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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

6. decembra 1978 

Seje Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane za sre- 
do, 6. decembra 1978. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- osnutek zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave 
dela (ESA 966); 

- osnutek zvezne resolucije 
o odnosih svobodne menjave 
dela in o oblikah samouprav- 
nega interesnega organizira- 
nja in odločanja v družbenih 
dejavnostih; 

- predlog za izdajo zakona 
o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR 
Slovenije (EDA 156); 

- uresničevanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

- razvojno problematiko 
drobnega gospodarstva v SR 
Sloveniji; 

- predlog obrtnega zakona; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o medseboj- 
nih odnosih pri urejanju cene 
med družbenopolitičnimi 
skupnostmi, ustanovitelji 
dnevnikov in temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela, ki 
sodelujejo v proizvodnji dnev- 
nikov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa bosta obravna- 
vala še: 

- predlog za izdajo zakona 
o davku na promet nepremič- 
nin z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o družbeni kontroli cen; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne ose- 
be obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov 
in storitev; 

- predlog odloka o določitvi 
in o razdelitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe republi- 
ških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za le- 
to 1979; 

- statutarni sklep o spre- 
membah in dopolnitvah Zveze 
samoupravnih interesnih 
skupnosti SR Slovenije za var- 
stvo pred požarom; 

- družbeni dogovor o izde- 
lavi in financiranju druge izda- 
je Enciklopedije Jugoslavije. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

PREGLED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

27. in 30. oktobra 1978 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 27. oktobra 1978 
sprejel: 

- stališča k osnutku zakona 
o združevanju kmetov; stališča 
objavljamo v tej številki Poro- 
čevalca; 

- informacijo o delovanju 
enotnega sistema organizaci- 
je, odgovornosti in obveznosti 
v primerih elementarnih ne- 

sreč ter osnutek stališč za de- 
lovanje enotnega sistema or- 
ganizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih elemen- 
tarnih nesreč v SR Sloveniji; 

- stališča k predlogu odloka 
o pripravi in sprejetju družbe- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981-1985; 

- soglasje k osnutku odloka 
o sprejetju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 

1981 do leta 1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka 
oziroma predloga družbenega 
plana Jugoslavije Skupščini 
SFRJ. 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela in 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije dne 30. oktobra 
1978 so delegati najprej po- 
slušali uvodno obrazložitev k 
poročilu o izvajanju akcijske- 
ga programa za izvajanje do- 
govorov o temeljih družbene- 
ga plana Jugoslavije za ra- 
zvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v obdobju 1976-1978, 
k osnutku zakona o združeva- 
nju kmetov, k osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih, k osnutku zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in po- 
rabi hrane, k osnutku zakona 
o preživninskem varstvu kme- 
tov, k predlogu za izdajo za- 
kona o sistemu obrambe pred 
točo in k osnutku stališč, skle- 
pov in priporočil za oblikova- 
nje in izvajanje politike na po- 
dročju družbene prehrane v 
SR Sloveniji, ki jo je podal Ivo 
Marenk, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter 
republiški sekretar za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

številki Poročevalca; 
- osnutek zakona o združe- 

vanju kmetov; 
- osnutek zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih; 

- osnutek zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane; 

- predlog za izdajo zakona 
o sistemu obrambe pred točo; 

- osnutek zakona o preživ- 
ninskem varstvu kmetov; 
- osnutek stališč, sklepov in 

priporočil za oblikovanje in 
izvajanje na področju družbe- 
ne prehrane v SR Sloveniji; 

- informacijo o delovanju 
enotnega sistema organizaci- 
je, odgovornosti in obveznosti 
v primerih elementarnih ne- 
sreč ter osnutek stališč za de- 
lovanje enotnega sistema or- 
ganizacije, odgovornosti in 
obveznost i v primerih elemen-' 
tarnih nesreč v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona 
o energetskem gospodarstvu; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o pri- 
spevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti za 
financiranje energetskih ob- 
jektov z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Marija Krvina, Jože Skulj, Ludvik Merklin, Andrej 

Petelin, Ivo Marenk, Jože Kreč, Franc Cafnik, Jože 
Špindler, Jože Maljevič, Branko Baje, Alojz Kalinšek, 
Jože Pangerc, Martin Žuran, Miran Kranjc, Štefan 
Sambt, Drago Dolinar, Miran Potrč, Maver Jerkič, Jože 
Zupan, Drago Petrovič, Božo Pančur, Darko Pekič, 
Rudi Leiner, Ana Kavalar, Milica Ozbič, Gojmir Vizovi- 
šek, Boris Korošec, Francka Herga, Mirko Zlender. 

Zbor občin 
Ing. Savo Vovk, Andrej Gerenčer, Stojan Makovec, 

Franc Zorman, ing. Alojz Bračič, ing. Stanko Hribernik, 
Ivan Kovač, Franc Potočnik, Viktor Herman, Mojmir 
Pustoslemšek, Nada Mihajlovič, Franc Kenda, Nande 
Vode, Lado Škraban, Janez Sedej, Karmelo Budihna, 
Jože Pratengrazer, Vera Vezovnik, Jože Lipič, Geli Ma- 
rinc-Šetina, Brane Praznik, Slavica Robida, dr. Miro 
Saje, Stane Mazi, Jože Šubic, Ivo Bernard, Dragan 
Mozetič, Tomaž Vuga, Zdravko Praznik, Zdenka Juran- 
čič, Leopold Pugelj, Marko Bule. 

Družbenopolitični zbor 
Ivo Marenk, Majda Naglost, Zoran Polič, Ivan Godec, 

Roman Albreht, Slavko Glinšek, Marija Zupančič-Vičar, 
Marko Bule, Miro Gošnik, Jože Zakonjšek, Vlado Jan- 
žič, Aleksander Varga, Tina Tomlje, Stane Markič. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin sta po razpravah 
na ločenih sejah sprejela: 

- poročilo o izvajanju akcij- 
skega programa za izvajanje 
dogovorov o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije za ra- 
zvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v obdobju 1976-1978; 
sklepa zborov objavljamo v tej 

zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks z 
osnutkom zakona; 
- predlog zakona o revalori- 

zaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini; 

- predlog odloka o pripravi 
in sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od le- 
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ta 1981-1985; 
- predlog odloka o spre- 

membah in dopolnitvah odlo- 
ka o prenosu denarnih sred- 
stev SR Slovenije v depozit pri 
Narodni banki Slovenije. 

Zbora sta dala soglasje k: 

- osnutku odloka o sprejet- 
ju družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985 in o določitvi roka za 

predložitev osnutka oziroma 
predlog družbenega plana Ju- 
goslavije Skupščini SFRJ; 

- osnutku zakona o spre- 
membi zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu. 

Zbora sta sprejela tudi: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 

SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU 1611, 
1612, 1613,1614)zdne26. juli- 
ja 1978 in 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za 
obi.ivo in razvoj (YU 1616) z 
dne 23. avgusta 1978. 

Zbor združenega dela je 
sprejel še: 

- predlog za izdajo zakona 
o hranilno-kreditnih organiza- 
cijah z tezami za osnutek za- 
kona in 

predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije in vlado Republike 
Irak o dobavah nafte in o poso- 
jilu za leto 1978. 

SKLEP 

Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v 
obdobju 1976-1978 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 8. seji dne 30. oktobra 
1978 obravnaval poročilo o izvajanju ak- 
cijskega programa za izvajanje dogovo- 
rov o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976-1978 in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 8. seji dne 30. oktobra 1978 ob obrav- 
navi poročila o izvajanju akcijskega 
programa za izvajanje dogovora o te- 
meljih družbenega plana SFRJ za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdob- 
ju 1976-1978 na podlagi 1. odstavka 
244. člena v zvezi z 242. členom in 2. 
odstavkom 237. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela sprejema po- 
ročilo o izvajanju akcijskega programa 
za izvajanje dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju 
1976-1978 ter ugotovitve, mnenja, stali- 
šča in predloge odbora za agrarno politi- 
ko in odbora za družbenoekonomski ra- 
zvoj. 

sklep 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sprejema poročilo o izvajanju akcijskega 
programa za izvajanje dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SFRJ za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju 
1976-1978 in poročilo odbora za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin z dne 16. 10. 1978. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri oblikovanju in predlaganju druž- 
benoekonomske politike na področju 
kmetijstva za prihodnji dve leti upošteva 
ugotovitve in ocene iz poročila o izvaja- 

2. izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi in oblikovanju resolucije 
o politiki izvajanja družbenega piana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1979, upošteva ugotovitve, ocene, pred- 
loge in pripombe dane v razpravi na seji 
zbora in sejah delovnih teles, kot tudi 
stališča in zaključke z dne 3. oktobra 
1978, ki so jih sprejeli Izvršni odbor zdru- 
ženja TOZD kmetijstva in živilstva, Izvršni 
odbor kmetijsko živilske razvojne skup- 
nosti Slovenije in upravni odbor Združe- 
ne zveze Slovenije. 

nju akcijskega programa za izvajanje do- 
govora o temeljih družbenega plana 
SFRJ za razvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v obdobju 1976—1978, kakor tudi 
stališča, mnenja in predloge, ki jih je 
sprejel odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj ter mnenja in predloge 
delegatov iz razprave na seji zbora. 

3. Kritične ugotovitve iz poročila in 
razprav glede zaostajanja pri uresničeva- 
nju temeljnih razvojnih usmeritev in te- 
žak položaj kmetijstva terjajo hitrejše 
ukrepanje tako celotne družbe kot tudi 
vseh nosilcev kmetijskega razvoja, ki mo- 
rajo v skladu s cilji, opredeljenimi v druž- 
benem planu, sprejeti konkretne ukrepe 
za odpravo vzrokov takega stanja. 

Zbor občin 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 

POROČILO 

k obravnavi poročila o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o 
temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v 
obdobju 1976-1980 

Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in ra- 
zvoj je na svoji seji dne 12. oktobra 1978 obravnaval poročilo 
o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o 

temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976-1980, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije poslal v obravnavo nien izvršni svet. Odbor je bil sezna- 
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njen tudi z zaključki izvršnega odbora združenja TOZD kmetij- 
stva in živilstva, izvršnega odbora kmetijsko živilske razvojne 
skupnosti in upravnega odbora zadružne zveze Slovenije, ki 
so bili oblikovani na podlagi skupne razprave in ocene o 
izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976-1980. 

Delegati so v razpravi poudarili, da kljub nekaterim pozitiv- 
nim rezulatom, zaostajamo pri uresničevanju tistih razvojnih 
usmeritev, ki so v družbenem pianu opredeljene kot temeljne. 
Občutno zaostajamo pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov, 
pri učinkovitejšem medsebojnem povezovanju vseh dejavni- 
kov, zainteresiranih za hitrejši razvoj kmetijstva, pri izvajanju 
melioracij, pri zagotavljanju učinkovitejšega koriščenja raz- 
položljivih. zemljišč ter pri hitrejšem razreševanju nekaterih 
strukturnih problemov kmetijske proizvodnje. Pri tem so dele- 
gati poudarili, da so vozroki za takšno stanje tako subjektivne, 
kot tudi objektivne narave. Tako je vrsto težav povzročila 
kasnitev pri sprejemanju zelenega plana in dogovora o agro- 
kompleksu, nekatere težave pa izhajajo tudi iz preveč smelo 
zastavljenih programov razvoja posameznih kmetijskih dejav- 
nosti. Prav tako prepočasi poteka dogovarjanje med posa- 
meznimi nosilci kmetijskega razvoja, ne malo pa je tudi pri- 
merov zapiranja trga in monopola. 

Navedene slabosti ter odstopanja od ključnih nalog, opre- 
deljenih v družbenem planu terjajo široko družbenopolitično 
akcijo na vseh ravneh, pri čemer je treba izhajati iz načelnih 
usmeritev in stališč, sprejetih na Vili. kongresu ZKS na tem 
področju. Prav tako morajo vsi nosilci kmetijskega razvoja 
sprejeti konkretne ukrepe za uresničitev dogovorjenih nalog. 
Delegati so poudarili, da bo le tako moč v naslednjih dveh 
letih nadoknaditi zamujeno ter uresničiti poglavitne naloge 
začrtanega srednjeročnega razvoja kmetijstva. 

Pri preobrazbi kmetijskih organizacij združenega dela in pri 
uveljavljanju socialističnih družbenih odnosov so doseženi 
nekateri pomembni premiki, čeprav še vedno zaostajamo pri 
oblikovanju trajnih dohodkovnih povezav v okviru reproduk- 
cijskih celot in pri povezovanju med kmetijsko proizvodnjo, 
predelavo in trgovino. Ti procesi se zlasti prepočasi uresniču- 
jejo na področju proizvodnje mleka, mesa in sadja ter na 
področju povezovanj pridelovalcev krme, kar terja potrebno 
po zagotavljanju učinkovitejšega povezovanja v Sloveniji, po- 
trebno pa je pospešiti tudi povezovanje z drugimi republikami 
tako na ravni zadružnih zvez in gospodarskih zbornic, kot tudi 
v medrepubliškem dogovarjanju med izvršnimi sveti. Delegati 
so poudarili, da je od hitrejšega uveljavljanja novih družbe- 
noekonomskih odnosov odvisna hitrejša intenzifikacija in 
učinkovitejše obdelovanja kmetijskih zemljišč, kot tudi renta- 
bilnejše in produktivnejše gospodarjenje. 

Poseben problem, ki ovira hitrejši napredek kmetijstva je še 
vedno velika razparceliranost zemljišč, kar terja hitrejše uve- 
ljavljanje pridelovalnih skupnosti, ki bodo na osnovi trajne 
povezanosti z združenim delom zagotovile večjo ekonomsko 
in socialno varnost kmetov, ter hitrejši razvoj v kmetijski 
proizvodnji. Hitreje je treba opredeliti tudi vsebino in metode 
dela pospeševalnih služb. Posebno pozornost je treba posve- 
titi tudi hitrejšemu vključevanju obdelovalnih površin v orga- 
nizirano skupno pridelovanje in z ukrepi povečati proizvodni 
in ekonomski interes kmetov za takšno obliko proizvodnje. 
Delegati so poudarili, da smo na tem področju beležili neka- 
tere slabosti oziroma slabše rezultate, ki so izhajali iz ne 
dovolj jasno začrtanih dolgoročnih usmeritev, pogosto pa 
niso upoštevani tudi objektivni vzroki slabšega interesa kme- 
tov za te nove oblike povezovanja. Tako so delegati poudarili, 
da seje vloga kmetov prevečkrat idealizirala, namesto da bi se 
pri tem izhajalo iz njegovega dosedanjega položaja ter upo- 
števalo, da gre pri preobrazbi miselnosti kmetov za dolgoroč- 
nejši proces, ki ga je treba z ukrepi ekonomske politike, ki 
morajo zagotavljati enake pogoje gospodarjenja v zasebnem 
in družbenem sektorju, nenehno spodbujati. Pri tem so dele- 
gati menili, da so bili ukrepi ekonomske politike prevečkrat 
usmerjeni v zagotavljanje ugodnejših pogojev poslovanja v 
predelovalni industriji in v prodaji, le redko pa so bili usmer- 
jeni v kmetijsko proizvodnjo, kar je povzročalo, da je celoten 
rizik poslovanja bremenil le kmetijske proizvajalce. 

I/ razpravi je bilo posebej opozorjeno na velika zaostajanja 
pri naložbah v kmetijstvu, ki izhajajo predvsem iz slabe mate- 
rialne osnove kmetijskih organizacij združenega dela, saj 
čedalje več organizacij posluje z izgubami. Ta problem se še 
zlasti zaostruje na manj razvitih območjih, kjer je kmetijstvo 

osnovna in nosilna panoga celotnega gospodarskega razvoja. 
Poudarjeno je bilo, da je npr. na področju Pomurja kmetijstvo 
tako zadolženo, da je njegov nadaljnji razvoj resno ogrožen. 
Delegati so opozorili, da poteg subjektivnih vzrokov, na tak- 
šen položaj vplivajo tudi drugi vzroki, predvsem pa ukrepi na 
področju politike cen, ki zaradi dogovorjenega standarda, 
držijo cene nekaterih kmetijskih proizvodov na nesprejemljivo 
nizki ravni. Prav tako je treba upoštevati, da so v kmetijstvu 
potrebne tudi velike investicije, ki pa ne dajejo vedno rezulta- 
tov v povečanju dohodka (npr. silosi), kar povzroča, da so 
sicer ugodni kreditni pogoji pogosto brez pravega učinka. 
Delegati so poudarili, da ugotovljeni položaj kmetijstva ter 
hitrejše ukrepanje tako celotne družbe kot tudi vseh nosilcev 
kmetijskega razvoja, ki morajo v skladu s cilji, opredeljenimi v 
družbenem pianu sprejeti konkretne ukrepe za odpravo vzro- 
kov takšnega stanja. Predvsem morajo biti napori usmerjeni v 
hitrejšo modernizacijo proizvodnih procesov v kmetijstvu. 

Pri razreševanju teh vprašanj pa imajo pomembno vlogo 
tudi poslovne banke, ki morajo biti usmerjene v zagotavljanje 
še bolj ustreznih pogojev za kreditiranje proizvodnje in naložb 
ter v nadaljnje spodbujanje razvoja kmetijstva zlasti na hribo- 
vitih in odročnih predelih. Pri tem je bilo izraženo tudi mne- 
nje, da bi nekatera vprašanja nadaljnjega razvoja kmetijstva 
lahko izvršili tudi z usmerjanjem raznih kmetijskih dejatev in 
prispevkov (npr. prispevkov od spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč) iz izrazito industrijsko usmerjenih podro- 
čij na manj razvita in tista kmetijska področja, na katerih je 
moč pričakovati večje učinke in rezultate v povečanju kmetij- 
ske proizvodnje. 

V nadaljevanju so delegati opozorili, da na področju melio- 
racij beležimo velika zaostajanja, predvsem zaradi zaostajanj 
v naložbah ter da bo zato zastavljen program težko uresničiti, 
ker se bo odrazilo na nadaljnji razvoj kmetijstva. V zvezi s tem 
so delegati poudarili, da je treba hitreje razreševati vprašanja 
zagotavljanja potrebnih sredstev, zlasti pa zagotoviti pravoča- 
sni strokovni pristop k pripravi melioracij, kar je ključno 
vprašanje za hitrejše izvajanje začrtanih programov. Pri tem 
bodo imele pomembno vlogo tudi samoupravne interesne 
skupnosti za melioracije. 

Posebno pozornost je treba posvetiti zmanjševanju stro- 
kovnih kadrov v kmetijskih organizacijah, ki se negativno 
odraža na razvoj kmetijstva. Delegati so menili, da so ti pro- 
blemi še posebej pereči pri pospeševalnih službah v občinah, 
ki zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih kadrov ne morejo 
nuditi učinkovito in strokovno pomoč kmetom. Pri tem so 
poudarili, da je tudi povezanost pospeševalnih služb kot no- 
silcev prenosa inovacij v prakso in znanstveno raziskovalnih 
institucij neustrezna in da je temu vprašanju treba posvetiti 
več pozornosti, tako da bi raziskovalni programi postali resni- 
čen odraz potreb kmetijskih organizacij in kmetov. Posebno 
pozornost je treba posvetiti hitrejšemu uvajanju znanstvenih 
dosežkov v kmetijsko proizvodnjo. Prav tako je treba zagoto- 
viti realnejše zajemanje statističnih podatkov in statistično 
evidenco v večji meri prilagoditi potrebam planiranja, spreje- 
manja in usmerjanja razvoja kmetijstva. 

Delegati so v nadaljevanju opozorili tudi na naslednje struk- 
turne probleme v kmetijski proizvodnji: 

- proizvodnja govejega mesa stagnira, kar terja trajnejšo 
ureditev celotnega ekonomskega položaja govedoreje, pri 
čemer sta zagotovitev stabilnosti cen in racionalnejše gospo- 
darjenje z rezultati reprodukcije ključnega pomena. Zagoto- 
viti je treba tudi specializacijo klavnih kapacitet, ustreznejšo 
delitev dela ter medsebojno dohodkovno povezanost. Pri tem 
so delegati poudarili, da je reševanje problemov v proizvodnji 
mleka in govedoreje tesno povezano. Zato je treba hitreje 
zagotoviti udi specializacijo proizvodnje mleka, usklajeni ra- 
zvoj, večjo dohodkovno povezanost vseh mlekarn v Sloveniji 
in skupno skrb za viške mleka. 

- V zvezi s problemi pri proizvodnji krme in pri njeni ceni, ki 
negativno vplivajo na razvoj živinoreje, so delegati podprli 
usmeritve, da naj bi pretežni del živinoreje pri kmetovalcih 
postal neodvisen od kupljene krme. Pri tem pa so poudarili, 
da je treba upoštevati, da gre za dolgoročnejši proces in da bo 
zato treba sprostiti tudi uvoz, zlasti na tistih področjih, ki 
nimajo lastne proizvodnje. Hkrati so delegati poudarili, da je 
na tem področju treba kritično oceniti nekatere pojave zapira- 
nja trga in monopola. 

- Na področju perutninarstva je potrebno zagotoviti čim- 
prej dohodkovno povezanost y okviru jugoslovanskega trga 
ter nadaljevati z raziskavami na domači selekciji. 
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- V zvezi s proizvodnjo v živilski industriji so delegati 
poudarili, da plan ni realiziran in da je zato treba hitreje 
uskladiti programe s surovinsko bazo in trgom, nekatere 
programe analizirati z vidika njihove realnosti, hitreje pospe- 
ševati notranjo organiziranost in pospešiti investicijsko dejav- 
nost zlasti pa skupna vlaganja. 

- Obnova sadovnjakov zaostaja, kar terja hitrejše uveljav- 
ljanje samoupravnega sporazumevanja na tem področju. 

Delegati so ob zaključku ugotovili, da je poročilo priprav- 
ljeno na podlagi sklepa, ki sta ga sprejela Zbor združenega 
dela in Zbor občin ob obravnavi dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa oziroma akcijskega programa za izvajanje tega dogo- 

vora. Poudarili so, da poročilo kot tudi predloženi zaključki, 
kljub nekaterim pomanjkljivostim (premalo je opredeljen in 
prikazan celoten ekonomski položaj kmetijstva), podajata po- 
droben pregled uresničevanja nalog, opredeljenih z družbe- 
nim planom SR Slovenije, tako z vidika objektivnih pogojev, 
kot tudi z vidika začrtanih ukrepov, ki so potrebni za hitrejše 
uresničevanje nalog na tem prioritetnem področju. Zato so 
predlagali, da zbor to poročilo v celoti podpre in sprejme ter 
da naloži Izvršnemu svetu, da pri pripravi in oblikovanju 
družbenoekohomske politike na področju kmetijstva za pri- 
hodnji dve leti upošteva ugotovitve in ocene iz tega poročila 
in iz predloženih zaključkov, kot tudi stališča, mnenja in 
predloge, ki jih je oblikoval odbor. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
zakona o združevanju kmetov 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije Je na 8. aejl dne 27. oktobra 
1978 obravnaval osnutek zakona o 
združevanju kmetov In na podlagi dru- 
gega odstavka 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in prvega od- 
stavka 19. člena poslovnika Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednja 

stališča 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je 
funkcija zadruge v osnutku zakona širo- 
ko definirana, premalo določno pa so 
razčlenjeni in diferencirani družbenoe- 
konomski odnosi, ki nastajajo v temeljni 
organizaciji kooperantov. V procesu 
združevanja kmetov bo potrebno upošte- 
vati, da nobena oblika organiziranja 
kmetov nima nikakršnih prednosti in je 
potrebno, da ohranimo načelo, da naj 
kmet v katerikoli obliki združevanja ure- 
sničuje svoj ekonomski in socialni inte- 
res za združevanje dela in sredstev. 

