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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 3 din

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

IZ VSEBINE:
Predlog resolucije
o družbenoekonomski politiki
in razvoju v SR Sloveniji
ter neposrednih nalogah v I. 1976
(ESA 389)
Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o starostnem
zavarovanju kmetov (ESA 346)
Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona
o davkih občanov, z osnutkom zakona
(ESA 424)
Predlog za izdajo zakona o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka TOZD
v I. 1976 (ESA 420)
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku
iz dohodka TOZD (E$A 421)
Predlog zakona o davčnih olajšavah
in drugih ugodnostih za kupce
obveznic federacije v I. 1975
(ESA 378)
Predlog zakona o varstvu
pred požarom (ESA 322)
Osnutek zakona o dopolnitvi zakona
o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
— predlog za izdajo zakoSeje vseh treh zborov
Skupščine SR Slovenije so na o določitvi stopenj, odbitsklicane za 29. december nih postavk in olajšav za re1975. Vsi trije zbori imajo na publiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij zidružednevnem redu:
nega dela v 1.1976 (ESA 430);
— predlog resolucije o
— predlog zakona o spredružbenoekonomski politiki
in razvoju v SR Sloveniji ter membah in dopolnitvah zaneposrednih nalogah v letu kona o osnovah ter načinu
obračunavanja in plačevanja
1976 (ESA 389);
za financiranje
— predlog za izdajo zakona prispevkov
interesnih skuo spremembah zakona o so- samoupravnih
na področju družbediščih splošne pristojnosti, z pnosti
dejavnosti v 1.1975 (ESA
osnutkom zakona (ESA 416); nih
147/74);
— predlog za izdajo zako— predlog zaikana o sprena o ustanovitvi občinskega membah
in dopolnitvah zajavnega tožilstva v Velenju, kona o posebnem
republiz osnutkom zakona (ESA škem davku od prometa
pro414).
izvodov ter o načinu, po kaZbor združenega dela in terem občani in zasebne praZbor občin bosta obravnava- vne osebe obračunavajo in
plačujejo davek od prometa
la tudi:
proizvodov in storitev (ESA
— predlog zakona o prora-' 419);
čunu SR Slovenije (republipredlog zakona o uvedbi
škem proračunu) za 1.1976 in—stopnjah
republiških dav(ESA 390);
— predlog zakona o po- kov in taks (ESA 365);
daljšanem financiranju ob— predlog zakona o sprečinskih proračunov za 1.1975 membah zatona o stalnih
s sredstvi iz vzajemnega pre- sredstvih SR Slovenije za filivanja med občinami (ESA nanciranje dejavnosti Repu413);
bliške konference SZDL Slo— predlog zakona o ukre- venije (ESA 382);
pih za pospeševanje razvoja
— predlog za izdajo zakomanj razvitih območij v SR na o spremembah in dopolSlovenija in manj razvitih nitvah zakona o davkih občaobmejnih področij v SR Slo- nov, z osnutkom zakona
veniji v obdobju od 1- 1976 (ESA 424);
do 1980 (ESA 341);
— predlog odloka o pristo— predlog za izdajo zakona o prispevku določenih po- pu k dogovoru socialističnih
rabnikov električne energije republik in socialističnih avza pokritje primanjkljaja v avtonomnih pokrajin o temeprometu z električno energi- ljih politike obdavčevanja
jo, z osnutkom zakona (ESA meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in
415);
— predlog zakona o spre- izločitvi iz uporabe meničnih
membah in dopolnitvah za- golic enoletne izdaje (ESA
kona o davku iz dohodka te- 418);
meljnih organizacij združene— predlog zakona o davčga dela (ESA 421);
nih olajšavah in drugih ugod-

nostih za kupce obveznic federacije v 1. 1975 (ESA 378);
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (ESA 346);

iPoleg tega al bo vsak zbor
Skupščine SR Slovenije določil svoj periodični delovni
načrt za obdobje januar-marec 1976.

PREGLED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Vsi trije zbori Skupščine
SR Slovenije so na sejah 3decembra sprejeli:
• — osnutek resolucije o
družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu
1976 (v nadaljevanju objavljamo celotno besedilo stališč,
ki so jih sprejeli skupščinski
zbori);
— osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvaja Jugoslavije v letu 1976 (v nadaljevanju
objavljamo skrajšano besedilo sklepa o »načelnem soglasju«, ki so ga sprejeli skupščinski žbori);
— osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih
obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega raavoja gospodarsko manj razvitih republik in AP Kosovo;
— osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev
sklada
federacije
za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od
leta 1971 do 1975;
— osnutek zakona o spre
membi zakona o republikah
in pokrajini, ki se štejejo za
gospodarsko manj razvite;
— osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za
določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko manii razvitim republikam in SAP Kosovo za financiranje nujnih
družbenih potreb v obdobju
od leta 1971 do 1975.
Vsi trije zbori so odložili
sklepanje o soglasju k:
— osnutku zakona o financiranju federacije
(Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je predlagal. naj
skupščina ne da soglasja k
temu zakonskemu osnutku.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je namreč ugotovil,
da so o tem zakonskem osnutku razpravljala različna telesa tako v okviru federacije
kot v okviru republik in da
so ostala odprta še naslednja
vprašanja:
a

— financiranje federacije
je v bodoče v čim večji meri
zagotavljati s prispevki republik in pokrajin. S tem bo
omogočen večji vpliv in odgovornost republik in pokrajin
na porabo sredstev zveznega
proračuna. Prav tako bo na
ta način mogoče v večji meri porabo iz zveznega proračuna uskladiti z realnimi gospodarskimi gibanji;
— številne rešitve, ki naj
jih vsebuje novi zakon o financiranju federacije, bodo
vsebovane v drugih sistemskih zakonih, ki so v pripravi, predvsem Ustih, ki bodo
urejali pospeševanje razvoja
manj razvitih republik in
SAP Kosova, kakor tudi tistih, ki bodo urejali področje družbenoekonomskih odnosov s tujino. V zakonu o
financiranju federacije torej
ni mogoče prejudicirati rešitev, ki bodo predmet teh zakonov.
Navedena vprašanja bodo
decembra 1975 ponovno predmet usklajevanja v ustreznih
telesih.
Hkrati Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je v postopku tudi osnutek zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o financiranju federacije, s katerim naj bi se veljavni sistem
poslabšal za leto 1976).
Zbor združeneea dela in
7,bor občin sta nadalje sprejela:
— izhodišča za sestavo reoubliškega proračuna za leto
1976;
— predlog za izdajo zatona
o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona;
— osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi
skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za
1. 1976 (v nadaljevanju poročamo, kako je bil sprejet
sklep o soglasju k osnutku
tega zakona);
— osnutek zatona o določitvi skupnega obsega izdatkov nroračuna federacije za
leto 1976;
— osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz

za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin
za ieto 1976;
— osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev
za financiranje programa
po zakonu o zagotavljanju
sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov;
— osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi
sredstev za financiranje programa modernizacije služb za
opravljanje notranjih zadev
iz pristojnosti federacije v
obdobju od leta 1974 do 1979;
— osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o izdaji obveznic federacije
za leto 1975;
— osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in
drugih vrednostnih papirjev;
— predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFR
Jugoslavije in vlado Zveze
sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov
v SFRJ;
Zbor združenega dela in
Zbor občin nista glasovala o:
— predlogu zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz
dohodka za financiranje
zdravstvenih skupnosti v letu 1975, ker ga je predlagatelj umaknil.
— Pač pa sta zbora sklenila
posredovati izvršnemu svetu
predloge in priporočila svojih
dveh odborov za finance, v
katerih je rečeno:
»Odbora sta bila na seji seznanjena s poročilom Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo o
znižanju stopenj prispevka iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela po posameznih regionalnih zdravstvenih skupnostih, iz katerena ie
razvidno, da so nekatere
zdravstvene skupnosti že znižale stovnio prispevka iz dohodka TOZD. v nekaterih ta
postopek še traja in bodo
sklepi o znižanju stovevi teh
■prispevkov spreeti naikasne
ie do 25. decembra t. 1.
Iz preglednice v omenjenem poročilu je razvidno, da
bo skupni efekt znižanja stopenj prispevkov iz dohodka
TOZD pri regionalnih zdravstvenih skupnotih 150,727.000
din in da bo ta znesek vrnjen
gospodarstvu. Razlika med

presežkom, ki ga je ugotovil
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v višini
167.547.000 dinarjev, je torej
16.820.000 dinarjev.
Na podlagi tega poročila
sta odbora menila, da ni potreben sprejem predloženega
zakona in predlagata zboroma, da sprejmeta naslednji
sklep:
— predlog zakona se ne
sprejme,
— če bo Izvršni svet do 25.
decembra 1975. ugotovil, .da
nekatere regionalne zdravstvene skupnosti sprejele sklepa o znižanju stopenj prispevkov iz dohodka TOZD za
leto 1975, naj Skupščini SR
Slovenije predloži korigiran
predlog zakona o omejitvi
stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975,
in sicer za zasedanje zborov
dne 29. decembra 1975,
— Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije predloži podobne zakone o omejitvi stopenj prispevkov za tiste samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, ki
ne bi sprejele ustreznih sklepov o znižanju stopenj prispevkov in sicer v primerih,
kadar gre za bistveno odstopanje od predvidenega obsega planiranih sredstev za
posamezne samoupravne interesne skupnosti.«
Zbor združenega dela je
sprejel še:
— osnutek carinskega zatona;
— sklep, da ne da soglasja
k osnutku zakona o Narodni
banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin
(In sicer iz naslednjih razlogov:
— zvezni svet za vprašanja
družbene ureditve in zvezni
svet za gospodarski razvoj in
ekonomsko politiko sta konec novembra 1975 ponovno
obravnavala vsebino osnutkov
zakonov s področja denarnokreditnega in bančnega sistema ter ob tem sprejela tako
vsebinske dopolnitve obravnavanih zakonskih osnutkov
kakor tudi odločitve o ustrezni razporeditvi posameznih
skupin vprašanj na posamezne zakone. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno na tem
področju pripraviti osnutke
naslednjih zakonov:
a) o temeljih denarnega sistega: b) o NBJ in enotnem
monetarnem poslovanju NB

republik in pokrajin; c) o osnovah bančnega sistema; č) o
specializirani banki za pospeševanje izvoza in o skupnih
bankah;
— na podlagi tega sklepa
zveznih svetov so že pričele
z delom ustrezne delovne skupine pri Zveznem izvršnem
svetu, kar pomeni, da bodo
skupščinam socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v kratkem
predložena besedila navedenih zakonskih osnutkov.
— sklep, da ne da soglasja
k osnutku zakona o temeljih
denarnega sistema
(In sicer iz naslednjih raz
logov:
— osnutek zakona o temeljih denarnega sistema ureja
del sistema denarnega in ban-

čnega poslovanja. Namesto
enotnega osnutka zakona o
denarriem in kreditnem sistemu sta bila predložena dva
zakona: zakon o temeljih de
narnega sistema, ki ga je
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ poslal v soglasje republiškim in pokrajinskim skupščinam, ter o temeljih kreditnega sistema, ki
je v pristojnosti Zveznega
zbora Skupščine SFRJ. Ugotovljeno je bilo. da ni ustrezna takšna umetna razdelitev
istovrstnih vprašanj na več
zakonskih aktov;
— zvezni svet za vpraša
nja družbene ureditve in zvezni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko sta
konec novembra 1975 ponovno obravnavala vsebino os-

nutkov zakonov s področja
denarno-kreditnega in bančnega sistema ter ob tem sprejela tako vsebinske dopolnitve obravnavanih zakonskih
osnutkov kakor tudi odločitve
o ustrezni razporeditvi posameznih skupin vprašanj na
posamezne zakone. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno na
tem področju pripraviti osnutke naslednjih zakonov: a)
o temeljih denarnega sistema; b) o NBJ in enotnem
monetarnem poslovanju NB
republik in pokrajin; c) o osnovah bodočega sistema; č)
o specializirani banki za pospeševanje izvoza in o skupnih bankah:
— na podlagi tega sklepa
zveznih svetov so že pričele z
delom ustrezne delovne sku-

pine pri Zveznem izvršnem
svetu, kar pomeni, da bodo
skupščinam socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v kratkem
predložena besedila navedenih zakonsikh osnutkov.)
Vsi trije zbori so sprejeli
tudi svoje programe dela za
obdobje
september 1975—■
julij 1976 (programe dela objavljamo v prilogi.)
Osnutek zakona o določitvi
skupnega zneska za financiranje programa gradnje in
modernizacije tehnične baze
Radia Jugoslavija za obdobje
1976—1980 in Osnutek zakona
o kreditnih odnosih s tuijdno
sta bila umaknjena z dnevnega reda, ker ju je umaknil
predlagatelj.

Stališča Skupščine SRS do Osnutka resolucije o skupni politiki
ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v I. 1976
Vsi trije zbori Skupščine
SR Slovenije so 3. decembra
1975 sprejeli sklep, s katerim dajejo »načelno soglasje« k osnutku resolucije o
skupni politiki enkonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976. Hkrati
so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli načelna stališča in konkretne pripombe,
ki so jih k osnutku resolucije oblikovala delovna telesa zborov Skupščine SR Slovenije, njen Izvršni svet in
delegati na sejah zborov. Ta
stališča in pripombe so sestavni del sklepa o »načelnem soglasju« ter naj jih
predlagatelj upošteva pri pripravi predloga resolucije o
skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
Delegacijo Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ
so zbori pooblastili, da v
okviru omenjenih stališč in
pripomb da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje
k predlogu resolucije.
V načelnih stališčih in pripombah, ki jih je Skupščina
SR Slovenije zavzela glede
osnutka zvezne resolucije, je
med drugim rečeno: Gospodarska gibanja v letu 1975
je treba oceniti bolj kritično in bolj objektivno, in sicer zlasti zato, ker kritična
ocena gibanja v letošnjem
letu pomeni osnovo za smeri in ukrepanje eikonomske

politike v prihodnjem letu.
Osnutek zvezne resolucije izhaja iz ugotovitve, da so pozitivna zlasti gibanja na področju cen in plačilne bilance
(umirjanje cen in zmanjšanje deficita). Ocena je videti
zelo optimistična, kajti doseženi rezultati izhajajo predvsem iz politike in ukrepov
politično-izjvršilnih organov.
Pri oceni letošnjih gospodarskih gibanj bi bilo nujno
mnogo bolj poudariti pomen,
ki ga ima za stabilizacijo široka politična akcija, za katero so dale pobudo družbenopolitične organizacije.
Dosežena stopnja gospodarske rasti, zlasti rasti industrijske proizvodnje, je v
primerjavi z rezultati v drugih državah ugodna, toda
kot kažejo analize na podlagi desezoniranih podatkov
(to je podatkov, iz katerih
so izločeni sezonski vplivi),
je ta stopnja rasti posledica gibanj v letu 1974. V osnutku zvezne resolucije so
sicer vse te ugotovitve nakazane, vendar premalo povezane in je zato dana precej
ugodna ocena gospodarskih
gibanj v letošnjem drugem
polletju. Med osnovnimi vzroki letošnjih gospodarskih gibanj je premalo učinkovit
in nedosleden gospodarski
sistem. Spričo prepočasnega
oblikovanja
gospodarskega
sistema na ustavnih osnovah
je telkoča ekonomska politika večkrat segla po admini-

strativnih ukrepih, ki ne pomenijo sistemskih rešitev.
Tudi proces ustavne preobrazbe znotraj združenega dela teče prepočasi (npr. oblikovanje in uveljavljanje samoupravnih interesnih skupnosti v gospodarstvu).
V osnutku resolucije niso
dovolj upoštevana ustavna
določila glede funikcij plana
in vloge osnovnih nosilcev
planiranja. Zapostavljeni so
vplivi, interesi in odgovornost združenega dela pri planiranju družbenega razvoja
v prihodnjem letu. Prav tajko
še niso dovolj uveljavljeni
vplivi, interesi in odgovornost republik in pokrajin.
Nekatera načela in naloge
se ponavljajo v različnih poglavjih resolucije, namesto
da bi se omejili na konkretne ukrepe in naloge, specifične za leto 1976. Resolucija bi zato lahko bila znatno
krajša, naloge pa bi morale
biti naslovljene na osnovne
nosilce.
Politika za prihodnje leto
ni jasno opredeljena, marveč daje na posameznih področjih več pooblastil zveznim upravnim organom, torej krepa vlogo federacije in
državnega aparata ter zapostavlja odgovornost, ki jo
imajo organizacije združenega dela, republike in avtonomni pokrajina za odpravo
neskladja v družbeno ekonomskem razvoju države. Zapostavljeno je tudi samoup-

ravno organiziranje gospodarstva v okviru interesnih
skupnosti, samoupravno združevanje sredstev za razvoj
deijavnosti posebnega družbenega pomena in povezovanja združenega dela v okviru
širših reprodulkciijskih celot,
ki naj bi postopoma ' prevzemale odgovornost za oblikovanje in izvajanje eikonomske politike, skupno z družbenopolitičnimi skupnostmi
v okviru njihovih pristojnosti.
Resolucija bi morala poleg politike bolj opredeliti tudi
mehanizem in instrumente
za izvajanje te politike, ki bd
se naj opirali predvsem na
že usklajena stališča glede
novega sistema. To še zlasti
velja za področje ekonomskih odnosov s tujino, kjer
bi morali biti zelo jasno opredeljeni politika, mehanizmi in instrumenti pospeševanja izvoza, tečaja, plačilnobilančnih omejitev in zadolževanja v tujini.
V resoluciji bi morali:
— opredeliti roke in nosilce ter program izdelave
sistemsikih zakonov za leto
1976;
— navesti medrepubliške
dogovore, ki
morajo biifci
sprejeti hkrati z resolucijo,
ter katere probleme bodo
urejali in kako;
— predvideti pogoje, pod
katerimi bi združeno delo
lahko postopoma prevzemaS

to določene naloge v smislu
ustavnih načel (zlasti glede
zunanjetrgovinskih odnosov,
cen, združevanja sredstev za
razširjeno reprodukcijo, ter
glede splošne in skupne porabe);
— jasno opredeliti, kateri
predvideni ukrepi so že usklajeni s sistemskimi načeli,
in kateri so prehodni — do
sprejetja sistemskega zakona.
Noben ukrep v resoluciji pa
ne sme prejudicirati rešitev

za obdobje 1975—1980, če ne
bo pozneje potrjen z dogovori.
V resoluciji so zahteve po
čedalje večji koncentraciji
sredstev, ni pa dovolj razvidno, če je takšna koncentracija sredstev v skladu z
ustavnim položajem združenega dela. In sicer zategadelj ne, ker niso opredeljene samoupravne oblike združevanja sredstev in dela. Na
to opozarja tudi dejstvo, da

je v resoluciji predvideno
ustanavljanje raznih skladov
na način, ki nasprotuje ustavi. Kažejo se tudi težnje, da
bi razširili administrativno
odločanje s pomočjo emisije, s politiko in sistemom
zadolževanja v tujini ipd.
V stališčih in pripombah,
ki so sestavni del sklepa_ »o
načelnem soglasju«, katerega
je Skupščina SR Slovenije
sprejela k osnutku resolucije o skupni politiki ekonom-

sikega in socialnega razvoja
Jugoslavije v letu 1976, je
med drugim rečeno, da je
treba jasneje opredeliti vsebino nekaterih kriterijev, ki
jim osnutek resolucije odmerja izredno
pomembno
vlogo pri realizaciji ekonomske politike v naslednjem
letu. To velja zlasti za »neto devizni efekt«, »substitucijo uvoza«, »prioritetne dejavnosti skupnega pomena«
itn.

Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRS do Osnutka resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih
nalogah v 1.1976
Na podlagi drugega odstavka 264. člena v zvezi s prvim
odstavkom 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je
družbenopolitični zbor na 21. seji dne 3.12.1975 sprejel naslednja
stališča

tem področju. Ne glede na to, pa se je v omenjeni razpravi
razčistilo že mnogo sistemskih vprašanj, ki bi se že lahko
uveljavljala v praksi. Med ta vpašanja gotovo spada položaj
delavca v združenem delu in njegov vpliv na reševanje vrste
najpomembnejših družbenih vprašanj ter njegova vloga v
planiranju in sporazumevanju na osnovi medsebojnih odnosov,
1. Predloženi osnutek resolucije o družbenoekonomski temelječih na dohodku.
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v
Oblikovanje reprodukcijskih celot je v resoluciji tretirano
letu 1976 bo osnova za kar najširše razpravljanje v delegat- predvsem
kot planska kategorija. V prihodnje pa bo združeski bazi, torej tudi v organizacijah združenega dela, krajev- vanje
proizvodnih in dohodkovnih odnosih pomenilo nanih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih. Tem daljnjonaafirmacijo
našega družbenega in ekonomskega sisterazpravam v delegatski bazi je treba dati poseben pomen zato, da bodo delovni ljudje tvorno sodelovali pri oblikovanju ma. Z vse večjim uveljavljanjem temeljnih samoupravnih
skupnosti, kot osnovnih celic družbenega dogovarjanja, je
resolucije o prihodnjem razvoju, obenem pa bodo obveščeni širše
združevanje na proizvodnem in dohodkovnem princio predvidevanjih družbenega razvoja in o pogojih gospodar- pu lahko
uveljavitev vpliva temeljnih samoupravnih
jenja. Le na ta način je lahko planiranje skupne politike skupnosti šev večja
sistemu našega planiranja. Zato se je treba
najširši samoupravni dogovor, ki obenem sodelujoče tudi
zajvzeti za oblikovanje proizvodno in dohodkovno neodvisnih
zavezuje. Edino po tej poti se bo lahko uveljavilo samouprav- celot
na osnovi združevanja dela in sredstev, tako na področno planiranje, kakršno ustreza načelom ustave, dosedanjim ju gospodarstva
kot na področju družbenih dejavnosti.
političnim spoznanjem in ugotovitvam, in bo tvorilo vsebino
V resoluciji, tako v republiški kot v zvezni, se zelo pogosto
ustreznih zakonov o družbenem planiranju v našem sociali.
stičnem sistemu. V tem smislu so tudi družbenopolitične nalagajo posebne naloge gospodarski zbornici. Treba je opoorganizacije v okviru SZDL mobilizirale celotno SZDL, da zoriti na to, da so te zbornice predvsem način samoupravprispeva k takšni široki razpravi o tej in o zvezni resoluciji nega organiziranja organizacij združenega dela, torej njihovo
sredstvo za uveljavljanje samoupravnega položaja pri odloza leto 1976.
2. Osnova družbenopolitične in družbenoekonomske pre- čanju o njihovih zadevah. Preveč nalog, ki bi jih zbornice
okupacije zadnjega časa je, da je z nadaljnjim razvojem dobivale direktno od državnih organov ali pa prek resolunašega sistema in z ukrepi ekonomske politike treba doseči cije, bi lahko zbornice spremenile v podaljšane roke državvečjo stabilnost gospodarstva in s tem vse družbe. Večje res- nega aparata. Zato bi bilo primerneje, da je nosilec nalog in
nične stabilnosti pa ni mogoče doseči s politiko restrikcij, resolucije združeno delo, zbornica pa naj se kot asociacija
dela sploh uveljavlja predvsem v imenu svojih
ampak predvsem z tolikšno stopnjo gospodarske rasti, ki združenega
kot koordinator in ustvarjalec postavljenih
omogoča uspešno obvladovanje družbenopolitičnih in gospo- ustanoviteljev
darskih vprašanj. Takšna stabilnost mora sloneti na kvali- nalog.
Pri razpravljanju o elementih planiranja in sporazumetetnih osnovah, ki so večja produktivnost dela, večja kvaliteta
proizvodnje, zmanjševanja proizvodnih stroškov, boljša orga- vanja ter vlogi delavca pri tem, je treba zelo odločno nanizacija dela, večje izkoriščanje kapacitet, večja uporaba stopiti proti vsem, ki z subjektivnih ali objektivnih razlogov
znanstvenih dosežkov in inovacij ter vse večja skrb za izo- nasprotujejo samoupravnemu uveljavljanju osnovnih dejavbraževanje na delovnem mestu in za usmerjeno izobraže- nikov našega družbenega planiranja.
vanje kot pogoj za boljšo kadrovsko zasedbo. To je tudi
4. V zvezi s konkretnimi nalogami ekonomske politike v
najuspešnejša pot k večji konkurenčnosti našega gospodar- prihodnjem letu bi bilo potrebno odločno podpreti predvidestva v mednarodni delitvi dela.
vanja v resoluciji glede razdelitve družbenega produkta, tako
Zato, da bi uresničevali večjo stabilnost ob hitri gospo- da se vnaprej ne upoštevajo vplivi inflacije, ampak da se bodarski rasti na kvalitetnih osnovah, je nujno, da se čimprej do med letom izvršile potrebne valorizacije.
sprejmejo in uveljavijo sistemske rešitve, ki bodo sposobne
Nadalje je treba odločno podpreti takšno delitev družbemobilizirati čimširši krog subjektov družbenega razvoja. Za nega proizvoda na osebne dohodke ter skupno in splošno
vse ukrepe tekoče ekonomske politike pa bi morala biti osnov- porabo, da se bodo vse oblike porabe povečevale počasneje,
na preizkušnja v tem, koliko prispevajo k uresničitvi dogo- kot se bo povečeval družbeni proizvod. Takšno delitev bi bivorjene stabilizacijske politike. To je še posebej pomembno lo potrebno vzdržati zaradi povečevanja reprodukcijske spov sedanjem trenutku, ko se v državi opazno uveljavljajo sobnosti gospodarstva. Vendar bi morali k temu pristopati
administrativni ukrepi na področju, za katere določa ustava diferencirano in omogočiti naraščanje osebnih dohodkov v
samoupravno sporazumevanje.
skladu s povečano produktivnostjo dela, ker bi sicer ne3. široka razprava o nekaterih osnovnih sestavinah naupoštevanje povezave med produktivnostjo dela in osebnih
daljnjega razvoja našega političnega in ekonomskega siste- dohodkov lahko delovalo destimulativno pri povećavanju proma, ki še ni zaključena, bo napotek za ustrezne predpise na duktivnosti in naraščanju družbenega proizvoda.

