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Analiza tekočih gospodarskih gibanj
in izvajanja nalog iz resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v I. 1975

gatov in v občinskih skupščinah, in ki so jih dala
delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov in drugi zainteresirani organi in organizacije v
republiki. Komisija je po obravnavi vseh mnenj, predlogov in pripomb sprejela spremembe in dopolnitve
k osnutku poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Komisija je v skladu z odlokom o njeni ustanovitvi,
sestavi in nalogah (Uradni list SRS, št. 23-255/74) na
podlagi II. točke tega odloka pripravila predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga predlaga vsem zborom Skupščine SR Slovenije, da ga na podlagi 3. točke
341. člena in 361. člena ustave Socialistične republike
Slovenije obravnavajo in sprejmejo. Predlog sestavljajo
določbe osnutka poslovnika, ki je bil objavljen v
»Poročevalcu« Skupščine SR Slovenije v št. 7 z dne
16. 4. 1975 in te spremembe in dopolnitve osnutka.

Informacija Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo o
organiziranosti in učinkovitosti

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE K OSNUTKU POSLOVNIKA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, KI JE BIL OBJAVLJEN
V »POROČEVALCU« SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V STEVILKI 7 Z DNE 16. 4. 1975*

IZ VSEBINE:

Predlog poslovnika Skupščine SR
Slovenije (ESA 248)

zdravstvene dejavnosti z vidika
razporejenosti in delovne obremenitve
zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji
(ESA 317)

SKUPSCINA
SR SLOVENIJE
BO OBRAVNAVALA:

K 4. členu:
• Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina sodeluje s Predsedstvom republike GLEDE
TEMELJNIH POLITIČNIH VPRAŠANJ IZ NJENE PRISTOJNOSTI.«
K 7. členu:
Določba tega člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasa: 1
»Skupščina sodeluje s Predsedstvom SFRJ v zadevah,
KI SO V OKVIRU PRAVIC IN DOLŽNOSTI OBEH ORGANOV skupnega pomena.
V ZADEVAH IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA
SODELUJE SKUPŠČINA TUDI S ČLANOM PREDSEDSTVA
SFRJ IZ SR SLOVENIJE TER GA OBVEŠČA O VPRAŠA-

Predlog poslovnika Skupščine
SR Slovenije (ESA 248)
Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije na svoji 4. seji dne 25. junija 1975 obravnavala mnenja, predloge in pripombe k osnutku poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki so bile dane na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, v razpravi o osnutku poslovnika
Skupščine SR Slovenije v delegacijah, skupinah dele-

* V tem gradivu so spremembe in dopolnitve pisane z velikimi črkami, s tem da je pri manjših spremembah, ki imajo
redakcijski značaj, naveden le posamezen odstavek ali del
besedila odstavka, medtem ko so pri vsebinskih spremembah
navedene določbe členov v celoti. Glede na predlagane spremembe in dopolnitve se bodo v redakciji predloga poslovnika
ustrezno preštevilčili členi in poglavja oziroma podpoglavja
v poslovniku.

NJIH IZ SVOJE PRISTOJNOSTI, KI SO POMEMBNA ZA
OPRAVLJANJE NJEGOVE PUNKCIJE.«
K 9. členu:
Za drugim odstavkom tega člena se doda besedilo
357. člena tega poslovnika, tako da se ta člen glasa:
»Skupščina in njena telesa delajo tatoo, da omogočajo
uresničevanje vloge družbenopolitičnih organizacij pri uveljavljanju delegatskih odnosov in delu skupščine.
Na skupnem zasedanju vseh zborov lahko skupščina
skupaj z organi družbenopolitičnih organizacij v republiki
obravnava zadeve, ki so splošnega pomena za SR Slovenijo.
POBUDO ZA OBRAVNAVANJE ZADEV IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA LAHKO DA REPUBLIŠKA
KONFERENCA SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA
LJUDSTVA SLOVENIJE ALI VODSTVO DRUGE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE V REPUBLIKI, PREDSEDSTVO REPUBLIKE, ZBOR SKUPŠČINE IN PREDSEDSTVO SKUPŠČINE.«
K 15. členu:
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letni odmor skupščine traja vsako leto od 25. julija
do 10. septembra.«
K 17. členu:
Prvi odstavek tega člena se izloči v samostojen člen in
se dopolni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje ustavnih pravic delovnih ljudi in občanov in za njihovo organizirano delo in odločanje v skupščini ureja ta poslovnik PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER
pogoje za delo njihovih delegacij in delegatov.«
Drugi odstavek tega člena se prenese za 20. členom
kot samostojni 20. a člen.
Za 17. členom se vnese naslov podpoglavja, ki se glasi:
»1. Pogoji za delo«.
K 18. členu:
Druga alinea tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»— da določajo delegacije temeljna stališča, izhajajoč
iz interesov, potreb in smernic delovnih ljudi in občanov,
organiziranih v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, upoštevajoč INTERESE DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI in splošne družbene
interese in potrebe, medsebojno sodelujejo v konferencah
delegacij in na druge načine pri oblikovanju skupnih stališč in predlogov možnih rešitev za delo delegatov v skup
ščini«.
K 20. členu:
V četrti vrsti se za besedo »obravnavala« postavi pika,
ostalo besedilo pa se črta.
Za tem členom se kot 20. a člen prenese določba drugega odstavka 17. člena in temu doda nov drugi odstavek,
tako da se besedilo tega člena glasi:
»20. a člen
Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skup
nosti ter družbenopolitičnih organizacij morajo biti seznanjene zlasti: z vsemi zadevami, ki jih obravnavajo zbori oziroma skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. za območje republike, kadar enakopravno odločajo s pristojnim?
zbori; s splošnimi zadevami politike na vseh področjih
dejavnosti skupščine, z izvajanjem politike, začrtane v družbenih planih in drugih aktih skupščine, in z izvrševanjem
zakonov in drugih aktov skupščine; s smotri in razlogi, zaradi katerih se predlaga obravnava posameznih zadev v
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skupščini ali sprejema zakon ali drug akt skupščine; s temeljnimi razmerji, ki naj jih urejajo ti akti, skupaj z možnimi alternativnimi rešitvami, kako lahko vplivajo te rešitve na interese delovnih ljudi na posameznih področjih
združenega dela oziroma na interese delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih ter za skupne m splošne družbene interese in potrebe; z drugimi dejstvi in podatki, ka so pomembni za
zavzemanje njihovih temeljnih stališč in za delo delegatov
v skupščini; in z delom izvršnega sveta in republiških
upravnih organov.
O ZADEVAH IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA
OBVEŠČA SKUPŠČINA DELEGACIJE TEMELJNIH SAMO
UPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ«.
K 21. členu:
V prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »le-teh« in
doda besedilo »AKTOV iN DRUGIH GRADIV, KI SE OBRAVNAVAJO V ZBORIH . . .«.
K 22. členu:
V prvi in drugi vrsti prvega odstavka se črta besedilo
»temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti« in namesto tega doda besedilo »DELEGATI, DRUZBENOPOLL
TICNE ORGANIZACIJE IN DELOVNI LJUDJE IN OBČANI . . .«.
Za tem členom se doda besedilo 53. člena kot 22. a člen,
ki se glasi:
»22. a člen
Za izmenjavo mnenj in spodbujanje aktivnosti lahko
delegati razvijajo različne oblike medsebojnega sodelovanja
in se dogovarjajo o pogojih za izpolnjevanje svojih delegatskih pravic in dolžnosti.
Za medsebojno sodelovanje delegatov zagotavlja skup
ščina prostore in druge pogoje za delo«..
Za tem členom se doda besedilo drugega odstavka 24.
člena kot 22. b člen, ki se glasi:
»22. b člen
»Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti zagotavljajo delegaciji v skladu s svojimi splošnimi samoupravnimi aJkti materialne, strokovno-administrativne in druge pogoje za delo«.
K 23. členu:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ko obravnava delegacija VPRAŠANJA, ki so na dnevnem redu sej zborov skupščine, izhaja iz interesov in smernic, ki so jih izrazili in oblikovali delovna ljudje in občani
v temeljni samoupravni organizaciji in skupnost, pri čemer upošteva tudi interese drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in splošne družbene interese in potrebe in
zavzema temeljna stališča O TEH VPRAŠANJIH.«.
K 24. členu:
Določba drugega odstavka se črta, ker je prenešena v
iS. a člen kot tretji odstavek.
Za tem členom naj se doda nov 24. a člen, ki se glasi:
»24. a člen
DELEGACIJE OZIROMA OBČINSKE SKUPŠČINE IMAJO PRAVICO PREDLAGATI ZADEVE, KI NAJ SE UVRSTIJO V DELOVNE PROGRAME SKUPŠČINE OZIROMA
NJENIH ZBOROV, PRAVICO IN DOLŽNOSTI RAZPRAVLJATI O PREDLOGIH DELOVNIH PROGRAMOV IN PRAVICO PREDLAGATI PRIORITETNE NALOGE V DELOVNIH PROGRAMIH.«.
K 25. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»DELEGACIJE OZIROMA OBČINSKE SKUPŠČINE IMAJO PRAVICO PREDLAGATI ZADEVE, KI NAJ SE UVRSTIJO V PREDLOG DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA
SKUPŠČINE, IN RAZPRAVLJATI O PREDLAGANEM DNEV-

NEM REDU SEJE ZBORA SKUPŠČINE, PRI ČEMER SE
LAHKO IZJASNIJO O TEM, ALI SO POSAMEZNE ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE DOVOLJ . PROUČENE, DA BI SE LAHKO UVRSTILE NA DNEVNI RED SEJE ZBORA; OPREDELJUJEJO PA SE LAHKO TUDI 0
PREDNOSTI OBRAVNAVANJA POSAMEZNIH ZADEV, KI
NAJ SE UVRSTIJO NA DNEVNI RED SEJE ZBORA V
SKLADU Z DELOVNIM PROGRAMOM SKUPŠČINE.«.
K 26. členu:
Določba drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»ZBOR ZDRUŽENEGA DELA OBČINSKE SKUPŠINE
OZIROMA OBČINSKA SKUPŠČINA POŠLJE NA SEJO ZBORA SKUPŠČINE delegata glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu sej zbora združenega dela in zbora občin, LAHKO PA DOLOČI TUDI več delegatov, ki izmed sebe pošljejo delegata oziroma delegate na sejo zbora skupščine.«.
K 27. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegat, ki je POSLAN za delegata v zboru glede na
vprašanja, ki so na dnevnem redu sej zbora združenega
dela in zbora občin, se mora seznanita s smernicami TEMELJNIH samoupravnih organizacij in skupnosti in s temeljnima stališči delegacij, konferenc delegacij, pristojnih
zborov občinskih skupščin in s poUtičnimi stališči Socialistične zveze delovnega ljudstva.«.
K 30. členu:
Določba tega člena se prenese v 115. člen.
K 36. členu:
Določba tega člena se dopolni in spremeni tako, da se
glasi:
»Delegat v zboru ima pravico in dolžnost:
— predlagati zakon ali drug akt z delovnega področja
zbora in amandmaje k zakonskemu predlogu ali k predlogu
drugega akta IN OBVEZNO RAZLAGO ZAKONA;
— predlagati obravnavanje zadev z delovnega področja
zbora, ka imajo pomen za delovne ljudi in občane, orgdnizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije
in skupnosti na podlagi pobud, predlogov, mnenj in pripomb, ki so jih izrazili delovni ljudje in občani v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih v zvezi z delom
skupščine;
— predlagati obravnavanje zadev, ki se nanašajo na
politiko in delo izvršnega sveta, na izvrševanje zakonov ali
na delo republiških upravnih organov in organizacij, če
spadajo te zadeve v delovno področje njegovega zbora ali
imajo pomen za delovne ljudi in občane, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti;
— predlagati, naj zbor predlaga pristojnemu zboru izdajo zakona ali drugega akta ali obravnavo zadev z delovnega področja pristojnega zbora;
— predlagata zboru, da obravnava predlog zakona ali
drugega akta ali kakšno drugo zadevo z, delovnega področja
drugega zbora in da da pristojnemu zboru mnenje o takem
predlogu oziroma zadevi ali amandma k predlogu, če ima
predlog oziroma zadeva pomen tudi za delovne ljudi in občane, organizacije združenega dela in druge samoupravne
organizacije ter skupnosti;
— predlagati ankete o zadevah z delovnega področja
zbora;
— predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednostni vrstni red obravnave zadev na seji zbora;
— postavljati delegatska vprašanja;
— PREDLAGATI UVRSTITEV DOLOČENIH ZADEV V
DELOVNE PROGRAME IN PERIODIČNE DELOVNE NAČRTE SKUPŠČINE OZIROMA ZBOROV;
— VLOŽITI OB PODPORI NAJMANJ 9 DELEGATOV
V ZBORU INTERPELACIJO, NAJ SE OBRAVNAVAJO- POLITIČNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z DELOM IZVRŠNEGA
SVETA;
— PREDLAGATI OB PODPORI NAJMANJ 9 DELEGATOV V ZBORU, DA SE DA PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA,
ZAKONSKI OSNUTEK ALI ZAKONSKI PREDLOG NA
KONČNO GLASOVANJE;

— PREDLAGATI, NAJ SE PREVERI STOPNJA SOGLASJA S PREDHODNIMI IZJAVLJANJI;
— PREDLAGATI OB PODPORI NAJMANJ 9 DELEGATOV V ZBORU IZVOLITEV, IMENOVANJE IN RAZREŠITEV ČLANOV. DELOVNIH TELES SKUPŠČINE IN ZBOROV.
Delegat v zboru lahko uresničuje pravice iz prvega odstavka tega člena neposredno na seji zbora ali pismeno.«
Tretji odstavek tega člena se prenese v 38. člen kot
nov tretji odstavek.
Za tem členom naj se vnese 52. člen kot 36. a člen, ki
se glasi:
36. a člen
Delegat je dolžan varovati uradno tajnost.
Predsednik skupščine, predsedniki zborov in njihovih
delovnih teles ugotovijo, katero gradivo velja za uradno
tajnost.
Za uradno tajnost velja tudi gradivo, ki ga izvršni svet,
drug državni organ oziroma predlagatelj pošlje skupščini
in je označeno kot uradna tajnost, pra.v tako pa tudi podatki, ki jih zve delegat na seji telesa skupščine v zvezi
z zadevo, ki se na tej seji obravnava brez navzočnosti javnosti.
Način ravnanja z gradivom, ki velja za uradno tajnost,
ureja poseben pravilnik, ki ga predpiše predsednik skup
ščine.«
K 37. členu:
Ta člen se črta, ker je prenešen v zadnjo alineo prvega
odstavka 36. člena.
Za tem členom pa naj se doda naslov podpoglavja, ki
se glasi: »3. Vprašanja delegatov«.
K 38. členu:
Za prvim odstavkom tega člena se vnese 45. člen kot
nov drugi odstavek in tretji odstavek 36. člena kot nov
tretji odstavek 38. člena, tako da se določba tega člena v
celoti glasi:
»Delegat v zboru ima pravico postaviti ižrvršnemu svetu
ah republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških
upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnostt.
Vprašanja delegatov in odgovori morajo biti kratki.
Na vsaki seji zbora mora biti predvidena posebna točka
dnevnega reda za predloge in vprašanja delegatov in predviden čas za postavljanje vprašanj delegatov ter za dajanje odgovorov nanje. - V ta namen lahko določi zbor tudi
posebno sejo.«
K 41. členu:
Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik zbora pošlje odgovor delegatu, KI JE PO
STAVIL VPRAŠANJE, IN DELEGATOM V ZBORU.«
K 43. členu:
V tretji vrsti drugega odstavka se Za besedo »organ«
doda besedilo »OZIROMA ČLAN REPUBLIŠKEGA KOMITEJA, . . .«
K 45. členu:
Določba tega člena se črta, ker je prenešena v 38. člen.
K 46. členu:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»DOLOČBA PRVEGA ODSTAVKA SE NANAŠA TUDI NA
SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
ZA OBMOČJE REPUBLIKE, KADAR ENAKOPRAVNO OD
LOČAJO S PRISTOJNIMI ZBORI SKUPŠČINE.«
Za tem členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi:
»4. Pravica zahtevanja obvestil in pojasnil«.
K 52. členu:
Določba tega člena se črta, ker je prenešena v 36. a člen.

K 53. členu:
Doiočba tega člena se črta, ker je prenesena v 22. a
,člen.
K 54. členu:
Določba tega člena naj se prenese na konec tega poglavja kot 66. a člen.
K 55. členu:
Pred določbo tega člena naj se vnese naslov podpoglavja, ki se glasi: »5. Imunitetna pravica«.
K 56. členu:
Prvi odstavek tega člena se dopolni ta.ko, da se glasi:
»Delegat ne more biti klican na kazensko odgovornost
ne priprt ali kaznovan za mnenje, ki ga je izrabi, ali za
glas, ki ga je dal v zboru, DELOVNEM TELESU SKUPŠČINE ALI ZBORA, kamor je poslao oziroma izvoljen, in v
skupščini.«
K 57. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegat ne more biti priprt brez dovoljenja zbora,
v katerega je poslan oziroma izvoljen; prav tako se zoper
njega, če se sklicuje na imuniteto, ne more začeti kazenski
postopek brez dovoljenja zbora.
Imunitetno pravico po prejšnjem odstavku tega člena
ima delegat v zboru združenega dela in v zboru občin od
dneva, ko je določen za delegata v zboru oziroma v skupščinskem telesu, do dneva, ko mu ta dolžnost preneha; delegat v družbenopolitičnem zboru IN DELEGAT, KI JE
IZVOLJEN V PUNKCIJO V SKUPŠČINI, pa od dneva izvolitve, do dneva, ko mu preneha mandat OZIROMA KO JE
RAZREŠEN FUNKCIJE. Delegatu v zboru združenega dela
in v zboru občin preneha dolžnost, ko je določen za delegata v zboru združenega dela in v zboru občin drug delegat.
DELEGAT V ZBORU OZIROMA V SKUPŠČINSKEM
TELESU IN DELEGAT, KI JE IZVOLJEN V FUNKCIJO
V SKUPŠČINI, KI SE SKLICUJE NA IMUNITETNO PRAVICO, SE IZKAZE Z USTREZNIM POTRDILOM. NATANČNEJŠE PREDPISE O POTRDILU IZDA PREDSEDSTVO
SKUPŠČINE.«
K 58. členu:
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Dovoljenje za pripor oziroma za kazenski postopek
zoper delegata zahteva pristojni organ od predsednika ZBORA, V KATEREGA JE DELEGAT POSLAN OZIROMA IZVOLJEN.
Državni organ mora obvestiti predsednika ZBORA, V
KATEREGA JE DELEGAT POSLAN OZIROMA IZVOLJEN,
tudi, kadar začne kazenski postopek zoper delegata, ki se
ni skliceval na imuniteto.«
K 61. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»PREDSEDNIK ZBORA POŠLJE ZAHTEVO, NAJ SE
DOVOLI PRIPOR DELEGATA OZIROMA KAZENSKI POSTOPEK ZOPER NJEGA IN SPOROČILO DRŽAVNEGA
ORGANA, DA JE UVEDEL KAZENSKI POSTOPEK ZOP^R
DELEGATA, KI SE NI SKLICEVAL NA IMUNITETO, KOMISIJI ZBORA ZA VERIFIKACIJO POOBLASTIL IN IMUNITETNA VPRAŠANJA; TA PROUČI ZAHTEVO OZIROMA
SPOROČILO IN NATO POROČA O TEM ZBORU NA PRVI
NASLEDNJI SEJI.«
K 65. členu:
Pred določbo teiga člena naj se vnese naslov podpoglavja, ki se glasi:
»6. Prenehanje mandata«.
K 66. členu:
Za tem členom naj se vneise naslov podpoglavja, ki se
glasi: »7. Pravica do povračil in nadomestil«.
Za tem naslovom naj se prenese 54. člen kot 66. a člen.

K 68. členu:
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»PODROBNEJŠE DOLOČBE O DELU zbora predpisuje
v skladu z določbami tega poslovnika njegov poslovnik.«
K 70. členu:
V 25., 26. in 27. vrsti tega člena se besedilo dopolni in
se glasi: »... ter problematiko dela sodišč, javnih tožilstev,
družbenega pravobranilca samoupravljanja IN JAVNEGA
PRAVOBRANILCA; . . .«
K 71. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
•I. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični
zbor enakoprajvno:
1. odločajo:
— o spremembi ustave Socialistične republike Slovenije;
— o spremembi meja SR Slovenije;
— o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti za skupščine družbenopoMtičniih skupnosti in delegatom v družbenopolitičnih
zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti;
— o himni SR Slovenije;
2. dajejo soglasje:
— k spremembi ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije;
— k družbenemu planu Jugoslavije;
— k zveznim zakonom, OBVEZNIM RAZLAGAM ZVEZNIH ZAKONOV in k drugim splošnim aktom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin v zadevah, ki se nanašajo na: kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin IN NA SISTEM FINANCIRANJA FEDERACIJE;
— k poslovniku Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ;
3. sprejemajo poslovnik Skupščine Socialistične republike Slovenije.
lil. Zbor združenega dela, 2Jbor občin in družbenopolitični zbor enakopravno sprejemajo zakone in druge splošne
akte, ki se nanašajo na:
— sistem družbenega planiranja;
— temeljna načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti;
— mednarodne odnose;
— ljudsko obrambo v republiki, državno in javno varnost in sistem družbene samozaščite;
— organizacijo REDNIH sodišč, javnih tožilstev. IN
JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA;
— NAČELA ZA ORGANIZACIJO SAMOUPRAVNIH SO
DIŠČ;
— organizacijo družbenih pravobranilstev samoupravljanja;
— ustanavljanje in organizacijo republiških organov in
njihovih služb in temeljna načela za organizacijo občinskih
upravnih služb;
— temeljna vprašanja s področja kadrovske politike.
III. Zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor enakopravno:
— volijo in razrešujejo predsednika skupščine, podpredsednike skupščine, imenujejo ter razrešujejo generalnega
sekretarja skupščine in namestnika generalnega sekretarja
skupščine;
— volijo in razrešujejo člane Sveta republike;
— volijo in razrešujejo predsednika, enega ali več podpredsednikov in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; imenujejo in razrešujejo repiibliške sekretarje ter
z zakonom določene druge republiške funkcionarje, ki
vo1
dijo republiške upravne organe;
— volijo ni razrešujejo predsednike, podpredsednike in
člane komisij skupščine in drugih delovnih teles skupščine;
— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Ustavnega sodišča SR Slovenije;
— volijo in razrešujejo predsednika in sodnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča združenega dela SR
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Slovenije ter drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon;
— imenujejo in razrešujejo javnega tožilca SR Slovenije ter druge javne tožilce v republiki, ki jih določa zakon,
— imenujejo in razrešujejo družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije;
— IMENUJEJO IN RAZREŠUJEJO REPUBLIŠKEGA
JAVNEGA PRAVOBRANILCA;
— volijo oziroma imenujejo in razrešujejo druge republiške funkcionarje, ki jih določa zakon ali drug akt
skupščine;
— dajejo soglasje k imenovanju drugih funkcionarjev,
ki jih določa zakon;
— imenujejo in razrešujejo člane organov upravljanja
samoupravnih organizacij in skupnosti, za katere je tako
določeno z ustavo, zakonom ali drugim aktom skupščine.«
K 72. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»I, Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno
sprejemata zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na:
— družbenoekonomski razvoj SR Slovenije, programe
dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter akte
o tekoči družbenoekonomski politiki;
— uresničevanje z družbenimi plani začrtane politike
in v skladu s tem usmerjanje delitve dohodka;
— zaposlovanje in socialno varnost;
— načela postopka za samoupravno sporazumevanje in
družbeno dogovarjanje;
— družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev;
— sistem financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti;
— davčni sistem;
— republiški proračun in zaključni račun;
— republiške blagovne rezerve;
— javna posojila;
— temeljna načela za financiranje skupnih potreb v
krajevni skupnosti in občini;
— obveznost ustanavljanja oziroma ustanovitev, načela
za organizacijo, medsebojna razmerja delavcev ter obveznost plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim;
— potrditev samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in
statutov samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike in soglasij k odločitvam, ki so bistvenega pomena
za uresničevanje pravic in obveznosti delovnih ljudi, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih za območje republike, če je z zakonom tako določeno;
— SOGLASJA OZIROMA POTRJEVANJE SAMOUPRAVNIH IN DRUGIH AKTOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ
IN SKUPNOSTI, ČE JE Z ZAKONOM TAKO DOLOČENO;
— odločitve o začasni ureditvi vprašanj, od katerih je
bistveno odvisno delo samoupravne interesne skupnosti, če
samoupravna interesna skupnost o takih vprašanjih sama
ne odloči;
— začasne ukrepe zoper organizacije združenega dela,
samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije;
— temeljna vprašanja sistema in politike razvoja na
vseh področjih družbenih dejavnosti in na področjih dejavnosti posebnega družbenega pomena v gospodarstvu;
— ustanavljanje organizacij združenega dela ter drugih
organizacij, kadar je ustanovitelj skupščina;
— določanje pogojev, pod katerimi delovni ljudje, ki z
osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško
ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali poklicno dejavnost,
in njihove delovne skupnosti uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti; in pogoje, pod katerimi lahko pri
opravljanju teh dejavnosti uporabljajo družbena sredstva in
jih upravljajo;
— določanje pogojev, pod katerimi lahko družbenopolitične organizacije in druge z zakonom določene družbene organizacije organizirajo gospodarsko in drugo dejavnost v skladu
s svpjimi cilji in so za uresničevanje teh ciljev lahko udeležene pri dohodku, doseženem s tako dejavnostjo, ter pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na sredstvih ter ta
sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih
ciljev in razpolagajo z njimi;

— družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov;
— samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov;
— temelje stanovanjske politike in usmerjanje razvoja
stanovanjskega gospodarstva tei lastninsko in razpolagalno
pravico občanov na stanovanjskih in poslovnih zgradbah ter
na posameznih stanovanjskih in poslovnih prostorih;
— varnost prometa, varstvo pred požari in naravnimi nesrečami, prevoz vnetljivih tekočin, plinov, razstreliva in drugih nevarnih snovi; proizvodnja in hramba plinov, zdravil,
strupov in drugih nevarnih snovi; orožje in strelivo;
— varstvo živali in rastlin pred kužnima boleznimi;
— gospodarjenje s prostorom, prostorsko in urbanistično
planiranje, ukrepi za uresničevanje s prostorskim in urbanističnim planom začrtane razvojne politike republike, sistem izmere zemljišč in zemljiškega katastra;
— varstvo narave, človekovega okolja, kulturnih in zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti;
— temeljna načela za prostorsko urejanje naselij;
— temeljna načela za urejanje in uporabo stavbnih zemljišč in temeljna načela za urejanje in izkoriščanje zemljišč
in stvari v splošni rabi;,
— projektiranje, investiranje in graditev objektov;
— družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi
in občanov ter družbene lastnine;
— določanje kaznivih dejanj in kazni zanje, varnostne in
vzgojne ukrepe, posebne sodne postopke in postopek o prekrških ter izvrševanje kazenskih sankcij;
— amnestijo in pomilostitev;
— odvetništvo in drugo pravno pomoč;
— PRISTOJNOSTI IN SESTAVO SAMOUPRAVNIH SODIŠČ, POSTOPEK PRED TEMI SODIŠČI IN USTANAVLJANJE SAMOUPRAVNIH SODIŠČ ZA DOLOČENE VRSTE SPOROV;
— družbeni sistem informiranja in splošne pogoje dejavnosti javnega obveščanja;
— družinska razmerja in zakonsko zvezo;
— dedovanje;
— lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja;
razlastitev; promet z nepremičninami; evidenco družbenega
premoženja; pogodbena in druga obligacijska razmerja;
— premoženjska in druga materialnopravna razmerja na
področju prometa;
— republiški feferendum in temeljna načela za referendum v občini, v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega dela;
— republiške praznike;
— republiška priznanja in odlikovanja;
— sistem zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih,
statističnih in drugih podatkov, ki imajo pomen za republiko;
— igranje na srečo;
— druge zadeve skupnega pomena za delovne ljudi v združenem delu, v krajevnih skupnostih in občinah.
II. Zbor združenega dela in zbor občin enakopravno dajeta soglasje k zveznim zakonom, OBVEZNIM RAZLAGAM
ZVEZNIH ZAKONOV in k drugim splošnim aktom, ki jih
sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin v zadevah, ki se nanašajo na:
1. družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev; določanje dohodkov, ki jih imajo družbenopolitične skupnosti od
obdavčenja proizvodov in storitev v prometu, IN VIRE
SREDSTEV ZA FINANCIRANJE FEDERACIJE;
2. določanje skupnega obsega sredstev zveznega proračuna za vsako leto;
3. odločanje o ustanovitvi skladov in prevzemanju obveznosti federacije, razen kadar so po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije zvezni organi pooblaščeni, da
sami ustanavljajo sklade in sami prevzemajo obveznosti federacije.«
K 73. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družbenopolitični zbor sprejema stališča o temeljnih ciljih in osnovnih razmerjih družbenoekonomskega razvoja SR
Slovenije, ki jih vsebuje program dolgoročnega razvoja in
srednjeročni družbeni plan, in o drugih aktih glede zadev, ki
se nanašajo na temeljne dlje in osnovna razmerja družbeno5

ekonomskega razvoja SR Slovenije, ki jih vsebuje program
dolgoročnega raavoja in srednjeročni družbeni plan.
Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo
svoboščin in pravic človeka in občana, in sicer na: družbeno
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov ter
družbene lastnine; medsebojna razmerja v združenem delu;
družbenoekonomski položaj in združevanje kmetov; samostojno osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov; določanje KAZNIVIH DEJANJ IN KAZNI ZANJE, VARNOSTNE
IN VZGOJNE UKREPE, POSEBNE SODNE POSTOPKE IN
POSTOPEK O PREKRŠKIH TER izvrševanje kazenskih sankcij; ODVETNIŠTVO IN DRUGO PRAVNO POMOČ; združevanje občanov, javne shode in prireditve; pravni položaj verskih skupnosti in v drugih zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje ustavnosti in zakonitosti in varstvo svoboščin in
pravic človeka in občana.
Družbenopolitični zbor sprejema stališča v zadevah, ki se
nanašajo na družbeni sistem informiranja in splošne pogoje
javnega obveščanja.«
K 74. členu:
V drugi vrsti uvodne določbe pod II. se za besedo »zakonom«, doda besedilo »OBVEZNIM RAZLAGAM ZVEZNIH
ZAKONOV«, zadnja alinea pod II. pa se črta.
K 75. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»ZAKON, S KATERIM SE IZLOČA DEL DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DEL
BRUTO OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV za skupne IN
splošne družbene potrebe TER DOLOČA namen in obseg sredstev za te potrebe, ne more biti sprejet, če ga ne sprejme
zbor združenega dela.«
K 78. čleeu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije enakopravno Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN:
— SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE, KI
SE NANAŠAJO NA: PREDŠOLSKO VZGOJO, OSNOVNO,
POKLICNO, OSNOVNO GLASBENO, SREDNJE IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, DEJAVNOSTI DELAVSKIH
UNIVERZ IN IZOBRAŽEVALNIH CENTROV, DEJAVNOSTI
DOMOV ZA UCENCE IN ŠTUDENTE TER DRUGE OBLIKE
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA;
— določa politiko na področju vzgoje in izobraževanja;
— sprejema razvojne programe izobraževalne dejavnosti;
— LAHKO DOLOČA VIŠINO PRISPEVKA ZA ZAGOTOVITEV POTREBNIH SREDSTEV ZA SOLIDARNOST IN ZA
FINANCIRANJE TEMELJNIH NALOG IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE.«
K 79. čilenu :
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije enakopravno
Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN:
— SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE, KI
SE NANAŠAJO NA: RAZISKOVALNO DELO TER NA DRUŽBENO USMERJANJE, PROGRAMIRANJE, ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI;
— oblikuje raziskovalno politiko v republiki;
— sprejema razvojne in letne programe;
— LAHKO DOLOČA VIŠINO PRISPEVKA ZA FINANCIRANJE TEMELJNIH NALOG RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE.«
K 80. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije enakopravno Z
ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN:
— SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE, KI
SE NANAŠAJO NA: OBLIKE USTVARJANJA, POSREDOVANJA IN VARSTVA KULTURNIH VREDNOT, ZLASTI NA:
KNJIŽEVNO, GLASBENO, PLESNO, GLEDALIŠKO, LIKOVNO IN FILMSKO UMETNOST; MUZEJSKO, GALERIJSKO
IN KNJIŽNIČARSKO DEJAVNOST; VARSTVO KULTURNIH
IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV, POKRAJINE IN NA-

RAVNIH ZNAMENITOSTI; VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA IN ZALOŽNIŠTVO, KINEMATOGRAFIJO, RADIO' IN
TELEVIZIJO;
— odloča o splošni politika na področju kulturne skupnosti;
— odloča o politiki razvoja in pospeševanja kulturne dejavnosti ter o načrtih in programih njihovega razvoja;
— LAHKO DOLOČA VIŠINO PRISPEVKA ZA FINANCIRANJE TEMELJNIH NALOG KULTURNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE.«
K 81. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije enakopravno
Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN:
— SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE KI
SE NANAŠAJO NA: ENOTNOST SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI TER NAČELA ZA ZAGOTOVITEV PRAVIC DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA;
— odloča o splošni politiki na področju zdravstvenega
varstva;
— odloča o politiki razvoja in pospeševanja zdravstvenih
dejavnosti ter o načrtih in programih njenega razvoja;
— odloča o minimalnih standardih za opravljanje posameznih oblik zdravstvenega varstva..«.
K 82. členu:
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije enakopravno Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN:
— SPREJEMA ZAKONE IN DRUGE SPLOŠNE AKTE KI
SE NANAŠAJO NA VPRAŠANJA SOCIALNEGA VARSTVA S
PODROČIJ: SOCIALNEGA SKRBSTVA; OTROŠKEGA VARSTVA; SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA, VARSTVA INVALIDOV, INVALIDNIH
OTROK IN MLADINE; ZAPOSLOVANJA IN SOCIALNE
VARNOSTI TER TEMELJEV STANOVANJSKE POLITIKE IN
USMERJANJA RAZVOJA STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA;
— odloča o politiki socialnega varstva;
— odloča o razvojnem programu socialnega varstva;
— LAHKO DOLOČA VIŠINO PRISPEVKA ZA FINANCIRANJE TEMELJNIH NALOG SKUPNOSTI SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE.«
Za določbo tega' čleiia se vnese nov 82. a člen, ki se glasi:
»82. a člen
SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI NE SODELUJEJO V POSTOPKU DAJANJA SOGLASIJ
OZIROMA POTRJEVANJA SAMOUPRAVNIH IN DRUGIH
AKTOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
IZ 14: ALINEE PRVEGA ODSTAVKA 72. CLENA.«
K 94. členu:
V zadnji vrsti tega člena naj se za besedo »komisija«
postavi pika in "ostalo besedilo črta.
K 98. členu:
Določba tega člena se dopolni z novima odstavkoma, tako
da še v celotnem besedilu glasi:
»Zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda sej
zborov, lahko predlagajo delegacije, delegati v zboru, izvršni
svet in republiški upravni organi in organizacije, družbenopolitične organizacje v republiki, Gospodarska zbornica Slovenije in drugi predlagatelji, določeni s tem poslovnikom.
DNEVNI REDI SEJ ZBOROV OBSEGAJO PRAVILOMA
ZADEVE SORODNIH PODROČIJ IZ PRISTOJNOSTI ZBO
ROV.
DNEVNI RED ZA SEJO PREDLAGA PREDSEDNIK PRISTOJNEGA ZBORA.«
K 103. členu:
Četrti odstavek tega člena se črta, ker je vsebovan v 120.
členu osnutka, poslovnika."

