa doslej 
še ni bilo nobenega pojasnila 
od organov, ki so za to zadol- 
ženi. 

Ali te terjatve v bilanci 
uspeha TOZD ne pomenijo 
fiktivne aktive. 

Na vprašanje je odgovoril 
Drago Petrovič, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko. 

Po samoupravnem sporazu- 
mu o združevanju sredstev za 
financiranje graditve objektov 
po samoupravnem planu ra- 
zvoja elektroenergetike za ob- 
dobje 1976-1980 (Uradni list 

SRS, št. 2/77) in po zakonu o 
združevanju sredstev določe- 
nih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje iz- 
gradnje energetskih objektov 
(Uradni list SRS, št. 31/76) 
združujejo uporabniki družbe- 
nih sredstev določena sred- 
stva za izgradnjo energetskih 
objektov in objektov primarne 
energije. Sredstva združujejo 
uporabniki družbenih sredstev 
za obdobje petih let od 1976 
do 1980 in sicer jih uporabniki 
družbenih sredstev združujejo 
kot plasma sredstev poslovne- 
ga sklada. 

Sredstva, ki so opredeljena 
kot trajno združena so oblika 
skupne naložbe v izgradnjo in- 
frastrukturnih objektov. Z 
združevanjem sredstev za 
skupna vlaganja na področju 
energetike se naj bi postopo- 
ma med uporabniki in proizva- 
jalci vzpostavili trajnejši do- 
hodkovni odnosi. O tem kdaj 
bodo samoupravno dogovor- 
jene vse značilnosti teh od- 
nosov pa tudi o tem kdaj in na 
kakšen način se bodo vložena 
sredstva vrnila, se bodo upo- 
rabniki in izvajalci dogovorili v 
okviru samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva. Dogovor o tem bi bilo po- 
trebno doseči vsaj do leta 
1980, ko poteče veljavnost za- 
kona in sporazuma. 

Menimo, da je v tretjem od- 
stavku postavljenega vpraša- 
nja, ki glasi: »Ali te terjatve v 
bilanci uspeha TOZD ne po- 

menijo fiktivne aktive,« predla- 
gatelj mislil na bilanco stanja 
in skladno s plasmani za te na- 
mene, ki se nahajajo v bilanci 
stanja, zastavil vprašanje ali ne 
gre za pozicije fiktivnih aktiv. 
Menimo, da združena sredstva 
naložena v proizvodne in pre- 
nosne objekte elektrogospo- 
darstva, v nobenem primeru 
ne bi mogli opredeliti kot fik- 
tivno aktivo. Te naložbe ne 
predstavljajo porabljenih sred- 
stev za zmogljivosti, ki bi pro- 
izvajale blago, ki ga tržišče ne 
potrebuje, niti so v okviru si- 

stema proizvodnje in prenosa 
električne energije zgrajene 
zmogljivosti, ki iz tehnično te- 
hnoloških vzrokov ne bi bile 
proizvodno sposobne. 

Po našem mnenju bi morali 
uporabniki, ki združujejo sred- 
stva, izhajajoč iz svojih pravic, 
ki izvirajo iz skupnih naložb, 
ob odločitvah glede naložb teh 
sredstev in gospodarjenju z 
njimi, upravljati čim bolj go- 
spodarno v družbenem intere- 
su in interesu upravljalcev 
uporabnikov. 

Kdo je odgovorni vodja del? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje - 38. oko- 
liš Ljubljana Šiška je postavi- 
la naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Skupščina občine Ljublja- 
na-Šiška in Izvršni svet Skup- 
ščine občine Ljubljana-Šiška 
menita, da je potrebno na- 
slednje delegatsko vprašanje 
urediti v okviru razmejitve pri- 
stojnosti med Koordinacij- 
skim odborom za izobraževa- 
nje gospodarske zbornice 
Slovenije - ter med pristoj- 
nostmi izpitne komisije. 

Ali lahko opravlja strokovni 
izpit in dela odgovornega vo- 
dje del v mejah svoje strokov- 
ne izobrazbe tudi delavec, ki 
je končal srednjo delovodsko 
šolo ustrezne stroke po dolo- 
čilih zakona o srednjem šol- 
stvu či. 3? 

Zakon o graditvi objektov 
(Ur. list SRS, št. 42/73) določa 
v členu 40, da so odgovorni 
vodje del lahko v mejah svoje 
strokovne izobrazbe tudi di- 
plomirani tehniki z opravlje- 
nim strokovnim izpitom. Za- 
kon o srednjem šolstvu (Ur. 
list SRS št. 18/67) pa poklica 

diplomirani tehnik ne pozna in 
določa samo srednje tehnič- 
ne šole (čl. 5) in šole, kjer se 
nadaljuje izobraževanje za 
absolvente poklicnih šol (čl. 
5/2), kjer je določeno, da se 
organizirajo tehniške šole ali 
posebni oddelki tehniških šol 
z ustrezno prilagojenim učnim 
programom. Te šole v praksi 
irpenujemo tudi delovodske 
šole. 

Delavci, ki absolvirajo delo- 
vodske šole, so posebej 
usposobljeni za vodenje dela 
in na deloviščih pri montažah 
telefonskih central ti delavci 
vodenje montaže tudi oprav- 
ljajo. 

Temeljna organizacija Mon- 
tažno servisna organizacija v 
Iskri Elektro-mehaniki Kranj 
je od koordinacijskega odbo- 
ra za izobraževanje pri Go- 
spodarski zbornici Slovenije 
dobila pritrdilno mnenje, da bi 
delavci - absolventi delovod- 
skih šol lahko opravljali stro- 
kovni izpit, izpitna komisija pri 
zbornici pa je prijave zavrnila, 
sklicujoč se na določila zako- 
na o gradnji objektov, in da 
zato strokovni izpit lahko 
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opravljajo samo diplomirani 
tehniki. 

Obenem z delegatskim 
vprašanjem predlagam, da se 
zakon o gradnji objektov 
ustrezno spremeni, v kolikor 
pristojni organ ne meni, da že 
sedanja določila zakonov 
omogočajo opravljanje stro- 
kovnega izpita delavcem, ki 
končajo šole po členu 5 drugi 
odstavek zakona o srednjem 
šolstvu. 

Prosimo, da nam na dele- 
gatsko vprašanje posredujete 
pismeni odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Tone Kovič, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za indu- 
strijo: 

Zakon o graditvi objektov 
(Uradni list SRS, št. 42/73) v 40 
členu določa: odgovorni vodja 
del je lahko v mejah svoje stro- 
kovne izobrazbe diplomirani 
inženir, inženir, diplomirani te- 
hnik z'opravljenim strokovnim 
izpitom. Odgovorni vodja del 
je lahko tudi inženir ali diplo- 
mirani tehnik z najmanj 10-let- 
nimi delovnimi izkušnjami za 
vrsto del, kjer se zahteva viso- 
ka strokovna izobrazba, če ima 

izvajalska organizacija izdelan 
elaborat priprave in organiza- 
cije poteka del, ki ga lahko iz- 
dela le odgovorni vodja del z 
visoko strokovno izobrazbo. 
Zakon je tako jasno opredelil, 
da je lahko odgovorni vodja 
del tudi diplomirani tehnik z 
opravljenim strokovnim izpi- 
tom, ki ga je lahko po družbe- 
nem dogovoru o programu in 
načinu opravljanja strokovnih 
izpitov (objavljen v Uradnem li- 
stu št. 27/76) opravlja po trilet- 
ni delovni praksi. 

Glede na citirana zakonska 
določila sledi, da delovodja ne 
more biti odgovorni vodja del 
in tudi ne opravljati strokovne- 
ga izpita po družbenem dogo- 
voru. 

V pripravi je uskladitev zako- 
na o graditvi objektov z zako- 
nom o združenem delu, kjer se 
bodo ponovno preverile tudi 
določbe o potrebni strokovni 
izobrazbi in usposobljenosti 
vseh, ki delajo na odgovornih 
investicijskih delih. 

S tem sprejemamo pobudo v 
delegatskem vprašanju za do- 
polnitev zakona in njegovo us- 
kladitev z drugim odstavkom 
5. člena zakona o srednjem 
šolstvu. 

ZBOR OBČIN-18.10.1978 

Kakšni so konkretni uspehi na 
področju vrhunskega športa dve leti po 
portoroških sklepih? 

Jože Drnovšek, vodja dele- 
gacije za delegiranje delega- 
ta v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Litija je 
postavil naslednja delegat- 
ska vprašanja: 

1. Ali so se v dobrih dveh 
letih od uveljavitve novih ra- 
zmer v telesni kulturi v SR 
Sloveniji (samoupravni spo- 
razum - Portorož 1976) poka- 
zali kakšni konkretni uspehi 
na področju vrhunskega 
športa, ki bi bili izključna po- 
sledica portoroških sklepov? 

2. Kakšni so vzroki, da po- 
dročje izobraževanja (Izobra- 
ževalne skupnosti, Zavod 
SRS za šolstvo itd.) ne sode- 
luje pri uresničevanju porto- 
roških sklepov, kljub temu, da 
bi se velik del vsebine teh 
sklepov moral izvajati pred- 
vsem v osnovnih šolah? 

3. Ali imajo športni delavci 
v klubih In društvih In pa 
športna dejavnost na splošno 
morda odklonilen odnos do 
takšne organizacije tekmo- 
valnih sistemov, kot jih pre- 
dvidevajo portoroški sklepi, 
glede na nekatere Izjave v 
dnevnem časopisju In razpo- 
loženje na terenu? 

4. Mnogi športni delavci in 
aktivni tekmovalci zahtevajo 
tolmačenje naslednjega: v re- 
publiških ligah velja starostna 
omejitev in lahko igrajo le 
igralci do 24 leta starosti. Ko 
presežejo to mejo imajo mož- 
nost nadaljnjega igranja pri 
klubih v I. oz. II. zvezni ligi. Ti 
klubi pa seveda ne morejo 
sprejeti vse te množice igral- 
cev, ker tudi kvaliteta vseh ni 
na nivoju I. oz. II. zvezne lige. 
Tako jim preostane samo 
dvoje: da prenehajo z aktiv- 
nim igranjem (pri 24-letih!) ali 
da igrajo le še za rekreacijo 
(pri 24-letih!), kljub temu, da 
njihova mesta zasedajo kvali- 
tetno mnogo slabši igralci. 

5. Ali zaprti tekmovalni si- 
stemi lahko motivirajo množi- 
co klubov, ki ne igrajo v repu- 
bliški ligi, ker so se lige zapr- 
le, glede na to, da jim je vsako 
napredovanje onemogo- 
čeno? 

6. Ali so predvidene kakrš- 
ne koli spremembe na podla- 
gi dveletnih izkušenj v tekmo- 
valnem sistemu? 

Na vprašanje je odgovoril 
Leopold Kejžar, namestnik 

predsednika Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje: 

Samoupravni sporazum o 
uresničevanju nekaterih vpra- 
šanj razvoja telesne kulture v 
SRS ter sklepi o uresničevanju 
koncepta vrhunskega športa 
in o uveljavljanju tekmovalnih 
sistemov so vse telesnokultur- 
ne skupnosti sprejele aprila 
1976. Dve leti postopnega uva- 
janja novih usmeritev sta pre- 
kratek čas, da bi bilo mogoče 
izdvojiti in ocenjevati posa- 
mezne rezultate, saj gre za 
izrazito dolgoročno naravna- 
nost akcij, nastopajo pa tudi 
znatne razlike glede na posa- 
mezne športe. Bolj ali manj v 
vseh okoljih pa ugotavljamo 
ugodnejšo družbeno klimo za 
razvoj vrhunskega športa na 
podlagi sodobnih spoznanj, 
večjo kakovost in sistematič- 
nost strokovnega dela, zlasti z 
mlajšimi kategorijami športni- 
kov, ki jo v posameznih vrstah 
športa že potrjujejo tudi neka- 
teri vidni športni dosežki (npr. 
plavanje in smučanje). Meni- 
mo, da ti procesi predstavljajo 
začetek postopnega spremi- 
njanja razmer, tako vrhunski 
športni rezultati ne bi bili več 
pretežno odvisni od naključno 
odkritih posameznikov. 