Ob takšnem družbenem odnosu do povečevanja reprodukcijske sposobnosti gospodarstva pa je nujno zadolžiti gospo,
darstvo samo, da z gospodarnejšim oblikovanjem nalog vpliva na večjo produktivnost in likvidnost in s tem poveča konkurenčnost na domačem in tujem trgu.
Podpreti je treba prioritetne naloge, navedene v resoluciji za leto 1976 ki so družbeno in samoupravno dogovorjene in ki so odraz selektivnega pristopa v nadaljnjem prestrukturiranju gospodarstva in družbenih dejavnosti. V naslednjem letu je potrebno dati prednost predvsem reševanju
problemov v energetiki, prometu in zvezah in modernizacij
tistih dejavnosti, ki povečujejo izvoz blaga in storitev in krepijo domačo konjunkturo, ne da bi obremenjevale zunanjotrgovinsko bilanco. Zastavlja pa se vprašanje, če so te na,
loge tako konkretno postavljene, da so vidni tudi dejavniki,
ki so neposredno odgovorni za njihovo uresničevanje.
V okviru ustreznih poglavij resolucije velja opisati pričakovane efekte v razvojnih možnostih in v povečevanju izvoznih učinkov, ki jih prinaša sprejet medržavni sporazum
med SFR Jugoslavijo in republiko Italijo, zlasti v zvezi z nastajanjem proste carinske in industrijske cone ob meji.
Osrednji cilji so vsekakor v poživitvi gospodarske rasti,
kd je ne bo mogoče doseči brez povečanja zunaoje-trgovinske
menjave. Zato naj bi čimprej sprejeli konkretne ukrepe, ki
bodo omogočili konkurenčnost našega gospodarstva v mednarodni menjavi in ki bodo vplivali na še večjo izvozno orientacijo združenega dela.
Vztrajati je treba pri tem, da bodo sprejeti vsaj tista
družbeni dogovori in samoupravni sporazumi ter drugi akti,
ki urejajo plačilno-bilančne pogoje, v katerih bodo organizacije združenega dela uresničevale blagovno menjavo s tujino, predvsem pa tisti ukrepi, ki spodbujajo izvoz nasploh
in še posebej na področju maloobmejnega prometa.
V združenem delu bi bilo potrebno ustvariti takšne medsebojne odnose in organiziranost, ki bi omogočila hitrejšo
ustvaritev našega gospodarstva v izvoz, zlasti pa je potrebno
povečati prodor našega gospodarstva na trge dežel v razvoju.
Visoka rast ekstenzivnega zaposlovanja v letošnjem letu,
ki je ni spremljalo ustrezno povečanje družbenega proizvoda,
narekuje proučitev obsega in strukture novega zaposlovanja,
ker tako visoka rast novo zaposlenih, poleg negativnega
vpliva na produktivnost, povzroča dodatne probleme na področju produktivnosti in rasti družbenega standarda. Zato bi

bilo potrebno pospešiti sprejem predvidenih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki bi prispevali k
smotrnejšemu zaposlovanju, drugačni razporeditvi novih delovnih mest oziroma drugačni lokaciji novih proizvodnih
zmogljivosti. Obenem pa je treba naložbe v nove zmogljivosti
in modernizacijo dosedanjih kapacitet ustvariti tako, da bo
prišla do izraza modema tehnologija, ki bo vodila k večji
produktivnosti dela in k večjemu družbenemu proizvodu.
V naši republiki ne bi bilo potrebno omejevati razprave o
zaposlovanju samo z stališča večje ali manjše stopnje novo
zaposlenih, čeprav je to zelo malo pomembno, glede na predvidevanja rasti produktivnosti dela. Zelo pomebno je vprašanje kvalifikacijske strukture zaposlenih, kar terja vrsto družbenih ukrepov v zvezi z razvojem izobraževalnega sistema
nasploh in posebej izobraževanja na delovnem mestu, kakor tudi v zvezi z delitvijo osebnega dohodka po delovnem
prispevku. Premiki v kvalitetni strukturi zaposlenih lahko
pomenijo veliko možnost za povečanje produktivnosti in
ekonomičnosti dela.
Uresničevanje in nadaljnje razvijanje raznih oblik hitrejšega razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij, je treba uveljavljati kot skupen interes in osnovo skupnega hitrejšega razvoja. Pospešiti je treba večje povezovanje
organizacij, združenega dela iz razvitejših regij z organizacijami združenega dela iz manj razvitih regij, kot tudi organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami
združenega dela iz drugih republik, še posebej s tistimi iz
manj razvitih območij, ker bo takšno povezovanje prispevalo
k večji učinkovitosti celotnega gospodarstva. Pospešiti je
potrebno tudi druge oblike za pospeševanje razvoja manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območij, kot npr. organiziranje mladinskih delovnih akcij itd.
V skladu s podružbljanjem ljudske obrambe ter razivojem
družbene samozaščite je treba skrbeti za najširšo vključitev
delovnih ljudi in občanov v obrambno in samozaščitno vzgojo, ker je le-ta predpogoj za uspešno in učinkovito vključevanje v priprave za splošno ljudsko obrambo ter uspešno
in učinkovitejše razvijanje družbene samozaščite. Povečati
je treba prizadevanja vseh družbenih dejavnikov za razvoj
ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki mora postati
sestavni del družbenih planov, družbenopolitičnih skupnosti,
organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti.
/

Stališča Zbora združenega dela in Zbora občih Skupščine SRS do Osnutka
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v I. 1976
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SiR Slovenije sta na 23. seji dne 3. decembra 1975 obravnavala osnutek
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR
Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 in sprejela naslednji
sklep
I.
Zbora sprejemata osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah
v letu 1976. Osnutek resolucije je osnova , za načrtovanje temeljnih usmeritev družbenoekonomskega raavoja v prihodnjem letu, hfcratd pa omogoča nadaljevanje ra^apiraiv v organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih Skupnostih,
krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih o možnostih njihovega prihodnjega razvoja. Te razprave bodo zlasti mobilizirale vse samoupravne nosilce družbenega planiranja in prispevale k čim hitrejšemu uveljavljanju novega sistema planiranja kot je opredeljeno v ustavi.
II.
Upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe
in predloge, ki so razvidni iz poročil odborov, pripombe
in predloge občinskih skupščin, skupin delegatov in iz raz-

prave na seji obeh zborov, se Skupščina SR Slovenije zavzema za to, da se pri pripravi predloga resolucije upoštevajo
zlasti naslednja
stališča
1. Izhajajoč iz sklepov 4. seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in 10. ter 17. seje Predsedstva
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije skupščina
podpira osnovne usmeritve v osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v letu 1976.
Pri tem poudarja, da bo najpomembnejša naloga v letu
1976 nadaljnje utrjevanje z ustavo opredeljenega samoupravljanja kot družbenoekonomskega odnosa, ki je najtesneje
povezan z družbenim in še posebej z gospodarskim razvojem.
V sedanjem trenutku je ta naloga še posebej pomembna,
saj so slabosti in problemi današnjega dne v mnogočem posledica slabosti pri uveljavljanju neposrednih interesov delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih ter v ne dovolj uspešnem razvoju in
uveljavljanju družbenega in samoupravnega dogovarjanja
in sporazumevanja.
Nadalje je treba razvijati vse dejavnike samoupravnega
odločanja, da bi pri tem lažje premagovali odprte probleme
in mobilizrali vse sile za uresničevanje začrtane politike razvoja. Zato je potrebno ocenjevati vse ukrepe, ki so v se3

danjih razmerah nujni, tudi s stališča v kolikšni meri upo- našega gospodarstva v mednarodni menjavi in ki bodo vplištevanjo in angažirajo samoupravne institucije ter ustvarjajo vali na še večjo izvozno usmeritev združenega dela ter hkrapogoje za njihovo polno uveljavitev.
ti povečali prodor našega gospodarstva na trge dežel v raz-'
Odločno je treba nastopiti proti vsem, ki iz subjektivnih voju. Potrebno je vztrajati, da bodo sprejeti vsaj tisti družali objektivnih razlogov nasprotujejo samoupravnemu uveljav. beni dogovori in samoupravni sporazumi ter drugi akti, ki
ljanju osnovnih dejavnikov našega družbenega razvoja.
urejajo plačilnobilančne pogoje, o katerih bodo organizacije
2. Večjo stabilnost gospodarstva in družbe kot celote združenega dela uresničevale blagovno menjavo s tujino,
je potrebno graditi predvsem na ukrepih ekonomske politike predvsem pa ukrepi, ki vzpodbujajo izvoz.
in tistih sistemskih rešitvah, ki bodo uresničene v 1976 letu.
7. Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih in manj
To pa ni mogoče doseči z administrativnimi ukrepi za izva- raavifcih obmejnih območij naj temelji predvsem na interesih
janje politike restrikcij, temveč predvsem z dinamično go
in ukrepih združenega dela na teh območjih. S tem v zvezi
spodarsko rastjo na kakovostnih osnovah, ki bodo omogo- je treba pospešiti povezovanje organizacij združenega dela
čile uspešno obvladovanje družbenopolitičnih in gospodarskih iz manj razvitih regij kot tudi organizacij združenega dela
vprašanj, To je še posebej pomembno, ker je čedalje bolj iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz drugih
čutiti tendence po uveljavljanju administrativnih ukrepov ce- republik, še posebej s tistimi z manj razvitih območij. Tak?
lo na področjih, na katerih je po določbah ustave predvideno no povezovanje bo prispevalo k večji učinkovitosti celotnega
kot oblika razreševanja problemov samoupravno sporazume- gospodarstva.
vanje in družbeno dogovarjanje. Za preprečevanje teh tendenc
8. Skupščina v celoti- soglaša z usmeritvijo, po kateri naj
je potrebno posvetiti več pozornosti pravočasni in dobri pri- bi bila skupna realna stopnja rasti prispevkov in dohodkov
pravi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ka- za skupno in splošno porabo za 20 odstotkov nižja od realne
kor tudi spremljanju in izvajanju dogovorjenih nalog.
rasti družbenega proizvoda, kakor tudi z usmeritvijo, da real3. Dinamična gospodarska rast naj temelji na povečeva- ni osebni dohodki rastejo počasneje od rasti bruto dohodka
nju produktivnosti dela, na boljšem izkoriščanju razpolož- oziroma osebnih dohodki na zaposlenega počasneje od rasti
ljivih zmogljivosti, na večji ekonomičnosti in učinkovitosti produktivnosti dela.
na povečanju izvoza in na racionalni substituciji uvoza ter
9. V skladu s podružljanjem ljudske obrambe je treba
na intenzivni, vendar v realne okvire omejeni investicijski skrbeti za najširšo vključitev delovnih ljudi in občanov v
dejavnosti. Ta rast mora temeljiti tudi na večji uporabi znan- obrambno vzgojo, ker je le-ta predpogoj za uspešno in učin-'
stvenih dosežkov in inovacij, na večji skrbi za izobraževanje kovito vključevanje v priprave za splošno ljudsko obrambo
na delovnem mestu in na usmerjenem izobraževanju.
ter uspešno in učinkovito razvijanje družbene samozaščite.
Razen tega se je treba v okviru prizadevanj za dinamizi- Povečati je treba prizadevanja vseh družbenih dejavnikov za
ranje gospodarske rasti bolj zavzeti za združevanje dela in razvoj ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki mora posredstev tako na področju gospodarstva kot na področju stati sestavni del družbenih planov družbenopolitičnih skupdružbenih dejavnosti oziroma za oblikovanje proizvodno in nosti, organizacij združenega dela in samoupravnih 'interesdohodkovno soodvisnih celot. Takšna usmeritev je ob mo- nih skupnosti.
bilizaciji vseh dejavnikov edina smotrna možnost našega raz10. Predlogu resolucije naj bodo priloženi osnutki družvoja.
benih dogovorov oziroma samoupravnih sporazumov, ki mo4. Visoka rast zaposlovanja, ki je ne spremlja ustrezna rajo biti sprejeti hkrati z resolucijo. Sočasna obravnava osnutrast družbenega proizvoda zahteva proučitev obsega in struk- kov samoupravnih sporazumov in družbeni dogovorov s predture novega zaposlovanja, proučitev razporeditve novih de- logom resolucije mora omogočiti organizacijam združenega
lovnih mest oziroma lokacij novih proizvodnih zmogljivosti. dela usmeritev pri programiranju njihovega gospodarjenja
Hkrati je treba naložbe v nove zmogljivosti in v moderniza- v prihodnjem letu in pri določanju poslovne politike.
cijo dosedanje zmogljivosti usmeriti tako, da bo prišla do
11. Skupščina SR Slovenije poudarja, da bo dosledno
izraza moderna tehnologija, ki bo vodila k večji produktivno- uresničevanje
sprejetih usmeritev v sedanjih težavnih in zasti dela in k večjemu družbenemu proizvodu. Pri tem je zelo pletenih razmerah
zahtevalo izjemne napore vseh delovnih
pomembno vprašanje kvalifikacijske sestave zaposlenih, kar ljudi in občanov, temeljnih
organizacij združenega dela, krapa zahteva družbene ukrepe na področju izobraževalnega si- jevnih skupnosti, samoupravnih
interesnih skupnosti, vseh
stema.
organov družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zborni. 5. Skupščina podpira opredelitev prioritetnih nalog, na- ce SR Slovenije, asociacij združenega dela in drugih asociacij
vedenih v osnutku resolucije za leto 1976, ki so družbeno in ter družbenopolitičnih faktorjev.
samoupravno dogovorjene in ki so odraz pristopa k nadaljnjemu prestrukturiranju gospodarstva in družbenih deIII.
C
javnosti. V naslednjem letu je potrebno dati prednost predvsem reševanju problemov v energetiki, proizvodnji hrane,
Predlog resolucije pripravi Izvršni svet Skupščine SR
prometu in zvezah, pospeševanju in modernizaciji tistih de- Slovenije v roku, ki bo omogočil pravočasno obravnavo v
javnosti, ki povečujejo izvoz blaga in storitev ter krepijo do. skupščinskih telesih, kakor tudi obravnavo in sprejem na
mačo konjunkturo, ne da bi obremenjevale zunanjetrgovinsko seji zbora, dne 29. decembra 1975.
bilanco.
Pri pripravi predloga resolucije naj upošteva stališča
6. Poživiibve gospodarske rasti ne bo mogoče doseči brez zborov, pripombe, predloge in mnenja navedena v poročilih
povečane zunanjetrgovinske menjave. Zato naj se čimprej skupščinskih teles, skupin delegatov, pripombe, predloge in
sprejmejo konkretni ukrepi v združenem delu in v družbe- mnenja, dana v raizpravi na seji zbora, ter pripombe drugih
nopolitičnih skupnostih, ki bodo omogočili konkurenčnost zainteresiranih družbenih dejavnikov.

Sprejemanje sklepa o soglasju k osnutku zakona o določitvi skupnega
obsega izdatkov proračuna federacije za I. 1976
Zboor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta na svojih sejah
3. decembra 1975 obravnavala
osnutek zakona o določitvi
skupnega obsega izdatkov
proračuna federacije za leto
1976, tai ga je Skupščini SR
Slovenije predložil v soglasje

Zbor republik in pokrajin
skupščine SFRJ.
Pred obravnavo v zborih
so osnutek zakona obravnavali odbora za finance Zbora
združenega dela in Zbora občin ter Izvršni svet. Tako oba
odbora kakor Izvršni svet
so ugotovili, da predloženi

osnutek glede obsega proračunskih izdaitkov za leto 1976
ni v skladu s politiko stabilizacije ter omejevanjem vseh
oblik porabe na vseh ravneh,
niti v skladu s politiko, kakršno opredeljuje osnutek resolucije o skiuipni politiki ekonomskega in socialnega raz-

voja Jugoslavije v letu 1976.
Klj.ub tem ugotovitvam pa
so odbora in Izvršni svet
predlagali, da Skupščina SR
Slovenije oziroma pristojna
zbora dasta soglasje k osnutku zakona, vendar z omejitvijo, da mora predalagatelj
pri izdelavi predloga zakona

upoštevati naslftdnja izhodišča:
— z ustreznima napori in
preverjanjem posameznih obveznosti, vključno tistih, ki
jiih pogojujejo bodisi obveznosti po že sprejetih posebnih predpisih, bodisi preložitev oziroma odložitev posameznih gospodarskih investicij, je treba znižati posamezne izdaitke;
— posamezne postaivke proračuna je treba uskladiti z
dejanskimi gospodarskimi gibanji, kar mora veljati tudi
za prilagoditev celotne proračunske porabe, pri černer je
treba dajati prednost vsem
tistim postavkam proračuna,
ki pomenijo uresničitev sikupne politike ekonomskega razvoja Jugoslaviije v letu 1976;
— treba je v največji možni meri odpraviti vse oblike
vnaprejšnje porabe. Glede na
sedanje stanje proračunske
porabe je treba tudi skrajno
kritično obravnavati vsak nov
predlog, ki bi terjal povečanje izdatkov zveznega proračuna ter celovito in za daljše
obdobje proučiti njegove posledice na obseg zveznega
proračuna.
Pod takimi pogoji so odbora in Izvršni svet predlagali,
da Skupščina SR Slovenije
pooblasti svojo delegacijo v
Zboru republik in pokrajin,
da v imenu Skupščine SR
Slovenije da soglasje k predlogu zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976.
Zbor občin je tak sklep o
soglasju tudi takoj sprejel.
V Zbora združenega dela
pa je bil sklep o soglasju po
obrazložitvi poročevalca odbora za finance zavrnjen, ker
mi dobil večine glasov vseh
delegatov v zboru. Taka večina pa bi bila potrebna po poslovniku Skupščine SR Slovenije, saj so končne odločitve
v zboru lahko sprejete le z
večino glasov vseh delegatov
v zboru.
Tak0 je bilo potrebno začeti usklajavalni postopek. Po
novem poslovniku skupščine
je treba namreč začeti usklajevalni postopek tudi v primeru, če akt v enem od pristojnih zborov sploh ni bil
sprejet.
V usklajevalnem postopku
je najprej Zbor združenega
dela ponovno obravnaval zakonskl osnutek oziroma predlagani sklep o soglasju. Milica Ozbilč, republiška sekretarka za finance je podrobno
obrazložila posamezne postavke zveznega proračuna in
predlagala, da zbor da sogla-

sje s pripombami in stališči,
ki so se oblikovala v Izvršnem svetu, delovnih telesih
skupščine in v razprajvi. Tudi
delegacija v Zboru republik
in pokrajin je podprla predlog, da se da soglasje, ker se
ji s tem omogoči, da v usklajevalnem postopku uveljavlja stališča Skupščine SR Slovenije, zavedajoč se, da delegacija, kolikor stališč skupščine ne bi mogla uveljaviti,
lahko vrne pooblastilo. Delegati so v tej razpravi poudarili obremenitve gospodarstva <in pozvali, da se moramo vsi stabilizacijsko obnašati in tako omogočiti izvedbo stabilizacijskega programa. Pri glasovanju pa sklep
o soglasju v tem zboru ponovno ni dobil potrebne večine.
Zato je bilo treba izvoliti
skupno komisijo obeh zborov z nalogo, da uskladi stališča med zbori, sestavi sporazumen predlog in ga predloži zboroma v sprejem.
V imenu usklajevalne komisije je Zboru združenega dela poročal njen predstavnik
in povedal, da komisija soglasno predlaga Zboru združenega dela in Zboru občin
sprejem sklepa o soglasju k
osnutku zakona o določitvi
skupnega obsega izdatkov
proračuna federacije za leito
1076 in da se pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije za soglasje k predlogu zakona.
Komisija je svoj predlog
utemeljila zlasti s tem,: da
obstoja med republikami in
pokrajinama enoten političen
dogovor o sprejemu zveznega proračuna in da bi z negativno odločitvijo zavrli nadaljnje delo na uskladitvi obsega proračunskih sredstev
federacije za leto 1976. Kolikor pa tako soglasje ne bo
doseženo, bo ta skupščina pa
novno morala, pričeti razpravo in postopek o odločanju
obsega proračunskih sredstev federacije za leto 1976.
Komisija je še posebej
predlagala, da se delegacijo
Skuošč'ne SR Slovenije zadolži, da bo SkuiDščino SR
Slovenije tekoče obveščala o
postopku usklajevanja
in
končno podala o celotnem postopku usklajevanja tega akta poročilo na seiah Zbora
združenega dela in Zbora občin dne 29. decembra 1975.
Zbor združenega dela je
predlog komisije st>reiel z
večino glasov vseh delegatov
v zfboru. Predlog komisije je
bil spreiet z absolutno večino
tudi v Zfboru občin,

VPRAŠANJA DELEGACIJ
IN

DELEGATOV

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 3. 12. 1975
Polog za investicije
Skupina delegatov za področje državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in
društev 1. okoliša (s sedežem
v Ljubljani-Center) je zastavila Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije naslednje vpra-.
šanje: »Kateri so vzroki in
razlogi, da še vedno ni sprejet celovit odlok ZIS o oprostitvi depozitov in kakšna stališča je pri tem zastopal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter kdaj lahko pričakujemo, da bo odlok dokončno sprejet?«
Pomočnik republiškega sekretarja za finance Miro Kert
je posredoval naslednji odgovor:
»ZIS je IT. novembra 1976
sprejel na podlagi 5, člena
zakona o depozitu pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne
investicije (Uradni list SFRJ,
št. 35/75) »Odlok o merilih in
postopku za oprostitev obveznega depozita pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizivodne investicije,« ki )e objavljen v Uradnem listu SFRJ. št. 55-747/75.
V odloku je zajeta glede
depozita večina »tališč, ki jih
je po tem vprašanju v usklajevalnem postopku zastopal
IS SR Slovenije.
Skladno s stališčem predstavnikov SR Slovenije so
merila in postopek oblikova-

na tako kot jih je zagovarjal
IS SR Slovenije, predvsem
glede najpomembnejših točk.
Po obvestilih, s katerimi razpolagamo, bo za vse točke
odloka pod 1), razen za točke pod 1/1, 1/6 in 1/24 v naslednjem Uradnem listu objavljena s posebnim sklepom
Izvršnega sveta, oprostitev od
depozita za tiste investitorje,
ki v skladu z merili izpolnjujejo že v samem odloku
o merilih in postopku opredeljene pogoje.
V sodelovanju predvsem s
tistimi zainteresiranimi glede
oprostitve depozita, ki so navedeni v točki 1/1 odloka, se
po hitrem postopku že pripravlja osnutek predloga Izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije Zveznemu izvršnemu svetu za izdajo posebne
odločbe o oprostitvi obveznega pologa, ki mu bo priloženo poročilo SDK o izpolnjenih pogojih za oprostitev
(točka 3. odloka).
Enote Službe družbenega
knjigovodstva bo republiški
sekretariat za finance kot tudi zainteresirane investitorje,
odnosno finanoerje takoj obvestil s kopijo odloka Zveznega izvršnega sveta.
Po hitrem postopku bo organiziran z zainteresiranimi
tudi predlog s potrebnimi dokazili po točkah 1/5, 1/6 io
1/24.«

Ugotavljanje zalog in trajnih obratnih
sredstev v gradbeništvu
»Ker je zakon o zagotovitDelegat za gospodarsko
področje 6. okoliša (s sede- vi trajnih obratnih sredstev
žem v Novi Gorici) Ivan organizacij združenega dela
Uršič—Janiko je zastavil Iz- (Uradni list SFRJ, št. 39/72)
vršnemu svetu Skupščine SR zvezni zakon, je zvezni seSlovenije naslednji vpraša- kretariat za finance po ponji: »Ali so krediti za grad- prejšnjem mnenju guvernernjo stanovanj za trg odbitna ja Narodne banke Jugoslavipostavka pri izračunu traj- je izdal navodilo o načinu
nih obratnih sredstev? Ali ugotavljanja povprečne leta«
TOZD, ki to želi, lahko iz- vrednosti zalog in o načinu
računa povprečno vrednost ugotavljanja lastnih sredstev
zalog četrtletno ali polletno?« in kreditov za trajna obratPomočnik republiškega se- na sredstva. Tudi razlage v
kretarjata za finance Miro zvezi z navodilom so v izKert je posredoval nasled- ključni pristojnosti zveznega
nji odgovor:
sekretariata za finance in reI

pulbliSki sekretariat za finance ne more dajati nikakršnih mnenj glede zakonov in
navodil, ki so v zvezni pristojnosti.
Delegat skupine delegatov
za gospodarsko področje 6.
okoliša nas je obvestil o problematiki, ki nastaja v gradbenih podjetjih v zvezi z
razlago navodila o načinu
ugotavljanja povprečne letne
vrednosti zalog in o* načinu
ugotavljanja lastnih sredstev
in kreditov za trajna obratna
sredstva, ki ga je izdal zvezni sekretariat za finance.
Menimo, da je treba ta

vprašanja strokovno temeljito proučiti, da bi eventualno
lahko predlagali zveznemu
sekretariatu za finance drugačna
tolmačenja.
Zato
bomo takoj v začetku decembra t. 1. v sodelovanju z
gradbenimi podjetji in službo
družbenega
knjigovodstva
pripravili mnenje v zvezi z
razlago
sekretariata
za
finance in o tem obvestili
skupščino SR Slovenije.
Po izjavah SDK — centra
za SR Slovenijo lahko TOZD
izračuna povprečno vrednost
zalog tudi četrtletno ali polletno.«

Naravne nesreče in solidarnost
Delegati z območja občine
Šentjur so po naročilu skupščine občine Šentjur pri Celju zastavili v Zboru zdrženega dela enako delegatsko
vprašanje v svezi s sredstvi

za odpravljanje posledic
naravnih nesreč, kot je bilo
zastavljeno v Zboru občin.
Tudi odgovorjeno jim je bilo
enako kot v Zboru občin.

ZBOR OBČIN 3. 12. 1975

prelivanje realizirano 65,5 odstotka, v nekaterih občinah
nekoliko več v drugih manj,
vendar najmanj 61,9 odstotka celotnih pripadajočih sredstev.
V tem času so prispevale
občine za vzajemnost 44,3
milijonov dinarjev in republika 52,9 milijonov dinarjev,
skupaj 97,2 milijonov dinarjev. Za vzajemnost je bilo
v tem času nakazano 91,2
milijonov dinarjev, tako da
je na računu nerazporejenih
6,1 milijonov dinarjev.
Odbor podpisnikov splošne porabe je o tem vprašanju nekajkrat razpravljal in
ugotovil, da nekatere občine premalo angažirajo lastne vire in vse preveč pričakujejo od vzajemnega prelivanja. Ker so v strukturi
kalkulativnih dohodkov davki od občanov opredeljeni v
fiksnem znesku in se k tem
po realizaciji ob koncu leta
prištejejo dohodki, ki pritekajo po avtomatizmu (prometni davki, takse), je z
družbenim dogovorom predviden dokončni poračun vzajemnega prelivanja v mesecu
januarju 1976. Izvršni svet

skupščine SR Slovenije je
z namenom, da zagotovi dokončno izvedbo vseh določb
družbenega dogovora predlagal Skupščini SR Slovenije
zakon o podaljšanem financiranju občinskih proračunov
za leto 1975 s sredstvi za
vzajemno prelivanje med občinami. Z omenjenimi zaikonom bo občinam omogočeno, da še v mesecu januarju
1976
razporejajo
sredstva iz vzajemnega prelivanja
uporabnikom proračunskih
sredstev. Odbor podpisnikov
meni, da bo na ta način
vsem skupščinam zagotovljena dogovorjena raven porabe, ostaja pa odprto vpraša,
nje kako v letu 1976, spričo neenakomerne dinamike
proračunskih dohodkov občin, prehodno zagotoviti sredstva za stalnejše zagotavljanje vzajemnih sredstev.
Ta teden in v začetku prihodnjega tedna bodo regionalna posvetovanja o predlogu splošne porabe za 1.1976,
na katerih bodo sodelovali
tudi predstavniki sekretariata za finance in člani odbora podpisnikov, ki bodo,
če bo treba, dali podrobnejše informacije in pojasnila.«

Vzajemno prelivanje za splošno porabo
Delegat Franc Lubi (ob- davčnimi obremenitvami občina Ljutomer) je bil v de- činam, ki imajo nižjo davč- Staž v obdelovalnih zadrugah šteti
legatskem vprašanju pove- no obremenitev, je prišlo v delovno dobo
dal, da se njegova delegaci- do procesa usklajevanja teDelegat
Markočič Darko
Z uvedbo pokojninskega in
ja strinja s predlogom zako- ga problema skozi določitev
zavarovanja
na o spremembah zakona o kalkulativnih dohodkov ob- (občina Nova Gorica) je bil invalidskega
proračunu SR Slovenije za čin. To pomeni, da se ob zastavil naslednje vprašanje: kmetov — kooperantov je
»Problem priznanja član- namreč problem dobil širši
1. 1975, ob tem pa jo zani- povprečni obremenitvi davma, kako naj se realizira kov od občanov in enotni stva v obdelovalnih zadru- značaj. Ni malo kmetov —
do 31. 12. 1975 tiste občin- stopnji posebnega občinskega gah je prisoten že dovolj ča- kooperantov namreč, ki jih
ske proračune, ki prejema davka od prometa proizvo- sa, seveda pa se je pojavljal priznanje oziroma nepriznaJo solidarnostna sredstva.
dov ugotovi tista rav^n do- bolj kot problem posamez- nje obdobje dbd. zadrug v
V imenu odbora podpisni- hodkov, za realizacijo kate- nikov, ki so po razpustitvi delovno dobo pomeni temeljkov splošne porabe je Dra- re je odgovorna družbeno- zadrug nastopili delo po več ni razlog, da k zavarovanju
gan Mozetič posredoval na- politična skupnost in njeni kot 6 mesecih. Razumljivo ne pristopijo.
Še zlasti dobiva vpraslednji odgovor:
izvršilni organi. Na ta na- je, da se je tudi takšna in»Delegat Prane Lubi izra- čin je seveda prihajalo do dividualna problematika po- šanje pomembno dimenzijo
ža dvom v to, da bodo ob- občutnih razlik med tem, kaj javljala le na področjih, kjer ob dejstvu, da je rok pripod
čine, ki prejemajo sredstva občina pričakuje oziroma pla- je povojno zadružništvo do- stopa k zavarovanju
ugodnejšimi pogoji 31. 12.
iz vzajemnega prelivanja lah- nira iz vzajemnega preliva- živelo poln razmah.
ko do 31. 12. 1975 realizira- nja, in tem, kaj ji po izraNedvomno sodi med taka 1975 in tako veliko kooperanle dovoljeni obseg proračun- čunu kalkulativnih dohodkov področja tudi območje biv- tov — v upanju pa tudi v
ske porabe. Hkrati ugotav- pripada. Na podlagi analize šega okraja Nova Gorica (se- dvornih, da se bo problem
lja, da je solidarnost po ob- sprejetih proračunov je bilo danji občini Nova Gorica in vendarle uredil — ne ve kaj
činah do 15. novembra 1975 ugotovljeno, da ta razlika Ajdovščina), kjer je
bilo storiti.
realizirana samo do polovi- znaša okoli 96 milijonov di- ustanovljenih 59 obdelovalnih
Vprašanje je treba rešiti
ce oziroma še manj.
narjev. Iz tega izhaja zmot zadrug in 18 zadružnih eko- takoj — razlogov je dovolj.
Z družbenim dogovorom o na ugotovitev, da vzajemno nomij. še zlasti pa velja v Brez dvoma velja navedeno
splošni porabi za leto 1975 prelivanje ni realizirano v tej zvezi omeniti področje problematiko obravnavati tuobčine združujejo presežna taki višini kot posamezne Goriških Brd, kjer je bilo di skozi prizmo kmetijske
sredstva skupaj z dopolnil- občine pričakujejo.
v zadrugo vključenih okoli problematike nasploh, uponimi sredstvi republike za
Za izvajanje vzajemnega 550 zadružnikov. Za večino števajoč vse ugodne poslediprelivanje v tiste občine, ki prelivanja je po ugotovitvi teh, če odštejemo organiza ce, ki bi jih imela zadovoljiz lastnimi viri ne bi mogle kalkulativnih dohodkov za- torje in aktiviste ter pešči- va rešitev«.
zagotovita dogovorjenega ob- dolžena služba družbenega co, ki se je uspela pravočaRepubliška podsekretarka
sega porabe. Zaradi upravi- knjigovodstva. Iz podatkov sno zaiDOSlitii. je obdobje v v republiškem sekretariatu
čenih ugovorov občin v pre- omenjene službe je za ob delovnih zadrugah nepriz- za delo Anka Tominšek je
teklem letu, da dajejo za so- dobje, ki ga navaja delegat, nano in torej zgubljeno za na to vprašanje odgovorila
lidarnost občine z višjimi ugotovljeno, da je vzajemno priznanje delovne dobe.
že na prejšnji seji Zbora ob8