K 115. členu:
Med določbe tega člena se prenese določba 30. člena tega
osnutka poslovnika, tako da se celotno besedilo tega člena
glasi:
»Ko predsednik zbora začne sejo, lahko da pojasnila v
zvezi z delom na seji ter v zvezi z drugimi vprašanji.
KOMISIJI ZA VERIFIKACIJO POOBLASTIL IN IMUNITETNA VPRAŠANJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN ZBORA OBČIN PREGLEDATA POOBLASTILA DELEGATOV NA
SEJI ZBORA; KOMISIJA ZA VERIFIKACIJO POOBLASTIL
IN IMUNITETNA VPRAŠANJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA
ZBORA PA OBRAVNAVA POROČILO VOLILNE KOMISIJE
IN DA ZBORU USTREZEN PREDLOG.
KOMISIJA ZA VERIFIKACIJO POOBLASTIL IN IMUNITETNA VPRAŠANJA SESTAVI POROČILO ZA ZBOR.
O SPORNEM POOBLASTILU ODLOČA ZBOR POSEBEJ.
Predsednik obvesti zbor, o tem, kateri delegati se ne
morejo udeležiti seje in kdo vse je povabljen na sejo zbora.«
K 130. členu:
Drugi odstavek tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Predsednika, ki je zadržan ali odsoten, nadomestuje eden
od podpredsednikov, ki ga določi PREDSEDNIK ALI predsedstvo skupščine.«.
K 139. členu:
Besedilo 13. alinee naj se prenese za besedilom 2. alinee
tega člena; 14. alinea in 15. alinea pa za besedilom 10. alinee
tega čleina. lil. in 12. alinea naj se izdvojita in vneseta v nov
drugi odstavek tega člena, ki se glasi:
»PREDSEDSTVO SKUPŠČINE FREDLAGA ZBOROM AKT
O ORGANIZACIJI SLUŽB SKUPŠČINE, ODLOČA O SPORNIH
VPRAŠANJIH MED DELOVNO SKUPNOSTJO SEKRETARIATA SKUPŠČINE IN GENERALNIM SEKRETARJEM SKUPŠČINE V PRIMERIH, DOLOČENIH Z ZAKONOM TER OB
RAVNAVA DRUGE ZADEVE, DOLOČENE S PREDPISI IN
S TEM POSLOVNIKOM, KI SE NANAŠAJO NA DELOVNO
Skupnost sekretariata skupščine.«
K 145. členu:
četrti odstavek tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Odbor zbora se ustanovi s posebnim odlokom zbora, ko se
obravnava PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA, ZAKONSKI OSNUTEK ali drug akt v zboru, oziroma ko se obravnava v
zboru posamezna zadeva; lahko pa se ustanovi tudi s poslovnikom zbora za proučevanje vprašanj, ki so trajnejšega
pomena za delo zbora.«.
K 147. členu:
Določba drugega odstavka tega člena naj se izdvoji v
samostojen člen in sicer 147. a člen, ki se glasi:
»Delovna telesa lahko predlagajo zboru, da se da določeno vprašanje na dnevni red seje zbora oziroma naj zbor
določenega vprašanja ne obravnava na seji, ker še ni dovolj
proučeno.«
K 148. členuv,
V peti vrsti prvega odstavka naj se za besedo »zadeve«
postavi vejica in doda naslednje besedilo: »IN V ZVEZI S
TEM DAJEJO POBUDE ZA ORGANIZIRANJE POSVETOV.«
K 151. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»če se med obravnavo pojavi vprašanje, KATEREGA ni
OBRAVNAVALO delovno telo, lahko zbor OBRAVNAVO o
tem vprašanju odloži, da ga bo OBRAVNAVALO delovno telo,
LAHKO pa v takem primeru ZBOR ustanovi delovno skupino
izmed delegatov v zboru. V tej skupini sodeluje predlagatelj
in predstavnik izvršnega sveta, če izvršni svet ni sam predlagatelj.«
K 153. členu:
Določba tretjega odstavka tega člena se v tretji vrsti za
.podpičjem dopolni tako, da se glasi: »sodeluje s predsedniki

zborov, PREDSEDNIKI drugih delovnih teles SKUPŠČINE
IN ZBOROV, s funkcionarji, ki vodijo republiške upravne
organe in organizacije, TER S PREDSTAVNIKI DRUGIH
USTREZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ PRI PRIPRAVLJANJU VPRAŠANJ, KI JIH BO DELOVNO TELO OBRAVNAVALO; . . .«
K 163. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za zbiranje podatkov v zvezi z zadevami, ki jih obravnava, lahko opravlja komisija ankete in poizvedbe ter v ta namen zahteva od državnih organov in organizacij potrebne
podatke, spise in druge listine TER STALIŠČA IN MNENJA.
KOMISIJE NE MOREJO imeti preiskovalnih ali drugih
sodnih funkcij.«
K 168. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»V mejah svojih nalog s področja volitev, imenovanj,
razrešitev in administrativnih zadev, ki so v pristojnosti
skupščine, komisija zlasti:
— pripravlja in daje zborom skupščine predloge za
izvolitev oziroma imenovanje in razrešitev funkcionarjev
skupščine, KOLIKOR NI S TEM POSLOVNIKOM IN POSLOVNIKI ZBOROV DRUGAČE. DOLOČENO, in predloga
za sestavo delovnih teles skupščine; LAHKO PA PRIPRAVI
IN DA PREDLOGE TUDI ZA SEiSTAVO DELOVNIH TELES
ZBOROV;
— DAJE PRISTOJNIM ZBOROM SKUPŠČINE MNENJA
K PREDLOGOM ZA IZVOLITEV IN RAZREŠITEV PODPREDSEDNIKOV IN ČLANOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE; MNENJE K PREDLOGOM ZA IMENOVANJE IN
RAZREŠITEV REPUBLIŠKIH SEKRETARJEV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV TER PREDSEDNIKOV REPUBLIŠKIH KOMITEJEV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV;
— daje zborom skupščine predloge za izvolitev ^snovanje in razrešitev predsednika, sodnikov in sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije; predsednika in
sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije in predsednikov, sodnikov in sodnikov porotnikov DRUGIH SODIŠČ
V REPUBLIKI, KI JIH DOLOČA ZAKON ter predloge za
izvolitev, imenovanje in razrešitev javnega tožilca SR Slovenije, republiškega javnega pravobranilca in drugih republiških funkcionarjev in članov organov upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih določa ustava,
zakon ali drug akt skupščine;
— DAJE PRISTOJNIM ZBOROM SKUPŠČINE MNENJA K PREDLOGOM ZA IMENOVANJE IN RAZREŠITEV
NAMESTNIKA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE, NAMESTNIKOV JAVNEGA TOŽILCA SR SLOVENIJE IN DRUGIH JAVNIH Ta
2ILCEV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV V REPUBLIKI,
KI JIH DOLOČA ZAKON;
— daje zborom skupščine predloge za soglasje k imenovanju drugih funkcionarjev, ki jih določa zakon ;
— SODELUJE S KOORDINACIJSKIM ODBOROM ZA
KADROVSKA VPRAŠANJA PRI REPUBLIŠKI KONFERENCI SZDL SLOVENIJE;
— OBRAVNAVA IN PRIPRAVI PREDLOGE USTREZNIH AKTOV ZA ZBORE ZA IZVOLITEV, IMENOVANJE
IN RAZREŠITEV FUNKCIONARJEV, GLEDE KATERIH NI
SAMA PREDLAGATELJ;
—. sodeluje z ustrezno komisijo Skupščine SFRJ glede
izvolitve oairorna imenovanja in razrešitve funkcionarjev
Skupščine SFRJ in njenih teles ter zveznih upravnih organov in organizacij ter pri pripravljanju in obravnavanji
predlogov glede teh funkcionarjev;
— sodeluje pri sprejemanju družbenegn dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih
osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali imenovanim
funkcionarjem;
— SPREJME PRAVILNIK O DOLOČITVI NADOMESTIL
OSEBNIH DOHODKOV IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV DELEGATOM IN FUNKCIONARJEM SKUPŠČINE, IZVRŠNEGA SVETA IN REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV;
— opravlja druge zadeve, ki jih določajo SPLOŠNI
AKTI in ta poslovnik.

Predpisi, ki jih izdaja komisija s področja administrativnih zadev, se objavljajo v Uradnem listu SRS.«
Druga alinea prvega odstavka tega člena se izdvoji v
poseben člen, ki se glasi:
»168. a člen
V OKVIRU SVOJE PRISTOJNOSTI obravnava KOMISIJA predloge, ki jih dobi skupščina za izvolitev oziroma
imenovanje funkcionarjev iz njene pristojnosti, s stališča,
ali so izpolnjeni pogoji za posamezno funkcijo in ali je
bil upoštevan postopek, po katerem se pripravijo predlogi
zia njihovo izvolitev, imenovanje oziroma razrešitev, in daje
pristojnim zborom mnenje o takih predlogih.«
K 172. členu:
Spremeni se tretja alinea prvega odstavka, ki naj se glasi:
»— ZVEZNE ZAKONE in DRUGE ZVEZNE AKTE, ki se
sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin;«.
K 175. členu:
Določba tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Komisija ima dvanajst članov, izvoljenih izmed delegatov v zborih. Med njimi je enako število pripadnikov slovanskega naroda, italijanske in madžarske narodnosti.
KOMISIJA IMA'PREDSEDNIKA IN DVA PODPREDSEDNIKA, KI SE IZVOLIJO IZMED PRIPADNIKOV SLOVENSKEGA NARODA, ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNOSTI.«
K 176. členu:
Druga alinea tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»— spremlja in proučuje družbenopolitnčno problematiko na
področju pravosodja glede utrjevanja ustavnosti, zakonitosti
in varovanja svoboščin in pravic človeka in občana in pravic
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV V samoupravnih ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH;«.
K 189. členu:
Določba prvega odstavka tega člena se spremeni in se
glasi:
»Delegacija in njeni člani IMAJO PRAVICO IN DOLŽNOST, DA SO pravočasno obveščeni o vseh vprašanjih, ki so
pomembna za njihovo delo, zlasti pa o vprašanjih, o katerih
se razpravlja in odloča v skupščini; da sodelujejo na sejah
zborov in drugih delovnih teles skupščine in zborov, kadar
razpravljajo o aktih iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin; da sodelujejo pri sprejemanju stališč in zaradi oblikovanja skupnih rešitev seznanjajo zbore in delovna telesa o
stališčih delegacij skupščin drugih republik in pokrajin.«
K 192. členu:
Določba šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Delegacija ima sekretarja, KI GA NA PREDLOG KOMISIJE ZA VOLITVE. IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE
ZADEVE IMENUJEJO ZBORI SKUPŠČINE.«
K 194. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar Zvezni zbor Skupščine SFRJ obravnava predlog
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta oziroma drugo
vprašanje splošnega pomena za republiko oziroma avtonomno
pokrajino po posebnem postopku, SKUPŠČINA na predlog
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ,
NA POBUDO DELEGATOV ZBOROV, PREDSEDSTVA SKUPŠČINE, DELOVNIH TELES SKUPŠČINE IN ZBOROV IN
IZVRŠNEGA SVETA sprejme stališče o takem aktu oziroma
vprašanju. Pred sejami zborov skupščine, na katerih le-ti sprejmejo stališče o takem aktu oziroma vprašanju, da svoje
mnenje izvršni svet.«
K 195. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina lahko na predlog delegatov iz SR Slovenije
V Zveznem zboru Skupščine SFRJ, NA POBUDO DELEGATOV ZBOROV, PREDSEDSTVA SKUPŠČINE, DELOVNIH
TELES SKUPŠČINE IN ZBOROV IN IZVRŠNEGA SVETA
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da mnenje k predlogu zakona ali drugega splošnega akta ali
k posamezni zadevi, ki se obravnava in o kateri se odloča v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ.«
K 196. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»DELEGATI IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU
SKUPŠČINE SFRJ LAHKO IMENUJEJO NA PREDLOG REPUBLIŠKE KONFERENCE SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE IZMED SEBE SVOJEGA
VODJO. VODJA SKRBI ZA POVEZAVO DELEGATOV IZ SR
SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ S
PREDSEDSTVOM SKUPŠČINE OZIROMA S PREDSEDNIKI
ZBOROM IN NJEGOVIMI DELOVNIMI TELESI IN ZBORI
SKUPŠČINE TER DELOVNIMI TELESI SKUPŠČINE IN
ZBOROV Z OBČINSKIMI SKUPŠČINAMI IN Z ORGANIZACIJAMI SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA, SKRBI ZA KOORDINACIJO PRI DELU MED ZVEZNIM
ZBOROM IN NJEGOVIMI DELOVNIMI TELESI IN ZBORI SKUPŠČINE TER DELOVNIMI TELESI SKUPŠČINE IN
ZBOROV, SKRBI ZA ORGANIZIRANO VKLJUČEVANJE
DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V DELO V ZVEZNEM
ZBORU IN OPRAVLJA DRUGE ZADEVE PO POOBLASTILU
DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU.«
K 198. členu:
V 7. alinei tega člena se v tretji in četrti vrsti črta besedilo »daje odgovore na vprašanja delegatov«.
Za 7. alineo se vnese besedilo nove alinee, ki se glasi:
»— DAJE ODGOVORE NA VPRAŠANJA DELEGATOV IN
POJASNILA NA VPRAŠANJA, KI MU JIH POSTAVLJAJO
POSAMEZNI ZBORI, DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN
ZBOROV IN DELEGATI V ZBORIH;«.
K 199. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»IZVRŠNI SVET OiMOGOCA DELOVNIM TELESOM
SKUPŠČINE IN ZBOROV SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH
ZAKONOV IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV V IZVRŠNEM
SVETU IN V REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH IN ORGANIZACIJAH TER O POTEKU TEH PRIPRAV OBVEŠČA
SKUPŠČINO IN NJENE ZBORE«.
K 203. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošno pravico predstavljati izivršm svet v skupščini in
njenih telesih ima predsednik izvršnega sveta.
ZA SVOJE PREDSTAVNIKE NA SEJAH ZBOROV LAHKO DOLOČI IZVRŠNI SVET ČLANE IZVRŠNEGA SVETA
IN FUNKCIONARJE, KI VODIJO REPUBLIŠKE UPRAVNE
ORGANE IN ORGANIZACIJE TER NJIHOVE NAMESTNIKE.
ZA PREDSTAVNIKE NA SEJAH DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE IN ZBOROV LAHKO DOLOČI IZVRŠNI SVET
TUDI DRUGE FUNKCIONARJE IN STROKOVNE DELAVCE
V IZVRŠNEM SVETU ALI V REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANIH IN ORGANIZACIJAH.«
K 223. členu:
Določba tega člena se zaradi večje jasnosti in redakcijskih sprememb spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionarji, ki vodij o delo republiških upravnih organov in organizacij OZIROMA NJIHOVI NAMESTNIKI imajo
pravico in dolžnost sodelovati na seji zbora skupščine oziroma delovnega telesa skupščine in zbora, kadar se razpravlja
o predlogu akta, s katerim se urejajo vprašanja in razmerja
z delovnega področja republiškega upravnega organa oziroma
organizacije.
Funkcionarji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko sodelujejo na lastno pobudo ali na zahtevo zbora skupščine oziroma delovnega telesa skupščine oziroma zbora na njihovih
sejah, kadar se na seji obravnava predlog akta, s katerim se

urejajo vprašanja z delovnega področja republiškega upravnega organa oziroma organizacije, ki jo vodijo, ali drugo
vprašanje z njihovega delovnega področja.
Na seji zbora in delovnega telesa skupščine oziroma zbora dajejo ti funkcionarja obvestila in pojasnila o vprašanjih,
ki se obravnavajo. Na zahtevo so dolžni dati tako obvestilo
in pojasnilo tudi pismeno.
CE SE FUNKCIONAR, KI VODI DELO REPUBLIŠKEGA
UPRAVNEGA ORGANA IN ORGANIZACIJE OZIROMA NJEGOV NAMESTNIK, NE MORE UDELEŽITI SEJE ZBORA
ALI DELOVNEGA TELESA SKUPŠČINE OZIROMA ZBORA,
LAHKO DOLOČI, DA SE ZA DAJANJE OBVESTIL IN POJASNIL GLEDE DOLOČENIH VPRAŠANJ Z DELOVNEGA PODROČJA REPUBLIŠKEGA UPRAVNEGA ORGANA OZIROMA
ORGANIZACIJE, KI SE OBRAVNAVA NA SEJI, UDELEŽI
SEJE DRU<3 FUNKCIONAR ALI STROKOVNI DELAVEC V
TEM UPRAVNEM ORGANU OZIROMA ORGANIZACIJI,«
K 224. členu:
Določba tega člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Funkcionarji, ki vodijo delo republiških upravnih organov in organizacij, POROČAJO NA ZAHTEVO ZBOROV ALI
NA LASTNO POBUDO SKUPŠČINI o stanju na ustreznem
upravnem področju, o izvrševanju zakonov in splošnih aktov
skupščine in o drugih vprašanjih s svojega delovnega področja ter o delu republiških upravnih organov oziroma organizacij, ki jih vodijo.
ZA POROČANJE O ZADEVAH IZ PRVEGA ODSTAVKA
TEGA ČLENA LAHKO SODELUJE NA SEJAH ZBOROV IN
NA SEJAH DELOVNIH TELES SKUPŠČINE OZIROMA ZBOROV KOT PREDSTAVNIK REPUBLIŠKEGA UPRAVNEGA
ORGANA OZIROMA ORGANIZACIJE TUDI DRUG FUNKCIONAR V TEM ORGANU OZIROMA ORGANIZACIJI, ČE JE ZA
TO POSEBEJ DOLOČEN.«
Za tem členom se prenese naslov poglavja »XXII. Programiranje dela skupščine in njenih teles« kot X. a poglaivje
— ter členi 3(54. in 388. iz tega poglavja.
K 225. členu:
Prvi odstavek tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Skupščina sprejema zakone, družbeni plan SR Slovenije, republiški proračun in republiški zaključni račun o izvršitvi republiškega proračuna, deklaracije, resolucije, STALIŠČA, priporočila, odloke in daje obvezne razlage zakonov
(AKTI SKUPŠČINE).«
K 226. členu:
Tretji odstavek se spremeni tako', da se glasi:
»Obvezne razlage zakonov dajejo zbori skupščine, ki so
sprejeli zakon.«
K 231. členu:

K 242. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po obravnavi predloga za izdajo zakona, zakonskega
osnutka oziroma zakonskega predloga določi delovno telo
skupščine oziroma zbora izmed svojih članov poročevalca,
ki lahko na seji zbora obrazloži STALIŠČA IN POBUDE DEDELACIJ IN KONFERENC DELEGACIJ, PREDLOGE, MNENJA, PRIPOMBE OZIROMA AMANDMAJE DELEGATOV TER
UGOTOVITVE OZIROMA AMANDMAJE DELOVNEGA TELESA; kolikor je bila opravljena javna obravnava, pa tudi
mnenja delovnih teles skupščine ali zbora o stališčih, ki so
se izoblikovala v javni obravnavi. Brez pooblastila delovnega
telesa poročevalec ne more spremeniti ali umakniti poročila.
Pismeno poročilo delovnega telesa, ki je predloženo na
seji zbora, se lahko PO POTREBI USTNO OBRAZLOŽI.«
K 255. členu:
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zakonski predlog mora imeti obrazložitev, ki vsebuje
naslednje: kako so upoštevana stališča, mnenja, pripombe in
predlogi, ki so bili dani k zakonskemu osnutku; katerih stališč, mnenj, pripomb in predlogov predlagatelj ni sprejel in
zakaj jih ni sprejel in rešitve, ki odstopajo od zakonskega
osnutka; besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe oziroma dopolnitve ter finančna sredstva, ki
so potrebna za izvedbo zakona ter vire in način zagotovitve
teh sredstev.«
K 256. členu:
Naslov podpoglavja pod e) se dopolni tako, da se glasi:
»e) Obravnava zakonskega predloga v delovnih telesih skupščine in zborov IN ZAKONODAJNO-PRAVNI KOMISIJI«.
Ta člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po obravnavi zakonskega predloga dajo delovna telesa
IN ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA zboru svoja poročila
z mnenji o amandmajih in predlogih, ki so bili dani med
obravnavanjem v delegacijah, IN S SVOJIMI PREDLOGI
K TEMU ZAKONSKEMU PREDLOGU.
Predloge, ki imajo namen dopolniti ali spremeniti zakonski predlog, daoo delovna telesa IN ZAKONODAJNOPRAVNA KOMISIJA v obliki amandmajev.
Delovna telesa in ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA
med seboj sodelujejo in se obveščajo ter lahko obravnavajo
tudi stališča, mnenja, pripombe, predloge in amandmaje
drugih delovnih teles.«
K 257. členu:
črta se besedilo tega člena in naslov pred tem členom.
K 258. členu:
Določba tega člena se prenese za 260. členom.
K 263. členu:

K 240. členu:
V peti vrsti tretjega odstavka tega člena se beseda »četrtine« nadomesti s številko »10«.

Določba tega člena se spremeni in dopolni ter se prenese
za 265. členom tako, da se glasi:
»ČE VSEBUJE AMANDMA K PREDLOGU ZAKONA REŠITVE, S KATERIMI SE SPREMINJAJO NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON, KI JIH JE DOLOČIL ZBOR
MED OBRAVNAVO PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA OZIROMA ZAKONSKEGA OSNUTKA, ALI ČE BI SPREJETJE
AMANDMAJA ZAHTEVALO BISTVENO SPREMEMBO BESEDILA PREDLAGANEGA ZAKONA OZIROMA DODATNA
FINANČNA SREDSTVA, LAHKO ZBOR SKLENE NAJ PRED
ODLOČITVIJO PROUČI AMANDMA PRISTOJNO DELOVNO
TELO IN ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA. V TEM PRIMERU SE MORA DO AMANDMAJA OPREDELITI TUDI IZVRŠNI SVET.«

K 241. členu:

K 264. členu:

V peti vrsti petega odstavka se številka »14« nadomesti
s številko »8«.

V drugi vrsti prvega odstavka se številka »10« nadomesti
s številko »14«.

Tretji odstavek tega člena se črta.
V petem odstavku se v prvi vrsti za besedo »odloke«
vstavita besedi »OZIROMA POSLOVNIKE«.
K 239. členu:
V šesti vrsti prvega odsta/vka se za besedo »skupno«
nadomesti beseda »komisija« z besedama »DELOVNO TELO«.
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K 265. členu:
Drugi odstavek se spremeni tako,, da se glasi:
»O SEJI delovnega telesa in zakonodajno-pravne komisije
SE OBVESTI predlagatelj amandmaja, KI LAHKO PRISOSTVUJE SEJI.«
K 266. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegat, ki njegov predlog podpre še najmanj 9 delegatov v zboru, sme izjemoma predlagati amandma k zakonskemu predlogu na seji zbora med obravnavo. Tudi tak
amandma mora biti pismen in obrazložen.
Predlagatelj zakonskega predloga lahko daje amandmaje,
vse dokler ni končana obravnava predloga. Predlagatelj zakonskega predloga lahko med obravnavo tudi spremeni, dopolni
oziroma umakne svoj amandma.
Delegat v zboru, KI JE PREDLAGAL AMANDMA OZIRO
MA DELEGAT PREDLAGATELJA AMANDMAJA, ima pravico
na seji zbora med obravnavo spremeniti, dopolniti oziroma
umakniti amandma. CE POMENI SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV AMANDMAJA VSEBINSKO NOVO REŠITEV, JE
POTREBNO V TAKEM PRIMERU - OPRAVITI POSTOPEK,
DOLOČEN V PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA.
CE PREDLAGATELJ ZAKONSKEGA PREDLOGA VLOŽI
AMANDA 8 DNI PRED DNEM, DOLOČENIM ZA SEJO
ZBORA, IN JE AMANDA POSLAN VSEM PREJEMNIKOM,
KI SE JIM POŠILJA GRADIVO V SKLADU Z DOLOČBO
PETEGA ODSTAVKA 21. ČLENA TEGA POSLOVNIKA, SE
ŠTEJE AMANDMA NA PREDLOG PREDLAGATELJA ZA
SESTAVNI DEL ZAKONSKEGA PREDLOGA.
Zbor PA lahko TUDI na obrazložen predlog predlagatelja
sklene., da bo obravnaval amandma kot sestavni del zakonskega predloga.
Izvršni svet lahko daje amandmaje tudi k zakonskemu
predlogu, ki ga ni sam predlagal, vse dokler ni končana obravnava predloga.
Če amandma ni vložen v roku iz prvega odstavka 264.
člena tega poslovnika, se šteje, da je bil dan na seji zbora.
Amandmaji, ki so bili predlagam na seji zbora, morajo
biti vročeni vsem delegatom v pismeni obliki pred odločanjem o njih.«
K 270. členu:
V tretji in četrti vrsti tretjega odstavka se besedilo »s
poslovnikom zbora določeno število delegatov v zboru« nadomesti z besedilom »10 DELEGATOV V ZBORU«.
K 280. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»KADAR DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SODELUJE PRI
SPREJEMANJU ZAKONOV IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV
Z ZBOROM ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOROM OBČIN V
ZADEVAH IZ 73. ČLENA TEGA POSLOVNIKA, DAJE STALIŠČA TUDI V OBLIKI AMANDMAJEV.«
K 292. členu:
Določbi tretjega in deitrtega odstavka tega člena se spremenita tako, da se glasita:
»Če zakonodajno-pravna komisija ugotovi, da predlog za
obvezno razlago zakona ni utemeljen, predlaga ziboru, da
predloga ne sprejme IN O TEM OBVESTI PREDLAGATELJA.
Če zakonodajno-pravna komisija ugotovi,, da zahteva za
obvezno raizlago zakona ni utemeljena, OBVESTI O TEM
PREDLAGATELJA ZAHTEVE.«
K 297. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
^Pristojni zbori najpreij obravnavajo samoupravni ali
drug akt samoupravne organizacije in skupnosti in nato
sklepajo o soglasju k teimiu aktu oziroma potrditvi tega akta, tako da sprejme(jo odlok o soglasju oziroma potrditvi.
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O odločitvi zborov se obvesti samoupravna organizacija
oziroma skupnost.
. dE PRISTOJNI ZBORI NISO DALI SOGLASJA OZIROMA NISO POTRDILI SAMOUPRAVNEGA ALI DRUGEGA
AKTA SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE OZIROMA SKUPNOSTI, V OBRAZLOŽITVI NAVEDEJO RAZLOGE IN
PREDLAGAJO, DA GA PREDLAGATELJ USKLADI IN PONOVNO PREDLOŽI SKUPŠČINI.
CE ZBORI NE DAJO SOGLASJA K SAMOUPRAVNEMU
ALI DRUGEMU AKTU SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE
OZIROMA SKUPNOSTI OZIROMA GA NE POTRDIJO, TA
AKT NE VELJA.
ZBORI LAHKO DOLOČIJO ROK, V KATEREM JE POTREBNO PREDLOŽITI USKLAJEN SAMOUPRAVNI ALI
DRUG AKT SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE OZIROMA
SKUPNOSTI V SOGLASJE OZIROMA POTRDITEV SKUPŠČINI.«
K 298. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni zbor lahko sklene, da se da predlog zakona v
javno obravnavo. NOSILEC JAVNE OBRAVNAVE JE SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA.
Če zbor odloči, da da predlog zakona v javno obravnavo s sklepom:
— določi besedilo zakona, ki bo dano v javno obravnavo;
— določi delovno telo zbora, ki bo SODELOVALO S
SOCIALISTIČNO ZVEZO DELOVNEGA LJUDSTVA PRI
SPREMLJANJU JAVNE OBRAVNAVE IN O TEM POROČALO ZBORU;
— določi rok, v katerem je treba opraviti javno obravnavo.«
K 299. členu:
Določba tega člena se črta.
K 300. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko preijme poročilo SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA O POTEKU JAVNE OBRAVNAVE IN
POROČILO delovnega telesa zbora, zavzame zbor stališče
o mnenjih in predlogih iz javne obravnave.«
Za tem členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: »Referendum« ter novi členi:
»300. a člen
SKUPŠČINA LAHKO SKLENE, DA SE PREDLOG ZAKONA ALI DRUGO VPRAŠANJE IZ NJENE PRISTOJNOSTI, PREDEN GA SPREJME ALI O NJEM ODLOČI ALI
POTEM, KO GA JE ŽE SPREJELA OZIROMA O NJEM
ODLOČILA, PREDLOŽI DELOVNIM LJUDEM IN OBČANOM, DA SE NA REFERENDUMU O NJEM IZJAVIJO.
300. b člen
SKUPŠČINA RAZPIŠE REFERENDUM Z ODLOKOM,
KI GA OBJAVI V URADNEM LISTU SRS. BESEDILO
PREDLOGA ZAKONA OZIROMA DRUGO VPRAŠANJE, O
KATEREM SE BO ODLOČALO NA REFERENDUMU SE
OBJAVI V SREDSTVIH JAVNEGA OBVEŠČANJA.
V ODLOKU O RAZPISU REFERENDUMA SE DOLOČI
PREDMET REFERENDUMA, DAN IZVEDBE REFERENDUMA IN OBMOČJE, ZA KATERO SE RAZPISUJE REFE
RENDUM.
300. o člen
ODLOČITEV DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV JE ZA
SKUPŠČINO OBVEZNA. DVE LETI PO REFERENDUMU
SKUPŠČINA NE MORE IZDATI ZAKONA ALI DRUGEGA
AKTA, KI BI BIL V NASPROTJU Z IZIDOM REFERENDUMA.
'4
IZID REFERENDUMA SE OBJAVI NA ENAK NAČIN
KOT RAZPIS REFERENDUMA.«

K 304 členu:
V tretji vrsti prvega odstavka se za besedo »soglasju«
doda besedilo »K PREDLOGU ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA«.
K 312. členu:
Določba tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Republiški funkcionarji in drugi funekoionarji, ki jih
določa zakon ali drug akt skupščine in ki jih volijo, imenujejo OZIROMA DAJEJO SOGLASJE K IMENOVANJU v
enakopravni pristojnosti vsi zbori skupščine, se volijo in
imenujejo na predlog komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve, KOLIKOR NI Z ZAKONI, DRUGIMI PREDPISI ALI TEM POSLOVNIKOM DRUGAČE DOLOČENO, po PREDHODNEM mnenju izvršnega sveta.'«
K 313. členu:
Za prvim odstavkom tega člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»ČLANI ORGANOV UPRAVLJANJA SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI, KI JIH IMENUJE SKUPŠČINA, SO ZA SVOJE DELO V TEH ORGANIH ODGOVORNI SKUPŠČINI IiN JI POROČAJO O SVOJEM DELU.«
K 314. členu:
Besedilo naslova pod »6.« se na koncu dopolni z besedilom »IN REPUBLIŠKEGA JAVNEGA PRAVOBRANILCA«,
K 315. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SR
Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije ter drugih
sodišč v republiki, ki jih določa zakon, ter imenovanje javnega tožilca SR Slovenije IN REPUBLIŠKEGA JAVNEGA
PRAVOBRANILCA se opravijo na predlog komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve PO PREDHODNEM MNENJU KOORDINACIJSKEGA ODBORA ZA KADROVSKA VPRAŠANJA PRI REPUBLIŠKI KONFERENCI
SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA IN PRISTOJNEGA PRAVOSODNEGA ORGANA.
IMENOVANJA NAMESTNIKOV JAVNEGA TOŽILCA SR
SLOVENIJE IN DRUGIH JAVNIH TOŽILCEV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV V REPUBLIKI, KI JIH DOLOČA ZAKON, SE OPRAVIJO NA PREDLOG JAVNEGA TOŽILCA SR
SLOVENIJE.
IMENOVANJE DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE SE OPRAVI NA PREDLOG REPUBLIŠKE KONFERENCE SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE, IMENOVANJE
NAMESTNIKA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA "SR SLOVENIJE PA NA PREDLOG DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE.«
K 317. členu:
Določba prvega odstavka se sipremeni tako, da se glasi:
»Kandidatno listo predlaga. komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, predlaga pa jo lahko tudi
najmanj 10 delegatov IZ VSEH ZBOROV.«
K 320. členu:
Določba tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Predsednik Izvršnega sveta skupščine se izvoli na predlog Predsedstva republike; EDEN ALI VEC PODPREDSEDNIKOV IN člani izvršnega sveta pa na predlog kandidata
za predsednika izvršnega sveta in na podlagi mnenja komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Ob izvolitvi članov izvršnega sveta se imenujejo na predlog predsednika izvršnega sveta izmed članov izvršnega sveta
republiški sekretarji, ki bodo vodili posamezne republiške
sekretariate IN NAMESTNIKI REPUBLIŠKIH SEKRETARJEV, predsedniki republiških komitejev IN NJIHOVI NAMESTNIKI ter drugi z zakonom določeni republiški funkcionarji, ki bodo vodili republiške upravne organe.«

K 321. členu:
Določba tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Predsednik izvršnega sveta lahko predloži skupščini
PREDLOG ZA razrešitev PODPREDSEDNIKOV IZVRŠNEGA
SVETA, posameznih članov sveta in republiških sekretarjev
TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV, predsednikov republiških
komitejev IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV ter z zakonom
določenih drugih republiških funkcionarjev, ki vodijo republiške upravne organe, in izvolitve novih.
O razrešitvi predsednika izvršnega sveta obvesti predsednik skupščine Predsedstvo republike.«
K 345. členu:
Besedilo tega člena se uvrsti za besedilom 349. člena.
K 348. členu:
V drugi in tretji v*sti tega člena nag se črta besedilo
»in nastane v zvezi s tem spor«.
K 351. členu:
Pred določijo tega člena se doda naslov novega XIII. a
poglavja, ki se glasi:
»XIII. a RAZMERJA MED SKUPŠČINO IN SVETOM
REPUBLIKE«.
Določba 351. člena se črta, namesto nje pa se dodajo
naslednji novi členi:
k

»351. člen

SKUPŠČINA ZAGOTAVLJA REDNO IN PRAVOČASNO
OBVEŠČANJE ČLANOV SVETA REPUBLIKE O VPRAŠANJIH IZ SVOJE PRISTOJNOSTI, KI JIH MORAJO ČLANI
SVETA POZNATI, DA BI MOGLI OPRAVLJATI SVOJO
FUNKCIJO.
851. a člen
SKUPŠČINA LAHKO IMENUJE ČLANE SVETA REPUBLIKE Z NJIHOVO PRIVOLITVIJO V DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN ZBOROV.
ČLANI SVETA REPUBLIKE LAHKO V DOGOVORU S
PREDSEDSTVOM SKUPŠČINE SODELUJEJO V DELU DELOVNIH TELES SKUPŠČINE IIN ZBOROV, TUDI ČE NISO
ČLANI TEH TELES, KADAR OPRAVLJAJO NALOGE IN
ZADEVE, KI JIH ČLANOM SVETA ZAUPAJO PREDSEDSTVO SR SLOVENIJE, SKUPŠČINA ALI IZVRŠNI SVET.
381. b člen
CE SKUPŠČINA ZAUPA ČLANU SVETA REPUBLIKE Z
NJEGOVO PRIVOLITVIJO KAKŠNO NALOGO ALI DELO,
MU JE DOLŽNA ZAGOTOVITI POGOJE, KI SO POTREBNI ZA DELO IN ZA IZVRŠITEV TE NALOGE TER POTREBNO INFORMATIVNO IN DOKUMENTACIJSKO GRADIVO.«
K 357. členu:
Določba tega člena se prenese in postane določba tretjega odstavka 9. člena tega poslovnika.
K 364. členu:
Določba šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Ce zbor ugotovi, da ni rasilogov za spremembo ali dopolnitev zakona ali drugega splošnega akta skupščine NA
KATEREGA SE PREDLOG NANAŠA, OBVESTI O TEM
USTAVNO SODIŠČE SR SLOVENIJE predsednik skupščine.«
K 366. členu:
Drugi odstavek tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Predsednik, pristojnega zbora seznani zbor z odločbo
Ustavnega sodišča SR Slovenije, S KATERO UGOTAVLJA,
11

/
DiA ZAKON OZIROMA DRUG PREDPIS ALI SPLOŠNI AKT
SKUPŠČINE NI V SKLADU Z USTAVO SR SLOVENIJE.«
K 369. členu:
Prvi odstavek tega člena se dopolni in spremeni tako,
da se glasi:
»Vrhovno sodišče SR Slovenije in Sodišče združenega
dela SR Slovenije IMATA PRAVICO IN DOLŽNOST OBVEŠČATI skupščino o svojih mnenjih in predlogih za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične morale, o uporabi predpisov in samoupravnih splošnih aktov,
o problematiki dela sodišč IN O SVOJEM DELU.«
K 373. členu:
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»O POSTOPKIH IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA ODLOČAJO PRISTOJNI ZBORI SKUPŠČINE.«
K 376. členu:
Določba tega člena se spremem tako, da se glasi:
»Republiški javni pravobranilec obvešča skupščino o pojavih, ki imajo pomen za pravno varstvo PREMOŽENJSKIH
PRAVIC IN KORISTI REPUBLIKE,«
K 383. členu:
Za tem členom se črta naslov XXII. poglavja in členi
384. do 389., ker so pranešeni pred XXI. poglavje, s tem da
se v drugem in tretjem odstavku 386. člena nadomesti beseda »operativni« z besedo »PERIODIČNI«.
K 400. členu:
Določba tega člena se dopolni tako, da se glasi:
»Za obveščanja delovnih ljudi in občanov, delegatov to
delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah, občinskih skupščin
in drugih organizacij in zainteresiranih državnih organov
izdaja skupščina posebno publikacijo.
V posebni publikaciji se v povzetkih objavljajo besedila aktov in drugih gradiv, ki bodo obravnavana v skupščini, KAKOR TUDI besedila drugih gradiv, ki so potrebna
za delo delegatov. V NJEJ SE OBJAVLJA TUDI, kje so dosegljivi dodatni informacijski in dokumentalistični' vini v
zvezi s predlogi aktov in drugih gradiv.
V posebni publikaciji se objavljajo tudi kratke informacije o sejah zborov in delovnih teles ter sklepi, ki jih sprejemajo zbori pri sprejemanju aktov to drugih gradiv; O
DELU DELEGACIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN V SKUPŠČINI SFRJ; o delu skupščin samoupravnih
interesnih skupnosti, KADAR enakopravno odločajo s pristojnimi zbori SKUPŠČINE; o delu izvršnega sveta in republiških
upravnih organov in organizacij; KAKOR TUDI POVZETKI
DELEGATSKIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV NANJE.
PO POSEBNEM DOGOVORU S SKUPŠČINO SFRJ SE V
POSEBNI PUBLIKACIJI OBJAVLJAJO GRADIVA SKUPŠČINE SFRJ.
Predsedstvo skupščine lahko odloči, da se v POSEBNI
publikaciji objavijo tudi besedila drugih informativnih in
dokumentacijskih gradiv.«
K 406. členu:
Določba tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, organizacija to delo služb skupščine, njihova
medsebojna razmerja, način imenovanja oziroma postavitve
to razrešitve funkcionarjev, ki samostojno opravljajo določene strokovne zadeve, ter način imenovanja oziroma postavitve in razrešitve vodij služb to drugih organizacijskih enot
ter njihova odgovornost so podrobneje določeni v aKtu o
organizaciji SLUŽB skupščine, ki ga SPREJMEJO ZBORI
SKUPŠČINE.«
K 408. členu:
Določba tega člena se črta.
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čino od teh tudi upoštevala,
s tem da jdh je vgradila v
Komisija za pripravo po- o&iutek poslovnika. Pri tem
slovnika Skupščine SR Slo- je treba opozoriti, da so nevenije je v skladu s sklepi katere zadeve, na katere je
zbora združenega dela, zbo bilo opozorjeno v razpravi,
ra občin to družbenopolitič- že ustrezno vsebovane v benega zbora z dne 21. maja sedilu osnutka in da je bi1975, ko so sprejeli osnutek lo danih nekaj pripomb, ki
poslovnika Skupščine SR imajo redakcijski značaj, ali
Slovenije, pripravila spre- pa se nanašajo na sistemamembe to dopolnitve k temu tiko ureditve določb poslovosnutku, ki jih skupaj z os- nika. Zato so v obrazložitvi
nutkom poslovnika predlaga poudarjene predvsem rešitve na podlagi pripomb iz
kot besedilo predloga poslov
nika Skupščine SR Sloveni- razprave, ki so vsebinskega
je vsem zborom Skupščine značaja in globje posegajo v
SR Slovenije, da ga na pod- besedilo osnutka.
lagi 3. točke 341. člena in
Tako jfe bilo predlagano,
361. člena ustave SR Slo- da je v osnutku poslovnika
venije obravnavajo in sprej- preveč splošno opredeljen
mejo.
odnos med skupščino m PredBesedilo sprememb to do- sedstvom republike ter skup
polnitev k osnutku poslov- šSino in Predsedstvom SFRJ.
nika je sestavljeno na podla- Komisija je predlagano prigi pripomb in predlogov k pombo upoštevala in v tej
osnutku poslovnika, ki so smeri tudi ustrezno spremebile dane v razpravi v dele- nila oziroma dopolnila te dogacijah, skupinah delegatov, ločbe (4. to 7. čleh).
občinskih skupščinah, na seSpremenjen je tudi čas trajah zborov Skupšiiine SR Slo- janja letnega odmora skup
venije, delovnih teles skup- ščine, ki naj bi bil od 25.
ščine ta njenih zborov in julija do 10. septembra. S
,kd so jih dali drugi zainte- tem se usklajuje delo repubresirani organi in organizaci- liške skupščine z delom
je v republiki.
Skupščine SFRJ, kjer traja
V razpravi so bila podprta letni odmor od 20.,julija do
izhodišča, na katerih teme- 5. septembra.
lji osnutek poslovnika zlasti
Pomembni predlogi in priglede ureditve odnosov, na
so bili dani k II.
podlagi katerih bo republi- pombe
poglavju, kjer se urejajo praška skupščina v celotnem de- vice to dolžnosti ter pogoji
legatskem sistemu resnično za delo delegacij to delegadelovala kot skupščina dele- tov. Tako je bilo opozorjeno,
gatov delovnih ljudi, ki so da mora biti delegatska nasamoupravno organizirani v rava celotnega skupščinsketemeljnih samoupravnih or- ga delovanja v poslovniku še
ganizacijah in skupnostih in bolj poudarjena, kar pomev družbenopolitičnih organi- ni dejavnost delovnih ljudi,
zacijah, kot tudi glede orga- občanov, delegacij to delenizacijskih zadev od kako- gatov, kar naj bi se ustrezvostne priprave gradiv do nejše izrazilo s prerazporeprimernih rokov, sistema ob- ditvijo posameznih določb
veščanja, odločanja v skup- tega poglavja. Izpopolnitev
ščini to ustreznega nadzor- je narejena v tej smeri, da
stva nad izvajanjem sprejete se z uvodnimi določbami v
politike to izvrševanjem za- tem poglavju najprej oprekonov to drugih splošnih deljujejo pogoji za delo, ki
aktov.
morajo biti dani delovnim
Razprava je torej pokazala, ljudem to občanom za uresda tudi poslovnik skupščine ničevanje njihovih ustavnih
predstavlja kakovosten pri- pravic pri odločanju; z naspevek v prizadevanju za na- daljnjimi določbami pa se
daljnjo graditev delegatskih opredeljujejo pogoji za delo
odnosov in na njih zasnova- to pravice ter dolžnosti njinem skupščinskem sistemu. hovih delegacij in delegatov.
Da bo republiška skupšči- V stem smislu je dopolnjena
na dejansko instrument de tudi določba o obveznosti
lavskega razreda in vseh de- obveščanja, na podlagi katelovnih ljudi kot nosilcev ob re mora skupščina obveščalasti in upravljanja družbe- ti delegacije temeljnih sanih zadev so bile v tej sme- moupravnih organizacij in
ri dane k osnutku poslov- skupnosti ter družbenopolinika nekatere
pripombe, tičnih organizacij o zadevah
predlogi in stališča, ki jih iz prvega odstavka 20. a čleje komisija proučila in ve- na.
OBRAZLOŽITEV