Sklep skupščine telesnokul- 
turnih skupnosti o uresničeva- 
nju vrhunskega športa v SRS 
predvideva uveljavljanje enot- 
nega strokovnega dela z mla- 
dimi športniki v obdobju prvih 
štirih razredov osnovne šole, 
izbranih na osnovi celovitega 
izbora. Razumljivo je, da je za 
izbor in organizirano vadbo 
potrebno veliko strokovnega 
dela in tudi materialnih sred- 
stev. Vse to je mogoče zagoto- 
viti le z združevanjem vseh raz- 
položljivih sil izobraževalnega 
in telesnokulturnega področja. 
V praksi je povsod, kjer je bilo 
že mogoče zagotoviti ustrezne 
pogoje, steklo sodelovanje os- 
novnih šol z občinskimi tele- 
snokulturnimi skupnostmi in 
telesnokulturnimi organizaci- 
jami pri uresničevanju nalog v 
zvezi z izborom in strokovno 
vadbo v tistem obsegu, ki gaje 
bilo v posameznih sredinah 
mogoče zagotoviti. Da bi še 
bolj sistematično urejali ta in 
druga vprašanja izobraževalna 
skupnost Slovenije in telesno- 
kulturna skupnost Slovenije 
pripravljata samoupravni spo- 
razum o skupnih nalogah, v 
katerih bosta poleg drugih 
skupnih nalog in odgovorno- 
sti, opredelili tudi medsebojne 
obveznosti pri uresničevanju 
tega dela uresničevanja kon- 
cepta vrhunskega športa. Pou- 
dariti pa moramo, da ni bilo 
dogovorjeno naj bi osnovne 
šole prevzemale odgovornost 

za strokovno vadbo izbranih 
selekcij, saj bi bilo nerealno 
pričakovati, da bi jih lahko ure- 
sničile samo ali predvsem 
osnovne šole. Bistveno večje 
angažiranje materialnih in ka- 
drovskih zmogljivosti osnov- 
nih šol za delo z izbranimi se- 
lekcijami, bi imelo za posledi- 
co zmanjšanje njihovega dele- 
ža pri množičnih telesnovzgoj- 
nih aktivnostih učencev, kar bi 
bilo nesprejemljivo tudi z vidi- 
ka omenjenega sporazuma, ki 
izrecno poudarja množičnost, 
kot osnovno nalogo vseh tele- 
snokulturnih dejavnikov. V tej 
zvezi naj omenimo, da na slo- 
venskih osnovnih šolah delu- 
jejo šolska športna društva, ki 
so v preteklem letu zajemala v 
organizirano telesno vzgojo 
izven pouka 92.465 učencev, 
za usmerjanje njihove aktivno- 
sti deluje pri zavodu SRS, za 
šolstvo poseben center šolskih 
športnih društev. 

V okviru sprejetih obvezno- 
sti v samoupravnem sporazu- 
mu so posamezne telesnokul- 
turne organizacije in njihove 
republiške zveze, da bi na svo- 
jem področju uresničevale 
sprejete cilje, uvajale različne 
ukrepe, med njimi tudi nekate- 
re, ki jih omenja vprašanje. 
Uveljavljanje resnične množič- 
nosti in prizadevanje za vrhun- 
ske dosežke seveda ne more 
biti doseženo samo s spre- 
membami v tekmovalnih siste- 
mih, ampak le s spremembami 
v celotni prazumljivo je, da na 
podlagi izkušenj prihaja tudi 
do različnih mnenj. Menimo, 
da delavci in občani v telesno- 
kulturnih skupnostih in tele- 
snokulturnih organizacijah 
razpolagajo z vsemi možnost- 
mi vplivanja in odločanja, da 
usmerjajo prakso v skladu s 
svojimi samoupravno sprejeti- 
mi obveznostmi in s svojimi 
potrebami. 

Telesnokulturna skupnost 
Slovenije skupaj z občinskimi 
telesnokulturnimi skupnostmi 
pripravlja obsežno in podrob- 
no analizo stanja v telesni kul- 
turi s posebnim ozlrom na ure- 
sničevanju omenjenega samo- 
upravnega sporazuma. Rezul- 
tati In ugotovitve bodo v pri- 
hodnjih mesecih obravnavani 
v vseh skupščinah TKS, v tele- 
snokulturnih organizacijah in 
v delegacijah. Na podlagi ugo- 
tovitev in razprave, bodo dele- 
gati lahko uveljavili tudi po- 
trebne spremembe in dopolni- 
tve tako v konceptu vrhunske- 
ga športa kot v posameznih 
tekmovalnih sistemih, ki so jih 
oblikovali v posameznih tele- 
snokulturnih organizacijah 
oziroma njihovih zvezah sku- 
paj s telesnokulturnimi skup- 
nostmi. 
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Kaj je z osnutkom zakona o 
usmerjenem izobraževanju? 

Skupina delegatov skupščine 
občine Ljubljana-Šiška za de- 
legiranje v zbor občin skup- 
ščine SR Slovenije postavlja- 
mo naslednje vprašanje: 

Zakaj je bil osnutek zakona 
o usmerjenem izobraževanju, 
ki je bil po prvotnih skupščin- 
skih programih dela republi- 
ške skupščine predviden za 
obravnavo v letošnjem letu 
umaknjen s programa? 

Na vprašanje je odgovoril 
Leopold Kejžar, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje 

Osnutek zakona o usmerje- 
nem izobraževanju Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri- 
pravlja. Bistvene sestavine 
omenjenega zakona je poleg 
sprememb vzgojnoizobraže- 

valnega sistema v ožjem po- 
menu, še zlasti urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov 
med uporabniki in izvajalci, 
svobodne menjave dela in sa- 
moupravne organiziranosti. Te 
rešitve pa so odvisne tudi od 
drugih zakonov, ki jih bo 
Skupščina SR Slovenije obrav- 
navala še v tem letu, zlasti še 
od zakona o temeljih svobo- 
dne menjave dela in zakona o 
izobraževalnih skupnostih. 
Poleg tega se je v razpravi po- 
kazalo, da je neobhodno us- 
kladiti načrtovane spremembe 

na področju usmerjenega izo- 
braževanja tudi s potrebno 
preosnovo na področju osnov- 
nega izobraževanja in predšol- 
ske vzgoje. Zato ni bilo mogo- 
če predložiti osnutka zakona o 
usmerjenem izobraževanju 
izven širše ureditve družbe- 
noekonomskih odnosov in 
vzgojnoizobraževalnega siste- 
ma, pač pa bo to mogoče po- 
tem, ko bo Skupščina dobila v 
obravnavo tudi ostale navede- 
ne zakona in s tem vpogled v 
celovito predvidevano ureditev 
tega področja. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije o usklajevanju 

osnutkov zakonov, sprejetih na zasedanju Zbora repu- 

blik in pokrajin Skupščine SFRJ 5. 10. 1978. 

1. Osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih organizaci- 
jah (AS 584). 

Odbor Zbora republik in pokrajin za kreditno-monetarni 
sistem je na četrti seji dne 20. in 21. septembra 1978 uskladil 
stališča republiških in pokrajinskih skupščin o osnutku za- 
kona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko so- 
delovanje in skupnih finančnih organizacijah. 

Vse republiške in pokrajinske skupščine so dale soglasje k 
osnutku zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje in skupnih finančnih organizacijah. 
Osnova za usklajevanje stališč republiških in pokrajinskih 
skupščin na tej seji odbora je bil dopolnilni predlog za spre- 
membe in dopolnitve osnutka zakona o Jugoslovanski banki, 
ki ga je določil Zvezni izvršni svet dne 14. 9. 1978. Ta dopol- 
nilni predlog ZIS je sestavljen na podlagi stališč in sklepov 
skupne seje Zveznega sveta za družbenoekonomsko ureditev 
in zveznega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko, ki je bila 14. julija 1978 na Brdu pri Kranju, na kateri so 
obravnavali sporna vprašanja o tem zakonskem osnutku, na- 
stala na podlagi pripomb in predlogov republiških in pokrajin- 
skih skupščin. 

Na tej seji svetov je namreč bil sprejet sklep, da se predlaga 
ZIS, da naj na podlagi dogovorjenih stališč pripravi predlog 
zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje in ga pravočasno pošlje Skupščini SFRJ. Stališča 
svetov so potrdila stališča, ki jih je v Skupščini SFRJ zastopala 
delegacija Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za kreditno-monetarni sistem je na svoji 5. seji 4. 
septembra 1978 obravnaval predlog zakona o Jugoslovanski 
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in ugotovil, da 
je predlog pripravljen na osnovi stališč družbenih svetov ter 
ga z določenimi spremembami predlagal Zboru republik in 
pokrajin, ki ga je sprejel na svoji seji dne 5. 10. 1978. 

V dopolnjenem besedilu predloga zakona so bila stališča 
SR Slovenije v celoti upoštevana. 

2. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo po- 
sledic elementarnih nesreč (AS 566). 

Kot smo v predhodnem poročilu navedli, je odbor ZRP za 
kreditno monetarni sistem nadaljeval z usklajevanjem stališč 
SR in AP in sicer na seji 20. 9. 1978. Odbor je na tej seji 
ugotovil, da so vse republike in avtonomne pokrajine dale 
soglasje k osnutku zakona, ki ga je sprejel ZIS na seji 14. 9. 
1978 v skladu s stališči, sprejetimi na odboru 10. in 11. 7.1978. 
Soglasje k osnutku tega zakona je dala tudi Skupščina Sa- 
bora SR Hrvatske, katerega delegacija v prejšnjem usklajeval- 
nem postopku ni imela dovolj širokega pooblastila za glaso- 
vanje. 

Tako je lahko tudi Zbor republik in pokrajin 5. 10. 1978 
sprejel ta zakon, ki določa, da bo Narodna banka Jugoslavije 
odobrila preko Narodnih bank SR in AP za potrošniške kre- 
dite za odpravo posledic elementarnih nesreč sredstva iz 
emisije in sicer v višini 2008,5 milijona din. Ta znesek vklju- 
čuje polovični nazadnje zahtevani znesek SAP Kosovo. 

Zbor republik in pokrajin je ob sprejetju tega zakona na 
predlog člana naše delegacije sprejel še dva sklepa in sicer: 

a) da mora ZIS zagotoviti potrebno kontrolo nad namen- 
skim koriščenjem sredstev. 

b) da se zahteva od ZIS, da ob angažiranju Socialistične 
zveze, zveznih svetov in drugih organov oziroma institucij, z 
oziroma na razprave, ki so se vodile v odboru, do konca tega 
leta ponovno prouči in pripravi odgovarjajoče predloge za 
sistemske rešitve na podlagi katerih se bo naša družba bolj 
učinkovito zaščitila pred posledicami elementarnih nesreč 
brez uporabe emisije. 

Kot že rečeno, je delegacija Skupščine SR Slovenije glaso- 
vala za osnutek zakona, ker sklepi zbora zagotavljajo tako 
namensko kontrolo uporabe sredstev kot tudi takojšnjo izde- 
lavo primernejšega in učinkovitejšega sistema, za katerega se 
zavzema Skupščina SR Slovenije. 

3. Osnutek zakona o spremembah zakona o določitvi ce- 
lotnega zneska sredstev za financiranje programa investi- 
cijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od 
leta 1976-1980 (AS 20) 

Odbor za finance Zbora republik in pokrajin je vskladil 
stališča republik in avtonomnih pokrajin na seji dne 26. 9. 
1978. 

Delegati so v razpravi opozorili, da je potrebno sprejeti 
srednjeročni plan negospodarskih investicij, da ne bi priha- 
jalo do neplaniranega povečanja teh investicij v budžetu fede- 
racije. 

Skupščina SR Slovenije je dala na osnutek zakona soglasje 
s pripombo, da se lahko spremembe obsega sredstev za 
posamezne uporabnike sredstev proračuna federacije za tako 
imenovane negospodarske investicije izvršijo le v okviru 
skupnega obsega sredstev za te namene, kot je določen z 
ustreznim srednjeročnim programom zato, da bi se izognili 
neplaniranemu povečanju teh investicij v proračunu federa- 
cije. 

Vendar pa srednjeročni program negospodarskih investicij 
še ni sprejet, na kar je dala pripombo tudi Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavanju osnutka delovnega programa 
Zbora republik in pokrajin za obdobje september-december 
1978. Ta pripomba je bila upoštevana in je sprejem srednje- 
ročnega programa negospodarskih investicij vnešen v de- 
lovni program Zbora republik in pokrajin do konca leta. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Nadaljevanje dinamične gospodarske 

rasti tudi v prihodnjem letu 

• V letu 1979 je predvidena okrog 7 odstotna rast družbenega proizvoda skupnega 
gospodarstva, industrije 7 do 8 odstotkov in kmetijskega gospodarstva od 6 do 7 
odstotkov 

• Povečano bo vlaganje v dejavnosti posebnega pomena (surovine, energetiko, 
hrano, promet in turizem) 

• Sprejeti bodo ukrepi za racionalizacijo in porabo nafte in naftnih derivatov, sprejet 
pa bo tudi program varčevanja energije, surovin in reprodukcijskih materialov, 
posebej tistih, ki jih uvažamo 

• Pričakovati je rast produktivnosti 3,7 odstotka in zaposlovanja 3,5 odstotka, 
povečanje izvoza za okrog 7 odstotkov, izvoza pa za 2 odstotka 

• Občutno zaostajanje rasti proizvodnje v SAP Kosovo zahteva maksimalno angaži- 
ranje za ugotavljanje vzrokov zaostajanja in sprejemanje ukrepov za njihovo prepre- 
čevanje 

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje je pripravil delovno 
verzijo Osnutka resolucije o 
politiki uresničevanja Družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 v 
letu 1979. Besedilo je bilo 
predhodno poslano v razpravo 
delegatom v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ in 
skupščinam republik in pokra- 
jin, da bi že v prvi fazi potekala 
čimbolj vsestranska razprava o 
tem dokumentu. 