pri Celju je znano, da je že pomočjo in da bo ta pomoč
več mesecev v teku široka dana tudi iz sredstev zbradružbena akcija za sklenitev nih po »Zakonu solidarnosti«.
posebnega družbenega dogo- Sklep, kolikšen del tako zbravora, ki naj omogoči opera nih sredstev bo na voljo za
tivno izvajanje zakona o so pomoč prizadetim na Kozjanlidarnosti (Uradni list SRS, skem, še ni niti oblikovan.
št. 3/75). Družbeni dogovor je Realiziran pa bo tudi sporadoslej podpisalo 49 občin zum stanovanjskih samou(pričakujemo, da ga bodo v pravnih skupnosti o izjemprihodnjih dneh podpisale še nem posojilu stanovanj sikinekatere). Teh 49 občin je ma skupnostima v Šentjurju
sprejelo in podpisalo tudj in Šmarju.
Ob tem moramo podčrtati:
sklep, da se lahko 3/4 sred
stev, zbranih v letošnjem letu nemogoče je, da se pri odza intervencije ob naravnih pravljanju posledic potresa,
nesrečah, uporabi kot pomoč ki so velike, usmerjamo samo
pri odpravljanju posledic po. in izkjučno na sredstva, zbra.
na na temelju zakona o sotresa na Kozjanskem.
Vsi republiški podpisniki lidarnosti. Vse samoupravne
družbenega dogovora so svoje skupnosti bi v okviru solidarpredstavnike v odbor podpis- nosti, ki jo razvijajo v repunikov že imenovali, sedaj ča- bliki in v okviru svojih prokamo še na dogovor občin- gramov morale upoštevati
skih skupščin, da imenujejo stanje in nujne sanacijske
svoje predstavnike v ta od ukrepe na prizadetem obmobor. Nujno je, da a dogovar čju ter z delom sredstev sojanjem pohitimo, ker celotna delovali pri odpravljanju poprocedura sprejemanja tega sledic. Popolnoma nespremendružbenega dogovora traja ljivo je prevaliti reševanje
vseh vprašanj, ki jih je priže več kakor šest mesecev.
Samo odbor podpisnikov nesel potres, samo in izkljudružbenega dogovora lahko čno v breme zakonsko zbrasprejme sklep o odlivu 75% nih sredstev. To niti ni bil
sredstev zbranih po »Zakonu namen zakona, ker smo veo solidarnosti«, edino ta od- dno računali tudi z drugimi
bor lahko podrobneje določi nujnimi in možnimi oblikami
njihovo namensko rabo ter solidarnosti in so sredstva
jih dodeli uporabnikom za zbrana po zakonu bila mišpomoč pri odpravljanju po ljena le kot del intervencijsledic potresa, kakor to na- skih sredstev. Zaradi tega bi
tančneje določa družbeni do si samoupravne skupnosti in
govor, ki bo objavljen v pri obe občinski skupščini na
hodnji številki Uradnega lista prizadetem območju morali
SRS. Ker vse doslej odbor zagotoviti v sedanjem dogopodpisnikov še ni oblikovan, varjanju o skupni in splošni
ni mogoče sklepati o uporabi porabi, na podlagi argumensredstev, čeprav je družbeni tov, prav tako nujno potrebdogovor podpisan oz. čeprav no solidarnostno obravnavaje podpisan sklep o 75 %- nje vsaj nekaterih odprtih
nem izločevanju sredstev za vprašanj. To bi tudi olajšalo
sedaj težko stanje v tem smiKozjansko.
Glede sredstev za pomoč v slu, da bi s sredstvi po zaprihodnjem letu še ni nič konu o solidarnosti intervenatančneje določenega. Spre- nirali tam, kjer ne morejo
samoupravne
jet pa je politični dogovor, intervenirati
da bodo dana na voljo za po- skupnosti. Dograditev šolskemoč prizadetim po potresu ga prostora in doma za stare
tudi preostala letos zbrana ter stroške zavarovanja nekasredstva, če in kolikor jih ne terih kulturnih objektov, nebomo potrebovali za realiza- katere povečane stroške v pocijo svojih obveznosti po slovanju upravnih organov
medrepubliškem dogovoru o itn. — bi lahko realizirali
solidarni pomoči v primeru mimo zakona o solidarnosti.
Za zaključek naj vas obveelementarnih nesreč oziroma
za izvajanje določil našega stim, da imamo zagotovilo,
družbenega dogovora. Morarr, da bodo do 15. decembra
opozoriti, da že imamo nekaj imenovani tudi predstavniki
Naravne nesreče in solidarnost
zahtevkov za intervencijo do občinskih skupščin v odbor
Politično je bilo tudi do. podpisnikov družbenega doDelegacija občine Šentjur za odpravo posledic potresa ma.
govorjeno, da bomo tudi v gogora, ki bo takoj po tem
na
Kozjanskem?
Kako
je
z
je po naročilu skupščine obzačel delati.«
čine Šentjur pri Celju zasta- načinom in obsegom sred prihodnjem letu nadaljevali s
stev,
Id
bodo
za
odpravo
povila naslednje delegatsko
Revalorizacija stanovanjskih kreditov?
vprašanje: »Kako se izvaja sledic potresa na razpolago v
zakon o zbiranju sredstev so. 1. 1976?«
Skupina delegatov iz obči o revalorizaciji kreditov za
Član Izvršnega sveta in relidarnosti (Uradni list SRS,
Piran je zastavila nasled gradnjo stanovanjskih hiš.
št. 3/75)? Koliko je zbranih publiški sekretar za urbani ne
Postavljamo vprašanje: ali se
vprašanje:
sredstev po tem zakonu? Ko- zem Boris Mikoš je odgovo- nje»Veliko
je bilo že govora je te kredite revaloriziralo
liko sredstev je že nakazanih ril: »Skupščini občine Šentjur

čin, tokrat pa je posredovala nekoliko razširjen odgovor:
»Z zakonom o pokojnin
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Skupščina
SR Slovenije sprejela decembra 1972 (Uradni list SRS,
št. 54/72) in dopolnila z novelo zakona (Uradni list-SRS,
št. 26/73) se s 108. čl. ure
ja priznanje pokojninske dobe bivšim članom kmečkih
delovnih zadrug. Po tej določbi se všteva v posebno
dobo čas, ko je bil zavarova
nec v razdobju od 15. 5. 1945
do 31. 12. 1959 pod določenimi
pogoji član kmečke delovne
zadruge. Ti pogoji pa so,_ da
je zavarovanec postal član
kmečke delovne zadruge v
6 mesecih, ko le prekini)
prejšnje delovno razmerje,
ko se je kot izseljenec vrnil
v SR Slovenijo, ko je nepo
sredno po demobilizaciji ali
po odslužitvi kadrovskega roka ali po končani kadrovski usposobitvi postal član
kmečke delovne zadruge. Po
zveznem zakonu pa so ti
upravičenci take
zahteve
uveljavili lahko le, če so v
6 mesecih po izstopu iz kmečke delovne- zadruge ali prenehanju takšne kmečke delovne zadruge stopili v delovno razmerje (postali delavci) ali se prijavili na zaposlitev pri zavodu za zaposlovanje. Že omenjeni 108.
člen republiškega zaikona pa
jim je odprl možnost, da te
zahteve lahko uveljavljajo še
do konca junija 1973. Z omenjeno novelo
republiškega
zakona pa je bila ta pravica
priznana tudi tistim osebam,
ki so bile na pobudo družbenopolitičnih organizacij naseljene v kraju kmetijske
delovne zadruge z namenom,
da bi bili pobudniki zadružnega dela ob ustanavljanju in
delovanju zadruge, ne glede
na prej omenjene pogoje. Poleg tega pa se bivšim članim kmečkih delovnih zadrug čas dela v zadrugi šteje
v pokojninsko dobo tudi, če
je po prenehanju zadruge
svojo kmetijo
odstopil za
kmetijstvo v družbeni last-

nini ali če mu je bilo z ukrepom upravnega organa kmetija odvzeta in če je za-to
moral nastopiti delo v orga
nizaciji združenega dela.
Priznanje članstva v kmečkih delovnih zadrugah v pokojninsko dobo je že dalj
časa aktualno vprašanje. Do
neke mere smo ga rešili kot
je zgoraj
pojasnjeno. To
vprašanje je aktualno ne sa
mo v Sloveniji ampak na jugoslovanski ravni, zlasti v
SR Hrvatski in AP Vojvodini
in je kot odprto vprašanje
nakazano tudi v
gradivu
zveznega komiteja za delo in
zaposlovanje za usklajevanje
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja z
ustavo.
Na problem, na katerega
opozarja delegat, je repub
liški sekretariat za delo opozorila tudi zadružna zveza
Slovenije, njeno pobudo za
rešitev problema pa podpira
republiški sekretariat za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Republiški sekretariat
za delo je ta predlog kot tudi ostale predloge, ki so prisotni za rešitev nekaterih odprtih vprašanj v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vzel v evidenco vprašanj, ki jih bo treba reševati
sočasno pri usklajevanju sistema z novo ustavo. Pri tem
bo tesno sodeloval z vsemi
zainteresiranimi dejavniki.
Kar zadeva rok — 31. de
cember 1975, ki ga omenja
delegat, do katerega se lahko kmetje — kooperanti pod
ugodnejšimi pogoji vključijo
v skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji, pa bomo opozorili to skupnost in skupnost starostnega zavarovanca
kmetov, da to vprašanje proučijo in najdejo ustrezno rešitev.
Glede na dosedanje izku
šnje za priznanje te dobe v
apaški kotlini predlagamo,
naj se vse omenjene primere
iz Primorske ponovno analizira in ugotovi, ali jih ni
mogoče rešiti že v okviru
obstoječe zakonske rešitve.«

ta kdaj? Ali pa se jih še ni
ta zakaj ne? Ali ne sovpada
revalorizacija kreditov za
gradnjo stanovanjskih hiš v
stabilizacijske ukrepe, če že
potrošniške kredite pustimo
v miru?«
Član Izvršnega sveta in
republiški sekretar za urbanizem Boris Mikoš je odgovoril:
»Na revalorizaciji kreditov
za gradnjo stanovanjskih hiš
smo v naši republiki intenzivno delali. O tem vprašanju je tekel tudi usklajevalni postopek med republikami, ki pa še ni zaključen.
Odprto ostaja namreč vprašanje, ali takšna revalorizacija zajema samo stanovanjske kredite dane zasebnikom
ali tudi družbenemu sektorju ta ali uvajamo samo revalorizacijo
stanovanjskih
posojil ali tudi vseh ostalih
posojil. Revalorizacija kreditov za gradnjo stanovanjskih
hiš postavlja v ospredje tudi vprašanje revalorizacije
namenskih hranilnih vlog tako zasebnikov kot družbenega sektorja. Odločitev za revalorizacijo pomeni neposreden poseg družbe v veljavne
posojilne pogodbe, ki so jih
sklepale stranke na zakonit
način. Za tak poseg morajo
biti zelo utemeljeni razlogi.
Tak poseg smo storili z zakonom, s katerim smo uzakonili določene obveznosti
pri prodaji družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš,
ker so se pojavljale pri tej
prodaji tudi številne nepravilnosti na škodo družbe. Za
bodoče bi bilo zelo realno
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izdelati sistem revalorizacije
hranilnih vlog ta stanovanjskih posojil. V ta namen bi
morali za začetek izdvojiti
tudi znatna sredstva. Ne glede na to pa je realno, da
najprej realiziramo tiste določbe iz posojilnih pogodb,
ki govore o prilagajanju višine anuitete plačilnim možnostim oziroma splošnim gospodarskim gibanjem. Takšna določila so vsebovale posojilne pogodbe večjega števila bivših stanovanjskih
skladov. Ta določila ne pomenijo revalorizacije kreditov, ampak uskladitev višine
anuitet in s tem skrajšanje
odplačilne dobe. Samoupravne stanovanjske skupnosti
lahko torej brez vsakršnih
zadržkov, ker so upravljalci
sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov,
realizirajo določbe iz posojilnih pogodb glede zvišanja
anuitete oziroma skrajšanje
odplačilne dobe.
Realno in v skladu z našo
stanovanjsko politiko bi bilo, da tudi v pogledu anuitet
ustvarimo določeno minimalno razmerje med najnižjo
možno anuiteto in stanarino.
Tako bi v politiki zaščite realne življenjske ravni izenačili lastnika ta imetnika stanovanjske pravice. Menimo,
da bi najnižja dopustna anuiteta za stanovanjsko posojilo oziroma njihov seštevek
smela znašati 50 ostotkov
stanarine, določene po zakonu o stanarini za stanovanje,
za katero se odplačuje anuiteta.
Izvršni svet oziroma republiški sekretariat za urbani-

zem še vedno aktivno obračunava to vprašanje tudi z
drugimi republikami, da bi
lahko določili nekatere nujne
skupne osnove za politiko
vračanja posojil za gradnjo
stanovanjskih hiš ta nakup

stanovanj. Pri tem se zavedamo, da mora biti sprejeta
rešitev takšna, da ne bo zavrla zasebne iniciative v stanovanjski gradnji, ki v Jugoslaviji obsega dve tretjini vse
stanovanjske graditve.«

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 3. 12. 1975
Polog za investicije
Itelegaitka Teodora Krpan področje financ. Izvršni svet
je zastavila vprašanje, ki za- skupščine SR Slovenije se je
deva depozit za investicije v ves čas usklajevanja zelo
negospodarske in neproizvod- angažirano zavzemal za rene investicije, ta sicer za tis- alizacijo stališč SR Slovenije.
te, ki se jih financira iz saOdlok o kriterijih ta pomoprispevka občanov. Dele- stopku za oprostitev obvezgatka je dobila pojasnilo, da nosti polaganja depozita pri
se pripravlja družbeni dogo- investicijskih vlaganjih v nevor med republikami ta po- gospodarske ta neproizvodne
krajinama, s katerim naj bi investicije je ZIS sprejel 17.
se uredilo problem pologa. XI. 1975 ta je bil objavljen
Zato delegatka vprašuje Iz- v UL SFRJ št. 55/75 z dne
vršni svet: »Ali se pripravlja 21. 11. 1975. Po todki 1/3 tetak dogovor? Koliko je bilo ga odloka so investitorji, ki
za to storjenega? če se tak vršijo investicijska vlaganja
dogovor pripravlja — kdaj v negospodarske ta neproizbo zadeva rešena?«
vodne investicije — če invePomočnik republiškega se- stiranje vrši iz sredstev, ki
kretarjata za finance Miro z več kot 50% izvirajo iz
Kert je posredoval nasled- samoprispevka, v primerih,
nji odgovor:
da vršijo ta vlaganja na ne»Vprašanje odloka o kri- razvitih območjih, pa iz
terijih in merilih je oprosti- sredstev, ki z več kot 30%
tev plačevanja depozita, ki izvirajo iz samoprispevka,
ga po zakonu sprejema ZIS, oproščeni obveznosti polagaje bilo septembra, oktobra nja depozita.
in prvi polovici novembra
Odločbo o oprostitvi po
obravnavano na medrepub- tej točki je sprejel ZIS ta je
liški koordinaciji v okviru objtvljen v Ur. L SFRJ,
medrepubliškega komiteja za št. 56/75.«

SKUPŠČINA

Predlog

SRS

resolucije

BO OBRAVNAVALA

o družbenoekonomski politiki

in razvoju SR Slovenije ter neposrednih
nalogah

v

1.1976

(ESA 389)'
dejanska poraba pa je bila omejena v dogovorjene okvire,
I. Izvajanje osnovnih ciljev in politike hkrati pa ne dovolj povezana z gospodarstvom kot eden
od sicer pomembnih razvojnih faktorjev.
razvoja v I. 1975
Večji obseg naložb v osnovna sredstva gospodarstva je
še
vedno
večji dejavnik dinamičnejše gospodarske rasti.
Pod vplivom mnogih zapletenih procesov in značilnosti
delež v družbenem proizvodu znaša v letu 1975 okodoma in v svetu je razvoj v prvi polovici leta 1975 na ne- Njihov
odstotka, realno pa so za okoli 8 odstotkov večje
katerih bistvenih področjih odstopal od ciljev in nalog, do- likot20,3
v letu 1974. Spremembe v strukturi investicij v korist
govorjenih z resolucijo o družbenoekonomski politiki in prednostnih
dejavnosti (zlasti v energetiko) pa zaostajajo
razvoju SR Slovenije v letu 1975. Zato je bila sprožena široka politična akcija, ki je povezala družbenopolitične, sa- za predvidevanji.
gotovih proizvodov so znatno presegle normalmoupravne in strokovne dejavnike v prizadevanjih za pre- no Zaloge
raven. Ker bo prirast zailog angažiral po oceni okoli 14
magovanje gospodarskih težav in za poglabljanje in razvi- odstotkov
proizvoda, je njihovo zmanjšanje bijanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Rezulta- stven pogojdružbenega
za normalni potek celotnega procesa reprodukti te akcije prihajajo deloma do izraza že v drugi polovi- cije v prihodnjem
obdobju.
ci leta 1975, ob doslednem in pospešenem nadaljevanju teh
PRIPRAVLJENI
SO BILI SAMOUPRAVNI SPORAZUMI
aktivnosti pa bodo uspehi vidni predvsem v prihodnjem le- O POKRIVANJU IZGUBE
V ELEKTROGOSPODARSTVU V
tu.
532 MILIJ. DIN IN ZA POKRIVANJE IZPADLEGA
Osnovne, značilnosti gospodarskih gibanj v letošnjem le- VIŠINI
V ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU V VIŠINI
tu se kažejo v zmanjševanju stopnje gospodarske rasti, do DOHODKA
MILIJ. DIN TER PREDLOŽENI V PODPIS TEMELJNIM
katere je prišlo predvsem zaradi zmanjševanja izvoza in 450
ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA.
počasnejše rasti vseh oblik domačega povpraševanja, razen
POSLABŠANA JE EKONOMIČNOST GOSPODARJENJA V
investicij v osnovna sredstva. .
Po grobih ocenah bo v letu 1975 realni družbeni proiz- T0ZD PREDVSEM ZARADI HITREJŠE RASTI MATERIALvod le za okoli 3 odstotke višji kot v letu 1974, industrij- NIH IN DRUGIH PROIZVODNIH STROŠKOV OD RASTI
proizvodnja za okoli 5 odstotkov, GRADBENIŠTVO ZA OKO- CELOTNEGA DOHODKA. NA TO VPLIVAJO GIBANJA CEN,
LI 7 ODSTOTKOV, kmetijska proizvodnja pa BO ZA OKO- PORAST ZALOG GOTOVIH IZDELKOV, POMANJKANJE
LI 4 ODSTOTKE nižja kot v letu 1974. IZPAD KMETIJSKE USTREZNIH NORMATIVOV MATERIALA, VISOKA RAST
PROIZVODNJE JE PREDVSEM POSLEDICA NEUGODNIH ZAPOSLENOSTI, PA TUDI PREVELIKA OBREMENITEV DOVREMENSKIH RAZMER, TEŽAV PRI IZVOZU IN MANJ- PRENAŠAJO MED MATERIALNE STROŠKE NEKATERE
HODKA, KAR NAVAJA NOSILCE GOSPODARJENJA, DA
ŠE UPORABE KVALITETNIH REPRODUKCIJSKIH MATE
IZDATKE. KI BI JIH MORALI POKRIVATI IZ DOHODKA.
RIALOV.
V preteklih letih se je gospodarstvo prilagajalo visoki
široka družbena akcija za stabilizacijo je vplivala na
konjunkturi predvsem s povečanjem števila zaposlenih de- umiritev cen v DRUGEM POLLETJU tako, da se bodo v
lavcev; v letošnjem letu, ko se konjunktura znatno poslab- letu 1975 cene gibale v okviru družbenega dogovora. Umiršuje, pa so šele v drugi polovici leta opazni prvi znaki ra- janje cen pa je predvsem posledica ZMANJŠANJA DOMAcionalnejšega zaposlovanja. Zato bo po ocenah porast za- ČEGA IN IZVOZNEGA POVPRAŠEVANJA, ADMINISTRATIVposlenosti v letu 1975 znašal 5 odstotkov, produktivnost de- NEGA ZADRŽEVANJA RASTI CEN ter široko organizila pa bo prvič v zadnjih petnajstih letih nižja kot v pred- rane družbenopolitične akcije in ne predstavlja dejanskega
izzvenevanja, inflacijskih impulzov, še nadalje so prisotni
hodnem letu. ■
Sprejeti ukrepi na področju ekonomskih odnosov s tu- dolgoročni faktorji inflacije, ki predstavljajo nevarnost za
jino so vplivali na zniževanje stopnje rasti uvoza, tako da ponovno povečanja cen.
skupna vrednost uvoza po ocenah v vsem letu ne bo višOCENA IZVAJANJA OSNOVNIH CILJEV IN POLITIKE
ja kot v letu 1974. Ukrepi na področju izvoza pa so bili RAZVOJA V LETU 1975 KAZE:
sprejeti pozno, bili so nezadostni in neceloviti, zato niso
— DA DOSEŽENA GOSPODARSKA RAST, ZLASTI RAST
uspeli zaustaviti tendence upadanja izvoza. Tako bo po oce- INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, KI JE MANJŠA OD PRED.
ni vrednost izvoza blaga v letu 1975 le za OKOLI 4 od- VIDEVANJ, NI REZULTAT UVELJAVLJANJA KVALITETstotke večja kot v letu 1974. Obseg zunanjetrgovinske me- NIH DEJAVNIKOV RAZVOJA; EDEN OD OSNOVNIH PRInjave bo torej nižji, kot je bilo predvideno Jn kot bi bi- ORITETNIH CILJEV — RAST KMETIJSKE PROIZVODNJE
lo potrebno za ohranitev stabilne in dinamične rasti pro- NI DOSEŽEN:
— DA JE OHRANJENA ZUNANJA LIKVIDNOST DRŽAizvodnje.
Ob večletni stagnaciji realnih osebnih dohodkov na za- VE PREDVSEM ZARADI ZMANJŠANJA UVOZA IN DA IZposlenega, ki se nadaljuje v letu 1975 in ob omejevanju po- VOZ NI BIL FAKTOR GOSPODARSKE RASTI;
— DA DOSEŽEMO UMIRJANJE RASTI CEN NI POtrošniških posojil zlasti v prvi polovici leta, povpraševanje
prebivalstva v letošnjem letu ni moglo prispevati k dina- SLEDICA ZVIŠEVANJA PRODUKTIVNOSTI DELA IN
mični gospodarski rasti. Priliv sredstev za skupno in sploš- USPEŠNOSTI GOSPODARJENJA, TEMVEČ PREDVSEM
no porabo je bil' sicer med letom višji od predvidevanj, ZMANJŠEVANJA POVPRAŠEVANJA IN RAZNIH RESTRIKTIVNIH UKREPOV;
— DA ZAOSTAJAMO V PROCESU SAMOUPRAVNE
* Besedilo predloga resolucije je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije določil na seji 10, decembra 1975, Skupščini PREOBRAZBE GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH DEJAVSR Slovenije pa ga je dostavil 12. decembra. Spremembe in do- NOSTI;
— DA KASNIMO Z IZGRADNJO GOSPODARSKEGA SIpolnitve Ic osnutku resolucije (objavili smo ga v 23. številki »Poročevalca«) so natisnjene z velikimi črkami. Izjema je le IX. STEMA NA USTAVNIH OSNOVAH.
Gospodarski položaj na prehodu v leto 1976 je zaplepoglavje (»Prednostne naloge na področju družbenih dejavten, ker se v njem prepletajo znaki stagnacije in inflacinostih ), katerega besedilo je v celoti spremenjeno.
ji

je. Zato bo moralo biti težišče tekoče družbene aktivnosti
usmerjeno NA DOSEGANJE dinamične gospodarske rasti
na kvalitetnih osnovah, NA VEČJI PRODUKTIVNOSTI CELOTNEGA DRUŽBENEGA DELA, VKLJUČNO Z VEČJO RACIONALNOSTJO PRI DELU IN PORABI IN Z DOSLEDNIM IZPOPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI IN SKLENJENIH DOGOVOROV, KAR BO USTVARILO POGOJE ZA
STABILIZACIJO GOSPODARJENJA.
II. Težišče politike

— selektiven NADALJNJI RAZVOJ vsake družbene dejavnosti s posebnim poudarkom na PRIORITETAH: usmerjeno izobraževanje, izobraževanje ob delu, raziskovalno de.
lo za gospodarstvo, zdravstveno varstvo delavcev, NEPOSREDNO otroško varstvo in kultura.
4. Nadaljevanje politike skladnejšega razvoja vseh območij v SR Sloveniji, kar zahteva HITREJŠE ZMANJŠEVANJE RAZLIK V POGOJIH za delo in življenje delovnih
ljudi na vseh območjih in zmanjševanje razlik v razvoju
med bolj ali manj razvitimi območji.

družbenoekonomskega razvoja
SR Slovenije v I. 1976

III. Možni okviri razvoja v I. 1976

OB UPOŠTEVANJU stališč skupščine SR Slovenije k
osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 IN NA OSNOVI DOGOVORJENIH CILJEV
SKUPNE POLITIKE EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA
RAZVOJA JUGOSLAVIJE V LETU 1976 TER NA OSNOVI
ŠIROKE JAVNE RAZPRAVE IN OB UPOŠTEVANJU ZUNANJIH IN NOTRANJIH POGOJEV RAZVOJA, JE TEŽIŠČE POLITIKE DRUŽBENO—EKONOMSKEGA RAZVOJA
SR SLOVENIJE V LETU 1976 USMERJENO NA:
1. Uveljavljanje socialističnega samoupravljanja kot bistvene predpostavke za uresničitev ciljev in nalog tekoče
ekonomske in razvojne politike, KAR zahteva:
— utrjevanje ustavne vloge delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samouprav,
nih interesnih skupnostih IN V DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTIH ter krepitev delegatskih odnosov in DELEGATSKEGA sistema;
— oblikovanje, razvijanje ter stvarno uveljavljanje dohodkovno soodvisnih reprodukcijskih celot v procesu oblikovanja skupne razvojne politike na osnovi združevanja
dela in sredstev;
— DOSLEDNO UVELJAVLJANJE DOHODKOVNIH ODNOSOV NA OSNOVI MEDSEBOJNE SOODVISNOSTI IN
POVEZANOSTI V GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH IN NADALJNJI RAZVOJ SAMOUPRAVNIH
INTERESNIH skupnosti ter krepitev vloge uporabnikov
znotraj njih;
— intenzivno nadaljnjo izgradnjo gospodarskega sistema v skladu z ustavo.
2. Krepitev varnosti, družbene samozaščite in ljudske
obrambe — razvoj in dograjevanje priprav na splošni ljudski odpor in podružbljanje ljudske obrambe.
3. Uresničevanje pogojev za postopno stabilizacijo gospodarstva, KAR ZAHTEVA:
— povečevanje proizvodnje in spreminjanje rnjene strukture ob bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proizvoda;
— krepitev sposobnosti gospodarstva za ENAKOPRAVNEJŠE vključevanje v mednarodno delitev dela, da bi izboljšali razmerja med izvozom in uvoznom in regionalno
strukturo izvoza in uvoza ter krepili sodelovanje PREDVSEM z neeuvrščenimi deželami in deželami v razvoju;
— obvladovanje vseh oblik porabe v okviru razpoložljivih sredstev na osnovi celovitega odločanja delavcev o dohodku in njegovi delitvi na akumulacijo in porabo z opredeljevanjem prioritet, ki so odraz njihovih interesov ter
krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva;
— reševanje prioritetnih razvojnih nalog in združevanje sredstev za te namene.
Dogovorjene prioritete za leto 1796 so:
— racionalno in selektivno izvajanje programa gospodarske infrastrukture (energetika, promet) kot pogoja za
skladnejši družbeni razvoj;
— POVEČANJE PROIZVODNJE HRANE;
— POVEČANJE PROIZVODNJE SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA, KOLIKOR ZA TO OBSTAJAJO PRIMERJALNE PREDNOSTI;
— IZVOZNO USMERJENE DEJAVNOSTI, KI IZBOLJŠUJEJO PLAČILNO BILANCO, VKLJUČNO TURIZEM IN
IZVOZ STORITEV;
— razvijanje dejavnosti, ki vzpodbujajo domačo konjukturo in ne poslabšujejo plačilne bilance (stanovanjska
gradnja, OBRT IN DRUGE OBLIKE MALEGA GOSPODARSTVA);
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Težnje v gospodarskih gibanjih, ki se iz leta 1975 prenašajo v leto 1976, in nadaljevanje intenzivne družbene akcije za stabilizacijo ob pravočasno sprejetih ukrepih tekoče
ekonomske politike so izhodišča, ki omogočajo predvidevanja, da se bodo gospodarska in družbena gibanja v letu
1976 odrazila v naslednjih globalnih razvojnih usmeritvah
in razmerjih:
— stalne cene
— stopnje rasti v %
1975
1976
"1974
1975
Družbeni proizvod celotnega
gospodarstva
okoli 3
Industrijska proizvodnja
5
Zaposlenost
5
Produktivnost dela
2
Izvoz blaga
8
Uvoz blaga
5
Investicije v osnovna sredistva
gospodarstva
8
Sredstva za življenjski standard
2,9
— osebna potrošnja
2,8
— družbeni standard
(materialni izdatiki za investicije) 3,3
Realni OD na zaposlenega
0

okoli 5
6
3
2—3
6
4
7
4,0
3,7
' 5,1
1

Gospodarsko rast v letu 1976 bo moč doseči s povečanjem izvoza blaga in storitev, kar bo omogočalo tudi potrebni uvoz reprodukcijskega materiala in opreme za prioritetne namene. Gospodarska gibanja v razvitih zahodnih državah KAŽEJO, da bodo možnosti za povečanje izvoza v letu
1976 NEKOLIKO UGODNEJŠE, DEJANSKO POVEČANJE NAŠEGA IZVOZA NA TA OBMOČJA PA BO ODVISNO PREDVSEM OD POVEČANJA KONKURENČNOSTI NAŠEGA IZVOZA IN ELASTIČNEGA PRILAGAJANJA NAŠE PONUDBE GOSPODARSKI AKTIVNOSTI V TEH DRŽAVAH.
Da bi uresničili pričakovano rast izvoza, bodo nujni
maksimalni napori za večjo konkurenčnost naše ponudbe v
samih organizacijah združenega dela. Te napore morajo
spremljati učinkovitejši sistemski in drugi ukrepi.
Ob upoštevanju odnosov, ki jih moramo zagotoviti v plačilni bilanci, ocenjujemo, da bi se izvoz blaga v letu 1976
moral realno povečati najmanj za okoli 6 odstotkov, uvoz
blaga za okoli 4 odstotke, vrednost neblagovnih deviznih dohodkov pa za okoli 14 odstotkov.
Nadaljevati bo treba tudi z izboljšanjem regionalne usmerjenosti gospodarskih odnosov s tujino v smeri večje DISPERZIJE, povečanja deleža neuvrščenih držav in držav v
razvoju IN ŠE BOLJ IZKORIŠČATI NOVE MOŽNOSTI
(SPORAZUM MED SFRJ IN REPUBLIKO ITALIJO) ZA
KREPITEV MENJAVE S SOSEDNIMI DRŽAVAMI, TAKO
V REDNEM KOT V MALOOBMEJNEM PROMETU.' Hkrati
je TREBA doseči takšen obseg in strukturo blagovne in neblagovne menjave s tujino, da odnosi v plačilni bilanci in
zunanja likvidnost države ne bodo ovirali realizacije sprejete politike razvoja v letu 1976.
Osnovni nosilec izvozne aktivnosti bo tudi v prihodnjem letu industrija, v okviru katere naj bi dosegle najintenzivnejši porast predvsem kovinsko-predelovalna industrija, elektroindustrija, lesna industrija, kemična in gumarska industrija, industrija usnja in obutve ter tekstilna industrija. Z boljšo organiziranostjo in povečanjem zmogljivo-