V predlogu zakona bi bilo potrebno 
določneje opredeliti razliko med članom 
v organizaciji združenih kmetov in koo- 
perantom, pri čemer je treba upoštevati 
cilje, ki jih s tem zakonom zasledujemo. 
Dosedanja formulacija je preozka in lah- 

ko povzroči različna tolmačenja tega sta- 
tusa. 

2. Glede na to, da ima SZDL že po 
svoji družbenopolitični funkciji obvezo 
aktivnega sodelovanja v procesu združe- 
vanja, ni potrebno posebej v zakonu 
opredeljevati njene funkcije. 

V opredeljevanju funkcij Zadružne zve- 
ze Slovenije je treba določneje opredeliti 
njen družbeni vpliv in odgovornost, da 
samostojno in skupaj z družbenopolitič- 
nimi organizacijami usklajuje vsebino sa- 
moupravnih sporazumov na področju or- 
ganiziranja in združevanja kmetov. 

3. Družbeni dogovor v katerem bi se 
natančneje razčlenila merila za organizi- 
ranje temeljnih zadružnih organizacij 
(35. člen) ni nujno potreben, ker to že 
določa 327. člen zakona o združenem 
delu. Vendar je zaradi jasnosti bolje, če 
ta člen ostane, ker zelo natančno določa 
vse nosilce tega dogovarjanja, ki v 327. 
členu zakona o združenem delu niso di- 
rektno imenovani. 

4. V osnutku zakona o združevanju 
kmetov je ostalo odprto vprašanje (43. 
člen) ali se kmetje lastniki gozdov obvez- 
no združujejo v temeljni organizaciji koo- 
perantov, ali pa naj takšno združevanje 
temelji na prostovoljnosti. Družbenopoli- 
tični zbor meni, naj se ta problematika 
uredi v spremembi zakona o gospodarje- 
nju z gozdovi, ki mora zagotoviti smotrno 
gospodarjenje z vsemi gozdovi. 

5. V pogojih za pridobitev lastnosti 
združenega kmeta, ki so opredeljeni v 72. 
členu osnutka zakona, manjka tudi do- 
hodkovni kriterij, čeprav bi šele iz njega 
lahko izpeljali kategorije kot npr. zajam- 
čeni dohodek in pokojnina kmetov. 

6. Odločanje v organizaciji združenih 
kmetov mora biti postavljano tako, kot to 
predvideva zakon o združenem delu. Za- 
to varianta kot jo ponuja predlagatelj v 
95. členu osnutka zakona ni sprejemljiva. 

7. Razporejanje čistega dohodka, kot 
je predvideno v 100. členu osnutka zako- 
na, bi bilo potrebno bolj razdelati in v 
večji meri upoštevati določila zakona o 
združenem delu, še zlasti, ko gre za sa- 
moupravni nadzor pri spoštovanju sa- 
moupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov o razporejanju čistega do- 
hodka. 

8. Predloženi osnutek zakona (člen 
119) utemeljeno omogoča oblikovanje 
skladov rizika in njihovo uporabo tudi za 
skupno zavarovanje zoper škode. Druž- 
benopolitični zbor meni, da je način in 
obseg zavarovanja širšega družbenega 
pomena in je zato potrebno vključiti v 
politično akcijo ne le zadružne organiza- 
cije in zadružno zvezo ter kmete, temveč 
zagotoviti tudi aktivno sodelovanje Zava- 
rovalne skupnosti. 

9. Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet upošteva predloge in mnenja, 
izražene na seji Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

POPRAVEK: 
V zadnji 22. številki POROČEVALCA 31.10.1978 je v gradi- 

vu »Ocena izvajanja politike cen v devetih mesecih leta 1978 
povzetek« pri objavi tabel prišlo do nekaterih nejasnosti 

in jih zaradi tega tokrat objavljamo še enkrat. 

Spremembe cen v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji 

Proizvajalčeve cene 
industrijskih izdelkov 
Cene na drobno 

Cene storitev 
Cene življenjskih 
potrebščin   
a = SFR Jugoslavija 
b = SR Slovenija 

a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 

XII 77 
XII 76 
109,8 
109,2 
114,0 
114,6 
115,0 
119.0 
114.1 
115,1 

IX 77 
XII 76 
108,6 
108,5 
110,0 
111,0 
113,0 
113.2 
108.3 
109,9 

IX 78 IX 78 IX 78 
XII 77 VIII 78 IX 77 
106,5 
108,7 
110,0 
110,9 
111,2 
117.7 
109.8 
111,7 

101,3 
100,9 
101,5 
100,7 
100,7 
101.2 
101.3 
100,2 

107,7 
109.3 
114,0 
114.4 
113,3 
124,7 
115,6 
117,3 

I—IX 78 
l-IX 77 

108,3 
110,0 
112,8 
113,2 
113.8 
119,2 
113,7 
114.9 

Indeksi 
IX—78 
0 77 
110,6 
112.4 
116.5 
116,5 
117,3 
127,3 
116,8 
117,5 
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Spremembe cen na vseh področjih razen cen industrijskih 
izdelkov so dokaj kritične in izrazito odstopajo od, na zvezni 
ravni dogovorjene politike cen, ter zato terja pospešene na- 
pore vseh nosilcev izvajanja politike cen. Za SR Slovenijo 
velja to še posebej, ker so se cene na drobno, cene storitev in 
cene življenjskih potrebščin v osmih mesecih letos v primer- 
javi z drugimi republikami najmočneje povečale, kar kaže 
sledeča preglednica: 

Rast cen po republikah v osmih mesecih 1978 

Stopnje rasti v % 

Republike Cene na 
drobno 

Cene 
storitev 

SR Bosna in Hercegovina 7,3 6,9 
SR Črna gora 7,5 7,4 
SR Hrvatska 9,4 9^4 
SR Makedonija 7,9 13^3 
SR Slovenija 10,1 16^3 
SR Srbija 
- skupno 8,0 11,6 
- ožje področje 8,0 11,6 
- SAP Vojvodina 8,6 12^0 
- SAP Kosovo 7,4 13,5 

Tabela: Gibanje cen in družbenega proizvoda v OECD in SFR Jugoslaviji 
Korelativni globalni indeks cen in rast družbenega proizvoda 

1953 
do 1960 

1960 
do 1965 

1965 
do 1970 

1970 
do 1975 

1960 
do 1970 

1960 
do 1975 

A. INDEKSI CEN 
OECD 
OECD - Evropa 
Jugoslavija 
B. INDEKSI OBSEGA 
OECD 
OECD - Evropa 
Jugoslavija 

2,7 
3,7 
5,9 

2,6 
4,1 

14,6 

4,2 
4,2 
8,4 

5,9* 
7,4* 
19,0 

3,6 5,2 4,6 2,6 
5,0 5,0 4,7 2,5 
8,0 6,8 5,8 5,8 

C. RAZMERJE MED STOPNJO RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA IN GLOBALNE RASTI CEN 
0ECD 1,33 2,00 1,10 0,31 
OECD-Evropa 1,35 1,22 1,12 0,28 
Jugoslavija   1^36 0,47  0,69 0,31 

Stopnja inflacije 

3,4 
4.2 

11,4 

4,9 
4,9 
6.3 

1,44 
1,17 
0,55 

4,0* 
4,9* 
13,9 

4,2 
4,1 
6,1 

Cene živ- 
ljenjskih 
potreb. 

5^6 
9,8 
9,3 
6,1 

11,6 

7,6 
7,0 
8,8 
9,6 

1976 
do 1978 

8,1' 

5,8* 

0,72** 

Povprečje 
1961 do 70 1971 do 75 1976 1977 

OECD - Skupaj 
OECD - Evropa 
EGS 
SFR Jugoslavija 

3,4 
3,8 
3,6 

10,6 

8,6 
9,6 
9,1 

20,1 

8,6 
10,8 
10,3 
9,4 

8,9 
11.2 
9,9 

13.3 

april 
1978 

7,7 
9,6 
7,0 

12,5 

I. poli. 
1978 

7,25** 
7,50** 

12,7 
cene do vključno 1973. leta 

* ocena 

POPRAVEK: V zadnji 22. številki Poročevalca 31. 10. 1978 je v 
gradivu »Analiza izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 
1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978« izpadel zadnji del zadnjega 
poglavja, ki ga danes objavljamo v celoti: 

ANALIZA 
izvajanja družbenega dogovora o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 v 
letih 1976, 1977 in 1978 

IV. OSNOVNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 

Analiza v osnovi potrjuje ugotovitve, ki so bile prisotne v 
junijski analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976, 1977 in 1978. Te ugotovitve so naslednje: 
- gospodarski razvoj manj razvitih območij je hitrejši kot v 

povprečju SR Slovenije, čeprav so med posameznimi ob- 
močji velike razlike; družbeni proizvod je v letih 1976 in 
1977 na manj razvitih območjih rastel 19%, oziroma 26%, v 
SR Sloveniji pa 15% oziroma 21%; rast zaposlenih je na 
manj razvitih območjih znašala 3,9% oziroma 6,4%, v SR 
Sloveniji pa 2,7% oziroma 3,9%; 

- kljub doseženim rezultatom je zaostajanje zlasti nekaterih 
manj razvitih območij v stopnji gospodarske razvitosti še 
vedno veliko; upoštevati je treba, da je stopnja nezaposle- 
nosti na manj razvitih območjih bistveno večja kot v SR 

Sloveniji; temu je potrebno dodati še probleme v zvezi z 
zaposlovanjem delavcev, ki začasno delajo v tujini; 

- pri modernizaciji kmetijstva, ki je v gospodarski strukturi 
manj razvitih območij močno prisotno, so bili doseženi 
pomembni rezultati, zlasti v proizvodnji mesa in mleka; v 
razvoju kmetijske proizvodnje pa je še vedno premalo pri- 
sotno dohodkovno povezovanje med organizacijami zdru- 
ženega dela na manj razvitih območjih z organizacijami 
združenega dela v industrijski predelavi in trgovini na razvi- 
tih območjih; to pa ob skromni akumulativni sposobnosti 
organizacij združenega dela v kmetijstvu še nadalje zao- 
struje razvojne probleme manj razvitih območij, pri čemer 
je treba upoštevati tudi nekatere neskladnosti v primarni 
delitvi; 

- povečuje se investicijska aktivnost na manj razvitih območ- 
jih, vendar ob še vedno premajhni udeležbi organizacij 
združenega dela iz razvitejših območij, medtem ko je sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev še vedno premalo 
prisotno; večji del investicij temelji na bančnih kreditih, kar 
obremenjuje organizacije združenega dela z razmeroma 
visokimi anuitetami; v manj razvitih občinah je v letu 1976 
znašal delež investicij v osnovna sredstva v skupnih investi- 
cijah v SR Sloveniji 6,7%, kar je manj kot v letu 1975 (7,7%), 
v letu 1977 pa so manj razvite obči ne svoj delež povečale na 
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9,2%, oziroma na področju gospodarskih investicij na 
9,8%; tudi delež manj razvitih območij v dovoljenih banč- 
nih kreditih se povečuje, saj je v letu 1976 znašal 10%, v 
letu 1977 se je povečal na 23% (brez kreditov za tovarno 
sladkorja v Ormožu 13%), v prvi polovici leta 1978 pa znaša 
14,4%; 

- naloge na področju gospodarske infrastrukture se ne izva- 
jajo v celoti; medtem ko modernizacija cestnega omrežja v 
glavnem poteka v skladu s predvidevanji, pa je pri izgradnji 
elektroenergetskega in PTT omrežja ter objektov vodnega 
gospodarstva zaostajanje; kasnitve pri izgradnji elektroe- 
nergetskega in PTT omrežja ter objektov vodnega gospo- 
darstva zaostajanje; kasnitve pri izgradnji elektroenerget- 
skega omrežja po oceni zaenkrat še niso ovirale oskrbo 
porabnikov z električno energijo, vendar pa lahko te kasni- 
tve skupaj z zaostajanjem izgradnje PTT omrežja ter objek- 
tov vodnega gospodarstva lahko v bodoče predstavljajo 
omejitveni faktor hitrejšega razvoja teh območij; 

- v družbenih dejavnostih se solidarnostna sredstva obliku- 
jejo v skladu z vsako leto dogovorjenimi kriteriji, kar pri- 
speva k postopnemu zmanjševanju razlik v pogojih delova- 
nja družbenih dejavnosti na teh območjih; hkrati pa samo- 
upravne interesne skupnosti s področja družbenih dejav- 
nosti združujejo tudi sredstva za vlaganje v nove objekte, 
oziroma razširitev objektov družbenih dejavnosti. 
Ob upoštevanju dosedanjih rezultatov razvoja na manj ra- 

zvitih in manj razvitih obmejnih območjih bi morali podpisniki 
družbenega dogovora takoj proučiti stanje pri izvajanju dogo- 
vorjenih nalog - vsak na svojem področju - in na tej osnovi 
sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi omogočili njihovo 
doslednejše jzvajanje. Pri tem je potrebno zlasti, da: 
- investitorji dosledno upoštevajo usmeritev družbenega 

plana, da naj bi odpirali nova delovna mesta predvsem na 

območjih, kjer so še večje možnosti zaposlovanja; posebno 
skrb bo treba posvetiti odpiranju produktivnejših delovnih 
mest v kmetijstvu ter povečati napore za krepitev drobnega 
gospodarstva; 

- banke skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in obči- 
nami ter v neposrednih povezavah z organizacijami združe- 
nega dela iz razvitih in manj razvitih območij organizirano 
sodelujejo pri iniciranju projektov in samofupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev s ciljem hitrejšega preusmerjanja 
naložb na ta območja; 

- samoupravne interesne skupnosti na področju infrastruk- 
ture zaradi pravočasnega ustvarjanja pogojev razvoja v 
letih 1979 in 1980 nadoknadijo zaostajanje pri izvajanju 
dogovorjenih nalog; 

- postane sistem solidarnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v večji meri kot doslej funkcija hitrejšega razvoja 
proizvajalnih sil v manj razvitih območjih; 

- se nadalje pospešuje vključevanje mladine iz teh območij v 
srednje, višje in visoke šole (štipendijska politika, gradnja 
dijaških domov, krepitev centrov usmerjenega izobraževa- 
nja) in hkrati intenzivira tudi izobraževanje ob delu; 

- občine iz razvitih in manj razvitih območij intenzivirajo 
sodelovanje pri pospeševanju razvoja manj razvitih obmo- 
čij in se tekoče dogovarjajo o skupnih rešitvah konkretnih 
razvojnih problemov, pri čemer naj upoštevajo tudi tista 
manj razvita območja, ki ne izpolnjujejo kriterijev republi- 
škega zakona; podobno naj bi z medsebojnim sodelova- 
njem reševale posamezne razvojne probleme tudi ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti, banke, medobčinski od- 
bori Gospodarske zbornice Slovenije in organizacije zdru- 
ženega dela na posameznih območjih. 

Analizo je pripravil Andrej Briški s sodelovanjem Staneta 
Mariniča in Aleksandra Skoka 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30.10. 
1978   

- Predlog za podaljšanje oprostitve 
plačila posebnega republiškega davka za 
gradbeni material 

Delegatsko vprašanje sku- 
pine delegacije za delegira- 
nje delegatov v zbor združe- 
nega dela in v zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Idrija. 

Skupina delegacije postav- 
lja vprašanje ali bo Skupščina 
SR Slovenije sprejela odloči- 
tev za podaljšanje oprostitve 
plačila posebnega republi- 
škega prometnega davka za 
gradbeni material, ki ga obča- 
ni, katere je v letu 1976 priza- 
del potres, potrebujejo pri sa- 
nacijah ali novogradnjah od 
potresa prizadetih stavb, kot 
je to predlagal medobčinski 
odbor za odpravo posledic 
potresa v Posočju. Predlog za 
podaljšanje oprostitve ute- 
meljujejo z dejstvom, da do 
danes niso bili v celoti zago- 
tovljeni krediti, ki jih občani 
koristijo za odpravo posledic 
potresa na stavbah ter s po- 
manjkanjem gradbenega ma- 
teriala, kar vse je vplivalo na 
to, da posamezni občani niso 

koriščenja oprostitve podalj- tev za občane Gorenjske, ki jih 
šuje do konca leta 1979. Za isti je v letu 1977 prizadel potres, 
čas in iz enakih razlogov se po kot je to predlagal štab za od- 
predlogu zakona podaljšuje pravo posledic potresa skup- 
tudi tovrstna davčna oprosti- ščine občine Kranj. 

- Izlitje mazuta v Ljubljanico in Savo 

uspeli končati sanacij ali no- 
vogradenj in bi v primeru, da 
se oprostitev ne podaljša, bili 
oškodovani. 

Na vprašanje je odgovorila 
Milica Ozbič, članica Izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije 
in republiška sekretarka za fi- 
nance: 

Razlogi, ki jih medobčinski 
odbor za odpravo posledic po- 
tresa v Posočju navaja v ute- 
meljitev predloga za podaljša- 
nje oprostitve prometnega 
davka menimo, da so uteme- 
ljeni, zato je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije predložil 
Skupščini SR Slovenije pred- 
log zakona o spremembi zako- 
na o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in stori- 
tev, po katerem se možnost 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Litije je 
postavila več vprašanj v zvezi 
z izlitjem mazuta v Ljubljanico 
in Savo ter njenimi posledi- 
cami. 

Litijsko vodovodno črpali- 
šče se nahaja iz talnice reke 
Save. Ob izlitju mazuta dne 
12. 7. 1978 v Polju pri Ljublja- 
ni, ki je po kanalizaciji odtekal 
v reko Savo, je bil pravočasno 
dan ukrep, da se vodovodno 
črpališče takoj zapre. Tako je 
mesto Litija in Šmartno ostalo 
brez vode vse do 18. 10. 1978 
kar je prizadelo 8000 prebival- 
cev. 

Posebni ukrepi so bili uve- 
deni vse dotlej dokler analiza 
vode Save in iz vodovoda ni 
pokazala zadovoljivih rezulta- 
tov glede koncentracije ne- 
varnih snovi. Ugotovljeno je 
bilo, da je onesnaženost reke 
Save z mazutom povzročila 

pronicanje onesnažene vode 
v vodovodno zajetje. Da bi se 
vodovodno zajetje očistilo, je 
bil uveden postopek recikla- 
že, kar se je pokazalo za učin- 
kovit postopek. 

Zagotovljen je bil dovoz pit- 
ne vode s cisternami na posa- 
mezna mesta v Litiji in Šmart- 
nem pri Litiji; pomoč smo do- 
bili tudi iz druge občine. 

Otežkočeno je bilo obrato- 
vanje delovnih organizacij; 
organizirati je bilo potrebno 
peko kruha v Ljubljani, Mesa- 
rija Litija začasno ni delovala, 
deloma je bila reducirana 
proizvodnja v Lesni industriji 
Litija, zaprta so bila zasebna 
gostišča. 

V zvezi z omenjenimi pro- 
blemi in dogodki prosimo pri- 
stojne republiške organe za 
odgovore na naslednja vpra- 
šanja: 

1. Kdo je dolžan povrniti 
izredne stroške oskrbe prebi- 
valstva z vodo in pokrivati iz- 
pad dohodka v delovnih orga- 
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nizacijah, kl je nastal kot po- 
sledica takega stanja? 

2. Kakšno je bilo stanje pri- 
pravljenosti v posameznih or- 
ganizacijah v mestu in repu- 
bliki, ki imajo na skrbi sanaci- 
jo takih problemov? Ali je 
uveden sistem dežurstva? Ce 
ni, ali bo? (Glede na tolikšno 
kroženje teh snovi v Sloveniji 
bi bila verjetno nujna čvrsta 
organizacija, ki lahko poseže 
vsak trenutek ob takih prime- 
rih). 

3. Ali imamo v glavnih po- 
trošnih centrih kurilnega olja 
in drugih goriv pripravljene 
kakršnekoli ukrepe in tudi na- 
prave, da lahko preprečimo 
nadaljnje onesnaževanje 
okolja npr. s črpanjem razlite- 
ga mazuta iz kleti, raznih zbi- 
rališč, prevrnjenih cistern 
itd.? 

4. Ali bomo s politiko ra- 
zvoja v leti 1979 in naprej še 
bolj podprli hitrejšo izgradnjo 
čistilnih naprav? (Ugodni kre- 
ditni pogoji, projektiranje in 
drugo.) 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za delegira- 
nje delegatov v zbore republi- 
ške skupščine iz občine Litija, 
je odgovoril Maver Jerkič, na- 
mestnik republiškega sekre- 
tarja za urbanizem. 

Skupina delegatov iz občine 
Litija je neposredno po izlitju 
mazuta (mazut se je izlil 12.10. 
1978 v Polju pri Ljubljani v ka- 
nalizacijo in preko nje v Ljub- 
ljanico in Savo) in pod vtisom 
posledic, ki jih je to izlitje pov- 
zročilo v občini Litija, postavila 
več vprašanj, na katera dajemo 
naslednje odgovore (pri tem 
smo upoštevali tudi pismena 
mnenja republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve in re- 
publiškega komiteja za varstvo 
okolja ter poročila vodnogo- 
spodarskih inšpekcij): 

1. V zakonu o vodah (Uradni 
list SRS, št. 16/74) je v 50. čle- 
nu urejeno vprašanje povrni- 
tve stroškov, ki nastanejo pri 
odstranjevanju posledic one- 
snažitve vode. V tem času je 
tudi navedeno, da mora nujna 
dela pri zavarovanju vode 
opraviti pristojna vodnogo- 
spodarska organizacija, ki mo- 
ra biti za ta dela ustrezno 
opremljena. Citiramo 50. člen 
zakona o vodah: 

»1. Vsako izlivanje ali spu- 
ščanje nevarnih ali škodljivih 
snovi, do katerega je prišlo po 
nesrečnem naključju ali okva- 
ri, je povzročitelj dolžan nemu- 
doma prijaviti najbližji postaji 
milice. 