V zvezi z obveščanjem prek co se v tej smeri dopolnjuInformativnih dokumentacij- jejo tudi določbe 56. in 57.
skih centrov je balo izraže- člena, s tem da se ta pravino mnenje, da je v 22. čle- ca razširja tudi na delegate
nu ta obveščenost preozko v delovnem telesu skupščizajeta, ker se nanaša le na ne ali zbora in delegate, ki
člane delegacij, temeljnih sa- so izvoljeni v določeno funk
moupravnih organizacij in cijo v skupščini. Za izkazoskupnosti, zato se s pred- vanje imunitetne pravice je
lagano dopolnitvijo to raz- -v tretjem odstavku 57. čleširja tudi na delegate, druž na predvideno potrdilo (lebenopolitične organizacije ter gitimacija), glede katerega
bo izdalo poseben predpis
delovne ljudi in občane.
skupščine. NadaV skladu z izraženimi pri- predsedstvo
ljnje spremembe in dopolpombami, da bi bilo ume- nitve,
ki se nanašajo na
stno v tem poglavju siste- imunitetno
pravico, so bile
matično prikazati vse pravizaradi preciznejše
ce tako delegacij kot tudi potrebne
167. člena ustave
delagatov, je to uresničeno izpeljave
Slovenije.
z določbo 24. a člena, na pod- SRVse
ostale spremembe v
lagi katere je poudarjena vlopoglavju so bolj ali
ga delegacij oziroma občin- tem
manj tehničnega značaja, saj
skih skupščin pri snovanju se
skuša z delno drugačno
delovnih programov skupšči- sistematiko
določb tega, pogne in njenih zborov; prav iavja kot v osnutku
z navedtako pa je v 25. členu do- bo naslovov posameznih
podločena na prvem mestu njidoseči, kar največhova pravica predlaganja za- poglavij
določb o pradev, ki naj se uvrstijo v ja preglednost
in dolžnostih delegacij
predlog dnevnega reda seje vicah
delegatov pri opravljanju
zbora skupščine. Tej pripom- in
funkcije.
bi sledi tudi dopolnitev v svoje
Glede delovnega področja
36. členu, kjer so povzete zborov
bile dane pripomvse pravice in dolžnosti, ki be, naj so
se
razmejitev
jih ima delegat, ki je poslan dosledno v opravi
smeri, da v
oziroma izvoljen v skupšči vsakem zborutej pridejo
do izno (delegat v zboru).
raza specifični interesi in
Zaradi preciznosti in večje vloga zbora, zlasti pa da prijasnosti je razdelana določba de prevladujoče d.0 izraza
drugega odstavka 26. člena združeno delo. Zato je bilo
glede pošiljanja delegata ozi- poudarjeno, naj se v tej smeroma delegatov na sejo zbo- ri konkretizirajo ustavne prira skupščine glede na vpra- stojnosti družbenopolitičnega
šanja, ki so na dnevnem re zbora, tako tiste, o katerih
du sej zbora združenega de- odloča enakopravno z drula in zbora občin.
gima dvema zboroma, kot
Glede odgovorov na. vpra- tudi, kadar sprejema stališanja delegatov je bila dana šča po 345. členu ustave SR
pripomba, da bi morali biti Slovenije. V zvezi s tem so
ti javno objavljeni. V zvezi bile dane pripombe, da so
s tem je narejena spremem- v 71., 72. in 73, členu spreba v tretjem odstavku 41. jemljivejše variantne rešitčlena, ki določa, da mora ve (navedene v osnutku poslovnika) glede na vlogo in
biti odgovor poslan delega
tu, ki ga je postavil, in vsem pristojnost družbenopolitičnedelegatom v zboru. Poudari- ga zbora po 344. in 345. čleti pa velja, da je v tej sme- nu ustave SR Slovenije. Kori uresničena tudi dopolni- misija je dosledno sledila
tev 400. člena, kjer je pred- danim pripombam in prenevideno, da se v posebni pub- sla pristojnosti iz 3. in 4.
likaciji (»Poročevalec«) ob- alinee pod II. 71. člena v
javljajo med drugim tudi enakopravno pristojnost zbopovzetki vprašanj delegatov ra združenega dela in zbora
in odgovorov nanje. Dopol- občin (13. in 17. alinea pod
njuje se prav tako 46. člen, I. 72. člena). Poleg tega se
z izrecno določbo, da dele- precizira pristojnost, ki jo
gat v zboru lahko postavlja imajo vsi trije zbori glede
vprašanja tudi predsednikom dajanja soglasij k zveznim
skupščin samoupravnih inte- zakonom, ki se nanašajo na
resnih skupnosti, kadar te sistem financiranja federaskupščine enakopravno odlo- oiije medtem, ko dajeta zbor
čajo s pristojnimi zbori skup- združenega dela in zbor obščine, in sicer vprašanja, ki čin soglasje k zveznim zako
se nanašajo na njihovo delo nom, ki se nanašajo na vire
sredstev za financiranje fev teh skupščinah.
Glede na dane pripombe deracije. Podrobnejša razmev zvezi z imunitetno pravi- jitev je narejena tudi glede

organizacije sodišč, s tem
da so vsi trije zbori pristojni za sprejemanje zakonov
in drugih splošnih aktov, ki
se nanašajo na organizacijo
rednih sodišč in na načela
za organizacijo samoupravnih sodišč, zbor združenega
dela iti zbor občin pa sprejemata zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na
pristojnosti in sestavo samoupravnih sodišč, postopek
pred term sodišči in ustanavljanje samoupravnih sodišč
za določene vrste sporov.
Tem spremembam je ustrezno prilagojen tudi 73. člen,
ko daje družbenopolitični
zbor svoja stališča.
Zaradi večje jasnosti je
razdelan tudi 75. člen, ki
precizira 347. člen ustave
SR Slovenije tako, da zakon,
s katerim se izloča del dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in del bruto osebnega dohodka delavcev za skupne in splošne
družbene potrebe ter s katerim se določa namen in
obseg sredstev za te potrebe, ne more biti sprejet, čega ne sprejme zbor združenega dela.
V skladu s predlaganimi
pripombami so v členih 78
do 82 podrobnejše razdelane
pristojnosti skupščin sama
upravnih interesnih skupnosti, ki odločajo enakopravno
z zborom združenega dela in
zborom občin. Pri tem velja
opozoriti na izjemo, ko te
skupščine ne sodelujejo v postopku dajanja soglasij oziroma potrjevanja samoupravnih
in drugih aktov samoupravnih
organizacij in skupnosti, za
kar sta po 14. alinei prvega
odstavka 72. člena pristojna
le zbor združenega dela in
zbor občin. V skladu s 70.
členom ustave SR Slovenije
zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti lahko določi, da se posamezne odločitve o zadevah,
ki so posebnega družbenega
pomena, sprejemajo v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti. Izhajajoč
iz take ustavne usmeritve
je komisija menila, da gre
v takih primerih za izključno pristojnost. zborov skupščine, zato,- je vi tem smislu
potrebna nova določba 82. a
člena.
V zvezi z dnevnimi redi
sej zborov je upoštevana
pripomba, naj. obsega dnevni red čim bolj sorodna področja iz pristojnosti zbora. S
tem bo omogočeno, da bodo
prihajali na seje zborov delegati, ki dobro poznajo pro
blematiko posameznega pod-

ročja, ki se obravnava.
Glede delovnih teles skupščine in zborov so bila v
razpravi podprta izhodišča v
osnutku poslovnika, zlasti
glede povezave deldvnih teles
z interesi delegatske baze,
zato tudi ni bilo bistvenejših pripomb. Predlagana je
bila natančnejša razmejitev
delovnega področja komisije
skupščine za volitve, imenovanja in administrativne zadeve glede na njeno pristojnost
neposrednega dajanja predlogov oziroma mnenj za izvo■ litev, imenovanje in razrešitev določenih funkcionarjev,
ki jifa voli oziroma imenuje skupščina. V. primerih, ko
daje predloge za izvolitev
ozirima imenovanje Republiška konferenca SZDL Slovenije ali Predsedstvo republike, komisija ne daje mnenj,
pač pa v takih primerih pripravi le ustrezne predloge
aktov za zbore (168. in 168.a
člen). Sprejeta je tudi pripomba, da ima. komisija
skupščine za narodnosti glede na njen poseben ustavni
značaj dva podpredsednika
(175. člen).
Pri določbah o delegaciji
skupščine v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ
so glede na izražene pripombe poudarjene ne le pravice
delegacije in njenih članov,
pač pa tudi njihove dolžnosti, kar je ustrezno dopolnjeno v 189. členu.
Prav tako se ustrezno dopolnjujejo tudi določbe glede delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. in sicer glede pobud za obravnavanje zadev
iz pristojnosti Zveznega zbora v skupščini, saj z dopolnitvijo lahko dajo pobudo
za obravnavo tudi delegati,
predsedstvo skupščine, delovna telesa skupščine in zborov
in izvršni svet (194. člen, 195.
člen). Preciznejše je opredeljena tudi vloga vodje delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru in postopek njegovega imenovanja.
V skladu z danimi pripombami se jasneje opredeljuje,
koga lahko izvršni svet določi za svojega predstavnika
na sejah zborov (člani izvršnega sveta in funkcionarji,
ki vodijo republiške upravne
organe in organizacije ter
njihovi namestniki) oziroma
na sejah delovnih teles skupščine in zborov (drugi funkcionarji in strokovni delavci
v izvršnem svetu ali v republiških upravih organih in
organizacijah. Preciznejše se
v 223. in 224. členu določa,
kateri funkcionarji v repub-

liških upravnih organih in stavni del predloga. Na ta ustrezno urejene v poslovni- glede komisije skupščine za
organizacijah imajo pravico način se usklajujejo tudi ro- ku, oziroma ker bodo ureje- narodnosti, ki naj bi pomain dolžnost sodelovati na se- ki znotraj zakonodajnega ne v poslovnikih posameznih gala pri delu komisij za naji zbora oziroma delovnega postopka v skladu iz izraže- zborov. To velja glede pri- rodnosti pri občinskih skuptelesa skupščine in zbora in nimi pripombami k rokom, pombe, da bi bilo potrebno ščinah, in v katero bi deleki so bili predvideni v os- v poslovniku širše opredeliti girala tri člane Republiška
obseg njihovih pooblastil.
družbenopolitičnih or- konferenca Socialistične zveMed akte skupščine se vna- nutku poslovnika (241., 264. vlogo
ganizacij pri delegatskem de- ze delovnega ljudstva Slovešajo tudi stališča, glede na In 266. člen).
Pomembnejša novost se lovanju *v skupščini. Komisi- nije. Komisija je menila, da
233. člen, iz katerega je razje menila, da je ta od- ■tudi za to komisijo veljajo
vidno, da gre tudi za enega predlaga v 263. členu, ki do- ja,
loča poseben postopek v pri- nos ustrezno urejen v celot- splošna načela, in sicer tako
izmed aktov skupščine.
če vsebuje amandma nem besedilu poslovnika, prav glede sodelovanja z drugimi
V zvezi s predlaganimi ro- meru,
k
zakonskemu
re- tako pa v že sprejetem sta- družbenopolitičnimi skupnoki v osnutku poslovnika, in šitve, s katerimipredlogu
se spremi- tutu SZDL. Glede pripombe, stmi, organi in organizacijasicer, tako glede pošiljanja njajo načela, na katerih
naj bi se jasneje opre- mi, kot tudi glede predlagagradiv, kot tudi glede obrav- temelji zakon in ki jih naj
je delila vloga družbenopolitič- nja za izvolitev članov konave v posameznih fazah za- določil zbor med obravnavo nega zbora v usklajevalnem misij, kar je za vse komisikonodajnega postopka, so biza izdajo zakona postopku v skupščini, je tre- je, z izjemo komisije za vola izražena stališča v tej predloga
oziroma
zakonskega
osnutka, ba povedati, da je ta posto- litve, imenovanja in adminismeri, da je rok najmanj 30 ali če bi sprejetje amandmapek za vse tri zbore že opre- strativne zadeve, enotno uredni za pošiljanje gradiv in ja zahtevalo bistveno spre- deljen v poslovniku, specifič- jeno v 316. in 317. členu posklic seje primeren, le da ga membo besedila predlagane- nosti za posamezne ^ zbore slovnika.
bo treba dosledno v skladu ga zakona oziroma dodatna pa bodo vsebovali njihovi
Pripomba je bila tudi gles poslovnikom izvajati; prou- finančna sredstva. V takem poslovniki. Dana je bila tu- de aktov skupščine in sicer,
čiti pa je potrebno vse pre- primeru
zbor lahko pred od- di pripomba, naj se s poslov- naj bi bila v poslovniku poostale roke glede pošiljanja
sklene, naj prouči nikom podrobno opredeli, drobneje opredeljena vsebiporočil delavnih teles in ločanjem
pristojno delovno kdo je sestavljalec povzetka na deklaracije, resolucije, privlaganja amandmajev v zad- amandma
gradiva, oziroma naj bi se poročil in odloka. Komisija
telo
in
zakonodajno-pravna
nji zakonodajni fazi. Ob tem komisija, o tem pa se mora določilo delovno telo, ki bi je smatrala, da je za potrevelja še zlasti poudariti, da opredeliti tudi izvršni svet. verificiralo povzetek preden be poslovnika to ustrezno
so bile pripombe tudi v tej
Podrobnejše je razdelan bi bil objavljen oziroma po- urejeno v 227., 228., 229. in
smeri, da bi bilo potrebno postopek
glede dajanja so- slan delegacijam. Zavzeto je 231. členu poslovnika.
roke podaljšati, in sicer na glasij oziroma potrditve sa- bilo stališče, da je vprašanje
Več pripomb je bilo danih
najmanj 40 dni, ker bi bile moupravnega ali drugega ak- povzetkov
v
poslovniku na rešitev, da mora imeti
le tako lahko opravljene te- ta samoupravne organizacije ustrezno rešeno in da bi delegat ,ki predlaga amandmeljite razprave v temeljnih oziroma skupnosti, in sicer v se z nadaljnim verificira- ma k zakonskemu predlogu
delegacijah, konferencah de- primeru, ko zbori takega so- njem teh podaljšal celoten na seji zbora oziroma, če
legacij, občinskih skupščinah glasja oziroma potrditve ne postopek sprejemanja aktov. ni bil vložen amandma v roitd. Predlagano pa je bilo dajo (297. člen).
Vsekakor pa bodo predlože- ku, ki je določen s poslovtudi skrajšanje rokov za poV postopek javne obravna- ne povzetke obravnavala de- nikom, podporo devetih dešiljanje gradiv na 20 dni.
ve zakona se kot nosilec te lovna telesa in predsedstvo legatov. Komisija te določbe
Komisija je s posebno po- obravnave vključuje Sociali- skupščine in se glede njih ni spreminjala, ker je mezornostjo proučila vse izra- stična zveza delovnega ljud- opredelila, kolikor ne bi. bi- nila, da mora amandma, ki
žene pripombe, predloge in stva Slovenije. Temu primer- li pripravljeni v skladu z ni bil poslan delegatom v
roku 14 dni pred sejami zbostališča v tej zvezi in je me- no je zato v poslovniku op- zahtevami poslovnika.
nila, da je predvideni 30. redeljen postopek te obravV zvezii s pripombo, da bi rov, iin zato o njem niso modnevni rok v 99. členu po- nave.
morala biti zagotovljena v gli razpravljati, dobiti podslovnika primeren in ga ne
V skladu z izraženim mne- zadnji fazi zakonodajnega poro vsaj devetih delegatov
bi kazalo podaljševati niti njem, da je treba, kljub za- postopka navzočnost delovnih v zboru.
skrajševati. Upoštevati je konski ureditvi, tudi v po- teles na sejah zborov, ki bi
Predlagano je bilo, naj bi
treba, da gre za minimalni slovniku urediti postopek re- pomagala pri usklajevanju se pri hitrem postopku na30. dnevni rok, vsekakor pa ferenduma, se z določili, ki spornih amandmajev, je bi- tančneje opredelilo in konbi kazalo težiti k temu, da so na novo vnešena v po- lo sprejeto mnenje, da bo v kretno navedlo, katere so
bodo imele temeljne delega- slovnik, ureja ta postopek.
skladu z vlogo delovnih teles izredne potrebe republike.
cije gradivo čim daljši čas
Predlagajo se nekatere spre- in fleksibilnostjo delegatov Ta pripomba je bila deležna
v razpravi.
membe oziroma dopolnitve pretežno zagotovljena prisot- večjega proučevanja, ni pa
Glede na vlogo delovnih glede postopka volitev, ime- nost delovnih teles, sicer pa se moglo vnaprej predvideti
teles skupščine in zborov, k j novanj oziroma razrešitev v se predvidevajo v spremenje- prav vseh zadev, ki bodo v
se morajo opredeliti do pred- skupščini, in sicer glede na nem 263. členu in 267. členu prihodnje terjale sprejem
zakonov in drugih aktov po 1
logov, pripomb, mnenj, sta- sprejete oziroma pripravlja- poslovnika ustrezne rešitve.
Predlagano je bilo tudi, naj hitrem postopku. Vsekakor
lišč in pobud delegacij in de- joče se zakone o rednih solegatov oziroma amandmajev diščih, javnem tožilstvu, druž- se ustanovi komisija skupšči- pa tudi opredelitev, da je
pooblaščenih predlagateljev, benem pravobranilcu samo- ' ne za razvoj in varstvo oko- hitri postopek možen le v
je komisija zavzela stališče, upravljanja in javnem pra- lja, glede na široko proble- primeru izrednih potreb rematiko, ki jo je potrebno ure- publike kaže, da gre za zelo
da morajo biti njihova poro- vobranilstvu.
Pripombe so bile dane gle diti na tem področju po spre- izjemne primere.
čila poslana prejemnikom graKomisija ni upoštevala
div najmanj 8 dni pred dnem, de opredlitve razmerij med jemu ustave. Komisija je medoločenim za seje zborov. S skupščino in Svetom repub nila, da je na podlagi petega predloga, naj bi pri potrjetem se bodo ta telesa lahko like in je v skladu s tem odstavka 145. člena poslovni- vanju in dajanju soglasij k
opredelila do amandmejev, komisija izločila ta razmerja ka možno ustanoviti skupno samoupravnim in drugim akki- jih bodo morali predloži- v posebno poglavje in jih na- delovno telo dveh ali vseh tom samoupravnih organizati pooblaščeni predlagatelji v tančneje opredelila v besedi- treh zborov in glede na pri- cij in skupnosti sodelovale
roku 14 dni pred* sejo zbora, lu, kot je predlagano v čle- stojnosti zborov ustanoviti tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Raz.
skupni odbor Zbora združe
z izjemo predlagatelja akta, nih 351. do 351. b.
Komisija nekaterih pri- nega dela in Zbora občin, logi glede odklonilnega staki bo moral amandmaje
predložiti tudi v roku 8 dni pomb in predlogov ni upo- kar bo moralo biti določe- lišča so navedeni v tej obpred sejo, če bo želel, da se števala in sicer iz razlogov, no v poslovnikih zborov. Os- razložitvi k 82.a členu pobodo ti predlogi šteli kot se- ker so bodisi te zadeve že vojeni tudi nista pripombi slovnika.
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Informacija Republiškega komiteja za
zdravstveno in socialno varstvo o
organiziranosti in učinkovitosti
zdravstvene dejavnosti z vidika
razporejenosti in delovne obremenitve
zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji
(ESA 317)
Pobudo za izdelavo informacije o organizaciji in delovanju zdravstvene dejavnosti v SR Sloveniji je dala
Skupščina SR Slovenije, ko
je zbor združenega dela na
svoji 12. seji dne 26. februarja 1975 ob obravnavi vprasanj delegatov sprejel sklep,
naj Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo pripravi informacijo o
organizaciji in delovanju ambulantne službe v SR Sloveniji s predlogi za izboljšanje
stanja na tem področju.
V javnosti je namreč vse
pogosteje slišati pritožbe, ki
zadevajo neustrezno organiziranost zdravstvene dejavnosti. Pri tem gre zlasti za
ovire pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega varstva,
za dolgotr'ajno čaikanje v
splošnih in specialističnih
ambulantah in za čakanje
na sprejem v bolnišnicah
ter druge nevšečnosti, nadalje za pogosto pošiljanje
bolnikov od specialista do
specialista, kar povzroča tudi podvojevanja raznih preiskav in po nepotrebnem
obremenjuje bolne ljudi, povrhu pa tudi povečuje stroške zdravstvenega varstva.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
spremlja stanje na tem področju; o organiziranosti in
učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v
SR Sloveniji je komite pripravil analizo s predlogi za
izboljšanje stanja na tem
področju in za ureditev odprtih vprašanj.
Namen te informacije je:
— prikazati
učinkovitost
zdravstvene dejavnosti, razporejenost zdravstvenih delavcev ter njihovo delovno
obremenitev;
— sprožiti akcijo za izboljšanje organizacije, strokovnosti in obsega dela v zdravstveni dejavnosti;
— opozoriti na potrebo usmerjevalnih dogovorov v
zdravstveni in kadrovski politiki;

— opozoriti na potrebo po
enakomernem razvoju zdravstvene dejavnosti, tako med
posameznimi zdravstvenimi
regijami kot med posameznimi strokovnimi panogami.
Izvajanje
zdravstvenega
varstva kot osnovne dejavnosti zdravstvenih organizacij združenega dela je posebnega družbenega pomena.
Zaradi tega mora liaša samoupravna družba ohraniti
usmerjevalno vlogo v zdravstveni dejavnosti. S tem se
v ničemer ne zmanjšujejo
samoupravne pravice zdravstvenih delavcev, če hoče biti
zdravstvena dejavnost pri zadovoljevanju posebnih in
skupnih interesov delovnih
ljudi in občanov sinhrona, racionalna in učinkovita, mora
delovati kot organiziran, integralen fleksibilen sistem,
ki se razvija skladno s potrebami
prebivalstva
po
zdravstvenem varstvu in zahtevami zdravstvene dejavnosti po strokovnem napredku in izboljšanju kvalitete
dela. Uresničevanje potreb
in zahtev prebivalstva pa mora biti usklajeno z objektivnimi družbenimi zmogljivostmi, tako da bo razvoj
zdravstvene dejavnosti temeljil na povečanju osnovnih strokovnih in materialnih zmogljivosti ter števila
zdravstvenih delavcev in izboljšanju njihove strukture.
Nova samoupravna zakonska regulativa, zlasti zakon
o zdravstvenem varstvu, daje
trdne temelje za učinkovitejšo organiziranost zdravstvene dejavnosti, ki se mora organizirati taiko, da bo
lahlko dajala prebivalstvu
strokovno ustrezno, uspešno in racionalno zdravstveno
varstvo v rednih in izrednih
razmerah.
Pod vplivom družbenoekonomskega napredka, znanstvene in tehnološke revolucije so nastale velike spremembe tudi na področju medicine in zdravstva ter zdravstvenega stanja prebivalstva.
Spremenili sta se demografska struktura in bolezensika

.slika našega prebivalstva. Z
uvajanjem napredne socialne
in zdravstvene . politike v
vsakdanje življenje rastejo
zahteve po utrjevanju, izboljševanju in ohranjevanju
zdravja. Povečane zahteve po
eni in vedno večji stroški
po drugi strani terjajo, da
analiziramo kvaliteto in kvantiteto zdravstvenega varstva
in zdravstvene dejavnosti. Le
taiko bomo ustrezneje zadovoljevali potrebe po zdravstvenem varstvu skladno s
kadrovskimi in materilnimi
zmogljivostmi naše družbe.
Spremljanje in usmerjanje
uresničevanja sprejete zdravstvene politike je nujno potrebno, saj moramo sproti
ugotavljata
smotrnost in
učinkovitost
razporejenosti
zdravstvenih delavcev, tako
med regijami, kot med posameznimi zdravstvenimi organizacijami ter znotraj njih
samih. Ugotavljati moramo
tudi njihovo delovno obremenitev in učinkovitost dela. Vse to pa zahteva stalno
in sprotno spremljanje in
pravočasno ukrepanje. Le
t3ko bo zdravstvena politika
smotrna, učinkovita in strokovno upravičena — skratka uspešna.
Uspešnost, učinkovitost in
racionalnost zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega
varsta je odvisna od skladne
ga delovanja številnih dejav
nikov, med katerimi so po
membni zlasti strokovni ka
dri: njihovo število, kvalifi
kacijska struktura, strokov
na izobrazba, idejna vzgoja,
pa tudi krajevna razporejenost.
Od njihovega medsebojnega sodelovanja ter številnih
drugih dejavnikov je odvisna tudi smotrna kadrovska
politika. Ta postaja v našem
zdravstvu vse bolj aktualna,
saj je pred nami vrsta problemov in dilem, do katerih
moramo — po samoupravni
poti — zavzeti jasna stališča
ter nakazati smer nadaljnjega razvoja in krepitve zdravstvenega varstva ter zdravstene dejavnosti. Znano je, da
raste potreba po kadrih sorazmerno z razvitostjo zdravstvene dejavnosti. Da bi zagotovili ustrezne kadre in
razrešili kadrovsko problematiko, smotrno povečevali
zmogljivost zdravstvene dejavnosti, zagotovili racionalno porabo materialnih sredstev in oblikovali uspešno
organizacijo zdravstvene dejavnosti, pa potrebujemo sa-

moupravno
dogovorjeno
zdravstveno politiko.
Z razvojem naše družbe se
z novimi družbenoekonomskimi odnosi, z dvigom življenjskega standarda delovnih
ljudi in občanov ter z napredovanjem medicinske znanosti zelo spreminjajo potrebe, zahteve in možnosti
za učinkovitejše utrjevanje
zdravja, preprečevanje in
zgodnje odkrivanje bolezni,
hitro zdravljenje te rehabilitacijo bolnih in poškodovanih.
Zato moramo načrtno preučevati in usmerjati oblikovanje (vzgoja in izobraževanje) tako visokih kakor višjih in srednjih strokovnih
kadrov. Sproti moramo preučevati zdravstveno poblema,
tiko in ustrezno ukrepati ter
samoupravno vplivati na dogajanja v oblikovanju zdravstvene politike.
V povojnem obdobju se je
naša zdravstvena dejavnost
zelo razvila, tako da lahko
zagotavlja zdravstveno varstvo na najvišji strokovni
ravni. Vitalni statistični kazalci so na ravni razvitih
držav Evrope; tako znaša
taliteta 16 %0, splošna mortaliteta lOo/oo, nararvni prirastek 6 o/oot vitalni indeks 160
in mortaliteta dojenčkov
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Žal tem pozitivnim spremembam ni vedno in povsod sledila sodobna, načrtna
in samoupravna organiziranost zdravstvene dejavnosti,
ki je ponekod še anahronistična, ker ne zagotavlja celovitega, racionalnega in učinkovitega zdravstvenega varstva. Sedanja samoupravna
organiziranost
zdravstvene
dejavnosti ponekod ni odraz
sprejetih družbenoekonomskih
odnosov. Delovni ljudje in
občani pogosto nimajo možnosti vplivati na učinkovitejše in racionalnejše izvajanje zdravstvenega varstva.
Zato že vrsto let ugotavljamo, da osnovna zdravstvena
služba strokovno-organizacijsko, pa tudi po številčni rasti, ne ustreza več potrebam
in zahtevam družbe, zlasti
glede na spremenjeno obolevnost in zahtevnost prebivalstva. To dejstvo nas opozarja, da se mora zdravstvena
dejavnost v novih samoupravnih odnosih reorganizirati
tako, da bo lahko vse prebivalstvo uveljavljalo zdravstveno varstvo brez dolgih čakalnih dob ih drugih nevšečnosti.
V sedanji organiziranosti
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tudi vpogled v dinamiko do- di krajevne distribucije ter
porazdelitve med bolnišnično
gajanj na tem področju.
Ugotavljanje realnih potreb in izvenbolnišnično zdravstveprebivalstva po zdravstvenem no dejavnostjo. Zato v tabeli
varstvu je najvažnejša in št. 2 prikazujemo številčno
obenem najzahtevnejša na- stanje zdravnikov in drugih
loga zdravstvene politike. Pri zdravstvenih delavcev po potakih analizah je — poleg sameznih zdravstvenih regidobrega poznavanja prebival- jah.
stva in njegove patologije
V osnovni zdravstveni služ— potrebno zlasti poznava- bi primanjkuje predvsem
nje zdravstvenih zmogljivo- zdravnikov, in sicer vseh
sti, pri čemer pa moramo specialnosti. V zadnjih letih
upoštevati kadrovsko in eko- opažamo v tem pogledu celo
nomsko realnost.
stagnacijo in nazadovanje.
Iz naših podatkov je raz- Tako je nastalo med zdravnividno, da se je številčno ki v osnovnem zdravstvenem
razmerje zdravnikov močno varstvu in zdravniki v bolizboljšalo. Tako smo imeli nišnicah veliko številčno neleta 1961 enega zdravnika na sorazmerje. Po mnenju ko1164 prebivalcev, leta 1974 miteja izvedencev svetovne
pa že enega zdravnika na zdravstvene organizacije bi
687 prebivalcev; po dolgoroč- bilo za naše razmere idealno
nem predvidevanju številčne številčno
razmerje
med
rasti zdravstvenih delavcev zdravniki v osnovni zdravpa naj bi imeli leta 1990 stveni službi in zdravniki v
enega zdravnika na 500 prebi- bolnišnicah . 63:37 v korist
valcev.
osnovne zdravstvene službe.
Po oceni izvedencev sve- Tako razporejenost narekuje
tovne zdravstvene organizaci- disperzna naselitev našega
je naj bi bilo idealno številč- prebivalstva, saj je za Slono razmerje med zdravstveni- venijo značilno, da živi 65 °/o
mi delavci z višjo, srednjo in vsega prebivalstva v manjnižjo izobrazbo ter zdravniki ših našel jih in vaseh. Prav
4,5:1. Leta 1973 pa smo imeli ta disperzija pa zahteva, da
pri nas razmerje 3,56:1, in moramo pri organizacijskih
sicer v bolnišnični službi rešitvah upoštevati zahtevo,
4,25:1, v zdravstvenih domo- naj bo zdravstvena dejavnost
vih pa 2,85:1.
"čim bližje prebivalstvu.
Iz podatkov zdravstvenih
Ker osnovna zdravstvena
. organizacij lahko povzame- služba ne mora izpolniti vseh
mo, da se je bolnišnična svojih nalog, prelaga del teh
zdravstvena služba precej bremen na speoialistično
okrepila, medtem ko os- službo; le-ta pa zaradi prenovna zdravstvena služba iz- obremenjenosti, pa tudi drurazito stagnira, zlasti v šte- gih razlogov, prelaga del lavilčni rasti zdravnikov. Zdrav- stnih problemov na superspeniki, ki so diplomirali v le- cialistične enote in tako se
tih od 1968 do 1974, so se znajdemo v absurdni situnamreč pretežno zaposlili v aciji, da so čakalne dobe pri
bolnišnični službi. Slednje superspecialistih rezultat ozinam nazorno pokaže tabela roma posledica »pregrobega
1:
filtra« v specialističnih službah, čakalne dobe pri speciapa posledica »pregroPORAST ŠTEVILA ZDRAVNIKOV V SR SLOVENIJI PO listih
bega filtra« v - osnovni zdravKVALIFIKACIJI IN LETIH (1963 — 1974)
stveni službi. Ob tem pa se
pojavljajo še drugi zelo poZDRAVNIKI
membni razlogi, kot so:
SpeciaSplošna
SpeciaLeto
slaba organizacija dela
lizanti in— neracionalna
VSI
medicina
listi
popisa
izraba delovnega časa na vseh strokov277
611
1.464
626
1963
(41,7)
(15,5) nih ravneh;
(42,8)
(100)
%
— zahtevnost pacientov, ki
576
736
1.081
2.396
1973
uporabijo
razpoložljive
(24,2) možnosti zavsečimhitrejšo
(30,7)
(45,1)
(100)
%
in
640
677*
2.648
1.240
1974
neposrednejšo konsultacijo s
specialisti, čeprav to ni nuj• Za leto 1974 nismo upoštevali specialistov splošne medicine. no potrebno;
— nesorazmerna razporediŠe očitnejše nesorazmerje, posameznih zdravstvenih re- tev zdravnikov in drugega
kot ga vidimo pri številu gijah in znotraj njih. Po- zdravstvenega osebja glede
specialistov in zdravnikov v prečno pride sicer en zdrav- na strokovne in teritorialne
osnovni zdravstveni službi, je nik na 687 prebivalcev, toda potrebe.
Nesorazmerna razporeditev
v neustrezni in neutemeljeni taka poprečja nas lahko zarazporeditvi zdravnikov po vedejo, če ne upoštevamo tu- zdravnikov glede na stro-

se vse bolj zatekamo k najdražji obliki zdravstvenega
varstva — hospitalizacija —
ter k pretiranemu in pogosto neusklajenemu , specialističnemu pregledovanju. To
spet bromii učinkovitost in
smotrnost specialistične in
bolnišnične zdravstvene službe. Pogosto namreč pozabljamo, da stopnja učinkovitosti
izvenbolnišnične zdravstvene"*
službe odločilno vpliva na
zmanjšanje potreb po specialističnem in bolnišničnem
zdravstvenem varstvu. Zato
je potrebno — zlasti zaradi
večje učinkovitosti in rac;o
nalnosti — krepiti osnovno
zdravstveno dejavnost ter
uresničiti strokovno integracijo v zdravstvu. Vse to bo
prispevalo k smotrnejši porabi sredstev za zdravstveno
varstvo ter k bolj enakomerni porazdelitvi kadrov, opreme, publikacij in drugih
zmogljivosti.
Pri obravnavanju kadrovskih razmer v zdravstveni
dejavnosti smo podrobneje
osvetlili le vprašanje razporeditve in obremenitve zdravnikov — nosilcev zdravstvenega varstva, pri katerih je izražena vsa kadrovska problematika v zdravstvu. Seveda
pri tem ne smemo spregledati problematike drugih zdravstvenih delavcev, ki je prav
tako specifična in zahtevna.
Za to informacijo smo skušali zbrati tiste kazalce, ki
bi nam dali zadovoljiva izhodišča za uveljavljanje smotrnejše zdravstvene politike.
Vrednost prikazanih podatkov
je zlasti v tem, da smo jih
zbrali neposredno od zdravstvenih organizacij in s pomočjo redne statistične poročevalske službe. Prikaz dolgoletnih gibanj nam daje
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kovne in teritorialne potrebe
onemogoča enako uživanje
pravic iz zdravstvenega varstva, kar povzroča določeno
diferenciacijo. Posledice so
seveda hude: zdravstvene, socialne, ekonomske in politične. Zato moramo na podlagi
samoupravno dogovorjenega
koncepta zdravstvene politike
zagotavljati uspešnejše razreševanje obstoječe in novo
nastajoče zdravstvene problematike.
Specialistična zdravstvena
služba bi morala skrbeti za
tesno strokovno vez med
bolnišnično in izvenbolnišnično službo, zato predstavlja
določeno funkcionalno povezavo v zdravstvu. Toda,
kljub izrednemu povečanju
števila specialistov, bolniki
le težlio pridejo do njih
zaradi dolgih čakalnih dob
in raznih drugih organizacijskih ovir.
Nekatere specialistične veje. se pravzaprav »despecializirajo« s tem, da se spuščajo na raven zdravnika
splošne prakse ali specialistično — rutinsko ambulanto razglašajo za »super specialistično«.
Iz naših podatkov lahko
razberemo velike razlike v
delovni obremenitvi, tako
med posameznimi regijami,
kot tudi znotraj posameznih
specialističnih vej.
Kadrovski neusklajenosti
se pogosto pridružita še nezadostna strokovna povezava
med zdravstvenimi organizacijami in znotraj njih samih
"ter neracionalno delitev dela
med osnovno, specialistično
in bolnišnično dejavnostjo.
Zato se zdravstvene storitve, pa tudi razne prostorske
in tehnične zmogljivosti večkrat neupravičeno in neutemeljeno ponavljajo. Vse to
vodi do neracionalnega izkoriščanja obstoječih kadrovskih, ubikacijskih, tehničnjh
in materialnih zmogljivosti.
Strokovni kontroli opravljenega dela ne posvečamo ustrezne pozornosti, niti še nima prave družbene vrednosti. Notranja strokovna in
samoupravna delavska kontrola prav tako še nista tako
razviti, da bi dali želene učinke. Zato je potrebno razvijati sistematično
kontrolo
strokovnega dela ter zaostriti osebno, strokovno in politično odgovornost zdravstvenih delavcev, zlasti tistih na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih.
Brez podrobnejših analiz

lahko ugotovimo, da ne moremo zagovarjati tako velikih razlik v obremenitvi, niti med bolnišnično in izvenbolnišnično zdravstveno službo, niti med posameznimi
panogami zdravstvene službe. Razkorak je še večji, če
upoštevamo dejstvo, da se
nekako 85 % vseh bolnikov
zdravi v osnovni zdravstveni službi in da jih le 15 °/'o
pride v bolnišnično zdravstveno oskrbo.
Republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo je v septembru 1973
opravil anketo o številčnem
stanju in zahtevah po novih
kadrih v zdravstvenih organizacijah združenega dela. Iz
rezultatov te ankete lahko
povzamemo, da se zdravstvene organizacije želijo čimbolj približati optimalni kadrovski zasedbi. Tako v
zdravstvenih domovih primanjkuje predvsem zdravnikov, v bolnišnicah pa negovalskega sestrskega kadra.
Skupno primanjkuje 468
zdravnikov in 1969 medicin
skih sester.
Zahteve posameznih zdravstvenih organizacij so pogosto neutemeljene in celo nerealne. Izmed dejstev, ki pogojujejo nove zahteve po
številčnem povečanju zdravstvenih kadrov, moramo omeniti zlasti naslednja: spremenjena patologija prebivalstva zahteva večji obseg in
kvaliteto dela; uvedba 5-dnevnega delovnega tedna precej
povečuje kadrovske potrebe;
vedno večja udeležba žensk
v zdravstvu zahteva večje
število zaposlenih; zahtevnost prebivalstva po kvalitetnejših zdravstvenih storitvah
stalno raste; prehod na enot.
no zdravstveno varstvo za
vse prebivalstvo prav taiko
zahteva več kadra.
Znano je, da je učinkovitost zdravstvenega varstva
odvisna od razpoložljivih materialnih sredstev, od sistema organizacije zdravstvene
dejavnosti ter od kadrov
njihovega števila, klasifikacijske strukture, strokovne
in idejne vzgoje- in izobrazbe—od razporejenosti kadrov med zdravstvenimi regijami oz. med zdravstvenimi
organizacijami in znotraj
njih.
številni nerešeni problemi
so pogosto posledica anahronistične organizacije zdravstvene dejavnosti, umetnih
barier, ki onemogočajo dostop bolnikov do zdravnika;
neustrezne distribucije zdrav-