TEMELJNE NALOGE 
DRUŽBENOEKONOM- 
SKEGA RAZVOJA 

Na podlagi doseženih rezul- 
tatov, izraženih problemov in 
ocenjenih razvojnih možnosti 
v letu 1979, dosežene stopnje 
in nadaljnjega razvoja družbe- 
noekonomskih odnosov in po- 
litičnega sistema socialistične- 
ga samoupravljanja ter upora- 
be ekonomskega sistema in 
njegovih mehanizmov pri ure- 
sničevanju Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 

1976 do 1980 so določene te- 
meljne naloge družbenoeko- 
nomskega razvoja za leto 
1979: 

- nadaljnje razvijanje sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, dosledna 
uporaba in doseganje čim več- 
je usklajenosti mehanizmov 
gospodarskega sistema in 
sprejemanje predpisov ter sa- 
moupravnih aktov, s katerimi 
bo zagotovljeno odločanje de- 
lavcev v združenem delu o do- 
hodku in tokovih celotne druž- 
bene reprodukcije; 

- nadaljevati dinamično go- 
spodarsko rast na stabilnih os- 
novah in pospešiti spremembe 
v gospodarski strukturi, kar je 
možno doseči predvsem s kre- 
pitvijo produktivnosti dela in z 
zboljšanjem kakovosti pri go- 
spodarjenju in razvoju ter več- 
jo uporabo proizvodnih mož- 
nosti; 

- odločno izvajati politiko 
eknonomske stabilizacije in 
krepiti akumulativno in repro- 
dukcijsko sposobnost organi- 
zacij združenega dela s skla- 
dnejšimi blagovno-denarnimi 

odnosi in zlasti z vzpostavitvijo 
razmerij pri delitvi in uporabi 
dohodka ter družbenega pro- 
izvoda; 

- zagotoviti hitrejše uresni- 
čevanje dogovorjene politike 
razvoja dejavnosti posebnega 
pomena za skupni razvoj dr- 
žave; 

- zboljšati položaj države v 
mednarodni delitvi dela, krepi- 
ti izvozno sposobnost gospo- 
darstva, uvoz pa uskladiti s 
plačilnobilančnimi možnost- 
mi, doseženimi z izvozom in 
razvijati dolgoročnejše oblike 
sodelovanja s tujino, s tem pa 
bo deficit v plačilni bilanci nižji 

,od tistega v letu 1978; 
- ustvarjati pogoje, da bo 

rast cen in življenjskih stro- 
škov v letu 1979 nižja kot v letu 
1978 in zagotoviti uporabo no- 
vih sistemskih rešitev na tem 
področju; 
- okrepiti dejavnosti za ure- 

sničitev dogovorjene politike 
hitrejšega razvoja vsake go- 
spodarsko manj razvite repu- 
blike, najhitreje pa SAP Koso- 
vo, od povprečnega razvoja 
države in izvajati dogovorjene 
ukrepe za spodbujanje njiho- 
vega razvoja; 

- krepiti splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito na enotnih družbenopoli- 
tičnih temeljih. 

V dokumentu je podčrtano, 
da bodo vse organizacije zdru- 
ženega dela in druge samo- 
upravne organizacije in druž- 
benopolitične skupnosti s svo- 
jimi ukrepi, aktivnostmi in rav- 
nanji ustvarjale nujne pogoje 
za čim doslednejše uresniče- 
vanje teh nalog in preizkusile 
dosedanjo prakso ter obvez- 
nosti v planih in razvojnih pro- 
gramih in jo uskladile z dogo- 
vorjeno politiko sprememb go- 
spodarske strukture, močnej- 
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šega vključevanja v mednaro- 
dno delitev dela in uresničeva- 
nje večje substitucije uvoza in 
močnejše opore na domače 
resurse. 

OSNOVNI 
POKAZATELJI 

V letu 1979 je predvidena 
rast družbenega proizvoda 
skupnega gospodarstva za pri- 
bližno 7 odstotkov, pri čemer v 
industriji 7 do 8 odstotkov, v 
kmetijstvu pa od 6 do 7 odstot- 
kov. Tako dinamična rast bo 
manj temeljila na konjunkturi 
povpraševanja na domačem 
trgu in bolj na spremembah v 
delitvi in uporabi dohodka v 
korist organizacij združenega 
dela in na krepitvi materialne 
podlage združenega dela na 
skladnejših blagovnodenarnih 
odnosih in na povečanju 
izvoza. 

Podpora dinamičnemu go- 
spodarskemu sistemu bo za- 
gotovljena z rastjo investicij v 
osnovna sredstva, zlasti pa s 
krepitvijo vlaganj v razvoj de- 
javnosti posebnega pomena 
za celotni razvoj države. Dina- 
mična rast proizvodnje in do- 
hodka bo bolj temeljila na 
učinkovitejšem gospodarje- 
nju, racionalnejši uporabi ma- 
terialnih faktorjev proizvodnje 
in dela, boljšemu izkoriščanju 
kapacitet in materialov, delitvi 
dela, kooperaciji in specializa- 
ciji, spremembah v strukturi 
proizvodnje, osvajanju novih 
proizvodov in tehnologije in 
boljši organizaciji dela. 

Udeleženci dogovora o ra- 
zvoju dejavnosti posebnega 
pomena (surovine, energetika, 
hrana, promet in turizem) bo- 
do dolžini da v prihodnjem letu 
pospešeno sklepajo samo- 
upravne sporazume, ki so, pre- 
dvideni z dogovori med orga- 
nizacijami združenega dela v 
dejavnostih posebnega pome- 
na in uporabniki njihovih pro- 
izvodov in storitev, s katerimi 
bo urejeno združevanje dela in 
sredstev, cene proizvodov in 
storitev ter drugi pogoji me- 
njave in dohodkovnih od- 
nosov. S samoupravnimi spo- 
razumi z bankami, ki bodo 
sklenjeni najpozneje v prvi po- 
lovici leta 1979, bo del sred- 
stev kreditnega potenciala 
usmerjen v investicije za razvoj 
dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena pod čim ugo- 
dnejšimi pogoji. 

SUROVINE IN 
ENERGETIKA 

Republike, pokrajini in fede- 
racija bodo v okviru svojih pri- 
stojnosti sprejemale ukrepe, s 
katerimi bodo postopoma ote- 
ževale pogoje za uvoz surovin 
in drugih reprodukcijskih ma- 

terialov, katerih proizvodnja je 
zagotovljena z graditvijo 
zmogljivosti, ki so zajete v do- 
govoru o razvoju dejavnosti 
posebnega družbenega po- 
mena. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo uvedle ukrepe in 
po potrebi sprejeli predpise za 
racionalizacijo porabe nafte in 
naftnih derivatov, predvsem z 
omejitvijo potrošnje mazuta na 
količine, ki bodo zagotovljene 
iz dogovorjene kvote, s politi- 
ko cen, z davčno politiko in z 
obveznostjo posebnega so- 
glasja za nove velike potrošni- 
ke ter z usklajevanjem uvoza 
surove nafte z možnostmi pla- 
čilne bilance države in plačil- 
nobilančnih pozicij republik in 
avtonomnih pokrajin. 

V republikah in avtonomnih 
pokrajinah bodo v prvem tri- 
mesečju leta 1979 določeni 
programi in uvedeni ukrepi ter 
začete aktivnosti za čim hitrej- 
šo dograditev objektov v de- 
javnostih posebnega pomena 
za skupni razvoj države s hi- 
trejšim združevanjem dela in 
sredstev ter usmerjanjem do- 
polnilnih tujih sredstev. 

Določena bodo razmerja 
cen za posamezne oblike 
energije, s čimer bo zagotov- 
ljeno delo in razvoj rudnikov, 
zlasti jamskih, v skladu z do- 
govorjeno razvojno politiko 
energetike. Do konca prvega 
trimesečja leta 1979 bodo po- 
trošniki energije sprejeli pro- 
grame za varčevanje energije, 
surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov, zlasti tistih, ki jih uva- 
žamo. Določeni bodo ukrepi 
za učinkovitejšo substitucijo 
uvozne energije z domačo 
proizvodnjo. 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo v skladu s prevze- 
timi obveznostmi iz dogovora 
o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj elektro- 
gospodarstva, premoga in 
drugih oblik energije do leta 
1980, najpozneje do konca 
marca 1979 določile objekte, 
ki jih je potrebno zgraditi do 
konca leta 1980 in tiste, ki bo- 
do zgrajeni po letu 1980. 

V letu 1979 bo treba pristo- 
piti tudi k pripravi dogovora o 
temeljih politike razvoja jedr- 
ske energije do leta 2000, do- 
govora o dolgoročnem razi- 
skovanju jedrskih surovin ter 
sprejeti program urejanja var- 
ne uporabe jedrske energije. 
Spodbuda bo dana tudi razvo- 
ju strojne industrije in ladje- 
delništvu, izvozu in prodaji 
opreme in ladij na domačem 
trgu. 

AGROINDUSTRIJSKI 
KOMPLEKS 

Intenzivirano bo izvajanje 
Dogovora o razvoju agroindu- 

strijskega kompleksa. Na pod- 
lagi bilanc kmetijskih in živil- 
skih proizvodov bo določena 
politika njihove proizvodnje, 
izvoza in uvoza. S samouprav- 
nim sporazumevanjem na do- 
hodkovnih osnovah med pro- 
izvodnjo, predelavo in prome- 
tom, vštevši tudi organizacije 
potrošnikov, bo zagotovljena 
stabilnost proizvodnje in bolj- 
še organiziranje in stabilizacija 
trga kmetijsko-živilskih proiz- 
vodov. 

Struktura in obseg kmetijske 
proizvodnje bosta usklajena z 
možnostmi plasmaja, prednost 
pa bo dana nadaljnjemu pove- 
čanju proizvodnje pšenice, ko- 
ruze, industrijskih rastlin in 
mesa. Na hribovsko-planin- 
skih območjih bomo pospeše- 
vali hitrejši razvoj živinoreje in 
proizvodnje živinske krme. 

PROMET, TURIZEM IN 
STANOVANJSKA 
GRADNJA 

V prometni politiki bo treba 
povečati napore in sprejeti 
ukrepe za realizacijo dogovor- 
jene politike o zagotovitvi ugo- 
dnejših pogojev gospodarje- 
nja na železnici in hitrejšem 
uresničevanju njenega moder- 
nizacijskega programa. Repu- 
blike in pokrajini bodo v okviru 
dogovorjenih kvot usmerjale 
večji obseg tujih posojil in kre- 
ditov za hitrejšo gradnjo os- 
novnih magistralnih promet- 
nih poti, s katerimi se vključu- 
jemo v mednarodni promet. 

Treba bo pospešiti združe- 
vanje dela in sredstev zaintere- 
siranih organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti za hi- 
trejši razvoj turizma in nadalj- 
njo krepitev konkurenčne spo- 
sobnosti turističnega gospo- 
darstva na mednarodnem turi- 
stičnem trgu. 

Pospešena bo stanovanjska 
gradnja z boljšim izkorišča- 
njem sredstev, s hitrejšo pri- 
pravo zemljišča in večjim an- 
gažiranjem sredstev občanov 
za individualno stanovanjsko 
gradnjo. V republikah in po- 
krajinah bodo sklenjeni sa- 
moupravni sporazumi bank o 
kreditiranju komunalne infra- 
strukture. 

PRODUKTIVNOST 
DELA IN 
ZAPOSLOVANJE 

Z aktivnostmi organizacij 
združenega dela ob podpori 
ukrepov ekonomske politike in 
mehanizmov gospodarskega 
sistema in ob boljšem izkorist- 
ku delovnega časa ter proiz- 
vodnjih skladov, bo v letu 1979 
treba zagotoviti rast produktiv- 
nosti dela v višini 3,7 odstotka. 

Povečanje individualne in 
družbene produktivnosti dela 
in racionalna delitev dohodka 
in čistega dohodka sta ogrodje 
ekonomske stabilizacije in ra- 
cionalnega vključevanja v me- 
dnarodno delitev dela. Razvi- 
jala se bo individualna in druž- 
bena delitev dela, izboljševala 
ekonomičnost dela in sredstev 
ter racionalizacija na podlagi 
polnega izkoristka razpoložlji- 
vih potencialov znanja in dela 
ter razpoložljivih sredstev. 

S krepitvijo aktivnosti v vseh 
okoljih je možno v letu 1979 
doseči rast zaposlenosti 3,5 
odstotka. Z izpopolnjevanjem 
organizacije dela bo možno 
zavreti nesorazmerno poveča- 
nje upravnega osebja v korist 
zaposlovanja proizvodnjih de- 
lavcev in delavcev, ki se ukvar- 
jajo z zboljšanjem proizvodnje 
in trga, izkoriščanja tehnologi- 
je, inovacij in racionalizacije. 

POLITIKA 
STABILIZACIJE 

Odločno se bo treba zavze- 
mati za politiko ekonomske 
stabilizacije v vseh tokovih 
družbene reprodukcije. V ta 
namen je predvideno, da bodo 
federacija, republike, pokrajini 
in občine z ukrepi ekonomske 
politike, organizacije združe- 
nega dela in druge samo- 
upravne organizacije ter skup- 
nosti pa s svojimi aktivnostmi, 
zlasti z ravnanjem pri delitvi 
dogodka, zagotovile večjo glo- 
balno in strukturno usklaje- 
nost blagovno-denarnih od- 
nosov na domačem trgu. 

Predvidena je tudi počasnej- 
ša rast sredstev za celotno 
končno porabo od rasti druž- 
benega proizvoda. Rast oseb- 
ne, splošne in skupne porabe 
bo počasnejša kot rast dohod- 
ka in rast družbenega proiz- 
voda. Investicije v osnovne 
sklade bodo rasle hitreje od 
družbenega proizvoda, v skla- 
du z dinamiko predvideno v 
planu in nekaj počasneje kot v 
letu 1978. 

Zboljšan bo izkoristek teko- 
čega in minulega dela, pove- 
čana ekonomičnost poslova- 
nja in razvito varčevanje v vseh 
okoljih. V organizacijah zdru- 
ženega dela, ki poslujejo z iz- 
gubami in na meji rentabilno- 
sti bodo čimprej uvedeni po- 
sebni ukrepi za sanacijo in 
premagovanje vzrokov takšne- 
ga poslovanja. 