2. Kdor zapazi izlivanje ali 
izpuščanje nevarnih ali škod- 
ljivih snovi na morju ali kop- 
nem, je dolžan to nemudoma 
priglasiti na najbližji postaji 
milice. 

3. Če pride do izlivanja ali 
izpuščanja nevarnih ali škod- 
ljivih snovi, mora vodnogospo- 
darska organizacija za ureja- 
nje voda na stroške povzroči- 
telja nemudoma podvzeti po- 
treben ukrep za zavarovanje 
vode in morja. Za ta del ima 
pravico zahtevati povračilo 
stroškov od povzročitelja ozi- 
roma, če se ta ne da ugotoviti 
od območne vodne skupnosti. 

4. Vodnogospodarska orga- 
nizacija za urejanje voda mora 
imeti primerno opremo. Finan- 
ciranje opreme zagotovita ob- 
močna vodna skupnost in zve- 
za vodnih skupnosti.« 

Glede vračila stroškov, ki so 
nastali v občini Litija, velja to- 
rej uporabiti normalen posto- 
pek izterjave stroškov od pov- 
zročitelja. 

2. Dne 12. 10. 1978 popol- 
dan, ko je prišlo do izlitja ma- 
zuta iz obeh cistern v kurilnici 
stanovanjskega bloka v Polju, 
Cesta št. V/9, so delavci uprav- 
ne javne varnosti v Ljubljani 
takoj zavarovali kraj dogodka, 
obvestili pristojno inšpekcijo 
ter komunalno podjetje Ljub- 
ljana, ugotavljali izvor onesna- 
ženja reke Save in Ljubljanice, 
med delom strokovne komisije 
na kraju dogodka pa so zbirali 
ustrezne podatke o stanju 
onesnaženosti obeh rek. 

Ob 19. uri istega dne je de- 
žurna služba uprave inšpekcij- 
skih služb Ljubljana obvestila 
o onesnaženosti Ljubljanice 
vodnogospodarskega inšpek- 
torja, ki je takoj odšel na mesto 
iztoka kanalizacije v Zalogu. 

V akcijo se je takoj vključila 
tudi dežurna služba komunal- 
nega podjetja Ljubljana, TOZD 
Komunala. V poznih večernih 
urah istega dne so organi 
uprave javne varnosti in inš- 
pekcija ugotovili povzročitelja 
in ukrenili, da je prenehal od- 
tok mazuta v kanalizacijo (za- 
prli talni izpust v prostorih ku- 
rilnice). 

Nadaljnji potek akcije čišče- 
nja je bil manj uspešen, saj v 
Ljubljani ni bilo moč dobiti čr- 
palke, da bi izčrpali mazut iz 
revizijskih jaškov kanalizacije. 
Tudi akcija odstranjevanja ma- 
zuta je pričela šele tretji dan, t. 
j. 14. 10. 1978; dela je oprav- 
ljala organizacija Hidrotehnik. 
Sanacijo čiščenja je opravljalo 
več oseb, ki so z enostavnimi 
delovnimi sredstvi zbirali 
ostanke mazuta in jih skladi- 
ščili v sodčke. 

Celotno sanacijo so vodili 
organi Skupščine mesta Ljub- 
ljana, medtem ko republiški 
organi niso bili vključeni v ak- 
cijo. 

Ugotavljamo, da v tem pri- 
meru ni zatajilo dežurstvo niti 
občinskih, mestnih ali republi- 
ških organov in organizacij, 
pač pa predvsem pripravlje- 

nost za ukrepanje v nastali si- 
tuaciji. Sorazmerno hitro so 
inšpekcijski in drugi organi 
ugotovili vzroke za nesrečo in 
tudi ukrenili, da se je zaprlo 
črpališče vode v Litiji ter pre- 
prečilo nadaljnje odtekanje 
mazuta v kanalizacijo. Vendar 
pa organizacije, ki morajo v 
skladu z zakonom zagotoviti 
pogoje za ukrepanje v primeru 
nesreče, tega niso zagotovile. 
To ponovno opozarja, da mo- 
ramo vzti, da se te vrste nesre- 
če (onesnaženje vodotokov in 
morja, zraka itd.) enako obrav- 
navajo kot požar, poplave in 
podobno in da se del nujnih 
intervencijskih opravil opravi v 
okviru obstoječe organizacije 
prostovoljnih in poklicnih ga- 
silskih organizacij. 

Ne glede na tako ureditev pa 
so dolžne vodnogospodarske 
organizacije v skladu s 50. čle- 
nom zakona o vodah zagotovi- 
ti saniranje voda in se za taka 
opravila primerno organizirati, 
usposobiti in opremiti. 

3. Strokovno navodilo o 
tem, kako morajo biti zgrajena 
in opremljena skladišča ter 
transportne naprave za prevoz 
nevarne in škodljive snovi še ni 
izdano, vendar bo IS poskrbel, 
da bo navodilo izdano v naj- 
krajšem času. Prav tako pa 
morajo pristojni organi in or- 
ganizacije poskrbeti za ustrez- 
no opremo za ukrepanje v pri- 
merih, ko nastane okvara v že 
obstoječih napravah, v katerih 
se shranjujejo oziroma uprav- 
ljajo nevarne in škodljive 
snovi. 

4. Ugotavljamo, da se od- 
nos do izgradnje čistilnih na- 
prav izboljšuje in da je izgrad- 
nja čistilnih naprav v srednje- 
ročnih planih TOZD, komunal- 
nih skupnosti in občin dobila 
ustrezno mesto. 

V nekaterih slovenskih obči- 
nah so problem čiščenja odpa- 
dnih voda v celoti razrešili 
medtem, ko bo večina občin za 
dosego tega cilja potrebovala 
daljše obdobje. 

ZBOR OBČIN - 30.10.1978 

- Izliv mazuta v Ljubljanico in Savo 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz Liti- 
je je postavila enako vprašanje 
kot je bilo postavljeno na Zbo- 

ru združenega dela. Na vpra- 
šanje je odgovoril dr. Miro Sa- 
je, republiški podsekretar v re- 
publiškem sekretariatu za ur- 
banizem, in ga objavljamo v tej 
številki Poročevelca. 

- Gradnja višinskega vodovoda poteka 
prepočasi 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz skupščine občine Koper je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Skupina delegatov je na se- 
ji 25. septembra 1978 obrav- 
navala stališča in sklepe ob- 
činske skupščine v zvezi z in- 
formacijo o poteku gradnje vi- 
šinskega vodovoda ter ugoto- 
vitvijo, da poteka gradnja vi- 
šinskega vodovoda prepoča- 
si, predvsem zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev, 
kljub uspelemu organiziranju 
pomoči pripadnikov JLA in 
mladinske delovne akcije 
ISTRA 78 pri izgradnji tega 
objekta ter da je potrebno po- 
spešiti že zastavljeno akcijo 
zbiranja solidarnostnih sred- 
stev za višinski vodovod v 
obliki enodnevnega zaslužka 
delavcev v združenem delu. 

V občini Koper je redno 
oskrbljen s pitno vodo mestni 
predel, večji del zaledja, to je 
višji predeli, kjer živi okrog 
3000 družin, pa je brez redne 
oskrbe s pitno vodo in to na 
področju, kjer v poletnem ča- 

su usahnejo tudi vsi lokalni 
izviri (vodnjaki) ter je treba za 
zagotovitev življenja vodo do- 
važati. Za izgradnjo višinske- 
ga vodovoda oziroma za za- 
gotovitev redne preskrbe s 
pitno vodo občanom višjih 
predelov zaledja Kopra bo 
potrebno zagotoviti okrog 250 
milijonov dinarjev (novih), 
predvideni viri financiranja pa 
so naslednji: 

- prispevek delavcev v 
združenem delu po sprejetem 
samoupravnem sporazumu 
(1 % izplačanih bruto osebnih 
dohodkov), 

- krajevni samoprispevek, 
prostovoljne delovne akcije, 
mladinske delovne akcije, pri- 
spevki enot JLA in solidar- 
nostni enodnevni zaslužki de- 
lavcev v združenem delu. 

Delegati ugotavljamo, da so 
sredstva, ki jih prispevajo za- 
posleni v združenem delu za 
solidarnostno akcijo sora- 
zmerno visoko obremenjena 
s prispevki na osebni doho- 
dek. Menimo, da bi morala biti 
sredstva iz osebnega dohod- 
ka, ki jih določijo delavci v 
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združenem delu za dogovor- 
jene nujne solidarnostne ak- 
cije oproščena plačila pri- 
spevkov v primerih, kadar de- 
lavci v zd prek 42-urnega de- 
lovnega tedna in tako dose- 
ženi osebni dohodek v celoti 
vplačajo kot solidarnostni pri- 
spevek. 

Tudi za take solidarnostne 
akcije, kot je npr. zagotovitev 
redne preskrbe občanov s pit- 
no vodo in podobno, bi mora- 
la veljati oprostitev plačila 
prispevkov in davkov kot je to 
urejeno za sredstva solidar- 
nosti v zakonu o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih 
nesreč, ki v prvem odstavku 
8. člena določa: »Če delavci v 
organizaciji združenega dela, 
ki ustvarjajo dohodek po na- 
čelih gospodarskega poslo- 
vanja, dodatno organizirajo 
delo prek 42-urnega delovne- 
ga tedna in tako doseženi 
osebni dohodek v celoti pla- 
čajo kot prispevek solidarno- 

sti, iz tega osebnega dohodka 
ne plačajo prispevkov in dav- 
kov.« 

Predlagamo naj Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije spro- 
ži postopek, da se oprostitev 
plačila prispevkov in davkov 
iz osebnega dohodka v smi- 
slu 1. odstavka 8. člena ome- 
njenega zakona uvedbe tudi 
za solidarnostna sredstva, ki 
jih delavci v združenem delu 
prispevajo iz osebnega do- 
hodka na podlagi dodatno or- 
ganiziranega dela preko 42- 
urnega delovnega tedna in si- 
cer v primerih, ko gre za poli- 
tično dogovorjene, življenjsko 
nujne solidarnostne akcije v 
občini, regiji ali širši družbe- 
nopolitični skupnosti. 

Na vprašanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik 
republiške sekretarke za fi- 
nance: 

Vprašanje oprostitev davka 
in prispevkov iz osebnega do- 
hodka iz dodatno organizira- 
nega dela preko 42-urnega de- 

lovnega tedna za solidarnost- 
ne namene je po obstoječi ure- 
ditvi rešeno le za primer soli- 
darnosti v smislu 5. in 8. člena 
zakona o oblikovanju sredstev 
solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Ur. 
I. SRS, št. 3/75). Po citiranih 
določbah so delavci dolžni 
plačati prispevek solidarnosti 
iz osebnega dohodka v višini 
povprečnega enodnevnega 
netto osebnega dohodka do- 
seženega v mesecu juliju. De- 
lavci v organizacijah združe- 
nega dela, ki ustvarjajo doho- 
dek po načelih gospodarskega 
poslovanja, pa se lahko odlo- 
čijo, da namesto tega prispev- 
ka organizirajo dodatno delo 
preko 42-urnega delovnega te- 
dna in tako doseženi enodnev- 
ni osebni dohodek v celoti 
vplačajo kot prispevek solidar- 
nosti. V takem primeru se iz 
tega osebnega dohodka ne 
plačajo prispevki in davki. 
Oprostitev prispevkov in dav- 
kov iz osebnega dohodka, do- 

seženega z dodatno organizi- 
ranim delom za solidarnostne 
namene, je torej določena le 
za navedeno obliko solidarno- 
sti po citiranem zakonu. Opro- 
stitve davkov in prispevkov iz 
osebnega dohodka, namenje- 
nega za druge solidarnostne 
namene, v obetajočem siste- 
mu niso predvidene in je zato 
iz takšnega osebnega dohod- 
ka treba plačati ustrezne pri- 
spevke in davke. Samouprav- 
ne interesne oziroma družbe- 
nopolitične skupnosti pa se 
lahko prispevkom oziroma 
davkom iz takšnega dela oseb- 
nega dohodka odpovedo in s 
tem prispevajo k večjemu 
učinku solidarnostne akcije. 
Za oprostitev plačila prispev- 
kov oz. davkov iz osebnega 
dohodka v takšnih akcijah bi 
bila torej v vsakem primeru po- 
trebna odločitev ustrezne sa- 
moupravne interesne oz. druž- 
benopolitične skupnosti, da se 
odpove njej pripadajočim pri- 
spevkom oziroma davkom. 

PREDLOG DOPOLNITEV OSNUTKA RE- 

SOLUCIJE 

o politiki izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 

1979 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 24. seji dne 
2. 11. 1978 obravnaval: 

- PREDLOG DOPOLNITEV OSNUTKA RESOLUCIJE O 
POLITIKI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVE- 
NIJE ZA OBDOBJE 1976-1980 V LETU 1979, 

ki ga je Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo odbor IS za družbene dejavnosti. 

Odbor IS za družbene dejavnosti je skupaj z republi- 
škimi in občinskimi samoupravnimi skupnostmi za druž- 
bene dejavnosti vložil v zadnjih mesecih velike napore 
za preobrazbo samoupravnih interesnih skupnosti in nji- 
hovih programov v smereh, ki jih nakazuje osnutek za- 
kona o temeljih sistema svobodne menjave dela. Zlasti 
na področju solidarnosti so bili izoblikovani številni 

predlogi, ki so jih podprli in verificirali organi samou- 
pravnih interesnih skupnosti, temeljne organizacije 
združenega dela in javna razprava. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira stališče 
odbora IS za družbene dejavnosti, da je potrebno letoš- 
njo resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 dopolniti in 
konkretizirati v tistem delu besedila, ki se nanaša na 
področja svobodne menjave dela in družbenih dejavno- 
sti, in vnesti vanjo tudi novosti, ki so samoupravno dogo- 
vorjene v aneksih k samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih planov družbenih dejavnosti za leto 1979. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 
celotna točka 4.3. sedanjega osnutka resolucije nado- 
mesti z novim besedilom, ki ga objavljamo. 

Novo besedilo točke 4.3. v osnutku Resolucije za leto 
1979: 

4.3. Udeleženci svobodne menjave dela bodo v letu 1979 
prilagodili svojo samoupravno organiziranost in delovanje 
načelom republiškega zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, ki bo sprejet v začetku leta 1979, ter posebnih 
zakonov za posamezna področja, ki bodo sprejeti na teh 
osnovah. Pri tem bo v prvi vrsti zagotovljena uveljavitev upo- 
rabnikov in izvajalcev v skupnih organih, polna vsebinska 
uveljavitev posebnih izobraževalnih skupnosti ter področnih 
in občinskih raziskovalnih skupnosti in ustanovitev področnih 
skupnosti v kulturi. 

Pri sprejemanju in izvajanju programov za leto 1979 bodo 
udeleženci v svobodni menjavi dela upoštevali, da programi 

družbenih dejavnosti in sredstva za njihovo uresničitev v 
globalu ne morejo presegati dohodkovne sposobnosti upo- 
rabnikov. Za ugotavljanje dohodkovne sposobnosti uporabni- 
kov pa bodo uporabljena naslednja merila: sredstva za zado- 
voljevanje skupnih potreb, ki se združujejo na osnovi do- 
hodka, naj rastejo počasneje od rasti dohodka; rast sredstev, 
ki se združujejo na osnovi osebnih dohodkov, pa naj v globalu 
ne presega rasti osebnih dohodkov v posamezni občini. V 
usklajevalnih postopkih pri ugotavljanju dohodkovnih mož- 
nosti za uresničevanje programov družbenih dejavnosti mo- 
rajo sodelovati s skupščinami samoupravnih interesnih skup- 
nosti tudi zbori združenega dela skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. " 

Solidarnost delovnih ljudi in občanov pri zadovoljevanju 

poročevalec 
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skupnih potreb po storitvah družbenih dejavnosti in socialni 
varnosti bo praviloma zagotovljena z združevanjem sredstev 
na ravni občinskih samoupravnih interesnih skupnosti; v po- 
sameznih primerih, kjer je to utemeljeno glede na medobčin- 
sko povezanost združenega dela, obseg potreb, značaj dejav- 
nosti in dohodkovne možnosti prebivalstva občine, pa se 
bodo združevala sredstva tudi na medobčinski ravni. 

4.3.1. Na območju celotne republike bo z združevanjem in 
solidarnostnim prelivanjem sredstev pod enotnimi merili za- 
gotovljen le tisti obseg pokrivanja skupnih potreb, ki je zajam- 
čen z zakoni ali na osnovi zakona sprejetimi samoupravnimi 
sporazumi. Po dogovorih, sprejetih v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, se bodo v celotni SRS solidarnostno združe- 
vala sredstva za naslednje zajamčene storitve oz. pravice: 

1. Na področju osnovnega izobraževanja 
a) Z zakonom o osnovni šoli in na njegovi podlagi izdanimi 

izvršilnimi predpisi, ki veljajo na dan 31. decembra 1978, 
predpisano osnovno izobraževanje otrok in odraslih v obsegu 
predpisanega predmetnika in učnega načrta ter normativov o 
organizaciji vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni šoli ter 
prevozi učencev v šolo po predpisanih pogojih. 

b) S samoupravnim sporazumom dogovorjeno šolanje v 
celodnevni osnovni šoli za največ 10% vseh učencev v posa- 
mezni občini. 

Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejele občinske 
izobraževalne skupnosti v tistih občinah, kjer s sredstvi po 
prispevni stopnji 2,9% od brutto OD ne pokrivajo svojega 
zajamčenega programa in družbeni proizvod na prebivalca v 
občini ne dosega 80% družbenega proizvoda na prebivalca v 
SRS v letu 1976. Dopolnilna sredstva predstavljajo razliko 
med potrebnimi sredstvi za zajamčeni program v občini ter 
sredstvi, ki se zberejo v tej občini po prispevni stopnji 2,97% 
od bruto OD, pri čemer prejmejo: 

- v občinah, ki so z zakonom opredeljene kot manj razvite, 
in v občini Idrija - vso razliko; 

- v občinah, ki imajo z zakonom opredeljene manj razvite 
krajevne skupnosti, 90% razlike; 

- v drugih občinah, ki izpolnjujejo pogoje za solidarnost - 
75% razlike. 

Sredstva za solidarnost bodo združevali delavci v občinah, 
ki po stopnji 2,97% od bruto OD zberejo več sredstev, kot jih 
potrebujejo za zajamčeni program v svoji občini, in sicer tako, 
da namenijo za solidarnost celotno razliko med sredstvi, 
zbranimi po stopnji 2,97%, in sredstvi, ki jih potrebujejo za 
zajamčeni program v svoji občini. 

2. Na področju zdravstvenega varstva: 

- preprečevanje, odkrivanje, zatiranje in zdravljenje nalez- 
ljivih bolezni; 

- popolno zdravstveno varstvo novorojenčkov, dojenčkov 
in predšolskih otrok do 6. leta starosti; 

- popolno zdravstveno varstvo mladine do dopolnjenega 
15. leta starosti, zdravstveno varstvo začasno nezaposlene 
mladine do 18. leta starosti, šolske mladine v srednjem in 
usmerjenem izobraževanju ter rednih študentov; 

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi z nosečnostjo, poro- 
dom, materinstvom in kontracepcijo; 

- zdravstvena aktivnost za zgodnje odkrivanje in zdravlje- 
nje rakastih obolenj, sladkorne bolezni, mišičnih in živčnomi- 
šičnih obolenj; 

nega in zdravljenje duševnih bolnikov; 
- zdravljenje in nega na domu s patronažno-babiškim var- 

stvom; 
- popolno zdravstveno varstvo borcev NOV; 
- aktivnost za organizirano zdravstveno vzgojo prebival- 

stva; 
- pravica do zdravil in do povrnitve potnih stroškov.1 

Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejemale preko 
Zdravstvene skupnosti Slovenije tiste občinske zdravstvene 
skupnosti, ki po enotni prispevni stopnji 3,27% od bruto 
osebnih dohodkov ne morejo zagotoviti vseh potrebnih sred- 
stev za dejansko opravljene storitve iz enotnega programa 
zdravstvenega varstva, pod dodatnim pogojem, da združujejo 
najmanj 9,50% od BOD za zdravstveno varstvo v obsegu in 
kvaliteti, ki se ugotavlja po enotnih merilih in kriterijih, dogo- 

• Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih iz enotnega programa 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 4/78). 

vorjenih v Zdravstveni skupnosti Slovenije. Za solidarnost pri 
zagotavljanju enotnega programa zdravstvenega varstva 
bodo delavci združevali razliko med sredstvi, zbranimi v ob- 
čini po enotni prispevni stopnji od BOD, ter sredstvi, porablje- 
nimi za izvedbo enotnega programa zdravstv. varstva v občini. 

3. Na področju otroškega varstva: 
— nadomestila osebnih dohodkov za matere delavke ali 

druge upravičence na porodniških dopustih po preteku 105 
dni (130. člen in 131. člen zakona o delovnih razmerjih Ur. I. 
SRS št. 24/1977, 47. člen statuta Zveze skupnosti otroškega 
varstva SRS Ur.J. SRS št. 14/1976 in sklepa o daljšem podalj- 
šanem porodniškem dopustu, sprejetega na nadaljevanju 1. 
seje skupščine Zveze skupnosti otroškega varstva SRS dne 
30/5-1978 Ur. I. SRS št. 12/1978); 

— otroški dodatki otrokom delavcev in kmetov pod pogoji, 
veljavnimi po sklepu 1. seje skupščine Zveze skupnosti otro- 
škega varstva z dne 30/5-1978; 

— vzgojni programi za predšolske otroke v manj razvitih in 
obmejnih občinah po enotni programski zasnovi, veljavni na 
dan 31/12-1978, vendar največ za 33,2% vseh predšolskih 
otrok v občini. 

Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejemale preko 
Zveze skupnosti otroškega varstva tiste skupnosti otroškega 
varstva, ki s poprečno prispevno stopnjo 0,60% od BOD ne 
morejo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za izvedbo zajam- 
čenega programa, pod dodatnim pogojem, da planirani delež 
sredstev za skupno porabo v masi BOD (v občini v letu 1979) 
ni manjši od 19%. 

Sredstva za solidarnost bodo združevali delavci v okviru 
skupnega programa v vseh občinah na področju Slovenije po 
enotni prispevni stopnji 2,20% od BOD. 

4. Na področju socialnega skrbstva 
— družbena denarna pomoč občanom, ki so do nje upravi- 

čeni po kriterijih in merilih, veljavnih na dan 31/12-1978; 
— zdravstveno varstvo prejemnikov družbene denarne po- 

moči; 
— delovanje centrov in služb socialnega skrbstva v občini 

po kadrovskih in stroškovnih normativih, veljavnih na dan 
31/12-1978. 