nikov med osnovno in bolnišnično zdravstveno službo,
med specialisti in zdravniki
splošne medicine ter med
mestnimi središči in podeželjem.
Nesorazmerna koncentracija zdravnikov v bolnišnicah povzroča neracionalne
oblike zdravstvenega varstva,
saj so le-te največji »porabniki« sredstev in kadrov v
zdravstvu; v njih pa se pogosto neutemeljeno ponavljajo storitve in zmogljivosti.
Kljub izrednemu napredku
zdravstvene diagnostike in
terapije, je pri nas hospitalizacija še vedno predolga (na
eno hospitalizacijo odpade
poprečno 16 dni). Poleg tega
je po naših ocenah 10—20 %
bolnikov neutemeljeno hospitaliziranih.
Za našo bolnišnično zdravstveno dejavnost lahko rečemo, da pogosto ne izkorišča
ustrezno svojih zmogljivosti.
Tako obdela en bolnišnični
zdravnik poprečno le enega
novega bolnika na dan, na
zdravljenju pa ima 7,8 bolnikov.
Istočasno
zdravnik
splošne medicine oskrbi poprečno 5,8 bolnikov v eni
delovni uri oz. okoli 40 bolnikov na dan!
Prikaz teritorialne razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v
SR Sloveniji kaže, da razporejenost zdravstvenih delavcev v naši zdravstveni službi
ne ustreza ter da se delovna
obremenitev v zadnjih letih
v poprečju nekoliko zmanjšuje.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Skrb za zdravje vseh delovnih ljudi in občanom sodi
med bistvene elemente zdravstvene in socialne politike.
Uresničevanje zdravstvenega
varstva je neposredno odvisno od koordiniranih akcij
vseh družbenih dejavnikov
— od krajevne skupnosti in
temeljne organizacije združenega dela do delegatske
skupščine.
Če hočejo zdrastvene organizacije delovati kot, funkcionalna celota in se sproti odzivati na vse družbene
procese, zlasti pri usklajevanju posebnih in skupnih interesov delovnih ljudi in
občanov, morajo delovati kot
integralni sistem, ki se usklajuje na samoupravni osnovi, na podlagi družbenih
dogovorov in samoupravnih
sporazumov.
Na temelju vseh teh ugotovitev lahko sklenemo, da

bi bilo potrebno:
— pospeševati razvoj novih družbenoekonomskih in
samoupravnih odnosov v
zdravstveni dejavnosti in v
samoupravnih
interesnih
zdravstvenih skupnostih; — dograditi
konzistenten
integralen sistem zdravstvenega varstva;
— hitreje razvijati tiste oh
like zdravstvene dejavnosti,
ki zagotavljajo racionalnejše
in učinkovitejše zdravstveno
varstvo.
Osnovni ukrepi za izboljšanje organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti
— ob podpori vseh družbe
nih dejavnikov — bi morali
temeljiti na potrebah prebivalstva po kompleksnem
zdravstvenem varstvu ter na
zahtevah družbe po smotr
nem, racionalnem in učinkovitem delovanju zdravstvenih
organizacij.
Na podlagi analize organi
ziramosti in učinkovitosti
zdravstvene dejavnosti z
vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev lahko ugotovimo
naslednje:
1. Zdravstvena dejavnost je
v povojnem obdobju dosegla v kadrovskih, tehničnih,
ubikacijskih in materialnih
zmogljivostih ter v organizacijah svojega delovanja pomemben napredek in dobre
rezultate pri utrjevanju, izboljševanju in ohranjevanju
zdravja delovnih ljudi in občanov.
2. Razvoj med posameznimi zdravstvenimi dejavnostmi ni potekal usklajeno.
Zato . se vedno znova pojavljajo nekateri problemi pri
uresničevanju, enakih možnosti do zdravstvenega varstva,
zaradi česar nastajajo ovire
pri uveljavljanju pravic iz
zdravstvenega varstva, ki
povzročajo negodovanje delovnih ljudi. Te ovire so ponekod posledica nezadostnih
kadrovskih in materialnih
zmogljivosti, pogosto pa tudi
posledica slabe organizacije
dela, neustrezne razporeditve zdravstvenih delavcev in
nesmotrnega izkoriščanja delovnega časa. Ob tem se pojavljajo tudi primeri takšnih
nepravilnosti, ki pomenijo
kršitev kodeksa etike zdravstvenih delavcev ali celo kršitve pozitivne zakonodaje.
3. Za hitrejše uresničevanje novih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih zdravstvenih
skupnostih in zdravstveni
dejavnosti ter za uveljavlja-

nje smotrnejšega, racionalnejšega in učinkovitejšega
zdravstvenega varstva se morajo aktivirati vsi družbeni
dejavniki, ki so odgovorni
in zainteresirani, tako da
bodo imeli vsi delovni ljudje in občani enake možnosti
za zadovoljevanje potreb po
zdravstvenem varstvu.
4. Za razrešitev omenjene
problematike je treba: izpeljati sodobnejšo koncepcijo
strokovnega dela in delitev
dela, tako v osnovnem zdravstvenem varstvu kot med
osnovnim, specialističnim in
bolnišničnim
zdravstvenim
varstvom;' izboljšati organizacijo dela; zagotoviti ustreznejšo razporeditev zdravstvenih delavcev, tako po posameznih strokovnih službah,
kot tudi po zdravstvenih regijah in znotraj njih; uresničiti načelo delitve osebnega . dohodka po delu in rezultatih dela; zagotoviti boljšo delovno disciplino in racionalno izrabo delovnega
časa, pri tem pa zlasti zagotoviti izvrševanje rutinskih nalog pri dajanju zdravstvenih storitev.
Za izboljšanje učinkovitosti
in racionalnosti
zdravstvenega varstva je
potrebno sprejeti naslednje
ukrepe:
1. 'Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela,
organizacijah združenega dela in sestavljenih organizam
cijah združenega dela zdravstvene dejavnosti so dolžni
svoje delo organizirati tako,
da bo delovni čas optimalno
izkoriščen, da bo dosežena
visoka stopnja učinkovitosti,
nadalje uresničena racionalna delitev dela, opuščeno nepotrebno ponavljanje in dupliranje zdravstvenih storitev ter diagnostična in terapevtska polipragmazija in
tako pravočasno zagotovljene prebivalstvu potrebne
zdravstvene storitve. S tem
bo odpravljena večina vzrokov za sedanje nevzdržno
stanje zaradi dolgih čakalnih dob za specialistične
preglede in druge zdravstvene storitve. Organizacijo dela je treba posodobiti in v
ta namen dopolnilno izšolati
potrebne strokovne kadre
ter jih usposobiti za uvajajanje moderne organizacije
dela v zdravstvu.
2. Občinske in regionalne
zdravstvene skupnosti naj:
— izvajajo permanentno nadzorstvo nad organiziranostjo
in učinkovitostjo zdravstvenega varstva ter nad obse-

gom ta kvaliteto zdravstvenih storitev;
— zaostrijo kontrolo nad izvrševanjem delovnih programov in iz njih izhajajočih
pogodbenih obveznosti;
— v skladu z načeli o enakopravnem družbenoekonomskem položaju zdravstvenih
delavcev ukrepajo zoper slabo izkoriščanje delovnega
časa, ekstenzivno zaposlovanje ter druge pojave neracionalnega poslovanja in gospodarjenja zdravstvenih organizacij.
3. Zdravstvena
skupnost
Slovenije naj takoj prične
postopek za sprejetje kadrovskih normativov in regulativov kot enega izmed osnovnih meril za menjavo dela. Kot izhodišče za razpravo naj rabijo kadrovski normativi in regulativi, ki jih
omenjamo v predloženi informaciji.
4. Regionalne in občinske
zdravstvene skupnosti naj
pri izdelavi predlogov programov zdravstvenega varstva in pri uresničevanju
svobodne menjave dela uporabijo kot- eno izmed osnovnih meril kadrovske normative in regulative, ki jih je
sprejela Zdravstvena skupnost Slovenije.
5. Temeljna
organizacija
združenega dela in organizacije združenega dela zdravstvene dejavnosti so dolžne
svoje delovne načrte in razvojne programe izoblikovati
tako, da bodo glede zdravstvenih kadrov usklajeni s
sprejetimi kadrovskimi normativi in regulativi. Le-tem
je treba tudi prilagodita akte o sistemizaciji delovnih
mest.
6. Temeljne
organizacije
združenega dela, organizacije združenega dela in sestavljene organizacije združenega dela zdravstvene dejavnosti, občinske zdravstvene
skupnosti, regionalne zdravstvene Skupnosti in zdravstvene skupnosti. Slovenije
ter Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo naj skupno dosežejo,,
da bo podiplomsko šolanje
ter izpopolnjevanje zdravnikov ter specializacija usmerjena na tista ožja strokovna
področja medicine, ki so najbolj deficitirana. V osnovnem zdravstvenem varstvu
je to predvsem področje
splošne medicine ter medicine dela, v specialističnem
in bolnišničnem zdravstvenem varstvu pa izključno tiste specialnosti, ki so še
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vedno izrazito deficitarne.
7. Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo naj uvede natančno ta
ažurno evidenco zdravstvenih kadrov, tekoče spremlja
uresničevanje
dogovorjene
kadrovske politike ta odobrava le tiste specializacije,
ki bodo ustrezale dejanskim
potrebam, glede na nezasedena delovna mesta, ta bodo usklajene z dogovorjeno
kadrovsko politiko. Republiški komite za zdravstveno
ta socialno varstvo naj okrepi strokovno nadzorstvo tudi nad uresničevanjem dogovorjene kadrovske politike.
8. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
in organizacijah združenega
dela zdravstvenih dejavnosti se naj medsebojno kot
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva dogovorijo
v občinskih ter regionalnih
in republiški zdravstveni
skupnosti o enotni usklajeni
politiki razvoja zdravstvenih
kadrov na osnovi ustreznih
strokovnih podlag, predvsem
pa na osnovi sprejetih kadrovskih normativov in regulativov.
9. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela,
organizacijah združenega dela in sestavljenih organizacijah združenega dela zdravstvenih dejavnosti so si dolžni zagotoviti pogoje za permanentno strokovno izpopolnjevanje ob delu in s tem
nemoteno strokovno rast in
razvoj; zlasti pa je treba te
pogoje zagotavljati zdravnikom v osnovni zdravstveni
službi.
10. Medicinska fakulteta je
ob reformiranju študija dolžna upoštevati dejanske potrebe prebivalstva glede obsega in usmeritve strokovnega znanja zdravnikov in reformirati študij tako, da bodo mladi zdravniki dejansko
usposobljeni za samostojno
praktično delo v osnovni
zdravstveni službi ta k takšnemu delu tudi usmerjeni.
11. Družbenopolitične organizacije, zlasti sindikati, naj
podpro tako zasnovano kadrovsko politiko v zdravstvu
ter s svojih vidikov prispevajo k oblikovanju takšnega
sistema nagrajevanja zdravstvenih delavcev, ki bo ustrezal zastavljeni kadrovski politiki. ■ Zdravniku v osnovni
zdravstveni službi je treba
zagotoviti enak družbeni status, kot ga ima specialist v
bolnišnicah in specialističnih
ambulantah.
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Analiza tekočih gospodarskih gibanj
in izvajanja nalog iz resolucije
o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije v I. 1975

Zavod. SR Slovenije za družbeno planiranje je v sodelovanju z republiškimi sekretariati in komiteji ter
samoupravnimi interesnimi skupnostmi pripravil analizo tekočih gospodarskih gibanj ter izvajanja nalog
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije v letu 1975. Gradivo vsebuje oceno petmesečnih gibanj, težnje v razvoju do konca leta 1975, oceno
izvajanja osnovnih nalog resolucije ter tudi zaključke
in predloge za ukrepanje.
Zaključno poglavje zajema predlog ukrepov, ki so
jih pripravili Zavod SRS za planiranje in pristojni re
publiški sekretariati in komiteji. V nadaljnjih razpravah v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
ter v družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah
se bodo izoblikovala dokončna stališča o teh predlogih
ukrepov.

UVOD
Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 zadolžuje v zaključnem odstavku Izvršni svet . Skupščine
SR Slovenije, da do konca
junija predloži Skupščini SR
Slovenije poročilo o izvajanju ciljev ta nalog iz resolucije.
Predloženo gradivo o teko
čih gospodarskih gibanjih in
izvajanju nalog resolucije je
sestavljeno iz osnovne analize, ki prikazuje globalni razvoj gospodarstva ta družbenih dejavnosti, ter skupne in
splošne porabe v prvih petih
mesecih ter iz posameznih
analiz (separatov), ki obravnavajo nekatere temeljne ci
Ije ta naloge, ki smo jih postavili v resoluciji. Pri pripravi gradiva so sodelovali
poleg Zavoda SR Slovenije
za družbeno planiranje še
Republiški sekretariat za
mednarodno sodelovanje, Republiški sekretariat za industrijo, Republiški sekretariat
za delo, Republiški sekretariat za kmetijstvo, Republiški
sekretariat za finance, Repu-

bliški komite za tržišče in
cene in Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje, Republiški komite za zdravstvo in socialno politiko, Republiški komite za kulturo
in prosveto in Republiški komite za raziskovalno dejavnost ter republiške samoupravne interesne skupnosti
s področja družbenih dejavnosti.
Gradivo je izdelano na podlagi podatkov Službe družbenega knjigovodstva ta Zavoda SRS za statistiko, informacij Zveznega zavoda za
družbeno planiranje, Sekretariata ZIS za spremljanje
gospodarskih gibanj ter drugih virov, kj so bili na razpolago do 25. junija 1975.
1. TEŽIŠČE POLITIKE
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA SR
SLOVENIJE
V L. 1975
Resolucija o družbenoekonomski politiki ta razvoju
SR Slovenije za leto 1975,

kot najširši dogovor o skupnih nalogah samoupravnih
nosilcev razvoja v republjki,
postavlja skladno z dogovorjenimi cilji skupne politike
ekonomskega in socialnega
razvoja SFR Jugoslavije v letu 1975 težišče politike družbenoekonomskega razvoja na:
— nadaljnje uveljavljanje
samoupravljanja na vseh področjih združenega dela,
— dinamično gospodarsko
aktivnost na kvalitetnih osno
vah,
— zaustavljanje nadaljnjega naraščanja inflacije,
— zmanjšanje nesorazmerja med uvozom in izvozom,
— povečanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva,
— obvladovanje vseh oblik
porabe v okviru razpoložljivih sredstev,
— izvajanje prednostnih
nalog na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
— hitrejši razvoj manj raz.
vitih območij.
Za uresničitev teh ciljev in
nalog je bilo treba sprejeti
ustrezne predpise in druge
ukrepe v okviru družbenopolitičnih skupnosti; osnovna
metoda usmerjanja razvoja
pa bi moralo biti družbeno
dogovarjanje in samoupravno
sporazumevanje.
2. OSNOVNE
ZNAČILNOSTI
RAZVOJA V SR
SLOVENIJI IN
SFRJ V PRVIH
PETIH MESECIH
1975. L.
Razpoložljivi podatki o gospodarskih gibanjih v prvih
petih mesecih letošnjega leta
kažejo, da razvoj le delno
poteka v skladu z dogovorjenimi nalogami v resoluciji in
da se nekatere osnovne tendence postopno poslabšujejo.
Na to opozarjajo zlasti naslednje ugotovitve:
— stopnja rasti industrijske proizvodnje postopno
upada in je bila proizvodnja
v maju le še za 4,7 odstotka
višja kot v istem mesecu lanskega leta. Raven industrijske proizvodnje v prvih petih mesecih pa je še vedno
za 8,6 odstotka višja kot v
istem obdobju lanskega leta,
talco v SR Sloveniji kot v
celotni SFRJ;
— nadaljnja rast zaposlenosti znatno iznad predvidevanj

(porast v prvih petih mesecih glede na isto obdobje
lanskega leta za okoli 5,5 odstotka v SR Sloveniji,, v
SFRJ v štirih mesecih za
okoli 5,4 odstotka).
— Močno poslabševanje odnosov med izvozom in uvozom blaga (v SR Sloveniji
je v prvih petih mesecih
vrednost izvoza le za 2,8 odstotka višja kot v istem obdobju lanskega leta, samo v
maju pa je celo za 6,8 odstotka nižja kot v maju lanskega leta; nasprotno pa je
v prvih" petih mesecih vrednost uvoza blaga višja za
22,5 odstotka; podobna, čeprav nekoliko bolj ugodna
so gibanja v celotni SFRJ:
v prvih petih mesecih je
vrednost izvoza povečana za
8,1 odstotka, vrednost izvoza
pa za 14,8 odstotka),
— raven plačil za investicije v osnovna sredstva je v
prvih petih mesecih v SR
Sloveniji za 47 odstotkov in
v SFRJ v štirih mesecih za
49 odstotkov višja kot v
istem obdobju lanskega leta
z izrazito tendenco upadanja
(v maju so bila v SR Sloveniji ta izplačila le za 33,3
odstotka višja kot v maju
lanskega leta),
— struktura investicij se
glede na resolucijo prepočasi spreminja v korist infrastrukturnih in prioritetnih
dejavnosti,
— priliv sredstev za skupno in splošno porabo se realizira iznad predvidene dinamike, zlasti pri tistih samoupravnih interesnih skupnostih, ki združujejo sredstva
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela,
— realni osebni dohodki na
zaposlenega rastejo v skladu
s predvidevanji za 2 — 3 od.
stotne točke počasneje od
produktivnosti dela in so v
prvih treh mesecih v SR Sloveniji za 1,5 odstotka višji
lanske;kot v istem obdobju
1
ga leta,
.
— nadaljnja, čeprav nekoliko počasnejša rast cen, zlasti cen na drobno in življenjskih stroškov (od decembra
1974 do maja 1975 so se ce.
ne pri industrijskih proizvajalcih povečale v SR Sloveniji za 7,4 odstotka" in v celotni SFR Jugoslaviji za 7,1
odstotka; cene na drobno so
se povečale za 9,3 odstotka v
SR Sloveniji in 10,1 odstotka v SFR Jugoslaviji, življenjski stroški pa za 10,4 odstotka v Sloveniji ter 10,9
odstotka v celotni Jugoslaviji).

2. 1. Gospodarska
rast,
zaposlenost,
produktivnost dela
Osnovne smernice resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v letu 1975 nakazujejo nadaljnjo
visoko dinamiko gospodarske
rasti, pri čemer naj bi porasel družbeni proizvod za S 6,5 odstotka, od tega v industriji za 7 odstotkov.
Odločilen vpliv na našo gospodarsko rast ima gibanje
industrijske proizvodnje, ki
ustvarja okoli 45 odstotkov
družbenega proizvoda v druž.
benem sektorju gospodar
stva. Industrijska proizvod

nja je v prvih štirih mesecih kazala, v veliki meri na
račun večanja zalog, nagel
vzpon in se je glede na enako obdobje lanskega leta povečala za 9,6 odstotka. V maju mesecu pa je trend rasti
padel — proizvodnja je bila
le za 4,7 odstotka večja kot
v istem mesecu lanskega leta, v prvih petih mesecih pa
za 8,6 odstotka glede na ena.
ko obdobje v letu 1974. Tako
gibanje proizvodnje je zaradi padanja izvoza (fizični obseg izvoza je bil v mesecih
januar —» maj za okoli 20
odstotkov manjši kot v istem
obdobju preteklega leta) in
manjše prodaje na domačem
trgu. Ta je padla zaradi stagnacije kupne moči prebivalstva in zaradi prepočasnega
prilagajanja delovnih organizacij novim tržnim razmeram.

GIBANJE INDUSTR. PROIZVODNJE.ZALOG GOTOVIH
PROIZVODOV IN ZAPOSLENIH V INDUSTRIJI.

1971

1972

Kljub tendenci padanja rasti proizvodnje, pa je še vedno prisotna visoka stopnja
zaposlovanja, saj je bilo število zaposlenih v prvih petih
mesecih letos za 5,2 odstotka večje kot v enakem obdobju lani. Zaradi tega je
produktivnost dela vse počasneje rasla in je v obdobju januar — maj glede na
iste mesece preteklega leta,
dosegla rast 3,2 odstotka (lani v enakem, obdobju 6,2 odstotka).
Zaloge izgotovljenih izdelkov v industriji vedno bolj
naraščajo. V maju so bile
zaloge končnih izdelkov kar
za 34 odstotkov večje kot v
istem mesecu lani: pri tem
so se zlasti povečale zaloge
predmetov za široko porabo
(40 odstotkov) in "reprodukcijskega materiala (35 odstotkov). Izrazito naraščajo zaloge proizvodov bele tehnike,
televizorjev, pohištvene indu
stri je. barvne metalurgije, pa
tudi papirne in gumarske in-

1973

137«

1375

dustrije. Eden od glavnih
vzrokov porasta zalog je padanje izvoza, ki. pa ni le posledica recesije v svetu, temveč v občutni meri tudi posledica drage proizvodnje, ki
ni konkurenčna na zunanjem
trgu. Za to je več vzrokov,
med njimi so vsekakor viso.
ke cene surovin in reprodukcijskega materiala na domačem trgu, visoke družben?
dajatve in nizka produktivnost v primerjavi z razvitim
svetom.
Tudi slabšanje oskrbe z
uvoženim
reprodukcijskim
materialom, bodisi zaradi
uvoznih omejitev ali pa zaradi pomanjkanja obratnih
sredstev, bo zlasti v prihodnjih mesecih vse bolj zaviralo rast industrijske proizvodnje
Iz vseh teh vzrokov pred,
videvamo v prihodnjih mesecih zmanjšanje rasti in industrijske proizvodnje; vložiti
bo treba velike napore, da bi
se v vsem letu približali stop.
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nji rasti fizičnega obsega proizvodnje za 7 odstotkov, kot
je predvideno v resoluciji.
V kmetijstvu se je v prvih
petih mesecih dvignila proizvodnja le za 2,5 odstotka glede na januar — maj preteklega leta, kar je pod planskim predvidevanjem. V tem
zlasti zaostaja rastlinska proizvodnja, ki je dosegla rast
komaj od 1 do 2 odstotka,
medtem ko se je živinorejska proizvodnja dvignila za
2,5 — 3 odstotke. Pozitivno
za nadaljnji razvoj je, da se
stalež živine ohranja. Kmetijska proizvodnja se postopoma vsklaja s potrebami
domačega trga, izvoz zlasti v
dežele v razvoju pa oživlja
Cene mleka in mesa so popravljene, kar naj b: vplivalo na izboljšanje obsega
in rentabilnosti živinorejske
proizvodnje.
V gozdarstvu kljub ugodni
trimesečni realizaciji tržne
proizvodnje predvidevanja za
leto 1975 ne bodo ostvarjena.
Na osnovi petmesečne analize • predvidevamo, da se bo
sečnja gibala na lanskoletni
ravni. Vzrok zmanjšani proizvodnji je v založenosti le
sno-predelovalnib kapacitet z
lesom listavcev. V strukturi
gozdnih sortimentov zaostaja
predvsem proizvodnja jam
skega lesa iglavcev, drogov in
gradbenega lesa iglavcev ter
hlodov za furnir in luščenje.
Za leto 1975 je značilen porast sečnje celuloznega lesa
tako listavcev, kakor iglavcev in predvidevamo do konca leta 1975 boljšo oskrbo celulozne in papirne industrije
Vrednost opravljenih del v
gradbeni dejavnosti je v prvih petih mesecih za 77 odstotkov, število efektivnih ur
pa za 12 odstotkov višje glede na enako obdobje preteklega leta. Tako visok porast
vrednosti opravljenih del, gle
de na izvršene efektivne ure
je v glavnem posledica višjih
cen in le v manjši meri rezultat večje produktivnosti.
V preteklem letu je bilo
zgrajenih okoli 13.500 stanovanj. V prvem tfomesečju
letos Je bilo zgrajenih za 28
odstotkov več stani-vanj kot
v prvem tromesečju lanskega
leta, število nedokončanih
stanovanj pa se je povečalo
za 24 odstotkov. Vse to kaže, da bo možno realizirati
postavljeni plan gradnje
26.000 stanovanj, če bo preskrba s cementom in beton
skim železom urejena tn narejeni ustrezni premiki pri
zaključnih delih, ki so še ved20

no eden od poglavitnih problemov v gradbeništvu.
Razvoj prometne dejavnosti po panogah je različen:
železniški potniški promet
upada, avtobusni raste; v
vseh panogah pa zelo hitro
raste prevoz blaga. V PTT
prometu upadajo tradicionalne poštne storitve, rastejo pa
brzojavne in telefonske storitve. Glede na upadanje gospodarske aktivnosti v drugih dejavnostih, s katerimi
je promet tesno povezan, se
bo v drugi polovici leta po
ocenah postopno zmanjševala
tudi stopnja rasti prometa.
Rast prometa trgovine na
drobno in debelo nazaduje.
Zmanjšano povpraševanje ob
ostrejših pogojih potrošniškega kreditiranja je povzročilo
upadanje prometa zlasti v
maloprodaji (— 4,4 odstotka); pojemajoča konjunktura,
v gospodarstvu pa se odraža
tudi v nizki stopnji rasti gro
sističnega promete (1,6 odstotka).
V kolikor se ne bo oživilo
domače povpraševanje, oziroma potrošnja prebivalstva in
pospešilo vsebinsko preoblikovanje odnosov med trgovskimi in proizvodnimi orga
nizacijami preko praktičnih
rešitev v samoupravnih sporazumih, bo težko uresničiti
predviden razvoj trgovine na
drobno m debelo v ietu 1975.
V turističnem prometu se
še nadalje zadržujejo trendi,
ki so bili značilni za prete
klo leto; naraščajo domače,
padajo pa tuje prenočitve
Zaradi slabe zimske sezone se
je v prvih štirih mesecih,
glede na isto obdobje lanskega leta, zmanjšalo število
prenočitev gostov iz ZDA za
34 odstotkov, iz Avstrije za
13 odstotkov, iz Italije za 8
odstotkov, iz Nizozemske za
58 odstotkov, iz ZRN za 3
odstotke in iz švedske za 33
odstotkov. Hkrati se je de
vizni pritok zmanjšal za 29
odstotkov.
Ocenjujemo, da se bo do
konca tega leta glede na leto 1974 povečalo število prenočitev za okoli 6 odstotkov,
devizni pritok pa bo porastel
za okoli 10 odstotkov.
Živahna gospodarska aktivnost v industriji, pa tudi v
gradbeništvu in drugih dejavnostih vpliva na nadaljnje
naraščanje zaposlenosti v
družbenem sektorju, ki je v
prvih petih mesecih za 5,5
odstotka višja kot v istem
obdobju lanskega leta; v resoluciji pa je bilo predvide
no, da se bo število zaposle

nih povečalo za 3 odstotke.
Kljub pričakovani umirjeni
rasti zaposlenosti v naslednjih mesecih bo po grobih
ocenah število zaposlenih v
vsem letu za okoli 5 odstotkov višje kot v letu 1974.
Visoko rast zaposlenosti so
pogojevala v začetku leta še
ugodna gospodarska gibanja
in živahna investicijska dejavnost. Osnovni vzrok viso
ke rasti je iskati v obstoječi
strukturi delovnih mest, (približno 55 odstotkov delovnih
mest zahteva delavce ozkih
strokovnih profilov-*, kar ob
ugodni konjunkturi pov.zrofia hitrejšo rast zaposlenosti.
Hitreje od povprečja narašča število zaposlenih v celot
ni severovzhodni Sloveniji, ki
vključuje večino manj razvitih območij v SR Sloveniji;
pod republiškim povprečjem
pa raste zaposlenost v ljubljanski, kranjski, novogoriški
in koprski skupnosti za zaposlovanje.
Visoka gospodarska rast je
kljub visoki rasti zaposlenosti vplivala, da je bila v pr
vih petih mesecih produktivnost dela v industriji, merje
na s fizičnim obsegom pro
izvodnje na zaposlenega, za
3,2 odstotka višja. Umiritev
gospodarske rasti v nasled
njih mesecih bo pomenila,
zaradi preobsežnega zaposlovanja novih delavcev koncem
leta 1974 in v začetku leta
1975, bistveno poslabšanje do
sedaj še ugodnih razmerij v
gibanju produktivnosti dela.
Po grobih ocenah računamo,
da se bo v letu 1975 v gospodarstvu družbenega sektorja produktivnost povečala
z 1 — 2 odstotka, medtem ko
je bila v resoluciji predvidena rast produktivnosti dela za 3 — 4 odstotke.
2. 2. Gospodarski
položaj
v svetu
in tendence
v razvoju
Ekonomska politika zahodnih držav je bila v letu 1974
usmerjena predvsem v omejevanje inflacije in Je vsebovala elemente gospodarske
recesije in s tem povezanega povečevanja nezaposlenosti. Prvi podatki o gibanju
cen v začetku leta 1975 kažejo. da je bila ta politika
uspešna, saj se je stopnja
naraščanja cen znatno zmanjšala v večini držav OECD

zlasti v Italiji, ki je v petih
mesecih od decembra do
aprila uspela znižati inflacijsko stopnjo od 26 odstotkov
letno na 13 odstotkov; v
Franciji znaša stopnja naraščanja cen okoli 10 odstotkov, v ZR Nemčiji 5 — 6
odstotkov; v ZDA2 se je
inflacijska stopnja znižala od
15 odstotkov letno na okoli 7
odstotkov. Izboljšujejo se tudi razmerja v plačilni bilanci v večini držav. Čeprav kažejo konjunkturi testi, da se
je konjunkturna Klima nehala poslabševati, pa se ocenjuje, da bo recesija težja, kot
je bilo predvideno, zlasti v
ZDA, kjer je nezaposlenost v
aprilu dosegla že skoraj 9
odstotkov, pa tudi v drugih
državah (Nemčija, Francija,
Italija) gnaša stopnja nezaposlenosti okoli ali preko 4
odstotke.
Večina držav je že spremenila svojo ekonomsko politiko v smeri oživljanja gospodarske rasti. Ukrepi monetarne politike (zmanjšanje
obrestne mere) ter naraščajoči deficiti v vladnem proračunu naj bi stimulirali investicijske odločitve, ki bi
pripeljale do ponovnega za
gona gospodarstva. Tudi povečanje kupne moči prebivalstva preko davčne reforme (v ZR Nemčiji) naj bi
prispevalo k oživitvi gospodarstva. Ker pa je položaj
zelo podoben v večini zapadnih držav, ni mogoče pričakovati oživitve proizvodnje
na račun izvoza. Ocene strokovnjakov so zelo enotne v
tem, da bo do oživitve proizvodnje prišlo šele v letu
1976.
2. 3. Zunanjetrgovinska
menjava
Eno izmed osnovnih težišč
Resolucije o družbeno-eko
nomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1975 je
zaustavljanje neugodnih tendenc v zunanjetrgovinski menjavi in v plačilni bilanci
države. Da bi se izboljšali
odnosi v blagovni menjavi
SR Slovenije s tujino, je bilo zato v Resoluciji predvideno, da se bo v letošnjem
letu realni obseg izvoza bla.
Vir podatkov:
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ga povečal za okoli 10 odstotkov (oziroma vrednostno
za okoli 21 odstotkov) in bo
tako predstavljal poleg investicij v / osnovna sredstva
osnovni faktor predvidene
gospodarske rasti. Istočasno
pa naj bi se realni obseg
uvoza blaga povečal le za
okoli 4 odstotke (oziroma
vrednostno za okoli 14 odstotkov). Pri tem naj bi se
v letošnjem letu izboljšala
tudi regionalna usmerjenost
gospodarskih odnosov Slovenije s tujino v smeri njihove
večje diverzifikacije in pove
čanja deleža držav v razvoju.
Dejanska gibanja na področju zunanjetrgovinske menjiave pa kažejo izrazito odstopanje od predvidenih razmerij, predvsem glede gibanja izvoza, pa tudi na strani

Rezultati takšnih gibanj se
kažejo v porastu deficita v
blagovni menjavi s tujino v
Sloveniji za okoli 48 odstotkov (v SFRJ pa za 51 odstotkov), Visokega tekočega
deficita v blagovni menjavi
(v SRS okoli 5,5 milijard deviznih din, v SFRJ pa okoli
27,1 milijard deviznih din) ni
možno niti približno pokrivati z neto deviznimi dohodki
storitvenih dejavnosti.
Zmanjšanje osebne potroš
nje v zahodnih državah vpliva na upadanje deviznih dohodkov od turizma (po po-

uvoza. Naša zunanjetrgovinska blagovna menjava se v
letošnjem letu odvija v precej neugodnih in bolj zapletenih mednarodnih ekonom
skih odnosih, kot smo jih
predvidevali ob pripravljanju
osnov
družbenoekonomske
politike v letošnjem letu
Skupni izvoz blaga se je v
prvih petih mesecih letos v
primerjavi z istim obdobjem
lani nominalno povečal le za
2,8 odstotka (v celotni Jugoslaviji za 8,1 odstotka), v
mesecu maju pa je bila vrednost izvoza celo za 6,8 od
stotka nižja kot v istem me
secu lani. Vrednost uvoza
blaga pa se je v prvih petih
mesecih letos glede na isto
obdobje lani povečala za 22,5
odstotka (v celotni Jugoslaviji pa za 14,8 odstotka).

datkih NB Slovenije so bili
v prvih petih mesecih v SRS
za 20 odstotkov nižji kot lani), zmanjšana investicijska
aktivnost pa v manjši meri
zaposluje naše gradbeništvo
pri delih v tujini. Bistveneje
se je v tem času povečal le
priliv na deviznih računih občanov (za okoli 32 odstotkov).
V okviru skupnega izvoza
biaga se je vrednost izvoza
industrijGkih izdelkov, ki
predstavlja preko 92 odstot
kov celotnega izvoza v prvih

petih mesecih letos povečala
za 3,6 odstotka, pri čemer
industrija kot osnovni nosi
lec izvozne aktivnosti v zad
njih mesecih celo absolutno
zmanjšuje obseg svojega izvoza. Izvoz kmetijstva je že
od lanskega leta dalje v upadanju, predvsem zaradi še
vedno zaprtega tržišča EGS

za izvoz mesa in živine, izvoz lesa pa vse bolj onemogočajo visoke domače cene.
Podatki o gibanju realnega
obsega zunanjetrgovinske menjave v letošnjem letu kažejo še mnogo bolj neugodna
razmerja med rastjo izvoza,
uvoza in industrijske proizvodnje:

1973
—=
1972
Industrijska proizvodnja
Realni obseg tzvoea blaga*
v tem: industrijsko blago*
Realni obseg uvoza blaga*
v tem: reprodukcijski
material*

6,6
9
14
21
17

stopnja rasti v %
jan.-maj
1975 -; 1975——
1874
1974
1973 resolucija jan.-mai
1974
ocena
7
8,6
11,4
10 —13
—4
—5
— —14
5
8
4
8

—

t Ocenjeno na osnovi porasta vrednosti izvoza in uvoza v
SRS ter porasta izvoznih in uvoznih cen za SFRJ. Podatki
o gibanju fizičnega obsega izvoza in uvoza pa za leto 1975
kažejo še nekoliko manj ugodna razmerja.
Gornja razmerja v giba, nih dežel pa z zaostreno
njih opozarjajo, da so se od- konkurenco zahodnih držav,
nosi med proizvodnjo in iz- ki skušajo s pospeševanjem
vozom v letošnjem letu bi- izvoza zmanjšati deficit v
stveno poslabšali. Vzroke za svojih plačilnih oilancah.
takšna gibanja v zunanjetr
Poleg teh zunanjih vzrogovinski menjavi moramo na kov pa na zaostajanje izvoeni strani iskati v neugodnih za našega blaga močno vplimednarodnih
ekonomskih va tudi poslabševanje konodnosih, ki vplivajo tudi na kurenčne sposobnosti našega
razvoj naše blagovne menja- gospodarstva na tujih trgih
ve s tujino. Razvite industrij zaradi bistveno višje ravni
ske dežele se v pogojih go domačih cen v primerjavi z
spodarske recesije borijo s zunanjimi cenami, preobreproblemi rastoče nezaposle- menjenosti izvoznega gosponosti, inflacije in deficita v darstva z raznimi dajatvami
plačilnih bilancah, kar jim ter nerealnega tečaja dinarja.
narekuje sprejemanje ukreVečjo usmerjenost naše
pov za večje stimuliranje do- proizvodnje v izvoz ovirajo
mače proizvodnje predvsem tudi nekateri subjektivni fak.
preko omejevanja uvoza in torji, kot so slaba kadrovska
stimuliranja izvoza. V pogo- struktura, slaba organizirajih zmanjševanja domačega nost gospodarstva, neenoten
povpraševanja v teh deželah nastop na tujih tržiščih, neuin umirjanja cen osnovnih
organizacija zunanjesurovin na svetovnem trgu strezna
trgovinske mreže in podobno.
se zato naši izvozniki na tr
Globalna primerjava gibažiščih teh dežel srečujejo s
težavami, ki nastajajo zara- nja cen industrijskih proizvodi zaščitnih ukrepov razvitih dov, ki jih naše gospodarzahodnih dežel v smeri ome- stvo dosega v izvozu in cen
jevanja uvoza, na tržiščih de- na domačem trgu nam daje
žel v razvoju in socialistič- naslednjo sliko:
— stopnja rasti v %
1974 jan.—april 1975
1973 jan.—april 1974

Porast povprečnih izvoznih cen
za industrijske proizvode*
37
22
Porast cen proizvajalcev
industrijskih proizvodov
33,8
44,1
Porast cen na drobno za industrijske
proizvode na domačem trgu
30,7
.34,5
* Podatki veljajo za celotno Jugoslavijo, ker republiška statistika teh podatkov ne spremlja.
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Podatki jasno kažejo na bistveno poslabšanje položaja
industrije na zunanjih trgih
v letošnjem letu. če je industrija v lanskem letu še imela spodbudo za izvoz v višjih zunanjih cenah, pa v letošnjem letu te spodbude
prav gotovo nima. V sklopu
bazične industrije samo kemična in nekovinska industrija dosegata nekoliko višji porast vrednosti izvoza, fizični obseg izvoza pa tudi v
teh dveh panogah stagnira.
Zaradi višjih domačih cen v
primerjavi z izvoznimi močno nazaduje izvoz proizvodov
barvaste metalurgije črna
metalurgija pa usmerja proizvodnjo na domači trg kljub
ugodnim pogojem za plasma
v tujini, kar je z ozirom na
domače potrebe razumljivo .
V okviru predelovalne indu
strije pa v letošnjem letu samo elektroindustrija uspeva
izkoristiti, porast zunanjih
cen, s tem da svojo proizvodnjo pomembneje preusmerja v izvoz, za vse ostale predelovalne panoge pa so
se zunanji pogoji tako zaostrili, da njihov izvoz letos
bolj 'ali manj intenzivno nazaduje. Najbolj občutno so
neugodna razmerja med gibanjem domačih in zunanjih
cen prizadela tradicionalne
izvozne panoge — lesno in
dustrijo, usnjarsko in obut
veno industrijo ter tekstilno
industrijo. Te panoge tudi
najbolj občutijo upadanje
potrošnje na zahodnih trgih
in zapiranje tržišč zaradi recesije.
Pri uvozu blaga pa je za
slovensko gospodarstvo zna
čilno, da v letošnjem letu
ustvarja bolj dinamično rast
kot ostali predeli države in
kot je predvideno z Resolu
cijo. Zlasti hitro narašča
vrednost uvoza investicijske
opreme, ki je delno namenje
na prioritetnim panogam. V
prvih petih mesecih je bila
le-ta za 72,8 odstotka večja
kot v istem obdobju lani.
Njen delež v skupnem uvozu blaga v letošnjem letu narašča in je dosegel preko 23
odstotkov. Tako visok uvoz
opreme je predvsem rezultat
izredno visoke investicijske
aktivnosti.
Vrednost uvoza reproduk
cijskega materiala se je v petih mesecih letos glede na
isto obdobje lani povečala za
13,6 odstotka, realni obseg
uvoženih repromaterialov pa
je v tem obdobju stagniral.
vendar kljub temu uvoz reprodukcijskega materiala še
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vedno predstavlja preko 66
odstotkov celotne vrednosti
uvoženega blaga v Sloveniji.
Uvoz predmetov za široko
potrošnjo se je v prvih petih mesecih letos povečal
vrednostno le za 5,6 odstotka, realno pa smo uvozili za
okoli 20 odstotkov manj potrošnega blaga kot v ■ istem
obdobju lani. Na to je vplivalo zlasti zmanjšanje uvoza
hrane zaradi ugodne kmetijske letine v lanskem letu,
pa tudi zmanjšanje uvoza večine drugih potrošnih dobrin
industrijskega izvora
Za regionalno usmerjenost
naše republike je značilne
predvsem občutno upadanje
izvoza v razvite zahodne
države. Vrednost izvoza v te
države, ki so naši največji
zunanjetrgovinski
partnerji
(njihov delež v skupnem izvozu blaga predstavljajo letos okoli 56 odstotkov) je
bila v petih mesecih letos
kar za 15,3 odstotka nižja
kot v istem obdobju lani (fizični obseg izvoza pa je bil
po oceni za najmanj 25 od
stotkov nižji. Nasprotno pa
se uvoz iz teh držav še vedno relativno najhitreje povečuje. V prvih petih mesecih
letos je bil. po vrednosti za
okoli 20,5 odstotka višji kot
lani. Posledica takšnih gibanj je nadaljnja rast deficita s temi državami, ki se
je v prvih petih mesecih povečal kar za 54 odstotkov.
Menjava s socialističnimi
deželami se v letošnjem letu
relativno močno krepi. Izvoz
v te dežele se je v petih mesecih povečal vrednostno kar
za 53,6 odstotka, uvoz iz teb
držav pa za 38,6 odstotka.
Ker je vrednost izvoza ne
koliko večja od uvoza
ustvarjamo v menjavi š temi deželami celo manjši su
ficit. Delež izvoza in uvoza
iz teh držav v skupni blagov
ni menjavi SRS se je pove.
čal in znaša pri izvozu 34,4
odstotka, pri uvozu pa 13,2
odstotka.^
Povečuje se tudi menjava
z deželami v razvoju in to
pri izvozu za 11,2 odstotka,
pri uvozu pa za 12,9 odstotka. Pri izvozu se je delež teh
držav nekoliko povečal in
znaša 9,S odstotka, pri uvozu pa znaša okoli 5,1 odstotka.
Prikazana gibanja na področju odnosov v blagovni
menjavi Slovenije s tujino torej kažejo na bistveno po
slabšanje v letošnjem letu in
na močno odstopanje od
predvidevanj Resolucije za

leto 1975. Glede na to, da se
recesija v svetu še nadaljuje in da lahko računamo s
ponovnim oživljanjem gospodarske aktivnosti v zahodnih
državah šele v letu 1976, tudi do konca letošnjega leta
ne moremo računati na iz
boljšanje pogojev za hitrejše
naraščanje našega izvoza.
Zmanjševanje Konkurenčnosti našega izvoza in omejevanje uvoza v industrijsko
razvitih zahodnih državah
vplivata na absolutno zmanjševanje priliva naročil za izvoz, kar kaže, da bomo
kljub sprejetim ukrepom v
prihodnjih mesecih le z maksimalnimi napori mogli za
gotoviti večjo rast izvoza.
Zaradi navedenih razlogov
je v danem položaju nemogoče dati številčno oceno o
gibanju izvoza in uvoza do
konca leta. Položaj le aamreč negotov tako oa zuna
njem kot na notranjem trži
šču. Poleg tega danes tudi še
ni mogoče oceniti delovanja
novosprejetih ukrepov v smeri skladnejšega gibanja izvoza in uvoza. Vendar kažejo
vsa dosedanja gibanja, da je
položaj na tem področju iz-

redno pereč in da je treba
čimprej sprejeti ustrezne dodatne ukrepe, predvsem v
smeri pospeševanja izvoza.
2. 4. Investicije
v osnovna
sredstva
Čeprav se stopnja rasti izplačil za investicije v osnovna sredstva iz meseca v mesec zmanjšuje, so investicije
tudi po predhodnih podatkih
za pet mesecev še vedno najpomembnejši generator gospodarske rasti. Izplačila za
investicije v osnovna sredstva so v prvih petih mesecih za 47,3 odstotka višja
kot v istem obdobju lanskega leta. Predvidevamo, da
bo ta stopnja rasti v prihodnjih mesecih še nadalje spadala, in bo v vsem letu znašala po oceni okoli it odstotkov, torej nekoliko več
kot je ocenjeno povečanje
družbenega proizvoda. Ob visoki rasti cen gradbenih storitev, ter investicijske opreme ocenjujemo, da bo realna rast izplačil za investicije
znašala okoli 8 odstotkov.