Ohranili bomo nujno stop- 
njo likvidnosti gospodarstva in 
likvidnosti države do tujine, z 
ukrepi monetarno-kreditne 
politike pa bo zagotovljena us- 
klajena rast denarne mase in 
kreditov z gibanjem družbene- 
ga proizvoda. 
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DELITEV DOHODKA IN 
ZADOVOLJEVANJE 
SPLOŠNE IN SKUPNE 
PORABE 

Pri delitvi družbenega proiz- 
voda, dohodka in čistega do- 
hodka bo zagotovljena krepi- 
tev materialne osnove združe- 
nega dela in dinamičnejša rast 
vlaganja v osnovne sklade po 
povprečni stopnji, ki je predvi- 
dena v planu. 

Zagotovljeno bo usklajeva- 
nje davka in prispevkov iz do- 
hodka v skladu z Zakonom o 
določanju in razporejanju ce- 
lotnega prihodka in dohodka 
tako, da se bodo obračunavali 
in plačevali odvisno od višine 
ustvarjenega dohodka po pe- 
riodičnem obračunu med le- 
tom. 

V republikah in pokrajinah, 
organizacijah združenega de- 
la, samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih bodo naj- 
pozneje do konca januarja 
1979 obravnavani dogovori in 
samoupravni sporazumi o pri- 
dobivanju in razporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke. 

V republikah in pokrajinah 
bo določena selektivna politi- 
ka rasti sredstev za posamez- 
ne namene in dejavnosti 
splošne in skupne porabe. Pri- 
spevki iz dohodka in osebnih 
dohodkov iz družbenega go- 
spodarstva za financiranje 
splošnih in skupnih potreb se 
bodo povečevali počasneje od 
rasti čistega dohodka. Stopnje 
teh prispevkov se v letu 1979 
ne bodo povečevale. 

CENE IN ŽIVLJENJSKI 
STROŠKI 

Na ravni federacije bo spre- 
jet dogovor o izvajanju politike 
cen v letu 1979, kot tudi 
ustrezni dogovori v republikah 
in pokrajinah. V sredini leta bo 
analizirano izvajanje dogovor- 
jene politike cen in sprejeti 
ustrezni ukrepi, če bi prišlo do 
odmikov od dogovorjene poli- 
tike. 

V letu 1979 bomo zagotovili, 
da se bo rast cen proizvajalcev 
v industriji gibala največ do 
dosežene rasti teh cen v letu 
1978, da bodo rasle cene pro- 
izvajalcev kmetijskih proiz- 
vodov po dinamiki rasti cen 
proizvajalcev v industriji, da bo 
zavrta rast cen storitev in cen 
na drobno ter življenjskih stro- 
škov ter da se ne bodo poveča- 
li za več kot 10 odstotkov. 

Vse družbenopolitične 
skupnosti bodo s svojimi ukre- 
pi prispevale, da se bodo vpra- 
šanja razvoja komunalnih in 
drugih storitev reševala s sred- 
stvi iz drugih virov in ne pre- 
težno s povečanjem cen. 

Spremembe v primarni deli- 
tvi se bodo odvijale diferenci- 
rano, da bi vzpostavili čim bolj 
enakomerno paritetna razmer- 
ja v cenah ter da bi izenačili 
pogoje za pridobivanje dohod- 
ka, zlasti v dejavnostih, ki so 
posebnega pomena in sicer v 
skladu z določenim sistemom 
in politiko cen, politiko eko- 
nomske stabilizacije in planov. 

DELOVANJE 
ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRGA 

Še naprej bomo zboljševali 
delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga s temo, da bodo 
vse samoupravne organizacije 
in skupnosti sprejele ukrepe 
za odstranjevanje negativnih 
pojavov. Sprejeli bomo predpi- 
se, da bi pospešili samouprav- 
no združevanje dela in sred- 
stev v proizvodnji in prometni 
sferi, zlasti pa da bi pospešili 
združevanje dela in sredstev 
prometnih organizacij z orga- 
nizacijami, ki se ukvarjajo z za- 
devami uvoza in izvoza in za- 
devami prometa blaga na de- 
belo. 

Republike, pokrajine, obči- 
ne in zainteresirane organiza- 
cije združenega dela in njihove 
skupnosti bodo sprejele ukre- 
pe za boljše samoupravno or- 
ganiziranje velikih tržnih sre- 
dišč in učinkovitejše delovanje 
poslovnih in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za preskr- 
bo. V občinah in velikih po- 
trošniških središčih bodo 
sprejeti ukrepi za boljšo pre- 
skrbo občanov s kmetijsko-ži- 
vilskimi proizvodi. 

HITREJŠI RAZVOJ 
MANJ RAZVITIH 

Hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik, zlasti 
pa SAP Kosovo bo leta 1979 
uresničen v skladu z dogovor- 
jeno politiko v Družbenem pla- 
nu Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do leta 1980. Potrebne so 
aktivnosti in ukrepi, da se na 
teh področjih intenzivira dina- 
mika gospodarske rasti, zlasti 
z boljšo izkoriščenostjo seda- 
njih zmogljivosti in s hitrejšim 
izvrševanjem dosedanjih vla- 
ganj, kar bo prispevalo h kre- 
pitvi akumulacijske in repro- 
duktivne sposobnosti njihove- 
ga gospodarstva. 

Občutno zaostajanje rasti 
proizvodnje v SAP Kosovo za- 
hteva skrajno angažiranje or- 
ganov in združenega dela po- 
krajine ter federacije pri ugo- 
tavljanju vzrokov zaostajanja. 
Z aktivnostmi je treba vzroke 
odpraviti, da bi ustvarili pogo- 
je, da bi leta 1980 uresničili 
dogovorjeno politiko najhitrej- 
šega razvoja pokrajine. 

Pospešili bomo poslovno 
povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela z razvitih in go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in pokrajin prek različnih 
oblik združevanja dela in sred- 
stev na dohodkovnih osnovah 
in na osnovi skupnih intere- 
sov. Posebna pozornost bo 
posvečena oživljanju procesa 
združevanja dela in sredstev v 
skladu z določbami Zakona o 
stalnih sredstvih Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih področij. 

Ostale dejavnosti 
Na koncu delovne verzije 

Osnutka resolucije o razvoju v 
letu 1979, da bomo na področ- 
ju monetarno-kreditne politike 
zagotovili rast denarne mase 
in posojil v obsegu in v dinami- 
ki, ki omogočata predvideno 
rast družbenega proizvoda in 
plačilno likvidnost v državi in v 
tujini. 

Nadaljevali bomo z aktiv- 
nostjo in nadaljnjo krepitev 
obrambnih priprav in uresni- 
čenje planskih nalog. Prizade- 
vali si bomo za organizacijsko, 
kadrovsko in materialno-te- 
hnično modernizacijo oboro- 
ženih sil v skladu s sprejeto 
zasnovo splošne ljudske 
obrambe. Pripravam za spre- 
jetje dolgoročnega in srednje- 
ročnega razvojnega plana 
oboroženih sil po letu 1980 bo- 
mo posvetili vsestransko po- 
zornost. 

V vseh družbenopolitičnih 
skupnostih, organizacijah in 
skupnostih bomo v letu 1979 
pospešili delo v zvezi s pripra- 
vo temeljev dolgoročne politi- 
ke razvoja države za dobo po 
letu 1985. 

V letu 1979 bomo na vseh 
ravneh začeli konstituirati 
družbene službe za obvešča- 
nje v duhu resolucije o teme- 
ljih sistema družbenega obve- 
ščanja. 

Glede na vir prihodkov za 
alimentiranje potreb splošne 
in skupne porabe, ki izvirajo iz 
gospodarstva, bodo družbe- 
nopolitične skupnosti in sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti sesta- 
vile vsake tri mesece bilance 
prihodkov, če pa bodo ta sred- 
stva presegla dogovorjene ok- 
vire, bodo v naslednjem trime- 
sečju zmanjšale stopnjo nave- 
denih davkov in prispevkov. 

Usklajevan bo sistem pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja. V skladu z gmotnimi 
možnostmi kmetovalcev, zdru- 
ženega dela in družbe v celoti 
bodo republike in pokrajini na- 
daljevale uvajanje pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja kmetov. 

INVESTICIJE 
V naslednjem letu je predvi- 

dena rast celotnih gospodar- 
skih investicij v osnovna sred- 
stva za okrog 8 odstotkov. 
Sprejeti bodo ukrepi za spod- 
bujanje samoupravnega zdru- 
ževanja dela akumulacije in 
usmerjanje domačih in zuna- 
njih posojil za dogovorjene 
objekte, ki so posebnega po- 
mena. Spodbujali bomo skup- 
na vlaganja v državi, vštevši tu- 
di vlaganja zunanjih partner- 
jev. 

Narodna banka Jugoslavije 
in ostale banke bodo preizku- 
sile vzroke nesorazmernega 
vlaganja kratkoročnih sredstev 
v dolgoročne plasmaje, ki ne 
izvirajo iz akumulacije, ter 
ukrenile vse potrebno, da bi 
onemogočile neopravičena 
povečanja navedenih posojil. 
Nadaljevala se bo konverzija 
kratkoročnih v dolgoročne 
kredite, kot tudi znižanje carin 
in drugih davščin pri uvozu 
specifične opreme za dejavno- 
sti posebnega pomena. Razen 
tega je predvideno, da bodo 
nosilci investicijskih odločitev 
uskladili dinamiko graditve 
objektov z dejanskimi mož- 
nostmi zagotavljanja sredstev, 
pri čemer se morajo opirati na 
lastna in združena sredstva. 

EKONOMSKI ODNOSI S 
TUJINO 

V politiki ekonomskih od- 
nosov s tujino je v letu 1979 
predvideno povečanje izvoza 
blaga in uslug za okrog 7 od- 
stotkov in zadrževanje plačilne 
bilance v okvirih, ki šo predvi- 
deni s srednjeročnim planom. 
Uvoz blaga in uslug bo uskla- 
jen z ustvarjenim izvozom in 
plačilno-bilančnimi možnost- 
mi države in se bo, kot je pre- 
dvideno, povečal za okrog 2 
odstotka. 

Spodbujati bo treba devizni 
priliv s sistemom in mehani- 
zmom davčnih, carinskih in 
drugih vračil. Selektivno bo 
treba podpirati in dati pre- 
dnost izvozu, s katerim dose- 
žemo večji neto devizni uči- 
nek. Pospešeno bodo sprejeti 
samoupravni sporazumi s ka- 
terimi je zagotovljeno, da se 
pravica na razpolaganje z de- 
vizami prenese na organizacije 
združenega dela, ki ustvarjajo 
devize. 

S samoupravnimi sporazumi 
republiških in pokrajinskih 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino bodo temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela določile v prvem pol- 
letju leta 1979 merila in posto- 
pek za uresničevanje pravic do 
zadolžitve v tujini. 
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Razširili bomo finančno so- 
delovanje z državami v razvoju 
in povečali njihov delež v naši 
menjavi v duhu priporočil in 
sklepov V. konference in dru- 
gih sklepov držav v razvoju. To 
sodelovanje bo razširjeno tudi 
s financiranjem jugoslovan- 
skih projektov v teh državah, s 
kombiniranim*kreditiranjem z 
Mednarodno banko in z dru- 
gimi tujimi bankami. 

Še nadalje bomo pospeše- 

vali dolgoročne oblike eko- 
nomskega sodelovanja z neu- 
vrščenimi državami in država- 
mi v razvoju, z razširitvijo deli- 
tve dela na podlagi skupnih 
proizvodno-finančnih progra- 
mov, zlasti s spodbujanjem 
dolgoročne proizvodne koo- 
peracije in poslovno-tehnične- 
ga sodelovanja, s prenašanjem 
znanja in tehnologije ter zdru- 
ževanja pri skupnem izvajanju 
investicijskih ter gradbenih 

projektov na bilateralni podla- 
gi ter na tretjih trgih. 

Pospeševali bomo sodelova- 
nje s socialističnimi državami, 
povečevali obseg menjave in 
nadaljevali z razčlenitvijo dol- 
goročnih programov sodelo- 
vanja, s kraditno-poslovnim in 
medbančnim sodelovanjem 
ter meddržavnimi kreditnimi 
aranžmaji bomo ob večji uve- 
ljavitvi vloge združenega dela 
razširili finančno sodelovanje 

s socialističnimi državami. 
Ustvarili bomo pogoje in 

krepili aktivnosti za bolj urav- 
novešeno gibanje gospodar- 
skega sodelovanja z razvitimi 
zahodnimi državami, zlasti z 
razvojem sodobnejših in dol- 
goročnejših oblik sodelovanja, 
ki zagotavljajo večjo stabilnost 
odnosov in bolj uravnovešeno 
menjavo ter na tej podlagi 
zmanjšanje deficita plačilne 
bilance s temi državami. 