Solidarnostna sredstva bodo prejemale preko Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije občinske skupnosti socialnega 
skrbstva, ki z enotno prispevno stopnjo 0,33% od BOD ne 
morejo zagotoviti celotnih sredstev za izvajanje zajamčenega 
programa socialnega skrbstva, pod pogojem, da delež plani- 
ranih sredstev za skupno porabo v masi BOD v občini ni 
manjši od 19,5% ter da delež planirane mase BOD v občini v 
letu 1979, ki odpade na enega upravičenca družbene denarne 
pomoči, ne presega 4,400.000 din 

Solidarnostna sredstva za zagotovitev zajamčenega pro- 
grama socialnega skrbstva v občini bodo združevali delavci v 
tistih občinah, kjer delež planirane mase osebnih dohodkov 
za leto 1979 presega znesek 7,016.000 din na enega upravi- 
čenca družbene denarne pomoči. 

4.3.2. V okviru republiške solidarnosti bodo udeleženci svo- 
bodne menjave dela v letu 1979 jamčili delavcem v družbenih 
dejavnostih 3700 din osebnega dohodka na pogojno nekvali- 
ficiranega delavca ter največ 10,5% povečanje materialnih 
stroškov in amortizacije v odnosu na stroške leta 1978. 

Na vseh področjih, kjer je s samoupravnimi sporazumi 
urejeno solidarnostno dopolnjevanje občinskih interesnih 
skupnosti, bo na koncu leta izveden poračun solidarnosti. 

Občinske interesne skupnosti bodo na temelju programov 
in samoupravno dogovorjenega združevanja sredstev zagoto- 
vile ustrezna povračila oz. cene za opravljene storitve oz. 
programe, pri čemer bodo upoštevale: 

— da naj se 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, 

— 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 
raconalizacijo materialnih stroškov v družbenih dejavnostih. 

S tem prehaja osnovna odgovornost za razvoj družbenih 
dejavnosti in njihov materialni položaj na združeno delo v 
občini oziroma v okviru' medobčinske solidarnosti. 

4.3.3. Samoupravne interesne skupnosti, ki delujejo na ob- 
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močju celotne republike, bodo v letu 1979 izvajale svoje 
programe selektivno, v skladu s planskimi prioritetami in 
svojimi obveznostmi iz Dogovora o temeljih družbenega 
plana republike ter v okviru sredstev, dogovorjenih z aneksi 
za leto 1979. Pri tem bodo za določanje cene storitev oziroma 
programov smiselno uporabljale ista merila kot občinske inte- 
resne skupnosti. 

4.3.4. Socialne pravice, ki se uresničujejo v obliki osebnih 
prejemkov občanov, se v letu 1979 po določilih družbenega 
plana ne morejo širiti, niti se ne morejo uvajati nove. Kot 
širitev ali uvajanje novih pravic se razume uvajanje novih oblik 
socialnih dajatev, novih kategorij upravičencev, relativno 
spreminjanje kriterijev in cenzusov, relativno zviševanje pre- 
jemkov nad rastjo osebnega dohodka na zaposlenega v zdru- 
ženem delu ali zniževanje dogovorjene osebne udeležbe pri 
stroških za storitve družbenih dejavnosti. Obstoječi prejemki 
iz naslova socialnih pravic pa se bodo postopoma valorizirali, 
vendar največ do rasti osebnega dohodka na zaposlenega v 
posamezni občini (oziroma v. republiki, če je tako opredeljeno 

z zakonom). 
4.3.5. Izvršni svet Skupščine SRS bo skupaj z ustreznimi 

organi republiških in občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti v letu 1979 nadaljeval z oblikovanjem in dopolnje- 
vanjem sistema in kriterijev za solidarnostno prelivanje sred- 
stev, tako na področjih, ki že imajo zajamčene enotne pro- 
grame, kakor tudi na drugih področjih, kjer bi bilo to še 
potrebno. Prav tako bo spodbudil oblikovanje kriterijev za 
vzajemno združevanje sredstev za naloge in programe, za 
katere obstoji skupen interes v republiki. Na ta način bodo 
ustvarjeni pogoji, da bo v naslednjem petletnem planskem 
obdobju možno uveljaviti trajnejši, stabilnejši in objektivnejši 
sistem solidarnosti in vzajemnosti. 

Skupaj s pristojnimi upravnimi organi in samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi bo Izvršni svet Skupščine SRS že v 
pripravi zakonov za posamezna področja spodbudil akcijo za 
uveljavljanje neposredne svobodne menjave dela ter se zavzel 
za ustanavljanje skupnih organov, izvajalcev in uporabnikov 
pri TOZD družbenih dejavnosti (enote SIS). 

MNENJA IN STALIŠČA 

Republiškega sveta za gospoda 

ekonomsko politiko k osnutkoma 

resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 4. seji, dne 23. 10. 1978 obravnaval sonutek resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1979 in osnutek resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 (delovna verzija z dne 13. 10. 1078.). 

Razen navedenega je svet obravnaval tudi globalno oceno 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo 
uresničevanje v letu 1979, ki jo je pripravil Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje, in analizo izvajanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 
1978 z možnostmi razvoja v letu 1979, ki jo je pripravil Zvezni 
zavod za družbeno planiranje. 

Člani sveta so bili seznanjeni tudi s poročilom iz skupne 
seje štirih odborov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki 
so dne 13. 10. 1978. obravnavali osnutek resolucije SR Slove- 
nije za leto 1979 in globalno oceno dosedanjega izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije. O tem gradivu je tudi razpra- 
Ijal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 21. seji, dne 17. 10. 
1978. 

Glede na povezanost obeh osnutkov resolucij, tj. SR Slove- 
nije in Jugoslavije, je obravnava potekala skupaj s tem, da so 
bila pri posameznih vprašanjih posebej izpostavljena tista 
mnenja, ki se nanašajo na posamezen osnutek oziroma gra- 
divo. Svet je po razpravi sprejel naslednja mnenja in stališča: 

Uvodoma je podprl osnovna izhodišča navedena v obeh 
resolucijah. Kar zadeva značaj in obliko teh dokumentov, pa 
so člani sveta menili, da se morajo glede na nedvoumno 
določilo zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije tudi vsakoletni dokumenti o 
politiki izvajanja družbenega plana republik (pokrajin) in Ju- 
goslavije (in tudi vsi drugi nosilci družbenega planiranja) 
pripraviti tako, da bodo v njih bile »določene konkretne na- 
loge za prihodnje plansko leto in spejete smernice za 
ustrezne ukrepe, a katerimi je treba nastopiti v prihodnjem 
obdobju za uresničevanje srednjeročnega plana«. Resolucije 
bi tako predstavljale izvedbene akte plana. Predložena 
osnutka, kar še posebej velja za osnutek zvezne resolucije, pa 
nista tako sestavljena. Osnutek republiške resolucije v svojem 
II. delu »Temeljne razvojne naloge v letu 1979 in opredelitev 
njihovih nosilcev« v veliki meri popravlja to nekonkretnost ter 
bi se lahko besedilo osnutka skrajšalo tam, kjer gre za ponav- 
ljanje v planu že omenjenih nalog. Tudi iz osnutka zvezne 
resolucije bi kazalo črtati tista določila, kjer gre za večje ali 
manjše ponavljanje nalog srednjeročnega plana, ki so bile 

doslej že navedene v treh letnih resolucijah ali pa gre za 
priporočila in besedila splošne deklarativne narave. Hkrati bi 
zlasti v osnutku zvezne resolucije morali vrsto sicer dobro 
postavljenih izhodišč v večji meri oblikovati konkretneje, da 
bo razvidno kaj je z dogovori o temeljih planov za posamezno 
področje zagotovljeno, kakšna bo smer ukrepov v prihodnjem 
letu in kdo bo odgovoren za izvajanje. 

Skladno s tem je bilo predloženo, naj bi zvezna resolucija 
uvodoma vsebovala oceno, kjer smo v letu 1978 zaostajali z 
izvedbo nalog srednjeročnega plana in kaj bodo glavne in to 
specifične planske naloge v letu 1979. Temu bi sledil konkre- 
ten opis, kaj bomo storili na področju dograjevanja sistema 
družbenoekonomskih odnosov, katere bodo glavne naloge 
pri realizaciji že uveljavljenega sistema, kakšna naj bo 
osnovna strategija na področju ekonomske politike in ukrepi 
za njeno realizacijo. Dodati bi bilo treba še specifične ukrepe 
za posamezna področja, kot so na primer: ljudska obramba in 
družbena samozaščita, pospeševanje razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. S tem bi dosegli, da resolucije ne 
bodo več podobne nekakšnemu registru splošnih informacij, 
ki nikogar ne zavezujejo, ampak bodo oblikovane kot opera- 
tivni dokument, ki bo težil k temu, da se ustvarijo ekonomski 
pogoji za reševanje odprtih nalog družbenega plana. Pri tem 
je pomembno, da se realno oceni kako bodo številni subjekti 
planiranja ravnali ter se izhajajoč iz tega skušajo gibanja 
preusmeriti z ukrepi ekonomske politike tam kjer je to nujno. 

Glede sedanje gospodarske situacije je na podlagi zadnjih 
razpoložljivih podatkov ocenjeno, da se nahajamo v obdobju 
dinamične gospodarske rasti tako v SR Sloveniji kot tudi v 
okviru Jugoslavije. Izraženo je bilo mnenje, da gre že za 
določeno stopnjo »pregretostigospodarstva. Pozitivno je, 
da k temu prispeva tudi nagel porast izvoza, očitno pa se ta 
dinamika v celoti ne opira dovolj na kvalitativne faktorje 
razvoja in so jo v precejšnji meri spodbudili ukrepi kreditno 
monetarne politike (naraščanja denarne mese iznad planira- 
nih okvirov). 

Glede stopenj rasti v okviru Jugoslavije za leto 1979 se je 
Svet bolj nagibal k temu, da se opredeli nižja stopnja rasti kot 
je navedena v osnutku zvezne resolucije. Kar zadeva predvi- 
deni varianti stopnje rasti v SR Sloveniji, pa je svet soglašal s 
predlogom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, to je da 
se sprejme usmeritev, ki je dana z ambicioznejšo stopnjo rasti 
(6,4%) s tem, da se pri planiranju rasti sredstev za osebno, 
skupno in splošno porabo izhaja iz »nižje variante« (5,0%.) 
Tako stališče glede stopnje rasti so člani sveta sprejeli na 
podlagi podrobne razprave o možnih glavnih generatorjih 
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gospodarske rasti v prihodnjem letu ter upoštevajoč razmere 
v letošnjem in preteklem letu. Svet je menil, da se z ekonom- 
sko politiko sicer lahko pomembno vpliva na povečanje ali 
zmanjšanje stopnje gospodarske rasti. Težko pa je predvideti, 
kaj se bo dogajalo s povpraševanjem prebivalstva. Drug tak- 
šen dejavnik pa so investicije. V letošnjem letu so bile investi- 
cije v osnovna sredstva glavni generator rasti. Vendar pa je 
glede na to, da je investicijska dejavnost v celi državi dosegla 
takšen obseg, da so vse kapacitete, ki proizvajajo investicijske 
dobrine izkoriščene tudi 100%, težko računati, da bi investi- 
cije tudi v letu 1979 ostale tako pomemben generator gospo- 
darske rasti kot so bile letos. Če bi spodbujali povpraševanje 
po investicijskih dobrinah z enako stopnjo kot letos, je zelo 
verjetno, da se bomo v letu 1979 soočili z močnimi inflator- 
ni mi pritiski na tem sektorju gospodarstva, odkoder se bodo ti 
pritiski lahko prenesli na ostale sektorje. Po drugi strani ne bi 
smeli sprejemati ukrepov, ki bi enostavno zavrli investicije, 
ker bi to lahko vplivalo na predvidene rezultate gospodarske 
rasti - če ne že v prihodnjem letu - pa prav gotov v naslednjih 
letih tega in prihodnjega srednjeročnega plana. 

Svet je menil, da bi v letu 1979 namesto investicij moral biti 
izvoz eden glavnih generatorjev gospodarske rasti tako v 
Sloveniji kot v Jugoslaviji. Izvoz, ki je bil v prvem polletju 
letošnjega leta izpod planiranih predpostavk, je v zadnjih 
mesecih, od julija naprej tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji 
v ekspanziji. 

Ta izvozna ekspanzija je celo mnogo večja kot je to mogoče 
razbrati iz standardnih kazalcev izvoza. Če se izvoz analizira 
pa tako imenovanih impulznih trendih, je stopnja rasti izvoza 
v zadnjih treh mesecih (julij-september 1978) za okoli 50% 
večja od letne. Čeprav tudi pri nas niso popolnoma neobi- 
čajne take občasne izvozne ekspanzije, saj je izvoz zelo varia- 
bilna serija, pa se bo lahko takšna ekspanzija nadaljevala. 
Tako bi izvoz lahko prevzel nalogo generiranja gospodarske 
rasti. 

Svet je obravnaval tudi vzroke za omenjeno izvozno ek- 
spanzijo in menil, da je na sedanjo izvozno ekspanzijo le v 
manjši meri vplivala nekoliko višja raven gospodarske aktiv- 
nosti v državah zahodne Evrope, v večji meri pa jo je pripisati 
našim dodatnim izvoznim spodbudam, s katerimi je zato, ob 
upoštevanju možnosti vsega gospodarstva, treba nadaljevati 
v prihodnjem letu. Zato pa je nujno budno spremljati stanje 
izvoza iz meseca v mesec in v primeru, da se ugotovi, da so 
dosedanje izvozne stimulacije nezadostne, nemudoma spre- 
jeti bolj redikalne izvozne spodbude. 

Člani Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko so menili, da bi bilo potrebno tako analizo izvaja- 
nja družbenega plana Jugoslavije, kot tudi globalno oceno 
izvajan ja plana SR Slovenije dopolniti z oceno stanja glede 
glavnih generatorjev gospodarske rasti (investicije v letu 1978 
in izvoz v prihodnjem letu), ker to v omenjenih gradivih ni 
dovolj jasno izpostavljeno. Ravno tako je treba dopolniti repu- 
bliško analizo v delu, kjer se govori o vzrokih sredanjega 
stanja v zunanjetrogvinski menjavi, z ugotovitvami in mnenji, 
ki jih je Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko oblikoval dne 27. 9. 1978, ko je razpravljal o odprtih 
vprašanjih ekonomskih odnosov s tujino. 

Enotno stališče je, da nam v prihodnjem letu grozi določena 
nevarnost visokega porasta cen in s tem tudi taka stopnja 
inflacije, ki bi lahko bistveno vplivala na stopnjo gospodarske 
rasti in na obseg investicij ter na obseg in kvaliteto izvoza, to 
je na glavne generatorje gospodarskega razvoja. Hkrati so 
člani opozorili na to, da bi na drugi strani z radikalnim omeja- 
vanjem inflacije vplivali na znižanje stopnje rasti in da je zato 
treba zelo dobro oceniti ukrepe za zajezitev inflacijskih priti- 
skov. 

V nadaljevanju razprave so člani Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko sprejeli k posamez- 
nim osnutkom obeh resolucij še naslednja mnenja in stališča: 
Izvajanje In dograditev družbenoekonomskega in politič- 
nega sistema: 

Tako v osnutku republiške, še posebej pa v osnutku zvezne 
resolucije bi se morali z večjo preciznostjo opredeliti glede 
razmerij med družbenoekonomskim sistemom in ekonomsko 
politiko in njenimi ukrepi ter akti samoupravnih organizacij. Iz 
besedila osnutka zvezne resolucije se lahko dobi vtis, da so 
zaradi tega ker še niso sprejeti: zakon o sistemu razširjene 
reprodukcije, zakon o temeljih sistema in družbeni kontroli 
cen in zakon o temeljih sistema kompenzacij, še vedno odprta 
in nerešena vprašanja družbenoekonomskega sistema iz tega 

pa izvirajo težave v konkretizaciji ekonomske politike. Svet 
meni, da je treba izhajati pri tem iz dejstva, da smo temelje 
družbenoekonomskega sistema v glavnem zaokrožili in da je 
le še nekaj ožjih področij sistema, kjer so stališča sedaj v fazi 
usklajevanja. Sedaj se že lahko zahteva uskladitev vseh in- 
štrumentov ekonomske politike na novih sistemskih izhodi- 
ščih. 

Dejavnosti posebnega pomena: 
Iz zveznega gradiva (tako v analizi kot resoluciji) izhaja, da 

smo, kar zadeva cilje srednjeročnega plana, v določenem 
zaostanku. Na tem temelji zahteva v osnutku resolucije, da naj 
federacija prevzame celo vrsto ukrepov pri olajšavah za uvoz 
opreme, kreditnih pogojih itd. To je sicer načelno v skladu z 
obveznostmi srednjeročnega piana, da se sprejmejo tudi do- 
polnilni ukrepi za dejavnosti posebnega pomena, vendar pa 
to dejansko ne bi smelo pomeniti, da se celotni položaj 
dejavnosti posebnega pomena rešuje izključno z izjemnim in 
dodatnimi ukrepi sprejetimi na ravni federacije. Ne moremo 
uveljaviti za dejavnosti posebnega pomena poseben, za vse 
ostale gospodarske dejavnosti pa drugi ekonomski sistem. S 
tem se nikakor ne nasprotuje stališčem v 5 tč. osnutka zvezne 
resolucije: »da bo dinamična gospodarska rast temeljila po- 
sebej na hitrejšem razvoju dejavnosti posebnega pomena za 
skupen razvoj države«. Vendar mora odgovornost in ukrepa- 
nje za uresničitev te naloge sloneti na organizacijah v teh 
dejavnostih in drugih dejavnikih vse do zveznih organov, 
kakor tudi na možnih pogojih za gospodarjenje v celoti. 

Razporejanje dohodka in čistega dohodka, 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke, 
skupno in splošno porabo 

Svet se je glede vseh omenjenih oblik porabe, (vključno s 
takoimenovano režijsko v organizacijah združenega dela) 
strinjal s stališčem IS, da se v republiški resoluciji računa z 
nižjo stopnjo njihove rasti od rasti družbenega proizvoda. 

Svet je ravno tako podprl stališče, da se v letu 1979 stabilizi- 
rajo osebni dohodki, še posebej pa, da se njihov porast v večji 
meri kot v prvih treh letih plana veže z doseženo produktiv- 
nostjo dela. 

Treba je bolj podrobno analizirati vzroke večjega porasta 
osebnih dohodkov v Sloveniji v primerjavi s poprečjem nomi- 
nalnih osebnih dohodkov v Jugoslaviji (poprečni OD v SRS je 
bil doslej za 14% nad jugoslovanskim poprečjem, sedaj zopet 
18% nad tem poprečjem). Proučiti je treba ali to izhaja iz 
nadpoprečne rasti življenjskih stroškov, zlasti stanarin, ki 
naraščajo znatno nad jugoslovanskim poprečjem. 

V razpravi so člani sveta menili, da bi bilo potrebno glede 
razporejanja dohodka in oblikovanja sredstev za osebne do- 
hodke v slovenski resoluciji v večji meri koristiti izkušnje in 
predloge konkretnih rešitev Zveze sindikatov Slovenije. Zato 
naj bi se v resolucijo vključil predlog za oblikovanje dogovora 
o uresničevanju načela delitve po delu, ki naj bi vplival na 
skladnejše razporejanje dohodka oziroma, čistega dohodka 
na sredstva za osebne dohodke in sredstva za razširjeno 
reprodukcijo. 

V osnutku zvezne resolucije (tč. 4) sta predložena dva 
instrumenta, ki naj bi zagotavljala skladnejšo rast sredstev 
skupne porabe in dohodka. Po mnenju sveta je za situacijo v 
naši republiki prvi od teh instrumentov, glede na doseženo 
stopnjo povezanosti družbenih dejavnosti z gospodarstvom, 
težko sprejemljiv in sploh vprašljiv. Zato je potrebno vključiti v 
resolucijo tak mehanizem oblikovanja sredstev za razvoj 
družbenih dejavnosti kot je opredeljen v samoupravnih spora- 
zumih o temeljih srednjeročnih planov teh dejavnosti. Na ta 
način se ne bi ponavljali podobni primeri kot je to letos, ko v 
septembru in oktobru ugotavljamo, koliko združena sredstva 
za te namene odstopajo od planiranih sredstev teh dejavnosti. 

Investicije 
Poleg že uvodoma navedenih stališč sveta glede investicij 

kot glavnega pospeševalca gospodarske rasti v letošnjem 
letu, je svet ugotovil, da bodo sodeč na podlagi razpoložljivih 
podatkov, investicije tudi v začetku prihodnjega leta še vedno 
nosilci gospodarske rasti. Kar 62% od 80% vseh tekočih 
investicij za katere so sklenjene pogodbe je v dejavnostih 
posebnega pomena. To kaže, da sedanja struktura investicij 
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glede razvoja dejavnosti posebnega pomena ni problema- 
tična. Po drugi strani obstajajo predlogi, da se v gospodarskih 
panogah v katerih so kapacitete že sedaj predimenzionirane 
gradijo nove tovarne. Zato bi se morale banke v Jugoslaviji in 
v okviru vsake republike dogovoriti, da bodo pri kreditiranju 
investicij določale bolj restriktivne pogoje, zlasti če gre za 
investicijo v panogo, katere kapacitete so očitno predimen- 
zionirane. Pri tem bi moral priti v večji meri do izraza interes 
bodočih koristnikov proizvodov, ki naj bi jih dajala nova 
investicija, izražen med drugim tudi s pripravljenostjo združe- 
vanja sredstev za njeno finansiranje. Seveda pa mora biti 
obravnavana vsaka investicija posebej, saj bi splošno uve- 
dene restrikcije lahko pripeljale do bistvenih sprememb v 
konjukturnem ciklusu. Upoštevati je treba tudi, da se bo v 
nekaterih dejavnostih nadaljeval proces prenašanja proizvo- 
dnih programov iz razvitejših predelov v manj razvite. Pri tem 
gre seveda za prenos, ki ga terjajo ekonomski razlogi (stopnja 
kvalificiranosti, raven OD itd.). 

Ekonomski odnosi s tujino 

Razen uvodoma navedenih mnenj in stališč je svet na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino menil, da bo na področju 
uvoza potrebna preusmeritev iz področja držav OECD na 
druga področja. 

Za izboljšanje naše zunanjetrgovinske bilance smo v okviru 
SR Slovenije vse premalo storili za povečanje deviznih do- 
hodkov iz mednarodnih storitev. Večina drugih republik zna- 
ten del svojega zunanjetrgovinskega deficita krije z visokim 
pozitivnim saldom neblagovnih transakcij storitev. 