GIBANJE INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA
N KREDITOV ZA OBRATNA SREDSTVA

1971

1972

Dosedanje informacije o
investicijah niso omogočale
vpogleda v strukturo investicijskih plačil. Za >bdobje
štirih mesecev
pa je izvršen
pregled3 investicijske pora-

3
Realizacija izplačil na podlagi
tablogramov SDK: R-l (Poročilo
o spremembah na žiro ln drugih
računih), IN-1 (Poročilo o porabi
za investicije iz sredstev koristnikov družbenih sredstev) ter IN-K-1
(Poročilo o investicijskih kreditih.
v uporabi).

1973

1974

1975

be po področjih in delno tudi po panogah, kar omogoča
tudi oceno izplačil za investicije v infrastrukturo in
druge prioritetne dejavnosti.
Dokončni podatki (za obdobje šestih mesecev) bodo znar
ni v začetku septembra, ko
bo obdelana polletna tehnična struktura izplačanih investicij.
Rast investicijske potrošnje
po področjih kaže, da gospodarske investicije rastejo hitreje od negospodarskih, kot
kaže naslednja tabela:

Struktura
I.—IV.
1974.
100,0
67,9
33,1

Skupaj investicije
— gospodarske
— negospodarske
V okviru negospodarskih
investicij rastejo zlasti investicije državnih organov in
družbenih služb (indeks 152),
nekoliko počasneje pa investicije v kulturno-socialno dejavnost (indeks 138) ter v
stanovanj sko-komunalno dejavnost (indeks 145).
Predložene spremembe zakona o polaganju depozita za
negospodarske in neproizvodne investicije bodo tako
zaradi povečane višine depo
žita kot tudi oženja spiska

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina in gostinstvo
Obrt
Skupaj gospodarske
investicije

v%
I,—IV.
1975
100,0
69,7
30,3

InćtaKS
I.—IV. i975
I,—IV. 1974
151,9
155,9
143,5

olajšav v začetnem obdobju
zavrle rast novih investicij
na teh področjih, medtem
ko bodo potrebni za dolgoročnejšo usmeritev tovrstne
strukture še drugi ukrepi.
V strukturi gospodarskih
investicij se kaže povečanje
deleža industrije in prometa
(zaradi vlaganj v energetsko
in prometno infrastrukturo),
znižuje pa se udeležba gradbeništva, trgovine in gostinstva. Strukturo gospodarskih
investicij po področjih kaže
naslednja tabela:

Struktura
I.—IV.
1974
53,2
6,3
U
6,9
16,1
13,4
3,0

v %
I.—IV.
1975
54.2
5,9
1,0
5,5
19,9
11.3
2,2

Indesks
I.—IV. 1975
I,—IV. 1974

100,0

100,0

155,9

V resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije za leto 1975 je
bilo na osnovi ie spreietih
odločitev in začrtanih programov predvideno, da se bo
povečal delež investicij v in

1583
144.4
123,9
124.5
193,3
132,2
118,0

frastrukturo v gospodarskih
investicijah na okoli 40 odstotkov. Ocena strukture izplačil za investicije pa kaže
v prvih štirih mesecih naslednjo sliko:

— struktura v Vn
I.—IV
Ocena
Predvideno
1974 I.—IV. 1975 za leto 1975
Gospodarske investicije
Infrastruktura
— energetika
— promet
— vodno gospodarstvo
Udeležba infrastrukturnih
investicij v celotnih gospodarskih investicijah sicer ra
ste, vendar znatno počasneje
od predvidevanj. Glede na
odstopanja pri izvajanju resolucije (manjši izvoz od
predvidenega, višja inflacija)
je nujno podvzeti selektivne
napore v smeri racionalnejše
izvedbe infrastrukturnih investicij,. možnih substitucij
in eventuetnih prolongacij.
Hkrati zahteva sedanje sta
nje takojšnje ukrepe na po

100,0
16.1
6,6
9,1
0,4

100,0
23,4
10,9
12,1
0,4

100,0
39,4
23,8
15,0
0,6

dročju združevanja sredstev
v samoupravnih interesnih
skupnostih za elektrogospodarstvo, železniški in luški
promet, cestno gospodarstvo
ter nafto in plin. Pri proučevanju možnosti4 za združevanje sredstev v okviru samoupravnih sporazumov, ozi• Analizo nezagotovijenih sredstev in možnosti za pokrivanje
infrastrukturnih investicij pripravlja BepubliSki sekretariat za finance.

roma po zakonski pota, je
potrebno upoštevati, da mehanizem v sekundarni delitvi
ne more objektivno in dolgoročneje reševati neskladnost i:
ki nastopajo v primarni delitvi. Zato bo potrebno
ustrezneje vgraditi delež za
razširjeno reprodukcijo tudi
v ceno proizvodov in storitev na teh področjih, obenem
pa združevati sredstva za
hitrejši razvoj teh dejavnosti. Zbiranje sredstev pa ne
bi smelo potekati zgolj glede
n" velikost dohodka TOZD,
temveč bi morali upoštevati
tudi druga merila, predvsem
vrednost uporabljenih poslovnih sredstev. S tem bi
praviloma dosegli tudi skrbnejšo racionalizacijo pri njihovi uporabi in oblikovali
primerno ceno za »uporabno
vrednost« družbenega kapi

tala.
Pomembnejši
premiki
ustvarjene akumulacije gospodarstva na prioritetna področja ob istočasno že podvzetih ukrepih poslovnih
bank za kreditiranje novih
projektov pa bodo vsekakor
precej zožili prostor za modernizacijo gospodarstva, ki
po zvezni in republiški resoluciji ni vključena med prioritetna področja. V modernizaciji pa so zajeti tudi projekti na manj razvitih območjih, oziroma projekti
skupnih naložb s tujimi partnerji in mednarodnimi finančnimi institucijami, ki so
po svoje tudi prednostne naložbe.
Primerjavo najbolj globalne strukture gospodarskih tn.
vesticij kaže naslednja tabela:
— struktura v %
Predvi1971—
I,—IV. deno
1973 1974
1975 za leto
1975

Vlaganja v gospodarsko
infrastrukturo
17,5
Vlaganja v povečanje
proizvodnje surovin
in repromateriala
23,6
Vlaganja za povečanje
zmogljivosti in modernizacijo
ostalega gospodarstva
58,9
Gospodarske investicije
skupaj
100,0
Ob tem pa kaže anketa v
poslovnih bankah v SR Sloveniji, da od predračunske
vrednosti projektov v teku,
ki so v večjem ali manjšem
obsegu kreditirani tudi iz
bančnih virov, odpade na ob.
jekte gospodarske infrastrukture 54,9 odstotka skupne
predračunske vrednosti zajetih projektov, na objekte v
drugih prioritetnih dejavnostih 20,6 odstotka ter za druge investicije 24,5 odstotka
Ti odnosi kažejo, da se pri
vseh investicijskih odločitvah,
ki so že v izvajanju in o katerih odločajo upravljaici
bank, usmerja 75 odstotkov
v . infrastrukturne in ostale
prioritetne naložbe. To omogoča zaključek, da je v okvirih, kjer o investicijskih odločitvah soodločajo delegati
združenega dela v finančnih
asociacijah združenega dela.
prisotna orientacija v smeri
ciljev, ki so zastavljeni z resolucijo.

16,1

23,4

39,8

26,6

21,9

24,2

57,3

54,7

36,0

100,0

100,0

100,0

Z združevanjem sredstev
za razvoj dejavnosti posebnega družbenega pomena bo pogrebno določen del razpoložljivih investicijskih sredstev
preusmeriti. od vlaganj v povečanje zmogljivosti in modernizacijo v gospodarsko infrastrukturo, zlasti v energetiko.
2e začeta modernizacija,
ki je usmerjena v izboljšanje
pogojev za učinkovitejši izvoz in kvalitetnejše gospodarjenje na dolgoročnih osnovah, in modernizacije oziroma povečanje zmogljivosti
na manj razvitih območjih,
ne bi smela biti ogrožena.
Upadanje gospodarske rasti
v nedavno še visoko akumulativnih panogah zlasti pa
zniževanje njihove akumulacije, bo takšno preusmeritev
zelo otežkočalo. Zato bo tako pri gospodarskih kot pri
.negospodarskih investicijah
selekcija programov v toku
nujna na vseh področjih. Ta
akcija je podprta tudi s sku23

pino zveznih zakonov, ki so
v postopku sprejemanja in
pomenijo tudi dolgoročnejše
rešitve za sistem razširjene
reprodukcije.
2. 5. Likvidnost
gospodarstva
in bank
V prvih mesecih letošnjega
leta se močno poslabšuje likvidnost gospodarstva, kai je
povezano s celotno konjunkturno situacijo (povečevanje
zalog, problemi s financiranjem investicij, prekoračitve). Podatki iz periodičnih
obračunov za prvo tromesečje kažejo, da je medsebojna
zadolženost porasla znatno
bolj kot celotni dohodek. Pri
porastu celotnega dohodka
za 42 odstotkov so bile terjatve do kupcev v prvem tromesečju letos višje za 48 odstotkov, obveznosti do dobaviteljev pa za 55 odstotkov.
Sredstva gospodarskih brganizacij na žiro računih so bila do maja meseca, v upadanju. Porast kratkoročnih in
dolgoročnih kreditov za obratna sredstva, ki so porastli v prvih štirih mesecih za
okoli 24 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani,
tega upadanja ni kompenziral. Nizko stanje likvidnih
sredstev sili OZD na vse večje zadolževanje tako pri komitentih kot pri bankah.
Banke v zadnjem času sicer
povečujejo kreditiranje, vendar pa nekoliko večji porast
kreditov od predvidenega ni
privedel do ekspanzije denarne mase, ker so ostali tokovi v formiranju denarne mase delovali izrazito deflatorno
(odliv denarja preko deviznih transakcij s tujino in v
nemonetarne depozite.) Denarna masa se je v prvih
treh mesecih v SFRJ povečala za 2,6 milijarde din ali za
3 odstotke glede na december in 22 odstotkov glede na
marec lani, tako da je njen
porast letos zelo umirjen.
Gledano po sektorjih so se
najbolj povečala najlikvidnej.
ša sredstva pri ostalih organizacijah družbenih skladov
ter drugih DPS, medtem ko
se je denarna masa pri OZD
znižala, predvsem zaradi nizkega zneska na žiro računih,
ki so bili konec marca za četrtino nižji kot na začetku
leta, v SRS pa celo za 38 odstotkov.
Zaostrovanje problema likvidnosti se kaže tudi v porastu blokiranih žiro računov
Konec maja je znašal znesek
24

blokiranih žiro računov skoro 73 odstotkov več kot decembra. Po vrednosti so blokirani žiro računi skoncentrirani v industriji (80 odstotkov), v okviru industrije
pa-je več kot pol blokad na
račun elektroindustrije, dobra četrtina pa na račun kovinske industrije.
V okviru sredstev poslovnih bank so do konca maja
1975 sredstva gospodarstva

udeležena le z 48,7 odstotka,
ki so komaj za 8 odstotkov
višja kot v istem času lanskega leta, sredstva gospodarstva so višja za 20 odstotkov, sredstva prebivalstva pa za 41 odstotkov. Ti
podatki kažejo negativno
tendenco prelivanja sredstev
iz gospodarstva v negospodarstvo in k prebivalstvu
kot je razvidno iz naslednje
tabele:

31.5.75 30.4.75 31.5.75 Struktura
31.12. 74 30.4. 74 31.5. 74 31.5.75
Sredstva poslovnih bank
— gospodarstvo
— negospodarstvo
— prebivalstvo
Podatki, ki so razpoložljivi za mesec maj kažejo, da
se je slabšanje likvidnosti, ki
je bilo značilno za prejšnje
mesece, ustavilo. Ker je lahko to izboljšanje le trenutno, bi bilo treba pospešiti
.sprejetje oziroma izvajanje
tistih ukrepov, ki vplivajo na
likvidnost. Da se bo sedanje stanje na področju likvidnosti izboljšalo, je potrebno, da OZD ne trošijo obratnih sredstev za investicije v osnovna sredstva, da se
torej vlaganja vskladijo z
razpoložljivo akumulacijo. Pomembno je, da se izvaja finančna diciplina na vseh
področjih. Glede na visoko
inflacijo bi bilo treba proučiti možnosti za nekoliko večje
naraščanje denarne mase oziroma za večje neutraliziranje
odliva denarja zaradi deviznih transakcij s tujino in v
nemonetarne depozite. K povečanju likvidnosti poslovnih
bank bi prispevala tudi ukinitev obvezne rezerve.
2. 6. Prejemki
prebivalstva
Prejemiki prebivalstva, kot
jih kažejo podatki o gotovinskem prometu, so bili v prvih petih mesecih letošnjega
leta za 32,1 odstotka višji kot
v istem obdobju lani. V tem
s Podatki o osebnih dohodkih
po gotovinskem prometu (obrazec
ST-3) v zadnjih letih prikazujejo
za 2 do 4 % višjo dinamiko rasti
osebnih dohodkov kot drugi, bolj
podrobni in zanesljivi viri informacij. Tako je tudi za prvo tromesečie letos indeks rasti mase
osebnih dohodkov v gospodarstvu
po periodičnih obračunih in po
obrazcu RAD-1 (Zavod SRS za
statistiko) 134, po podatkih iz
gotovinskega prometa pa 136.

108,7
101,0
115,3
119,2

116,5
104,0
122,2
140,8

108,4
120,4
141,0

100,0
48,7
25,5
25,8

okviru so 5se izplačani osebni dohodki povečali za 35,9
odstotka, pri tem pa je dinamika rasti osebnih dohodkov padajoča.
Povprečni mesečni osebni

dohodek za zaposlenega Je
znašal v prvem tromesečju
v družbenem sektorju 3.177
din in je za 27,5 odstotka
viišja, kot je bil v prvem tromesečju lani, ter 12,9 odsotka nad povprečjem lanskega
leta.
življenjski stroški so se v
istem obdobju dvignili za
25,6 odstotka, tako da je realni povprečni mesečni osebni dohodek na zaposlenega
narastel za 1,5 odstotka v
primerjavi z ravnijo v prvih
treh mesecih lani. Ce ob tem
upoštevamo, da se je produktivnost dela, merjena s povečanjem fizičnega obsega v
industrijski proizvodnji, dvignila v tem času za 4,1 odstotka, rast povprečnega realnega osebnega dohodka na
zaposlenega zaostaja za povečanjem produktivnosti za. 2
do 3 odstotne točke, kar potrjuje, da gibanje osebnih dohodkov ne odstopa od smernic ekonomske politike za letošnje leto.

eiBRNIE NOMINALNIH OSEBKIH DOHODKOV, MlIEMišHIH
STROŠKOV IN REALNIH OSEBNIH B0M0i/«P0SiENE6«

V prvem tromesečju so
hitreje rasli osebni dohodki
v družbenih dejavnostih kot

pa v gospodarstvu, kot kaže
naslednja tabela:

Hitrejša rast osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih je delno posledica vsklajevanja rasti osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih
z lanskoletno rastjo osebnih
dohodkov v gospodarstvu,
delno pa tudi rezultat težnje
po zmanjševanju razlik v
osebnih dohodkih na pogojno nekvalificiranega delavca,
ki so v gospodarstvu še ved-

no višji za okoli 11 odstotkov.
Rast potrošniških posojil
se je po omejitvenih ukrepih
znatno znižala, tako da so v
maju le še za 39,7 odstotka
višji kot v maju lanskega leta, medtem ko so v začetku
leta bili skoraj za 60 odstotkov višji kot v začetku leta
1974. Hranilne vloge se iz meseca v mesec rahlo poveču-

— v indeksih
Povprečni osebni dohodke na zaposlenega
I.-III. 1975 0 I.-HI. 1975
I.-III. 1974
0 1974
113
Nominalno: — skupaj
127
1112
— gospodarstvo
127
115
— družibene dejavnosti
131
97
Realno: — skupaj
101
96
— gospodarstvo
101
— družbene dejavnosti
104

jejo in so bile konec maja
za 34,1 odstotka višje kot v
istem času lanskega leta.
Visoka rast cen, ki absorbira skoraj celotno povečanje osebnih prejemkov prebivalstva, vpliva tudi na stagnacijo realne osebne potrošnje prebivalstva. Celotni izdatki prebivalstva so v pri
merjavi s prvimi petima meseci lani narastli le za 25,6,
medtem, ko so se življenjski
stroški v istem obdobju dvignila za 26,6 odstotka. Tudi
rast izdatkov prebivalstva za
blago ne presega dviga cen
osnovnih življenjskih potrebščin. Zaradi stagnacije realne potrošnje prebivalstva se
zmanjšuje obseg trgovinskega prometa, kar se odraža
tudi v povečevanju zalog gotovih proizvodov in negativno vpliva na rast proizvodnje.
Upadanje konjunkture na
domačem trgu ob poostrenih pogojih gospodarjenja
bo vplivalo na to, da se rast
nominalnih osebnih dohodkov v prihodnjih mesecih ne
bo povečevala kljub nadaljnjemu povečevanju življenjskih stroškov. Zato bo v letošnjem letu zelo težko obdržati realno raven osebnih
dohodkov na zaposlenega iz
preteklega leta. To pa tudi
pomeni zmanjšanje stimulacije za povečevanje produktivnosti dela v naslednjem
obdobju.
2. 7. Razvoj
družbenih
dejavnosti
ter skupne
in splošne
porabe
1. Izpolnjevanje prednostnih nalog na področju družbenih dejavnosti
Značaj družbenih dejavnosti ne omogoča, da bi na
podlagi petmesečnih gibanj
točneje ugotovili uresničevanje dogovorjenih nalog v
tem letu. Kljub temu pa je
mogoče že zdaj dati oceno
nekaterih gibanj in tendenc
ter uresničevanja posameznih konkretnih nalog na nekaterih področjih družbenih
dejavnosti.
Uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov je že
v letu 1975 omogočilo usmeritev družbenih dejavnosti na
nekatere prednostne naloge,
ki naj bi zagotovile hitrejši
in skladnejši družbeni razvoj
SR Slovenije, še zlasti pa se
to odraža v izhodiščih razvo
ja posameznih družbenih de-

otroškega varstva, saj so le- letu 1975 so se republike in
javnostih za obdobje 1976
tos za to namenili 27,7 od- AP z dogovorom zavezale, da
do 1980.
Na področju vzgoje in izo- stotka več sredstev kot v le- bodo s svojimi ukrepi uskladile gibanja skupne in splošbraževanja tudi v tem letu tu 1974.
Zdravstvene skupnosti so ne porabe z rastjo družbenedosegamo ugodne rezultate
proizvoda tako, da bo na.
zlasti v predšolski vzgoji, ki se v letu 1975 dogovorile za ga
pa na nekaterih manj razvi- združevanje sredstev po enot- raščala poraba nižje od norasti družbenega protih območjih še vedno zao- nih prispevnih stopnjah iz minalne
staja. Vendar bo s solidar- osebnih dohodkov in dohod- izvoda.
SR Slovenija je za izvednostnim prelivanjem sred- ka TOZD, s tem, da bodo
stev občinskih izobraževalnih še nadalje razvijale in po- bo obvez, ki izhajajo iz medskupnosti v tem letu mogoče glabljale tak solidarnostni si- republiškega dogovora spresodelovati tudi pri investici- stem, ki bo zagotovil čim jela družbeni dogovor o razjah v osnovno šolstvo na bolj izenačeno zdravstveno porejanju dohodka, osebnih
manj razvitih in obmejnih varstvo vsem delovnim lju- dohodkov in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter
območjih. V osnovnem šol- dem in občanom.
V skladu z družbenim do- gibanju, obsegu in strukturi
stvu je v tem letu prešlo na
celodnevni program 6 šol, govorom o razporejanju do- skupne porabe v letu 1975
medtem ko jih je v pripravi hodka, osebnih dohodkov in in družbeni dogovor o splošše 36 in jih bo velik del nekaterih drugih osebnih ni porabi. Z republiško bilanprešel na celodnevni pro- prejemkov ter gibanju, obse- co dohodkov SIS iz družbegram jeseni. Na novo je bi- gu in strukturi skupne pora- nega sektorja in z njo usklalo odprtih tudi nekaj poklic- be pa bodo kljub nekaterim jenimi občinskimi bilancami
nih ter srednjih strokovnih problemom glede virov sred- so bili opredeljeni, programi
šol za kadre, ki jih gospo- stev v letu 1975 zbrana sred- SIS za leto 1975 in dosežen
darstvo najbolj potrebuje. stva za prioritetne investicij- planirani odnos med rastjo
skupne porabe in rastjo družZ družbeno akcijo za pove- ske naložbe v zdravstvu.
čanje vpisa na pedagoške šoObseg dejavnosti na kul- benega proizvoda, kot ga
le se je znatno povečalo šte- turnem področju ostaja v le- predvideva republiška resoluvilo kandidatov, zagotovljena tu 1975 na približno isti rav- cija. Realizacija dohodkov
pa so tudi sredstva za iz- ni kot v preteklem obdobju, SIS za prvih 5 mesecev letošgradnjo Pedagoške akademije opaziti pa je nekatere zasto- njega leta pa nam še ne odv Mariboru. Na podlagi do- je v posredovanju kulturnih raža pravega stanja, ker se
ločil resolucije je bil sprejet vrednot čimširšemu krogu de- je financiranje SIS v prvih
družbeni dogovor o nalogah lovnih ljudi v TOZD in kra- štirih mesecih letos vršilo še
pri samoupravnem sporazu- jevnih skupnostih zlasti zara- na podlagi začasnega financimevanju in združevanju sred- di pomanjkanja primernih ranja t.j. po stopnjah prispevstev za gradnjo domov za prostorov. Ob problemih, ki kov, ki so veljale v letu 1974.
učence in študente, s čimer jih povzroča hitra rast cen Poračun prispevkov po stopso opredeljene tudi material- surovin in storitev na pod- njah iz leta 1975 pa v mesene obveznosti posameznih ročju založniške in filmske cu maju še ni «bil v celoti
udeležencev za uresničitev dejavnosti, je bil na podlagi izveden (ocenjujemo okoli 80
izgradnje 5 domov za učen- samoupravnega sporazumeva- odstotkov) zaradi česar bo
ce srednjih šol in 2 domov nja dosežen viden napredek možno šele ob poletju priza študente v Mariboru, Lju- zlasti pri usklajevanju založ- kazati popolno sliko realizaniških programov. Kljub ne- cije sredstev po družbenem
bljani in Kopru.
V skladu s sprejetimi smer- katerim ugodnejšim premi- dogovoru. Primerjava letošnicami se v tem letu zdru- kom ostaja še naprej pereča njega petmesečnega obdobja
žena sredstva raziskovalne nerazvitost knjižnične mreže z lanskim pa je še bolj nerealna, ker je bilo v letu 1974
dejavnosti usmerjajo zlasti v v dobri tretjini občin.
raziskave na področju ener2. Združevanje sredstev za začasno financiranje do kongetike, sekundarnih surovin, skupno porabo v prvih pe- ca junija in je bil poračun
izvršen šele ob polletju. Zakmetijstva ter tehnološke ra- tih mesecih 1975
ziskave, torej na ključna
Za uresničevanje smotrov to primerjamo petmesečno
področja našega nadaljnjega in nalog, ki izvirajo iz reso- realizacijo prispevkov SIS iz
gospodarskega razvoja. V lucije o temeljih skupne po- družbenega sektorja le v odteku pa je tudi širša mobili- litike ekonomskega in social- nosu do letnega plana, ki je
zacijska akcija v slovenskem nega razvoja Jugoslavije v naslednja:
gospodarstvu, ki naj bi zagotovila množično inventivno
dejavnost.
v milj. din
Na področju otroškega varReali- Odstostva so bili v marcu tega
zacija
tek
Letni
leta valorizirani otroški doI,—IV
realiplan
datki in druge denarne dajat1975
zacije
ve v skladu s porastom življenjskih stroškov v letu Zveza skupnosti otroškega
1974. S povečanjem dohod39.0
353,6
varstva Slovenije
906,0
kovnega cenzusa na 1.800 din
Občinske
skupnosti
otroškega
dohodkov na družinskega čla,
41,3
54,5
varstva
.
132,0
na pa je omogočeno, da bo Izobraževalna
skupnost
v letu 1975 prejemal otroške
013,2
44,7
Slovenije
1.373,0
dodatke večji , krog delavskih
družin kot v letu. 1974. Ob Občinske izobraževalne
38,3
768,5
skupnosti
2.007,0
tem so vloženi tudi večji napori in sredstva , za razširitev
119,4
39,9
Kulturne skupnosti
209,0
vzgojno-varstvenih zmogljivo68,1
40.1
Telesnokulturne
skupnosti
170,0
sti ter razvoj drugih oblik
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Zveza skupnosti za
zaposlovanje SR.S
63,0
Raziskovalna skupnost
Slovenije
290,0
Zdravstvene skupnosti
3.032,0
Skupnosti socialnega skrbstva 224,0
Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
v SRS
5.389,0
SKUPAJ
14.475,0
V globalu so SIS realizirale v petih mesecih 39,1 odstotka planiranih letnih dohodkov, kar je sicer nekoliko manj od petih dvanajstin.
Pri tem pa so SIS, ki združujejo sredstva s prispevki iz
bruto OD in tiste, pri katerih je osnova BOD, realizirale 38,1 odstotka letnega plana dohodkov, izobraževalna
in raziskovalna skupnost Slovenije, ki združujeta sredstva iz dohodka (korigirana
davčna osnova), pa sta realizirali v petih mesecih že
44.6 odstotka letnega plana
dohodkov.
Dinamika bruto osebnih dohodkov v povprečju za zadnjih 5 let kaže, da odpade
od celoletne mase OD na
prvih 5 mesecev okoli 37 odstotkov. Ob upoštevanju dinamike BOD so realizirani
prispevki SIS v prvih petih
mesecih previsoki za 138 milijonov din ali za okoli 3 odstotke. Ce upoštevamo enako
dinamiko tudi za realizacijo
korigirane davčne osnove, so
realizirani prispevki izobraževalne in raziskovalne skupnosti Slovenije preseženi za
125 mili j. din ali za okoli 20
odstotkov.
Da bi gibanje sredstev
skupne porabe že med letom
uskladili z usmeritvijo republiške resolucije, predlagamo
naslednje ukrepe:
1. Služba družbenega knjigovodstva naj usmerja dohodke SIS iz družbenega sektorja na funkcionalne račune samoupravnih interesnih
skupnosti od 1. julija dalje
le do višine dvanajstin letnega plana posamezne SIS.
Realizirani prispevki SIS iz
družbenega sektorja nad dvanajstinami letnih planov se
imobilizirajo in se do konca
leta uporabljajo za dajanje
kratkoročnih brezobrestnih
kreditov gospodarstvu.
Varianta:
Za imobilizacijo prispevkov
tistih interesnih skupnosti, ki
zdnižujejo sredstva iz bruto
OD, se uporabi dinamika realizacije mase osebnih dohodkov na osnovi povprečnega
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23.3

»7,0

128,0
1.445,1
74.4

44.1
39,9
33.2

2.006.3
5.654.4

37,2
39,1

gibanja v petih letih. Na podlagi te dinamike naj bi SDK
imobilizirala dohodke SIS iz
bruto OD, ki bi presegli odstotek realizacije letnega plana v posameznem, obdobju
nad naslednjimi odstotki:
januar—junij 45,2
januar—julij 53,5
januar—avgust 62,1
januar—september 70,6
januar—oktober 79,7
januar—november 89,5
januar—december 100
2. Izobraževalna skupnost
Slovenije in Raziskovalna
skupnost Slovenije, ki sta
dosegli v petih mesecih že
nad 44 odstotkov letnega plana dohodkov iz družbenega
sektorja, naj takoj pričneta
s postopkom za korekcijo
prispevnih stopenj.
3. Občinske samoupravne
interesne skupnosti, ki so v
letu 1974 presegle dohodke
nad valoriziranimi samoupravnimi sporazumi, morajo presežke po določilu 18. člena
republiškega družbenega dogovora v celoti usmeriti v
občinske sklade skupnih rezerv.
3. Financiranje splošne porabe v prvih petih mesecih
1975.
Na področju splošne porabe pri oblikovanju dohodkov
izrazito presega dogovorjene
okvire republiški proračun.
Pri tem pa je treba opozoriti, da je poraba izpod dogovorjene dinamike in da so
presežni dohodki nerazporejeni na žiro računu. Glede na
„predvidene zvezne ukrepe, ki
bodo .uredili vprašanje oblikovanja dohodka v TOZD ter
predvidenih učinkov republiških ukrepov na področju
obdavčitve TOZD bi šele po
analizi polletnih obračunov
OZD začeli razpravo o znižanju stopnje davka iz dohodka.
Proračunska poraba v občinah se giblje pod dogovorjeno ravnijo in zato ni potrebno predlagati omejitvenih
ukrepov.

cen v letu 1974, ko je bila
rast cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov višja
od rasti cen na drobno, pa
je za letošnje leto značilna
nekoliko počasnejša rast cen
pri proizvajalcih in hitrejša
rast cen na drobno.

2. 8. Gibanje cen
Rast cen kot odraz dinamičnih gibanj v proizvodnji
in potrošnji ter odnosov v
menjavi našega gospodarstva
s tujino, se tudi v letošnjem
letu nadaljuje.
1 V nasprotju z gibanjem

Cene proizvajalcev industrijskih
proizvodov
Cene na drobno skupaj
— industrijski proizvodi
— kmetijski pridelki
— storitve
Življenjski stroški
— hrana

— stopnje rasti v %
Slovenija
Jugoslavija
V. 1974 V. 1975 V. 1974V. 1975
XII. 75X11. 74 XII. 73X11.74
14.3
10.4
13,4
4.4
5.9
8.5
4.1

7,4
9.3
8.4
8,6
14,4
10.4
12.5

13,8
9,7
12,0
5,0
3.2
7,0
4.3

7,1
10,1
8,9
10,3
16.8
10.9
10,9

GIBANIE CEN

1975
V prvih petih mesecih letošnjega leta se cene proizvajalcev industrijskih proizvodov gibljejo v predvidenih
okvirih in je bila njihova
rast znotraj tega obdobja relativno nižja kot v istem obdobju lani. Vpliv stagnacije
oziroma zmanjševanja cen osnovnih surovin in hrane na
svetovnem trgu na cene pri
nas zaenkrat še ni prišel do
izraza, pričakujemo pa, da
se bo pokazal v prihodnjih
mesecih.
Izredno močan porast cen
reprodukcijskega materiala v
preteklem letu ter splošna
rast vseh ostalih stroškov
poslovanja in drugih obveznosti povzročajo, da v letošnjem letu v okviru cen proizvajalcev hitreje naraščajo
cene sredstev za delo in blaga za široko potrošnjo. Zaradi stroškovne inflacije in pomanjkanja vpliva tržnih zakonov je pritisk na povečanje cen močno prisoten tudi

na tistih sektorjih, kjer je
trg zasičen in ki imajo težave v prodaji svojih proizvodov tako na domačem kot na
trgih (tekstil, obutev, pohištvo, bela tehnika, avtomobili ipd.).
Cene na drobno pa so se
v prvih petih mesecih letos
povečale iznad okvirov predvidene dinamike predvsem
zaradi precej hitrejše rasti
cen storitev in hrane. Hitrejši dvig cen storitev, ki so
poleg hrane močno zastopane
v življenjskih stroških, je
povzročil, da so se le-tl v
mesecu maju v primerjavi z
decembrom lanskega leta povečali za preko 10 odstotkov
(v istem času lani pa le za
8,9 odstotka).
Letošnja rast cen ni posledica svetovne inflacije in zunanjih vplivov, temveč je
predvsem posledica naših notranjih razmer in stopnje inflacije, ki sama sebe reproducira in na katero vpliva

vrsta izredno zapletenih vzrokov.
Zahteve za povečanje cen
so na splošno veliko večje,
kot bi to sledilo dejansko
povečanim proizvodnim stroškom, ker si delovne organizacije želijo vnaprej zagotoviti višje cene na račun bodočih podražitev njihovih surovin in repromaterialov. še
vedno je močno prisotna tudi
praksa, da želijo delovne organizacije reševati probleme
reprodukcije, posebno pa investicijske programe, predvsem s povečanjem cen, v
manjši meri pa si prizadevajo, da bi probleme reševali
s povečano produktivnostjo,
z racionalnejšo porabo družbenih sredstev, boljšim izkoriščanjem
razpoložljivih
zmogljivosti, delovnega časa
itd.
Pri sklepanju samoupravnih sporazumov o spremembi zadržanih cen so močno
prisotni sebični interesi posameznih partnerjev, ki v borbi za večji dohodek iščejo v
sporazumevanju le svoje kratkoročne interese, ne da bi
pri tem upoštevali načelo socialistične slidarnosti in načelo medsebojne družbene
odgovornosti.
Tudi v naslednjih mesecdh
lahko pričakujemo nadaljnje
naraščanje cen na vseh področjih.
Cene industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih bodo v naslednjih mesecih porašle zaradi v zadnjem času odobrenih sporazumov za spremembo zadržanih cen ter liberalizacijo cen na nekaterih
področjih. Višje cene pri proizvajalcih se bodo v naslednjih mesecih hitreje prenašale na cene v prodaji na
drobno in življenjske stroške,
kar bi lahko povzročilo novo spiralo gibanja cen. K temu bodo prispevale svoj dedelež tudi spremenjene marže za živila v prodaji na
drobno, kakor tudi 1,5 odstotno zvišanje prometnega
davka.
Cene storitev iz občinske
pristojnosti bodo v naslednjih
mesecih znatneje porasle, ker
so bili operativni načrti izvajanja politike cen pri občinah sprejeti šele v zadnjem
času. Pri tem bo prišlo do
premikov cen pri stanarinah,
povečale se bodo tudi cene
komunalnih in obrtnih storitev, kakor tudi cene v gostinstvu.
Zato bo do konca leta zelo
težko zadržati gibanje cen v
okvirih, predvidenih z medrepubliškim dogovorom.