NOVI PREDPISI 

Družbeni sveti so del delegatskega 

sistema   

• Predvidena je ustanovitev družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti, uprav- 
nih organov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih splošnih združenj 
• Družbeni sveti naj delujejo kot oblika organizirane demokratične izmenjave ter 
usklajevanja mnenj o načelnih vprašanjih nadaljnjega razvoja Jugoslavije 
• Delo v družbenih svetih naj sloni na dosežkih znanstvenih raziskav, razvoju 
napredne družbene zavesti in na strokovnem znanju ter izkušnjah 

Dinamičen razvoj družbe- 
noekonomskih in političnih 
odnosov ter nenehne težnje po 
kar najbolj popolni demokrati- 
zaciji procesa sprejemanja 
najpomembnejših družbenih 
odločitev, pogojujejo ustanav- 
ljanje organiziranih oblik naj- 
bolj širokih demokratičnih 
konzultacij in izmenjave 
mmenj o celotnem prihodnjem 
razvoju jugoslovanskega so- 
cialističnega samoupravnega 
sistema. Zaradi tega smo kon- 
cem 1974. leta dobili štiri zvez- 
ne svete: za mednarodne od- 
nose, za varstvo ustavne uredi- 
tve, za vprašanja družbene 
ureditve in za gospodarski ra- 
zvoj ter ekonomsko politiko. Ti 
sveti so obravnavali temeljna 
vprašanja nadaljnjega razvoja 
družbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema, sprejemali 
politična stališča in dajali 
ustrezna mnenja ter predloge 
pristojnim organom. 

Sveti so se, kakor so poka- 
zale dosedanje izkušnje iz dela 
zveznih svetov, uveljavili kot 
pomembna oblika demokratič- 
nih konzultacij določenih or- 
ganov federacije, republik in 
pokrajin, družbenopolitičnih 
organizacij v federaciji (ZKJ, 
SZDLJ in Zveza sindikatov) ter 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije. 

K zamisli, da bi družbene 
svete oblikovali na vseh tistih 
področjih družbenega življe- 
nja, za katera ocenimo, da ob- 

staja družbeni interes za usta- 
novitev teh svetov, so prispe- 
vale vsebinske spremembe v 
družbenoekonomskih odno- 
sih, nadaljnji razvoj delegat- 
skega sistema in vse druge ob- 
like uresničevanja samouprav- 
ljanja na vseh področjih druž- 
benega življenja. 

Po stališčih, sprejetih na se- 
jah zveznih svetov, je priprav- 
ljen Predlog za sprejem zako- 
na o družbenih svetih, ki ga je, 
skupaj z Osnutkom zakona, 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo in sprejem Skup- 
ščini SFRJ. To zakonsko bese- 
dilo pomeni nadaljevanje ure- 
sničevanja koncepcije o ureja- 
nju enotnih temeljev politične- 
ga sistema na področju druž- 
benih svetov. 

ODPIRANJE SVETOV K 
VSEJ DRUŽBI 

Prvi del Osnutka zakona do- 
loča temelje oblikovanja, polo- 
žaj in delo vseh družbenih sve- 
tov. V drugem delu pa besedilo 
govori o organizaciji in načinu 
dela zveznih družbenih svetov. 

Družbeni sveti se oblikujejo 
kot oblika organizirane demo- 
kratične izmenjave in usklaje- 
vanja mnenj, medsebojnega 
sodelovanja in konzultacije o 
načelnih vprašanjih določanja 
in izvajanja politike ter razvoja 
socialističnih samoupravnih 
odnosov. Predvideno pa je tu- 
di, da sveti nudijo pomoč pri 

pripravljanju in sprejemanju 
družbenih ter samoupravnih 
odločitev. 

Osnutek zakona natančno 
določa, katere organizacije in 
organi lahko ustanovijo druž- 
bene svete. Navedeni so: orga- 
ni družbenopolitičnih skupno- 
sti, družbenopolitične organi- 
zacije, določene znanstvene, 
strokovne in druge samo- 
upravne organizacije ter skup- 
nosti in družbene organizacije. 
Po besedilu Osnutka, se ime- 
nujejo udeleženci pri delu 
sveta. 

Družbeni sveti se oblikujejo 
zaradi celovitejšega uresniče- 
vanja organiziranega družbe- 
nega vpliva pri razvijanju in za- 
gotavljanju demokratičnega 
samoupravnega družbenega 
odločanja z doslednim spošto- 
vanjem delegatskega sistema. 
Delo svetov mora ustvarjalno 
spodbujati razvoj socialistič- 
nih samoupravnih družbenoe- 
konomskih in političnih od- 
nosov. Omogočiti pa mora tudi 
kar najbolj širok družbeni vpliv 
na uresničevanje funkcije 
oblasti in utrjevanje ter uresni- 
čevanje družbene politike in 
opravljanje drugih družbenih 
nalog. 

V Osnutku zakona je pose- 
bej poudarjeno, da delo v 
oooso» 
u 

družbenih" svetih sloni na 
znanstvenih dosežkih ter na 
strokovnem znanju in izkuš- 
njah. Zaradi tega je predvide- 
no, da znanstvene in strokov- 
ne organizacije, ki niso udele- 
ženci pri delu sveta, kakor tudi 
družbenopolitični, znanstveni, 
strokovni in javni delavci kot 
posamezniki, lahko sodelujejo 
pri delu sveta, skladno z nje- 
govim delovnim programom. 

OBLIKOVANJE SVETA 
Družbeni sveti se oblikujejo 

kot družbeni sveti družbeno- 
politične skupnosti, posamez- 
nega upravnega področja ali 
za posamezne upravne orga- 
ne. V zbornicah ter drugih 
splošnih združenjih in v sa- 
moupravnih organizacijah ter 
skupnostih se lahko, skladno z 
zakonom in dogovorom, obli- 
kujejo telesa in druge oblike 
uresničevanja družbenega 
vpliva, ki delujejo v skladu s 
položajem in vlogo družbenih 
svetov. 

Osnutek zakona predvideva, 
da oblikovanje družbenih sve- 
tov pogojuje dagovor vseh 
udeležencev o njegovem delu. 
Šele potem je mogoče sprejeti 
akt o ustanovitvi posameznega 
sveta. Družbeni sveti družbe- 

sseocoooocooooscooMocoooooosoaeoo; 

S OSNUTEK ZAKONA O DRUŽBENIH SVETIH 
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nopolitične skupnosti, posa- 
meznih upravniti organov ali 
za posamezna upravna po- 
dročja se oblikujejo z zako- 
nom oziroma z odlokom ob- 
činske skupščine ali druge 
družbenopolitične skupnosti. 

Mnenja in predloge o vpra- 
šanjih, ki so jih preučili druž- 
beni sveti, naj dobijo vsi udele- 
ženci pri delu sveta ter drugi 
organi in organizacije, če jih ta 
zadevajo. Udeleženci pri delu 
sveta in pristojni organi in or- 
ganizacije ter samoupravne 
organizacije in skupnosti, ki 
niso udeleženci v njegovem 
delu, morajo pri pripravi in 
sprejemanju ustreznih odloči- 
tev preučiti mnenja in predlo- 
ge družbenih svetov. 

SVETI 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

Posebej je v Osnutku zakona 
določena funkcija družbenih 
svetov družbenopolitičnih 
skupnosti, ki se oblikujejo za 
posamezna ali več področij 
družbenega življenja. Središče 
njihovega dela je obravnava 
načelnih vprašanj pri določa- 
nju politike in pripravi predpi- 
sov, sporazumov in dogovo- 
rov. Naloga pa je tudi preuči- 
tev načelnih vprašanj glede 
izvajanja določene politike in 
izvrševanja predpisov. 

Pri delu družbenega sveta 
družbenopolitične skupnosti 
sodeluje skupščina in pred- 
sedstvo družbenopolitične 
skupnosti, izvršni organ skup- 
ščine, družbenopolitične orga- 
nizacije, znanstvene in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, zbornice in druga 
splošna združenja, določena v 
aktu o ustanovitvi sveta. Pri 
delu sveta lahko sodelujejo tu- 
di organi in organizacije, ki si- 
cer niso njegovi udeleženci, 
vendar svet obravnava vpraša- 
nja, ki neposredno zadevajo 
delo in uresničevanje funkcije 
teh organov. 

Izvršni organi skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 
oziroma upravni organi mora- 
jo, kakor je predvideno, obrav- 
navati mnenja in predloge teh 
svetov. Ker so ti organi samo- 
stojni, jih Osnutek zakona ne 
obvezuje, da sprejmejo mne- 
nja in predloge sveta. Toda, v 
primerih, če jih ne sprejmejo, 
mora izvršni organ o tem ob- 
vestiti skupščino družbenopo- 
litične skupnosti in druge ude- 
ležence v delu sveta. Upravni 
organ mora v takih primerih 
obvestiti izvršni organ skup- 
ščine kot tudi pristojni družbe- 
ni svet. Osnutek zakona ne izk- 
ljučuje možnosti, da svet po- 
novno obravnava sporno vpra- 
šanje. 

SVETI UPRAVNIH 
ORGANOV 

Z zakonom ali odlokom 
skupščine ali druge družbeno- 
politične skupnosti, se lahko 
družbeni svet ustanovi tudi za 
posamezna upravna področja 
ali za posamezne upravne or- 
gane, katerih dejavnost je po- 
sebej pomembna za družbe- 
nopolitično skupnost, združe- 
no delo ali za zadovoljevanje 
vsakdanjih življenjskih potreb 
občanov. 

Temeljna funkcija družbenih 
svetov za posamezna upravna 
področja ali upravne organe je 
obravnava vprašanj, ki zadeva- 
jo izvajanje določene politike 
in izvrševanje zakonov ter dru- 
gih aktov. Ti sveti obravnavajo 
tudi predloge predpisov ter 
splošnih aktov, ki jih spreje- 
majo upravni organi ter pogoje 
in način uresničevanja pravic 
in interesov delovnih ljudi in 
občanov ter samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti pri delu 
upravnih organov. 

Udeleženci pri delu teh sve- 
tov so skupščina družbenopo- 
litične skupnosti, izvršni organ 
te skupščine, tisti upravni or- 
gan, za katerega področje je 

svet oblikovan, družbenopoli- 
tične organizacije, zbornice in 
druga splošna združenja ter 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, predvidene v aktu o 
ustanovitvi sveta. 

Osnutek zakona prinaša 
več možnosti za izvolitev pred- 
sednikov družbenih svetov. Za 
svete družbenopolitičnih 
skupnosti je predvideno, da 
predsednika izvoli skupščina 
družbenopolitične skupnosti 
na predlog udeležencev pri 
delu sveta. Dodana pa je tudi 
alernativna možnost, po kateri 
bi predsednika izbral sam 
družbeni svet po dogovoru 
njegovih članov. Podobne za- 
konske rešitve so predvidene 
tudi pri izvolitvi predsednika 
družbenega sveta za posamez- 
na upravna področja ali uprav- 
ne organe. Po eni od predlaga- 
nih rešitev naj ga imenuje 
izvršni organ skupščine, po 
drugi pa svet na temelju po- 
prejšnjega dogovora. 

ZVEZNI DRUŽBENI 
SVETI 

Drugi del Osnutka zakona 
posebej ureja oblikovanje in 
pristojnost zveznih družbenih 
svetov in določa udeležence 
pri delu teh svetov. Predvideni 
so naslednji družbeni sveti: za 
vprašanja družbene ureditve, 
za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko in za medna- 
rodne odnose. Z zveznim za- 
konom se lahko ustanovijo tu- 
di sveti na drugih področjih. 

Skladno z dogovorom so 
udeleženci pri delu zveznih 
družbenih svetov: Skupščina 
SFRJ, Predsedstvo SFRJ, 
Zvezni izvršni svet, Zveza ko- 
munistov, Socialistična zveza, 
Zveza sindikatov, Zveza socia- 
listične mladine, Gospodarska 
zbornica Jugoslavije in repu- 
blike ter avtonomni pokrajini. 

Zakonski osnutek upošteva 
dosedanje izkušnje pri delu 
zveznih svetov in zato predla- 

ga, da ima vsak zvezni družbe- 
ni svet kot stalno telo koordi- 
nacijski odbor. Ta odbor mora 
pripravljati seje in izvajati skle- 
pe sveta. Mimo tega pa mora 
tudi določati kdo bo, poleg 
stalnih udeležencev pri delu, 
še sodeloval na sejah sveta. 

Podobno kot za vse družbe- 
ne svete so tudi za zvezne pre- 
dvidene variantne rešitve pri 
določbah o volitvah predse- 
dnikov svetov. Tega bo izbirala 
Skupščina SFRJ na predlog 
udeležencev pri delu sveta ali 
pa svet na temelju dogovora 
udeležencev pri njegovem de- 
lu, medtem ko bo Skupščina 
SFRJ le objavila odlok o ime- 
novanju. Predvidena je tudi 
možnost, da Skupščina SFRJ 
sploh ne sodeluje pri volitvah 
in objavljanju predsednika 
zveznega sveta. 

Zvezni družbeni sveti lahko 
med seboj sodelujejo pri koor- 
dinaciji dela. Zaradi tega bodo 
lahko pripravljali tudi skupne 
seje za obravnavo posameznih 
vprašanj. Pogoje za nemoteno 
delo zveznih svetov zagotavlja 
Zvezni izvršni svet. 