Zelo podrobno je svet obravnaval tisto stališče osnutka 
zvezne resolucije na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
ki se nanaša na izhodišče plačilnobilančnega položaja. Osnu- 
tek se pri tem osredotoča predvsem na omejevanje uvoza, ki 
naj bi ga substituirala domača proizvodnja, izvoz pa se po- 
stavlja v podrejen položaj. Svet je menil, da tako stališče ni 
sprejemljivo, saj njeno uveljavljanje lahko negativno vpliva na 
naš celoten gospodarski razvoj. Izvoz mora biti, kot je že 
uvodoma poudarjeno, osnovni faktor dimenzioniranja naše 
gospodarske rasti ob uveljavljanju drugih kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja. Če bomo gradili predvsem take kapacitete, ki naj 
bi zagotavljale substitucijo uvoza, se bomo nujno omejili na 
majhne serije, ki ne bodo v zadostni meri produktivne in 
konrenčne na svetovnem trgu. To obenem vodi v avtarkijo, 
kar smo že zdavnaj zavrgli. Vendar se iz besedila zvezne 
resolucije lahko ugotovi, da je v v njej predvidena cela vrsta 
prednosti za substitucijo v domači proizvodnji od kreditiranja, 
do prednosti pri uvozu reprodukcijskega materiala in opreme 
za te namene. S tem v zvezi se lahko postavi tudi vprašanje, 
kaj pravzprav predstavlja pri nas substitucija uvoza? Ali je to 
samo tisto, za kar smo se že dogovorili, tj. prednostne kapaci- 
tete, ali pa se tu pojavlja še nova - dodatna proizvodnja, ki naj 
bi substituirala vsako vrsto uvoza? O tem se je treba torej 
dogovoriti, sicer je lahko substitucija uvoza vsaka proizvod- 
nja, ki jo lahko prodamo na domačem trgu. 

Ravno tako je svet obravnaval tudi tisto stališče v osnutku 
zvezene resolucije, ki predvideva, da bodo: »Republike, avto- 
nomne pokrajine in federacija v okviru svojih pristojnosti 
sprejemale ukrepe s katerimi bodo postopoma oteževaie po- 
goje uvoza surovin in drugih reprodukcijskih materialov, ka- 
terih proizvodnja se zagotavlja z izgradnjo kapacitet, ki jih 
vsebujejo dogovori o razvojnih dejavnostih posebnega po- 
mena«. (tč. 5 - peti odstavekr odstavek). 

S tem v zvezi je zavzel stališče, da za zaščito te domače 
proizvodnje sedaj ne moremo uveljaviti še kakšen drugačen 
instrument razen tistih, ki so določeni z zakonom. Pa tudi v 
tem primeru moramo blagovne in devizne kontingente urejati 
na način kot to predvideva zakon tj. s samoupravnim sporazu- 
mevanjem OZD. Le v primeru, da se le-te ne morejo sporazu- 
meti, o tem odloča Zvezni izvršni svet. Pri tem mora Zvezni 
izvršni svet upoštevati predvideno gibanje v gospodarstvu in 
ne rigorozno zmanjšati blagovnih kontingentov kot so bili to 
primeri v letošnjem letu. 

Člani sveta so podprli stališče glede ekonomskih odnosov s 
tujino, ki so navedena v osnutku republiške resolucije in s tem 
tudi predvideno 13% povečanje izvoza iz naše republike, ki 
temelji na predvidevanjih planov izvoza največjih nosilcev 
izvoza. Svet je menil, da je tudi tako stopnjo rasti izvoza, kot je 
predvidena v zvezni resoluciji, težko doseči ob instrumenta- 
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riju, ki se sedaj predvideva. Tako na primer v zvezni resoluciji 
sploh niso predvideni ukrepi na področju blagovnih režimov. 
Zato je treba ta del resolucije konkretizirati z navedbo osnov- 
nih značilnosti predvidenih ukrepov. 

Politika cen 
Svet je ugotovil, da je v vseh treh letih srednjeročnega 

obdobja bila rast produkcijskih stroškov hitrejša od rasti cen. 
Posledica tega je bila zmanjšana akumulativna sposobnost 
gospodarstva. Zato je po mnenju sveta nujno potrebno, da bi 
obdržali to akumulativno sposobnost vsaj na sedanji ravni. 
Zagotoviti je treba, da cene ne bodo naraščale hitreje kot 
naraščajo stroški proizvodnje, saj ima to lahko negativne 
posledice na celotno orientacijo gospodarjenja. Nujno po- 
trebno je zagotoviti tako družbeno kontrolo cen, ki bo tudi 
rast osebnih dohodkov usklajevala z doseženo produktiv- 
nostjo dela. Pri brzdanju cen in inflacije - izjemno tudi z 
administrativnimi ukrepi kontrole cen -je treba upoštevati, da 
lahko taki ukrepi delujejo negativno na račun akumulacije in 
imajo vrsto političnih in socialnih posledic. 

Kreditno-monetarna politika 

Po mnenju sveta bi moral biti osnutek zvezne resolucije na 
področju kreditne politike bolj konkreten, kar se deloma na- 
naša tudi na osnutek slovenske resolucije. Ugotovljeno je 
namreč, da je določba 88. čl. Zakona o združenem delu, ki 
predvideva, da se vzpostavljajo medsebojna kreditna ra- 
zmerja pri skupnem ustvarjanju dohodka s posebnim zako- 
nom, povzročila v javnosti nejasnosti o tem, kaj na tem po- 
dročju želimo. Ponekod je v gospodarstvu namreč slišati 
mnenja, da smo sedaj sploh proti kreditnim odnosom, da smo 
že prešli v faze, ko bomo kreditne odnose ukinili kot ostanek 
klasičnega gospodarskega instrumentarija, ki ne ustreza ra- 
zvitim oblikam združevanja dela in sredstev. Zaradi tega je 
potrebno narediti jasno diferenciacijo med področjem kratko- 
ročnega kreditiranja, ki bo ostalo in kjer so možnosti preobli- 
kovanja na manjše. Drugače pa je treba obravnavati vlogo 
kreditov v razširjeni reprodukciji, kjer je treba težiti k višjim 
oblikam medsebojne odgovornosti vseh partnerjev, to je pre - 
jemnikov in tistih, ki kreditna sredstva zagotavljajo. To še 
posebej velja, kadar gre za posojanje sredstev med temeljnimi 
organizacijami znotraj iste delovne organizacije. Tudi tisti, ki 
združujejo sredstva za kredite, se morajo bolj aktivno vključe- 
vati v oceno racionalnosti objektov, ki se bodo gradili in 
prevzeti določene rizike iz takega združevanja dela in sred- 
stev. Vse to je sicer smisel ustvarjanja skupnega dohodka po 
zakonu o združenem delu. Svet je zaradi tega soglašal z 
usmeritvijo v resoluciji, da je treba kreditne odnose posto- 
poma zamenjati z dohodkovnimi odnosi, vendar bi za realiza- 
cijo te naloge resolucija morala biti konkretnejša. Ta usmeri- 
tev v enem letu seveda ne bo mogla bistveno vplivati na 
zmanjšanje vse večje kreditne odvisnosti gospodarstva. Tudi 
predvidena konverzija kreditov je vprašljiva in bi jo bilo po- 
trebno ponovno proučiti. Z bankami je treba ugotoviti, koliko 
smo v prihodnjem letu v stanju storiti na tem področju z vidika 
razbremenitve gospodarstva glede odplačil kreditov. 

Glede politike tečaja dinarja, je svet menil, da se je po- 
trebno dogovoriti za kriterije, na podlagi katerih se bo določil 
tečaj dinarja oziroma na podlagi katerih se bo spremljal tečaj 
dinarja in ocenjevala njegova realnost. Kolikor ne bomo vodili 
politiko realnega tečaja dinarja, pa moramo izvozne instru- 
mente naravnati tako, da se bo v njih krilo tudi odstopanje od 
realnega tečaja. V nasprotnem primeru naše izvozno usmer- 
jeno gospodarstvo ne bo moglo konkurenčno nastopati na 
zunanjih tržiščih. 

V nadaljevanju razprave je svet menil, da je v osnutku 
resolucije SR Slovenije (II del) na področju strojegradnje 
pomen le-te za slovensko gospodarstvo premalo poudarjen. 
Glede na to, da kar 60% mednarodne menjave predstavljajo 
stroji, je treba to vprašanje ponovno podrobno proučiti. 

Svet je obravnaval tudi problem zaostajanja surovinskega 
dela Industrije v SR Sloveniji in menil, da je tudi stanje na tem 
področju potrebno bolj podrobno analizirati in sprejeti 
ustrezne ukrepe, s katerimi naj bi se zagotovilo, da bodo 
velike naložbe, ki so v zadnjih letih vložene v to industrijo, 
dajale pozitivne rezultate in da se bo tako zaustavilo padanje 
deleža te industrije v skupni industrijski proizvodnji naše 
republike. Pri tem je treba uskladiti zahteve za varstvo okolja 
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oziroma onesnaževanja, ki ga povzroča ta del industrije s 
predvidenimi planskimi nalogami na tem področju. Uresniče- 
vanje teh ciljev zato terja tudi idejnopolitično akcijo. 

Svet je soglašal s predvidenimi nalogami v II delu osnutka 
resolucije SR Slovenije na področju drobnega gospodarstva. 
Treba je zagotoviti, da se naloge na tem področju izvedejo, saj 

lahko to pomembno vpliva na prestrukturiranje slovenskega 
gospodarstva in doseženo raven produktivnosti. 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je sklenil, da bo s temi mnenji in stališči seznanil Skup- 
ščino SR Slovenije. 

Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Dinamiko gospodarske rasti popolneje 

usklajevati z doslednejšim izvajanjem 

politike ekonomske stabilizacije 

• Zagotoviti večjo stabilnost družbenoekonomskih gibanj z bistvenim zmanjšanjem 
prenapetosti odnosov v delitvi dohodka in družbenega proizvoda 
• Organizirano in konkretno nadaljevati aktivnost na nadaljnji razvoj samoupravnih 
socialističnih odnosov na vseh področjih družbene reprodukcije 
• Še bolj utrditi samoupravni družbenoekonomski položaj delavca 
• Bolj dinamično uresničevati proces združevanja dela in sredstev 
• Uskladiti investicijsko porabo s sredstvi, ki so na razpolago, zboljšati strukturo 
vlaganj in učinkovitost investicij 
• Ustaviti nadaljnje zadolževanje v tujini 
• Zagotoviti, da bo rast cen nižja od rasti v letu 1978 
• Povečati produktivnost dela najmanj po stopnji iz leta 1978 in zagotoviti, da se bo 
dohodek povečal z bolj učinkovitim gospodarjenjem 

1. Za nadaljnje razvijanje socialističnih samoupravnih od- 
nosov, izhajajoč iz ciljev in nalog družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (v nadaljnjem 
besedilu: plan) in glede na izražene tendence in razvojne 
probleme, je temeljna opredelitev politike družbenoekonom- 
skega razvoja v letu 1979 odločno izvajanje politike ekonom- 
ske stabilizacije. Pri uresničevanju ciljev in izpolnjevanju na- 
log iz plana so najpomembnejše naloge družbenoekonom- 
skega razvoja v letu 1979 tele: 

a) zagotoviti je treba večjo stabilnost družbenoekonomskih 
gibanj z bistvenejšim zmanjšanjem prenapetosti odnosov v 
delitvi dohodka in družbenega proizvoda, večjo usklajenost 
blagovno-denarnih odnosov na domačem trgu, večji izvoz in 
smotrnejši uvoz ter premagovati in zatirati vzroke ekonomske 
nestabilnosti; 

b) dinamiko gospodarske rasti je treba popolneje usklaje- 
vati z doslednejšim izvajanjem politike ekonomske stabiliza- 
cije in pri tem premagovati vzroke, ki ustvarjajo in spodbujajo 
ekonomsko nestabilnost, ter zagotoviti, da dinamika gospo- 
darske rasti ne povzroča bistvenejših motenj v delitvi do- 
hodka in v blagovno-denarnih odnosih ter še nadalje slabi 
slabi ekonomske pozicije države nasproti tujini; 

c) bolj organizirano in konkretneje je treba nadaljevati ak- 
tivnost za nadaljnji razvoj samoupravnih socialističnih od- 
nosov na vseh področjih družbene reprodukcije, zlasti pa: 

- še bolj utrditi samoupravni družbenoekonomski položaj 
delavca in utrditi njegovo vlogo in položaj v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela; 

- bolj dinamično uresničevati proces združevanja dela in 
sredstev, zlasti z usklajevanjem razvojnih programov na do- 
hodkovnih osnovah in v skladu s sistemom družbenega plani- 
ranja; 

- z dosledno uporabo temeljnih sistemskih rešitev zagoto- 
viti samoupravno preobrazbo bančništva, organizacij združe- 
nega dela v prometu in v zavarovanju; 

- v skladu s sprejetimi sistemskimi rešitvami končati v 
bistvu samoupravno organiziranje gospodarstva na področju 
ekonomskih odnosov s tujino; 

- zagotoviti doslednejše uveljavljanje sistemskih rešitev, 
zlasti pri določanju in uresničevanju enotne projekcije pla- 
čilne in devizne bilance Jugoslavije ter plačilno-bilančnih in 
deviznih pozicij republik in pokrajin, skupne devizne in 
skupne monetarno-kreditne politike; 

eoooQCOQoaecoeoseeoooe«9ce9c« OCCCOISO 
1 V OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA 0 

8 DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD h 
0 LETA 1976 DO LETA 1980 V LETU 1979 0 
8 « iboosocisososcocisooecosoooososoosoeooosoo 
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d) za popolnejše in doslednejše uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije in krepitev materialnega položaja zdru- 
ženega dela je treba: 

- z doslednejšim usklajevanjem vseh oblik porabe z ustvar- 
jenim dohodkom onemogočiti, da še naprej slabi materialni 
položaj združenega dela oziroma zagotoviti, da se zboljša; 

- pospešiti proces združevanja dela in sredstev ter ustaviti 
naraščanje zadolženosti gospodarstva, pri čemer je treba 
investicijsko porabo spraviti v realne okvire ter dosledneje 
usklajevati druge oblike porabe z dohodkom, ki je na razpo- 
lago; 

- uskladiti investicijsko porabo s sredstvi, ki so na razpo- 
lago, zboljšati strukturo vlaganj in učinkovitost investicij; 

- ustaviti nadaljnje naraščanje zadolževanja v tujini; 
- zagotoviti, da bo rast cen nižja od rasti v letu 1978; 
- doseči, da bo deficit v plačilni bilanci manjši kot v letu 

1978 in ustaviti nadaljnje naraščanje zadolženosti države do 
tujine; 

- povečati produktivnost dela najmanj po stopnji iz leta 
1978 in zagotoviti, da se bo dohodek povečal z bolj učinkovi- 
tim gospodarjenjem, zlasti pa s splošnim varčevanjem v vseh 
okoljih, z racionalizacijo materialnih stroškov proizvodnje, 
zmanjšanjem vseh neproduktivnih stroškov, dosledno deli- 
tvijo po rezultatih dela. 

Z izpolnjevanjem teh nalog je treba zagotoviti dinamično 
rast družbenega proizvoda na stabilnih osnovah, pospešiti 
zboljševanje proizvodne strukture in krepitev konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva. 

2. Nadaljnji pospešen razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih in političnih odnosov na podlagi ustave SFR Jugo- 
slavije, zakona o združenem delu, zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije ter 
drugih sistemskih zakonov je ena najpomembnejših nalog 
družbenoekonomskega razvoja v letu 1979. 

Vse družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije ter skupnosti bodo 
vsestransko in temeljito analizirale rezultate, dosežene pri 
razvoju družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov, in 
na tej podlagi bodo razvijale dejavnost in ukrepale vse, kar je 
treba za nadaljnjo krepitev procesa razvoja družbenoeko- 
nomskega sistema in samoupravnih socialističnih odnosov. 
Spodbujali bomo skrb za družbenoekonomsko vsebino do- 
hodka in nadalje zboljševali odnose v razporejanju dohodka 
in čistega dohodka ter sredstev za osebne dohodke. Ker so 
roki za uporabo sistemskih rešitev potekli, so družbenopoli- 
tične skupnosti, organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije ter skupnosti, dolžne zlasti sestaviti 
programe za doslednejše uveljavljanje zakonskih in podza- 
konskih aktov. 

Organizacije združenega dela ter druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, družbenopolitične skupnosti ter drugi 
organi in organizacije bodo dosledno izpolnjevali obveznosti, 
prevzete z dogovori in samoupravnimi sporazumi. Povečana 
bo odgovornost vseh udeležencev dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja ter posameznikov za dosledno 
uresničevanje sklenjenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov ter dogovorjene razvojne politike. 

Organizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter delegatske skupščine bodo najpozneje 
do konca prvega trimesečja obravnavale poročila o uresniče- 
vanju dogovorov in samoupravnih sporazumov in na podlagi 
tega ukrenile, kar je treba za njihovo dosledno izpolnjevanje. 

Zagotovili bomo nadaljnje razvijanje in učinkovitejše delo- 
vanje delegatskega sistema na vseh področjih in pri vseh 
oblikah družbenega odločanja. Tako bomo zagotovili odlo- 
čilno vlogo delavcev v združenem delu in delovnih ljudi pri 
odločanju v družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, interesnih skupnostih in krajev- 
nih skupnostih.1 

2.1. Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbeno- 
politične skupnosti bodo poskrbele, da se sistem ekonomskih 
odnosov s tujino čim popolneje izvaja in bodo podpirale 
razvoj samoupravnih mehanizmov, da bo združeno delo opre- 
deljevalo pogoje za poslovanje s tujino in prevzelo obvezno- 
sti, pravice in odgovornost za uresničevanje dogovorjene 
projekcije plačilne in devizne bilance države ter projekcije 
plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih pozicij republik in av- 
tonomnih pokrajin za leto 1979. Pri tem je posebnega pomena 
dosledno uresničevanje ustavne pravice in odgovornosti re- 

publik in avtonomnih pokrajin za realizacijo dogovorjenih 
projekcij, stanje plačilne in devizne bilance Jugoslavije ter za 
položaj stanja plačilne in devizne bilance Jugoslavije ter za 
položaj države v mednarodnih ekonomskih odnosih. Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino je 
treba hitreje usposabljati za opravljanje njihovih funkcij in 
spodbujati njihovo učinkovitejše sodelovanje z zbornicami, 
asociacijami združenega dela in bankami. 

V samoupravnih interesnih skupnostih republik in avtono- 
mnih pokrajin bodo delovni ljudje povečali dejavnost, da se 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti združujejo zavoljo pospeševanja izvoza in 
drugih oblik pridobivanja deviznih prihodkov, smotrne upo- 
rabe deviz in smotrnega nadomeščanja uvoza, zavoljo izpo- 
polnjevanja sistema spodbujanja izvoza, usklajevanja ele- 
mentov planov pritoka in odtoka deviz in planov kreditnih 
odnosov s tujino idr. Zagotovili bodo tekoče spremljanje 
uresničevanja projekcije plačilno-bilančnih in devizno-bi- 
lančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. Še naprej je 
treba sekcije gospodarskih zbornic usposabljati za razvoj 
ekonomskih odnosov s posameznimi državami. Pospešiti je 
treba ustanavljanje ter hitreje usposabljati skupna predstav- 
ništva v tujini in druge nosilce uresničevanja dogovorjene 
politike na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

2.2. Sprejet bo zakon o sistemu razširjene reprodukcije, 
zakon o temeljih sistema cen in zakon o temeljih sistema 
kompenzacij, kot tudi potrebni normativni akti in ukrepi, pre- 
dvideni za njihovo izvajanje. V skladu z zakonom o združenem 
delu in zakonom o sistemu razširjene reprodukcije bomo z 
ukrepi ekonomske politike, izpopolnjevanjem mehanizmov 
gospodarskega sistema ter z aktivnostmi vseh nosilcev plani- 
ranja hitreje zboljševali odnose, v razširjeni reprodukciji. V 
financiranju reprodukcije je treba spodbujati združevanje 
dela in sredstev ter razvoj drugih samoupravnih oblik usmer- 
janja akumulacije. Kreditne odnose je treba hitreje nadome- 
ščati s samoupravnimi oblikami združevanja dela in sredstev 
na podlagi dohodkovnih odnosov. 

2.3. Samoupravne organizacije in skupnosti bodo s svojo 
dejavnostjo pospešile samoupravno družbenoekonomsko 
preobrazbo bank, zavarovalnic in drugih finančnih institucij 
in zagotovile, da delavci popolneje obvladajo denarne tokove 
družbene reprodukcije. Posebno pozornost je treba posvetiti 
razvoju in ustanavljanju internih bank ali posebnih finančnih 
služb organizacij združenega dela ter končati konstituiranje 
združenih bank. Zagotoviti je treba učinkovitejše delovanje 
delegatskega sistema v bankah in drugih finančnih instituci- 
jah ter popoln vpliv združenega dela pri odločanju v bankah. 
V bankah je treba krepiti planiranje in usklajevati njihove 
plane in dejavnosti s plani in programi organizacij združe- 
nega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter z 
dogovori o osnovah planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Pospešili bomo ustavno preobrazbo notranje in zunanje 
trgovine ter dohodkovno povezovanje proizvodnih in promet- 
nih organizacij. 

2.4. V organizacijah združenega dela, drugih samouprav- 
nih organizacijah, skupnostih in družbenopolitičnih skupno- 
stih se bomo morali lotiti v letu 1979 dosledno na podlagi 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja . sporazu- 
mov in dogovorov o osnovah planov ter pripravljati osnutke 
družbenih razvojnih planov za obdobje od leta 1981 do leta 
1985 in se lotiti njihovega usklajevanja. Intenzivirali bomo 
delo v zvezi s pripravo družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do leta 1985 in politike dolgoročnega 
razvoja države po letu 1985. 

Najpozneje v prvem polletju 1979 bodo v republikah in 
avtonomnih pokrajinah sprejeti zakoni o planiranju, ki še 
manjkajo. 

Organizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 
zacije, skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo uspo- 
sobile strokovne organe in službe za pripravo srednjeročnih 
planov za obdobje od leta 1981 do leta 1985, da bi bilo delo 
učinkoviteje opravljeno in nov sistem samoupravnega druž- 
benega planiranja dosledno uporabljen. Sprejeti bodo odloki 
in delovni programi za pripravo teh planov, pospešeno bo 
pripravljanje znanstvenih in strokovnih osnov za sklepanje 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o osnovah srednje- 
ročnih planov in razvojnih programov in v ta namen bodo 
angažirane vse znanstvene in strokovne institucije. Zboljšati 
je treba kakovost znanstvenega raziskovalnega dela in ga 
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uskladiti z zahtevami dosledne uporabe samoupravnega si- 
stema družbenega planiranja. 