2. 9. Razvoj manj
razvitih
območij v
SR Sloveniji
Hitrejši dospodarski razvoj
manj razvitih območij v SR
Sloveniji se nadaljuje tudi v
letu 1975, na kar kažejo podatki o naraščanju števila zaposlenih, ki se kažejo tudi
na področju novih vlaganj.
Zahteve za beneficiranje obrestne mere za bančne kredite za gospodarske naložbe
bodo po oceni presegle raz
položljiva sredstva v republiškem proračunu za te namene. V prvem polletju 1975.
leta je bilo, za beneficiranje
letošnjih kreditnih trans tistih investicij, ki so bile za^
čete že v prejšnjem letu, ter
za beneficiranje bančnih kreditov za nekatere nove projekte v znesku okoli 418 milj.
dinarjev odobrenih okoli 66
milijonov dinarjev. Komisiji
Izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij pa so predloženi še
novi zahtevki.
V letu 1975 se bodo na
podlagi programov interesnih
skupnosti na področju gospodarstva nadalje izboljševali pogoji na področju gospodarske strukture v skladu s predvidevanji srednjeročnega družbenega plana. Na
področju družbenih dejavnosti pa tudi v letu 1975 ni
pričakovati . pomembnejšega
izboljšanja nekaterih neugodnih tendenc iz leta 1974, ker
so možnosti za vlaganja v
nove objekte in v modernizacijo v družbenih dejavnostih omejene. Vse to lahko
vpliva na nove neskladnosti

v bodočem razvoju manj
razvitih območij.
3. POLOŽAJ GOSPODARSTVA V
PRVEM TROMESEČJU L. 1975
1. V I. tromesečju letošnjega leta je bil dosežen visok
nominalni porast vrednosti
proizvodnje (indeks 149,4)® in
še višji porast materialnih in
drugih proizvodnih stroškov
(indeks 154.6). Doseženi bruto dohodek je na osnovi takih gibanj vrednosti proizvodnje in stroškov porasel
nominalno za 37,1 odstotka.
Zaradi izredno visokega porasta stroškov, se je znižal
delež doseženega bruto dohodka od 38,5 odstotka, ki je
bil dosežen v I. tromesečju
1974, na 35,4 odstotka v I.
tromesečju 1975. •
Doslej še nismo zabeležili
tako velikega povečanja proizvodnih stroškov in znižanja
deleža bruto dohodka. Na to
«zato, da se lahko primerja
vrednost ustvarjene lastne proizvodnje in storitev je izločena nabavna vrednost realiziranega trgovskega, konsignacijskega in komisijskega blaga, materiala in
odpadkov. Tako ugotovljena vrednost proizvodnje odgovarja družbenemu bruto proizvodu (po metodologij« Zavoda SRS za statistiko). če tega zmanjšamo za materialne in druge proizvodne stroške dobirrio družbeni proizvod
oziroma tej kategorija' približno
odgovarja t. i. bruto dohodek iz
delitve poslovnega uspeha, po
periodičnih in zaključnih računih. ki jih obdeluje SDK. Ker
so podatki o družbenem proiz
vodu na razpolago carno za celoletno obdobje in to običajno šele
po preteku 10—1'5 mesecev, je
bruto dohodek primerna ekonomska kategorija za tekoče analize.
Indeksii rasti

CELOTNO GOSPODARSTVO
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo
Obrt
Druge dejavnosti

so vsekakor vplivale višje cene porabljenih uvoženih in
domačih surovin in repromateriala. Med tem, ko se v
obračunih za I. tromesečje
1974 še ni odrazil skokovit
porast cen surovinam in re.
promaterialu po energetskikrizi na svetovnem trgu, so
v I. trom. 1975 obračunane
višje cene surovin in repromateriala, nabavljenega v lanskem II. polletju. Močno so
porasla tudi plačila za proizvodne in neproizvodne storitve drugih domačih izvajalcev (porast 69 odstotkov).
V obračunih za I. tromesečje 1974 se tudi še niso
odrazile spremembe, do katerih prihaja zaradi ugotavljanja in delitve dohodka
na
ravni posamezne TOZD7. To
povzroča, da podatki za ti
dve obdobji niso popolnoma
primerljivi, bolj čisto sliko
bo zato dal šele zaključni račun za celo leto 1975. Zaradi visokega porasta terjatev
od kupcev, spremembe predpisov in povečane nelikvidnosti je moralo gospodarstvo
izločiti oz. rezervirati večji
del dohodka kot v istem obdobju lani za terjatve nad
predpisanim rokom. Na drugi strani pa je imelo približno enak priliv sredstev iz v
prejšnjih obračunih razerviranega dohodka v ta namen,
tako da se je ta »izdatek« v
stroških pokril z odgovarjajočim prilivom na strani dohodkov.
prihaja do večkratnega obračunavanja vrednosti proizvodnje
in materialnih stroškov, kar povečuje odgovarjajoči globalni znesek na republiški lavni.
Po posameznih dejavnostih
-so se formirali naslednji od-
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Zaradi nižje rasti bruto do.
hodka od rasti celotnega dohodka, do katere prihaja zato, ker cene našim proizvo
dom naraščajo počasneje kot
cene porabljenim surovinam
in repromaterialom prihaja
do prerazdelitve dohodka oz.
do odliva družbenega proizvoda. V kolikor predpostavljamo, da naj bi delež stroškov vsaj stagniral na nivoju
poprečja lanskega leta (ko
je znašal 61,9 odstotka od
doseženega celotnega dohodka) bi bil lahko v letošnjem
I. tromesečju bruto dohodek

nominalno višji za okoli 480
milj, din, kar bi se moglo
uporabiti ali za večji porast
osebnega in družbenega standarda zaposlenih ali pa za
povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Na
osnovi globalno izračunanega
učinka manjših ali večjih
stroškov bi morali biti izdelani kratkoročni programi
varčevanja, dolgoročno pa
predvsem programi za usmerjanje novih naložb.
2. Poslabšanje ekonimičnosti zaradi večjih stroškov postaja tako že splošni družbe-

ni problem, saj povečanih
stroškov ni bilo mogoče nadoknaditi z varčevanjem in
omejevanjem pri drugih, elementih delitve dohodka. Zato
se je zmanjšal delež ostanka
dohodka za sklade oz. se je
poslabšala
reproduktivna
sposobnost, če jo merimo v
odnosu na celotni dohodek.
Nasprotno pa kaže struktura
odnosov v delitvi bruto dohodka, da so v globalu dosežena razmerja, ki so bila
predvidena v Resoluciji' o
razvoju v letu 1975. Med posameznimi postavkami pa je
prišlo do odstopanj.

Struktura
celotnega dohodka
I. trom.
I. trom.
19l74
1975

Struktura
iSO)
bruto dohodka
■oe I. trom. Resolu1975
cija*

CELOTNI DOHODEK
(zmanjšam za nabavno vrednost trgovskega blaga) 100,0 100,0 149,4
Materialni in drugi proizvodni stroški
60,9
63,1
154,6
Izločan del dohodka za kritje terjatev
s prekoračenim rokom
0,6
1,5 422,9
Doseženi bruto dohodek
38,5
35,4 137,1
Izguba zaradi nedoseženega dohodka
—0,5 —0,8 249,6
BRUTO DOHODEK (razdeljeni)
39,0
36,2 m,4
100,0 100,0
Pogodbene obveznosti
3,0
2,7 133,7
7,0
Zakonske in samoupravno dogovorjene obveznosti 7,4
7,4 150,7
20.0
Neto OD in drugi osebni prejemki
13,5
12,2 1.34,9
35.1
Stanovanjski prispevek
1,2
1,1
128,3
3,0
Amortizacija in ostanek dohodka za sklade
13,9
12,8 137,2
34,9
v tem:
— amortizacija
5,6
5,1
135,7
— ostanek dohodka za sklade
8,3
7,7 138,7
* Zaradi primerljivosti podatkov med Resolucijo za leto 1075 in tekočim obračunom delitve dohodka so nekatere postavke iz Resolucije združene. Odnosi v delitvi dohodka po Resoluciji za leto 1975 so bili objavi,]eni v Uradnem listu SRiS št. 39/74.
Bolj od predvidevanj so
porasle pogodbene in zakonske ter samoupravno dogovorjene obveznosti, nekoliko
pa so zaostajali osebni dohodki. Razmerja v delitvi
bruto dohodka sicer kažejo,
da je na amortizacijo in
sklade odpadel relativno večji delež od predvidenega z
Resolucijo. Vendar ta ugotovitev ne kaže pravega stanja.
V času hitrejše rasti cen surovinam in reprodukcijskim
materialom kot izdelkom ki
se kaže v povečanju deleža
materialnih
stroškov in
zmanjšanju deleža bruto dohodka v celotnem dohodku ni
pomembno samo, da ostajajo odnosi v delitvi bruto dohodka v okviru globalnih
predpostavk, ampak predvsem da rastejo sredstva tako, da ohranjajo primerno
reprodukcijsko sposobnost.

Sredstva za reprodukcijo so
porasla v I. tromesečju 1975
precej manj kot celotni dohodek, po realni vrednosti pa
so približno .enaka lanskim,
kar glede na večji obseg proizvodnje pomeni relativno ha.
zadovanje.
Razmerja v delitvi' dohodka
kažejo, da še je v času zaostrenih pogojev za doseganje
dohodka novim pogojem relativno še najbolj prilagodila
notranja deitev dohodka v
TOZD. Za osebne dohodke se
je izločil relativno manjši de
lež, kot bi ga morali izločiti
na osnovi predpostavk iz Resolucije. Nujno bi bilo proučiti tudi prekomerno naraščanje pogodbenih obveznosti
(v okviru katerih so najbolj
porasli prispevki in članarine
— indeks 173) ter zakonskih
in samoupravno dogovorjenih obveznosti. Ker do kon-

ca I. tromesečja še niso bili
izdelani poračuni za nove
stopnje (to je bil primer tako v I. tromesečju 1974 kot
v 1975), še ni možno točno
ugotoviti, kakšna bodo razmerja na osnovi sprejetega
družbenega dogovora za letošnje leto, kar bo razvidno
šele na osnovi polletnih obračunov.
3. Na osnovi realnih gibanj
po posameznih dejavnostih
ocenjujemo, da je v I tro
mesečju družbeni proizvod
porasel realno za okoli 8 odstotkov. Zaradi zaostrenih
pogojev proizvodnje in pro
blemov pri prodaji blaga oce
njujemo, da se bo rast druž
benega proizvoda postopno
zmanjševala, tako da bi zna,
šal celoletni porast okoli 7
odstotkov, nominalno pa okoli 33 odstotkov.

4. TEŽNJE V RAZVOJU DO KONCA
LETA IN OCENA
IZVAJANJA
RESOLUCIJE
Ce ocenjujemo trenutna gibanja v slovenskem in jugoslovanskem gospodarstvu statično in parcialno, je ocena
dosti ugodna: 7 iranenav; z
drugimi državami, položaj ni
slab: visoka proizvodnja, hitra rast zaposlenosti, velik
obseg investicij, še vedno
precejšen optimizem v gospodarstvu. Gledano dinamično, kako se trendi in tendence v zadnjem letu spreminjajo, pa je slika ravno obratna: stopnja rasti proizvod,
nje, produktivnosti dela. izvoza in investicij upada, cene na drobno in življenjski
stroški pa rastejo.
Kot kažejo nekateri podatki, je v večini zahodnih držav že dosežena najnižja točka v recesiji in se kažejo nekateri predhodni znanilci postopnega oživljanja konjunkture in večjega obvladovanja
inflacije.-Pri nas pa vsi znaki kažejo, da se začenja upadanje gospodarske rasti ob
še vedno visoki stopnji inflacije. Skratka, val recesije,
ki je pred enim letom zajel
zahodni svet, se zaradi odprtosti našega gospodarstva ob
neustreznem obrambnem mehanizmu pojavlja tudi pri
nas. čeprav je ta val že
oslabljen, bo vendar vplival
tudi na znižanje naše rasti.
Ob pripravljanju osnov za
družbenoekonomsko politiko
v letošnjem letu smo premalo upoštevali spremenjeni gospodarski položaj v svetu in
celokupnost odnosov v plačilni bilanci ter smo osnovno strategijo razvoja za leto
1975 graditi prav na povečani
menjavi z inozemstvom, na
povečanju izvoza, ne da bi t
istočasno tudi sprejeli ustrezne ukrepe, ki bi zagotavljali
tak razvoj.
Na osnovi visokega predvidenega povečanja izvoza (za
10 odstotkov realno) smo
predpostavljali
razmeroma
ugodno stopnjo rasti proizvodnje in družbenega proizvoda in tej visoki stopnji rasti tudi prilagodili rast in
strukturo posameznih oblik
porabe: osebne, skupne, splošne in investicijske. Zlasti
pri investicijah smo ob visoki stopnji rasti skupnih investicij predvidevali bistvene
premike v korist infrastruk-

turne m surovinske dejavnosti, katerih zaostajanje predstavlja dolgoročni strukturni
problem slovenskega m jugo.
slovanskega gospodarstva.
Osnovna predpostavka go
spodarske rasti, to je realno
povečanje Izvoza, ni oila realizirana; posamezne oblrke
porabe pa so se v prvih me-

secih leta razvijale po svojih avtonomnih trendih znatno hitreje in so vplivale na
to, da je kljub upadanju izvoza nekaj mesecev Se bila
zadržana visoka stopnja gospodarske rasti, seveda ob
spremljajoči in naraščajoči
inflaciji, povečevanju nelikvidnosti in ob stalnem po-

slabšanju razmerij med uvozom in izvozom.
Ob nadaljevanju tendenc,
ki so trenutno prisotne in ob
predpostavljenem delovanju
doslej sprejetih ukrepov oce.
njujemo, da se bodo osnovni
kazalci gospodarskih gibanj
do konca leta razvijali takole:

OCENA OSNOVNIH TENDENC V GOSPODARSKIH GIBANJIH

fel
Družbeni proizvod
— nominalno

— stopnja rasti v %
S Tendence
v stopnji
Prognoze Resolucija
1975
1975
t1! rasti
1974
1974
v prihodnjih
mesecih
okoli 33

37,0

38,0

— realno

8.5

b

Industrijska proizvodnja

11,4

8,6

Zaposleni v industriji

4.6

5,2

Produktivnost deda v industriji

6,4

3,2

Izvoz blaga
— nominalno
— realno

26,6

2,8
—13*

J

Uvoz blaga
— nominalno
— realno

57,7

22,5

^

8*

5*

56.1
20*

47,3
16*

Prejemki prebivalstva
— nominalno
— realno

28.2

32,1
4,3

• Realni osebni dohodki
na zaposlenega

1,0

Investicije v osnovna sredstva
— nominalno
— realno

Cena proizvajalcev
industrijskih proizvodov

3,1

33,9

"\

~\
\

A

30,7

Življenjski stroški

24.3

26,6

7

okoli 5

3

1 do 2

4

21
10

14
4

ok oli 36

40

okoli 8

okoli 32
okoli 1

\

okoli 0
okoli 35

42,6

27,1

do 7

^

1)5*

Cena na drobno

okoli 7

J

^

31

—

J
'

okoli 33

f

okoli 28

23

ocena
obdobje januar—marec
Največja odstopanja od
predvidevanj so na področju

zunanje trgovine in na področju cen. Ob tem postaja

vse bolj osrednje vprašanje,
kako obvladati visoko stop-

njo inflacije, ki že dosega taka razmerja, da spreminja in
ruši normalne gospodarske
in družbene tokove. V prihodnje bo potrebno učinkoviteje odpravljati osnovne
dolgoročne izvore inflacije,
ki so v neustrezni strukturi
gospodarstva in premajhni
povezanosti primarnih in pre.
delovalnih sektorjev, v nizki
produktivnosti dela, v nezadostnem izkoriščanju delov,
nega časa, v neracionalni potrošnji na nekaterih sektorjih, v preveliki odvisnosti od
uvoza energije, surovin in reprodukcijskega materiala, v
nezadostni uspešnosti vloženih investicij, v slabem izkoriščanju kapacitet, v visokih
proizvodnih stroških, v počasnem in slabo organiziranem
pretoku blaga in še drugje.
Ob tem pa moramo tudi
ugotoviti, da poteka proces,
v katerem naj združeno delo
prevzema funkcije urejanja
gospodarskih tokov in obliko,
vanja pogojev gospodarjenja
in s tem tudi ustrezno odgovornost za izvajanje sprejete
družbenoekonomske politike,
prepočasi. Pomemben vzrok
za to sta nezadostna organiziranost in povezanost delavcev v združenem delu in pa
še vedno premajhna zavzetost za dosledno izvajanje in
spoštovanje že sprejete politike dogovorov in sporazumov, ki naj vse bolj nadomestijo deformirano delovanje tržnih zakonitosti in administrativno-etatistično urejanje pogojev, v katerih deluje gospodarstvo. Zato je
potrebno pospešiti proces
uveljavljanja ustavnih načel
tudi v smeri ustvarjanja
stvarnih pogojev za vključevanje združenega dela v izvajanje tekoče gospodarske politike in reševanje sistemskih
vprašanj tudi na področju
kreditno-monetarne politike,
sistema razširjene reprodukcije ter skupne in splošne
porabe.

V grafikonu na naslednji
strani so prikazane stopnje
rasti
kvartalih glede na
isto obdobje preteklega leta
za industrijsko proizvodnjo,
Zaposlenost in produktivnost
dela v industriji, vrednost izvoza in uvoza blaga ter investicije v osnovna sredstva.
Predvidene stopnje rasti za
leto 1975 po Resoluciji so prikazane s črto.

.OiKVD&djl

5. SKLEPI IN PREDLOGI ZA
UKREPANJE
Izhod iz sedanjih zapletenih gospodarskih razmer zah.
teva celovit pristop k reševanju prikazanih problemov.
Pogoj za nadaljnji skladnejši in stabilnejši razvoj je izdelava dolgoročnejšega programa odpravljanja vzrokov
nestabilnosti in inflacije. Novi srednjeročni plan za obdobje 1976—1980, ki naj uveljavi samoupravno planiranje
na temelju dogovorov in spo.
razumov v okviru združenega
dela, bi moral biti izrazito
stabilizacijsko usmerjen na
vseh ravneh od federacije m
republik do občin, temeljnih
organizacij združenega dela
in samoupravnih interesnih
skupnosti. Učinkoviteje oo
treba zastaviti delo pri dogovarjanju o odprtih vprašanjih
v razvojni politiki in v gospodarskem sistemu, zlasti
pri sistemu in politiki --,en,
sistemu razširjene reprodukcije, kreditno-monetarnem sistemu, zunanje-trgovinskem
in deviznem sistemu ter sistemu planiranja.
Dolgoročnejša osnova tega
procesa je v krepitvi temeljnih organizacij združenega
dela in njihovega samoupravnega povezovanja v širše oblike združenega dela v okviru dohodkovno soodvisnih
reprodukcijskih kompleksov,
ki bodo sposobne preoblikovati pomemben del državne
regulative v neposredno aktivnost združenega dela.
Vzporedno z delom pri reševanju odprtih sistemskih
vprašanj, ki bo dalo rezultate šele v relativno daljšem
času, pa. bo potrebno v prihodnjih mesecih odpravljati
tudi probleme, ki izhajajo iz
tekočih gospodarskih gibanj,
zlasti na naslednjih področjih:
1. Na področju ekonomskih
odnosov š tujino:
Večjo izvozno dinamiko in
zmanjševanje odvisnosti od
uvoza bo mogoče doseči le
ob maksimalnem prizadevanju vsega gospodarstva in
družbenopolitičnih skupnosti.
Organizacije združenega dela
morajo povečati napore za
prodajo svojih izdelkov na
tujih trgih tudi z večanjem
produktivnosti, ustreznejšo
kvaliteto, vnašanjem višjih
oblik menjave v poslovanje
boljšo organiziranostjo in
enotnejšim nastopanjem na
tujih tržiščih; opuščanje ne-
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katerih izvoznih tržišč zaradi trenutno manj ustreznih
kalkulacij je zelo kratkoročna orientacija.
Poleg povečanja izvoza je
za zmanjšanje primanjkljaja
v plačilni bilanci nujno treba
zagotoviti tudi zadržavanje
uvoza v predvidenih mejah.
Zato mora gospodarstvo poiskati možnosti za večjo predelavo domačih surovin, njihovo racionalnejšo porabo in
štednjo.
Po posameznih združenjih
TOZD v okviru Gospodarske
zbornice SRS, kjer se že proučujejo možnosti in načini izvajanja
nakazanih usmeritev8, bo treba čimprej priti
do praktičnih rešitev.
- Organizacije in predstavništva, ki so zadolženi za pospeševanje ekonomskih stikov z inozemstvom, se morajo vključiti v izpolnjevanje
teh nalog, ne pa se ravnati
po ozkih podjetniških interesih.
SR Slovenija je že izdelala
predloge ukrepov sistemske,
ga značaja za pospeševanje
izvoza in omejevanje uvoza.
Posredovala jih je pristojnim
zveznim organom in si prizadevala za njihovo uveljavitev.
ZIS je v maju že sprejel
nekatere ukrepe za pospeševanje izvoza. Zaradi upadanja konkurenčnosti na tujih
trgih, sprejeti ukrepi ne zadoščajo za premostitev nastalih težav. Zato je pri zveznih organih treba okrepiti
prizadevanja za takojšnjo
uveljavitev naslednjih dodatnih ukrepov:
— za izvajanje politike realnejšega tečaja dinarja,
— za izpopolnitev povračila
carin pri izvozu blaga,
— za izpopolnitev kreditne
politike v smeri povečanja
reeskontnih stopenj in podaljšanja rokov za reeskont
izvoznih kreditov,
— za oproščanje proizvodnje za izvoz vseh uvoznih
omejitev uvedenih iz plačilno-bilančnih razlogov in za
hitro dodeljevanje dodatnih
kontingentov pri povečevanju
proizvodnje za izvoz,
— za izpopolnitev sistema
zavarovanja rizikov,
— za utrezno prilagoditev
ukrepov za pospeševanje iz8
Podroban pregled ukrepov na
področju zunanjetrgovinske menjave in programa za zmanjševanje uvozne odvisnosti slovenskega gospodarstva je prikazan v
posebni analizi, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje.

voza blaga tudi na področju
storitvenih dejavnosti,
— za nadaljnje oproščanje
družbenih dajatev, izvoznikom,
— za izpopolnitev vzpodbujanja izvoza na področju držav v razvoju (na kreditnem
sektorju, pri razbremenjevanju itd.).
Poleg uvoznega mehanizma
in s tekočo politiko v bilateralnih . odnosih s posameznimi državami je treba zagotoviti, da bo tudi višina,
struktura in regionalna usmerjenost uvoza v mejah
plačilne bilance. V ta namen
je treba:
— na mednarodnih mešanih komitejih za gospodarsko, industrijsko in tehnično
sodelovanje s posameznimi
državami se je treba zavzemati za večjo usklajenost
menjave in večje nakupe v
teh državah vezati s prodajo
naših izdelkov. Tudi posamezne OZD naj pomembnejše ukrepe vežejo s prodajo
naših izdelkov;
— zagotoviti, da uvoz blaga
na restriktivnih uvoznih režimih ne bo presegal predvidenih okvirov materialnih bi
lanc;
— izpopolniti
oziroma
spremeniti sistem samoompjevanja uvoza tako, da bi se
koristniki za določen čas samoomejiii na vrednostne
kvote, ki bi jih uporabljali
v skladu z obstoječim režimom uvoza;
— izpopolniti zaščitno politiko.
2. Na področju investicij v
osnovna sredstva:
Obseg in strukturo investicij je nujno treba omejiti v
okvir realnih možnosti, V tej
smeri bodo delovali zvezni
zakoni, ki so v postopku
sprejemanja. Poleg tega pa
je potrebno v okviru republike še naslednje:
Ponovno je potrebno pregledati vse investicije v teku,
tudi infrastrukturne in druge prioritetne investicije in
preveriti njihovo upravičenost glede na spremenjene
gospodarske pogoje.
Republiški sekretariat za
finance, Zavod SRS za družbeno planiranje in drugi odgovorni republiški organi naj
v sodelovanju s poslovnimi
bankami in samoupravnimi
interesnimi skupnostmi analizirajo finančno kritje prioritetnih investicij, možnosti za
racionalnejše izvedbe infrastrukturnih investicij, za njihovo selekcijo in koncentracijo sredstev na dokončanje

nekaterih (zlasti energetskih
objektov) ter eventuelno prolongacijo izgradnje drugih
objektov.
V tem okviru je treba tudi
proučiti dodatne možnosti za
združevanje sredstev v okviru samoupravnih sporazumov oziroma po zakonski poti za razvoj prioritetnih področij. Pri tem pa bo treba
voditi račun tudi o nujnosti vlaganj v modernizacijo
in povečevanje tistih kapacitet, ki imajo ugodnejše pogoje za povečevanje in racionalno substitucijo uvoza ter
za vzdrževanje trajnejše gospodarske rasti.
Poslovne banke morajo
proučiti svojo kreditno sposobnost in možnosti za preusmeritve sredstev v infrastrukturne in prioritetne dejavnosti.
Samo za najnujnejše prioritete, od katerih so odvisni
pogoji za nadaljnji razvoj,
bi kazalo razmisliti o možnosti za razpis ljudskega posojila.
Poslovne banke naj pri izvajanju selektivne kreditne
politike usmerjajo sredstva
tudi v tisto modernizacijo, ki
zagotavlja izboljšanje pogojev za učinkovitejši izvoz.
3. Na področju kreditnomonetarne politike in likvidnosti gospodarstva:
— zaostriti je potrebno
plačilno disciplino in to ne
le pri kupcih (na primer odpisovanje dohodka), ampak
tudi pri dolžnikih (na primer omejitev izplačevanja
osebnih dohodkov), pri čemer je treba opozoriti, da niso sprejemljivi trendi povečevanja sredstev na žiro računih negospodarstva:
— proučiti je treba možnosti za večje naraščanje denarne mase oziroma za nevtraliziranje odliva denarja zaradi deviznih transakcij s
tujino in v nemonetarne depozite;
— sprejeti bi bilo treba ukrepe za večje aktiviranje go-1
tovinskih sredstev prebival
stva (npr. nakazovanje osebnih dohodkov na hranilne
knjižice in tekoče račune);
■ — odpreti bi bilo treba široke možnosti za , uvedbo
vrednostnih papirjev, ki so
pokriti z dejansko plačilno
možnostjo;
— zaostriti je treba odgovornost SDK glede nepokritih investicij, saj do tega
pojava spričo vloge in dejavnosti te službe praviloma ne
bi smelo priti.

4. Na področju skupne porabe:
Gibanje sredstev skupne
porabe je potrebno dosledno uskladiti z usmeritvijo resolucije in z medrepubliškim
dogovorom, zato je treba izvesti ukrepe, ki so navedeni
pod točko 2.7. v poglavju o
razvoju družbenih dejavnosti
ter skupne in splošne porabe.
Pravočasno je treba pristopiti k pripravam družbenega
dogovora o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov
ter združevanju sredstev za
skupno porabo za leto 1976,
tako da bo družbeni dogovor
sprejet hkrati z resolucijo o
družbenoekonomskem razvoju za prihodnje leto.
5. Na področju cen in obvladovanja inflacije:
Uspešnejše zaviranje rasti
cen bo odvisno od učinkovitega delovanja celotnega spleta sistemskih in tekočih ukrepov na vseh področjih ekonomske politike, predvsem pa
od družbeno odgovornega, zavestnega ravnanja gospodarskih subjekotv. Obenem pa
si je treba prizadevati, da
preide politika cen čimprej
na samo združeno delo, zlasti tam, kjer poteka dogovarjanje in sporazumevanje v okviru združenih dohodkovno
soodvisnih
reprodukcijskih
kompleksov, in kjer je združeno delo v tej smeri že organizirano v ustreznih interesih ali poslovnih skupnostih.
Pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju je potrebno upoštevati v večji meri trajnejše
interese, ki izvirajo iz dolgoročnejših potreb, tako z vidika tržnih odnosov na domačem trgu, kot z vidika prilagajanja svetovnim cenam
ter uresničevanju razvojne
politike, ne pa se prilagajati
zgolj kratkoročnim situacijam doma in na svetovnem
trgu.
Družbeno politične organizacije naj pospešujejo ustanavljanje organizacij potrošnikov na vseh ravneh, da bi
se čimprej uresničilo načelo,
da delovni ljudje v okviru
krajevnih skupnosti odločajo
o vprašanjih, ki so pomemb
na za življenjske razmere potrošnikov ter bi se organizacije potrošnikov lahko tako
vključile v sporazumevanje
in družbeno dogovarjanje o
cenah.
Eden od faktorjev inflacije je tudi anticipirana potrošnja, ki ni podvržena ekonomskim kriterijem. Zato bi
bilo treba razmisliti o možnostih in naJčinu uvajanja in-

flacijske klavzule v kreditne
odnose (t.i. metoda indeksiranja).
Da bi se gibanje cen v letošnjem letu zadržalo kolikor je le mogoče v predvidenih okvirih, bi bilo potrebno:
— s pomočjo družbenopolitičnih organizacij zaostriti
odgovornost vodstvenih struktur in samoupravnih organov
delovnih organizacij pri sprejemanju odločitev o povečanju cen;
— aktivirati zbornice in
druge asociacije organizacij
združenega dela, da se odločneje zavzemajo za sprejeto politiko cen in da se aktivneje vključijo v njeno iz.
vajanje;
— zaostriti vprašanje odgovornosti vseh družbenopolitičnih skupnosti, zlasti pa
občin, pri izvajanju letošnje
politike cen;
— pristojni organi za cene,
tako občinski, kot tudi republiški in zvezni, naj se v
celoti držijo predvidene dinamike rasti cen, posebno
kar zadeva cfene zdelkov in
storitev, ki bistveno vplivajo
na rast življenjskih stroškov;
— vzpodbuditi organe tržžnih inšpekcij na vseh ravneh, da povečajo svojo aktivnost pri nadzoru spoštovanja predpisov o cenah, ki
so pomembni za stroške poslovanja delovnih organizacij
in življenjske stroške.9
Vzporedno z izvajanjem
predloženih ukrepov pa bi
morala teči politična akcija,
ki naj bi aktivirala vse delavce v združenem delu in
slehernega občana pod geslom »produktivnost in varčevanje«. Le tako bo tudi
pri nas prodrlo v najširšo
javnost spoznanje o osnovnih vzrokih inflacije,' ki so
jih v svetu že formulirali
enostavno kot »premalo znamo, preslabo delamo in preveč trosimo«.
Čimprej je treba tudi organizirati celoten statističnoinformacijski sistem, tako
SDK kot tudi Zavod ŠRS za
statistiko, da bo sposoben
dajati pravočasne in objektivne informacije delavcem v
združenem delu o vseh bistvenih gibanjih na področju materialnega in finančnega poslovanja, kot podlago
za odločitve pri obvladovanju in usmerjanju celotne
družbene .reprodukcije.
' Podrobnejši pregled predlogov
za ukrepe na področju cen je
v »Analizi gibanja cen v prvih
petih mesecih 1975«, ki jo je pripravil Republiški komite za tržišče in cene.
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Skupščine

SFRJ

VSEBINA

RAZVOJNA POLITIKA
Temeljni skupni cilji in naloge razvoja
Pospešiti izdelavo in usklajevanje načrtov na vseh ravneh

NOVI PREDPISI
Spodbuda izvozu opreme in ladij
Ne gre enako obravnavati vse negospodarske investicije
Urejanje razmerij na področju varstva arhivskega gradiva

ANALIZE IN OCENE
Razlike med razvitimi in manj razvitimi se ne zmanjšujejo
DELEGATSKA VPRAŠANJA
SPREJETI ZAKONI

stran

RAZVOJNA

TEMELJNI
NALOGE

POLITIKA

SKUPNI

CILJI

IN

RAZVOJA

0 V naslednjem petletnem razdobju se bo poprečna letna stopnja rasti družbenega
proizvoda gibala med 6,5 in 7,5 odstotka
0 Težili bomo k ustvarjanju takšnih razmer, da se bo stopnja rasti zaposlenosti
povečaia na približno 4 odstotke, s čemer bi omogočili zaposlovanje poprečno po
220.000 oseb letno, oziroma 1,100.000 oseb v naslednjih petih letih
• Za naslednje petletno razdobje je mogoče zagotoviti za investicije 1.365 milijard
dinarjev, kar je skoraj 50 odstotkov več kot v predhodnem razdobju
• Srednjeročni družbeni načrt naše države bo sprejet do konca tega leta

Marca letos sta Zvezni zbor in Zbor republik, ter pokrajin
Skupščine SFRJ na skupni seji začela predhodno razpravo
o razvojnih možnostih Jugoslavije v razdobju od leta 1976 do
1980. Po sklepu Zbora republik in pokrajin, ki po Ustavi_
sprejema Družbeni načrt Jugoslavije, pomeni dokument, ki
ga je izdelal Zvezni zavod za družbeno planiranje, solidno
podlago za široko razpravo v skupščinah družbenopolitičnih
skupnosti, organizacijah združenega dela in. njihovih združenjih.
Po javni razpravi je Zvezni izvršni svet 19. junija sprejel
»Osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugosla■
vije za razdobje od leta 1976 do 1980« in ga poslal Skupščini
SFRJ v obravnavo. Delegati obeh zborov Skupščine SFRJ so
24. junija skupaj poslušali ekspoze, ki ga je podal o tem
dokumentu predstavnik Zveznega izvršnega sveta, s čemer se
je začela razprava.

OCENA DOSEDANJEGA
RAZVOJA
V listini »Osnutek temeljev
:a dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za razdobje
jd leta 1976 do 1980« je najprej podana splošna ocena
družbenoekonomskega razvoja naše države v razdobju od
ieta 1971 do 1975. Ugotavlja
se, da je bila v tem razdobju
dosežena nekoliko višja stopnja rasti družbenega proizvoda celotnega gospodarstva
(6,5 odstotka) kakor v predhodnem petletnem razdobju
(približno 6 odstotkov).
Socialistični sektor gospodarstva daje danes prek 80

odstotkov družbenega proizvoda ter, skupaj z družbenimi dejavnostmi, zaposluje več
kot 4,5 milijona delavcev.
Zaostajanje proizvodnje energije, surovin in hrane je,
ob drugih problemih in težavah, povzročevalo neenakomerno gospodarsko rast, povečevanje nestabilnosti in inflacije ter nenehno poslabševanje plačilno-bilančnega položaja države.
Odsotnost na samoupravni
podlagi zasnovanega sistema
načrtovanja in reprodukcije
je spodbujala nerealne ambicije, načrte in porabo, katera presega razpoložljive materialne, finančne in plačilnobilančne možnosti države.