Pričakujemo lahko, da bo 
sprejem omenjenega zakona 
pomenil širše družbeno odpi- 
ranje družbenih svetov kot or- 
ganizacijskih mehanizmov v 
sistemu delegatskega odloča- 
nja. Hkrati bo to pomenilo na- 
daljnji korak pri izgradnji dele- 
gatskega sistema prek katere- 
ga poteka ustrezni del družbe- 
ne ustvarjalnosti. Zagotovil bo 
namreč ustrezno družbeno ak- 
tivnost in vodilno vlogo Zveze 
komunistov kot tudi prisotnost 
vseh drugih subjektivnih sil v 
tem delu delegatskega obliko- 
vanja rešitev. Ne nazadnje, ka- 
kor poudarja obrazložitev 
Osnutka zakona, bo delo sve- 
tov, po teh zakonskih zamislih, 
prispevalo tudi k večji družbe- 
ni učinkovitosti in nadaljnji de- 
mokratizaciji odločanja o ra- 
zvoju in izgradnji političnega 
sistema. 
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Nove oprostitve pri plačevanju zveznih 

administrativnih taks 

• Zveznih administrativnih taks ne bo potrebno plačevati krajevnim skupnostim in 
samoupravnim interesnim skupnostim, Službi družbenega knjigovodstva in organi- 
zacijam Letalske zveze Jugoslavije ob odobritvah športnih poletov in manifestacij 
• Zveznih taks prav tako ne bo potrebno plačevati za vloge, ki zahtevajo interven- 
cije zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o zveznih admini- 
strativnih taksah. Za obravna- 
vo in sprejem tega zakonskega 
besedila je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

Osrednja značilnost spre- 
memb, zapisanih v Osnutku 
zakona, zadeva nove oprosti- 
tve pri plačevanju zveznih ad- 
ministativnih taks. Te določbe 
naj bi v prihodnje med drugim 
veljale tudi za krajevne skup- 
nosti in samoupravne intere- 
sne skupnosti, ustanovljene z 
zakonskim predpisom ali z od- 
lokom skupščine družbenopo- 
litične skupnosti, ki je usta- 
novljena z zakonom. 

Samoupravne interesne 
skupnosti kot institut novih 
družbenoekonomskih in poli- 
tičnih odnosov naj bodo opro- 
šene plačevanja taks, saj gre 
za skupnosti v tistih dejavno- 
stih, v katerih je z zakonom ali 
odlokom o njihovi ustanovitvi 
določeno, da so to skupnosti 
posebnega družbenega po- 
mena. 

Enako rešitev zakonske do- 
ločbe predvidevajo tudi za kra- 
jevne skupnosti. Razlog je nji- 
hova vloga in funkcija v našem 

sistemu ter, da Ustava zahteva 
oblikovanje teh temeljnih sa- 
moupravnih skupnosti v delo- 
vanju našega samoupravnega 
družbenopolitičnega sistema. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva ima kot organizacija, 
ki opravlja naloge posebnega 
družbenega interesa, tudi jav- 
na pooblastila. Prav zaradi te- 
ga Osnutek zakona predvide- 
va, da ji ne bo potrebno plače- 
vati teh taks. SDK med drugim 
nadzoruje zakonitost pri raz- 
polaganju z družbenimi sred- 
stvi ter sprejema sklepe v 
upravno-računskem postop- 
ku. Glede na svojo funkcijo je 
bila že prej oproščena plače- 
vanja teh taks, vendar je taka 
določba v novem Zakonu o 
Službi družbenega knjigovod- 
stva odpadla. Zaradi tega je 
zdaj opredeljena v tem Za- 
konu. 

Podobne določbe glede 
oprostitve plačevanja taks naj 
bi veljale tudi za organizacije 
Letalske zveze Jugoslavije. 
Gre za tiste vloge in dejanja, ki 
naj odobrijo lete v športne in 
manifestativne namene. Na ta 
način naj bi pospešili to dejav- 
nost. 

Nadalje je predvideno, da tu- 
di za vloge, ki zahtevajo posre- 

dovanje zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja, ne bi bilo potrebno plačati 
administrativnih taks. Potreba 
po taki ureditvi se je pokazala 
s sprejetjem Zakona o zvez- 
nem družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja. Taka rešitev 
je še posebej upravičena zato, 
ker so tudi doslej oproščene 
plačila vse vloge, ki zahtevajo 
posredovanje Zveznega javne- 
ga tožilstva. 

Osnutek zakona predlaga, 
da bi odpravili vse določbe o 
plačevanju taks za promet tu- 
jih cestnih motornih vozil, kar 
že ureja Zakon o prevozu v 
mednarodnem cestnem pro- 
metu. 

Stare rešitve pa Osnutek za- 
kona ohranja glede oprostitve 
plačevanja administrativnih 
taks družbenopolitičnim skup- 
nostim kot tudi organizacijam 
združenega dela, drugim sa- 
moupravnim in družbenim or- 
ganizacijam ter skupnostim in 
združenjem občanov, če 
obravnavajo upravne zadeve 
ssoscoeooecooccco« 

na zahtevo občanov. Enako 
velja tudi za organizacije zdru- 
ženega dela na področju zna- 
nosti, vzgoje in izobraževanja, 
kulture, zdravstva in socialne- 
ga varstva kot tudi za organi- 
zacije Rdečega križa. V diplo- 
matskih in konzularnih zade- 
vah so oproščena plačevanja 
te obveznosti tudi tuja diplo- 
matska in konzularna pred- 
stavništva, vendar samo pod 
pogojem recipročnosti. 

Za akt o sklenitvi delovnega 
razmerja ter za zadeve pri ure- 
sničevanju in varstvu pravic iz 
delovnega razmerja, delavci še 
naprej ne bodo plačevali admi- 
nistrativnih taks. To velja tudi 
za delavce, ki začasno niso v 
delovnem razmerju. Zadeva pa 
tako vloge, ki naj jim zagotove 
materialno varstvo kot tudi vse 
druge pravice, ki jih imajo v 
času brezposelnosti. Enako pa 
velja tudi za vse tiste občane, 
za katere po predpisih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kjer 
prebivajo, velja, da imajo slab 
premoženjski položaj. 

»ecooK scoocec«!   * 
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ZAKONA O ZVEZNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSAH 

MEDNARODNE POGODBE 

100 milijonov dolarjev kredita za 

industrijski razvoj 

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je dala kredit v omenjenem znesku 
domačim bankam v treh republikah in SAP Kosovo 

Mednarodna banka za ob- 
novo in razvoj bo dala za indu- 
strijski razvoj v Jugoslaviji nov 
kredit v skupnem znesku 100 
milijonov dolarjev. Gre za eno- 
ten kreditni aranžma med Me- 
dnarodno banko in štirimi ju- 
goslovanskimi bankami, ki so 

posojilojemalci. V pogodbi o 
posojilu, ki so jo podpisali 26. 
julija 1978 v VVashingtonu, je 
določeno, da bo Združeni ko- 
sovski banki iz Prištine dode- 
ljen kredit v vrednosti 40 mili- 
jonov dolarjev, medtem ko bo- 
do Gospodarska banka iz Sa- 

rajeva, Gospodarska banka iz 
Skopja in Investicijska banka 
seeccososoeosoceocco 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 0 
GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA ° 

^ OBNOVO iN RAZVOJ - AS 63 

Titograd dobile kredite v zne- 
sku po 20 milijonov dolarjev. 
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Posojilo SAP Kosovu se ime- 
nuje tretja industrijska kredit- 
na linija, ker je ta Banka že prej 
odobrila podobne kredite Ju- 
goslaviji, imenovane prva in 
druga industrijska kreditna li- 
nija. Ostala tri posojila Iz te 
pogodbe - SR Bosni in Herce- 
govini, SR Makedoniji In SR 
Crni Gori se skupaj imenujejo 
četrta industrijska kreditna li- 
nija. Vsa štiri posojila so zajeta 
v enotnem Sporazumu o ga- 
ranciji. 

Če po Statutu Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj dr- 
žava članica ni neposreden 
posojilojemalec Je dolžna, da z 
Banko sklene poseben spora- 
zum o garanciji. Takšen spora- 
zum je naša država podpisala z 
banko Istega dne, ko je bila 
sklenjena pogodba o posojilu, 
prav tako v VVashingtonu. 
Predlog zakona o ratifikaciji 
tega Sporazuma o garanciji je 
bil poslan Skupščini SFRJ v 

razpravo. Sprejetje tega za- 
konskega predpisa je v pristoj- 
nosti Zbora republik In pokra- 
jin. 

Omenjeni Sporazum zave- 
zuje federacijo, da predvsem 
brezpogojno garantira, kot 
prvi obveznik, točno In pravo- 
časno plačevanje posojila, 
obresti In drugih bremen. Isto- 
časno mora federacija zagoto- 
viti, da noben dolg v tujini ne 
uživa prednosti glede na poso- 

jila Mednarodne banke pri do- 
delitvi, realizaciji in delitvi de- 
viz, ki so pod kontrolo ali v 
dobro SFRJ. 

Vsa štiri posojila, ki jih je 
Mednarodna banka odobrila 
domačim bankam, so bila da- 
na pod istimi pogoji. Skupni 
rok odplačila posojila je 15 let, 
obrestna mera je 7,5 odstotka 
letno, rok operativnosti pa je 
24. oktober 1978. 

Mednarodno posojilo za 

hidromelioracijski sistem v SR 

Makedoniji 

• Posojilo 82 milijonov dolarjev za financiranje hidromelioracijskega sistema »Stre- 
ževo« v SR Makedoniji bo dala Mednarodna banka za obnovo In razvoj 

V VVashingtonu je bil 23. av- 
gusta 1978 sklenjen Sporazum 
o garanciji med Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj in 
Jugoslavijo. Obveznost skle- 
panja Sporazuma izhaja iz do- 
ločb Statuta Banke, po katerih 
je država članica, ki ni nepo- 
sredni posojilojemalec, dolžna 
skleniti z Banko poseben spo- 
razum o garanciji. V tem pri- 
meru SFRJ garantira za Po- 
godbo o posojilu v vrednosti 
82 milijonov dolarjev, ki jo je z 
Banko sklenila Združena ban- 
ka Skopje. 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o ratifikaciji Sporazuma o 
garanciji med Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj z 
datumom 23. avgust 1978 z 
obrazložitvijo predloga, da bi 
pri sprejemanju tega doku- 
menta upoštevali skrajšani po- 
stopek. Takšen predlog je 
predložen zaradi tega, ker so 

opravljene vse nujne priprave, 
da posojilojemalec do konca 
oktobra 1978 izpolni vse pogo- 
je za operativnost posojila. 
Najvažnejši pogoj je Izdaja za- 
kona o ratifikaciji Sporazuma 
o garanciji. Razprava in spre- 
jem Predloga tega zakona je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Sodelovanje z Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj se 
odvija sicer na osnovi Dogovo- 
ra republik In pokrajin o 
usmerjanju in uporabi posojil 
te Banke. 

PREDNOST DOLGA 
MEDNARODNE BANKE ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ 

Po določbah Sporazuma o 
garanciji, federacija kot prvi 
obveznik brezpogojno garanti- 
ra točno in pravočasno plače- 
vanje glavnice, obresti in dru- 
gih bremen posojila oziroma 

premij pri odplačevanju poso- 
jila pred rokom. Zagotavlja 
prednost dolga Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj gle- 
de na druge dolgove v tujini. 
Federacija prav tako garantira, 
da ne bo dovolila sprejemanja 
ukrepov, ki bi preprečevali ali 
ovirali posojilojemalca, da iz- 
polni obveznosti iz Pogodbe o 
posojilu In da bo v mejah svo- 
jih pooblastil sprejela ukrepe, 
ki so nujni, da posojilojemalec 
izpolni obveznosti iz Pogodbe 
o posojilu. 

Združena banka Skopje je z 
Mednarodno banko za obnovo 
In razvoj sklenila Pogodbo o 
posojilu 82 milijonov dolarjev 
za financiranje hidromeliora- 

cijskega sistema »Streževo« v 
SR Makedoniji. Posojilo mora 
biti vrnjeno v 15 letih z obrest- 
no mero 7,9 odstotka letno. 
Rok operativnosti posojila je 
29. december 1978. 

Predlog zakona o ratifikaciji 
določa obveznost SR Makedo- 
nije, da v primeru, če federaci- 
ja kot garant izpolni obvezno- 
sti posojilojemalca po Pogod- 
bi o posojilu, nadomesti fede- 
raciji znesek, ki ga je lie-ta po- 
ravnala Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj. Zveznemu 
sekretarju za finance je dano 
pooblastilo, da po potrebi 
sprejme naloge za izpolnjeva- 
nje Sporazuma o garanciji. 

lOOO&eiaaoeeAoeoecoeaooottieooococosiooaoeoee 
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ANALIZE IN OCENE 

Rast cen je manjša kot lansko leto 

• Cene so se doslej gibale v predvidenih okvirih razen na področju cen storitev, kjer 
je bilo že v osmih mesecih prekoračeno predvideno letno povečanje 
• Najpočasneje so naraščale cene industrijskih proizvodov - 5,2 odstotka 
• Hitrejša rast cen kmetijskih pridelkov zaradi hitre rasti cen sadja in zelenjave, 
ukinitve premij in nestabilnega gospodarskega položaja 
• Cene na drobno in življenjski stroški so v osmih mesecih narasli za 8,4 odstotka 
§ V prvem polletju letošnjega leta so se osebni dohodki povečali za 24 odstotkov, 

prispevki za skupno porabo pa za 52 odstotkov 
• Cene, ki jih določa federacija, se gibajo v okviru dogovorjene politike cen, 
medtem ko so cene iz pristojnosti republik in pokrajin oziroma občin naraščale 
hitreje 

Dogovorjena politika cen se 
uresničuje v zelo oteženih in 
na nekaterih področjih spre- 
menljivih pogojih, ki bistveno 
vplivajo na predvidene okvire 
rasti cen. Čeprav je dosedanje 
gibanje cen počasnejše kot v 
lanskem letu, pristojni ororga- 
ni ocenjujejo, da bo v tem letu, 
ob rasti, ki jo pričakujemo do 
konca leta, prišlo do bistvene 
kršitve določenih okvirov rasti 
cen in do odstopanja od dogo- 
vorjene politike cen. To še po- 
sebej zaradi tega, ker je pri gi- 
banju cen izrazita neizenače- 
nost, tako na posameznih po- 
dročjih kot tudi po posamez- 
nih pristojnostih. 