RAZMERE PRI ZAPOSLOVANJU, SODOBNE
sti je treba povečati tudi izvoz tistega dela gospodarstva, ki KULTURNE
ustvarja devizna sredstva s storitvami, in ustvariti pogoje za TEHNOLOGIJE IN RAZVIJANJA TER UPORABE LASTNEnadaljnje naraščanje neblagovnega deviznega priliva, zlasti GA ZNANJA IN RAZISKOVALNEGA DELA;
— pripravile ukrepe, ki bodo stimulirali intenzivni razdohodkov od turizma in transporta.
Investicije v osnovna sredstva gospodarstva, ki so bile voj in PREPREČEVALI NERACIONALNO zaposlovanje;
— pospešile povezovanje raziskovalnega dela z gospodarv letu 1975 osnovni dejavnik gospodarske aktivnosti, bodo
tudi v letu 1976 rasle hitreje od rasti družbenega proizvoda. stvom IN USTVARILE POGOJE ZA VEČJO UPORABO DOZaradi sprejetih ukrepov ekonomske politike (zagotavljanje MAČEGA ZNANJA IN RAZISKOVALNEGA DELA, kar naj
plačil za investicije, ZAGOTAVLJANJE TRAJNIH OBRATNIH PODPIRAJO tudi ekonomski in drugi ukrepi;
— začele z načrtnim razvijanjem in koordinacijo računalSREDSTEV, ODPISI TERJATEV, PREHOD NA SISTEM
VNOVČLJIVE REALIZACIJE, depoziti za neproizvodne in ništva;
— dosegle večjo vzpodbudo za organizirano RAZISKOnegospodarske investicije) in poslabšanje reproduktivne
sposobnosti gospodarstva v letu 1975 ni pričakovati, da bi VALNO, inovacijsko ter inventivno dejavnost v celotnem probile investicije v osnovna sredstva tudi v letu 1976 poglavit- cesu družbene reprodukcije in jo vključile v razvojno polini nosilec proizvodne aktivnosti, čeprav bodo še vedno zelo tiko IN PLANE temeljnih in drugih organizacij združenega
pomemben dejavnik gospodarske rasti. Možnosti za investira- dela;
— uveljavile sistem materialnega in moralnega priznanje V OSNOVNA SREDSTVA so v veliki meri odvisne tudi
od uresničevanja ukrepov za zmanjšanje zalog s poudarkom nja za dosežene uspehe, zlasti kadar gre za kreativno delo
na znižanju cen (znotraj OZD), kar BODO SPREMLJALI in inovacije.
V izvajanje omenjenih nalog se bodo vključili, glede na
UKREPI DAVČNE POLITIKE IN POLITIKE potrošniških
posojil. Ocene kažejo, da bodo v letu 1976 gospodarske in- ustrezno delovno področje, zveza skupnosti za zaposlovanje,
vesticije porasle realno za okoli 7 odstotkov, investicije v zveza sindikatov Slovenije, republiški sekretariat za delo,
družbeni standard pa za okoli 2 odstotka. OB TEM PA MO- raziskovalna skupnost Slovenije in republiški komite za
RAJO OZD IN POSLOVNE BANKE ZAGOTOVITI POTREB- raziskovalno dejavnost.
Na področju energetike bo združeno delo na samoupravni
NO RAST KVALITETNIH OBRATNIH SREDSTEV.
Osebna, skupna in splošna poraba se mora v letu 1976 osnovi združevalo sredstva iz dohodka in zagotovilo racionalgibati pod realno rastjo družbenega proizvoda. Realni oseb- no izvajanje sprejetega programa izgradnje in dogovorjenih
ni dohodki na zaposlenega (NETO) SE BODO POVEČALI ZA rokov. Ob tem bodo sprejeti ukrepi in kriteriji, ki bodo
OKOLI 1 ODSTOTEK; celotna osebna potrošnja prebivalstva omogočili družbeni vpliv na pripravo programov, izvajanje
pa bo ob povečanju zaposlenosti za okoli 3 odstotke porasla investicij in racionalno trošenje združenih sredstev. Samointeresna skupnost za elektrogospodarstvo bo v
za 3 do 4 odstotke. Realna rast sredstev za skupno in sploš- upravna
sodelovanju z drugimi nosilci ekonomske politike kompleksno
no porabo bo za okoli 20 odstotkov nižja od realne rasti obdelala
položaj in vlogo posebnih odjemalcev.
družbenega proizvoda in bo znašala okoli 4,3 odstotka.
Interesna skupnost za nafto in plin bo nadaljevala doDa bi preprečili anticipirano potrošnjo na osnovi priča- govarjanje
in dopolnitev samoupravnega sporazuma o združekovane rasti cen, morajo vsi programi razvoja, skupne in vanju sredstev
za plinifikacijo Slovenije. Za aktivno udeležbo
splošne porabe na vseh ravneh izhajati iz dosežene ravni prizadetih občinskih
skupščin, KI NASTOPAJO POT POcen konec leta 1975, njihova realna rast pa mora biti v do- SREDNIKI INTERESOV
ZDRUŽENEGA DELA IN OBČAgovorjenem razmerju z realno rastjo družbenega proizvoda.
NOV NA SVOJEM OBMOČJU, je treba omogočiti konec leta
Tako dogovorjena sredstva ZA SKUPNO IN SPLOŠNO PO- začetek
izgradnje plinovodne mreže.
RABO SE BODO korigirala SKLADNO Z DOLOČILI MEDSamoupravne interesne skupnosti s področja energetike
REPUBLIŠKEGA DOGOVORA.
bodo pripravile enoine kriterije za določanje cen posameznih
energetskih virov. Z DOPOLNITVIJO SISTEMA CEN NA
PODROČJU ENERGETIKE JE POTREBNO OPREDELITI
NORMATIVE ELEMENTOV STRUKTURE CENE. S politiko
IV. Smernice in ukrepi na področju
cen v okviru sporazumov, KI MORA BITI USKLAJENA Z
proizvodne politike
DOGOVOROM O POLITIKI CEN, SE MORA ZAGOTOVITI
pokrivanje stroškov poslovanja na RAVNI enostavne reproTemeljna naloga v gospodarstvu v naslednjem letu bo dukcije. V okviru interesne skupnosti za ELEKTROGOSPOvzdrževati dinamično gospodarsko rast ob bistveno večji ude- DARSTVO je treba omogočiti uveljavitev
pristojnosti
ležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proiz- skupščine glede določanja RAVNI tarif električne energije.
voda in postopni stabilizaciji gospodarstva. Glede tega še ved- Vsi porabniki si morajo prizadevati za racionalnejšo izrabo
no veljajo usmeritve v resoluciji o družbenoekonomskem vseh vrst energije in omogočiti, da raste poraba primarne
razvoju SR Slovenije v letu 1975 in ukrepih izvršnega sveta energije počasneje od rasti družbenega proizvoda. Pri tem
in skupščine SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije za je treba stimulirati SMOTRNO izkoriščanje domače energetleto 1975.
ske osnove, ZLASTI PREMOGA IN Z EKONOMSKIMI
TOZD BODO ZAGOTOVILE RAST PRODUKTIVNOSTI UKREPI ZADRŽEVATI NJEGOVO ZAMENJAVO Z GORILDELA IN SREDSTEV ZLASTI Z USMERITVIJO NA:
NIM OLJEM. S samoupravnimi sporazumi o razvoju posa— STIMULATIVNEJŠE OBLIKE DELITVE OSEBNIH meznih energetskih panog pa morajo SIS s področja energeDOHODKOV
tike zagotoviti racionalnost proizvodnje, transporta in potro— RACIONALNEJŠE ZAPOSLOVANJE, IZBOLJŠANJE šnje vseh energetskih virov. Racionalno izkoriščanje primarKORIŠČENJA DELOVNEGA ČASA IN VEČJO DELOVNO nih energetskih virov je treba upoštevati kot kriterij pri
DISCIPLINO
vseh investicijah v energetiko in pri drugih investicijah, kar
— SODOBNO ORGANIZACIJO DELA IN MODERNIZA- naj prispeva k relativnemu zniževanju izdatkov za energijo
CIJO SREDSTEV ZA DELO
v skupni strukturi stroškov. USKLADITI IN POVEZATI
— TIPIZACIJO, STANDARDIZACIJO IN IZBOLJŠANJE JE TREBA INTERESE ENERGETSKE IZRABE VODE Z
TEHNOLOGIJE.
INTERESI VODNEGA GOSPODARSTVA, DA SE DOSEŽEjO
Organizacije združenega dela, Gospodarska zbornica Slo- VEČJI SKUPNI DRUŽBENI UČINKI. Zaradi dolgih časovvenije, interesne skupnosti in poslovne banke bodo s tem nih obdobij, ki so potrebna ža pripravo programov in izgradnjo energetskih objektov, moramo v obdobju izvajanja
v zvezi:
— vgradile v kriterije investiranja postavko o minimu- srednjeročnega plana zagotoviti kontinuiteto investicij za na.
mu tehnične opremljenosti delovnih mest in o minimumu slednja planska obdobja, ter v letu 1976 pripraviti projekcije
družbenega proizvoda na zaposlenega, UPOŠTEVAJE SPE- strukture porabe ter alternativne proizvodne možnosti za njeno pokrivanje do leta 1985 in preliminarno do 1990. leta.
CIFIČNOST POSAMEZNIH DEJAVNOSTI;
Za izpolnjevanje nalog s področja energetike bodo nepo— IZVAJALE IN USMERJALE investicije s širšega narodno-gospodarskega vidika Z UPOŠTEVANJEM ZAHTEV sredno odgovorne predvsem KMETIJSKE ORGANIZACIJE
po infrastrukturi, PO KADRIH IN NOVIH ZAPOSLITVAH V ZDRUŽENEGA DELA, ORGANIZIRANE V interesni skupnosti
PRIMERJAVI Z RAZPOLOŽLJIVIMI DELOVNIMI VIRI OB- elektrogospodarstva, interesni skupnosti za nafto in plin
MOČJA, MINIMALNIH STANDARDOV ZA ŽIVLJENJSKE IN TER INTERESNI SKUPNOSTI VODNEGA GOSPODARSTVA,

ob sodelovanju gospodarske zbornice Slovenije, republiške
raziskovalne skupnosti, poslovnih bank in republiškega komiteja za energetiko.
Na področju prometa in zvez bo v letu 1976 treba nadaljevati z izvajanjem začetih programov ter ustvariti pogoje
za kakovostno in racionalno izvajanje srednjeročnega programa razvoja. S HITREJŠIM POVEČANJEM, OBNAVLJANJEM
IN MODERNIZACIJO POMORSKEGA IN ŽELEZNIŠKEGA
TRANSPORTA TER LUŠKE DEJAVNOSTI BO MOC DOSEČI
NADALJNJE NARAŠČANJE NEBLAGOVNEGA DEVIZNEGA
PRILIVA. Temeljne naloge so:
— Za modernizacijo in dograjevanje železniške in luške
infrastrukture bo treba na samoupravni način združevati
sredstva v okviru samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. ENOSTAVNO REPRODUKCIJO V
ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU JE TREBA ZAGOTOVITI
Z UČINKOVITEJŠIM GOSPODARJENJEM, Z USTREZNO
POLITIKO CEN, PRI ČEMER JE TREBA ZAGOTOVITI
USTREZNE PRISTOJNOSTI SIS ZA ŽELEZNIŠKI IN LUSKI PROMET NA PODROČJU CEN. V OKVIRU STRTIMA
CEN JE POTREBNO DOPOLNITI DRUŽBENI DOGOVOR
Z OPREDELITVIJO NORMATIVOV POSAMEZNIH ELEMENTOV STRUKTURE CEN;
Skleniti je treba samoupravni sporazum o ustanovitvi in
utrditi SIS cestnega gospodarstva. Ta bo zadolžena za izvajanje programa izgradnje in modernizacije cestnega omrežja,
za zagotavljanje in samoupravno združevanje sredstev ter
za izvedbo posojila za ceste;
— NADALJEVATI JE TREBA Z NAPORI ZA POVEZAVO
NA VELIKE EVROPSKE MAGISTRALE;
— nadaljevati s samoupravnim združevanjem in povezovanjem organizacij cestnega transporta, predvsem zaradi racionalne delitve dela in usklajenega razvoja;
— skleniti je treba samoupravni sporazum o ustanovitvi
SIS za PTT promet;
— samoupravno organizirati in povezovati je treba organizacije združenega dela letališke dejavnosti, predvsem zaradi racionalne delitve dela in dograjevanje letališke infrastrukture;
— z ustreznimi dogovori in akti povezovati interesne skupnosti in TOZD prometnih dejavnosti z nalogo usklajevanja,
formiranja enotne prometne politike in zagotavljanja izenačenih možnosti razvoja in poslovanja;
— zavzemati se za preoblikovanje skupnosti jugoslovanskih PTT podjetij, skupnosti jugoslovanskih železnic in za
organiziranje zvezne zveze samoupravnih interesnih skupnosti
za področje prometnih dejavnosti.
— SPREJETI UKREPE ZA PREUSMERJANJE DELA
TOVORA, KI PO SVOJI NARAVI SODI NA ŽELEZNICO, S
CESTE NA ŽELEZNICO
— POSPEŠITI JE TREBA DELO NA IZDELAVI KOMPLEKSNEGA DOLGOROČNEGA PLANA RAZVOJA PROMETA.
Za izvajanje naštetih nalog bodo odgovorne organizacije
združenega dela, pristojne samoupravne interesne skupnosti
ob sodelovanju gospodarske zbornice Slovenije, zveze sindikatov Slovenije in republiškega komiteja za promet in zveze. Tam, kjer je potrebno ustanoviti samoupravne interesne
skupnosti, bo gospodarska zbornica nosilec pobude za sklenitev samoupravnega sporazuma.
Na področju kmetijstva1 bodo temeljne organizacije
združenega dela, obrati za kooperacijo in kmetijske zadruge v sodelovanju z organizacijami združenega dela s področja predelave in prometa preko poslovnih skupnosti v
okviru gospodarske zbornice Slovenije in zadružne zveze, zagotovile intenzivnejšo rast predvsem tržne proizvodnje, nadaljevanje modernizacije proizvodnih zmogljivosti v družbenem sektorju in kooperaciji ter hitrejšo intenzifikacijo proizvodnje, posebno rastlinske. Posebna asociacija gospodarstva bo poskrbela za izdelavo načrtov za izgradnjo sladkorne tovarne in za začetek pridelovanja sladkorne pese.
Socialistične republike in avtonomni pokrajini bodo tudi v letu 1976 sklenile medrepubliški družbeni dogovor o
razvoju kmetijstva in živilstva. SR Slovenija bo še posebej
' GLEDE NA IZPAD KMETIJSKE PROIZVODNJE V
LETU 1975 BO IZVRŠNI SVET PREDLOŽIL DOPOLNITEV
PREDLOŽENEGA TEKSTA NA PODROČJU KMETIJSTVA.
J4

opredelila sistem gospodarskih intervencij za področje kmetijstva in poskrbela za izvajanje že sprejetih obvez na tem
področju. Dopolnjena bo politika kreditiranja v osnovna in
obratna sredstva v okviru samoupravnega sporazuma med
kmetijsko razvojno skupnostjo in upravljalci bank. S politiko družbenega dogovarjanja bo v občinah zagotovljeno
delovanje samoupravno organiziranih skupnosti (skladov) za
pospeševanje kmetijstva.
V občinah bodo sprejeti kmetijski zemljiški prostorski
plani in s samoupravnimi sporazumi kmetijsko-zemljiških
skupnosti, bo ustanovljena republiška zveza kmetijsko-zemljiških skupnosti.
Na področju živilske industrije je potrebno zlasti utrditi
organiziranost v okviru povezanih poslovnih skupnosti, zla,
sti na tistih področjih, kjer je moč preko neposrednega
združevanja dela in sredstev zagotavljati oskrbo z domačimi surovinami — ali iz SR Slovenije ali iz celotnega jugoslovanskega tržišča.
NA PODROČJU PROIZVODNJE IN PREDELAVE LESA
SO ŠE VEDNO V OSPREDJU PROBLEMI, KI SO POSLEDICA STRUKTURNE NEUSKLAJENOSTI. PREDVSEM GRE
ZA NEVSKLAJENOST MED MOŽNOSTMI DOMAČEGA
LESNO SUROVINSKEGA ZALEDJA IN POTREB PO LESU
V OBSTOJEČIH IN NOVIH LESNO PREDELOVALNIH
KAPACITETAH. ZATO BO TREBA OKREPITI SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANOST V OKVIRU SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA GOZDARSTVO V SR SLOVENIJI.
POGLOBITI JE TREBA DOHODKOVNE ODNOSE V OBSTOJEČIH ASOCIACIJAH IN V NASTAJAJOČIH REPRODUKCIJSKIH CELOTAH TER SE BOLJ INTENZIVNO POVEZOVATI S SUROVINSKO BAZO IZ DRUGIH REGIJ
JUGOSLAVIJE IN Z DEŽELAMI V RAZVOJU.
Ekonomski položaj gozdarstva še posebej terja dosledno nadaljevanje krepitve samoupravne organiziranosti gozdarstva, tako znotraj organizacij združenega dela za gozdarstvo kakor tudi v vseh samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo. Dobra organiziranost TOZD in obratov
za kooperacijo, preprečevanje ekonomsko neutemeljene drobitve znotraj gozdarskih OZD in vsestransko uresničevanje
družbenoekonomske vloge vseh samoupravnih interesnih
skupnosti za gozdarstvo so pogoji, od katerih zavisi v veliki
meri povečanje gozdne proizvodnje.
Pospešiti je t.reba procese spreminjanja strukture gospodarstva zlasti tam, kjer je možno v relativno kratkem
času doseči večje učinke. V zvezi s tem je potrebno:
— pospeševati proizvodnjo surovin in reprodukcijskega
materiala ter razvoj tistih zmogljivosti, v katerih je možno
v racionalnih okvirih substituirati uvoz IN OMOGOČITI
POD UGODNEJŠIMI POGOJI UVOZ OPREME, KI' JE ZA
TOVRSTNE DEJAVNOSTI DOMA NE PROIZVAJAMO. PODPRETI JE TREBA TUDI ZBIRANJE IN PREDELAVO ODPADNIH SUROVIN.
Organizacije združenega dela MORAJO usklajevati surovinske in dohodkovne odnose predvsem v okviru reprodukcijsko in dohodkovno soodvisnih c^lot. S sistemskimi in
drugimi ukrepi je treba stimulirati izgradnjo proizvodnih
zmogljivosti za racionalno substitucijo uvoea, ki so usklajene v okviru reprodukcijskih celot. Pri realizaciji naštetih
nalog se morajo posebno vključiti ustrezni sekretariati, gospodarska zbornica Slovenije ter poslovne banke;
— podpreti izvozne dejavnosti, ki zboljšujejo plačilno
bilanco, vključno turizem, izvoz storitev IN MALOOBMEJNI
PROMET. Osnovna naloga na področju izvoznih dejavnosti
je povečati konkurenčnost, kar je poglavitna naloga samih
organizacij združenega dela, ter sprejeti učinkovitejše sistemske ukrepe za stimulacijo izvoza.
PRI PRIPRAVLJANJU PREDLOGOV SISTEMSKIH IN
DRUGIH UKREPOV so neposredno odgovorni pristojni republiški upravni organi, gospodarska zbornica Slovenije in
upravljalci v poslovnih bankah.
— podpreti dejavnosti, ki dedujejo pozitivno na notranjo
konjunkturo. Slone pa v pretežni meri na domačih surovinskih virih. To velja predvsem za stanovanjsko izgradnjo
IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO TER ves kompleks, ki
je povezan z NJIMA. SAMOUPRAVNO SPORAZUMEVANJE
IN DRUŽBENO DOGOVARJANJE TER SAMOUPRAVNA
ORGANIZIRANOST NA TEM PODROČJU JE OSNOVA ZA
USPEŠNO NADALJEVANJE AKCIJE ZA ČIM HITREJŠO

GRADNJO STANOVANJ. OBČINE BODO V LETU 1976
SPREJELE SAMOUPRAVNE SPORAZUME O VIŠINI IZLOČANJA SREDSTEV ZA POTREBE RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE IN DRUŽBENE POMOČI V STANOVANJSKEM
GOSPODARSTVU ZA OBDOBJE 1976—1980. TO JE OSNOVA
ZA KONTINUIRANO IN POVEČANO STANOVANSKO
GRADITEV V PRIHODNJEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU.
Treba je odločno pristopiti k industrializaciji gradnje. Zato
bo v letu 1976 ustanovljena poslovna skupnost za industrializacijo stanovanjske gradnje. Skleniti je potrebno tudi samoupravni sporazum o racionalizaciji stanovanjske gradnje.
Za omenjene naloge so odgovorni gospodarska zbornica Slovenije, zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, poslovne
banke, republiški sekretariat za urbanizem in republiški sekretariat za industrijo.
Tudi malo gospodarstvo vzpodbuja notranjo konjunkturo, poleg tega pa preko kooperantskih odnosov prispeva k
substituciji uvoza in k izvozu. Malo gospodarstvo se bo tesneje povezalo med seboj in z ostalimi organizacijami združenega dela v okviru reprodukcijskih dohodkovno soodvisnih celot. Čimprej je treba sprejeti predpise o ustanavljanju organizacij združenega dela s strani občanov, KAKOR
TUDI USTREZNE
DOGOVORE MED GOSPODARSKO
ZBORNICO, PRISTOJNIMI REPUBLIŠKIMI SEKRETARIATI
IN POSLOVNIMI BANKAMI. NA OSNOVI TEH IZHODIŠČ
SE BODO TUDI OBČINE VKLJUČEVALE V AKCIJO ZBIRANJA IN VLAGANJA SREDSTEV ZDOMCEV V MALO
GOSPODARSTVO. Za to so predvsem odgovorni občinske
skupščine, republiški sekretariat za industrijo, republiški
sekretariat za delo in gospodarska zbornica Slovenije.
— VZPODBUJATI RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
IN V NJEGOVEM OKVIRU OSEBNO DELO S SREDSTVI
V LASTNINI OBČANOV, ZLASTI ŠE V DEFICITARNIH
DEJAVNOSTIH IN NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH. POSPEŠENO JE TREBA RAZVIJATI KOOPERANTSKE ODNOSE MALEGA GOSPODARSTVA IN NJEGOVO VKLJUČEVANJE V REPRODUKCIJSKE CELOTE. PREMAGATI JE
TREBA POMISLEKE IN OVIRE, KI SE POSTAVLJAJO NA
POT ŠIRŠEMU UVELJAVLJANJU POGODBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA — KOT ENE OD OBLIK
ZDRUŽENEGA DELA. POLEG ŽE SPREJETIH STALIŠČ IN
UKREPOV JE TREBA SPREJETI PREDPISE O USTANAVLJANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA S STRANI
OBČANOV TER SPREJETI DRUGE UKREPE, KI BI POSPEŠILI ODPIRANJE OBRTNIH DELAVNIC IN DRUGIH
OBRATOV TUDI S STRANI ZDOMCEV. ZA TE NALOGE
SO PREDVSEM ODGOVORNE OBČINSKE SKUPŠČINE,
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA INDUSTRIJO, REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA DELO TER REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE IN GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE.
— podpreti IN USTVARITI UGODNE POGOJE ZA razvoj in višjo stopnjo organiziranosti tistih dejavnosti, ki bodo omogočile gradnjo in modernizacijo proizvodnih, energetskih, prometnih in drugih zmogljivosti z vključevanjem
domačega znanja in raziskovalnega dela, domače tehnologije
in domače opreme. Zlasti velja to za strojegradnjo to
elektroniko. Strojegradnja se mora organizacijsko in kadrovsko intenzivno usposabljati, da bo skupaj z drugo
industrijo to projektantskimi organizacijami sposobna graditi kompletne objekte in da se bo dolgoročno angažirala pri izgradnji industrijskih objetkov doma to v tujini, še zlasti v deželah v razvoju. Strojegradnji je tretja
omogočiti podobne pogoje prodaje svojih proizvodov, kot
jih nudijo tudi proizvajalci. Zato se bodo pripravili in
sprejeli ustrezni ukrepi za kreditiranje domače opreme,
pri čemer se morajo vključiti združeno podjetje strojegradnje, republiški sekretariat za industrijo in republiški sekretariat za finance ob sodelovanju gospodarske zbornice
Slovenije.
Elektronika, ki je ena od osnov za modernizacijo proizvodnih procesov, prometa in posodobljanja družbenega življenja nasploh, mora slediti hitrim in revolucionarnim spremembam tehnologije v svetu. Zaradi tega se mora tesneje
povezovati z raziskovalnimi organizacijami. Pri tem se morajo poleg organizacij združenega dela s področja elektronike "angažirati republiška raziskovalna skupnost, poslovne
banke, gospodarska zbornica Slovenije ob sodelovanju repu-