STABILIZACIJA —
GLAVNI SKUPNI CILJ
RAZVOJA
Družbeni načrt Jugoslavije
za razdobje od ieta 1976 do
1980. pomeni prvo etapo uresničevanja trajnih ciljev in
nalog dolgoročnega razvoja
Jugoslavije. Glede na sedanje stanje ter na družbenoekonomske probleme, ki so
se pokazali v predhodnem
razdobju, je v naslednji srednjeročni etapi nujno, da se

izgrajevati celovito zasnovo
samoupravnega in družbenega načrtovanja.
Z vsemi razpoložljivimi silami je treba zagotavljati dinamično in stabilnejšo rast
dohodka, od temeljne organizacije združenega dela pa
do-družbe v celotii. Optimalno
izkoriščanje resursov, ki je
pogoj za hitrejšo in stabilnejšo rast dohodka, je mogoče uresničiti z zavestnimi
planskimi in programiranimi
zahtevami ustreznih samoup-

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK
TEMELJEV ZA DOGOVOR O DRUŽBENEM
NAČRTU JUGOSLAVIJE ZA RAZDOBJE
OD L. 1976 DO 1985 — AS 141
stabilizacijo opredeli kot glavni skupni cilj našega razvoja.
S tem bi dali prednost predvsem usklajevanju materialnih tokov družbene reprodukcije. Sedanje neusklajenosti v materialni proizvodnji je treba odpraylti, da bi
celoten obseg in struktura
porabe uskladili z materialnimi možnostmi in z doseganjem stabilnejšega gospodarskega in družbenega razvoja. V naslednjem razdobju
je nujno, da se z zavestno
akcijo odpre širši proces obvladovanja protislovij in stihije v razvoju. To pomeni

ravno organiziranih subjektov
proizvajalnih sil. To pomeni
krepitev procesa povezovanja
temeljnih organizacij na podlagi dohodkovnega interesa
in oblikovanje reprodukcijskih celot ter skupnosti, ki
so zmožne opraviti funkcijo
zavestnega usmerjanja razvoja in se pogumno spustiti
v tokove znanstveno-tehnične
revolucije.
Spreminjanje ekonomskega
položaja v mednarodni delitvi dela in znatno zboljšanje plačilne bilance naše države s tujino se mora v tej
etapi manifestirati kot sred-

stvo za odpravljanje vseh
tistih povzročiteljev, ki so
v dosedanjem razvoju države prispevali k nastajanju
trgovinskih in plačilno-bilančnih disproporcev ter drugih
problemov na tem področju.
Ustvarjanje institucionalnih,
in drugih pogojev za uresničevanje razvojne politike in
politike stabilizacije pomeni
samoupravno in ekonomsko
konsolidacijo temeljnih organizacij združenega dela, njihovo širše povezovanje ter
urejanje medsebojnih in
skupnih razmerij s samoupravnimi sporazumi.
OKVIRI IN MOŽNOSTI
RAZVOJA
V naslednjem srednjeročnem razdobju je treba zagotoviti dinamičen in stabilnejši razvoj gospodarstva. Treba
je omogočiti takšen razvoj
proizvajalnih sil, ki bo zagotavljal, da se bodo uveljavile prednosti naše samoupravne socialistične družbe —
njena sposobnost, da nenehno razvija proizvajalne sile
in humanizira proizvajalne
odnose zato, da se dviguje
standard prebivalstva in nadaljuje razvoj socialističnih
samoupravnih odnosov. To
še zlasti zategadelj, ker Jugoslavija še vedno spada —
kljub svojemu zelo dinamičnemu razvoju in pomembnemu zmanjšanju razlik v
stopnji razvitosti glede na
razvite države — med gospodarsko nerazvite dežave
Evrope.
Zato se predvideva, da se
bo letna stopnja rasti družbenega proizvoda v naslednjem petletnem razdobju gibala med 6,5 in 7,5 odstotka. Industrijska proizvodnja
naj bi se povečevala za 8
do 9 odstotkov, kmetijska
pa za približno 4 odstotke.
Čeprav v glavnem obstoje
materialni in drugi pogoji
za uresničevanje takšnega dinamičnega razvoja, je nujno,
da se hkrati zagotovi tudi
doseganje večje stopnje stabilnosti te dinamike oziroma odpravljanje nihanj, ki
spremljajo razvoj naše države.
ZMANJŠAT!
NEPROIZVODNO
PORABO
Doseči stabilnost tržišča in
cen je'ena od ključnih nalog
in pogoj za- uspešnejši razvoj v naslednjem petletnem
razdobju. Vzroki nestabilnosti so predvsem v struktur36

nih neskladjih, v premajhnem in nesmotrnem izkoriščanju zmogljivosti ter v
porabi, ki presega možnosti.
Te vzroke je treba sistematično in vztrajno odpravljati,
ter si prizadevati, da bi nad
temi zapletenimi procesi zavladalo združeno delo.
Obvladovanje strukturnih
problemov v gospodarstvu bi
moralo teči v smeri zmanjševanja neskladij med proizvodnjo proizvajalnih sredstev in proizvodnjo sredstev
za neproizvodno porabo, ker
je neproizvodna poraba že
vrsto let predimenzionirana.
Posledica tega osnovnega
strukturnega neskladja je
premajhna stopnja izkoriščanja zmogljivosti, ki proizvajajo sredstva za neproizvodno porabo (določene predelovalne zmogljivosti) in čedalje večja odvisnost od uvoza. Zato ta proizvodnja ni
dovolj racionalna.
Iz tega izhaja prednostna
naloga, da se v naslednjem
razdobju izvede strukturne
spremembe, in sicer s hitrejšim investiranjem v panoge,
ki proizvajajo proizvajalna
sredstva. V sklopu proizvodnje ' sredstev za neproizvodno porabo bi moral biti poudarek na razvoju zmogljivosti in panog, ki proizvajajo hrano. Pri povečanju celotne proizvodnje za približno 7 odstotkov letno bd se

lahko proizvodnja proizvajalnih sredstev povečala za približno 8 odstotkov, proizvodnja sredstev za neproizvodno porabo pa za približno
6,5 odstotka.
POVEČANJE IZVOZA,
OMEJITEV UVOZA
■Mednarodna menjava bo v
naslednjem petletnem razdobju potekala v precej bolj
zapletenih razmerah, ob protislovnih interesih in odnosih med državami in regijami. To terja od nas ustrezno politiko in posebna prizadevanja za doseganje intenzivne in stabilnejše rasti
izvoza, da bi lahko ohranili
uvoz na potrebni, vendar
smotrni ravni, če bi se -uresničili osnovni predpogoji, bi
bilo mogoče pričakovati, da
bo leta 1980 znašal delež izvoza blaga in storitev približno 28 odstotkov družbenega
proizvoda, medtem ko je leta 1974 znašal 24 odstotkov.
Izvoz blaga naj bi se v
razdobju od leta 1976 do 1980
povečeval za poprečno 9 do
10 odstotkov letno, pri čemer pa naj bi se težilo tudi
za hitrejšo dinamiko. Da bi
se to izpolnilo, bi morali v
naslednjem razdobju opustiti pojmovanja, po katerih se
izvaža samo viške, pri tem
pa bi bilo treba z ukrepi
ekonomske politike spodbu-

IZVOZ IN UVOZ BLAGA TER STORITEV
19f70.
1. Izvoz celoten:
— blaga
— storitev
2. Uvoz celoten:
— blaga
— storitev
3. Stopnja kritja
uvoza z izvozom blaga
(brez storitev)
POLITIKA
ZAPOSLOVANJA
Ena od osnovnih nalog razvoja v naslednjem razdobju
je politika zaposlovanja. R&čuna se, da bo naša država
v tem razdobju dosegla v
družbenem sektorju poprečno rast zaposlenosti po stopnji 3 do 4 odstotke letno.
Povečanje' zaposlenosti za
približno 3 odstotke na leto
bi bila spodnja meja, ki ne
nudi dovolj možnosti za re-

2.492
1.679
813
3.201
2.874
327
58,4

1975.
Resolucija
6.840
4.670
2.170
9.030
8.360
670
55,9

sevanje problemov zaposlenosti, ki so se nakopičili v
minulem razdobju. Zato bi
si morali v razmerah dinamične in stabilne gospodarske rasti prizadevati, da se
stopnja rasti zaposlenosti poveča na nekako 4 odstotke
poprečno letno, s čemer bi
se ta komparativna prednost
naše države v celoti valori.
zirala.
Poleg rasti zaposlenosti v
okviru združenega dela ob-

jati proizvodnjo, ki se trajneje usmerja v izvoz, posebej pa še proizvodnjo kooperacijo. Struktura izvoza blaga bi se morala namreč postopoma spreminjati tako, da
bi se povečeval delež industrijskih proizvodov z višjo
stopnjo obdelave ter delež
proizvodov agro-industrijskega kompleksa.
Po materialnih in drugih
bilancah bi morali biti v uvozu, ki naj bi rasel počasneje od izvoza, pretežno zastopani reprodukcijski materiali (čez 2/3 celotnega uvoza). Uvoz opreme naj bi se
zadrževalo v skladu s proizvodno usmeritvijo, upoštevaje tudi neogibno modernizacijo in rekonstrukcijo, če
bo proizvodnja pšenice, sladkorja, olja in drugih proizvodov zadovoljiva, bi lahko
dosegli znatno zmanjšanje
uvoza hrane, ter nekatere
kmetijsko-prehrambene proizvode izvažali tudi v večjih
količinah.
Stopnja pokritja uvoza blaga z izvozom blaga bi morala leta 1980 znašati več kot
63 odstotkov, medtem ko je
bila leta 1975 približno 50
odstotkov. S čistim deviznim
pritokom od turizma in z
večjo izrabo možnosti tranzitnega prometa bi leta 1980
lahko krili nad 50 odstotkov
deficita zunanjetrgovinske bilance.

— v milijonih dolarjev
Stopnje rasti
fizični obseg
1980. 1971—1975 1976—1980
10.750
7.350
3.400
10.700
1-1.700
1.000

9,1
8,3
103
6,7
7,1
3,3

9,5
9,5
9,4
7,1
7,0
8,4

62,7
stojita potreba in možnost, da
se ustrezno poveča delovno
angažiranje na podlagi osebnega dela, ter možnost, da
se v ta sektor gospodarjenja
vključi tudi znatnejše število oseb, ki se vračajo z začasne zaposlitve v tujini. Po
nekaterih orientacijskih ocenah je mogoče v naslednjih
petih letih pričakovati, da
se bo število jugoslovanskih
zdomcev absolutno zmanjšalo za približno 250.000 oseb.

ZAPOSLOVANJE
— v tisočih oseb
Poprečna letna rast
zaposlenosti
MOŽNOSTI ZA DELOVNO ANGAŽIRANJE
1970.
1975.
1980.
3,0
3,5
4,0
— v družbenem sektorju
730
860
990
— v zasebnem kmetijskem
sektorju
70
100
110
SKUPAJ:
800
960
1.100
Poprečno letno zaposlovanje
160
190
220
POVEČEVANJE
STORILNOSTI DELA
Povečanje storilnosti dela
in bolj ekonomično poslovanje mora biti pretežen dejavnik prirastka dohodka ir:
družbenega proizvoda. Dinamika rasti storilnosti dela
za poprečno 4 do 5 odstotkov na leto je meja, pod
katero bi oslabela intenzivnost gospodarskega razvoja
in bi se poslabšal položaj
gospodarstva v mednarodni
menjavi ter bd se zmanjšale
možnosti za rast realnega
dohodka delovnih ljudi.
Na rast storilnosti dela mora v naslednjem razdobju
zlasti vplivati znatno število
novih strokovnih kadrov ter
intenzivnejše zbojševanje kvalifikacijske in poklicne strukture že zaposlenega kadra.
Ob boljši tehnični opremljenosti in učinkovitejšem izkoriščanju materialnih dejavnikov se bo težilo k bolj denamični storilnosti dela, da
bi se ustvarilo materialne
okvire za dviganje življenjske ravni in za krepitev materialne podlage združenega
dela.
V naslednjem razdobju bo
razvoj v veliki meri pogojen
z intenzivnim znanstveno-tehničnim napredkom in uporabo njegovih dosežkov. Dosežena tehnološka raven v
proizvodne in organizacijske
izkušnje, številnost in kvaliteta kadrov ter znanstvenoraziskovalne in
razvojne
zmogljivosti nudijo podlago
za hitrejši in kvalitetnejši
razvoj gospodarstva ter družbe in za postopno zmanjševanje zaostanka za razvitimi
dežavami. t
Združeno delo mora biti
temeljni nosilec znanstvenotehničnega napredka in mora izkoriščati njegove dosežke. Treba je ustvarjati razmere za razvoj znanstvenoraziskovalnih centrov v gospodarstvu ter za hitrejši razvoj in koncentracijo znanst-

volj možnosti za nadaljnje
pozitivne spremembe v strukturi osebne porabe in za selektivno dinamičen razvoj sestavin družbenega standarda.

REALNI OSEBNI
DOHODKI VEČJI
ZA 4,5 ODSTOTKA
Realni osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju gospodarstva bi se povečali poprečno za približno
4,5 odstotka na leto (v predhodnem petletnem razdobju
so se povečali za približno
odstotka). Ob povečanju
venih kadrov in krepitev 2zaposlenosti
3,5 odstotka
razvojnih raziskovanj. Pri bi se celotnaza masa
realnih
uvozu tuje tehnologije je tre- osebnih dohodkov povečevaba posvetiti posebno pozor- la za približno 8 odstotkov
nost solidnim pripravam, optimalni izbiri, hitrejšemu ob- naVleto.
sklopu življenjske ravni
vladovanju in intenzivnejše- je predvideno,
da bo rast
mu izkoriščanju tehnologije,
celotnega družbenega stannjenemu nadaljnjemu izpo- darda
(7 do 7,5 odstotka)
polnjevanju in prilagajanju
od rasti osebne podomačim resursom in pot- hitrejše
rabe (6 do 6,5 odstotka).
rebam.
Tako se bodo okrepile nematerialne sestavine življenjDELITEV IN PORABA
ske ravni, kar bo pripomoglo k zmanjševanju socialnih
Politika oblikovanja in de- razlik med posameznimi družlitve sredstev bi morala iz- benoekonomskima kategorijahajati od politike stabiliza- mi prebivalstva.
cije. Delitev in porabo bi
politiko razvoja vzgoje
morale opredeljevati pred- inS izobraževanja
je treba v
vsem z možnostmi domače celoti izvršiti radikalne
spreproizvodnje in možnostmi membe vzgojno-izobraževalplačilne bilance države. Pred- nih dejavnosti, ob nenehnem
nosti in vrstni red pri za- sodelovanju republik in avtodovoljevanju potreb, kd mo- nomnih
pri reševarajo biti usklajene z razvojno nju vsehpokrajin
bistvenih
vprašanj,
politiko in s proizvodno us- ki so skupnega pomena.
Z
meritvijo, so prav tako te- razvojem vzgoje in izobražemeljna predpostavka v po- vanja mladih in odraslih je
litiki delitve in porabe.
treba zagotoviti, da bo izoCelotna sredstva za delitev braževanje močneje povezaih porabo bi se v nasled- no z delovnim procesom,
njih petih letih povečale (za ter razbijati smisel za sa7,1 odstotka poprečno na le- moupravljanje in ustvarjalni
to) počasnjeje od rasti druž- odnos do dela.
benega proizvoda (7,3 odstotV naslednjem, razdobju bi
ka) zaradi počasnješe rasti bilo treba zgraditi približno
dodatnih sredstev iz tujine. 820 tisoč stanovanj, pri čeSredstva za življenjski stan- mer bi se naložbe povečavadard pa naj bd se povečevala le poprečno za približno 8
za približno 6,5 odstotka let- odstotkov na leto. S tem
no ali nekoliko počasneje kot bi se stanovanjska površina
bi se povečala celotna sred- na prebivalca povečala od
stva za delitev in porabo. 13,6 kvadratnega metra v leRazvoj življenjskega stan- tu 1975 na 15,2 kvadratnega
darda mora biti odvisen od metra v letu 1980. Za takcelotnega razvoja in uresni- šen obseg graditve stanočevanja stabilizacijske poli- vanj je na tem področju potik. Povečevanje življenjske- trebno. bolj smotrno družga standarda prebivalstva za beno usmerjanje in izvajanje
6,5 odstotka letno, ob pove- kompleksne
racionalizacije
čanju celotnih sredstev pre- ter intenzivne industrializabivalstva za 6,7 odstotka let- \ cije gradnje. S. tem bi omono, bi bilo bolj dinamično, gočili, da bi se hitreje rekakor v predhodnem petlet- ševalo stanovanjski problem,
nem razdobju, ko je znašalo ki je eden najtežjih družbe6,1 odstotka. Takšen razvoj no-ekonomskih in socialnih
bi pomenil nadaljnje dina- problemov zlasti za mlade
miziranje rasti življenjskega delavce in mlade generacije,
standarda ter bi dajal do- ki stopajo v delovni proces.

NADALJNJA
INDUSTRIALIZACIJA
DRŽAVE
Da bi dosegli skladno in
dinamično gospodarsko rast
in premagovali strukturna
neskladja v gospodarstvu, bi
morala biti v naslednjem obdobju
razvojno-proizvodna
usmeritev nadaljnja industrializacija države, tako da bi
industrija v naslednjem razdobju povečala svoj delež v
celotni proizvodnji s približno 42 odstotkov v letu 1975
na 45 odstotkov v letu 1980.
V sklopu te panoge se predvideva tudi največje strukturne spremembe. V središču
razvoja naj bi bilo hitrejše
povečanje proizvodnje energije, zlasti električne, surovin, hrane in izbranih skupin
strojegradnje.
Zato se v naslednjem petletnem obdobju računa na
večji obseg sredstev za investicije. Računa se na večjo
uporabo tujih posojil in kreditov (127 milijard dinarjev
v razdobju od leta 1976 do
1980 proti 70 milijardam dinarjev v letih 1971—1975).
V teh razmerah bi bilo mogoiče za vse naslednje petletno obdobje zagotoviti investicijska sredstva v znesku
1.365 milijard dinarjev, medtem ko jih je bilo v predhodnem obdobju 920 milijard,
če bi bile okoliščine neugodne (počasnejša dinamika gospodarske rasti, neugodna
razmerja v plačilni bilanci,
s tem v zvezi pa tudi manjša uporaba tujih sredstev),
bi invsticije utegnile biti
manjše za 10 in več odstotkov.
Računa se, da bi v razmerah večje stabilnosti prebivalstvo nekoliko bolj povečevalo varčevanje ter v večji meri izločevalo sredstva za gospodarske investicije in za
investicije v
stanovanjsko
gradnjo.
Predvideva se, da se bodo
v naslednjih letih relativno
zmanjševale tudi negospodarske investicije, da pa se bor
do naložbe v gradnjo stanovanj povečevale znatno hitreje. Glede gospodarskih investicij v osnovna
sredstva
družbenega sektorja se pričakuje, da bi lahko znašale
približno 560 milijard dinarjevPREDNOSTNE SMERI
RAZVOJA
V obdobju od leta 1976 do
1980 bodo imele prednost pri

razvoju proizvodne enrgije,
surovin in hrane. V osrednje
skupne razvojne smeri bi bilo treba uvrstiti tudi osnovno
prometno infrastrukturo, posamezne sektorje strojegradnje in tujski turizem. S hitrejšim razvojem teh področij
bi ustvarili razmere, ki so
potrebne za skladnejše potekanje osnovnih gospodarskih tokov, boljšo oskrbo gospodarstva z energijo, surovinami in repromaterialom, posebej pa še za oskrbo predelovalnih zmogljivosti. S tem
bi zmanjšali odvisnost gospodarstva in porabe v državi od uvoza in povečali možnosti za izvoz, kar bi pozitivno vplivalo na razvoj ekonomskih odnosov s tujino, na
spreminjanje položaja naše
države v mednarodni delitvi
dela in na to, da bi se deficit v plačilni bilanci države
zmanjšal v okvir, ki je glede
na ekonomsko razvitost normalen.
Uspešno reševanje skupnih
problemov razvoja in ustvarjanje razmer za dinamičen
in stabilnejši gospodarski
razvoj narekuje, da se glede
razvoja posameznih gospodarskih kompleksov, ki so
skupnega pomena, sklene samoupravne
sporazume in
družbene dogovore na ravni
Jugoslavije. S samoupravnimi sporazumi in družbenimi
dogovori bi bilo treba tudi na
vseh drugih ravneh urediti
temeljne sestavine skupnega
razvoja (na ravni organizacije združenega dela, občine,
regije, avtonomne pokrajine,
republike).

izvajanje dogovorjenega razvoja.
Osnutek temeljev za dogovor o Družbenem načrtu Jugoslavije od leta 1976 do 1980
pomeni pravzaprav okvir za
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, v postopku te dejavnosti
pa morajo elemente podanih
osnov, temeljev in ostalega
nadalje preverjati zlasti organizacije združenega dela.
V končni obliki bo ta del
plana odražal predvsem tista
področja razvoja, o katerih
bodo sklenjeni samoupravni
sporazumi in družbeni dogovori.
Pri pripravljanju in sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o razvoju posameznih dejavnosti skupnega pomena je
treba elemente in proporce
iz tega dokumenta uporabljati le kot usmeritev.

SAMOUPRAVNI
SPORAZUMI

SE Bosna in Hercegovina
SR Črna gora
SR Hrvatska
SR Makedonija
SR Slovenija
SR Srbija (ožja)
SAP Kosovo
SAP Vojvodina
SKUPNO

V skladu z opravljeno izbiro razvojnih področij (proizvodnja energije, surovin,
hrane itn.) ter z elementi, ki
so podani v tem Osnutku
temeljev za dogovor o Družbenem načrtu Jugoslavije, bi
morale ustrezne temeljne in
druge organizacije združenega
dela, njihova zidruženja, banke kot sestavni del združenega dela, republike in avtonomne pokrajine, federacija,
Gospodarska zbornica Jugoslavije in Zveza sindikatov
Jugoslavije skleniti potrebne
samoupravne sporazume in
družbene dogovore še preden
bo pripravljen Predlog družbenega načrta Jugoslavije, ter
doloSiti razvojno politiko in
prevzeti obveznost, da samostojno v svoji funkciji in s
skupno dejavnostjo zagotove
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ELEKTRIČNA ENERGIJA
. S samoupravnimi sporazumi o razvoju energetskih
zmogljivosti bi morali zagotoviti gradnjo akumulacijskih
hidroelektrarn velike instalirane moči in ekonomičnih
pretočnih hidroelektrarn, termoelektrarn velike moči blizu površinskih kopov premoga, elektrarn na jedrsko
gorivo z enotami velike moči,
PROIZVODNJA

PROIZVODNJA
PREMOGA, NAFTE
IN PLINA
Proizvodnja in poraba premoga bi se morala, v skladu
s povečevanjem proizvodnje
termoelektrične energije, v
naslednjih petih letih povečevati poprečno po 13,5 odstotka na leto. Da bi zagotovili
zanesljivo oskrbo in trajnost
proizvodnje, bi morali zmog-

izjemno pa tudi fleksibilnih'
termoelektrarn na tekoče go
rivo ter toplarn na premog,
tekoča goriva in na naravni
plin.
Z gradnjo dogovorjenega
osnovnega 380 kilovoltnega
omrežja in potrebnega 220
ter 110 kilovoltnega omrežja
se ustvarja pogoje, ki so po
trebni za delovanje enotnega
energetskega sistema naše
države in za njegovo po vezo
vanje z velikimi sistemi sosednjih držav.
Predvideno je, da se bo poraba električne energije v državi povečevala po poprečni
11 odstotni stopnji ter da bo
leta 1980 dosegla raven 72 do
73 milijard
kilovatnih ur,
medtem ko je v letu 1975
znašala 43 miljard kilovatnih ur.
Instalirana moč termo —
in hidroelektrarn se mora
povečati za 11.000 megavatov.
Struktura izvoa električne
energije se bo spremenila v
prid termoelektrarniških virov, tako da se bo njihov
izvozni delež povečal od 48
odstotkov, kolikor znaša leta 1975. na 52 odstotkov v
letu 1980.
Celoten obseg investicij v
objekte za proizvodnjo električne energije bo znašal 70
do 74 milijard dinarjev, v
objekte za distribucijo pa bo
investiranih 20 do 25 milijard
dinarjev.
ENERGIJE
— v milijonih kilovatov
Stopnja rasti
1975.
1980.
v%
8.709.
13.650
9,5
730
2.900
26
8.000
12.650
9,6
1.500
5.000
26
6.500
9.400
7,8
13.710
22.000
10,0
3.600
6.200
11,5
260
300
—
43.000
72.000
10,8
ljivosti za proizvodnjo premoga graditi do ravni približno 68 milijonov ton v letu
1980. Za rekonstrukcijo in
modernizacijo sedanjih zmogljivosti ter za gradnjo novih
premogovnikov je treba približno 10 milijard dinarjev.
Razvoj proizvodnje in porabe nafte in plina bi moral
v naslednjem razdobju temeljiti na intenzivnih raziskovalnih delih, na neogibnem uvozu surove nafte in naravnega

plina, na smotrni porabi celotne energije in surovin za
bazično kemijo.
Pričakovati je, da se bo
poraba naftnih derivatov povečevala poprečno po 6 odstotkov na leto, ob prizadevanjih, da se derivate čimbolj smotrno uporablja. Treba je intenzivirati raziskovanja glede nafte in plina, zlasti na področju Jadrana, da
bi se zmanjšal uvoz. Zmogljivosti rafinerijske predelave je treba povečati od 13,3
milijona ton v letu 1975 na
20 milijonov ton v letu 1980
(poprečno za približno 8,4 odstotka na leto). Za racionalnejši transport nafte bo zgrajen jugoslovanski naftovod.
Poraba naravnega plina se
bo povečevala hitreje od porabe vseh drugih oblik energije in bo rasla po 28,6 odstotni stopnji.
Celotne investicije v razvoj
proizvodnje in prometa nafte
ter plina bodo zn&šale približno 43 milijard dinarjev, in
sicer od tega v raziskave
okrog 15 milijard, v proizvodnjo nafte in plina okrog
7,5 milijarde, v transport in
predelavo nafte ter v promet
in transport naftnih derivatov okrog 15 milijard, v transport naravnega plina pa 5,5
milijarde dinarjev.
RAZVOJ METALURGIJE
Razvoj črne metalurgije bo
temeljil na večji oskrbi gospodarstva z jeklom domače
proizvodnje. Zmogljivosti za
proizvodnjo jekla je treba
razvijati tako, da se bo delež
uvoza postopno zmanjševal in
da bi se iz domačih virov
oskrbelo okrog 80 odstotkov
celotne porabe jekla.
Predvideno je, da bo proizvodnja jekla leta 1980 dosegla raven približno 6,3 do
7 milijonov ton, proizvodnja
jeklenih izdelkov pa 4,7 do
5,2 milijona ton.
Celotne naložbe, ki so potrebne za izgradnjo nujno
potrebnih zmogljivosti v tej
panogi, se ocenjuje na približno 18 milijard dinarjev.
Razvoj barvne metalurgi,je
je treba usmeriti predvsem
k zadovol jevanju domačih potreb v zvezi z razvojem finalne predelave in v izvoz. Morebitni izvoz rud in izvoz polizdelkov iz barvnih kovin se
bo usmerjalo tudi za zagotovitev uvoza deficitarnih surovin in
reprodukcijskega
materiala.
Predvideva se, da se bo po
dogovoru proizvajalcev barv-

nih kovin zlasti povečala proizvodnja aluminija in bakra.
Naložbe v razvoj barvne metalurgije bodo znašale približ-

no 17 milijard dinarjev, od
tega za aluminij 7, baker 3,
svinec in cink 2,7 ter za
nikelj 4,5 milijarde dinarjev.

CRNA METALURGIJA

Koks
Železna ruda
Surovo železo
Surovo jeklo
Gotovi jekleni proizvodi
KEMIČNA INDUSTRIJA,
NEKOVINE, CEMENT
V sklopu bazične kemične
industrije je predvideno povečanje proizvodnje sintetičnih proizvodov j( kemičnih
vlaken, umetnih snovi, sintetičnega kavčuka), kar
bo
omogočilo pospešen proces
kemizacije gospodarstva. Povečevanje uvoza se bo znatno
upočasnilo, izvoz kemičnih
proizvodov pa se bo dinamično povečeval tako, da se bo
do leta 1980 zmanjšala odvisnost gospodarstva od uvoza teh surovin.
Pri proizvodnji in predelavi nekovin je treba s samoupravnim sporazumom zagotoviti selektivno politiko, s
katero bi se spodbujalo razvoj tistih zmogljivosti, katerih proizvodnja je deficitarna. Proizvodnja nekovin bi
se morala povečevati za približno 9,5 odstotka na leto,
izvoz pa za 10 odstotkov.
Za rudarsko-geološka raziskovanja in izpopolnitev tehnologije za razvoj surovinske
osnove ter za gradnjo novih
. zmogljivosti bi potrebovali
približno 50 milijard dinarjev.
Pri razvoju industrije cementa je treba zagotoviti povečanje proizvodnje s 7,5 milijona ton v letu 1975 na 12
milijonov ton . v letu 1980.
Tolikšno povečanje proizvodnje je treba zagotoviti z dograditvijo že zastavljenih
zmogljivosti, do konca leta
1978 pa skleniti samoupravni
sporazum o gradnji novdh
zmogljivosti za zadovoljevanje potreb po letu 1980.
GOZDARSTVO
Za naslednje razdobje je
predvideno, da se bo izkoriščanje gozdnih bogastev povečevalo za 2—3 odstotka lett

— v tisočih ton
1975.
1980.
Obstoječe
zmogljivosti
Proizvodnja
3.000
1.290
8.300
10.000—11.000
4.000— 4.300
2.970
4.930
5.700— 6.300
4.300— 4.700
4.600
no, ob zboljševaiiju strukture
proizvodnje. Z dograditvijo
okoli 5 tisoč kilometrov gozdnih komunikacij bodo gozdovi bolj odprti, kar bo omogočilo, da se poveča sečnjo,
zboljša strukturo proizvodnje
ter da se smotrneje izkorišča gozdove.
S proizvodnjo približno 14
milijonov kubičnih metrov
lesa bi v celoti zadovoljili
potrebe naše lesne industrije
ter drugih proizvajalcev v
državi, uvažalo pa bi se le
deficitarne vrste lesa.
Za izvedbo predvidenega
programa razvoja in izkoriščanja gozdov bi potrebovali
okoli 4 milijarde dinarjev, za
razvoj industrije celuloze in
papirja pa okoli 3 milijarde
dinarjev.
KMETIJSTVO
S povečanjem kmetijske
proizvodnje je treba v naslednjem razdobju zadovoljiti potrebe po kmetijskih proizvodih za prehrano prebivalstva, za surovinske potrebe
industrije, za nujno potrebne
rezerve hrane in precejšnje
viške za izvoz. Uvažalo se bo
le tiste proizvode, ki jih ni
mogoče racionalno proizvajati v državi.
Dinamičen razvoj prehranbene industrije je bistven dejavnik razvoja primarne
kmetijske
proizvodnje. V
skladu z rastjo standarda
prehrane je treba razvijati višje faze predelave in finalizacije prehranbeniih proizvodov.
V razdobju od leta 1976 do
1980 mora kmetijska proizvodnja rasti po stopnji 4 odstotkov na leto. Proizvodnja
v družbenem sektorju kmetijstva naj bi se povečevala
za okrog 8 odstotkov letno,
na zasebnih kmetijskih gospodarstvih pa za okrog 2,5
odstotka letno. Delež družbe-

nih gospodarstev v celotnem
kmetijstvu naj bi se povečal
s 24 odstotkov v letu 1975 na
približno 28 odstotkov v letu
1980.
Težišče razvoja v poljedelstvu mora biti na občutnem
povečanju proizvodnje industrijskih kultur (soje, sončnic, sladkorne pese) ter koruze, v živinoreji pa na proizvodnji govedine, svinjine
ter mleka. Predvidena je tudi bolj dinamična rast proizvodnje zelenjave, sadja in
grozdja. Proizvodnjo pšenice
je treba ustaliti na ravni približno 6 milijonov ton.
Ce bi zagotovili tako ocenjeno proizvodnjo, bi bilo leta 1980 mogoče izvoziti 400
do 500 tisoč ton pšenice, približno milijon in pol ton koruze, ter povečati izvoz mesa, tobaka in drugih proizvodov.
Hitrejše povečanje proizvodnje kmetijsko-prehranbenih proizvodov bomo dosegali z nadaljnjim intenziviranjem kmetijske proizvodnje
ter višjo stopnjo finalizacije
industrijske proizvodnje na
podlagi industrijskih surovin.
Z razvojem družbenih odnosov v kmetijstvu na vasi se
bo zagotovilo nadaljnjo tran-

sformacijo agrarne strukture
povezano s krepitvijo druž
benega sektorja in socialistič
ne proizvodne kooperacije
raznimi oblikami združevanja zasebnih kmetijskih gospodarstev z organizacijami
združenega dela in v zadruge.
Ocenjuje se, da bi bilo za
prednostne naložbe v družbeni sektor agroindustrijskega
kompleksa potrebno okoli 59
milijard dinarjev, od tega za
naložbe v kmetijstvo približno 60 odstotkov, v vodno gospodarstvo 18,5 odstotka in
v prehranbeno industrijo
21,5 odstotka.
Z družbenim dogovorom republik in pokrajin je treba
urediti način zagotavljanja
sredstev za razvoj' zasebnih
kmetijskih gospodarstev. O
cenjujejo, da bi bilo v razdobju od leta 1976 do konca leta 1980 za to potrebno okrog
830 milijonov dinarjev letno.
V naslednjih petih letih se
mora proizvodnja prehranbene industrije povečevati za
približno 8 odstotkov na leto.
Proizvodnja sladkorja bi morala leta 1980 doseči raven
približno 820 tisoč ton, olja
pa okrog 300 tisoč ton, s čemer bi zadovoljili domačim
potrebam.

PROIZVODNJA VAŽNEJŠIH KMETIJSKIH PROIZVODOV

Pšenica in rž
Koruza
Slajdkoma pesa
Sončnice
Soja
Tobaik
Krompir
Zelenjava Obreiz krompirja)
Sadje
Grozdje
Meso
—• vsega
— goveje
— svinjsko
— ovčja.
— perutninsiko
— ostalo
Ribe
Mlefco
Jajca (milijoni kosov)
STROJEGRADNJA
Pri strojegradnji bi morali
v naslednjem petletnem razdobju uskladiti, proizvodnjo
in porabo v državi, uvoz in
izvoz, zagotoviti intenzivnejšo

v tisočih ton
1980.
1974/75
6.000
5.750
11.000
8.3412
6.500
4.550
700
385
100
15
58
90
3-164
3.400
2.532
3.000
1.511
2.000
1.240
1.600
1.015
1.250
305
375
405
470
50
65
175
220
80
100
55
75
3.590
4.400
3.687
4.500

uporabo obstoječih in skladnejšo gradnjo novih zmogljivosti ter večjo specializacijo
v okviru integrirane delitve
dela.
Z ugodnejšimi pogoji in večjim obsegom sredstev za
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kreditiranje plasmaja domače
opreme v državi in v izvozu
je treba omogočiti, da se bo
povečal delež domačih dobav
v celotni porabi opreme na
okrog 60 odstotkov.
Da bi zagotovili kontinuiran razvoj strojegradnje, bi
bilo treba skleniti samoupravne sporazume med strojegradnjo in surovinsko bazo
(črno in barvno metalurgijo) _
proizvajalci energije (elektrogospodarstvo,
proizvajalci
nafte, premoga, plina) ter
porabniki opreme (gradbeništvo, kmetijske dejavnosti,
gozdarstvo, gostinstvo, turizem itn.).
*
PROMET IN TURIZEM
Ker zadeva promet je treba v naslednji etapi z družbenim dogovorom o rekonstrukciji in izgradnji približno 2.500 kilometrov magistralnih poti zagotoviti, da se
bo naša država učinkoviteje
dn smotrneje povezovala naznotraj in navzven.
Ocenjuje se, da bi bilo za
celotne investicije v rekonstrukcijo in izgradnjo magistralnih poti potrebito približno 27 milijard dinarjev. V
prednostni razvoj železnic bi
bilo treba investirati okrog
16 milijard dinarjev, v program izgradnje, magistralnih
in mednarodnih telekomunikacijskih
zmogljivosti pa
okrog 11 milija«! dinarjev.
Tujski turistični promet bi
se lahko povečeval po poprečni stopnji 5—6 odstotkov,
devizni dohodek pa po stopnji približno 8 odstotkov. ,Pri
takšni rasti bi bilo mogoče
leta 1980 doseči 39 milijonov
nolčitev tujih turistov ter 1,1
milijarde dolarjev deviznega
pritoka.
Promet domačih turistov se
bo povečeval po stopnji približno 6 odstotkov letno, to
pa bo omogočilo, da se leta
1980 doseže okrog 50 milijonov nočitev domačih turistov.
Treba je zgraditi nove in
razširiti obstoječe hotelske
zmogljivosti zapribližno 50 tisoč ležišč in za približno 150
tisoč ležišč v drugih turističnih objektih. V gradnjo namestitvenih objektov bi, bilo
treba, kot ocenjujejo, investirati okrog 13 milijard dinarjev.
INVESTICIJE
Po globalnih ocenah bi bilo
treba v razdobju od leta 1976
do 1980 investirati v osnovna
sredstva zmogljivosti tistih
področij, katerih razvoj je
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skupnega pomena, približno
352 milijard dinarjev. Pri tem
ni upoštevano, da bi organizacije združenega dela na teh
področjih, če jih obravnavamo skupaj, iz svoje akumulacije zmogle zagotoviti poprečno okrog 35 odstotkov sredstev. Delež združenih domačih sredstev (zainteresiranih
organizacij združenega dela,
bank, del sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih področij, sredstva prebivalstva ter drugih)
bi moral znašati okrog 36 od-

stotkov, delež tujih sredstev
pa poprečno okrog 29 odstotkov ali okrog 80 odstotkov
celotnih bruto investicijskih
zadolžitev v tujini, ki so predvidene za naslednjih pet let.
Od ocenjene celotne bruto
akumulacije iz. domačih in tujih virov (okrog 1.365 milijard) bi šlo za potrebne investicije v osnovna sredstva tistih področij, katerih razvoj
je skupnega pomena, okrog
26 odstotkov, medtem ko je
šlo v obdobju od leta 1971
do 1975 približno 22 odstotkov.
INVESTICIJE SKUPNEGA POMENA
— po cenah iz 1. 1975
Skupno v milijardah
t Poprečna struktura virov
v približnem °/o
dinarjev
Elektrogospodarstvo
74,0
30,0
33,5
36,5
Premog
10,0
35,0
30,0
35,0
Nafta in plin
43,0
50,0
20,0
30,0
Crna metalurgija
18,0
30,0
3S,0
35,0
Barvna metalurgija
17,0
25,0
25,0
50,0
Bazična kemija
24,0
30,0
30,0
40,0
Nekovine
5,0
20,0
60,0
20,0
Cement
7,0
10,0
60,0
30,0
Gozdarstvo in celuloza
7,0
49,0
38,0
13,0
Agroindustrijski kompleks
59,0
40,0
40,0
20,0
Strojegradnja
21,0
60,0
25,0
15,0
Promet
54,0
30,0
85,0
15,0
Tujski turizem
13,0
25,0
25,0
50,0
SKUPAJ:
352,0
35,0
36,0
29,0
RAZVOJ MANJ
RAZVITIH OBMOČIJ
Kot gospodarsko manj
razvita obmoičja bodo v razdobju od leta 1976 do 1980
obravnavana: SR Bosna in
Hercegovina, SR Črna gora,
SR Makedonija in SAP Kosovo.
Vsaka gospodarsko manj
razvita republika in SAP Kosovo mora doseči hitrejšo
rast družbenega proizvoda
kot celotna država v poprečju, vsa skupaj pa za 20 do
25 odstotkov nad jugoslovanskim poprečjem. SAP Kosovo mora, glede na to, da je
v primeri z ostalimi republikami in SAP Vojvodino na
najnižji stopnji razvitosti, doseči najhitrejši razvoj. Stopnja rasti družbenega proizvoda SAP Kosovo bi morala
biti za približno 50 do 60 odstotkov večja od poprečne
stopnje za vso državo.
Hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosovo bo temeljil na: razpoložljivih proizvodnih skladih, doseženi kadrovski podlagi in raziskanih naravnih
bogastvih, na novih kapacitetah, v katerih je že ali pa

bo do konca leta 1975 stekla
redna proizvodnja, na razširitvi in gradnji novih energetskih in surovinskih objektov, na modernizaciji in rekonstrukciji obstoječega- gospodarstva, na povečanju učinkovitosti
gospodarjenja
ter, povečevanju storilnosti
dela itn.
Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih območij bo temeljilo tudi na hitrejši rasti
gospodarskih investicij v osnovna sredstva. Te bi naj
znašale 32 do 34 odstotkov
celotnih družbenih bruto gospodarskih investicij v osnovna sredstva vse države. Predvidene investicije bodo najmanj 47 do 50 odstotno krite
s sredstvi, ki se oblikujejo
na teh območjih.
Delež gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo v celotnem družbenem
proizvodu države bi bil leta
1980 za 2 do 2,5 točke večji
kot leta 1975. S takšnim povečanjem bo . omogočeno, da
se bodo med razvitimi in
manj
razvitimi
območji
zmanjševale relativne razlike
v stopnji raavitostd. Ob takšni
učinkovitosti naložb, kot je
predvidena, ocenjujejo, da bi

manj razvita območja leta
1980 dosegla raven približno
64 do 66 odstotkov poprečnega družbenega proizvoda na
prebivalca Jugoslavije.
SMERNICE IN UKREPI
EKONOMSKE POLITIKE
Z usklajevanjem gospodarskega sistema z Ustavo v teku leta 1975 m z izdajo najvažnejših zakonov s področja gospodarstva bo intenzivneje stekel proces, v katerem
mora združeno delo prevzeti
od države določene funkcije
družbenega urejanja s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Z novimi
sistemskimi rešitvami in odnosi bo zagotovljeno, da bo
združeno delo tudi ustvarjalec ekonomske politike in
njen družbeno odgovorni izvajalec.
V zvezi s tem bo treba v
sklopu smernic dn ukrepov
ekonomske politike neogibno posvetiti posebno pozornost graditvi razvitega sistema razširjene reprodukcije
na samoupravnih osnovah,
kot bistvene sestavine sistema načrtovanja. Spremenilo
se bo temelje monetamo-kreditnega sistema ter kreditnega in bančnega poslovanja.
Zlasti denarno-kreditna politika mora delovati kot pomemben dejavnik stabilizacije gospodarstva in krepitve
denarja v mednarodnem plačevanju. Prav tako je treba
s to politiko zagotoviti, da
se bo bančne kredite selektivno usmerjalo v skladu z zastavljenimi smotri ekonomske politike.
Težišče politike na področju tržišča in cen mora biti
v naslednjem petletnem razdobju na odločnem preprečevanju inflacije in nenehnem
zadrževanju rasti cen na domačem tržišču. Predvsem je
treba s tem pripomoči k odpravljanju strukturnih neskladij v razvoju gospodarstva, s čemer bi se zmanjšalo
uvoz, s tem pa oslabilo vpliv
nestabilnih svetovnih cen na
stabilnost domačega tržišča.
Z ukrepi ekonomske politike
je treba vse oblike porabe
uskladiti z materialnimi možnostmi proizvodnje in plačilno-bilančnimi možnostmi, pri
čemer pripada prednost proizvodnji blaga, po katerem je
na tržišču povpraševanje. Kriterije politike cen je treba
določiti z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi.
Z družbenim dogovorom
združenega dela, povezanega
v reprodukcijske celote, soci-

darstva je s sistemom in politiko pridobivanja in delitve
dohodka neogibno treba zagotoviti, da se bo relativno
zmanjševal delež, ki ga ima
v dohodku gospodarstva
splošna poraba in poraba v
samoupravnih
interesnih
skupnostih.
S temi in z vsemi drugimi
ukrepi tekoče ekonomske
politike je treba doseči ekonomsko stabilizacijo in izpolnitev temeljnih skupnih smotrov in nalog družbenoekonomskega razvoja v naslednjem petletnem razdobju. Politika ekonomske stabilizacije
je sestavni del celotne razvojne politike. Odločilen vpliv
in vlogo pri uresničevanju
politike stabilizacije ima
združeno delo.