Cene storitev so večje kot bi 
smele biti koncem leta, saj so 
že prekoračeni okviri, predvi- 
deni za leto 1978. 

Tako oceno gibanja cen v 
letošnjem letu prinaša Analiza 
o uresničevanju politike cen v 
letu 1978, ki jo je pripravil 
Zvezni zavod za cene. 

HITREJŠA RAST CEN 
KMETIJSKIH 
PRIDELKOV 

Resolucija o politiki uresni- 
čevanja Družbenega plana Ju- 
goslavije v 1978. letu določa, 
da mora biti rast cen in živ- 
ljenjskih stroškov nižja kot v 
letu 1977. Zato so določene tu- 
di specifične naloge na po- 
dročju organizacije tržišča in 
intervencij, katerih izpolnjeva- 
nje prav tako vpliva na uresni- 
čitev dogovorjene politike cen. 

Letošnja rast cen, gledano v 
celoti, je manjša od lanske in 
se giblje v okvirih Dogovora o 
izvajanju politike cen. Izjema 

so le cene storitev, kjer je že 
avgusta letošnjega leta, v pri- 
merjavi z decembrom lanske- 
ga leta, rast cen dosegla 10,4 
odstotka. Za vse leto pa je bila 
predvidena 9 odstotna rast cen 
storitev. Zabeležena so tudi 
večja sezonska odstopanja 
cen kmetijskih pridelkov. 

Problemi na posameznih 
področjih kažejo, da bo v pri- 
hodnjem obdobju kršena do- 
govorjena politika cen za le- 
tošnje leto. Tržni pogoji in vsa 
gospodarska gibanja namreč 
dajejo več možnosti za večjo 
rast cen od dogovorjenih. Vse 
očitnejša pa je tudi težnja, da 
posamezne probleme in teža- 
ve na različnih področjih sku- 
šamo reševati z dviganjem 
cen. 

V omenjenem obdobju so 
najpočasneje naraščale cene 
industrijskih proizvodov (5,2 
odstotka). Gledano v celoti so 
ostale v okvirih dogovorjene 
politike. Glede na hitrejšo rast 
drugih cen se osrednje breme 
stabilizacije osredotoča v in- 
dustrijski proizvodnji. V okviru 
rasti cen proizvajalcev je rast 
cen v najbolj številnih pano- 
gah in za največji del proiz- 
vodov približno izenačena. To 
pomeni, da ni prišlo do po- 
membnejših odstopanj v pri- 
marni delitvi znotraj določene 
panoge. 

Mnogo hitreje pa so nara- 
ščale cene kmetijskih proizva- 
jalcev (že junija za 62 odstot- 
kov). Na to je predvsem vpliva- 
la izjemno hitra rast cen zele- 
njave, sadja ter vključevanja 
premij in kompenzacij v cene 
nekaterih osnovnih kmetijskih 
proizvodov. Delen vzrok pa tu- 
di lahko pripisujemo nestabil- 
nemu gospodarskemu položa- 
ju na nekaterih področjih. 

RAST CEN NA 
DROBNO IN RAST 
PROIZVODNIH CEN 

Izredno neugodno razhaja- 
nje med dejanskim stanjem in 
dogovorjenimi okviri je zabele- 
ženo pri rasti proizvodnih cen 
na drobno. Prišlo je torej do 
neupravičene spremembe v 
primarni delitvi, predvsem v 
korist ponudnikov storitev ozi- 
roma trgovine in gostinstva, 
gradbeništva, komunalnih in 
neproizvodnih storitev. 

Cene, ki jih mora določati 
federacija, poudarja Analiza, 
se gibljejo v okvirih dogovorje- 
ne politike cen. Cene, ki sodijo 
v pristojnost republik in pokra- 
jin oziroma občin, pa so nara- 
ščale hitreje in so že prekora- 
čile okvire dogovorjene politi- 
ke. Od skupne rasti cen na 
drobno, ki je znašala 8,4 od- 
stotka, so cene s področja 
zvezne pristojnosti večje za 6,5 
odstotkov. Cene, ki jih nadzo- 
rujejo druge družbenopolitič- 
ne skupnosti, so večje za 10,6 
odstotkov. Ta rast je pomemb- 
no vplivala na celotno politiko 
cen, posredno pa tudi na po- 
spešeno rast cen iz zvezne pri- 
stojnosti. Najhitrejšo rast cen 
na drobno beležimo v najbolj 
razvitih republikah in pokraji- 
nah (v SR Sloveniji je dosegla 
10,2 odstotka), medtem ko so 
na manj razvitih področjih ce- 
ne naraščale počasneje (na 
SAP Kosovo za 7,3 odstotka). 

Največje odstopanje v politi- 
ki cen je zabeleženo pri cenah 
storitev. Te naraščajo hitreje 

kot proizvodne cene in prese- 
gajo s tem tudi vsa določena 
razmerja. Odločilno so na obli- 
kovanje teh cen vplivale ob- 
čine. 

V industrijskih panogah, ki 
proizvajajo blago za široko po- 
rabo, je dosedanja rast cen re- 
lativno najnižja, medtem ko je 
v prodaji na drobno znatno 
večja. Ta podatek kaže na neu- 
pravičen delež trgovine na tem 
področju. Samo izjemno je v 
nekaterih panogah rast cen 
večja kot 10 odstotkov: pri bar- 
vastih kovinah 13,3 odstotka, 
pri končnih lesnih proizvodih 
13,2 odstotka in v proizvodnji 
kamna, peska in mivke 12,3 
odstotka. 

V celotnem povečanju cen 
znatno večji delež rasti odpade 
na cene potrošniškega blaga - 
6,2 odstotka, reprodukcijske- 
ga materiala - 5 odstotkov, kot 
na delež pri rasti cen delovnih 
sredstev, ki je znašal 2,2 od- 
stotka. To kaže, da se bo tež- 
nja naraščanja cen nadaljeva- 
la, ker se bo njihovo povečeva- 
nje pri reprodukcijskem mate- 
rialu preneslo na predelovalno 
področje. 

Doslej še ni bila analizirana 
rast cen električne energije v 
posameznih republikah in po- 
krajinah. Po nekaterih ocenah 
pa znaša najmanj 16 odstot- 
kov. Poleg tega lahko pričaku- 
jemo, da bodo v črni metalur- 
giji cene v letošnjem letu višje 
za okoli 19 odstotkov. 

»osccoscoos« 
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NAJVIŠJA RAST CEN 
STORITEV 

Skupna rast cen kmetijskih 
proizvodov je v prvih šestih 
mesecih letošnjega leta, glede 
na raven cen koncem decem- 
bra meseca lani, še ostala v 
mejah predvidene rasti - 6,8 
odstotkov. Nekaj hitreje so na- 
raščale cene individualnih 
kmetijskih proizvajalcev. 

Na tržišču živine in živinske 
krme, mleka in mlečnih proiz- 
vodov ter žitaric, so zabeleže- 
ne nekatere motnje, ki so po- 
slabšale razmerja cen na posa- 
meznih proizvodnih področjih. 
Prav tako so slabši tudi odnosi 
ponudbe in povpraševanja. 
Letošnja kmetijska proizvod- 
nja je manjša, slaba pa je tudi 
organiziranost tržišča za te 
proizvode. 

Rast cen na drobno je neko- 
liko manjša kot v istem obdob- 
ju lanskega leta in se giblje v 
okvirih predvidene dinamike 
rasti za leto 1978. Na doseda- 
njo rast cen na drobno je vpli- 
valo večanje stopenj promet- 
nih davkov, večji delež trgovi- 
ne in ukinjanje kompenzacij 
ter premij za posamezne proiz- 
vode. Poleg tega je odpadel 
tudi običajni sezonski padec 
cen kmetijskih proizvodov. 

Cene storitev so za okoli 15 
odstotkov višje kot predvideva 
Dogovor o izvajanju politike 
cen. Razen kulturnih storitev 
so se povečale cene vseh sto- 
ritev. Občutnejše so narasle 
cene storitev, ki redno meseč- 
no obremenjujejo življenjske 
stroške. Določanje teh cen so- 
di v pristojnost občin. Doseda- 
nja rast cen storitev, vključno s 
stanarinami, je približno s 24 
odstotki vplivala na rast skup- 
nih življenjskih stroškov. Ob- 
staja resna bojazen, da bo v 
večjih mestih tudi letošnje leto 
prišlo do običajne rasti cen 
posameznih storitev koncem 
leta. Ob upoštevanju vseh teh 
podatkov, lahko skupna rast 
cen storitev, kakor napoveduje 
Analiza, za 50 odstotkov pre- 
seže okvire, predvidene v Do- 
govoru. V posameznih republi- 
kah pa je možno celo 100 od- 
stotno povečanje. Cene stori- 
tev so najbolj narasle v SR Slo- 
veniji - 16,3 odstotka, najmanj 
pa v SR Bosni in Hercegovini, 
in sicer za 6,9 odstotka. 

Značilno je, da so skupni 
življenjski stroški rasli z enako 
stopnjo kot cene na drobno 
(8,4 odstotka). Na njihovo di- 
namiko in rast je vplivala viso- 
ka raven in precejšnje poveča- 
nje izdatkov za prehrano zara- 
di rasti cen kmetijskih proiz- 
vodov in cen storitev. Zaradi 
tega lahko pričakujemo, da 
rast življenjskih stroškov v le- 
tošnjem letu ne bo manjša kot 
v minulem. 

ODNOSI V PRIMARNI 
DELITVI 

V prvih šestih mesecih so se 
cene v industriji povečale za 
8,6 odstotka, v kmetijstvu pa 
za okoli 11 odstotkov v primer- 
javi z enakim obdobjem lan- 
skega leta. V istem obdobju je 
v industriji dohodek večji za 
28, v kmetijstvu pa za 21 od- 
stotkov. Te številke dokazuje- 
jo, da na področju.kmetijstva 
obstaja direktna vez med rast- 
jo cen in njegovim položajem v 
primarni delitvi. Razlog za to 
moramo poiskati v sprejetih 
ukrepih ekonomske politike. V 
letošnjem letu so bile namreč 
ukinjene premije v kemtijstvu, 
kar je povzročilo večanje pro- 
izvajalnih cen teh proizvodov. 
Po drugi strani proizvajalec ni 
dobil večjega prihodka, saj mu 
je rast življenjskih stroškov to 
preprečila. Z drugimi beseda- 
mi rečeno so proizvajalci v in- 
dustriji in največjem delu kme- 
tijstva, po ustvarjenih cenah 
poslabšali svoj položaj v pri- 
marni delitvi glede na vsa dru- 
ga področja. 

Poslabšuje se tudi položaj 
industrije in rudarstva v pri- 
marni delitvi, medtem ko grad- 
beništvo še popravlja svoj že 
tako nadpovprečni položaj v 
tej delitvi. Zato se mora zahva- 
liti cenam, ki so v prvem pollet- 
ju letošnjega leta za 2,43 od- 
stotkov višje od povprečnih. 
Podobno je tudi na področju 
obrti, kjer so cene za 9,77 od- 
stotkov višje. 

Organizacije združenega 
dela na področju prometa in 
zvez nekoliko popravljajo svoj 
položaj v primarni delitvi. Tr- 
govina svoj nadpovprečni po- 
ložaj ohranja, čeprav je prišlo 
do neznatnega zmanjševanja 
razlik ravni cen, vendar z ra- 
zličnimi težnjami pri posamez- 
nih panogah. Trgovina na 
drobno pa se je znašla v še 
slabšem položaju kot je bila. 
Drugače pa je s trgovino na 
debelo in zunanjo trgovino, ki 
še naprej trdno stojita na svo- 
jem nadpovprečnem položaju 
v primarni delitvi. 

PORABA 
PREBIVALSTVA ŠE 
NAPREJ NARAŠČA 

Za minulo obdobje letošnje- 
ga leta je značilna tudi dina- 
mična gospodarska dejavnost. 
Ta ugotovitev predvsem velja 
za industrijsko proizvodnjo, ki 
je v osmih mesecih letošnjega 
leta za 8,2 odstotka večja kot v 
enakem obdobju lani. Posebej 
velika je investicijska dejav- 
nost. To je seveda prispevalo k 
rasti zaposlenosti, ki je, skupaj 
z rastjo osebnih dohodkov 
prebivalstva, precej prispevala 

k rasti vseh oblik povpraševa- 
nja. Splošna ekonomska giba- 
nja so v letošnjem letu vplivala 
na rast cen vseh vrst proiz- 
vodov. 

Prevladujočo vlogo pri giba- 
nju cen ima domače povpraše- 
vanje. Približno 58 odstotkov 
ga odpade na povpraševanje 
prebivalstva, vse drugo pa na 
investicijske zahteve. Živahna 
investicijska dejavnost prinaša 
seveda vrsto pozitivnih eko- 
nomskih učinkov. Če pa gleda- 
mo z vidika rasti cen, posre- 
dno ali neposredno pomeni 
dejavnik pritiska na rast cen, 
čeprav z nekoliko odmaknje- 
nim časovnim učinkom. Nega- 
tivno je na cene vplivala tudi 
struktura virov investicijskih 
sredstev. Na bančne kredite 
namreč odpade 45 odstotkov 
skupnih izplačil, kar seveda 
pomeni, da plačevanje obresti 
stalno obremenjuje gospodar- 
stvo in to vpliva tudi na rast 
cen. 