3. Pri uresničevanju ciljev in nalog plana so potrebna v 
sedanjih razmerah notranje in zunanje konjunkture odločna 
prizadevanja, da bi zagotovili skladnejše odnose v družbeni 
reprodukciji. Dinamična gospodarska rast bo morala temeljiti 
na stabilnih podlagah in zboljšani proizvodni strukturi, na 
produktivnejšemu delu, krepitvi drugih kvalitet v gospodarje- 
nju, razvoju in uresničevanju skladnejših blagovno-denarnih 
odnosov. Z dejavnostjo združenega dela in ukrepi ekonomske 
politike je treba v letu 1979 doseči realni porast družbenega 
proizvoda skupnega gopsodarstva približno za 6%, in sicer 
industrije približno za 7%, kmetijstva za 5% ter dinamično 
rast na drugih področjih. Predvidena rast družbenega proiz- 
voda celotnega gospodarstva bo temeljila na ustreznem pov- 
praševanju na domačem trgu, na povečanju izvoza in večjem 
nadomeščanju uvoza ob hitrejšem naraščanju produktivnosti 
dela. Povečanje izvoza je pogoj za dinamično in stabilno rast 
gospodarstva. S skladnejšimi blagovno-denarnimi odnosi, s 
spremembami odnosov v delitvi družbenega proizvoda in 
dohodka in s krepitvijo materialne osnove združenega dela, je 
treba vplivati na utrjevanje predvidene rasti gospodarstva in 
na stabilizacijo tokov v družbeni reprodukciji. 

Investicije v osnovna sredstva, zlasti vlaganja v dogovorjene 
zmogljivosti v dejavnostih, posebnega pomena za celoten 
razvoj države, in večji izvoz bodo podpora uresničevanju 
predvidene gospodarske rasti in celotnega razvoja države. Z 
dogovorjenimi ukrepi ekonomske politike in aktivnostmi vseh 
nosilcev planiranja bomo stimulirali proizvodnjo, s katero se 
nadomešča uvoz in povečuje izvoz, kot faktor dinamične 
gospodarske rasti in zboljšanja položaja države v mednarodni 
delitvi dela. 

Vse organizacije združenega dela, druge samoupravne or- 
ganizacije, skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo v 
svojih planih določile smeri aktivnosti in ukrepe za zagotavlja- 
nje skladnejših in stabilnejših tokov družbene reprodukcije. 

3.1. Zboljšali bomo izrabo tekočega in minulega dela. Ra- 
zvijali bomo splošno varčevanje v vseh okoljih. V prvem trime- 
sečju leta 1979 bodo organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti določile programe 
varčevanja in ukrepe za njihovo uresničevanje. Posebej bodo 
sprejeti programi in ukrepi za varčevanje in smotrno porabo 
energije, surovin in reprodukcijskega materiala, zlasti tistega, 
ki ga uvažamo, vštevši tudi ponovno uporabo sekundarnih 
surovin. 

4. Organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije ter skupnosti se bodo v letu 1979 zlasti angaži- 
rale za izvajanje dogovorjenih ukrepov in dosledno izpolnje- 
vanje obveznosti, prevzetih z dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi o razvoju dejavnosti, ki so posebnega pomena za 
celoten razvoj države. Obveznosti v svojih planih in programih 
bodo uskladile z dogovori in samoupravnimi sporazumi o 
razvoju teh dejavnosti. Povečale bodo aktivnosti in spreje- 
male tudi dopolnilne ukrepe v dejavnostih posebnega po- 
mena, katerih razvoj zaostaja za dogovorjeno politiko. 

Pospešili bomo sklepanje samoupravnih sporazumov med 
organizacijami združenega dela, predvidenimi v dogovorih o 
razvoju dejavnosti posebnega pomena, in uporabniki njihovih 
proizvodov in storitev. 

S samoupravnimi sporazumi organizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti bodo usmer- 
jena ustrezna sredstva za razvoj dejavnosti, posebnega po- 
mena. Banke bodo v skladu s prevzetimi obveznostmi in 
odločitvami o posloyni politiki usmerile del sredstev svojega 
kreditnega potenciala, da bi spodbudile skupna vlaganja v 
razvoj teh dejavnosti. Banke bodo sklenile samoupravni spo- 
razum o usmerjanju dela svojega kreditnega potenciala za 
financiranje vlaganj v razvoj dejavnosti, ki so posebnega 
pomena za celoten razvoj države. 

Udeleženci dogovorov in samoupravnih sporazumov, repu- 
blike in avtonomni pokrajini bodo analizirali uresničevanje 
dogovorjene politike razvoja v vseh dejavnostih, ki so poseb- 
nega pomena za celoten razvoj države, in bodo določili 
ukrepe, s katerimi bo zagotovljena realizacija dogovorjenega 
razvoja tistih dejavnosti, ki zaostajajo za dogovorjeno poli- 
tiko. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v mejah 
svojih pristojnosti sprejemale ukrepe, s katerimi bo zagotov- 
ljeno postopno zmanjševanje uvoza surovin in drugega repro- 
dukcijskega materiala, ki jih proizvajamo v zmogljivostih, za- 

jetih v dogovorih o razvoju dejavnosti, posebnega pomena za 
celoten razvoj države. Z ukrepi bodo vplivale tudi na zaviranje 
razvoja v dejavnostih, skupnega pomena za celoten razvoj 
države, ki bi bil nad okviri, določenimi s planom in dogovori o 
razvoju teh dejavnosti. 

Samoupravne interesne skupnosti republik in avtonomnih 
pokrajin za ekonomske odnose s tujino bodo dajale prednost 
zagotavljanju uvoza specifične opreme in nadomestnih delov 
za opremo, ki je pri nas ne proizvajamo, je pa nujna za 
graditev objektov, posebnega pomena za celoten razvoj dr- 
žave in izvozno gospodarstvo. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo v prvem trime- 
sečju leta 1979 določili programe, ukrepe in aktivnosti ki so 
potrebni, da bi s hitrejšim združevanjem dela in sredstev na 
podlagi dohodkovnih odnosov ter z usmerjanjem dopolnilnih 
zunanjih sredstev čim hitreje dokončali objekte v dejavnostih, 
ki so posebnega pomena za celoten razvoj države. 

4.1. Organizacije združenega dela in samoupravne intere- 
sne skupnosti bodo ukrenile, kar je treba za večjo uporabo 
domačih virov energije. V ta namen bodo organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, federacija, re- 
publike in avtonomni pokrajini izvajale aktivnosti in ukrepe, 
po potrebi pa bodo sprejeti tudi predpisi, da bi racionalizirali 
predelavo in porabo nafte in njenih derivatov z omejevanjem 
porabe mazuta kot energetskega goriva, predvsem z ustrez- 
nejšim projektiranjem tehnoloških in energetskih virov, s poli- 
tiko cen, z davčno politiko in uvedbo posebnega obveznega 
soglasja za nove velike potrošnike ter z usklajevanjem uvoza 
surove nafte z možnostmi plačilne bilance države in plačilno- 
bilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin v enotni 
plačilni in devizni bilanci Jugoslavije. Organizacije združe- 
nega dela bodo v dohodkovno povezanih celotah zagotavljale 
večje kritje potreb po energiji in surovinah iz domače proiz- 
vodnje ter njihovo smotrno porabo iz uvoza. Pospešiti je treba 
graditev dogovorjenih zmogljivosti za sekundarno predelavo 
nafte. 

Gospodarske zbornice bodo v sodelovanju z organi federa- 
cije, republik in avtonomnih pokrajin in ob udeležbi interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino določile programe 
za nadomeščanje uvoza energije, surovin, reprodukcijskega 
materiala, delov za sestavljanje in opreme ter ukrepe za nji- 
hovo izvajanje. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo začele 
oblikovati dolgoročno strategijo energetske politike in izkori- 
ščanja domačih virov energije. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije ter skupnosti bodo določile dolgoročne programe za 
smotrno porabo energije, ki bodo temeljili na večjem izkori- 
ščanju domačih virov. V prvem trimesečju leta 1979 bo dolo- 
čena energetska politika za leto 1979. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo določile 
razmerja v cenah za posamezne oblike energije, s katerimi bo 
zagotovljeno večje izkoriščanje domačih virov, in bodo skupaj 
z drugimi ukrepi spodbujale razvoj rudnikov v skladu z dogo- 
vorjeno politiko razvoja energetike. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele ukrepe, 
zainteresirane organizacije združenega dela in njihove skup- 
nosti pa povečale dejavnosti za pospešitev raziskovanj in 
izkoriščanja nafte, plina, premoga, jedrskih surovin, sončne 
energije in drugih oblik energije, kot tudi za zboljšanje tehno- 
logije za pridobivanje plina in koksa iz domačega premoga. Z 
združevanjem dela in sredstev je,treba bolj izkoriščati domače 
vire energije. 

Republike, avtonomni pokrajini in federacija bodo v letu 
1979 začele pripravljati dogovor o temeljih politike razvoja 
jedrske energetike do leta 2000; začele bodo dolgoročna 
raziskovanja jedrskih surovin in sprejele program za varno 
izkoriščanje jedrske energije. 

Za učinkovitejšo in pravočasno graditev energetskih objek- 
tov bodo organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije ter skupnosti, republike in avtonomni pokrajini v 
skladu z obveznostmi, prevzetimi po dogovoru o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektrogospodarstva, 
premogovništva in novih oblik energije v obdobju od leta 1976 
do leta 1980, najpozneje do konca marca 1979 sestavile pro- 
grame za dokončanje objektov, ki so nujni do konca leta 1980, 
in bodo ukrenile, kar je treba, da bodo pravočasno končani. 

4.2. V skladu z dogovorjeno politiko razvoja strojne indu- 
strije bomo spodbujali prodajo opreme in ladij na domačem 
trgu in v izvozu. 
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S samoupravnimi sporazumi organizacij združenega dela 
ter njihovih poslovnih skupnosti in združenj bo s podporo 
bank in razvojem združevanja dela in sredstev usklajevan v 
kovinskem kompleksu razvoj zmogljivosti za proizvodnjo 
sklopov in delov s končnimi fazami. Na tej podlagi je treba 
hitreje nadomeščati uvoz z domačo proizvodnjo opreme. 

4.3 Organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije ter skupnosti bodo povečale dejavnost, da se 
zagotovi dogovorjen razvoj, zlasti primarnih zmogljivosti že- 
lezne in neželezne metalurgije, ter konča gradnja objektov, v 
katerih bi se proizvodnja lahko hitro začela. 

4.4 Udeleženci dogovorov in samoupravnih sporazumov 
bodo izvajali dogovorjene ukrepe in povečali aktivnost za 
hitrejšo graditev objektov za proizvodnjo deficitarnih proiz- 
vodov bazične kemije. 

4.5 Intenzivirano bo izvajanje dogovora o razvoju agroindu- 
strijskega kompleksa za dobo od leta 1976 do leta 1980. Na 
podlagi bilance osnovnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
bodo predvideni njihova proizvodnja, izvoz in uvoz. Zagotov- 
ljena bo boljša organiziranost trga s kmetijskimi živilskimi 
proizvodi. S samoupravnim sporazumevanjem na dohodkov- 
nih osnovah in s sklepanjem pogodb med proizvodnjo, prede- 
lavo in prometom, vštevši tudi organizirane potrošnike, bo 
zagotovljena stabilna proizvodnja ter bolje organiziran in sta- 
bilen trg kmetijskih živilskih proizvodov. 

Republike, avtonomni pokrajini, občine in zainteresirane 
organizacije združenega dela ter njihove skupnosti bodo z 
ukrepi in povečanimi aktivnostmi storile vse potrebno za 
boljše samoupravno organiziranje velikih tržnih centrov in 
učinkovito delovanje poslovnih in samoupravnih interesnih 
skupnosti za preskrbovanje, ki bodo prevzemale odgovornost 
za proizvodnjo in dobavo hrane. 

Nadaljevalf bomo graditev skladišč za kmetijske živilske 
proizvode ter rekonstrukcijo in modernizacijo zmogljivosti za 
predelavo kmetijskih živilskih proizvodov za domačo proiz- 
vodnjo in za izvoz. 

Strukturo in obseg kmetijske proizvodnje bomo usklajevali 
z možnostmi plasiranja, pri čemer bomo dajali prednost na- 
daljnjemu povečanju proizvodnje pšenice, koruze, industrij- 
skih rastlin in mesa. Treba je povečati zlasti proizvodnjo v 
organizacijah združenega dela in v organizirani proizvodnji 
individualnega sektorja. Zainteresirane organizacije združe- 
nega dela in njihove skupnosti si bodo še bolj prizadevale, da 
se poveča uporaba sistemov za namakanje in izsuševanje 
zemljišč. 

V občinah in velikih potrošniških središčih bodo sprejeli 
ukrepe in sklenili samoupravne sporazume med proizvodnimi 
in prometnimi organizacijami za boljše preskrbovanje obča- 
nov s kmetijskimi živilskimi proizvodi. Zainteresirane organi- 
zacije združenega dela in samoupravne organizacije ter skup- 
nosti iz turističnih središč se bodo dolgoročno povezovale s 
proizvajalci kmetijskih živilskih proizvodov. Občine in mesta 
bodo ukrenile vse potrebno, da se individualni proizvajalci 
organizirano vključijo v preskrobvanje trga s temi proizvodi. 

Pospešili bomo ustvarjanje blagovnih rezerv v republikah, 
avtonomnih pokrajinah in občinah ter zagotovili enotno in 
sinhronizirano delovanje blagovnih rezerv kmetijskih živilskih 
proizvodov na vseh ravneh in za njihovo ustvarjanje bomo 
zagotovili trajne vire sredstev. K temu bo pripomoglo hitrejše 
dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela, od 
primarne proizvodnje in predelave do prometa in porabe 
kmetijskih živilskih proizvodov. 

Na hribovsko-planinskih območjih bomo spodbujali hitrejši 
razvoj živinoreje in proizvodnje krmil ter razvijali blagovno 
proizvodnjo, ki se bo povezovala s predelovalno industrijo. 
Proizvodnjo bomo intenzivirali tudi na sredozemskem ob- 
močju. 

Še bolj si bomo prizadevali in bomo spodbujali združevanje 
kmetov, in sicer z razvijanjem raznih oblik medsebojnega 
združevanja njihovega dela, zemljišč in drugih sredstev, kot 
tudi z delavci v združenem delu, ki bo temeljilo na načelu 
skupnih vlaganj in delitve skupnega dohodka. Kmetijske za- 
druge, temeljne organizacije kooperantov in druge organiza- 
cije združenega dela, v katere se združujejo kmetije, se bodo 
razvijale kot nosilke dohodka in razširjene reprodukcije. 

4.6 Hitreje je treba uresničevati družbeni dogovor o pro- 
metni politiki Jugoslavije in dogovore o osnovah plana o 
razvoju magistralnega prometa. S povečanimi prizadevanji in 
z ukrepi se bomo zavzemali za uresničitev dogovorjene poli- 
tike zagotavljanja normalnih pogojev gospodarjenja na želez- 

nici in hitrejšega uresničevanja njenega programa moderni- 
zacije. 

V letu 1979 bo sklenjen dogovor federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin o pogojih in ukrepih, potrebnih za 
opravljanje in zboljšanje notranjega zračnega prometa. Po- 
spešeno bo sprejetje dogovora o splošnem planu zvez Jugo- 
slavije in dogovora o osnovah in merilih za sprejetje plana o 
razdelitvi in uporabi frekvenc v Jugoslaviji. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije ter skupnosti bodo izvajale politike in ukrepe za 
racionalizacijo transportnih stroškov in za razvoj integralnega 
prometa. 

Organizacije združenega dela bodo s povečanimi aktiv- 
nostmi pospešile proces samoupravnega organiziranja in po- 
vezovanja v prometu. 

Z večjimi prizadevanji združenega dela ter drugih organiza- 
cij in skupnosti in s predpisi republik in avtonomnih pokrajin 
ter federacije bo zboljševana varnost v prometu. 

4.7 Republike in avtonomni pokrajini bodo dosledno izva- 
jale dogovor o razvoju tujskega turizma in pospešile ukrepe, 
predvsem za spodbujanje združevanja dela in sredstev zainte- 
resiranih organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij ter skupnosti zavoljo hitrejšega razvoja turi- 
zma. 

4.8 Pospešili bomo stanovanjsko graditev z boljšo uporabo 
sredstev, hitrejšo pripravo zemljišč, pravočasno izdelavo ur- 
banističnih načrtov in projektov ter z večjim angažiranjem 
sredstev občanov. V republikah in avtonomnih pokrajinah 
bodo s predpisi ali s samoupravnimi sporazumi bank o kredi- 
tiranju komunalne infrastrukture usmerili v te namene tudi del 
hranilnih vlog občanov in bodo omogočili dolgoročno na- 
mensko varčevanje za stanovanje, ter kreditiranje prodaje 
gradbenega materiala. 

Samoupravne interesne stanovanjske skupnosti bodo z 
učinkovitejšim delovanjem pospešile stanovanjsko graditev. Z 
ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, s poslovno politiko 
bank, krepitvijo vloge stanovanjskih zadrug in z drugimi aktiv- 
nostmi bomo ustvarili pogoje za večje angažiranje osebnih 
sredstev delovnih ljudi in občanov za reševanje stanovanj- 
skega vprašanja z individualno graditvijo, nakupom stanova- 
nja in z deležem osebnih sredstev, s katerim bi občani prido- 
bili v uporabo stanovanjske v družbeni lastnini. 

V republikah, avtonomnih pokrajinah in federaciji bo zago- 
tovljena pravna podlaga za večje angažiranje osebnih sred- 
stev občanov pri nakupu stanovanj. 

4.9 Razvoj proizvodnje je treba uskladiti z varstvom in 
zboljšanjem človekovega okolja. Za zboljšanje človekovega 
okolja in ureditev prostora je treba z ukrepi organizacij zdru- 
ženega dela in samoupravnih organizacij ter skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pa s 
politiko investiranja in urbanističnimi načrti, usmerjati gradi- 
tev naselij in razmestitev proizvodnih zmogljivosti v prostoru 
ter zagotavljati varstvo okolja in reprodukcijo naravnih virov. 

4.10. Republike, avtonomni pokrajini in občine bodo v 
skladu z dogovorjeno politiko pospešile ukrepe ter ustvarjale 
ugodnejše pogoje za razvoj malega gospodarstva, pri čemer 
bodo spodbujale: trajno kooperacijo proizvodnih organizacij 
združenega dela z organizacijami združenega dela malega 
gospodarstva: razvoj pogodbenih organizacij združenega 
dela; razvoj samostojnega osebnega dela.s sredstvi, ki so 
lastnina občanov. Razvoj malega gospodarstva bodo spodbu- 
jale z davčno in kreditno politiko kot tudi s poslovno politiko 
in samoupravnimi sporazumi bank. Pospešiti bo treba tudi 
sklenitev medrepubliškega dogovora o skupnih ukrepih za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

5. V letu 1979 bo zaposlenost porasla približno za 3%. Z 
zboljševanjem organizacije dela in s poslovno politiko je treba 
ustvarjati pogoje za hitrejše zaposlovanje delavcev v osnovni 
dejavnosti ter delavcev, ki se ukvarjajo z napredkom proiz- 
vodnje in trga, uporabo tehnologije, inovacijmi, racionaliza- 
cijo in pospeševanjem razvoja nasploh, kar bo prispevalo k 
zaviranju porasta administrativnega osebja. 

Ustvarjali bomo ugodnejše pogoje za hitrejše odpiranje 
delovnih mest s pritegovanjem sredstev, ki so lastnina obča- 
nov, vštevši tudi združevanje deviznih sredstev delavcev, za- 
časno zaposlenih v tujini, in z razvijanjem raznih oblik njiho- 
vega sodelovanja z združenim delom. 

Z ukrepi federacije, republik, avtonomnih pokrajin in obča- 
nov se bodo spodbujala skupna vlaganja v državi, vštevši tudi 
vlaganja tujih partnerjev, da bi se ustvarili pogoji za povečanje 
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zaposlenosti, zlasti na tistih območjih, na katerih je problem 
zaposlovanja izrazit. 

6. S povečevano produktivnostjo dela in drugimi kvalitativ- 
nimi faktorji gospodarjenja je treba doseči stabilen in dinami- 
čen razvoj ter večjo konkurenčno sposobnost gospodarstva. 
V letu 1979 bomo s prizadevanji organizacij združenega dela 
zagotovili porast produktivnosti dela približno za 3% ter 
boljšo izrabo delovnega časa in proizvodnih skladov. Poveča- 
nje individualne in družbene produktivnosti dela ter smotrna 
delitev dohodka in čistega dohodka sta ogrodje politike eko- 
nomske stabilizacije ter hitrejšega in učinkovitejšega vključe- 
vanja v mednarodno delitev dela. Razvijali bomo individualno 
in družbeno delitev dela, kooperacijo in specializacijo, zbolj- 
šali ekonomičnost dela in sredstev in racionalizacijo na pod- 
lagi boljše uporabe znanja, dela in sredstev, uvajali bomo 
nove proizvode ter zboljšali kakovost proizvodnje, tehnologije 
in organizacije dela. Zagotovili bomo večjo izkoriščenost 
zmogljivosti, smotrnejšo uporabo obratnih sredstev ter 
zmanjšanje poslovnih stroškov. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije ter skupnosti bodo v prvem trimesečju leta 1979 
sestavile programe za dvig produktivnosti dela. 

Uporabi znanja in znanstvenega poteciala ter stimuliranju 
ustvarjalnosti je treba dati v letu 1979 posebno mesto. Spod- 
bujali bomo hitrejši razvoj znanstvenega raziskovalnega dela, 
zagotovili popolnejše in bolj organizirano izrabo tujih izku- 
šenj, pridobljenega znanja in industrijske lastnine in bomo 
tako prispevali k porastu individualne in družbene produktiv- 
nosti ter učinkovitosti dela in poslovanja. 

7. Organizacije združenega dela, samoupravne organizacije 
in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti bodo s svojimi 
dejavnostmi, vedenjem in ukrepi v letu 1979 zagotovile odloč- 
nejše spremembe odnosov pri delitvi družbenega proizvoda, 
dohodka in čistega dohodka, s katerimi bo doseženo hitrejše 
naraščanje sredstev za krepitev materialne osnove združe- 
nega dela. 

Z ukrepi ekonomske politike in mehanizmi gospodarskega 
sistema je treba izenačevati pogoje za gospodarjenje in prido- 
bivanje dohodka. 

7.1 Z dogovori, samoupravnimi sporazumi in aktivnostmi v 
organizacijah združenega dela, samoupravnih organizacijah 
in skupnostih in z ukrepi ekonomske politike družbenopolitič- 
nih skupnosti bomo pri delitvi družbenega proizvoda, do- 
hodka in čistega dohodka v letu 1979 zagotovili: 

- da bo rast celotne končne porabe počasnejša od rasti 
družbenega proizvoda in dohodka; 

- da bodo osebna poraba in celotni osebni dohodki rasli 
počasneje od dohodka in da bodo čisti osebni dohodki rasli 
počasneje od doseženega čistega dohodka; 
- da bodo celotna sredstva za kritje splošnih in skupnih 

potreb rasla počasneje od nominalne rasti dohodka in druž- 
benega proizvoda. Sredstva za skupno porabo v organizaci- 
jah združenega dela bodo rasla počasneje od dohodka; 

- z delitvijo dohodka in čistega dohodka bodo zagotov- 
ljena večja izločanja za krepitev materialne osnove združe- 
nega dela ter za dinamično rast naložb v osnovne sklade 
organizacij združenega dela. 