bliškega sekretariata za finance in republiškega sekretariata
za industrijo.
NADALJEVAL SE BO V LETU 1975 ZAČETI PROCES
PRESTRUKTURIRANJA
PREDELOVALNE INDUSTRIJE.
TEMELJNO MERILO PRI NJENEM NADALJNJEM RAZVOJU MORA BITI NJENA TRAJNEJŠA IN RACIONALNA
USMERITEV V IZVOZ, NA SODOBNO TEHNOLOGIJO
UPORABO DOMAČEGA ZNANJA IN OPIRANJE PRETEŽNO
NA DOMAČE SUROVINE, POKRIVANJE NUJNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB DELOVNIH LJUDI, VSE TO V VEČJI POVEZAVI Z RAZVOJEM CELOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA
GOSPODARSTVA IN POGOJI NA ENOTNEM JUGOSLOVANSKEM TRGU, TUDI S POSLOVNO POLITIKO BANK
IN DRUGIMI INSTRUMENTI BOMO PODPIRALI RAZVOJ
TISTE PREDELOVALNE INDUSTRIJE, KI VPLIVA NA
RAZREŠEVANJE PLACILNO-BILANČNEGA DEFICITA.
V. Smernice in smeri ukrepov
na področju ekonomskih odnosov
s tujino
Temeljne organizacije združenega dela morajo, v težnji
za POVEČEVANJEM izvoza PREDVSEM IZBOLJŠATI
KONKURENČNOST SVOJEGA NASTOPA NA ZUNANJIH
TRGIH IN ZATO usmeriti svoje napore k večanju produktivnosti dela, ustreznejši kvaliteti in večji prilagoditvi svojih proizvodov povpraševanju na zunanjih trgih, uveljavljanju razvitejših oblik sodelovanja s tujino in k učinkovitejšemu nastopanju V RAZVITIH ZAHODNIH DRŽAVAH,
ZLASTI PA V SOCIALISTIČNIH DRŽAVAH IN DRŽAVAH
V RAZVOJU.
Na osnovi združevanja dela in sredstev, skupne poslovne politike, skupnega ustvarjanja in delitve dohodka ter
prevzemanja rizika bodo proizvodne organizacije združenega
dela pripravile programe trajnega sodelovanja na zunanjetrgovinskem področju, V OKVIRU SESTAVLJENIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA INTERNO STIMULIRALE
IZVOZ ter KREPILE ustrezno dohodkovno povezanost zunanjetrgovinskih in proizvodnih dejavnosti.
Z organizacijskimi in sistemskimi ukrepi je treba doseči odločilen preobrat v ekonomskih odnosih z deželami v
razvoju in neuvrščenimi državami. V SODELOVANJU S
TEMI DEŽELAMI BI MORALI VKLJUČITI TUDI TAKE
ELEMENTE, KI NE DAJO TAKOJ VIDNIH REZULTATOV,
VENDAR PA BI LAHKO V OKVIRU TEHNIČNE POMOČI
PREDVIDELI NAŠO OPREMO IN TEHNOLOGIJO. NA TA
NAČIN BI DOSEGLI HITREJŠO REGIONALNO PREUSMERITEV IZVOZA, ZLASTI V DEŽELE V RAZVOJU. Gospodarska zbornica Slovenije bo preko že obstoječih odborov
za pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoju in preko združenj TOZD, s pomočjo centra za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju, proučila prioritetni
vrstni red držav, kjer obstojajo optimalne možnosti za povečanje menjave. Nadalje bo proučila oblike povezovanja in
dajala informacije delovnim organizacijam, ki so se sposobne učinkovito vključiti v gospodarsko sodelovanje ter te
tudi usmerjala. Sodelovala bo pri izbiri primernih poslovnih projektov, ki naj bi jih čimprej uresničili, ter pri projektih za skupne nastope z drugimi inozemskimi partnerji
na tržiščih dežel v razvoju in neuvrščenih dežel. Združeno
delo in drugi zainteresirani činitelji v republiki naj pospešujejo, vzpodbujajo in nadaljujejo z združevanjem sredstev
za pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoju in neuvrščenimi na osnovi sklenjenega samoupravnega
sporazuma. Komite za ekonomske odnose s tujino, republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje in gospodarsko
zbornica Slovenije bodo dajali predloge in pobude za sprejem ustreznejših sistemskih ukrepov za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju. Pregledali bodo
tudi zastopanost predstavnikov naše republike v mešanih
komitejih za gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju
in neuvrščenimi, stopnjo njihove aktivnosti ter dosegli, da
se vključimo s potrebno intenzivnostjo.
POMEMBNO VLOGO PRI VZPOSTAVLJANJU IN RAZVIJANJU GOSPODARSKEGA SODELOVANJA S TUJINO,
ZLASTI Z DEŽELAMI V RAZVOJU, PREDSTAVLJA MEDNARODNO, ZNANSTVENO, TEHNIČNO IN KULTURNO
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PROSVETNO SODELOVANJE. ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA, GOSPODARSKA ZBORNICA TER REPUBLIŠKE
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI NAJ SE šE
BOLJ KOT DOSLEJ VKLJUČUJEJO V TO DEJAVNOST IN
TUDI SODELUJEJO V ZAGOTAVLJANJU USTREZNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN NADALJNJE
RAZVIJANJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA TEH
PODROČJIH.
V OKVIRU GOSPODARSKE ZBORNICE SO V TEKU
INICIATIVE ZA VEČJE MEDSEBOJNO POVEZOVANJE
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA ENOTNEJŠI NASTOP V TUJINI IN ZA OBLIKOVANJE KONZORCIJEV ZA
GOSPODARSKO SODELOVANJE S POSAMEZNIMI DEŽELAMI. TEM INICIATIVAM JE TREBA DATI POLNO PODPORO TER JIH URESNIČITI V LETU 1976.
Upravljalo! poslovnih bank morajo v svoji politiki v letu
1976 zagotoviti ustrezen delež sredstev za kreditiranje izvoza
in priprave proizvodnje za izvoz, kot tudi za usmerjanje
investicijskih naložb v tiste dejavnosti, ki znatno povečujejo
devizni priliv, oziroma v racionalnih okvirih nadomestijo
uvoz.
Za modernizacijo in večje izvozno usposabljanje gospodarstva je nujno, da organizacije združenega dela izkoristijo vse obstoječe možnosti enakopravnega dolgoročnega
industrijskega sodelovanja, vključno skupne naložbe, v odnosih s tujimi partnerji razvitih industrijskih držav, PRI
ČEMER MORAJO ČIMBOLJ VKLJUČEVATI DOMAČE RAZISKOVALNO DELO, kar lahko občutno prispeva k oživljanju gospodarske aktivnosti in usposabljanju naših OZD za
nastop na svetovnem trgu.
V okviru izvajanja sprejetih stabilizacijskih programov,
v katere je vključena tudi akcija za izboljšanje odnosov v
zunanje trgovinski menjavi, je treba nadaljevati z napori
za zmanjšanje odvisnosti, proizvodnje od uvoza in večjo
predelavo domačih surovin in reprodukcijskega materiala,
racionalnejšo uporabo in štednjo s surovinami ter energijo
in boljše izkoriščanje odpadkov.
Gospodarska zbornica Slovenije bo v okviru združenj
panog skrbela za usklajevanje in preverjanje navedenih programov organizacij združenega dela in zagotovila spremljanje njihovega izvajanja.
V okviru omejenih možnosti pri uvozu opreme morajo
organizacije združenega dela in poslovne banke zagotoviti
predvsem nujen uvoz opreme za prioritetne dejavnosti IN
REZERVNIH DELOV ZA OBSTOJEČO UVOŽENO OPREMO.
Napore združenega dela za povečanje izvoza blaga in
storitev bodo morali podpirati tudi ustrezni sistemski in
drugi ukrepi.
V tej smeri bo potrebno:
— bolj fleksibilno izvajati tečajno politiko kot pomemben faktor za zagotovitev konkurenčne sposobnosti našega
gospodarstva;
— še nadalje podpirati izvozno usmerjeno gospodarstvo
S TEKOČIM IZPLAČEVANJEM DAVČNIH olajšav TER
vzpodbujati izvozno storitev (turizem, transport);
— čimprej realizirati sprejeti dogovor o izpopolnitvi sistema povračila carin pri izvozu blaga v smeri določitve
novih stopenj carinskih povračil, diferenciranih po ožjih
proizvodnih grupacijah;
— s kreditno politiko zagotoviti širšo podporo izvozu
ter pripravi proizvodnje za izvoz in to ne samo v smeri
povečanja reeskontnih stopenj in podaljšanih rokov za reeskont izvoznih kreditov, pač pa tudi z razširitvijo namenov
kreditiranja;
— uvoz reprodukcijskega materiala vezati na pokritje z
izvozom v globalnih odnosih IN NA OSNOVI VEČLETNIH
POVPREČIJ in omogočiti združevanje deviznih in uvoznih
pravic na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju
dela in sredstev in v okviru širših reprodukcijskih celot;
— z intenzivnejšimi kontakti z razvitimi zahodnimi državami se je treba na vseh ravneh zavzemati za odpravljanje
zastojev pri izvozu na ta področja in tako doseči skladnejša
gibanja med izvozom in uvozom.
PREDLOGE ZA USTREZNE SISTEMSKE UKREPE, KI
JIH JE TREBA SPREJETI V ZVEZNEM MERILU, BODO
DAJALI gospodarska zbornica Slovenije, komite za ekonomske odnose s tujino, republiški sekretariat za mednarodno
sodelovanje in narodna banka Slovenije.
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VI. Smernice in ukrepi na področju
tržišča in cen*
ZA ZAGOTOVITEV VEČJE STABILNOSTI GOSPODARJENJA JE POTREBNO, DA SE VSI NOSILCI POLITIKE
CEN ZAVZEMAJO ZA NADALJNJE ZAVIRANJE RASTI INFLACIJE TER ZA TAKŠNO STOPNJO RASTI CEN PROIZVAJALCEV INDUSTRIJSKIH IZDELKOV, KI BO ZNATNO
NIŽJA OD STOPNJE RASTI V, LETU 1975. PRI TEM MORA
BITI PRVENSTVENA NALOGA POLITIKE CEN ZAGOTOVITI POČASNEJŠO RAST CEN NA DROBNO TER ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV.
OSNOVNA ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE POLITIKE
CEN IN ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJE STABILNOSTI GOSPODARJENJA LEŽI NA ZDRUŽENEM DELU KI BO V
LETU 1976:
— izvajalo politiko ceai na osnovi vsebinsko izpopolnjenih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki
morajo zajeti vprašanja in pogoje oblikovanja cen znotraj
ŠIRŠIH REPRODUKCIJSKIH CELOT. IN SPORAZUMEVANJA O NORMATIVIH ELEMENTOV STRUKTURE CENE
NA OSNOVI MEDSEBOJNIH INTERESOV IN OB MAKSIMALNI UDELEŽBI KONČNIH POTROŠNIKOV;
— vključevalo v samoupravne sporazume o cenah ne
glede na to, da še ni sprejet nov sistem cen, tudi tiste
elemente, ki so bistveni za raven in medsebojna razmerja
v cenah in ki so sestavni del dolgoročnejše poslovne politike (vprašanja možnosti prodaje, skupnih enotnih aranžmajev, skupna oskrba, vprašanje izvoza in uvoza, usmerja
nje sredstev za razvoj, usklajevanje pogojev pridobivanja in
delitve dohodka);
— zagotovilo boljšo založenost trga in omogočilo hitrejši
prenos zalog iz proizvodnje v trgovino ob fleksibilnejši po.
slovni politiki TER OB PODPORI KREDITNE POLITIKE
KI BO OMOGOČILA OBLIKOVANJE TRAJNIH OBRATNIH
SREDSTEV, IN S HITREJŠIM POVEZOVANJEM TRGOVINSKIH IN PROIZVODNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
DELA;
— pospeševalo preko samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov razreševanje problemov cen in medsebojnih odnosov, tako da ne pride dO monopolnih oblik zapiranja trga, kar bi omejevalo enotnost jugoslovanskega trga.
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI BODO ZAGOTAVLJALE SPLOŠNE POGOJE ZA IZVAJANJE POLITIKE CEN
S TEM. DA BODO V LETU 1976:
— INTENZIVNEJE SODELOVALE PRI IZGRADNJI
NOVEGA SISTEMA CEN;
— V LETU 1976 VODILE RESTRIKTIVNO POLITIKO
CEN MED DRUGIM TUDI TAKO, DA SE V CENE NE BO
MOGLA VGRAJEVATI RAZVOJNA KOMPONENTA, DOKLER
NE BO UVELJAVLJEN NOV SISTEM CEN IN SPREJET
SREDNJEROČNI NAČRT RAZVOJA;
— posvetile posebno pozornost cenam osnovnih živi! in
storitev, pri čemer bodo vodile aktivno interventno politiko
na področju življenjskih stroškov, UPOŠTEVAJOČ PRI TEM
TUDI REPRODUKTIVNO SPOSOBNOST PROIZVAJALCEV
ŽIVIL;
— storile na ravni občine več za izboljšanje preskrbe
ter za ustreznejše cene za osnovna živila, posebno za sadje in vrtnine. V ta namen bodo mesta in večja industrijska središča pospešila organizacijo samoupravnega sistema
preskrbe, ki bo preko samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov namensko povezoval kmetijske proizvajalce,
živilsko industrijo, trgovske organizacije in končne porabnike;
— ustvarjale pogoje za ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti za področje komunalnih storitev na ravni
občine, tako da se sredstva, ki so potrebna za razvoj teh
dejavnosti ne bodo zagotavljala izključno s povečanjem cen
na kratke roke, temveč z zbiranjem in združevanjem sredstev v okviru SIS ter z dolgoročnimi krediti;
' POGLAVJE O POLITIKI CEN BO DOPOLNJENO IN
KONKRETIZIRANO V SKLADU Z OSNOVNIMI USMERITVAMI V MEDREPUBLIŠKEM DOGOVORU O POLITIKI CEN
V LETU 1976, KI JE V PRIPRAVI.

— postopno uveljavljale načelo stroškovnih stanarin, sočasno pa močneje razvijale komponento solidarnosti in socialne varnosti. V LETU 1976 SE BODO STANARINE LAHKO POVEČALE NAJVEČ ZA 20 ODSTOTKOV.
S SPREJEMOM SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O
RACIONALIZACIJI STANOVANJSKE IZGRADNJE JE TREBA ZAGOTOVITI BOU UMIRJENO RAST CEN STANOVANJ;
— pospešile ustanavljanje organizacij potrošnikov na
vseh ravneh, tako da bi se le-te lahko vključevale v sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o cenah.
2e v letu 1976 je potrebno začeti z oblikovanjem republiških in občinskih blagovnih rezerv v skladu z dinamiko,
predvideno v srednjeročnem programu oblikovanja blagovnih rezerv. Republiški komite za tržišče in cene bo pripravil v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance načrt zagotovitve sredstev.
Da bi čimprej - zaživelo ustavno načelo, da so delovni
ljudje temeljni nosilci sistema in politike cen in da le-ti
samoupravno urejajo medsebojne odnose o cenah, se bo v
letu 1976 intenzivno delalo na izgradnji novega sistema cen.
Hkrati se bodo pripravljali tudi vsi spremljajoči predpisi, ki
naj bi omogočili učinkovito funkcioniranje novega siistema.
NA TISTIH PODROČJIH, KJER SO ŽE OBLIKOVANE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI, JIM JE TREBA
PREPUSTITI VSE USTAVNE PUNKCIJE, VKLJUČNO S
SOOBLIKOVANJEM POLITIKE CEN NA OSNOVI DOHODKOVNIH ODNOSOV.
VII. Denarno-kreditna politika
in likvidnost gospodarstva
Denarno-kreditna politika naj zagotovi rast denarne mase po stopnji, ki bo ob skladnem delovanju drugih ukrepov
ekonomske politike učinkovala v smislu splošnih stabilizacijskih ukrepov. V okviru denarne mase se mora povečevati delež sredstev gospodarstva in to s krediti poslovnih
bank in z odkupom vrednotnih papirjev, ki jih izdajajo OZD
in imajo podlago v odnosih nastalih iz prometa blaga in
storitev. K ustreznejši razdelitvi denarne mase v KORIST
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA bo pripomogla tudi
zmernejša rast sredstev za splošno in skupno porabo.
Skladnejša razmerja med izvozom in uvozom in s tem
manjši odliv denarne mase iz OZD na osnovi deviznih
transakcij ter ukrepi za racionalnejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi v OZD bodo omogočili, da bo stopnja rasti
kreditov poslovnih bank za obratna sredstva lahko nekoliko
zaostajala za rastjo družbenega proizvoda. Stimuliranje raznih oblik varčevanja ter izplačevanja osebnih, dohodkov in
drugih prejemkov prebivalstva preko hranilnih knjižic bo
povečalo kreditno sposobnost poslovnih bank in tako pripomoglo k večji rasti KREDITNEGA POTENCIALA POSLOVNIH BANK, kot bi to bilo sicer možno. Narodna banka Jugoslavije naj bi dopolnjevala kreditno sposobnost poslovnih bank predvsem z linearnim zniževanjem obvezne rerezerve poslovnih bank. Tako sproščena sredstva bi se uporabljala predvsem za selektivno kreditiranje za namene, ki
so posebnega družbenega interesa in bodo razvidni iz medbančnih sporazumov. Le v izjemnih primerih, ki bodo predvideni v skupnih osnovah denarno-kreditne politike, naj narodna banka Jugoslavije izvaja reeskontiranje bančnih kre.
ditov, DANIH ZA NAMENE, ZA KATERE SO SE SPORAZUMELE REPUBLIKE IN AVTONOMNE POKRAJINE. To velja zlasti za reeskontiranje izvoza in proizvodnje za izvoz.
Za racionalnejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi morajo OZD še nadalje razvijati interne banke ter v večjem
obsegu uporabljati prenosne vrednostne papirje ZA HITREJŠE RAZREŠEVANJE MEDSEBOJNIH DOLŽNIŠKO-UPNIŠKIH ODNOSOV. V cilju zniževanja obsega zalog bodo OZD
proučile strukturo cen svojih izdelkov in po možnosti znižale cene, pri čemer bi jim v okviru svojih možnosti pomagale DPS z zniževanjem stopenj prometnega davka v primerih, ko gre za proizvode, ki so pomembnejši za življenjski standard.
V OKVIRU OSNOV SKUPNE KREDITNE POLITIKE
V LETU 1976 NA RAVNI FEDERACIJE JE TREBA TUDI S

KREDITNO POLITIKO V REPUBLIKI ZAGOTOVITI DOPOLNILNO SELEKTIVNO USMERJANJE KRATKOROČNIH
KREDITOV POSLOVNIH BANK S SEDEŽEM V SR SLOVENIJI V SKLADU S CILJI IN POLITIKO DOGOVORJENO S TO RESOLUCIJO.
POSLOVNE BANKE V SLOVENIJI BODO S KRATKOROČNIMI KREDITI PODPIRALE ZLASTI
NASLEDNJE
NAMENE:
— KREDITIRANJE IZVOZA IN PRIPRAVE PROIZVODNJE ZA IZVOZ;
— DRUŽBENO ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO IN ZALOGE OSNOVNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV;
— PRODAJO OPREME DOMA IN V TUJINI;
— PRODAJO TRAJNIH POTROŠNIH DOBRIN, KATERIH PROIZVODNJA TEMELJI PRETEŽNO NA DOMAČIH
SUROVINAH IN REPRODUKCIJSKEM MATERIALU;
— BOLJŠO IZRABO KAPACITET ZLASTI TAM, KJER
OBSTOJAJO RAZPOLOŽLJIVI DELOVNI VIRI;
— PREMOSTITEV PROBLEMOV ZARADI IZPADLEGA DOHODKA V ELEKTROGOSPODARSTVU IN ŽELEZNIŠKEM
GOSPODARSTVU.
ZA OHRANITEV LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVA JE
POTREBNO, DA SE TEKOČE ZAGOTOVIJO SREDSTVA ZA
POKRIVANJE IZPADA DOHODKA V
TISTIH
INFRA
STRUKTURNIH DEJAVNOSTIH, KJER NE BO MOGOČE
POKRITI UTEMELJENIH STROŠKOV TEKOČEGA POSLOVANJA V OKVIRIH POLITIKE CEN ZA LETO 1976.
TO JE ZLASTI POMEMBNO ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO. TEMELJNE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA — ČLANICE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI
PROMET IN ČLANICE INTERESNE SKUPNOSTI ELEKTROGOSPODARSTVA BODO ŽE V ZAČETKU LETA SKLENILE SAMOUPRAVNE SPORAZUME, S KATERIMI SE BODO
DOGOVORILE, DA BODO IZ SVOJEGA DOHODKA ZAGOTOVILE SREDSTVA ZA POKRIVANJE IZPADA DOHODKA,
KOLIKOR TEGA IZPADA NE BO MOGOČE ODPRAVITI Z
USTREZNO KOREKCIJO CEN.
VIII. Smernice in naloge na področju
zaposlovanja
Smotrnejše zaposlovanje, višja produktivnost dela, boljši
življenjski pogoji ter socialna varnost delavcev in občanov
so osnovni cilji politike zaposlovanja v letu 1976.
V okviru predvidene stopnje rasti zaposlenosti za največ
3 odstotke bi se v gospodarstvu zaposlenost smela hitreje
povečevati na področju storitev in drobne blagovne proizvodnje, v industriji pa naj bi bilo število zaposlenih višje
za 2—2,5 odstotka. S smotrnejšim zaposlovanjem in predvsem
z boljšim gospodarjenjem s sredstvi dela, bi se v letu 1976
povečala v gospodarstvu družbenega sektorja produktivnost
dela za 2—3 odstotke, kar bi predstavljalo 40 do 50 odstotno udeležbo produktivnosti dela v prirasta družbenega proizvoda.
Z izvajanjem ukrepov so SKLADNEJŠI REGIONALNI
RAZVOJ V SR SLOVENIJI, ki izhajajo iz zakona in družbenega dogovora, KI BO SPREJET V TEKU PRIHODNJEGA
LETA, bo TREBA v letu 1976 na teh območjih doseči hitrejšo
rast zaposlenosti in to NAJMANJ za 6 odstotkov. POSLOVNE
BANKE BODO PRI ODOBRAVANJU KREDITOV ZA NOVE
INVESTICIJE, ZA RAZŠIRITEV IN MODERNIZACIJO OBSTOJEČIH ZMOGLJIVOSTI MORALE UPOŠTEVATI TUDI
MNENJA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE O RAZPOLOŽLJIVIH DELOVNIH VIRIH. Na ta način bo moč uspešneje
obvladovati naraščanje nezaposlenosti NA TEH OBMOČJIH
in omejevati stalne in sezonske zaposlitve v tujini. ZAPOSLENOST NA DRUGIH OBMOČJIH BO MORALA RASTI
ZNATNO POČASNEJE KOT JE TO V POVPREČJU PREDVIDENO ZA CELOTNO REPUBLIKO.
Združeno delo, skupščine občin, občinski sindikalni sveti,
skupnosti, za zaposlovanje in druge zainteresirane samoupravne interesne skupnosti bodo sprejele DRUŽBENE DOGOVORE OZIROMA samoupravne sporazume o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju
delavcev. V TEH DRUŽBENIH DOGOVORIH OZIROMA
IS

SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH SE BODO TUDI DOGOVOPri načrtovanju družbenega in gospodarskega razvoja
RILI O NAČINU SPORAZUMEVANJA O
VSAKOLETNI ter naporih za sodobnejšo tehnologijo, kvalitetnejšo in doSTOPNJI RASTI ZAPOSLOVANJA NA OBMOČJU OBČINE, nosnejšo proizvodnjo, za večjo kvaliteto in učinkovitost
Republiški sekretariat za finance, republiški sekretariat za družbenih storitev ter za zmanjšanje dolgoročne surovinske
industrijo in republiški sekretariat za delo naj si prizadeva- in tehnološke odvisnosti od tujine, je bistven pogoj močnejše
jo, da se v okviru zveznih predpisov najdejo ustrezne rešitve razvijanje in vključevanje znanja in raziskovalnega dela.
za združevanje sredstev zdomcev, za vlaganja prihrankov
Družbenopolitične skupnosti bodo zato v sodelovanju
delavcev in da bodo občinske skupščine vzpodbujale obli- z raziskovalno skupnostjo Slovenije in gospodarsko zborni,
kovanje pogodbenih organizacij združenega dela, krepitev co že v letu 1976 z ekonomskimi in drugimi ukrepi ustvarmalega gospodarstva in vlganja prihrankov v kmetijstvo jale pogoje, v katerih bodo vsi družbeni dejavniki še posebej
TER STANOVANJSKO GRADNJO.
stimulirali uporabo domačega znanja in raziskovalnih dov praksi, zavrle nesmotrno kupovanje tujih licenc,
V letu 1976 je treba končati tiste naloge, ki pogojujejo sežkov
sklepanje neenakopravnih kooperacij ter na druge možne
oblikovanje aktivne kadrovske politike oziroma načrtova- načine
vplivale na zmanjšanje odvisnosti od tujine.
nje kadrov in zaposlovanja. Gospodarska zbornica naj v
Organizacije združenega dela in njihove asociacije morajo
sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter
skupnostmi za zaposlovanje usklajuje v temeljnih in drugih močneje aktivirati svoje strokovne kadre, razvojne službe
organizacijah združenega dela izdelavo nove sistemizacije in druge raziskovalne organizacije ter vlagati v usmerjene in
delovnih mest. Zveza skupnosti za zaposlovanje naj začne usklajene raziskave za svoje dolgoročne in kratkoročne
z izdelavo nomenklature in profilov poklicev za družbene potrebe več sredstev. Raziskovalno delo mora biti vsebindejavnosti tako, da bodo do konca leta izdelani za področje sko in finančno zajeto v njihovih razvojnih planih ter celovito vključeno v dohodkovne odnose.
vzgoje in izobraževanja.
Področne raziskovalne skupnosti in raziskovalna skupZveza skupnosti za zaposlovanje naj skupno z drugimi
UDELEŽENCI DRUŽBENEGA DOGOVORA O ŠTIPENDIRA- nost Slovenije morajo z združenimi sredstvi vpodbujati in
NJU razvije tako poklicno usmerjanje, štipendiranje ter po- usmerjati te procese in raziskovalno dejavnost, zajeto v prisredovanje pri zaposlitvi, da se bodo mladina in odrasli oritetnih programih in projektih, ki smiselno vključujejo
odločali v večji meri za tiste poklice, za katere obstajajo temeljne oz. dolgoročne in uporabne oz. kratkoročne raziskave; pri tem morajo na vse možne načine povezovati raziskodružbene potrebe.
valne organizacije z uporabniki raziskovalnega dela in stiZavod SRS za družbeno planiranje naj pripravi v sodelo- mulirati neposredno finančno udeležbo uporabnikov.
vanju s podpisniki družbenega dogovora o nalogah pri obliraziskovalne skupnosti morajo pri tem spremkovanju in izvajanju kadrovske politike metodologijo načrto- ljatiObčinske
in ugotavljati konkretne potrebe po raziskovalnem delu
vanja kadrov. Gospodarska zbornica Slovenije, republiški na svojem
območju in s svojimi pobudami pospeševati pokomite za vzgojo in izobraževanje in republiški sekretariat vezovanje raziskovalnega
dela s prakso.
za delo naj začnejo urejati tudi vprašanje priznavanja ob delu
V programih raziskovalnih skupnosti naj imajo prednost
pridobljene strokovne usposobljenosti delavcev.
raziskave, ki čimbolj neposredno prispevajo k aktualnim
nalogam družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije in sicer: delovanje, razvoj in učinkovitost samoupravnega sistema;
obvladovanje socialnih in prostorskih razsežnosti razvoja in
IX. Prednostne naloge na področju
zmanjševanje razvojnih neskladij: razvoj in smotrna izraba
družbenih dejavnosti *
domačih energetskih in surovinskih osnov; proizvodnja hrane; tehnološke izboljšave, posodobljanje proizvodnih procesov,
V družbenih dejavnostih bodo v letu 1976 imele prednost racionalizacija in zniževanje stroškov v proizvodnji, družbe,
tiste, ki neposredno s svojo programsko usmeritvijo in nih storitvah in upravi; izpopolnitev sistema znanstvenih indejavnostjo prispevajo k razreševanju ciljev in nalog tekoče formacij in njegova povezava v celovit družbenoinformacijski
in razvojne politike. Zato so potrebne preusmeritve kadrov sistem.
in sredstev, da bi se delovne organizacije in cela področja
Na področju vzgoje in izobraževanja je osnovna naloga
usposobila za opravljanje teh nalog, ki so zlasti obsežne razvijati usmerjeno izobraževanje v neposredni povezanosti
in zahtevne v usmerjenem izobraževanju in raziskovalnem z združenim delom. Zato je potrebno pospešeno osnovati
delu. Združeno delo je v letu 1976 določilo prednosti raz- posebne vzgojno izobraževalne SIS po panogah gospodarskih
širjanju vzgojno varstvene dejavnosti, osnovnemu izobraže- in družbenih dejavnosti, načrtno razvijati usmerjanje mladine
vanju, preobrazbi srednjega in visokega šolstva, zdravstvene- na področja največjih potreb v gospodarstvu in še naprej
mu varstvu delovnih ljudi in občanov ter kulturi, vendar na izboljševati osnovno izobraževanje kot kvalitetno osnovo za
osnovi diferenciacije nalog in samoupravno dogovorjenih uresničevanje kadrovskih ciljev in nalog.
programov.
V osnovnem šolstvu je treba predvsem razvijati male šole
V letu 1976 je družbeno zajamčeno samo pokrivanje tistih oziroma predšolsko vzgojno delo in pospeševati tiste oblike
potreb na prednostnih področjih, ki so obvezne in nepo- dela, ki zagotavljajo postopno uresničevanje smotrov celogrešljive za ohranitev družbenega standarda in za uresniče- dnevne šole: podaljšano bivanje in individualno pomoč učenvanje razvojnih nalog. Ta del programa družbenih dejavnosti cem, krepitev delovne, tehnične in kulturne vzgoje ter snouresničuje združeno delo, za njegovo izvajanje pa so odgo- vanje drugih pogojev za razvoj celodnevne osnovne šole.
vorne samoupravne interesne skupnosti, ki to zagotovijo
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, samona osnovi družbenih dogovorov o razporejanju dohodka za upravne interesne skupnosti in ustrezni dejavniki v celot,
leto 1976 v občinah in v republiki, vsaka v svojem progra. nem združenem delu bodo v tem letu zasnovali s vsebinmu (z ustrezno določitvijo obsega in vsebine) v finančnih ske, organizacijske in delovne osnove za načrtno usmerjanje
načrtih in izvedbenih aktih. Kolikor na kakem področju mladine v skladu z družbenimi potrebami na ustrezna poddružbeni dogovor in ta naloga ne bi bila uresničena, je ročja izobraževanja, za začetek splošnega razvijanja usmerizvršni svet skupščine SR Slovenije dolžan predložiti skup- jenega izobraževanja s posebnim poudarkom na izobraževaščini SR Slovenije ustrezno rešitev in osnovo za odločitev. nje ob delu in integracijo vseh oblik srednjega in visokega
Vse druge programe je mogoče sprejeti in izvajati samo šolstva v sistem z združenim delom integriranega usmerjenena osnovi neposrednih odločitev združenega dela, upošteva- ga izobraževanja.
joč pri tem dogovorjena razmerja v delitvi družbenega proOrganizacije združenega dela s področja usmerjenega
izvoda glede skupne porabe. Samoupravne interesni) skup- izobraževanja morajo izdelati preusmeritvene programe glenosti na področju družbenih dejavnosti bodo štele kot pred- de na naloge, ki izhajajo iz menjave dela in reforme vzgojnonostne zlasti naloge na področjih raziskovalnega dela, izob- izobraževalnega procesa, v katerih bodo poskrbele zlasti
raževanja ob delu in preventivnega zdravstvenega varstva za večjo kakovost vzgojnega in izobraževalnega dela in s
pri delu.
tem tudi uspešnost učenja in usposabljanja za delo. Organizacije združenega dela v visokem šolstvu morajo pedagoški
* Besedilo celotnega poglavja je novo.
proces povezati z raziskovalnim delom in v skladu z dolo
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čili zakona o visokem šolstvu v poglobljenih razpravah z
združenim delom obravnavati študijske programe in načrte,
usmeritve in delovne osnove ter izboljšati usposobitev diplomiranih študentov.
Strokovne in upravne službe, ki delujejo na področju
vzgoje in izobraževanja, so dolžne uskladiti svoje delo in
razvojna prizadevanja ter z usteznimi analizami in strokovno
pripravljenimi predlogi podpreti nakazane preusmeritve. Zlasti je treba pospeševati integriranje vzgojnoizobraževalnega
dela z raziskovalnim in proizvodnim ter razvijati nagrajevanje
po delu in uspehih, da bi tako spodbudili večjo samoiniciativnost in neposredno menjavo dela.
Na področju otroškega varstva je treba s smotrnimi
naložbami v vzgojno-varstvene ustanove, s strokovnim usposabljanjem vzgojiteljskega kadra ter z razvijanjem organiziranega vzgojnega varstva ustvariti možnosti za vključitev
nadaljnih 5.000 otrok v organizirano družbeno varstvo. Občinske skupnosti otroškega varstva se bodo dogovarjale z
organizacijami združenega dela za reševanje problemov varstva otrok njihovih delavcev. Republiška skupnost otroškega varstva pa bo zagotavljala otroške dodatke in nadomestila
za podaljšane porodniške dopuste vsaj v dosedanjem obsegu.
Na področju zdravstvenega varstva bodo zdravstvene
skupnosti v letu 1976 ohranile doseženo raveri dejavnosti.
Pri tem pa bodo dale prednost tistim nalogam, ki vplivajo
na povečanje proizvodnje in produktivnosti dela ter odločilno
prispevajo k zmanjševanju izostajanja z dela zaradi bolezni,
-poškodb in invalidiziranja. Tako bodo predvsem skrbele za
aktivno zdravstveno varstvo delavcev kakor tudi za tiste
službe, ki iz zdravstvenih vidikov skrbe za obvladovanje širšega in ožjega človekovega okolja ter za potrebe splošnega
ljudskega odpora. V okviru zdravstvene skupnosti Slovenije
se bodo regionalne in občinske zdravstvene skupnosti samoupravno sporazumele o prednostnih investicijah prihodnjega
srednjeročnega obdobja, ki jih bodo dogovorno uresničile v
letu 1976, pa tudi o nalogah, za katere bodo solidarno združevale sredstva.

Samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih
dejavnosti bodo v okviru prednostnih nalog posvetile posebno pozornost varstvu in usposabljanju otrok in mladine,
ki so moteni v duševnem in telesnem razvoju.
Organizacije združenega dela s področja kulture ter
druge organizacije in društva bodo opravljale svojo dejavnost najmanj v obsegu preteklega leta, s tem, da se bodo še
bolj usmerile na približevanje kulturnih dobrin delovnim
ljudem v združenem delu in krajevnih skupnostih ter mladim,
zlasti v šolah. Organizacije združenega dela s področja kulture bodo zagotovile ustreznejšo koordinacijo svojih programov ter bodo združevale sredstva za investicijsko vzdrževanje in naložbe. K večji povezanosti, učinkovitosti in dostopnosti kulturnih dejavnosti bo prispevalo tudi tesnejše sodelovanje RTV. Kulturne skupnosti bodo pospeševale predvsem izvirno slovensko ustvarjalnost . in poustvarjalnost ter
kulturno dejavnost narodnostnih skupnosti v SR Sloveniji.
Še posebej bodo skrbele za izboljševanje materialnega položaja slovenske knjige, revialnega tiska in filma ter prispevale
k postopni ureditvi vprašanj, vezanih na ohranitev in razširitev prostorov za kulturne potrebe.
X. Osnovna načela pri politiki
razporejanja dohodka in oblikovanja
sredstev za osebno, skupno
in splošno porabo
NUJNOST KREPITVE REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI ZDRUŽENEGA DELA KOT OSNOVE ZA NADALJNJI
RAZVOJ NAREKUJE:
— ZMANJŠEVANJE STROŠKOV IN VEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN UČINKOVITOSTI GOSPODARJENJA V
ZDRUŽENEM DELU, KAR OMOGOČA HITREJŠO RAST
— v milij. din
— tekoče cena

Razmerja v delitvi bruto dohodka

Bruto dohodek (obračunani)
Rezervirani del dohodka za kritje
terjatev s prekoračenim rokom
(saldo) oz. za premostitev ob prehodu
na vnovčljivo realizacijo
Razpoložljivi bruto dohodek
1. Pogodbene obveznosti
2. Zakonsike in samoupravne dogovorjene obveznosti iz dohodka
3. Sredstva za pokrivanje osebnih
potreb zaposlenih
a) bruto osebni dohodki
— neto OD in osebni prejemki
— prispevki SIS iz OD
b) stanovanjski prispevek
c) sredstva skupne porabe
4. Amortizacija in poslovni skladi
za reprodukcijo
Povečanje za začasno rezervirani
del dohodka za kritje terjatev
s prekoračenim rokom oziroma za
premostitev ob prehodu na
vnovčljivo realizaoijo
a) amortizacija in skladi povečani
za začasno rezervirani del dohodka
1

Indeks
1975
1976
1974
"1975"

Struktura v %
resolucija ocena

1974
real.

1975
ocena

1976'
plan

54.100

68.797

77.190

127

112

100,0

618
53.482
3.958

2195
66.602
4.938

3.100
74 090
5.455

355
124
125

141
111
110

3.762

4.292

4.381

114

29.999
26.199
18.594
7.605
1.622
2.179

38.931
34.100
24.524
9576
2.108
2.723

42.922
37.768
27.024
10.744
2.335
2.889

15.762

18.441

618
16.380

1975

1976

100,0

100,0

100,0

1,1
98,9
7,3

100,0
7.0

3,2
96.8
7,2

4,0
96,0
U

102

7,0

6.1

6,2

5,7

130
130
132
126
130
125

110
111
110
112
111
106

55,5
48,5
34,4
14,1
3,0
4,0

56,1
49.0
35.1
13,9
3,0
3A

56,6
49.6
35.7
13.9
3,0
4,0

55,6
48,9
35,0
13,9
3,0
3,7

21.332

1-17

116

29,1

26.8

27,8

2.105

3.100

355

141

1,1

3,2

4,0

20.636

24 432

126

118

30,2

30,0

31,6

1974

100,0

31,8

Podatki za leto 1976 so dani v cenah decembra 1975
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BRUTO DOHODKA. HITRO NARAŠČANJE MATERIALNIH
STROŠKOV V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA JE
EDEN OD RAZLOGOV ZA POSLABŠEVANJE REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI GOSPOD ARSTA.
RELATIVNO
ZMANJŠEVANJE TEH STROŠKOV JE POVEZANO Z RACIONALNIM RAVNANJEM TER INTENZIVNEJŠIM IZVAJANJEM PROGRAMOV VARČEVANJA V VSEH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA V GOSPODARSTVU IN V
DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH, DELAVCI V ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA BODO STIMULIRANI ZA ZMANJŠEVANJE MATERIALNIH STROŠKOV;
— RACIONALNEJŠE RAZPOREJANJE BRUTO DOHODKA V GOSPODARSTVU NA BRUTO OSEBNE DOHODKE
IN AKUMULACIJO;
— RACIONALNEJŠO PORABO SREDSTEV NA VSEH
PODROČJIH, TAKO PRI INVESTICIJAH, KOT PRI OSEBNI TER SKUPNI IN SPLOŠNI PORABI.
ZATO JE V LETU 1976 TREBA ZAGOTOVITI:
— DA VSE OBLIKE PORABE, RAZEN INVESTICIJ
V OSNOVNA SREDSTVA, RASTEJO POČASNEJE OD RASTI
DRUŽBENEGA PROIZVODA;
— DA BRUTO OSEBNI DOHODKI RASTEJO POČASNEJE OD RASTI BRUTO DOHODKA. V OKVIRU BRUTO
OSEBNIH DOHODKOV PA BO OB UPOŠTEVANJU NEKATERIH NUJNIH POTREB V RAZVOJU DRUŽBENEGA
STANDARDA TREBA ZAGOTOVITI HITREJŠO RAST SREDSTEV, KI SE ZDRU2EJEJO ZA KRITJE SKUPNIH POTREB IN POČASNEJŠO RAST SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE OSEBNIH POTREB DELAVCEV;
— DA REALNI OSEBNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA
RASTEJO POČASNEJE OD RASTI PRODUKTIVNOSTI DELA.
Ob upoštevanju zaostrenega gospodarskega položaja in
nujnosti, da se vse oblike porabe vključijo v prizadevanje
za stabilizacijo, bo skupna stopnja rasti REALNEGA OBSEGA prispevkov in DAVKOV za skupno in splošno porabo
za 20 odstotkov nižja od realne rasti družbenega proizvoda.

Da bi preprečili anticipirano porabo na osnovi pričakovane rasti cen, IZHAJAJO vsi programi razvoja skupne in
splošne porabe na vseh ravneh od temeljne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti do širših družbenopolitičnih skupnosti iz predvidene realne rasti družbenega proizvoda
in dosežene ravni cen ob koncu leta 1975, ki je v globalu
za okoli 6,5 odstotka višja od povrečja za leto 1975.
KER RAZPOLOŽLJIVI STATISTIČNI PODATKI NE
OMOGOČAJO TEKOČEGA SPREMLJANJA REALNE RASTI
DRUŽBENEGA PROIZVODA MED LETOM, BODO ZAGOTOVLJENA PREDVIDENA RAZMERJA S TEM, DA SE BODO DOGOVORJEN A SREDSTVA ZA SKUPNO IN SPLOŠNO
PORABO KORIGIRALA OBČASNO SKLADNO Z DOLOČILI
MEDREPUBLIŠKEGA DOGOVORA.
Na osnovi takih razmerij v delitvi bi se po strokovnih
ocenah LAHKO POVEČALA reprodukcijska sposobnost gospodarstva tako, da bi se njen delež v bruto dohodku povečal
za okoli 1 strukturni odstotek. V sedanjih izredno zaostrenih
pogojih gospodarjenja je nujno povečanje reprodukcijske
sposobnosti, da bi mogli izvršiti predvideni program na področju vlaganj v infrastrukturo in prioritetne dejavnosti.
Sredstva, ki na narodno gospodarski ravni pomenijo
reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, se bodo na ravni
posameznih TOZD še nadalje združevala in prelivala, in sicer:
— na osnovi obveznih posojil (za gospodarsko manj
razvite SR in AP, za skupne rezerve), ki se bodo nadaljevale
tudi v letu 1976;
— na osnovi obveznega združevanja za financiranje infrastrukturnih razvojnih programov (energetika, železnica, ceste),
ki se bo moralo v letu 1976 po izteku zakonskih predpisov
nadaljevati na osnovi sklenjenih samoupravnih sporazumov;
— na osnovi posojil, najetih za lastne naložbe (odplačila
glavnice).
Ocenjujemo, da se bodo formirala naslednja razmerja:
— v milijonih din
— tekoče cene

Amortizacija in poslovili skladi (sredstva za reprodukcijo
Posojilo za raavoj gospodarsko manj razvitih SRS in SAP
(bruto obveznost)
Posojilo za skupne rezerve
Združevanje sredstev za energetiko, železniški promet, ceste
to drago
Razpoložljiva sredstva za reprodukcijo na ravni TOZD, brez
združenih sredstev in posojil
'
Odplačila posojil (glavnica)
Neto razpoložljiva sredstva za reprodukcijo na ravni
TOZD brez združenih sredstev, posojil to odplačil
▼ % od bruto dohodka

Struktura v
1975

1974

1975

15.762

18.441

21.332

100,0

100,0

100,0

1.152
4g2

1.444
531

1.621
632

7,3
2,9

7.8
2.9

7.6
3,0

454

1.823

1.850*

2,9

9,9

8,62

13.684
3 U9

14.643
3.432

17.229
3 947

86,8
19,8

79,4
18,6

80,8
18,5

10.565

11.211

13.282

67,1
19,5

60,8
16,3

62,3
17,2

1976'

1974

1976

' Podatki za leto 1976 so dani v cenah decembra 1975
Dokončni obseg združevanja sredstev bo rezultat samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja

1

Z družbenim dogovorom za leto 1976 bodo v skladu z
določili te resolucije dogovorjene skupne osnove za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke.
Organizacije združenega dela, ki združujejo delo in sredstva,
pripravljajo skupne programe in so sicer med seboj povezane v reprodukcijskem procesu, bodo med seboj usklajevaite sporazume o merilih za pridobivanje in razporejanje
dohodka iz osebnih dohodkov. PRI RAZPOREJANJU DOHODKA IN DELITVI OSEBNIH DOHODKOV MORAJO DELAVCI
V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA S
SVOJIMI INTERNIMI SAMOUPRAVNIMI
SPORAZUMI
OPREDELITI IN UVELJAVITI ELEMENTE STIMULATIVNE
IN SELEKTIVNE DELITVE OSEBNIH DOHODKOV GLEDE NA DOSEŽENE REZULTATE PRI DELU IN ODPRAV-

LJATI NESORAZMERJA NA TEM
PODROČJU, ZLASTI
URAVNILOVKO.
V letu 1976 bodo samoupravne interesne
skupnosti
POSTOPOMA prevzele tudi naloge, ki so se v letu 1975
še financirale iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti.
Zato se bo ustrezno znižal davek na dohodek združenega
dela in povečal prispevek družbenim dejavnostim iz tega
vira (socialno varstvo, starostno zavarovanje kmetov, anuitete). V letu 1976 bo združeno delo financiralo tudi solidarnostno udeležbo družbe za starostno zavarovanje kmetov.
Samoupravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti bodo v okviru
stabilizacijskih prizadevanj racionalizirale stroške svojega poslovanja, povečale svojo ekspeditivnost, vodile politiko ra-

cionalnega zaposlovanja in tako poskrbele za večjo učinkovitost v družbenih dejavnostih.
Kot eno izmed sredstev za dosego večje racionalnosti v
uporabi družbenih storitev bodo zbori uporabnikov skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti pri razširjenem
programu, uvajali večjo materialno udeležbo neposrednih
uporabnikov.
Učinkovitejša vključitev splošne porabe v napore za
gospodarsko stabilizacijo mora biti eno temeljnih izhodišč
pri sprejemanju odločitev o tej porabi v letu 1976. Družbenopolitične skupnosti morajo s smotrnejšo uporabo sredstev
in ustreznimi varčevalnimi ukrepi izboljšati kvaliteto v opravljanju svojih funkcij, zlasti pa okrepiti skrb za učinkovitejše
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti.
Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti, da bodo
delavca v temeljnih organizacijah združenega dela in občani v
krajevnih skupnostih vzporedno z obravnavo programov interesnih skupnosti in lastnih delovnih programov sočasno obravnavali tudi predloge za oblikovanje splošne porabe v družbenopolitičnih skupnostih. Na ta način bo delavcem v TOZD in
obbčanom v krajevnih skupnostih omogočen ustrezen vpogled v
to obliko porabe in možnost neposrednejšega vpliva preko
svojih delegatov v delegatskih skupščinah in sprejemanje
odločitev.
Doslednejša razmejitev nalog med družbenopolitičnimi
skupnostmi in samoupravno organiziranim združenim delom
se bo različno odrazila na obseg potrebnih sredstev za splošno porabo v občinah in republiki, kar narekuje ustrezne
spremembe v razdelitvi virov sredstev med občinami in re
publiko. V letu 1976 bo potrebno zaključiti začeti proces
usklajevanja sistemskih rešitev s področja davkov z novo
ustavo. V tem okviru bo republiški sekretariat za finance
poskrbel, da bodo vsi republiški zakoni s tega področja do
konca tretjega trimesečja usklajeni. Vzporedno z uskailjevanjem sistemskih rešitev pa bo potrebno zagotoviti, da se bodo
na dogovorni podlagi med občinami učinkoviteje usklajevala
tudi vprašanja davčne politike občin.
V sodelovanju z drugimi republikami in zvezo bo treba
oblikovati skupne osnove za urejanje položaja, vloge in odgovornosti upravnih organov za stanje na področjih, za katere so ustanovljeni, osnove njihove organizacije ter družbenoekonomski položaj delavcev v delovnih skupnostih ter organov. Odločneje kot doslej bo treba v praksi upravnih organov uresničevati družbene dogovore o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike in se pri tem še posebej
zavajanju kadrovske politike in se pri tem še posebej zavzemati za boljšo kadrovsko sestavo teh organov, uveljavljanje
sistema dopolnilnega izobraževanja delavcev v upravnih organih ter zagotoviti ustrezen materialni položaj za delo teh
organov.
Na podlagi sprejetih idejno-političmih izhodišč in tez za
ustavno preobrazbo pravosodja bo treba v letu 1976
z novimi pravosodnimi organizacijskimi predpisi uveljaviti
take rešitve, da bodo pravosodni organi dejanski instrument
delavskega razreda in delovnih ljudi, ki bodo ne le ščitili
ustavno in zakonsko ureditev, pač pa budi izpopolnjevali
sistem in utrjevali razvoj vseh norm družbenega ravnanja,
či. skladnejši razvoj vseh območij v sr
XI. Skladnejši razvoj vseh območij
v SR Sloveniji
Politika regionalnega razvoja se bo v skladu z razvojnimi
interesi SR Slovenije uresničevala predvsem z boljšim izkoriščanjem pogojev razvoja zlasti na tistih območjih, kjer so
še večje možnosti zaposlovanja in ki imajo realne prostorske možnosti za optimalne lokacije, oziroma razpolagajo z
ekonomsko utemeljenimi surovinskimi osnovami in drugimi
prirodnimi viri. V tej smeri bo deloval tudi samoupravni
sporazum v letu 1976, kot tudi samoupravni sporazumi o
minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri
zaposlovanju delavcev. Pri investicijskih odločitvah bodo upoštevane tudi zahteve človekovega okolja, o čemer bo sprejet
poseben družbeni dogovor.

Skladnejšemu regionalnemu razvoju in aktiviranju potencialnih pogojev razvoja posameznih območij bodo prilagojeni tudi neposredni ukrepi samoupravnih interesnih skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti v
skladu z zasnovo policentričnega razvoja SR Slovenije.
Za skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji bo
bistvenega pomena zmanjševanje razlik med bolj in manj
razvitimi območji, vključno manj razvitimi obmejnimi območji, KOT TUDT SKRB ZA HITREJŠI RAZVOJ TISTIH
OBMOČIJ, KI V RAZVOJU STAGNIRAJO.
Celoten sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij bo v skladu z novim zakonom o pospeševanju SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI
TER USTREZNIM DRUŽBENIM DOGOVOROM, KI BO
SPREJET V LETU 1976, temeljil predvsem na interesih in
ukrepih združenega dela in manj razvitih območjih. Hitrejši
gospodarski razvoj bo dosežen predvsem z aktiviranjem razvojnih možnosti na teh območjih v skladu z interesi organizacij združenega dela na podlagi sovlaganj ter ob ustrezni
politiki poslovnih bank, ki bodo ob upoštevanju temeljnih
načel bančnega poslovanja odobravale ugodnejše kreditne
pogoje za vlaganje na teh območjih PO KRITERIJIH, KI
BODO DOLOČENI S SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM PO
SLOVNIH BANK.
Na področju gospodarske infrastrukture bodo samoupravne interesne skupnosti skrbele za hitrejšo modernizacijo regionalnega in lokalnega cestnega omrežja, še zlasti na manj
razvitih obmejnih območjih ter za boljšo oskrbo z vodo in
energijo ter drugimi infrastrukturnimi storitvami, za kar
bodo zagotovljena sredstva na podlagi družbenega dogovora
in samoupravnih sporazumov o solidarnostnem prelivanju
sredstev. Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti bodo dale poseben poudarek investicijam
za razvoj teh dejavnosti na manj razvitih območjih, pri čemer bodo sodelovale z dogovorjeno udeležbo pri teh vlaganjih
ob hkratnem aktiviranju lokalnih sredstev, vključno sredstev prebivalstva na podlagi samoupravnih sporazumov, oziroma samoprispevkov. V tem okviru bo dana prednost hitrejšemu razvoju osnovnošolske mreže kot tudi izobraževalnim
centrom, zlasti v smeri strokovnega izobraževanja.
DELOVNI LJUDJE NASE REPUBLIKE SO V VSESPLOŠNI SOLIDARNOSTNI AKCIJI ZBRALI VELIKA SREDSTVA
ZA POMOČ PRIZADETIM PO POTRESU NA KOZJANSKEM.
TO JE OMOGOČALO, DA SO BILI REŠENI NAJNUJNEJŠI
PRIMERI IN DA JE LAHKO ZAČELA POSTOPNA IN NUJNA
OBNOVA. OBSEG POSLEDIC POTRESA JE TOLIKŠEN,
DA JIH DOSLEJ ŠE NI BILO MOGOČE ODPRAVITI, ČEPRAV SO SE PRIZADETI SAMI ZAVZETO VKLJUČILI V
OBNOVO. ZATO BOMO NADALJEVALI S SOLIDARNOSTNO POMOČJO PRIZADETIM, DA BODO LAHKO OBNOVILI STANOVANJA IN PROIZVODNJO. V POSTOPNEM OD
PRAVLJANJU POSLEDIC POTRESA MORAJO SODELOVATI TUDI VSE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
V OVKIRU SVOJIH PROGRAMOV IN SOLIDARNOSTI.
Vloga republike bo omejena predvsem na stimuliranje
prelivanja sredstev za investicije v gospodarske dejavnosti
na manj razvitih območjih z davčnimi olajšavami. Hkrati
bo SR Slovenija s sofinanciranjem izdelave razvojnih programov in projektov sodelovala pri opredeljevanju čimbolj
optimalnih rešitev pri pospeševanju razvoja teh območij.
ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA 1976 DO SKLENITVE DRUŽBENEGA DOGOVORA O POSPEŠEVANJU SKLADNEJŠEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI BO SR SLOVENIJA ZAGOTOVILA SREDSTA TUDI ZA BENIFICIRANJE OBRESTNE MERE UPORABNIKOM BANČNIH KREDITOV ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH, DA BO TAKO ZAGOTOVLJENA KONTINUITETA V INVESTICIJSKI AKTIVNOSTI NA TEH OBMOČJIH.
Pomembno vlogo pri pospeševanju razvoja manj razvitih in obmejnih območij bodo imeli samoupravni nosilci
razvoja v močnejših centrih, na katere posamezna območja gravitirajo. Hkrati pa bo morala biti posebna skrb posvečena hitrejšemu razvoju tistih razvojnih središč, ki so
še prešibka, da bi to funkcijo opravljala.
21

XII. Naloge na področju krepitve
varnosti, samozaščite in ljudske
obrambe
Upoštevajoč načela družbene samozaščite bodo temeljne in druge organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti in druge organizacije izoblikovale sistem
samozaščitnih meril, načrtov, ukrepov in nalog, organizirale in usposobile službe notranje zaščite in varnosti in
vključile širši krog delovnih ljudi in občanov v opravljanje teli nalog; organi za notranje zadeve bodo pri
tem sodelovali z dajanjem elementov nosilcem družbene samozaščite za njihovo aktivnost in z doslednim izvajanjem
svojih zakonskih pooblastil na vseh področjih.
Za krepitev varnosti in za učinkovito delo organov za
notranje zadeve bodo republika, občine, temeljne in druge
organizacije združenega de!a zagotavljale potrebne kadrovske, materialne in druge pogoje v skladu z varnostnimi
razmerami in materialnimi možnostmi.
V letu 1976 je potrebno vse sile usmeriti v proces podružbljamja ljudske obrambe tako, da bo lahko vsak delovni človek in občan uresničeval svoje ustavne pravice in
dolžnosti pni obrambi države, zlasti v krajevnih skupnostih
in organizf>cii!)h združenega dela, s čimer se bo okrepila
obrambna sposobnost in varnost dežele.
Odločneje je treba razvijati in dograjevati priprave na
splošni ljudski odpor Zato je treba okrepiti dejavnost in
odgovornost nosilcev obrambnih priprav v družbenopolitičnih skupnostih, organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih, ki naj
vse naloge s področja obrambnih priprav, bodisi organizacijske ali materialne narave, prilagajajo novim spoznanjem
in pogojem ter nenehno usklajujejo obrambne načrte.
Vso skrb je treba posvetiti nadaljnjemu razvoju teritorialne obrambe, usposabljanju in urjenju enot teritorialne obrambe, posebno pa še njeni sodobni opremljenosti.
Zavzemati se je tudi za številnejše vključevanje žensk in
mladine v enote teritorialne obrambe.
Družbenopolitične in druge skupnosti ter organizacije
združenega dela morajo odločneje poskrbeti za hitrejši razvoj, večjo množičnost ter boljšo tehnično in strokovno izpopolnitev civilne zaščite in reševanju prebivalstva in materialnih dobrin v primeru vojne ali hudih nesreč. Posebno skrb je treba posvetiti tudi vprašanju zgraditve zaklonišč za zaklanjanje prebivalstva v vojni.
Pospešeno je treba delati na izgradnji vojnih zvez in na
razvoju ter usposabljanju službe za opazovanje, javljanje,
obveščanje in alarmiranje.
V skladu s podružbljanjem ljudske obrambe je treba
skrbeti za. najširšo vključitev delovnih ljudi in občanov v
obrambno vzgojo, ker je le-ta predpogoj za uspešno in
učinkovito vključevanje v priprave na splošno ljudsko obrambno vojno. Povečati je potrebno prizadevanja vseh družbenih dejavnikov za pridobivanje mladine za vojaške poklice. Razvoj in potrebe ljudske obrambe morajo postati sestavni del družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti,
organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih
skupnosti.
V SKLADU Z MEDREPUBLIŠKIM DOGOVOROM JE
TREBA ČIMPREJ IZDELATI USTREZEN SISTEM FINANCIRANJA PODROČJA LJUDSKE OBRAMBE.
XIII. Samoupravno organiziranje
in dogovarjanje združenega dela
kot pogoj za uresničevanje resolucije
Nadaljnja »amoupravna preobrazba gospodarstva zahteva, da delavci v združenem delu v celoti obvladujejo proces družbene reprodukcije, to je, da se delavci v TOZD sporazumevajo in dogovarjajo o pogojih za ustvarjanje dohodka in o hkratnem in usklajenem razporejanju dohodka na
vse oblike njegove porabe. To je osnovni pogoj za izpol-

njevanje vseh nalog, dogovorjenih s to resolucijo, ki pa
zahteva:
— poglabljanje samoupravnih proizvodnih odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih
in samoupravnih interesnih skupnostih na ustavnih načelih;
— INTENZIVIRANJE
PRIZADEVANJ
TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA OBLIKOVANJE
REPRODUKCIJSKIH CELOT TER DRUGIH OBLIK ZDRUŽEVANJA DELA IN, SREDSTEV TOZD, KI SO MEDSEBOJNO DOHODKOVNO IN POSLOVNO POVEZANE IN SOODVISNE V PROCESU DRUŽBENE REPRODUKCIJE. TO
ŠE ZLASTI VELJA ZA INTENZIVNEJŠE OBLIKOVANJE IN
UTRJEVANJE REPRODUKCIJSKIH CELOT PO DOGOVO
RIH NA GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE in to predvsem na naslednjih ravneh delovanja: področje hrane, lesa,
kemije, črne metalurgije, barvne metalurgije ter gradbeništva in opreme (nosilec: organi samoupravljanja ter vodilni
in strokovni delavci v TOZD ob sodelovanju Gospodarske
zbornice Slovenije); .
— nadaljnji razvoj samoupravnih interesnih skupnosti v
gospodarstvu in krepitev delegatskih odnosov z razvijanjem
in organiziranjem samoupravnih interesnih skupnosti v občinah in regijah. Izpolnjevati je treba samoupravne sporazume glede skupnega programiranja in urejanja medsebojnih ekonomskih odnosov ter z oblikovanjem združenj oziroma zvez samoupravnih interesnih skupnosti zagotoviti njihovo bolj usklajeno poslovanje in razvoj na posameznih
kompleksnih področjih (energetika, promet);
— utrjevanje vloge združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti, zlasti v tem smislu, da bodo uporabniki dobili odločilnejši
vpliv na določanje prioritet in kvaliteto družbenih storitev.
Za smotrnejše in bolj usklajeno programiranje bodo interesne skupnosti ustanavljate skupne koordinacijske organe,
hkrati pa bodo začele tudi vsaka za svoje področje sistematično spremljati družbene učinke svoje dejavnosti;
— samoupravno organiziranje delavcev in občanov v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih
in samoupravnih interesnih skupnostih kot pogoj za uveljavljanje učinkovitega samoupravnega planiranja in izgrajevanja sistema kontinuiranega spremljanja in oblikovanja ciljev in nalog razvojne politike vseh subjektov samoupravnega planiranja. To je zlasti pomembno v letu 1976, KO JE
TREBA USKLADITI RAZVOJNE INTERESE IN SPREJETI
SAMOUPRAVNE PLANE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA
DELA IN V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH
IN DRUŽBENE PLANE V DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH, in naslednjih letih, ko bomo uresničevali srednjeročne razvojne usmeritve za obdobje 1976—1980;
— intenzivno nadaljnjo izgradnjo gospodarskega sistema v skladu z ustavo, zlasti v smeri, da se na vseh tistih
področjih, kjer je združeno delo samoupravno organizirano,
uveljavljajo samoupravne rešitve, ne pa administrativni
ukrepi.
ZA REALIZACIJO NALOG, DOGOVORJENIH Z resolucijo družbeno-ekonomski politiki in nalogah v letu 1976 JE
TREBA SPREJETI naslednje pomembnejše samoupravne
sporazume in družbene dogovore:
1. Družbeni dogovor o razporejanju dohodka in oblikovanju sredstev za osebno, skupno in splošno porabo (MORA
BITI SPREJET ISTOČASNO Z RESOLUCIJO, KER BISTVENO VPLIVA NA POGOJE GOSPODARJENJA V ZDRUŽENEM DELU V LETU 1976).
DELOVNI NOSILEC: KOORDINACIJSKI ODBOR ZA
SPREMLJANJE IZVAJANJA DRUŽBENEGA DOGOVORA O
SKUPNI PORABI
2. DRUŽBENI DOGOVOR o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji (MORA BITT SPREJET
PRED SREDNJEROČNIM DRUŽBENIM PLANOM).
DELOVNI NOSILEC: REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM
3. DRUŽBENI DOGOVOR o minimalnih standardih za
življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev
(MORA BITI SPREJET V JANUARJU 1976).