alističnih republik in avtonomnih pokrajin ter federacije je treba določiti skupno
politiko in ukrepe, ki se jih
bo sprejemalo za spodbujanje izvoza blaga in storitev.
S tem dogovorom je treba
določiti vrsto, način in obseg oprostitev od davkov, prispevkov in drugih dajatev.
Poslovne banke bodo s samoupravnim sporazumom usmerjale sredstva za financiranje izvoza opreme, ladij in
izvajanja investicijskih del.
Sistem in politiko financiranja samoupravnih interesnih skupnosti za zadovoljevanje splošnih in skupnih
potreb je treba uskladiti z
ustavnimi opredelitvami. Za
krepitev reprodukcijske sposobnosti združenega gospo-
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Posebno pobudo morajo dajati gospodarske
zbornice republik in pokrajin ter
Gospodarska zbornica Jugoslavije
Zbor republik in pokrajin
je na seji dne 24. junija, skupaj z Zveznim zborom, poslušal ekspoze predstavnika Zveznega izvršnega sveta o Osnutku temeljev za dogovor o
Družbenem načrtu SFRJ za
razdobje od 1. 1976 do 1980.
Zatem je o predlaganem dokumentu razpravljalo več de^
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legatov, nato pa je Zbor sprejel naslednje sklepe:
Zbor republik in pokrajin
sodi, da lahko ta Osnutek,
skupaj z osnovnimi kazalci,
rabi kot delovna podlaga za
intenziviranje dela na načrtovanju, dogovarjanju in usklajevanju v temeljnih in drugih
, J

' V'

'

organizacijah združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
družbenopolitičnih
skupnostih. Na podlagi takega dela
bo Zvezni izvršni svet pripravil predlog Družbenega načrta Jugoslavije za naslednje
petletno razdobje.
Zbor republik in pokrajin
sodi, da je nujno treba pospešiti proces izdelave in usklajevanja načrtov, ter da mora

SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN
SKUPŠČINE SFRJ O OSNUTKU TEMELJEV
ZA DOGOVOR O DRUŽBENEM NAČRTU
SFRJ ZA RAZDOBJE OD L. 1976 DO 1980 —
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vzporedno teči na vseh ravneh združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti, ob
nenehnem medsebojnem informiranju. V tem delu bd
morale dajati posebno pobudo
gospodarske zbornice republik
in pokrajin ter Gospodarska
zbornica Jugoslavije. Skupščinam republik in pokrajin ter
družbenopolitičnim organizacijam se priporoča, da nudijo polno pomoč organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam ter skupnostim, da bi
se čimbolj neposredno vključile v obravnavanje tega
Osnutka, da bi ga uporabile
pri pripravljanju svojih razvojnih
načrtov in da bi
s svojimi pripombami pripomogle k bolj uspešni določitvi
končnega predloga Družbenega načrta Jugoslavije.
Zbor sodi, da je posebno
pomembno intenzivirati delo
na pripravi in sklepanju samoupravnih interesov in
družbenih dogovorov zlasti
za tiste sklope gospodarstva,
ki so pomembni za vso dr-
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® Združenemu gospodarstvu bo omogočeno, da bo s pomočjo specializiranih bank
urejalo medsebojne odnose na področju
proizvodnje in plasmaja kapitalnih dobrin

žavo. Zato je nujno, da Gospodarska zbornica Jugoslavije pobuja sporazumevanje
znotraj teh sklopov gospodarstva.
Delovna telesa Zbora bodo
v prvi polovici julija opravila
predhodno izmenjavo mnenj
o Osnutku ter ugotovila, koliko so v njem upoštevane
pripombe in predlogi, izraženi
v razpravi o Temeljih za njegovo pripravo, in pretehtala

kako napredujejo priprave
ustreznih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.
Da bi lahko družbeni načrt
Jugoslavije za naslednje petletno razdobje sprejeli do
konca 1. 1975 in da bi delo
na njegovi pripravi uskladili
s programi aktivnosti v zvezi
s sklepanjem ustreznih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, je nujno,
da Zvezni izvršni svet najkasneje do 1. septembra letos
pošlje Skupščini SFRJ morebitne spremembe in dopolnitve predloženega Osnutka.
Zbor bo te spremembe in
dopolnitve pravočasno dostavil skupščinam republik in
pokrajin, da bi lahfeo do kon.
ca septembra opredelile stališča o celotnem dokumentu.
Potem bo Zibor poskrbel za
usklajevanje stališč skupščin
republik in pokrajin ter ob
aktivnem sodelovanju Zveznega izvršnega sveta določil
predlog Družbenega načrta
Jugoslavije za razdobje od
1. 1976 do 1980.
' '
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Zaradi preoblikovanja sedanjega Sklada
v specializirano banko se dopolnjuje štiri zakone, ki urejajo to materijo
Pripravlja se preoblikovanje sedanjega Sklada za kre
ditiranje in zavarovanje izvoznih poslov v specializirano banko za kreditiranje
izvoza opreme in ladij ter
za izvajanje investicijskih del
tujini na kredit, t. j. v banko, ki bo sposobna učinko-

viteje opravljati posle kreditiranja in spodbujanja izvoza
opreme in ladij ter izvajanja
investicijskih del v tujini.
Namen tega preoblikovanja
je omogočiti, da bo združeno
gospodarstvo s pomočjo specializirane banke urejalo medsebojne odnose na področju
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proizvodnje in plasmaja kapitalnih dobrin, namenjenih
za izvoz ter da bo spodbujalo izvoz proizvodov z visoko
stopnjo obdelave, s čimer
se bo zboljšailo plačilno bilanco Jugoslavije s tujino.
Oblikovanje specializirane
banke terja določene dopolnitve Zakona o deviznem poslovanju, Zakona o kreditnih
poslih s tujino, Zakon o Narodni banki Jugoslavije in
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin
ter Zakon o bankah in kreditnem bančnem poslovanju.
Osnutke zakonov o dopolnitvah teh štirih zakonov je
poslal Zvezni izvršni svet v
obravnavo Skupščini SFRJ.
Za prve tri zakone je pristojen Zbor republik in pokrajin, za četrtega pa Zvezni zbor.
S predlaganimi dopolnitvami zakonov bo zagotovljeno
takšno preoblikovanje Sklada v specializirano banko,
ki bo novi banki omogočalo
najemati kredite doma in v

dajala garancijo za te kredite.
Z dopolnitvami zakonov bi
poleg tega določili, da sme
Narodna banka Jugoslavije
na podlagi odloka Zveznega
izvršnega sveta izdajati garancije za kredite, ki jih
omenjena nova banka najema
v tujini. S tem bi se tej
novi banki omogočilo, da,
kadar to zahteva tuji kreditor in ko Narodna banka Jugoslavije ter Zvezni izvršni
svet ugotovi, da je takšen
kredit koristen za Jugoslavijo, dobi garancijo Narodne
banke Jugoslavije po krajšem postopku in taiko v roku
zagotovi sredstva za kreditiranje izvoza.
Sistem kreditiranja izvoza
kapitalnih dobrin je jugoslovanskemu gospodarstvu omogočil, da je nastopilo in se
uveljavilo na svetovnem
tržišču. Z izvozom kapitalnih dobrin na kredit se
ustvarja razmere, v katerih
se bo lahko celotno jugoslovansko gospodarstvo vsestransko povezovalo z določenimi traišči v svetu na bolj

A
SKLAD ZA KREDITIRANJE IN ZAVAROVANJE
IZVOZNIH POSLOV SE SPREMINJA
V SPECIALIZIRANO BANKO

tujini ter da bo, ob podpori
organov federacije, republik
in avtonomnih pokrajin ter
ukrepov razvojne in tekoče
ekonomske politike, poslovala kot kreditna ustanova, ki
lahko opravlja pomembno
funkcijo za vso jugoslovansko. družbo.
Nova specializirana banka
bo imela poseben položaj v
devizno valutnem poslovanju,
poslih plačilnega prometa s
tujino in v kreditnih poslih
s tujino. Te posle bo opravljala na podlagi zakona, brez
posebnega pooblastila Narodne banke Jugoslavije, ki je
potrebno vsem ostalim bankami v Jugoslaviji. Pogoje za
opravljanje teh poslov lahko
predpiše Zvezni izvršni svet.
Da bi banka lahko v največji meri izkoriščala razpoložljiva sredstva za kreditiranje in spodbujanje izvoza,
bo oproščena obveznega polaganja dinarskih ali deviznih depozitov, kadar bo kredite dajala v tujini in bo
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trajni podlagi Jugoslovanske
kapitalne dobrine večinoma
kupujejo na kredit države v
razvoju, ki nimajo toliko finančnih sredstev, da bi lahko te dobrine kupovale za
plačilo v gotovini. Zaradi tega je nadaljnje izpopolnjevanje sistema kreditiranja izvoza kapitalnih dobrin velikega pomena za jugoslovansko gospodarstvo.
S predloženimi dopolnitvami zakonov bi banke, ki so
specializirane za kreditiranje
izvoza opreme, dobile ugodnejše pogoje poslovanja v
primeri z ostalimi poslovnimi bankami, kajti njihova
edina naloga je kreditiranje
in spodbujanje izvoza. Zato
jim je treba omogočati, da
za izpolnjevanje te naloge
maksimalno izkoriščajo sredstva združenega gospodarstva,
ter da s tem omogočijo, da
bo združeno gospodarstvo
pod ugodnimi pogoji kreditiranja konkurenčno sposobno na mednarodnem tržišču.
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# Predlog za izdajo zakona so v delovnih
telesih in na seji Zbora načeloma podprli, dane pa so resne pripombe k posameznim določilom Osnutka zakona
# Položitve depozita oprostiti zdravstvo,
šolstvo, otroško varstvo, družbeno prehrano ter objekte, ki se grade iz sredstev
samoprispevka občanov
# Zakona naj ne bi uporabljali retroaktivno
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
je na seji dne 24. junija po
daljši razpravi z većino glasov sprejel Predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o položitvi depozita pri investicijskih naložbah v nove negospodarske in neproizvodne
investicije. (Povzetek Osnutka tega zakona smo objavili
v 13. številki Poročevalca).
Zbor je zahteval, da predlagatelj pri izdelavi predloga
zakona upošteva ,mnenj a delovnih teles Zbora, ter sugestije in pripombe, izražene na seji Zbora.
Tri delovna telesa Zbora:

UPORABITI SELEKTIVEN
PRISTOP
Na seji Odbora za družbenoekonomske odnose so podprli temeljna načela in namen, ki se ga želi doseči z
izdajo zakona. Vendar pa je
zavzeto stališče, da je za presojo predlaganih rešitev in
posledic izdaje zakona danih premalo podatkov. Predlagano je, naj se pri reševanju problemov naložb uporabi selektiven pristop in da
se naj investicije zmanjšuje in omejuje po dogovoru
z republikami in pokrajina-

OSTRE PRIPOMBE V ZVEZNEM ZBORU
SKUPŠČINE SFRJ OB OSNUTKU ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POLOŽITVI DEPOZITA PRI INVESTICIJSKIH
NALOŽBAH V NOVE NEGOSPODARSKE
IN NEPROIZVODNE INVESTICIJE — K AS 193
Odbor za družbenoekonomske
odnose, Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko ter
Zakonodajno-pravna .komisija
so predhodno na svojih sejah načeloma podprla Predloga za izdajo zakona, medtem ko so k posameznim določilom Osnutka zakona izrazila vrsto resnih pripomb.

mi, kajti politika stabilizacije in preprečevanje inflacije
je skupna skrb tako federacije kot republik in pokrajin.
V Odboru je poudarjeno,
da ne gre enako obravnavati
vseh negospodarskih in neproizvodnih objektov ter da
je treba zdravstvo in šolstvo

izločiti. S predlaganim Osnutkom zakona bi se, kot je bilo
poudarjeno, vpliv interesnih
skupnosti, kot ene od temeljnih oblik samoupravnega
odločanja in dogovarjanja na
vseh področjih, docela eliminiralo.
V Osnutku zakona bi bilo
treba oprostiti obveznega polaganja depozita naložbe v
temeljno zdravstvo in osnovno šolstvo, opremo v zdravstvu, družbeno prehrano, naložbe, pri katerih so organizacije združenega dela same
združile sredstva za gradnjo
objektov, namenjenih počitku in rekreaciji, ter naložbe
v objekte, ki jiih občani financirajo na podlagi samoprispevka.
O ukrepih, ki jih predvideva Osnutek, je Odbor sodil,
da so nujni in potrebni, da
pa jih ne bi bilo treba uporabljati retroaktivno, temveč
samo za objekte, ki se jih
bo gradilo po izdaji' zakona.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da je treba obvezno predpisati, katere dejavnosti bi
bile oproščene pologa, kar
naj bi storil ZIS ob soglasju republiških in pokrajinskih izvršnih svetov.
Stališče predlagatelja, da
bo povečanje pologa s 30 na
50 odstotkov pripomoglo, da
se bo te investicije povsem
ustavilo, je Odbor ocenil kot
nerealno ter od predlagatelja
zahteval, da v zakonu pove,
kako se bo ta sredstva plasiralo, ter kdaj in kako se jih
bo vračalo.
OMEJEVANJE
ODLOČITEV
INTERESNIH
SKUPNOSTI
Odbor za delo, zdravstvo
in socialno politiko načeloma
podpira predlog za izdajo
tega zakona, sodeč, da je
ta izjemen intervencijski ukrep treba sprejeti, vendar
Odbor zahteva, naj predlagatelju naloži, da pri izdelavi
predloga zakona uveljavi selektiven . pristop k obravnavanju posameznih področij
in značaja investicij. Člani
Odbora sodijo, da je treba
oprostiti obveznega pologa

v višini 50 odstotkov naslednje investicije: v osnovno
zdravstveno varstvo, v opremo zdravstvenih delovnih organizacij, družbeno varstvo
otrok, v družbeno prehrano,
osnovno izobraževanje, aparate za kontrolo onesnaženosti zraka in filtre, ki rabijo
za čiščenje zraka, ter vse
investicije, za katere so sredstva zagotovljena s samoprispevkom občanov in delovnih ljudi.
V Odboru so poudarjene
tudi naslednje dileme: ali je
v skladu z Ustavo SFRJ izdaja zakona, s katerim se
uvaja depozit 50 odstotkov
in razveljavljajo vsi republiški in pokrajinski zakoni, ki
delno ali v celoti oproščajo
posamezne vrste investicij obvezne položitve depozita po
stopnji 30 odstotkov? Nadalje, mar se s tem ne omejuje neposrednih odločitev
združenega dela in delovnih
ljudi, organiziranih v interesnih skupnostih v zdravstvu,
socialnem in otroškem var-'
stvu ter drugih področjih
skupne porabe?
IZDATI NOV ZAKON
Zakonodajno-pravna komisija je zavzela stališče, da
predlaganih sprememb ni
mogoče izvršiti s spremembo
in dopolnitvijo Zakona o položitvi depozita pri investicijskih naložbah v ■ nove negospodarske in neproizvodne investicije, marveč z izdajo novega zakona, ki bi vseboval
vSe potrebne norme sedaj
veljavnega zakona. Ce bi bilo takšno stališče sprejeto,
bi predlagatelj v fazi izdelave predloga zakona predložil Zveznemu zboru nov zakon v katerem bi, v prehodnih in končnih določbah,
hkrati razveljavil sedaj veljavni Zakon.
Komisija je dala pripombo
tudi k določbi Osnutka zakona, po kateri ZIS zahteva soglasje izvršnih svetov
skupščin republik in pokrajin
glede tega, za katere negospodarske in neproizvodne investicije se polaga depozit,
kajti ta obveznost ni predvidena v Ustavi.

UREJANJE
NA

RAZMERIJ

PODROČJU

VARSTVA

ARHIVSKEGA

GRADIVA

Člani zainteresiranih organov in organizacij
ter predstavniki, katere voli delovna
skupnost Arhiva — enakopravni
pri odločanju

Na dnevnem redu' ene od
prihodnjih sej Zveznega zbora Skupščine SFRJ bo Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o Arhivu Jugoslavije, ki ga je predložil Zvezni izvršni svet.
Z Zakonom o Arhivu Jugoslavije se ureja razmerja
na področju varstva arhiv-

nih organov in zveznih organizacij.
Poglavitna sprememba, ki
se jo vnaša v sedanji Zakon,
je ta, da se bo za Arhiv Jugoslavije uporabljalo predpise, ki veljajo za organizacije
združenega dela, če ni z zakonom drugače določeno. Pri
odločanju o tistih zadevah

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ARHIVU JUGOSLAVIJE — AS 129

skega gradiva, ki izivira iz
dela zveznih organov in zveznih organizacij, ter delo Arhiva Jugoslavije kot ustanove, ki skrbi za zbiranje, urejanje, obdelavo in čuvanje
tega gradiva, ki ga daje v
uporabo.
Razlog za spremembo in
dopolnitev sedanjega Zakona
je v tem, da je treba nekatera njegova določila uskladiti z Ustavo SRFJ ter s
spremembami v organizaciji
in delovanju živežnih uprav-

Arhiva, pri katerih sodelujejo tudi predstavniki zainteresiranih organov in organizacij, bo veljalo načelo enakopravnosti. Veljalo bo namreč, da je soglasje doseženo,
kadar za neko rešitev glasuje večina predstavnikov teh
organov in organizacij ter večina članov, ki jih voli skupnost Arhiva.
Določene pravice in dolžnosti organa federacije do Arhiva Jugoslavije opravlja
Zvezni komite za znanost in
kulturo.
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ANALIZE

RAZLIKE

IN

OCENE
razvitih republik in SAP Kosovo, sredstva pa se oblikuje
na kreditni podlagi v višini
1,94 odstotka družbenega proizvoda družbenega gospodarstva Jugoslavije.
Po temeljnih postavkah
Družbenega načrta Jugoslavije za razdobje 1971—1975 naj
bi na področju politike hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in
SAP Kosovo dosegli za približno 25 odstotkov hitrejšo
stopnjo rasti družbenega pro-

MED

RAZVITIMI

IN MANJ

RAZVITIMI

SE

NE

ZMANJŠUJEJO

Planska predvidevanja o gibanju
družbenega proizvoda na prebivalca,
o investicijah in njihovi učinkovitosti
se niso docela izpolnila
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ »Informacijo o gibanju sredstev za
splošno in skupno porabo ter
izvajanju politike zmanjševanja razlik glede ravni te porabe med razvitimi in gospodarsko manj razvitimi republikami ter SAP Kosovo«, ki
jo je pripravil Zvezni sekretariat za finance. Ta informacija bo rabila delegatom v
Odboru Zbora republik in pokrajin za manj razvita območja kot dodatno gradivo v
razpravi o Osnutku temeljev
za dogovor o Družbenem načrtu Jugoslavije za razdobje

od leta 1976 do 1980.
S pomočjo te analize naj
bi ugotovili, v kolikšni meri
se je uresničilo planirano
zmanjševanje razlik glede
ravni zadovoljevanja skupnih
družbenih potreb med razvitimi in manj razvitimi republikami in pokrajinami, zlasti
pa še, v kolikšni meri so na
ta gibanja vplivala dodatna
sredstva iz proračuna federacije.
Politika hitrejšega razvoja
gospodarstva teh območij se
izvaja prek Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — INFORMACIJA
O GIBANJU SREDSTEV ZA SPLOŠNO
IN SKUPNO PORABO TER IZVAJANJU
POLITIKE ZMANJŠEVANJA RAZLIK GLEDE
RAVNI TE PORABE MED RAZVITIMI
IN GOSPODARSKO MANJ RAZVITIMI
REPUBLIKAMI IN SAP KOSOVO
izvoda od jugoslovanskega
poprečja, gospodarske investicije naj bi znašale 33 odstotkov od celotnih gospodarskih investicij v Jugoslaviji, učinkovitost teh investicij pa naj ne bi bila za več
kot 18 odstotkov manj ugodna od poprečne učinkovitosti za vso državo.
Doseženi rezultati pa kaže
jo, da je realni družbeni pro-

Družbeni proizvod Relativno razmerje
na prebivalca
SFRJ = 100
(v tisočih dinarjev)
1970

1973

1970

Indeks
(kolona 5 :
kolona 4)

1973
6

1
SFRJ
Gospodarsko razvitejša območja

7.719
9.303

, 14.620
17.768

100/)
120,5

100,0
121,5

100,0
100,8

SR Hrvatska
SR Slovenija
SR Srbija (ožja)
SAP Vojvodina
Manj razvita območja

9.668
14.874
7.460
8.498
4.745

18.136
28.270
14.152
17.351
8.914

125,2
192,7
96,6
110,1
61,5

124fi
193,4
96,8
118,7
61,0

99,0
'100,4
100,2
107,8
99,2

SR Bosna in Hercegovina
SR Crna gora
SR Makedonija

5.171
6.036
4.961

9.579
10.321
10.160

67,0
78,2
64,3

65,5
70,6
89,5

97,8
90,3
108,1

SAP Kosovo

2.605

4.800

33,3

32,8

97,3
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izvod gospodarsko manj razvitih območij v poprečju rasel za 7,5 odstotka na leto,
kar je 17 odstotkov nad rastjo družbenega proizvoda vse
držaive. Podatki o gibanju nominalnega družbenega proizvoda na prebivalca v razdobju 1970—1973 kažejo, da je
stopnja razivoja, ki so jo dosegla gospodarsko manj razvita območja, v primeri z
razvitejšimi območji znatno
manj ugodna:
v
Planska predvidevanja se

niso v celoti izpolnila niti na
področju investicij. Delež gospodarsko manj razvitih območij v celotnih gospodarskih investicijah v SFRJ znaša 29,2 odstotka, kar je za
3,8 , procentne točke izpod
planiranega. Še vedno zaostaja tudi učinkovitost investicij, kljub težnji k žboljševanju., Poprečna učinkovitost
naložb je za 32,9 odstotka
manj ugodna od poprečne jugoslovanske učinkovitosti.
Glavnino sredstev za zadovoljevanje splošne in skupne
porabe sestavljajo lastna
sredstva republik in pokrajin, ki se zbirajo predvsem
iz davkov in prispevkov. Za
obdobje od leta 1971 do 1974
je za gibanje lastnih sredstev
značilna zelo intenzivna rast
v vsej državi. Tako se je v
tem obdobju družbeni proizvod povečal za 98 odstotkov,
vrednost prometa v trgovini
na drobno za 110 odstotkov,
masa osebnih dohodkov za
194 odstotke itn. Po približno
istih stopnjah so se povečevala tudi sredstva za financiranje splošne in skupne porabe. Ta rast je imela nekoliko višjo stopnjo pri manj
razvitih republikah in SAP
Kosovo ter je znašala 202,4
odstotka.
Kljub temu imajo manj
razviti kraji v poprečju za
približno 40 odstotkov nižjo

nih služb teh območij nujnost, katere pomen ima najširši smisel in značaj.
Politika hitrejšega zmanjševanja razlik v ravni splošne
in skupne porabe med razvitejšimi in manj razvitimi republikami in pokrajinami se
uresničuje prek institutov dodatnih sredstev iz proračuna
federacije, katerih obseg je
določen v znesku 0,83 odstotka doseženega družbenega
proizvoda celotnega gospodarstva v razdobju od leta 1973
do 1975. Na tej podlagi so
prejele manj razvite republike in SAP Kosovo dodatna
sredstva iz proračuna federacije v naslednjih znesikih:
— v. milijonih dinarjev
1974
1973
1972
1971
604,4
718,4
803,0 1.140,5
157,6
183,9
206,0
294,9
288,1
329,9
366,0
523,9
434,1
539,8
625,0 , 894,7
1.484,2 1.772,0 2.000,0 2.836,0

raven lastnih sredstev na
prebivalca od jugoslovanskega poprečja, raven pa je različna tudi med samimi manj
razvitimi — od 36 odstotkov
jugoslovanskega poprečja na
Kosovu do približno 70 odstotkov v Crni gori.
Glede na tako nizko raven lastnih sredstev, na zelo
nizko raven razvitosti družbenih dejavnosti, nizko materialno podlago vseh družbenih dejavnisti, aelo visok
naravni prirastek prebivalstva, relativno nizko stopnjo
zdravstvenega in socialnega
varstva, manjše zajetje šol
itn., so dodatna sredstva za
financiranje nujnih družbe.

SR Bosna in Hercegovina
SR Orna gora
SR Makedonija
SAP Kosovo
SKUPAJ:

DELEGATSKA

tejšimi in manj razvitimi republikami in pokrajinami, neogibno treba upoštevati omenjena dejstva in pomanjkljivosti v delovanju celotnega
sistema.
Nujno je, da se uporablja
enake kriterije takrat, ko se
določa celoten obseg dodatnih sredstev, in takrat, kose
ta sredstva daje posameznim
manj razvitim republikam in
pokrajinam. Nujno je treba
preveriti metodologijo obračunavanja lastnih dohodkov,
primernost dosedanjega obse.
ga teh sredstev in obravnavanje realiziranih lastnih dohodkov. Hkrati je treba upoštevati vrsto dejstev, ki so specifična za posamezne republike in pokrajine, kot npr.:
gostota naseljenosti, stopnje
naravnega prirastka prebivalstva, struktura prebivalstva
po nacionalnosti, število prebivalcev, doseženo stopnjo
razvoja materialne osnove in
podobno.

VPRAŠANJA

Na seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ dne 24. junija je
bilo odgovorjeno na več delegatskih vprašanj, ki so bila zastavljena na prejšnjih sejah.
Objavljamo nekatera vprašanja in odgovore, ki so po svoji tematiki in vsebini širšega pomena, ker opozarjajo na
probleme na nekaterih področjih ter na potrebo, da se popolneje ali boljše uredi razmere na teh področjih.

Potreben je enoten sistem obrambe
pred točo
Delegat Milan Janjič je zastavil Zveznemu izvršnemu
svetu naslednje vprašanje:
Kaj je Zvezni Izvršni svet
ukrenil glede pobude, ki je
sprožena v informaciji Skupščine občine čačak, oziroma
kakšne ukrepe predvideva
za učinkovitejše varstvo- kmetijskih kultur pred točo.
Mar je upanje, da se z medrepubliškimi dogovori doseže soglasje glede enotne obrambe pred točo, oziroma
da se, če je to mogoče, na
ravni Jugoslavije oblikuje
samoupravna interesna skupnost za varstvo pred točo
ter da se z zakonom določi
obvezna obramba pred točo
v vsaki socialistični republiki in pokrajini?
Odgovor na to vprašanje

Celotna razpoložljiva sredstva za splošno in skupno
porabo so bila v letu 1974 v
primeri z letom 1971 v gospodarsko razvitejših republikah
in SAP Vojvodini (93,4 odstotka) večje, kakor pa v
manj razvitih republikah in
SAP Kosovo (91,7 odstotka).
Posledica takega gibanja je,
da se razlike v ravni te porabe na gospodarsko manj
razvitih območjih in jugoslo
vansko ravnijo niso zmanjšale tako, kot se je pričakovalo. Celo nasprotno, v letu
1974 se to razmerje znatno
poslabšuje, in sicer za 2,1
procentni točki glede na leto
1973, kar pomeni, da se je
dosežena raven porabe na ta
način zmanjšala približno na
raven iz leta 1971.
Iz navedenega sledi, da bo
pri sprejemanju sistemskih
rešitev s področja izvajanja
politike, ki se nanaša na hitrejše odpravljanje razlik v
ravni splošne in skupne porabe med gospodarsko razvi-

je dal Branko Turudija, namestnik predsednika Zveznega komiteja za kmetijstvo.
Za učinkovitejše varstvo
kmetijskih kultur pred točo
in zaščito varnosti letalskega prometa je Zvezni izvršni
svet izdal Uredbo o načinu
in postopku za dobivanje soglasja k izstreljevanju raket
proti točonosnim oblakom.
Brez te Uredbe se tega ne
bi moglo početi, ker Zakon
o letalskem prometu predpisuje, da se raket ne sme izstreljevati brez odobritve
službe za kontrolo poletov,
brez te Uredbe pa ne bi
imeli mehanizma za izdajanje takšnih odobritev.
Po drugi plati ta Uredba
zadolžuje organe kontrole letenja, da v območjih orga-

niziranega sistema „ varstva
pred točo odredijo umik letal s teh območij, kar povečuje učinkovitost obrambe
pred točo.
Informacijo Skupščine občine čačak preučujejo organi Zveznega izvršnega sveta.
Zvezni komite za kmetijstvo
bo preučil možnost, da se
organiziran sistem varstva
pred točo vključi v osnutek
družbenega dogovora o razvoju agroindustrijskega kompleksa za razdobje od leta
1976 do 1980.
Samoupravne
interesne
skupnosti za varstvo pred
točo so doslej ustanovljene

in delujejo le v SR Srbiji
(ožji). Organizirano varstvo
pred točo, ki ga izvajajo republike to hidrometeorološki zavodi, obstoja še v SR
Makedoniji in Hrvatski, v
zasnovi pa je v Bosni in
Hercegovini ter v Sloveniji.
Tako je organizirano varstvo
pred točo na površini približno 3 milijone hektarjev.
Pristojni zvezni organi bodo sprožili pobudo za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo
pred točo v republikah in
pokrajinah, kasneje pa tudi,
da bi se združile v zvezo ali
združenje interesnih skupnosti na ravni federacije.

Preprečiti dajanje nagrad velike vrednosti
Delegat Franc Horvat je
zastavil Zveznemu izvršnemu svetu naslednje vprašanje: Iz katerih razlogov pristojni organi toleriraj o kršitve Zakona o preprečevanju
nelojalne konkurence ter
monopolističnih sporazumov,
to je privabljanje kupcev
oziroma uporabnikov storitev tako, da se daje ali obljublja nagrade ter druge
premoženjske koristi? Kdaj
in kaj bo ZIS ukrenil, da

bo končno zagotovljena dosledna uporaba tega Zakona,
kajti dejstvo je, da v praksi nekatere organizacije združenega dela pridobivajo kupce ter uporabnike storitev z
dajanjem nagrad in drugih
premojienskih koristi velike
vrednosti, kot so avtomobili, vikend-hiše, barvni televizorji?
V odgovoru na to vprašanje je Imer Pulja, član Zveznega izvršnega sveta to zvez45

nI sekretar za tržišče in cene, dejal, da je ZIS seznanjen s temi pojavi tudi prek
Zveznega javnega tožilstva
ter Inšpekcijskih organov.
Omenjene pojave omogočajo republiški in pokrajinski zakoni o igrah na srečo,
kajti ti zakoni niso usklajeni z Zakonom o preprečevanju nelojalne konkurence in
monopolističnih sporazumov.
Republiški in pokrajinski zakoni o igrah na srečo ne postavljajo namreč nikakršnih
omejitev glede vrednosti daril, medtem ko je omenjeni
zvezni Zakon v tem oziru
zelo strog, saj določa, da te
nagrade in druge ugodnosti
po vrednosti ne morejo preseči zneska, ki je običajen
v gospodarskem prometu in
poslovanju. Gotovo je, da
dajanje nagrad in drugih
ugodnosti v obliki avtomobila iipd. ne ustreza intencijam, ki so izražene v tem

Zakonu.
Zaradi tega neskladja med
republiškimi in pokrajinskimi zakoni o igrah na srečo
z zveznim Zakonom organi
pregona, tožilstva, sodišča in
inšpekcije niso bili dovolj
aktivni in učinkoviti.
Zvezni izvršni svet bo z
republiškimi in pokrajinskimi izvršnimi sveti storil
ustrezne ukrepe, da se uskladi republiške in pokrajinske
zakone o igrah na srečo z
zveznim Zakonom o preprečevanju nelojalne konkuren.
ce in monopolističnih sporazumov.
Ko bodo ti predpisi usklajeni, ne bo več pravne podlage in možnosti, da bi občinske skupščine in njihovi
organi izdajali dovoljenja za
to, da se v reklamne namene daje nagrade, katerih
vrednost presega običajna
darila v gospodarskem prometu.

Spremenjena bo Uredba o potrošniških
kreditih
Delegat Vinko Lozej je zastavil naslednje vprašanje:
Ali se je Zvezni izvršni svet
ob izdaji Uredbe o splošnih
pogojih izdajanja potrošniških kreditov zavedal posle-

dic, M jih bo imela za mnoga industrijska podjetja ter
za usodo industrijskih kooperacij, ki so bile sklenjene
s soglasjem zveznih organov? Kaj namerava s tem v

SPREJETI
Zvezni zbor
Skupščine
SFRJ je na seji dne 24. junija razglasil Ustavni zakon
o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona z izvedbo Ustave Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije, ki ga je Zbor sprejel
22. maja 1975. K spremembi
Zakona so medtem izrazile
soglasje skupščine vseh socialističnih republik in pokrajin.
Zvezni zbor je sprejel še
naslednje zakone:
Zakon o dopolnitvi Zakona
o opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih
organov uprave (AS 135).
Z dopolnitvijo Zakona se pooblašča starešine zveznega
orgaina uprave, da da delavca v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve na
razpoloženje, kadar to terjajo
interesi službe in državne
varnosti.

zvezi storiti ZIS, da bi se
kolektive rešilo iz" težav, ki
jim jih je povzročala ta
Uredba? Mar ne bi ZIS, glede na brezizhoden položaj,
v katerega je s to' Uredbo
spravil omenjene kolektive,
lahko že zdaj spremenil 5.
člen te Uredbe na enak način, kot ga je sprejel in kasneje dokončno uredil to materijo po samoupravni poti
in z družbenim dogovorom?
Božidar Radunović, namestnik zveznega sekretarja za
finance je dal naslednji odgovor: V soglasju s predstavniki republiških organov
je zvezni sekretar za finance že dostavil Zveznemu izvršnemu svetu nov predlog
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o splošnih pogojih za dajanje potrošniških
kreditov, posebno 5. člena,
ki ga omenja delegatsko
vprašanje.
Ta predlog zajema tudi
vprašanje kreditiranja proizvodov iz industrijske kooperacije s tujimi partnerji
v odstotku, ki je nižji od 50
odstotkov, kolikor je bilo
doslej predpisano.
To vprašanje sicer zasluži
posebno pozornost glede na
dejstvo, da so tudi takšna
kooperantska razmerja, ki
jih ne bi bilo treba podpi-

rati s politiko potrošniških
kreditov, kar ni enostavno
diferencirano.
Zaradi delovanja poostrenih pogojev pri dajanju potrošniških kreditov za proizvode iz industrijske kooperacije so se mnoge organizacije združenega dela usmerile k temu, da uvajajo večji domač delež in dosegajo
boljše aranžmaje s svojimi
poslovnima partnerji.
t
Nekatere so že izpolnile pogoje, predpisane v 5. členu
te Uredbe, čeprav se o njej
govori, da predpisuje ostre
pogoje. To pomeni, da je
Uredba vendarle izzvala pozitivna gibanja. Kljub temu
je predlagana rešitev, po kateri naj se ta odstotek zmanjša ter omogoči tudi prodajo drugih proizvodov iz kooperacije z nižjim odstotkom udeležbe.
Neposredno z izdelavo
Uredbe je v Združenju bank
Jugoslavije pripravljen samoupravni sporazum poslovnih bank, s katerim bodo
urejeni podrobnejši pogoji
odobravanja
potrošniških
kreditov. Ta predosnutek
sporazuma so obravnavala
delovna telesa Zveznega izvršnega sveta,, njegovo končno sprejetje pa bo usklajeno tudi s spremembo Uredbe, o kateri je govor.

ni Republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne
proračunske rezerve federacije (AS 140). Zakon podaljšuje rok vračila za kredit v
znesku 20 milijonov dinarjev, ki je dao SR Bosni in
Hercegovini iz sredstev stalne proraičunske rezerve federacije. Rok za vračilo prvega obroka se podaljšuje za
eno leto, za druge obroke pa
za dve leti glede na rok, ki
je veljal doslej.
Zakon o izdaji obveznic Na
rodne banke Jugoslavije na
tujem tržišču (AS 172). Zakon omogoča, da naša država razpiše javno posojilo na
svetovnem tržišču, da bi zbrala sredstva za ohranitev likvidnosti pri plačilih s tujino
in za povečanje deviznih rezerv.
Zakon o financiranju druge
etape investicijskih del pri
regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžar-

ske meje (AS 149). Zakon določa obveznosti naše države
v zvezi z nadaljnjimi deli
pri regulaciji toka Donave
skozi Jugoslavijo, ki izhajajo iz ratificiranih mednarodnih pogodb.
Zakon o financiranju prog
rama graditve stanovanj za
delavce in funkcionarje v
organih federacije v času od
leta 1975 do 1980 (AS 73).
Zakon o premiji za sojo
(AS 137). Po tem Zakonu- bo
proizvajalcem soje letos izplačana premija v znesku
1,35 dinarja za kilogram.
Sredstva za izplačilo premij
se zagotavlja v proračunu federacije za leta 1975. (Povzetek Osnutka srno objavili
v eni od prejšnjih številk).
Zakon o zadolžitvi federacije pri Narodni bankj Jugoslavije zaradi zagotovitve
sredstev za izvršitev programa stalnih zveznih blagovnih
rezerv za leto 1975 (AS 155).

ZAKONI

Zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev
skupne porabe uporabnikov
družbenih sredstev (AS 154).
S tem zakonom, katerega
Osnutek smo prikazali v eni
prejšnjih številk, se zagotavlja usklajevanje vrednosti osnovnih sredstev ter sredstev
skupne porabe s tekočimi
tržnimi cenami.
Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o knjigovodstvu organizacij združenega dela (AS 167). Z Zakonom, katerega Osnutek
smo objavili v eni prejšnjih
številk, je določeno, da mora
sleherna temeljna organizacija združenega dela, druga
organizacija združenega dela
in delovna skupnost obvezno
voditi knjigovodstvo.
Zbor republik in pokrajin
je na seji dne 24. junija sprejel naslednje zakone:
Zakon o spremembi Zakona o izdaji kredita Socialistič-

NAROČILNICA
Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
Izvodov za (Ime m nasl6v prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov za (ime m naslov prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prej,emruka):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino dm
Ljubljana 50100-845-50204.

Dne

1975

(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije,

Žig, podpis naročnika:

Redatelja je bila končana 30. VI. ISTO

Izdajata Skupščina SE Slovenije to Skupščina SFRJ • UredniSki odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Darko
Marin, Jože Paeek, dr. France Petrič, Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje ln Beno Zupančič (predsednik) - Glavni urednik: Darko Marin
— Odgovorni urednik: Zoran Lenard — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 9 Uredniški odbor
glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži-Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef Ipač, Radmila Matič, Svetislav Popovič, Dušan Cehovin, Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarić, Ivica Cačič, Moma Radosavljevič, Siniša Pudar, Krste Calovski, đr. Petar Vajovič, Aleksandar Petkovič in Teodor
Olič - Odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa 1 Engelsa 13, telefon 334-149 • Tisk: CGP
Delo - Cena posamičnega izvoda 3 din - Naročnina za leto 19T580din - 2iro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204