Na podlagi davkov in prispevkov iz dohodka in osebnih 
dohodkov je treba zagotoviti, da bo zajemanje sredstev uskla- 
jeno z doseženim dohodkom po periodičnih obračunih med 
letom. 

7.2. V republikah in avtonomnih pokrajinah, v organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih bodo najpozneje v prvem trimesečju 1979 znova 
proučeni dogovori in samoupravni sporazumi o pridobivanju 
in razporejanju dohodka in o delitvi sredstev za osebne do- 
hodke ter bodo razčlenjeni učinkovitejši mehanizmi in bo 
zagotovljen večji družbeni vpliv na dosledno izvajanje dogo- 
vorjene politike. 

Dogovori in samoupravni sporazumi o pridobivanju in raz- 
porejanju dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke 
bodo izpolnjevani tako, da bodo razčlenjena merila in tisti 
kriteriji, s katerimi bo zagotovljeno uresničevanje dogovor- 
jene politike in plana. Z izpopolnjevanjem meril in kriterijev 
bomo zagotovili učinkovitejše zatiranje uravnilovke pri delitvi 
osebnih dohodkov in bomo spodbujali dvig produktivnosti 
dela tako posameznikov kot tudi organizacij združenega dela 
v celoti. 

7.3. Pomembna naloga ekonomske politike, zlasti še pri 
izvajanju politike ekonomske stabilizacije, je ukrepanje za 

dejansko ekonomsko sanacijo tistih organizacij združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo. V organizacijah združenega dela, 
bankah, občinah, republikah in avtonomnih pokrajinah bo 
treba z usklajenimi aktivnostmi in ukrepi nujno poiskati reši- 
tve za sanacijo tistih organizacij združenega dela, katerih 
proizvodnja ima pogoje za uspešen obstoj in za ustvarjanje 
dohodka in najti tudi korenite rešitve za tisto proizvodnjo, ki 
nima bodočnosti. 

Pri odpravljanju prakse navideznih sanacijskih programov 
je treba dosledno izvajati zakon o združenem delu, realno 
ugotavljati zajamčene osebne dohodke in preprečevanje neo- 
pravičeno povečanje osebnih dohodkov organizacij združe- 
nega dela, ki posluje z izgubo. 

Okrepili bomo odgovornost poslovodnih in samoupravnih 
organov in delovnih kolektivov za nastajanje izgub. Pospešili 
bomo tudi izdajo zakona o sanaciji, da bi natančneje uredili 
tista razmerja, ki izhajajo iz poslovanja z izgubo. 

7.4. Z dogovori v republikah in avtonomnih pokrajinah in s 
samoupravnimi sporazumi bomo zagotovili izvajanje dogo- 
vorjene rasti sredstev za kritje splošnih in skupnih potreb. V 
republikah in avtonomnih pokrajinah bo oblikovana selek- 
tivna politika rasti sredstev za posamezne namene in dejavno- 
sti splošne in skupne porabe. Sredstva iz naslova prispevkov 
in davkov iz dohodka in osebnih dohodkov iz družbenega 
gospodarstva za financiranje splošnih in skupnih potreb se 
bodo povečevala počasneje od rasti dohodka in bo s tem 
zagotovljeno, da bo zajemanje sredstev na tej podlagi v 
skladu s politiko krepitve reprodukcijske in akumulativne 
sposobnosti našega gospodarstva. Stopnje teh davkov in 
prispevkov v letu 1979 načelno ne bodo povečane. Družbeno- 
politične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti bodo v vsakem trimesečju sestavljale bilance 
prihodkov in ocene do konca leta in bodo v primeru, če bodo 
takšna sredstva presegla dogovorjene okvire, zmanjšale stop- 
nje davkov in prispevkov. 

Nosilci odločitev o razporejanju in uporabi dohodka in 
čistega dohodka bodo izločanje sredstev za osebne dohodke 
in za kritje splošnih družbenih skupnih potreb v vsakem 
trimesečju usklajevali z doseženimi rezultati po periodičnih 
obračunih. Republike, avtonomni pokrajini, občine in samo- 
upravne interesne skupnosti bodo do konca prvega trime- 
sečja 1979 znova proučile mehanizme avtomatičnega pritoka 
sredstev za kritje splošnih in skupnih potreb in jih bodo 
uskladile z dogovorjeno politiko. 

7.5 V družbenih dejavnostih bomo družbenoekonomske 
odnose pospeševali s hitrejšim razvojem svobodne menjave 
dela. Pospešili bomo sklepanje samoupravnih sporazumov 
med organizacijami združenega dela v družbenih dejavnostih 
in uporabniki njihovih storitev in na podlagi delovnih progra- 
mov določali sredstva za njihovo poslovanje. 

Pravice uporabnikov storitev družbenih dejavnosti v letu 
1979 načelno ne bodo razširjene. 

Izpopolnjevali bomo sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. V skladu z materialnimi možnostmi kmetovalcev, 
združenega dela in družbe v celoti bomo v republikah in 
avtonomnih pokrajinah še nadalje uvajali pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje tistih kmetovalcev, ki delo, zemljišče in 
sredstva združujejo z zadrugami in z drugimi organizacijami 
združenega dela. 

7.6 Funkcije in obveznosti federacije bodo v letu 1979 
financirane po zakonu o financiranju federacije, pri čemer 
bodo iz proračuna federacije izključeni tisti odhodki, ki ni- 
majo značaja splošne porabe. 

Do končnega obračuna, po dokončnih podatkih Zveznega 
zavoda za statistiko o doseženem družbenem proizvodu ozi- 
roma narodnem dohodku se bodo tisti odhodki proračuna 
federacije, ki se določajo na tej podlagi, planirali na podlagi 
stopenj rasti, ki so predvidene s to resolucijo. 

Sprejet bo program za postopno reševanje problem defici- 
tarnega financiranja federacije. Za kritje sredstev, ki primanj- 
kujejo v proračunu federacije za leto 1979, bodo sredstva 
zagotovljena s posebnim zakonom. 

Vsi uporabniki proračuna federacije bodo sestavili varče- 
valne programe za smotrnejšo rabo proračunskih sredstev. 

7.7 V letu 1979 bo v vseh republikah in avtonomnih pokraji- 
nah začel veljati na novo obračunani katastrski prihodek kot 
davčna osnova za ugotavljanje plačevanja družbenih obvez- 
nosti. Davčne stopnje bodo prilagojene novi davčni osnovi, 
pri tem pa bomo pazili na celotno obremenitev kmetovalcev. 
V letu 1979 bomo začeli z obdavčevanjem čistega dohodka 
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kmetovalcev. Z ukrepi davčne politike bomo stimulirali pove- 
čanje rastlinske in živinorejske proizvodnje na hribovsko- 
planinskih območjih. 

8. V letu 1979 bo rast investicij usklajena z dejansko razpo- 
ložljivimi sredstvi za investicije. V ta namen bomo s politiko 
razporejanja družbenega proizvoda, dohodka in čistega do- 
hodka, krepili materialno osnovo združenega dela in v skladu 
s tem zagotovili porast celotnih gospodarskih investicij v 
osnovna sredstva za približno 7%. Z aktivnostmi investitorjev 
in drugih nosilcev investicij bomo zagotovili hitrejšo dovršitev 
že začetih objektov, odpravo ekstenzivnega in nesmotrnega 
investiranja in večjo učinkovitost investicij. 

Posebna pozornost bo posvečena temu, da bodo investicije 
v negospodarskih dejavnostih speljane v okvir dogovorjene 
politike, in da bo povečana odgovornost nosilcev odločitev za 
smotrnost in učinkovitost teh naložb. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo spreje- 
male ukrepe za spodbujanje samoupravnega združevanja 
dela akumulacije in za usmerjanje domačih in zunanjih kredi- 
tov na objekte, ki so posebnega pomena za uresničevanje 
dogovorjenega razvoja, predvsem v tiste zmogljivosti, katerih 
izgradnja je že v končni fazi in ki prispevajo k substituciji 
uvoza. 

Dosledno bomo izvajali predpise o izgradnji investicijskih 
objektov in o zavarovanju plačil. V ta namen bodo investitorji, 
še preden bodo začeli graditi objekte, zagotovili sredstva za 
njihovo izgradnjo in vire financiranja naložb. Udeleženci pri 
financiranju investicij, vštevši tudi banke, morajo zagotoviti 
sredstva na nastale prekoračitve predračunskih vrednosti in- 
vesticij in poiskati rešitve za njihovo kritje, zlasti še za ključne 
objekte. 

S poslovno politiko bank je treba zagotoviti, da se bodo 
sredstva za dolgoročne plasmaje oblikovala iz akumulacije, iz 
združevanja dela in sredstev in iz drugih dolgoročnih virov, in 
s tem preprečilo prelivanje kratkoročnih sredstev v investicije. 
Banke bodo konvertirale tiste kredite, ki bodo dobili značaj 
dolgoročnih plasmajev, če bodo za to možnosti v virih sred- 
stev. 

Nadaljevali bomo s politiko znižanja carin in drugih davščin 
pri uvozu specifične opreme za dogovorjeni razvoj tistih de- 
javnosti, ki so posebnega pomena za celoten razvoj države in 
za izvozno gospodarstvo. 

Z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih odnosih 
se bodo povečale mobilnost in smotrnejša poraba sredstev 
družbene akumulacije ter naložbe v razvoj tistih dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen. 

9. Z odločnejšim uresničevanjem dogovorjene politike eko- 
nomskih odnosov s tujino in politike ekonomske stabilizacije, 
z izpopolnjevanjem samoupravnih mehanizmov, z odločnim 
izvajanjem deviznega sistema in s samoupravnim organizira- 
njem je treba v letu 1979 zagotoviti močnejše dinamiziranje 
izvoza in boljše izkoriščanje izvoznih možnosti, odvisnost 
uvoza od doseženega izvoza in od plačilnobilančnih možno- 
sti, upočasniti zadolževanje v tujini in doseči, da bo deficit v 
plačilni bilanci v letu 1979 v okvirih plana. 

Organizacije združenega dela ter druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo 
prevzele obveznosti in odgovornosti za uresničevanje dogo- 
vorjene politike in za krepitev položaja države v mednarodnih 
ekonomskih odnosih ter za premagovanje težav in proble- 
mov, ki so se pokazali na tem področju. 

9.1. Težišče aktivnosti temeljnih organizacij združenega 
dela in samoupravnih organizacij ter skupnosti bo usmerjeno 
k povečanju obsega izvoza, ob njegovi čim večji stabilnosti. 
Organizacije združenega dela bodo, ob ukrepih ekonomske 
politike, zagotovile v letu 1979 porast obsega izvoza blaga in 
storitev realno za približno 5%. Organizacije združenega dela 
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti si bodo 
prizadevale, da bi bila rast izvoza v celoti v skladu z rastjo 
družbenega proizvoda. Izvozno sposobnost gospodarstva je 
treba povečati z večjo produktivnostjo dela in z učinkovitej- 
šim gospodarjenjem, z združevanjem dela in sredstev, z bolj 
organiziranim nastopanjem na zunanjem trgu, z zaviranjem 
rasti domačih cen in z razvijanjem dohodkovnih odnosov. 

9.2 Dosledno je treba uresničevati odgovornost republik in 
avtonomnih pokrajin ter združenega dela za izvajanje dogo- 
vorjene politike razvoja ekonomskih odnosov s tujino in za 
uresničevanje projekcije plačilne bilance in projekcije de- 
vizne bilance Jugoslavije ter projekcije plačilnobilančnih in 
deviznobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin v 

enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije za 
leto 1979. 

9.3 S samoupravnim sporazumom med samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi republik in avtonomnih pokrajin bo v 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 
ob soglasju z Zveznim izvršnim svetom in v skladu z razvojno 
politiko na trajnejši osnovi oblikovan sistem vračil, s katerim 
bo zagotovljeno, da bo ta bolj usklajen z deviznim sistemom 
in prilagojen pogojem menjave in ukrepom, ki jih sprejemajo 
posamezne države in grupacije. Selektivno bomo podpirali 
izvoz tistega blaga in storitev, s katerimi se dosegata večji 
neto devizni učinek in izvoz blaga z večjo domačo substanco. 
Spodbujali bomo dolgoročno sodelovanje in skupno nasto- 
panje na tujih trgih. 

Samoupravne interesne skupnosti republik in avtonomnih 
pokrajin za ekonomske odnose s tujino bodo določale tudi 
druga vračila v skladu z merili, ki bodo dogovorjena v Intere- 
sni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Pospeševali bomo menjavo z vsemi državami in regijami in 
uresničevali regionalno razporeditev izvoza in uvoza po posa- 
meznih državah in valutnih območjih, ki je določena v plačil- 
nobilančnih in deviznobilančnih pozicijah republik in avtono- 
mnih pokrajin v enotni plačilni in devizni bilanci Jugoslavije 
za leto 1979. 

Ekonomsko ugodnejše pogoje za povečanje deviznega pri- 
liva bomo ustvarjali tudi z ukrepi kreditno-monetarne politike 
in z drugimi ukrepi. Določena bodo merila in pogoji za krediti- 
ranje izvoza blaga in storitev, za pripravo proizvodnje za 
izvoz, za izvoz opreme in ladij in za izvajanje investicijskih del 
v tujini. 

Pospešili bomo sprejetje tistih samoupravnih sporazumov, 
s katerimi je določena pravica do deviz organizacijam združe- 
nega dela, ki jih ustvarjajo s skupnim proizvodnim, finančnim 
ali drugim sodelovanjem. Okrepili bomo združevanje ustvar- 
jenih deviz za realizacijo tistih skupnih programov razvoja, 
skupnega prihodka in dohodka in skupne proizvodnje, s kate- 
rimi se prispeva k ustvarjanju večjega deviznega priliva. 

Ukrenili bomo vse, da bi se Jugoslovanska banka čim hi- 
treje usposobila za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

9.4 V skladu s plačilnobilančnimi možnostmi in v skladu s 
predvideno rastjo proizvodnje se bo uvoz blaga in storitev v 
letu 1979, ob ustrezni strukturi, realno povečal za približno 
1%. Odvisno od tega, ali bo rast povečanja izvoza blaga in 
storitev večja od predvidene, bo uvoz porasel tudi po večji 
stopnji. Omejene plačilnobilančne možnosti zahtevajo hi- 
trejše spremembe proizvodne strukture, smotrnejši uvoz in 
njegovo substitucijo. 

Organizacije združenega dela ter druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, republike, avtonomni pokrajini in fede- 
racija, bodo v prvem trimesečju 1979 oblikovale programe za 
substitucijo uvoza in okrepile ukrepe in aktivnosti za njihovo 
uresničevanje. 

Izpopolnjena bodo enotna merila o načinu in postopku za 
uvoz blaga in storitev in za drugačen odliv deviz, ki jih v 
skladu s skupno devizno politiko določa Interesna skupnost 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, v soglasju z Zvez- 
nim izvršnim svetom, v skladu z gibanji izvoza in s plačilnobi- 
lančnimi možnostmi. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini ter interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino bodo v prvem trime- 
sečju 1979 razčlenile učinkovitejše mehanizme za usklajeva- 
nje uvoza z izvozom. 

S samoupravnimi sporazumi v samoupravnih interesnih 
skupnostih republik in avtonomnih pokrajin za ekonomske 
odnose s tujino bodo temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela v prvem trimesečju 1979 določile merila in posto- 
pek za uresničevanje pravic do zadolžitve v tujini. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v letu 
1979 sprejele in med seboj sukladile programe za zmanjšanje 
porasta zadolževanja nasproti tujini. 

9.5 S politiko realnega, prožnega in sorazmerno stabilnega 
tečaja dinarja bodo ustvarjene možnosti za uresničevanje 
dogovorjene politike na področju ekonomskih odnosov s 
tujino ter za ohranitev predvidenega obsega deviznih rezerv 
in zunanje likvidnosti države. Ob določanju tečaja dinarja 
bomo izhajali iz gibanj na domačen in zunanjem trgu, pri tem 
pa pazili na medvalutarna razmerja na tujih deviznih trgih. 

9.6. Devizne rezerve se bodo gibale na tisti ravni, s katero je 
zagotovljeno redno plačevanje obveznosti nasproti tujini. 
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9.7. V samoupravnih interesnih skupnostih za ekonomskt 
odnose s tujino bodo plani kreditnih odnosov s tujino organi- 
zacij združenega dela usklajevani v skladu s projekcijo pla- 
čilne bilance Jugoslavije in s projekcijami plačilnobilančnih 
pozicij republik in avtonomnih pokrajin v enotni projekciji 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije. 

Dosledno bomo izvajali dogovore in samoupravne spora- 
zume o organiziranem nastopu na mednarodnem finančnem 
trgu. 

9.8. Zboljševanje ekonomskega sodelovanja z vsemi regi- 
jami sveta in z ekonomskimi grupacijami zahteva odločneje 
prizadevanje za bolj uravnovešeno in dolgoročnejšo delitev 
dela in blagovne menjave s posameznimi državami in z regi- 
jami. Organizacije združenega dela, banke ter druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti bodo razširjale sodobne 
oblike ekonomskega sodelovanja s tujino na dolgoročnejših 
osnovah. 

Aktivnosti za bolj uravnovešene odnose v ekonomskem 
sodelovanju z industrijsko razvitimi zahodnimi državami, 
bomo krepili zlasti z razvojem sodobnejših in dolgoročnejših 
oblik sodelovanja in na podlagi tega zmanjšali deficit v bla- 
govni menjavi s temi državami. 

Pospeševali bomo sodelovanje s socialističnimi državami in 
povečevali obseg menjave ter razširjali finančno sodelovanje 
prek kreditno-poslovnega in medbančnega sodelovanja in 
prek meddržavnih kreditnih aranžmajev. 

Zlasti si bomo prizadevali za razvijanje ekonomskega sode- 
lovanja z državami v razvoju. Dolgoročne oblike ekonom- 
skega in tehnološkega sodelovanja z neuvrščenimi državami 
in državami v razvoju bomo še nadalje pospeševali s širjenjem 
delitve dela na podlagi skupnih proizvodno-finančnih progra- 
mov in še posebej s spodbujanjem dolgoročne proizvodne 
kooperacije in poslovnotehničnega sodelovanja, menjave 
znanja in tehnologije ter s skupnim izvajanjem investicijskih 
projektov na bilateralni podlagi, kot tudi na tretjih trgih. 

9.9. Organi federacije bodo skupaj z organi republik in 
avtonomnih pokrajin, z Interesno skupnostjo Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, z gospodarskimi zbornicami in s 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, v letu 1979 
določili zasnovo dolgoročnega razvoja ekonomskega sodelo- 
vanja s tujino in s posameznimi državami in regijami. 

9.10. Razširjali bomo finančno sodelovanje s tujino, zlasti 
še z mednarodnimi finančnimi organizacijami. Okrepili bomo 
finančno sodelovanje z državami v razvoju in povečali obseg 
finančnih tokov s temi državami v duhu priporočil in sklepov s 
Pete konference šefov držav oziroma vlad neuvrščenih držav 
v duhu drugih sklepov neuvrščenih držav in držav v razvoju. 

9.11. Na začetku leta 1979 bo sprejet dogovor o ukrepih, ki 
bodo sprejeti, če pride do znatnejših odmikov od skupne 
devizne politike in od projekcije plačilne bilance in devizne 
bilance Jugoslavije, oziroma od projekcij plačilnobilančnih in 
deviznobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin v 
enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije. 

9.12. Najpozneje do konca prvega trimesečja 1979 bodo v 
republikah in avtonomnih pokrajinah določeni ukrepi, s kate- 
rimi bo zagotovljeno učinkovitejše spremljanje, kako se ure- 
sničujejo projekcije plačilnobilančnih in deviznobilančnih po- 
zicij republik in avtonomnih pokrajin v enotni projekciji pla- 
čilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Pristojni organi republik, avtonomnih pokrajin in federacije 
bodo na podlagi določene metodologije zagotovili ažurne 
podatke za spremljanje tega, kako se uresničujejo projekcije 
plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij republik in avto- 
nomnih pokrajin v enotni plačilni in devizni bilanci Jugosla- 
vije. 

10. Politika ekonomske stabilizacije je temelj za uresničeva- 
nje politike cen v letu 1979. Z ukrepi ekonomske politike 
družbenopolitičnih skupnosti in z aktivnostmi organizacij 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, zlasti še s spremembami v razmerjih delitve in 
uporabe družbenega proizvoda in dohodka, s skladnejšimi 
globalnimi in strukturnimi blagovno-denarnimi razmerji, z 
uresničevanjem dogovorjene politike razvoja ekonomskih od- 
nosov s tujino, z ukrepi kreditno-monetarne in davčne politike 
in z drugim, bodo zagotovljeni pogoji, da bo rast cen in 
življenjskih stroškov v letu 1979 počasnejša kot pa v letu 1978. 

10.1. Zagotovljeno bo, da se bo v letu 1979 rast cen proizva- 
jalcev v industriji gibala največ do rasti teh cen v letu 1978. 
Cene proizvajalcev kmetijskih proizvodov bodo rastle v okviru 
rasti cen proizvajalcev v industriji. Rast cen za storitve bo v 

okviru rasti cen proizvajalcev. Cene- na drobno in življenjski 
stroški se smejo v letu 1979 povečati do 11%. 

10.2. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo 
najpozneje v januarju 1979 sklenile dogovor o izvajanju poli- 
tike cen v letu 1979, s katerim bodo natančneje določeni 
način in odgovornosti pri uresničevanju dogovorjene politike. 
Na tej podlagi bodo v republikah in avtonomnih pokrajinah 
sklenjeni ustrezni dogovori. Sredi leta bo opravljena analiza, 
kako se izvaja dogovorjena politika cen, in bodo sprejeti 
ustrezni ukrepi, če bi prišlo do odmikov od dogovorjene 
politike. 

Nosilci odločitev bodo zagotovili, da bo za prekoračitev 
dogovorjene rasti cen za storitve v letu 1978 zmanjšan porast 
teh cen v letu 1979. Vse družbenopolitične skupnosti bodo s 
svojimi ukrepi prispevale, da bodo vprašanja razvoja komu- 
nalnih in drugih storitvenih dejavnosti rešena tudi s sredstvi iz 
drugih virov, ne pa v glavnem s povečanjem cen. 

Spremembe v primarni delitvi bodo ob manjših korekcijah 
izvedene selektivno in diferencirano, da bi vzpostavili čim 
enakomernejša paritetna razmerja med cenami in izenačili 
pogoje za pridobivanje dohodka, zlasti še v tistih dejavnostih, 
ki so skupnega pomena za celoten razvoj države, v skladu z 
določenim sistemom in z začrtano politiko cen ter s politiko 
ekonomske stabilizacije in s planom. 