DELOVNI NOSILEC: ZVEZA STNDIKATOV SLOVENIJE
OB SODELOVANJU SEKRETARIATA ZA DELO, GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IN SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE.
NA OSNOVI TEGA DRUŽBENEGA DOGOVORA BODO
SPREJETI USTREZNI OBČINSKI DRUŽBENI DOGOVORI.
4. SAMOUPRAVNI SPORAZUM o kriterijih investicijske
politike (MORA BITI SPREJET PRED SPREJETJEM SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA).
DELOVNI NOSILEC: GOSPODARSKA ZBORNICA SLO
VENIJE, POSLOVNE BANKE. REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA INDUSTRIJO, ZAVOD SRS ZA DRUŽBENO PLANIRANJE.
5. SAMOUPRAVNI
SPORAZUMI O ZDRUŽEVANJU
SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZVOJA ENERGETIKE V
LETIH 1976—1980 (MORAJO BITI SPREJETI V PRVEM
POLLETJU 1976).
DELOVNI NOSILEC:
INTERESNA SKUPNOST ZA
ELEKTROGOSPODARSTVO, INTERESNA SKUPNOST ZA
NAFTO IN PLIN OB SODELOVANJU REPUBLIŠKEGA KOMITEJA ZA ENERGETIKO.
6. SAMOUPRAVNI SPORAZUM O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZVOJA ŽELEZNIC V LETIH
1976—1980.
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV
ZA FINANCIRANJE RAZVOJA LUSKE INFRASTRUKTURE
V LETIH 1976—1980. (MORATA BITI SPREJETA V PRVI
POLOVICI LETA 1976).
DELOVNI NOSILEC: SAMOUPRAVNA INTERESNA
SKUPNOST ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET OB SODELOVANJU Z REPUBLIŠKIM KOMITEJEM ZA PROMET
IN ZVEZE.
7. DRUŽBENI DOGOVOR o skupnih vlaganjih s tujimi
partnerji ter o nakupih licenc in patentov (MORA BITI
SPREJET V PRVI POLOVICI LETA 1976).
DELOVNI NOSILEC: NARODNA BANKA SLOVENIJE,
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA MEDNARODNO SODELOVANJE, GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, ZAVOD
SRS ZA DRUŽBENO PLANIRANJE, LJUBLJANSKA BANKA.
8 SAMOUPRAVNI SPORAZUM o racionalizaciji stanovanjske izgradnje (MORA BITI SPREJET V PRVI POLOVICI
LETA 1976).
DELOVNI NOSILEC: REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
URBANIZEM, ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI, BIRO
ZA GRADBENIŠTVO.
9. DOGOVOR O IZVAJANJU POLITIKE CEN (MORA
BITI SPREJET V JANUARJU 1976).
DELOVNI NOSILEC: REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN CENE.
10 SAMOUPRAVNI SPORAZUM O ZDRUŽEVANJU
SREDSTEV ZA POKRIVANJE IZPADLEGA DOHODKA V
ELEKTROGOSPODARSTVU IN ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU (MORA BITI SPREJET V ZAČETKU LETA 1976).
DELOVNI NOSILEC:
INTERESNA SKUPNOST ZA
ELEKTROGOSPODARSTVO I)N SIS ZA ŽELEZNIŠKI IN
LUŠKI PROMET.
★
ZA USPEŠNO IZVAJANJE DOGOVORJENE RAZVOJNE
POLITIKE IN TEKOČIH NALOG V LETU 1976 SO ODGO-

VORNI VSI DEJAVNIKI DRUŽBENEGA RAZVOJA, OD TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, NJIHOVIH
ASOCIACIJ, SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI, DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN IZVRŠNEGA SVETA DO REPUBLIŠKE SKUPŠČINE.
VSI NOSILCI DRUŽBENEGA RAZVOJA MORAJO TAKOJ
PRISTOPITI K OBLIKOVANJU LASTNIH AKCIJSKIH PROGRAMOV, S KATERIMI BODO NA SVOJEM PODROČJU
ZAGOTOVILI URESNIČEVANJE SKUPNO DOGOVORJENIH
NALOG.
AKCIJSKI PROGRAMI V ZDRUŽENEM DELU BODO
VSEBOVALI ZLASTI POLITIKO ZAPOSLOVANJA IN PRODUKTIVNOSTI DELA, PROGRAM IZVOZA, UKREPE IN STIMULACIJO ZA VARČEVANJE PRI MATERIALNIH IN
DRUGIH POSLOVNIH STROŠKIH TER DELITVENA RAZMERJA.
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KOT ASOCIACIJA GOSPODARSTVA BO SPODBUJALA POVEZOVANJE
GOSPODARSTVA NA OSNOVI DOHODKOVNIH ODNOSOV,
DAJALA STROKOVNO POMOČ IN INICIATIVO ZA IZVRŠEVANJE NALOG, DOGOVORJENIH S TO RESOLUCIJO, ZLASTI PA INICIRALA BOLJŠO ORGANIZIRANOST GOSPODARSTVA ZA NASTOPANJE NA ZUNANJIH TRŽIŠČIH.
UPRAVLJALCI
V POSLOVNIH BANKAH MORAJO
VKLJUČITI V SVOJE DOGOVORE O POSLOVNI POLITIKI
V LETU 1976 OSNOVNE USMERITVE IZ TE RESOLUCIJE.
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI NA PODROCJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI BODO SKRBELE ZA
DOSLEDNO IN RACIONALNO IZVAJANJE SPREJETIH
PROGRAMOV IN ZA VSKLAJENOST GIBANJ SKUPNE PORABE Z DOSEŽENIMI REZULTATI V GOSPODARSTVU.
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI BODO V POVEZAVI
Z ZDRUŽENIM DELOM DAJALI PREDLOGE ZA UKREPE
TEKOČE EKONOMSKE POLITIKE IN ZA SISTEMSKE
SPREMEMBE NA ZVEZDI RAVNI, SPROTI PREVERJALI
NJIHOVE UČINKE IN ZAHTEVALI PO POTREBI SPREMEMBE IN DOPOLNITVE. TEKOČE BODO SPREMLJALI
GIBANJA NA PODROČJU GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI, OPOZARJALI NA ODSTOPANJA OD USMERITEV V RESOLUCIJI IN SPREJEMALI DODATNE UKRE?E V SVOJI PRISTOJNOSTI.
NALOGE EKONOMSKE .POLITIKE, DOGOVORJENE S
TO RESOLUCIJO BODO OB UPOŠTEVANJU SVOJIH RAZVOJNIH SPECIFIČNOSTI IZVAJALE TUDI OBČINE, ZLASTI NA PODROČJU INVESTICIJ, ZAPOSLOVANJA, NA
PODROČJU TRŽIŠČA IN CEN TER NA PODROČJU DRUZBENIH DEJAVNOSTI.
V URESNIČEVANJU ZACRTANIH USMERITEV SE BODO AKTIVNO VKLJUČILE TUDI DRUŽBENOPOLITIČNE
IN DRUGE ORGANIZACIJE.
ZAVOD SRS ZA STATISTIKO IN SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA MORATA PRAVOČASNO ZAGOTOVITI USTREZNE PODATKE ZA SPREMLJANJE IZVRŠEVA,
NJA CILJEV IN NALOG IZ TE RESOLUCIJE.
IZVRŠNI SVET SKPŠČINE SR SLOVENIJE BO SKUPŠČINI SR SLOVENIJE POROČAL O IZVAJANJU CILJEV
IN NALOG IZ RESOLUCIJE NA PODLAGI PODATKOV ZA
PRVE TRI MESECE V MAJU 1976 IN NA PODLAGI PODATKOV ZA PET MESECEV IN OCENE ZA PRVO POLLETJE V JULIJU 1976; V OKTOBRU 1976 PA BO PREDLOŽIL
KOMPLEKSNO OCENO IZVAJANJA RESOLUCIJE ZA LETO
1976 IN OSNUTEK RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH V LETU 1977.

Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o starostnem
zavarovanju kmetov (ESA 346)
UVOD
Zbor združenega dela in
zbor občim
skupščine SR
Slovenije sta na svojih sejah dne 8. 10. 1975 sprejela
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o starostnem
zavarovanju
kmetov, ki ga je skupščini
predložil izvršni svet.
Bistvo predlaganih sprememb in dopolnitev, ki naj
bi jih uveljavili z letom 1976,
je uresničevanje novih ustavnih odnosov tudi na tem
področju: krepitev samoupravljanja; o družbeni solidarnosti, ki se je doslej izražala preko proračunov
družbenopolitičnih skupnosti,
naj bi v bodoče odločalo
združeno delo v okviru zagotavljanja sredstev za skupno porabo; nov sistem oblikovanja pokojnine naj zagotovi večjo socialno varnost upokojenih kmetov.
I. SOLIDARNOSTNA UDELEŽBA DELOVNIH LJUDI
Najpomembnejša vsebina
taiko osnutka kot predloga
zakona je solidarnostna udeležba delavcev in drugih delovnih ljudi v pokrivanju dela izdatkov starostnega zavarovanja kmetov.
Ta solidarnostna udeležba
je bila tudi središče razprav
in deležna največje pozornosti ter podpore. To je tudi razumljivo, saj je konferenca zveze komunistov Slovenije že na 2. seji junija
1970 zavzela stališče, da je
treba uresničiti osnovno starostno zavarovanje, ki naj
ob finančnem sodelovanju
samih kmetov in družbe prispeva k zagotovitvi socialne
varnosti ostarelih kmetov.
To stališče je bilo tudi uveljavljeno v sedanjem zakonu
tako, da družba s svojo finančno udeležbo pokriva eno
polovico izdatkov tega zavarovanja, drugo polovico pa
sami kmetje po načelih vzajemnosti ih solidarnosti.
1. Način uresničevanja udeležbe
Po sedaj veljavnem zakonu
se
solidarnostna udeležba
družbe uresničuje preko
družbenopolitičnih skupnosti,
oziroma njihovih proračunov, torej prek splošne porabe, s tem pa prek davkov
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in drugih dohodkov družbenopolitičnih skupnosti. Sedaj
država (republika in občine)
ureja to udeležbo in njen
obseg.
Po predlogu zakona solidarnostna udeležba preneha
biti predmet proračuna družbenopolitičnih skupnosti in
postane predmet odločanja
delavcev in drugih delovnih
ljudi; pri uresničevanju te
udeležbe , pa skupnost starostnega zavarovanja kmetov in
skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja sodelujeta pri izvajanju skupnih nalog.
Sredstva za solidarnostno
udeležbo prispevajo delavci
in drugi delovni ljudje s
prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, iz sredstev drugih organizacij in delovnih
skupnosti ter iz sredstev občanov, ki z osebnim delom z
lastnimi sredstvi opravljajo
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in se jim ugotavlja dohodek.
Omenjena sprememba v
bistvu ne pomeni nove obremenitve za združeno delo oz.
nove obremenitve dohodka
TOZD, temveč predvsem drugačen način te obremenitve.
Združeno delo je bilo že doslej — vse do uvedbe tega
zavarovanja v letu 1972 —
in ostane tudi še naprej glavni nosilec bremena te solidarnostne udeležbe. V tem
ni spremembe. Razlika je v
naslednjem: doslej je združeno delo zagotavljalo potrebna proračunska sredstva
v glavnem preko davka iz
dohodka, poslej pa neposredno preko prispevka iz
dohodka. Predloženi predlog
zakona olajšuje to spremembo s tem, da uzakonjuje prispevek iz dohodka kot vir
sredstev za združevanje za
solidarnostno udeležbo. Osnove za plačilo prispevka pa
bodo urejene v zakonu, ki
določa osnove in način obračunavanja in plačevanja
prispevkov za financiranje
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih. dejavnosti.
Upoštevane so pripombe k
osnutku zakona, ki so se nanašale na način uresničevanja solidarnostne udeležbe.
Po predlogu zakona bosta
obe skupnosti — skupnost

t ,
starostnega zavarovanja kmetov ter skupnost pokojninskega to invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji —
enakopravno sodelovali v pripravljanju programa dejavnosti skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov, predloga
solidarnostne udeležbe ter
pri organizaciji razprave to
sprejemanju odločitev kmetov in delovnih ljudi o solidarnosti.
2. Obseg solidarnostne udeležbe združenega dela
Po sedaj veljavnem zakonu
krijejo
družbenopolitične
skupnosti polovico letnih izdatkov, od tega republika '/3,
vse občane skupaj pa preostalo '/3Po predlogu se obseg solidarnostne udeležbe določi v
okviru splošne bilance sredstev v SR Sloveniji v skladu
z družbenim planom in resolucijo v družbenoekonomski
politiki. Skupščina skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji pa določi prispevno
stopnjo po poprejšnji obravnavi med delavci, kmeti
to drugimi delovnimi ljudmi
v samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Dosedanje razprave o ravni
solidarnosti so izhajale iz
tega, da je za nadaljnji razvoj obveznega starostnega
zavarovanja kmetov nujno,
da se ohrani vsaj dosedanja
raven solidarnosti (kritje polovice izdatkov zavarovanja)
v skladu z ekonomskimi možnostmi združenega dela in samih kmetov pa bo treba vsako leto določiti konkreten
obseg solidarnosti. Naj posebej poudarimo, da je v
perspektivi to zavarovanje
treba graditi na novih družbenoekonomskih odnosih na
vasi ter na minulem delu
kmečkih proizvajalcev in na
samoupravnem urejanju pravic in obveznosti tudi teh zavarovancev v okviru samoupravne interesne skupnosti
pokojninskega zavarovanja,
v kateri uresničujejo svoje
interese in potrebe tudi drugi delovni ljudje.
3. Funkcija solidarnostne udeležbe
Punkcijo te udeležbe je
opredelila že konferenca ZKS
na 2. seji junija 1970, ko je
ugotovila potrefoo po družbeni udeležbi. Ugotovila je, da
obstojajo' občutne socialne
razlike, tMco med kmečkim
to nekmečkim prebivalstvom,
kot tudi med kmeti samimi.

Finančna udeležba družbene
skupnosti naj
prispeva k
razrešitvi socialnih razmer
na vasi in krepitev socialne
varnosti kmečkega prebivalstva, kar je eden izmed pogojev za družbeno-ekonomski napredek kmetijstva.
V skladu s tem stališčem
tudi sedaj veljavni zakon
uzakonja funkcijo te udeležbe v enakem smislu.
Proračunski prispevek republike ima dve funkciji:
— manjši del ima ekonomsko funkcijo: znižuje obremenitev kmetov nasploh za
starostno zavarovanje (zaradi te udeležbe je prispevek t
vseh kmetov nižji kot bi bil
sicer;
— glavni del pa gre samo
v korist socialno ogroženih,
ima torej socialno funkcijo:
starostno pokojnino zagotoviti tudi tistim, ki niso zmožni prispevati toliko kot ekonomsko močnejši. Ti prispevajo le toliko, kot so glede
na svoj ekonomsiki položaj
še zmožni plačati ali pa
sploh nič. To se kaže v obliki »odpisov« tem zavarovancem; dohodke, ki izpadejo
zaradi teh odpisov, se pri
kritju izdatkov nadomesti s
prispevkom republike.
Proračunski prispevki občin pa imajo v celoti socialno
funkcijo: krijejo odpise, kolikor niso kriti z republiškim prispevkom, in prispevke, ki jih od kmetov ni
mogoče izterjati.
S solidarnostno udeležbo
delovnih ljiudi, ki temelji na
minulem delu kmetov, delavci in drugi delovni ljudje
prispevajo za zagotovitev socialne varnosti kmetov, zlasti še socialno šibkih kmetov-zavaTovancev.
II. DOLOČANJE ZNESKA
POKOJNINE
Način, kako se določi
znesek pokojnine, je po predlogu zakona v temelju drugačen, kot ga določa sedaj
veljavni zakon. Ob začetku
izplačevanja pokojnin je pokojnina — opredeljena v samem zakonu — znašala 250
din, od 1. julija 1974 pa znaša 300 din. Zakon namreč
določa, da skupnost in skupščina SR Slovenije sporazumno lahko zvišata v zakonu zapisani znesek.
1. Kako se določi asnesek pokojnine?
Predlog zakona uivaja drugačen način določanja zneska

/

pokojnine kot sedaj veljavni
zakon. Po predlogu zakona
pokojnina znaša 30 % mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz preteklega leta po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, v skladu z družbenim planom in resolucijo
o družbenoekonomski politiki ter v okviru splošne bilance sredstev v SR Sloveniji
pa skupnost lahko določi tudi višji odstotek ali višji znesek pokojnine.
Mejni znesek vsako leto določa skupščina skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja zlasti v skladu
z gibanjem življenjskih strošikov oz. osebnih dohodkov
aktivnih zavarovancev. Čemu
rabi mejni znesek? Ce je pokojnina, odmerjena glede na
pokojninsko dobo in osebni
dohodek zavarovanca in valorizirana, nižja od mejnega
zneska, potem pripada upokojencu s 35 oz. 30 leti pokojninske dobe toliko, kot
znaša mejni znesek (razlika
med pokojnino in mejnim
zneskom je varstveni dodatek). Mejni znesek od 1. 1.
1975 znaša 1-358 din. Starostna i pokojnina kmetov v letu
1976 bi bila torej 30 % od
1.358 din, torej 407,40 — zaokroženo navzgor 410 din, kar
je 110 din oziroma 36,7 % več
kot v letu 1975.
Predlagatelj se je — ne
glede na pripombe, dane v
razpravi o osnutku zakona,
naj bo podlaga za izračun
pokojnine poprečni osebni
dohodek na zaposlenega, češ
naj se pokojnina ravna po
gibanju osebnih dohodkov
aktivnih delavcev — odločil
za predlagano rešitev iz naslednjih razlogov:
— če se vzame odstotek
od poprečnega OD, je ta odstotek veliko nižji (12%) kot
odstotek od mejnega zneska
(30 %), čeprav ostane znesek pokojnine v glavnem v
obeh primerih isti. Tudi poprečna starostna pokojnina
po predpisih o pokojninskoinvalidskem zavarovanju se
giblje na ravni cca 65 % od
OD. Toda to je zgolj statističen podatek, ki naj šele
pokaže, v kakšnem razmerju
so pokojnine v poprečju do
OD; pa še to širokemu krogu upokojencev ni znano. Zaradi tega bi sprejem OD za
osnovo povzročil negodovanje, češ kako nizek je znesek pokojnine, čeprav zaradi večje obremenitve financerjev višjega znesika ekonomsko ne zmoremo;

— tudi po predpisih o pokojninsko-tovalidskem zavarovanju se pokojnina ne določa v razmerju do poprečnega OD. Res je, da se ob
vsakoletni valorizaciji pokojnin upošteva tudi razmerje
pokojnin do osebnih dohodkov, toda bolj kot kriterij za
določitev obsega valorizacije.
Valorizacija starostne pokojnine kmetov pa je že avtomatično zajeta v osnovi, od
katere se določa znesek pokojnine;
— mejni znesek je v pokojninsko-invalidskem zavarovanju varstveni ukrep, ki
naj upokojencu zagotavlja
minimalne pokojninske prejemke. Tudi starostna pokojnina po tem zakonu je še
vedno samo minimalna socialna varnost, ne pa prava
pokojnina. Zato je bolj primemo, če se kot osnova za
izračun starostne pokojnine
vzame tista osnova, ki naj v
pokojninsko-invalidskem zavarovanju zagotavlja minimalno socialno varnost, to
je mejni znesek;
— mejni znesek je znan
že koncem leta, tako da se s
prvim mesecem naslednjega
leta lahko po njem že določi znesek starostne pokojnine kmetov. Poprečni OD
pa je znan šele v tekočem letu za preteklo leto, kar povzroča motnje pri izplačevanju in določanju zneska pokojnine v tekočem letu;
— dejstvo, da dejanski poprečni OD za leto 1975 ne bo
znan do sprejema zakona,
povzroča, da so budi kvantifikacije, ki naj bodo podlaga za točno opredelitev odstotka od OD netočne oz.
globalne. Po resoluciji naj
bi neto poprečni OD v letu
1975 na zaposlenega znašal
3.500 din, oceojuije pa se, da
bo nekoliko višji.
Valorizacija zneska pokojnine
Ker pokojnina znaša določen odstotek od osnove —
mejni znesek, ki se vsako
leto prilagaja tudi gibanju
življenjskih stroškov, se avtomatično tudi znesek pokojnine usklajuje z gibanjem
življenjskih stroškov oz. z
nominalnim OD. Zaradi tega
niso več v zalkonu potrebne
posebne določbe o zvišanju
zneska pokojnine, ki jih vsebuje sedaj veljavni zakon.
Predlog zakona določa samo
minimum pokojnine, hkrati
pa nakaziuije možnosti, da se
ta znesek še poveča v skladu

z družbenim planom in resolucijo o družbenoekonomski politiki.
2. Finančna kvantifikacija nove ureditve
Predlog zakona upošteva
stališča, izražena v razpravi,
naj bi r letu 1976 pokojnina
znašala 410 din. Ta okolnost
ima pri sedanjem številu
uživalcev (skupnost ga ocenjuje za leto 1976 na 40.313)
za posledico večje izdatke
kot v letu 1975 (skupnost
ocenjuje za leto 1976 izdatke
na 204,4 milijona din — brez
pokojnin in varstvenega dodatka za kmete-borce; po finančnem načrtu skupnosti
so za leto 1975 predvideni izdatki 133,2 milijona din).' Zaradi zvišanega zneska pokojnine po predlogu zakona bodo torej v letu 1976 stroški
za cca 71,2 milijona din ali
53,45 % večji kot v letu 1975.
Vsako leto pa se bodo ti izdatki avtomatsko povečali za
toliko, kolikor se bo povečal znesek pokojnine zaradi
življenjskih stroškov (zaradi
povečanja mejnega zneska).
Ce bo pa določen tudi višji
odstotek ali višji znesek pokojnine, se bodo izdatki povečali še iz tega razloga.
III. PREDPISOVANJE OBVEZNOSTI KMETOV-ZAVAROVANCEV
Predlog zakona prinaša pomembne spremembe tudi na
tem področju. Sedaj je v zakonu zelo natančno in konkretno določeno, kako se določa (predpiše) obveznosti
kmetov-zavarovancev do sklada tega zavarovanja, to je
prispevek za starostno zavarovanje kmetov. Ta zakon
določa, koliko znaša prispevek v pavšalu, koliko prispevek v odstotku od odmerne osnove (od katastrskega dohodka). Predlog zakona na tem področju prinaša veliko sprostitev, ali
drugače rečeno — ureditev
tega področja prepušča skup
nosti.
Na tem področju predlog
zakona še vedno ureja odmemo osnovo (sedanja določba o tem ostane še naprej v veljavi).
Organi za odmero in pobiranje prispevka (strokovna
služba). Sedaj po zakonu občinske davčne uprave odmerjajo prispevke zavarovancem
in od njih pobirajo in izterjujejo te prispevke; to pa
po postopku za odmero in

pobiranje davkov in obenem
z davki. Po predlogu zakona naj bi skupnost določila organe in postopek za odmero in plačevanje ter pobiranje prispevkov od zavarovancev. Ugotovljeno je, da
skupnost te svoje obveznosti
v letu 1976 še ne more izpolniti. Glede na to naj bi
po predlogu zakona v letu
1976 te naloge še vedno opravljale občinske davčne uprave po istem postopku kot
doslej.
IV. ODPISOVANJE PRISPEVKOV
Kot je že povedano, se ia
solidarnostne udeležbe združenega dela krijejo predvsem
odpise socialno šibkim zavarovancem.
Tu pa obravnavamo vzroke in merila ter organe ia
postopek za odpisovanje.
Vzroki in merila za odpisovanje
Danes zaikon določa okolnosti, zaradi katerih se socialno šibkim zavarovancem
lahko odpiše ded prispevka
ali zavarovanca v celoti oprosti plačila prispevka. Zaradi tega odpisa izpadle dohodke nadomesti solidarnostna udeležba združenega deda.
Po predlogu
zakona te
okoliščine določi skupnost
sama.
Organi In postopek za odpisovanje
Po zakonu sedaj posebne
občinske komisije ugotavljajo, koliko so zavarovanci
zmožni' plačati (»dolžni znesek«), s tem pa ugotavljajo
utemeljenost in obseg odpisa, ki se krije iz solidarnostne udeležbe.
Po predlogu zakona naj bi
te organe to postopek določila skupnost sama.
Ugotovljeno pa je, da skupnost tega — vsaj v začetku
leta ne bi mogla določiti.
Zato naj bi občinske komisije začasno še naprej opravljale to nalogo.
V. OBRAČUN OBVEZNOSTI
Posebna značilnost sedanjega sistema financiranja je
v tem, da financerji (kmetje in družbenopolitične skupnosti) svoje prispevke kot
dohodke skupnosti, plačujejo
v tekočem letu za izdatke
naslednjega leta (torej vnaprej — anticipativno).
Posledica te anticipativnosti je, da v nobenem tekočem letu ni možno izdelaitl
obračuna obveznosti financerjev, ker se v dohodkih
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določenega leta prepletajo
dohodki preteklega in tekočega leta in to za izdatke
tekočega in naslednjega leta.
Po predlogu zakona ta. anticipativnost s 1.1. 1976 preneha. Ta okolnost pa omogoča izdelati obračun obveznosti med skupnostjo in
družbenopolitičnimi skupnostmi za obdobje 1972—1975
in s tem ugotovitev, koliko
so posamezni
financerji
(kmetje, republika in občine) v tem obdobju plačali. Financerji pa so dolžni pokrivati dejanske izdatke.
Za obdobje
1972—1975 bo
mogoče realizirane izdatke
ugotoviti šele v začetku leta 1976. Realizirani izdatki
pa so že po dosedanjih ugotovitvah večji, kot so bili planirani v finančnih načrtih,
po katerih so financerji izpolnjevali svoje obveznosti.
Obračun obveznosti je potreben tudi zaradi tega, ker
s 1. 1. 1976 solidarnostno
udeležbo prevzame združeno
delo; dosedanje obveznosti
pa poravnajo dosedanji sofinancerji (republika in občine). Glede na vse to predlog
zakona zavezuje skupnost, da
Izdela obračun obveznosti za
obdobje 1972—1975. Republiko in občine pa zavezuje, da
poravnajo obveznosti, ki bodo izhajale iz obveznosti po
obračunu. Ocenjujemo, da bo
obračun pokazal obveznosti
republike v višini 17 milijonov din, občin pa cca 25 milijonov din.
VI. ORGANIZACIJA SAMOUPRAVE
Predlog zakona spreminja
oziroma dopolnjuje sedanje

določbe o skupnosti, da bi
njena organizacija in delovanje bila v skladu z novimi
ustavnimi načeli.
Predlog zakona določa, da
je tudi dejavnost te . skupnosti
dejavnost posebnega družbenega pomena.
VII. OBVEZNOSTI REPUBLIKE DO KMETOV-BORCEV NESPREMENJENE
Predlog zakona ne spreminja določb sedanjega zakona,
ki ureja pravice kmetov-borcev (pokojnina pri nižji starosti in pravico do varstvenega dodatka kmetov-borcev,
ki so socialno ogroženi). S
tem zakonom sedaj priznava
določene pravice kmetomborcem, zavarovanim v starostnem zavarovanju kmetov.
Te ugodnosti oziroma iz
teh ugodnosti izvirajoče zidatlke po zakonu v celoti pokriva, republiški proračun.
Po ocenah skupnosti bodo
izdatki iz tega naslova, ki jih
bo morala kriti republika, v
letu znašali cca 43,4 milijona
din (za pokojnine 7,4 milijona, za varstveni dodatek pa
36 milijonov din).
♦ * *
Predlog zakona temelji na
predpostavki, naj bi revizijo
sistema opravili v dveh etapah. To izhodišče je bilo v
dosedanji razpravi podprto.
Predlog zakona predstavlja
prvo etapo, v drugi pa naj
bi reševali še druga vprašanja, zlasti vprašanje razširitve kroga zavarovancev, kar
se bo reševalo že na samoupravni podlagi.