Še naprej so tudi razhajanja 
med ponudbo in povpraševa- 
njem. Razlog moramo poiskati 
v manjši kmetijski proizvodnji 
in izvozu. Domače povpraše- 
vanje je za približno 27 odstot- 
kov večje kot v enakem obdob- 
ju lanskega leta. 

Odnosi pri razporejanju do- 
hodka in razporejanju čistega 
dohodka se poslabšujejo na 
škodo gospodarskih organiza- 
cij združenega dela. Izločanja 
za porabo so za 28 odstotkov 
večja, za akumulacijo pa le za 
17. Posebej neugoden je polo- 
žaj v industriji, kjer je delež 
akumulacije zmanjšan s 17,2 
na 15,7 odstotka. 

Po drugi strani so še naprej 
prisotne stalne naraščajoče 
težnje pri porabi. V prvem pol- 
letju so osebni dohodki narasli 
za 24 odstotkov, prispevki za 
skupno porabo pa za 52 od- 
stotkov. Skupna posojila orga- 
nizacijam združenega dela so 
za 14 odstotkov večja kot kon- 
cem lanskega leta. Vsekakor bi 
moralo omejevanje kreditne 
ekspanzije vplivati na umiritev 
povpraševanja na domačem 
tržišču. 

ZAPIRANJE 
DOMAČEGA TRŽIŠČA 

Rezultati zunanjetrgovinske 
menjave v prvih sedmih mese- 
cih letošnjega leta so, čeprav 
ne ustrezajo planskim predvi- 
devanjem, boljši kot lani. Izvoz 
je narasel za 4 odstotke, uvoz 
pa je za 2 odstotka manjši. V 
prvih šestih mesecih so izvoz- 
ne cene večje za 12 odstotkov, 
uvozne pa za 4 odstotke. 

V pogojih relativne zaprtosti 
domačega tržišča se vse bolj 
oddaljujemo od gibanj na sve- 
tovnem trgu. Za razliko od 

prejšnjih let, ko so domače ce- 
ne nekako sledile svetovnim, 
se to ni zgodilo v omenjenem 
obdobju. Proces zapiranja do- 
mačega tržišča je v manjši me- 
ri rezultat plačilno-bilančnega 
položaja, posebno na konver- 
tibilnih področjih. V mnogo 
večji meri pa je rezultat režima, 
ki predvsem varuje domačo 
proizvodnjo. Na primer: uvoz 
določenega proizvoda je mo- 
žen samo, če da proizvajalec 
tega blaga soglasje. Edino me- 
rilo pri tem so razpoložljive do- 
mače zmogljivosti. Zato se po- 
gosto dogaja, da često ni mo- 
goče uvažati niti iz držav s kli- 
rinškim obračunom oziroma iz 
tistih dežel, kjer imamo suficit 
povpraševanja, čeprav tržišče 
ni ustrezno preskrbljeno, cene 
pa so konkurenčne našim. 

Poleg tega zmanjševanje 
uvoza blaga široke porabe, ob 
istočasnem pomembnem na- 
raščanju izvoza teh proiz- 
vodov, na domačem tržišču ši- 
ri prostor za rast domačih cen. 

SPREMINJANJE 
RAVNANJA OB 
DOLOČANJU CEN 

Rast cen ni samo krivda de- 
lovanja tržnih pogojev, temveč 
tudi obnašanja nosilcev odlo- 
čitev o cenah. V združenem 
delu še ni dovolj prevladalo 
mnenje, da lastna poslovna 
politika ne more več sloneti na 
visoki rasti cen proizvodov iz 
lastne proizvodnje. Mnogo je 
še zahtev o spremembah cen 
tudi za več kot 20 odstotkov. 
Cene, ki so jih določale orga- 
nizacije združenega dela, so 
večje za 5,8 odstotkov, med- 
tem ko so cene pod neposre- 
dnim družbenim .nadzorom za 
5,1 odstotka večje. Cene indu- 
strijskih proizvodov, ki se pro- 
sto oblikujejo, so za 9,2 od- 
stotka večje, medtem ko so ce- 
ne pod nadzorstvom večje le 
za 6,7 odstotkov. 

Vsekakor je vez med izguba- 
mi in cenami, čeprav ni direkt- 
na. Nekatere industrijske pa- 
noge so zmanjšale izgube 
kljub temu, da so njihove cene 
naraščale počasneje kot so 
povprečno naraščale cene v 
industriji. Po drugi strani pa so 
tudi panoge, ki so hkrati pove- 
čale cene in izgube, kar pome- 
ni, da jim trg ni mogel priznati 
večjo porabo in premajhno 
učinkovitost. Res pa je, da so 
izgube večje v tistih panogah, 
kjer je počasnejša rast cen. 

Dejavnost vseh, ki sodeluje- 
jo v politiki cen, je v tem ob- 
dobju, kakor omenja Analiza, 
premalo sinhronizirana. Med 
podpisniki Dogovora ni bil 
izveden stabilizacijski pristop, 
kar je vplivalo na neenakomer- 
no rast cen na posameznih po- 
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dročjih. Opaziti je znatne razli- 
ke pri obnašanju federacije na 
eni strani ter drugih družbeno- 

političnih skupnosti na drugi. 
S tem pa je dosežena neena- 
kost pri delitvi bremen stabili- 

zacije. Ker so organi federacije 
spoštovali dogovorjeno politi- 
ko (v njihovi pristojnosti so ce- 

ne v industriji) je osrednje bre- 
me stabilizacije odpadlo na 
proizvajalce tega področja. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Organiziranje zimskih olimpijskih iger bo 

prispevalo k ugledu naše države v svetu 

Na julijskem zasedanju Zbo- 
ra republik in pokrajin je dele- 
gat Rudi Kropivnik iz Slovenije 
postavil Zveznemu izvršnemu 
svetu naslednje vprašanje: Ka- 
ko so potekale priprave za 
kandidiranje naše države ozi- 
roma mesta Sarajeva za orga- 
nizacijo zimskih olimpijskih 
iger kako se bo financirala 
izvedba teh iger? 

Na to vprašanje je odgovoril 
Petar Kostić, član Zveznega 
izvršnega sveta in zvezni se- 
kretar za finance na seji Zbora 
republik in pokrajin 5. oktobra. 

Najprej je poudaril, da kot 
kandidat za organizacijo olim- 
pijskih iger nastopa mesto in 
ne država. Nato pa je Petar Ko- 
stić podrobno razložil posto- 
pek kandidiranja Sarajeva za 

XIV. olimpijske igre, ki bodo 
1984. leta. 

Skupščina mesta Sarajeva je 
oblikovala pripravljalni komite 
marca lani. Njegova naloga je 
bila, da preuči vse organizacij- 
ske vidike. Vse ocene so poka- 
zale, kakor je poudaril zvezni 
sekretar, da je kandidatura 
realna. Zato je skupščina me- 
sta Sarajevo imenovala Komite 
za kandidaturo z nalogo, da 
pripravi odgovore na vprašal- 
nike Mednarodnega olimpij- 
skega komiteja in mednaro- 
dnih športnih federacij. Njego- 
va naloga je bila tudi podrobna 
preučitev finančnih, organiza- 
cijskih in drugih vprašanj 
izvedbe teh iger. 

Sarajevo je svojo kandidatu- 
ro v roku, to je do 31. decem- 

bra 1977. leta, posredovalo 
Mednarodnemu olimpijskemu 
komiteju. Prej je še dobilo so- 
glasje jugoslovanskega olim- 
pijskega komiteja in Zveze za 
telesno kulturo Jugoslavije. 

Zvezni izvršni svet je kon- 
cem novembra 1977. leta spre- 
jel pobudo, da bo Sarajevo 
kandidat za organiziranje 
olimpijskih iger. Ob tem je tudi 
ugotovil, da bi taka manifesta- 
cija mnogo prispevala k ugle- 
du naše države v svetu, njene- 
mu političnemu položaju in k 
razvoju telesne kulture. 

Istočasno z oddajo kandida- 
ture Sarajeva, je Izvršni svet 
Bosne in Hercegovine pristopil 
k pripravi družbenega dogovo- 
ra o organiziranju in financira- 
nju iger. Osnutek tega družbe- 
nega dogovora je izdelal Zvez- 

ni sekretariat za finance in 
Zvezni komite za zakonodajo. 
Ob obravnavanju tega Osnut- 
ka v Medrepubliškem komiteju 
za področje financ je bilo ugo- 
tovljeno, da Osnutek ni bil us- 
klajen s stališči izvršnih svetov 
republik in pokrajin, saj člani 
omenjenega komiteja niso 
imeli pooblastil izvršnih sve- 
tov. 

Novi Osnutek družbenega 
dogovora o finaciranju XIV. 
olimpijskih iger je zdaj v zak- 
ljučni fazi, celovito pa izraža 
stališča republik in pokrajin, 
posredovana na seji Medrepu- 
bliškega komiteja za finance. 

Zvezni izvršni svet ni, kot je 
na koncu poudaril Petar Kosti, 
prevzel nikakršnih materialnih 
obveznosti za organizacijo teh 
olimpijskih iger. 
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SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 5. oktobra so 
bili sprejeti naslednji zakonski 
predpisi: 

Zakon o Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje in skup- 
nih finančnih organizacijah 
(AS 584); z ustanovitvijo Jugo- 
slovanske banke so dani po- 
goji za bolj vsestransko upora- 
bo naših komparativnih pre- 
dnosti v mednarodni delitvi 
dela, kot tudi novih tehnolo- 
ško-tehničnih dosežkov na 
svetu. Ta banka je svojevrstna 
interesna skupnost združene- 
ga dela in ostalih družbenih 
subjektov, katerih namen je, 
da prispevajo k napredovanju 
ekonomskega sodelovanja s 
tujino. 

Zakon o zagotavljanju sred- 
stev za odpravo posledic ele- 
mentarnih nesreč (AS 566) 
točneje določa, da bo Narodna 
banka Jugoslavije prek naro- 
dnih bank republik in pokrajin 
zagotovila v letu 1979 kredite 

bankam v znesku dveh milijard 
in osem milijonov dinarjev za 
potrošniške kredite osebam, ki 
so pretrpele škodo zaradi ele- 
mentarne nesreče na področju 
določenih občin v republikah 
in pokrajinah. Ta zakon je za- 
snovan na principu pomoči in 
solidarnosti v odpravljanju ne- 
varnosti pred elementarno ne- 
srečo. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o Skladu solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in z 
državami v razvoju (AS 26); po 
zdaj veljavnem Zakonu je bil 
predsednik Upravnega odbora 
Sklada predsednik Zveznega 
komiteja za ekonomsko sode- 
lovanje z državami v razvoju, 
Vendar je od maja 1978 ome- 
njeni Komite ukinjen. Glede na 
te okoliščine so bile opravljene 
spremembe, tako da zdaj 
Zvezni izvršni svet iz vrst svojih 
članov imenuje predsednika 
Upravnega odbora Sklada, po 
enega člana pa v Odbor dele- 
girajo izvršni sveti skupščin re- 

publik in pokrajin. 
Zakon o spremembah Za- 

kona o ugotavljanju celotne- 
ga zneska sredstev za finan- 
ciranje Programa investicij- 
skih vlaganj Zveznega sekre- 
tariata za zunanje zadeve od 
leta 1976 do 1980 (AS 20), s 
katerim je točneje določeno, 
da bodo v proračunu federaci- 
je do leta 1980 izločena dodat- 
na sredstva v znesku 63 milijo- 
nov dinarjev, razen že odobre- 
nih sredstev za realizacijo 
omenjenega Programa. 

Zakon o ratifikaciji sporazu- 
ma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 35) s katerim 
SFRJ garantira obveznosti, ki 
izvirajo iz pogodbe o posojilu, 
ki jo je Banka podpisala s 
Skupnostjo jugoslovanskih že- 
leznic. Sredstva posojila v vre- 
dnosti 99,5 milijona dolarjev 
bodo porabljena za moderni- 
zacijo železnic v vsej državi, 
znesek pol milijona dolarjev pa 
bo porabljen za tehnično po- 

moč in izobrazbo kadrov. 
Zakon o ratifikaciji Spora- 

zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 36) s katerim 
SFRJ garantira, da bo posoji- 
lojemalec - republiške samo- 
upravne skupnosti za ceste SR 
Srbije, SR Slovenije in SR Hr- 

. vatske redno odplačevale po- 
sojilo v vrednosti 80 milijonov 
dolarjev, ki ga je Mednarodna 
banka odobrila za gradnjo av- 
toceste »Bratstvo-enotnost«. 

Zakon o ratifikaciji sporazu- 
ma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (AS 45); elektro- 
gospodarstvu Bosne in Herce- 
govine je Mednarodna banka 
za obnovo in razvoj odobrila 
kredit v vrednosti 73 milijonov 
dolarjev, ki ga bodo porabili za 
financiranje gradnje hidroe- 
lektrarn Salakovac in Grabovi- 
ca na Neretvi. S sporazumom 
o garanciji vlada SFRJ, ker ni 
neposredni posojilojemalec, 
garantira za vse obveznosti, ki 
izvirajo iz Pogodbe o posojilu. 
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NAROČILNICA 

Naročamo    izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Letno naročnino din  (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-854-50204. 

Dne    1978 Žig podpis naročnika 
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