V prvem trimesečju 1979 bodo federacija, republike in avto- 
nomni pokrajini obravnavale pogoje za gospodarjenje v tistih 
dejavnostih, ki so posebnega pomena za celoten razvoj dr- 
žave, in v tistih dejavnostih v katerih so se zlasti pokazali 
neugodni rezultati pri poslovanju. 

10.3. V letu 1979 bodo sprejeti zakon o temeljih sistema 
cen, stranski podzakonski akti ter dogovori in samoupravni 
sporazumi za njegovo izvajanje. 

11. Vse samoupravne organizacije in skupnosti ter družbe- 
nopolitične skupnosti bodo sprejemale ukrepe, da se odpra- 
vijo tisti pojavi, ki ovirajo delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga, in bodo aktivno delovale za zboljšanje njegovega 
delovanja, s čimer bo prispevano k smotrnejši delitvi dela in k 
skladnejšemu in učinkovitejšemu razvoju proizvajalnih sil dr- 
žave in k dohodkovnemu povezovanju organizacij združe- 
nega dela. 

Sprejeti bodo predpisi za pospešitev samoupravnega zdru- 
ževanje dela in sredstev na področju proizvodnje in prometa, 
zlasti še za to, da bi tiste organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo z uvoznimi in izvoznimi posli in s posli blagovnega 
prometa na debelo, pospešeno združevale delo in sredstva s 
proizvajalnimi organizacijami združenega dela. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah bo pospešeno obli- 
kovanje tržnih rezerv najpomembnejših industrijskih in živil- 
skih proizvodov. S temi rezervami in z rezervami federacije bo 
zagotovljeno usklajeno delovanje z blagovnimi rezervami. V 
republikah in avtonomnih pokrajinah bodo zagotovljeni tudi 
trajni viri sredstev za oblikovanje blagovnih rezerv. 

S politiko potrošniških kreditov bomo selektivno podpirali 
plasma blaga na domačem trgu, pri čemer bo imelo prednost 
kreditiranje plasmaja tistega blaga, katerega ponudba je večja 
od povpraševanja, in blaga, ki bolj temelji na domači sub- 
stanci. 

12. Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik ter 
najhitrejši razvoj SAP Kosova bomo v letu 1979 ustvarili v 
skladu s politiko, ki je bila dogovorjena s planom. Aktivni 
bomo in bomo tudi ukrepali, da bi bila v teh družbenopolitič- 
nih skupnostih intenzivirana dinamika gospodarske rasti, 
predvsem z boljšim izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti ter 
s tem, da dosedanje naložbe dajejo hitrejše učinke, kar naj bi 
prispevalo h krepitvi akumulativne in reprodukcijske sposob- 
nosti njihovega gospodarstva, k porastu produktivnosti dela 
in k učinkovitosti vloženih sredstev. 

Občutno zaostajanje rasti proizvodnje v SAP Kosovo terja 
maksimalno angažiranje združenega dela te pokrajine in fe- 
deracije pri ugotavljanju vzrokov zaostajanja, ter aktivnosti in 
ukrepe, da bi jih odpravili, tako da bi nastali pogoji, da bo do 
leta 1980 uresničena dogovorjena politika najhitrejšega ra- 
zvoja SAP Kosovo. 

Federacija bo v sodelovanju z republikami in z avtono- 
mnima pokrajinama analizirala, kako se uresničuje dogovor- 
jena politika hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosova, in bo proučila vzroke zaostajanj pri 
uresničevanju ciljev in nalog plana, zlasti še vpliv pogojev 
gospodarjenja. 
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12.1. Federacija bo izvrševala dogovorjene ukrepe za spod- 
bujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in dopolnilne ukrepe za uresničevanje politike najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo. 

12.2. V vseh republikah in avtonomnih pokrajinah bodo 
ustvarjeni pogoji in bodo pospešene aktivnosti združenega 
dela za uresničevanje dogovorjene politike. Z različnimi obli- 
kami združevanja dela in sredstev na dohodkovnih odnosih in 
na podtagi skupnih interesov bo pospešeno poslovno pove- 
zovanje organizacij združenega dela iz gospodarsko razvitej- 
ših in gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne po- 
krajine. S tem se bodo znanje, izkušnje, tehnika in tehnologija 
hitreje prenašale z gospodarsko razvitejših na gospodarsko 
manj razvita območja. 

Posebno pozornost bomo posvečali oživljanju procesa 
združevanja dela in sredstev v skladu z določbami zakona o 
stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hi-tre jšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v dobi od leta 1976 do leta 1980. 

13. Za uresničevanje ciljev in nalog plana v letu 1979 bomo 
s kreditno-monetarno politiko podpirali realizacijo nalog eko- 
nomske politike, ki so določene s to resolucijo, predvsem pa 
predvideni porast proizvodnje in zboljšanje njene strukture, 
usklajevanje blagovno-denarnih razmerij, zaviranje rasti cen 
in uresničevanje projekcije plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1979. 

S kreditno-monetarno politiko bosta zagotovljena porast 
denarne mase po dinamiki rasti družbenega proizvoda in 
likvidnost plačil v državi in nasproti tujini, ter bosta dinamično 
prilagojevana gospodarskim gibanjem med letom. 

Potreben obseg denarne mase bo zagotovljen z ustreznim 
urejanjem kreditnega potenciala bank in obsega njihovih kre- 
ditov in drugih plasmajev ter z drugimi ukrepi kreditno-mone- 
tarnega urejanja, v skladu z zveznimi zakoni. 

13.1. Primarna emisija bo v predvidenih okvirih uporabljena 
za monetizacijo prenosnih kratkoročnih vrednostnih papirjev, 
ki jih izdajajo organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva na podlagi svojih blagovno-denarnih in kreditnih po- 
slov in za dajanje kreditov na podlagi takšnih vrednostnih 
papirjev ter za selektivno usmerjanje za tiste prioritetne na- 
mene, ki so določeni s planom. 

13.2. Selektivno kreditno politiko bomo izvajali predvsem s 
samoupravnimi sporazumi bank o kreditiranju in financiranju 
tistih prioritetnih namenov, ki so določeni s planom in z 
drugimi akti o ekonomski politiki Jugoslavije. 

S temi ukrepi bomo podpirali samoupravno združevanje 
dela in sredstev na dohodkovnih osnovah, združevanje denar- 
nih sredstev v bankah ter monetizacijo ustreznih kratkoročnih 
prenosnih vrednostnih papirjev v bankah. 

14. Še nadalje bomo aktivni pri nadaljnjih celotnih obramb- 
nih pripravah države in pri uresničevanju, tako po dinamiki 
kot po obsegu, s planom predvidenih nalog. 

Organizacijsko, kadrovsko in materialnotehnično moderni- 
zacijo oboroženih sil SFRJ bomo izvajali in uresničevali v 
skladu s cilji in z nalogami, ki so postavljeni v dolgoročnem in 
srednjeročnem planu razvoja. 

Okrepili bomo angažiranje pri doslednejšem usmerjanju k 
proizvodnji sredstev oborožitve in vojaške opreme za oprem- 
ljanje oboroženih sil SFR Jugoslavije. Znanstvenoraziskovalni 
zavodi in proizvodne zmogljivosti se bodo močneje angažirali 
tudi pri razvoju in osvajanju novih sredstev oborožitve in 
vojaške opreme ter pri izpopolnjevanju tehnologije v proiz- 
vodnji in pridobivanju kakovostnih surovin in reprodukcijskih 
materialov za proizvodnjo sredstev in opreme, potrebnih za 
obrambo države. 

Pripravam za sprejetje dolgoročnega in srednjeročnega 
plana razvoja oboroženih sil za dobo od leta 1981 do leta 1985 
bomo posvetili vso pozornost. V ta namen bo zagotovljeno 
nadaljnje izpopolnjevanje sistema planiranja razvoja oboro- 
ženih sil SFRJ in vseh drugih organizacij in struktur splošne 
ljudske obrambe. 

Okrepili bomo angažiranje vseh družbenih subjektov pri 
uresničevanju načrtov za razvoj civilne zaščite in sistema 
opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja v družbeno- 
političnih skupnostih. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo s sistem- 
skimi rešitvami in z ukrepi ekonomske politike še naprej 
ustvarjale pogoje za reševanje problemov gospodarske in 
splošnega družbenega razvoja obmejnih območij. 

15. Sestavni del politike, določene s to resolucijo, je poli- 
tika, ki je določena z odlokom o skupni kreditno-monetarni 
politiki za leto 1979, z odlokom o skupni devizni politiki, s 
projekcijo plačilne bilance Jugoslavije in projekcijo devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1979 ter s projekcijami plačilnobi- 
lančnih pozicij in deviznobilančnih pozicij republik in avtono- 
mnih pokrajin v enotni projekciji plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije. 

16. Vse organizacije združenega dela ter druge samo- 
upravne organizacije in družbenapolitične skupnosti bodo s 
svojimi ukrepi, aktivnostmi in z obnašanjem ustvarjale nujne 
pogoje za čim doslednejše uresničevanje ciljev in nalog plana 
v letu 1979. Zato bodo znova proučile svoje obveznosti v 
planih in razvojnih programih in jih bodo uskladile z dogovor- 
jeno politiko sprememb gospodarske strukture, močnejšega 
vključevanja v mednarodno delitev dela in doseganja večje 
substitucije uvoza ter močnejšega opiranja na domače re- 
surse. 

17. V letu 1979 se bo na vseh ravneh začel konstituirati 
družbeni sistem informiranja v skladu s resolucijo Skupščine 
SFRJ o temeljih sistema družbenega informiranja. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo ukrepale 
in izpolnjevale obveznosti, ki so bile prevzete z dogovorom o 
spodbujanju razvoja političnoinformativnih sredstev informi- 
ranja. 
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NOVI PREDPISI 

Proračun federacije bo prilagojen gospo- 

darskemu razvoju 

• Celoten obseg odhodkov Proračuna federacije v prihodnjem letu naj bi znašal 99 
milijard 270 milijonov dinarjev 
• Po načrtih naj bi izvirni prihodki federacije - carinske in druge uvozne takse, del 
temeljnega prometnega davka in podobno - znašali 60 milijard dinarjev 
• Prispevki republik in pokrajin pa bi morali doseči 30,8 milijarde dinarjev, medtem 
ko bi približno 9,5 milijarde dinarjev zagotovili iz emisije denarja 

Celoten obseg odhodkov 
Proračuna federacije bo v pri- 
hodnjem letu znašal 99 mili- 
jard 270 milijonov dinarjev. 
Sredstva za pokritje teh od- 
hodkov bi zagotovili takole: 
izvirni prihodki federacije - 58 
milijard 970 milijonov dinarjev, 
prispevki republik in avtono- 
mnih pokrajin - 30,8 milijarde, 
s sredstvi, ki jih federaciji za- 
gotavlja Narodna banka Jugo- 
slavije (iz emisije denarja) pa 
bi zbrali 9,5 milijarde dinarjev. 

To so temeljna izhodišča 
Osnutka zakona o določanju 
celotnega obsega odhodkov 
Proračuna federacije za leto 
1979 (AS 70), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ. Za sprejetje tega zakon- 
skega besedila je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

DRUGAČNA UREDITEV 
V PRIMERJAVI S 
PREDLOGOM OSNOV 
PRORAČUNA 

Predlagani obseg odhodkov 
Proračuna federacije za pri- 
hodnje leto, ki jih predvideva 
omenjeni Osnutek, je za 3 mili- 
jarde 155 milijonov dinarjev 
večji od prej predlaganega ob- 
sega, zapisanega v Predlogu 
osnov Proračuna federacije za 
leto 1979. Ta prvi dokument so 
delegati Skupščine SFRJ dobi- 
li meseca septembra, povzeli 
pa smo ga že tudi v našem 
glasilu pred nekaj tedni. 

Spremembe pri opredelitvi 
vseh potrebnih zneskov sred- 
stev je narekovalo, kakor pou- 
darja obrazložitev Osnutka za- 
kona, celovitejše preučevanje 
vseh proračunskih potreb v 
prihodnjem letu in realnejša 
ocena gospodarskih gibanj v 
letu 1978. V času priprave 
prejšnjega dokumenta namreč 
vseh teh ugotovitev še ni bilo 
mogoče upoštevati. 

Največji del povečanega 
zneska odpade na poravnanje 
obveznosti iz prejšnjih let. Na 
to povečanje odpade več kot 
dve milijardi dinarjev, pred- 
vsem za neporavnane obvez- 
nosti do JLA v letih 1975, 1976 
in 1977. Sredstva za tekoče fi- 
nanciranje ljudske obrambe bi 
se povečala za 550 milijonov 
dinarjev v primerjavi s prej pla- 
niranim obsegom. Za nego- 
spodarske investicije bi pora- 
bili nadaljnjih 250 milijonov di- 
narjev več, predvsem za do- 
graditev objekta ZIS III, ki je že 
dograjen do strehe. 

Skladno s tem so predvide- 
ne tudi spremembe pri prihod- 
kih. Tudizanje so narejene no- 
ve ocene možnosti uresniče- 
vanja izvirnih prihodkov fede- 
racije na temelju gibanj v le- 
tošnjem letu. Proučeni pa so 
tudi pogoji in možnosti za po- 
ravnanje prispevkov republik 
in avtonomnih pokrajin. Tako 
je predvideno, da bodo pri- 
hodki federacije za 1,1 milijar- 
de dinarjev manjši, republike 
in pokrajini pa bi prispevali za 
4,1 milijarde več, kar bodo v 
glavnem pokrile z večjimi pri- 
hodki iz prometnega davka. 

DOLOČITEV OBSEGA 
ODHODKOV 

Na skupni obseg odhodkov 
Proračuna federacije vpliva 
več sestavin, povezanih s to- 
kovi gospodarskega razvoja, 
uresničevanjem narodnega 
dohodka in podobno. Vse to 
niso stalne postavke . vnaprej. 
Velik vpliv imata na primer gi- 
banji nominalnega družbene- 
ga proizvoda vsega gospodar- 
stva in narodnega dohodka, 
saj na njunem temelju Prora- 
čun zagotavlja sredstva za fi- 
nanciranje JLA in za uresniče- 
vanje politike hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin. 

Velik del obveznosti federa- 
cije se nadalje oblikuje pod 
neposrednim vplivom instru- 
mentarija, povezanega z nomi- 
nalnimi ekonomskimi gibanji. 
Tako se na primer sredstva za 
zagotavljanje pravic iz temelj- 
nega invalidsko-borčevskega 
varstva oblikujejo odvisno od 
gibanj ustvarjenih osebnih do- 
hodkov. 

V času priprave Osnutka 
proračuna Zvezni zavod za 
družbeno planiranje še ni imel 
na voljo končne ocene gospo- 
darskih gibanj za leto 1979. 
Zaradi tega lahko realno priča- 
kujemo v prihodnjem obdobju 
spremembe pri temeljnih ka- 
zalcih gospodarskega razvoja, 
ki so jih sestavljalci uporabili 
med oblikovanjem Osnutka 
proračuna. 

Končna ocena kazalcev go- 
spodarskega razvoja v prihod- 
njem letu pa je nujno potreb- 
na, saj Zakon o financiranju 
federacije predvideva, da mora 
biti predlog za določanje ce- 
lotnega obsega odhodkov 
Proračuna federacije v skladu 
s skupno politiko ekonomske- 
ga in socialnega razvoja Jugo- 
slavije, s predvidenimi razmerji 
Družbenega plana Jugoslavije 
in v skladu z določbami zvez- 
nih zakonov. To pa dejansko 
pomeni, da mora biti obseg 
odhodkov za določeno leto iz- 
delan na temelju ocene kazal- 
cev gospodarskega razvoja, ki 
vplivajo na prihodke in odhod- 
ke Proračuna federacije. 

Ko govorimo o prihodkih je 
prav tako bistveno, kako se bo 
uresničevala ekonomska ra- 
zvojna politika oziroma tisti 
njeni deli, ki so neposredno 
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povezani z uresničevanjem 
proračunskih prihodkov. Pred- 
vsem gre tu za izvirne prihod- 
ke federacije, med katerimi 
odpade največji delež na pri- 
hodke od carin in drugih uvoz- 
nih dajatev. Ti prihodki se na- 
črtujejo na temelju kazalcev o 
gibanju zunanje trgovine, saj 
je od nje neposredno odvisna 
tudi višina zbranih sredstev od 
carin in drugih uvoznih daja- 
tev, kot tudi znesek sredstev, 
ki se izplačujejo kot izvozne 
premije. 

Med pripravo Osnutka zako- 
na je bila upoštevana 14,5 od- 
stotna rast družbenega proiz- 
voda v primerjavi z letom po- 
prej. Ta odstotek povečanja je 
previdno načrtovan, saj je nižji 
od stopnje rasti v letošnjem le- 
tu. Poleg tega so na opredelje- 
ne odhodke v tem besedilu za- 
konskega osnutka vplivali na- 
slednji kazalci gospodarskega 
razvoja: a) nominalna stopnja 
rasti uvoza bi znašala 12 od- 
stotkov; b) izvoz blaga in stori- 
tev naj bi bi laza 12 odstotkov 
večji; c) stopnja rasti nominal- 
nih osebnih dohodkov pa naj 
bi znašala 19 odstotkov. 

ODHODKI PO 
POSTAVKAH 

Odhodki Proračuna federa- 
cije so razporejeni v nekaj te- 
meljnih skupin. 

Sredstva za financiranje 
Jugoslovanske ljudske armade 
se zagotavljajo v znesku, ki 
ustreza 6,17 odstotkom naro- 
dnega dohodka. Ta odstotek je 
določen za vse obdobje teko- 
čega Družbenega plana Jugo- 
slavije od 1976 do 1980 leta. 
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8 OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOTNEGA 
OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA 
LETO 1979-AS 70 
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Poleg tega so upoštevani tudi 
prihodki, ki jih ustvarijo usta- 
nove in enote JLA pri nuđenju 
storitev in prodaji določenih 
proizvodov. Predvidena sred- 
stva so določena v višini 48 
milijard 744 milijonov dinarjev, 
k čemur moramo prišteti še 2 
milijardi 307 milijonov dinarjev 
na račun neporavnanih obvez- 
nosti iz prejšnjih let. 

Dopolnilna sredstva za fi- 
nanciranje družbenih in dru- 
gih služb v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo so določena v višini 0,93 
odstotkov družbenega proiz- 
voda vsega jugoslovanskega 
gospodarstva. Ta sredstva mo- 
rajo znašati 8,7 milijarde dinar- 
jev. 

Namenska dopolnilna sred- 
stva za potrebe pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
SR Črne gore se vsako leto 
določajo v fiksnem znesku po 
merilih, predvidenih v poseb- 
nem zveznem zakonu. Za leto 
1979 ta postavka znaša 330 mi- 
lijonov dinarjev. 

Sredstva za varstvo invali- 
dov in borcev ter za pokojnine 
vojaških zavarovancev se v 
Proračunu federacije prav ta- 
ko zagotavljajo v skladu z za- 

konom o financiranju federa- 
cije. V to so vključena tudi 
sredstva za uresničevanje te- 
meljnih pravic borcev, voja- 
ških vojnih invalidov in družin 
padlih borcev, kakor tudi sred- 
stva za dopolnilno financiranje 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev. V te namene Osnutek 
zakona predvideva 19 milijard 
dinarjev. 

Sredstva za negospodarske 
investicije se odobrijo po po- 
sebnih zveznih zakonih, ki do- 
ločajo tudi dinamiko teh inve- 
sticij v posameznih letih. V pri- 
hodnjem letu bo za te investi- 
cije potrebno zagotoviti 2,3 
milijarde dinarjev. 

Za delo organov in organiza- 
cij federacije Osnutek zakona 
predvideva 6,8 milijarde dinar- 
jev. 

Obveznosti iz prejšnjih let, ki 
vključujejo izpolnjevanje ob- 
veznosti iz notranjih in tujih 
posojil in kreditov, ki jih je na- 
jela federacija, nadalje za na- 
cionalizirano premoženje, ob- 
veznosti iz mednarodnih po- 
godb, sporazumov in konven- 
cij in podobno bi zajele v pri- 
hodnjem letu 7,6 milijarde di- 
narjev. 

Druge postavke v odhodkih 
pa so: dejavnost družbenopo- 
litičnih organizacij v federaciji 
- 502 milijona dinarjev, izloča- 
nje za stalno proračunsko re- 
zervo 330 milijonov dinarjev, 
nerazporejena sredstva (teko- 
ča proračunska rezerva) 400 
milijonov dinarjev, tekoče fi- 
nanciranje zveznih direkcij za 
blagovne rezerve - milijardo 
dinarjev in plačilo Službi druž- 
benega knjigovodstva - 140 
milijonov dinarjev. 

ZAGOTOVITEV 
PRIHODKOV 

Največji del izvirnih prihod- 
kov federacije odpade na ca- 
rinske dajatve in druge uvozne 
takse. Osnutek proračuna pre- 
dvideva, da bodo ti prihodki 
znašali toliko kot v letošnjem 
letu, ko naj bi dosegli znesek 
46,9 milijarde dinarjev. Opozo- 
riti pa moramo, da se iz teh 
prihodkov najprej izloča dolo- 
čen del, ki ga dobi Interesna 
skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino za vračanje carin 
in drugih dajatev izvoznim or- 
ganizacijam združenega dela 
(izvozne premije). V ta namen 

bo izločenih 26,6 milijarde di- 
narjev, v Proračun pa bi prene- 
sli 20,3 milijarde dinarjev. 

S temeljnim prometnim dav- 
kom, ki ga zbira federacija, naj 
bi Proračunu zagotovili 36,4 
milijarde dinarjev. 

Med druge izvirne prihodke 
federacije pa sodijo: zvezne 
takse (130 milijonov dinarjev), 
prihodki zveznih organov (350 
milijonov), prihodki zvezne 
uprave za kontrolo letenja (180 
milijonov), prihodki, ki jih s 
svojo dejavnostjo dosežejo za- 
vodi in enote JLA (920 milijo- 
nov) in drugi prihodki (690 mi- 
lijonov dinarjev). 

Prispevki republik in pokra- 
jin naj znašajo, kakor omenja 
Osnutek, 30,8 milijarde dinar- 
jev, iz emisije denarja pa bi za- 
gotovili še potrebnih 9,5 mili- 
jarde dinarjev. Za to zadnjo 
postavko Osnutek zakona po- 
nuja dve možnosti. Po prvi bi 
Narodna banka Jugoslavije 
odstopila ta sredstva federaciji 
brez obveznosti vračanja. Po 
drugi pa bi morala federacija 
sredstva vrniti v 20 letih ob 
obrestni stopnji 1 odstotek let- 
no, pri čemer bi prva anuiteta 
dospela v plačilo 1. januarja 
1983 leta. 
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