Predlog za izdajo zakona o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka TOZD
v letu 1976 (ESA 420)
S tem predlogom za izdajo
zakona se v skladu s sistemskih zakonom o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela določajo
davčna stopnja ter odbitne
postavke in olajšave za republiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976.
Davčna stopnja je odvisna
od obsega sredstev, ki bi jih
bilo treba zbrati iz tega vira
za republiški proračun za leto 1976.
Stopnjo za davek je torej
mogoče opredeliti šele tak2S

rat, ko bodo znani osnovni
elementi republiškega proračuna za leto 1976. Ti elementi pa zaenkrat še niso znani,
pri čemer je osnovna odprta
postavka obveznost SR Slovenije do federacije (kotizacija) ter učinek »čiščenja«
proračuna oziroma prenosa
nalog in sredstev iz splošne
porabe v skupno porabo, zato bo mogoče to stopnjo določiti šele pozneje v postop
ku sprejemanja zakona.
Dosedanjo
višino bruto
osebnih dohodkov kot odbitno postavko je treba s tem

zakonom za leto 1976 ustrezno povečati, in sicer v skladu. z gibanji osebnega dohodka, ki bodo predvidena
v resoluciji za leto 1976.
Ena najpomembnejših odbitnih postavk so zakonske
obveznosti — prispevki iz dohodka za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih de
javnosti. Ti prispevki se po
dosedanji praksi upoštevajo
kot odbitna postavka v višini oziroma po stopnjah, ki
so za te prispevke predvidene v družbenem dogovoru o
skupni porabi za posajnezno
leto. Ker v osnutku družbenega dogovora za leto 1976
ti prispevki še niso opredeljeni, jih zaenkrat tudi^ ni
mogoče predvideti
v tem
predlogu in bo treba to vprašanje urediti pozneje.
Za odbitne postavke — prispevek za stanovanjsko graditev in prispevek za uporabo
mestnega zemljišča predlagamo, da se upoštevajo v višini, ki je predvidena v zakonu za leto 1975.
Izdatki, ki imajo značaj
osebnih prejemkov,
razen
osebnih dohodkov, naj bi se
upoštevali v višini, kot bo
opredeljena s sindikalno listo in družbenim dogovorom
za leto 1976.
Prav tako naj bi se sred
stva za regres za letni dopust upoštevalo* kot odbitno
postavko v višini, ki jo bo

predvidela sindikalna lista
oziroma družbeni dogovor za
leto 1976.
Po predlogih, ki jih za obseg sredstev zveznega proračuna za leto 1976 pripravljajo zvezni organi, je mogoče
predvidevati, da se bo obveznost SR Slovenije do zveznega proračuna (kotizacija)
v letu 1976 občutno povečala.
Eden iz osnovnih virov, ki
naj bi pokril te povečane obveznosti, bo predvidoma tudi
davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela.
čeprav kvantifikacija potrebnih sredstev za ta namen zaenkrat še ni jasna,
bo treba glede obračunavanja davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela za leto 1976 po mnenju
predlagatelja temeljito pretresti vse dosedanje posebne
odbitne postavke
oziroma
olajšave.
Zato bo treba v razpravi o
tem dokumentu ponovno preučiti te postavke in olajšave,
ki so v letošnjem zakonu
predvidene v členih 8. — 14.,
in se opredeliti, ali bo in v
kakšni višini bo posamezna
takšna odbitna postavka oziroma olajšava upoštevana tudi v letu 1976.
Kvantifikacije ter analiza
o devetmesečnem o bradunu
davka iz dohodka TOZD za
leto 1975 bo predložena, čim
bodo podatki mehanografsko
obdelani.

Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku
iz dohodka TOZD (ESA 421)
1.
Po obstoječem sistemu plačevanje davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela so zavezanci za
ta davek temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva, ki imajo sedež na območju SR Slovenije. V skladu s tem načelom plačujejo davek po republiškem zakonu iz vsega
dohodka tudi tiste temeljne
organizacije združenega dela,
ki imajo sedež na območju
SR Slovenije, pa trajno
opravljajo svojo dejavnost in
dosegajo dohodek tudi na
območju drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin.
Po drugi strani pa takšnega
davka pri nas ne plačujejo
temeljne.organizacije združe-.

nega dela iz drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin, ki trajno opravljajo
svojo dejavnost tudi v SR
Sloveniji.
Zvezni zakon o uporabi
predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni
na področju davkov, prispevkov in taks (Uradni list
SFRJ, št. 36/75 — v nadaljnjem besedilu: kolizijski zakon), ki je bil sprejet sredi
letošnjega leta, prinaša glede navedene opredelitve davčnega zavezanca spremembe,
s katerimi je treba uskladiti republiške davčne predpise.
2.
Glede plačevanja davkov iz
dohodka temeljne organizaci-

je združenega dela je v
prvem odstavku 266. člena
zvezne ustave postavljeno načelo, da se ti davki plačujejo po predpisih in v korist
družbeno politične skupnosti, na katerem območju temeljna organizacija združenega dela trajno opravlja
svojo dejavnost. Pojma trajno opravljanje dejavnosti
ustava ne opredeljuje, pač
pa je to urejeno z zveznim
kolizijskim zakonom.
Kolizijski zakon postavlja
načelo, da mora temeljna
organizacija združenega dela,
ki trajno opravlja dejavnost
na območju več republik oziroma avtonomnih pokrajin,
glede davkov iz njenega dohodka uporabljati predpise,
ki veljajo na območju vsake republike oziroma avtonomne pokrajine, na katerem
območju temeljna organizacija združenega dela trajno
opravlja dejavnost. S trajnim opravljanjem dejavnosti
temeljne organizacije združenega dela pa je po kolizijskem zakonu mišljeno opravljanje dejavnosti na območju ene republike oziroma
avtonomne pokrajine, ki traja nepretrgoma najmanj šest
mesecev, kakor tudi opravljanje sezonske dejavnosti,
ki traja najmanj tri mesece oziroma tudi manj kot
tri mesece, če se enaka sezonska dejavnost opravlja
vsako leto v istem kraju in
na območju iste republike
oziroma avtonomne pokrajine.
Za kraj, kjer temeljna organizacija trajno opravlja
svojo dejavnost, se torej po
kolizijskem zakonu ne šteje
sedež temeljne organizacije,
temveč vsak kraj, kjer ta
organizacija določen čas
opravlja svojo dejavnost.
3.
V
V skladu z navedenimi načeli kolizijskega zakona je
treba v republiškem zakonu
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela urediti naslednja tri
vprašanja:
a) Kot davčnega zavezanca
je treba opredeliti tudi temeljne organizacije združenega dela, ki imajo sedež
na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v SR Sloveniji
trajno opravljajo svojo dejavnost. Pri tem je treba pojem trajnega opravljanja dejavnosti razumeti tako, kot

ga opredeljuje kolizijski zakon. Nevede temeljne organizacije združenega dela z
območja drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin
pa so po našem zakonu davčni zavezanci le glede tistega
dela dohodka, ki ga dosežejo z opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije.
b) Temeljne organizacije
združenega dela z območja
drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin, ki tudi pri
nas trajno opravljajo dejavnost, morajo po kolizijskem
zakonu glede tistega dela dohodka, ki ga dosežejo z
opravljanjem dejavnosti v
SR Sloveniji, uporabljati naše predpise. Da bi bila uporaba naših predpisov neposredno izvedljiva, je treba
najprej opredeliti, kako se
ugotavlja del dohodka, ki je
v takem primeru dosežen na
območju SR Slovenije.
Za takšno ugotavljanje dela dohodka postavlja kolizijski zakon naslednje splošno
načelo: če ima temeljna organizacija združenega dela v
svojem knjigovodstvu podatke za obračunavanje celotnega dohodlka in dohodka za del dejavnosti, ki
jo trajno opravlja na območju posamezne republike oziroma avtonomne pokrajine,
lahko podatke za obračunavanje davka ugotovi na podlagi obračunanega dohodka,
doseženega na območju te
republike oziroma avtonomne pokrajine. Če torej vodi
temeljna organizacija združenega dela za območje druge republike oziroma avtonomne pokrajine posebno
knjigovodstvo za del dejavnosti, ki ga opravlja v SR
Sloveniji, potem ugotavlja
dohodek, dosežen na območju SR Slovenije, po teh podatkih. če pa temeljna organizacija združenega dela
takih podatkov nima, potem
po kolizijskem zakonu obračunava davek na podlagi dela dohodka, ki je sorazmeren deležu izplačanih osebnih dohodkov delavcev, ki
opravljajo dejavnost na območju takšne republike oziroma pokrajine, v skupnem
znesku izplačanih osebnih dohodkov v temeljni organizaciji združenega dela v obdobju za katero se ugotavlja dohodek.
Ko se na tak način ugotovi
del dohodka, ki je dosežen
na območju posamezne republike oziroma pokrajine,

se davek iz tega dela dohodka obračuna po predpisih republik oziroma avtonomne pokrajine, kjer je bil
dohodek dosežen.
Glede na to, da je navedeno načelo jasno opredeljeno v kolizijskem zakonu, ga
predlog novele republiškega
zakona ponovno ne opredeljuje, temveč se neposredno
sklicuje na kolizijski zakon.
c) Temeljne organizacije
združenega dela z območja
SR Slovenije, ki trajno opravljajo dejavnost tudi na območju drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin,
bodo v smislu kolizijskega
zakona od dela dohodka, doseženega v drugih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, plačevale davek v
teh republikah oziroma avtonomnih pokrajinah po tamkajšnjih predpisih. Da ne bi
bil tak del dohodka dvakrat
obdavčen (v drugi republiki oziroma avtonomni po-/
krajini in pri nas), je treba v republiškem zakonu določiti, da se davek po naših predpisih plačuje le od
tistega dela dohodka, ki ga je
temeljna organizacija združenega dela dosegla z opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije. Tak del
dohodka pa se ugotavlja na
način, ki je določen s kolizijskim zakonom.
4.
Vsa navedena vprašanja, ki
jih vsebuje ta zakonski predlog, so v neposredni zvezi s
kolizijskim zakonom. Poleg
tega pa se s tem predlogom odpravlja tudi neskladnost med določbo prvega odstavka 8. člena sedanjega zakona o tako imenovanem
skupnem obračunu davka in
novimi zveznimi predpisi o
knjigovodstvu in ugotavljanju dohodka. V citiranem
členu sedanjega republiškega
zakona je postavljeno načelo, da lahko temeljne organizacije združenega dela v
sestavi delovne organizacije
oziroma sestavljene organizacije združenega dela s samoupravnim sporazumom o
združevanju določijo, da obračunavajo davek za delovno organizacijo kot celoto.
Takšno rešitev so omogočili zvezni predpisi o ugotavljanju in delitvi celotnega dohodka in dohodka ter o knjigovodstvu organizacij združenega dela, ki so veljali ob
uveljavitvi republiškega zakona o davku iz dohodka.

Z letošnjo novelo zakona o
ugotavljanju in obračunavanju celotnega dohodka in dohodka temeljnih organizacij
združenega dela (Uradni list
SFRJ, št. 22/75) in zakona
o knjigovodstvu organizacij
združenega dela (Uradni list
SFRJ, št. 32/75) pa je takšna možnost odpravljena, saj
mora vsaka temeljna organizacija voditi svoje knjigovodstvo ter sama ugotavljati in obračunavati svoj celotni dohodek in dohodek.
V skladu z navedenimi predpisi mora torej vsaka temeljna organizacija združenega dela tudi sama obračunavati davek iz dohodka, zato se predlaga da se črtajo
določbe prvega odstavka 8.
člena sedanjega zakona, ki
dopuščajo drugačno rešitev.
5.
Poleg navedenih vprašanj
se je s predlogom zakona
določal tudi drugačen obseg
amortizacije, ki se upošteva
kot odbitna postavka pri določanju davčne osnove. Po
sedanjem zakonu se pri ugotavljanju davčne osnove od
celotnega dohodka odšteje
dejansko obračunana amortizacija, vendar največ do višine, ki za 75 odstotkov presega amortizacijo, izračunano po predpisanih stopnjah
(minimalnih).
S sprejetjem zveznega zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list
SFRJ, št. 32/75) in odloka
o koeficentih za revalorizacijo gradbenih objektov in
opreme družbenih sredstev
na dan 31. 12. 1975 (Uradni
list SFRJ, št. 52/75 se bo v
letu 1976 bistveno povečala
minimalna amortizacija. Ocenjuje se, da bodo učinki revalorizacijskih količnikov povzročili, da bo višina minimalne obračunane amortizacije približno za 80 odstotkov večja kot doslej. Izhajajoč iz teh učinkov, odpade
potreba, da bi odbitno postavko obračunane amortizacije povečali nad minimalno,
ker bo predpisana v glavnem pokrila dosedanjo obračunano amortizacijo povečano za 75 odstotkov.
Ker bo revalorizacija osnovnih sredstev vplivala na
povečanje amortizacije šele
v letu 1976, bo tudi spremenjena odbitna postavka
obračunane amortisacije veljala šele v naslednjem letu.

6.
Predlagane novosti v sistemu obračunavanja davka
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ne
bodo bistveno vplivale na obseg tega davka. Priliv tega
davka bi bil po eni strani
manjši — glede na dohodek,
ki ga naše temeljne organizacije združenega dela dosegajo z dejavnostjo v drugih
republikah oziroma avtonomnih pokrajinah, po drugi
strani pa večje — glede na
dohodek, ki ga temeljne organizacije združenega dela z
območja drugih repuiblik oziroma avtonomnih pokrajin
dosegajo pri nas. Po grobih
ocenah je mogoče računati,
da se bodo navedeni učinki
približno izenačili, kar bo
podrobneje proučeno ob pripravi zakona o davčnem instrumentariju za leto 1976.
7.
Med republikama in pokrajinami že nekaj časa poteka
jo razgovori o določitvi enotnih temeljnih načel o davčni politiki na področju dav-

ka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela.
Sedanja praksa namreč kaže, da so temeljni elementi
tega davka (davčni zavezar
nec, davčna osnova in po
dobno) v obstoječih republiških in pokrajinskih predpisih v bistvenih vprašanjih
povsem različno urejeni. Ko
bo omenjeni medrepubliški
dogovor o enotnih načelih
davčne politike dosežen, bo
treba naš sedanji sistem z
njim ustrezno uskladiti.

Po določbah kolizijskega
zakona se njegova načela glede uporabe davčnih predpisov republik in avtonomnih
pokrajin za primere, ko temeljna organizacija združene
ga dela trajno opravlja dejavnost na območju več republik oziroma avtonomnih
pokrajin, uporabljajo za čas
od 1. 1. 1975. Zato je tudi v
tem zakonskem predlogu
predvideno, da se ' njegove
določbe, ki se nanašajo na
vprašanja iz kolizijskega zakona, uporabljajo že pri obračunu davka za leto 1975.

Predlog zakona o posebni ureditvi
revalorizacije določenih družbenih
sredstev (ESA 426)
Zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list
SFRJ, št. 32/75) določa, da
se osnovna sredstva in stvari, ki sestavljajo sredstva
skupne porabe, revalorizirajo na dan 31. 12. 1975. Z 10.
členom tega zakona pa je
dana, repulbliki možnost, da
sama predpiše način revalorizacije gozdov, stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, če pa teh republiških predpisov ni, potem se revalorizacija gozdov
in stanovanjskih hiš ter stanovanj v družbeni lastnini
izvrši po določilih zveznega
zakona.
Gozdovi v družbeni lastnini so bili proglašeni za osnovna sredstva 1. 1965 s temeljnim zakonom o gozdovih
(Uradni list SFRJ, št. 26/65),
Bnaika določba je bila povzeta 1. 1967 v eni od sprememb in dopolnitev zakona
o sredstvih delovnih organizacij (Uradni list SFRJ, §t.
1/67), tako, da so bili goadiovi izenačeni z vsemi dmuL3

gimi osnovnimi sredstvi. Na
enak način kot v drugih organizacijah združenega dela
se je obračunavala amortizacija (zakon o amortizaciji
osnovnih sredstev delovnih
organizacij — Uradni list
SFRJ, št. 29/66). Tako se je
obračunavala amortizacija od
vrednosti gozdov, ki je bila
ugotovljena po metodologiji
iz zveznega pravilnika o ugotavljanju vrednosti gozdov,
(Uradni list SFRJ,' št. 35/65).
Z republiškim zaikonom o
gozdovih (Uradni list SRS,
št. 16-135/74) pa je amortizacijo nadomestil prispevek
za biološka vlaganja, ki se
oblikuje od vrednosti vsakoletnih posekov lesa v gozdovih in ki je potrebna za zagotovitev obveznih gozdnogojitvenih del, ki so določena v gozdno gospodarskih
načrtih. S tem je postala
nabavna vrednost gozdov
brez praktične vrednosti, poleg dejstva, da je bila izračunana po zveznem pravilniku in ni odgovarjala dejanski vrednosti gozdov. Ker
bi bilo revaloriziranje taikih

vrednosti . gozdov brez uporabne vrednosti, je bilo potrebno preiti k načinu evidentiranja gozdov — kot splošne dobrine — simbolično, to
je po vrednosti en dinar za
en ha. Istočasno pa je bilo
potrebno opredeliti vsa vlaganja v obnovo gozdov iz
vseh vrst sredstev (iz prispevka za biološka vlaganja,
iž kreditnih in drugih sredstev) kot stroške, ki bremenijo celotni dohodek in ne
povečujejo nabavne vrednosti gozdov. Nadalje pa je bilo potrebno omogočiti organizacijam združenega dela s
tega področja, da razknjižijo
nabavno vrednost gozdov po
stanju na dan 30. 12. 1975 in
uskladijo evidenčno knjiženje gozdov z vrednostjo 1
dinarja za en ha" gozda.
Opustitev ugotavljanja vrednosti gozdov nima nobenega vpliva na gospodarjenje z
gozdovi niti ne vpliva na razmerja proračunov ali vplačevanja kakršnihkoli drugih
prispevkov, ker so bili gozdovi oproščeni teh dajatev.

S tem, da se raaknjiži nabavna vrednost gozdov na
dan 30. 12. 1975, se revalorizacija gozdov na dan 31. 12.
1975 ne izvrši, ker so gozdovi evidentirani v knjigovodstvu teh organizacij združenega dela le simbolično, povrednosti 1 dinar za 1 ha
gozda.
Ker dogovorjena družbenoekonomska politiika za leto
1976 ne omogoča ustrezno velikega povečanja stanairin, je
revalorizacija stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni
lastnini le ilustrativnega značaja. To pa je osnovni motiv
da se po republiških predpisih
revalorizacija stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini na dan 31.
12. 1975 odloži na kasnejši
termin.
V skladu z določbami 295.
člena poslovnika skupščine
SR Slovenije se predlaga, da
se zakon izda po hitrem postopku spričo navedenih razlogov in dejstva, da je potrebno sprejeti republiški
predpis do 31. 12. 1975.

Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o osnovah
ter načinu obračunavanja
in plačevanja prispevkov
za financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti na področju
družbenih dejavnosti v letu 1975
(ESA 422)
i.
Obveznost plačevanja prispevka za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih
dejavnosti je v skladu z
ustavo opredeljena z zakoni za posamezna področja
družbenih dejavnosti ter z
družbenimi dogovori in samoupravnimi
sporazumi,
sprejetimi na tej podlagi.
Vprašanja osnov ter načina
obračunavanja in plačevanja
navedenih prispevkov pa se
ureja s posebnimi zakoni, ki
se jih po dosedanji praksi
sprejema za posamezno leto.
Zato bo treba tako kot v
letih 1974 in 1975 tak zakon
sprejeti tudi za leto 1976 in
poznejša leta.
Po našem mnenju bi bilo
treba vprašanja osnov ter
načina obračunavanja in plačevanja navedenih prispev-

kov urediti s sistemskim zakonom, ki ne bo opredeljen
le na določeno krajše obdobje. Za sprejetje takšnega
sistemskega zakona pa v sedanjem času še niso podani vsi pogoji, saj v prvi
vrstii še ni sprejet medrepubliški dogovor o enotnih
osnovah politike prispevkov
za samoupravne interesne
skupnosti, prav tako pa še
niso vsi zakoni za posamezna področja družbenih dejavnosti usklajeni z novo
ustavo (n. pr. pokojninsko
zavarovanje). Predvidevamo,
da bodo navedena vprašanja
urejena med letom 1976, tako da bi bito sistemsko rešitev osnov ter načina obračunavanja in plačevanja prispevkov mogoče uveljaviti z
letom 1977. Zato predlagamo,
da se zaenkrat ta problematika za leto 1976 uredi s posebnim zakonom.

Rešitve, ki jih glede osnov ter načina obračunavanja in plačevanja prispevkov določa zakon za leto
1975, so v praksi že preizkušene in zoper nje ni več
jih ugovorov. Tudi osnutek
družbenega dogovora, ki bo
urejal skupno porabo za leto 1975, ne predvideva odmikov od letošnjega sistema.
Zato menimo, da naj bi rešitev, ki velja letos, veljala
smiselno tudi za leto 1976.
Glede na to predlagamo, da
se obstoječi zakon spremeni in dopolni v tem smislu,
da se njegova veljavnost z
ustreznimi popravki (razen
določb o začasnem financiranju) razširi še na leto 1976.
Predloženi zakonski predlog ima tako tri skupine določb. Prva se nanaša na razreširitev režima za leto 1976,
druga na novosti, ki jih je
na to področje vnesel letos
sprejeti zvezni zakon o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju - davkov, prispevkov in taks (Uradni list
SFRJ, št. 36/75 — v nadaljnjem besedilu: kolizijskd zakon), tretja pa na določitev
osnove ter načina plačevanja novega prispevka iz dohodka za solidarnostno udeležbo delavcev in drugih delovnih ljudi pri pokrivanju
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov.
2.
V 266. členu zvezne ustave je postavljeno načelo, po
katerem se prispevki iz dohodka plačujejo po sklepu
in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki temeljni organizaciji združenega
dela ali delavcem te organizacije zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev, za
katere se plačujejo prispevki samoupravni interesni
skupnosti. To načelo je glede temeljnih
organizacij
združenega dela, ki opravljajo dejavnost na območju več
republik oziroma avtonomnih pokrajin, podrobneje izpeljano v kolizijskem zakonu. Le-ta predvideva, da mora temeljna organizacija
združenega dela, ki trajno
opravlja dejavnost na območju več republik oziroma
avtonomnih pokrajin, glede
prispevkov iz njenega dohodka uporabljati sklepe samoupravne interesne skupnosti, ki tej organizaciji ali

njenim delavcem zagotavlja
zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo
storitev, za katere se plačujejo prispevki tej samoupravni skupnosti. S trajnim
opravljanjem dejavnosti temeljne organizacije združenega dela je po kolizijskem
zakonu mišljeno opravljanje
dejavnosti na območju ene
republike oziroma avtonomne pokrajine, ki traja nepretrgoma šest mesecev, kakor tudi opravljanje sezonske dejavnosti, ki traja najmanj tri mesece oziroma
tudi manj kot tri mesece, de
se enaka sezonska dejavnost
opravlja vsako leto v istem
kraju in na območju iste republike oziroma avtonomne
pokrajine. Kot samoupravna
interesna skupnost, ki takšni temeljni organizaciji združenega dela ali njenim delavcem zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov
oziroma uporabo storitev, za
katere se plačujejo prispevki iz dohodka, je v kolizijskem zakonu opredeljena tista samoupravna interesna
skupnost na območju republike oziroma avtonomne pokrajine, na katerem temeljna organizacija združenega
dela , trajno opravlja dejavnost.
Od navedenega načela pa
je v tretjem odstavku 17.
člena kolizijskega zakona postavljena izjema, po kateri
se za samoupravno interesno skupnost, ki temeljni organizaciji ali njenim delavcem zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oziroma uporabo storitev na
področjih:
— zdravstvenega zavarovanja;
— pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
— otroškega dodatka;
— dodatka za zaposlovanje
šteje tista samoupravna interesna skupnost na območju republike oziroma avtonomne pokrajine, na katerem
območju je sedež temeljne
organizacije združenega dela.
S.
Po
sedanjem
republiškem zakonu o osnovah ter
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov, katerega veljavnost se po tem zakonskem predlogu razširja
za leto 1976, se s prispevkom iz dohodka financirajo
naslednje samoupravne interesne skupnosti:

— izobraževalna skupnost opravljanjem dejavnosti v
Slovenije in posebne izobra- SR Sloveniji.
ževalne skupnosti;
Glede na način takšnega
— raziskovalne skupnosti; ugotavljanja dela dohodka,
— skupnost pokojninskega doseženega z opravljanjem
in invalidskega zavarovanja dejavnosti na območju SR
v SR Sloveniji;
Slovenije, naj bi se uporab— zdravstvene skupnosti;
ljal sistem, ki je določen s
— skupnosti za zaposlova- kolizijskim zaikonom.
nje.
b) Za temeljno organizacijo
V republiškem zakonu je združenega dela, ki ima senadalje postavljeno načelo, dež na območju SR Slovenida se prispevki iz dohodka je, pa trajno opravlja dejavplačujejo samoupravni inte- nost tudi na območju drugih
resni skupnosti, na katerem republik oziorma avtonomombočju je sedež temeljne nih pokrajin, je treba predorganizacije združenega dela. videti, da plačuje prispevek
iz dohodka po našem zakoIz navedenega je razvidno, nu le iz tistega dela dohodka,
da je glede plačevanja pri ki ga doseže z opravljanjem
spevkov za skupnosti iz tret- dejavnosti na območju SR
je do pete alinee prejšnjega Slovenije in ki ga ugotovi
odstavka v kolizijskem za po kolizijskem zakonu.
konu in republiškem zakonu postavljeno enako nače5.
lo — da se plačujejo samoNavedene
spremembe
gleupravnim interesnim skupnostim po sedežu temeljne or- de obračunavanja prispevka
iz dohodka za izobraževalno
ganizacije združenega dela.
skupnost Slovenije in razMed kolizijskim zakonom iskovalno skupnost Slovenije
in republiškim zakonom ob- ne bodo bistveno vplivale na
stoja torej določena neuskla- obseg tega prispevka. Ocenjenost le glede prispevka za jujemo namreč, da se bodo
izobraževalno skupnost Slo- učinki izpada dohodkov iz
venije in raziskovalno skup- prispevka naših temeljnih ornost Slovenije, in sicer sa- ganizacij, ki opravljajo dejavmo v primerih, ko neka te- nost v drugih republikah ozimeljna organizacija z ob- roma avtonomnih pokrajinah
močja druge republike ozi- in dodatnih dohodkov iz priroma avtonomne pokrajine spevkov temeljnih organizatrajno opravlja dejavnost tu- cij iz drugih republik ozirodi na območju SR Sloveni- ma avtonomnih pokrajin, ki
je ter v primerih, ko temelj- opravljajo dejavnost tudi pri
na organizacija združenega nas, približno izenačili.
dela iz naše republike opravPo zveznem kolizijskem zalja tako dejavnost tudi v konu se njegova načela glede
drugi republiki oziroma avto- plačevanja prispevkov iz donomni pokrajini.
hodka v primerih, ko temeljna organizacija združenega
4.
dela trajno opravlja dejavnost na območju več republik
Glede na navedena načela oziroma avtonomnih pokrakolizijskega zakona je treba jin, uporabljajo od 1. 1. 1975.
republiški zakon glede pla- Zato je tudi v tem zakončevanja prispevka iz dohodka skem predlogu predvideno,
za izobraževalno
skupnost da se njegove določbe o plaSlovenije in
raziskovalno čevanju prispevka iz dohodskupnost Slovenije dopolniti ka za izobraževalno skupv naslednjem:
nost Slovenije in raziskovala) Kot zavezanca za pri- no skupnost Slovenije v naspevek za navedene namene vedenih primerih uporablja
je treba opredeliti tudi te- že pri obračunu teh prispevmeljne organizacije združene- kov za leto 1975.
ga dela, ki imajo sedež na
območju druge republike ozi6.
roma avtonomne pokrajine,
pa trajno opravljajo svojo de
Glede
obračunavanja in
javnost tudi na območju SR plačevanja
prispevkov iz
Slovenije.
osebnih dohodkov med koObveznost plačevanja pri- lizijskim zakonom in repubspevka iz dohodka v nave- liškim zakonom ni vsebindenem primeru se po tem skih razlik, zato usklajevapredlogu nanaša samo na ti- nje republiškega zakona na
sti del dohodka, ki ga je tem področju ni potrebno. Iz
takšna temeljna organizacija republiškega zakona naj bi
združenega dela dosegla z izpadla le določba, ki je za23

časno do uveljavitve kolizijskega zakona urejala plačevanje prispevkov v druge republike (po sedežu izplačevalca), ker je to vprašanje zdaj
s kolizijskim zakonom drugače urejeno.
7.
S tem predlogom se ureja
tudi način plačevanja prispevkov za financiranje skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na solidarnostno udeležbo delavcev in
delovnih ljudi v pokrivanju izdatkov navedenega zavarovanja. V predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o starostnem zavarovanja kmetov, ki bo v Skupščini SR Slovenije obravnavan hkrati s tem zakonom,
je predvideno, da se sredstva
za solidarnostno udeležbo delavcev in drugih delovnih ljudi zagotavljajo s prispevkom
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, iz sredstev drugih organizacij in delovnih skupnosti ter iz sredstev občanov, ki z osebnim
delom z lastnimi sredstvi
opravljajo gospodarsko ali
negospodarsko dejavnost in
se jim ugotavlja dohodek.
Glede osnove za plačevanje
navedenega prispevka predlagamo naslednje rešitve:
1. temeljne
organizacije
združenega dela, ki so zavezanci za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela — naj bi plačevale
prispevek od osnove, ki se
ugotovi tako, da se od celotnega dohodka odbijejo odbitne postavke po 11., 12. in
18. členu zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela (to je tako imenovana prirejena davčna osnova, ki je podobna

osnovi, od katere se plačuje
prispevek iz dohodka za izobraževalno skupnost Slovenije in raziskovalno skupnost
Slovenije);
2. občani, kd z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in se
jim ugotavlja dohodek — naj
bi plačevali prispevek od osnove, od katere plačujejo davek iz dejavnosti (to je ista
osnova, od katere plačujejo
prispevek iz dohodka za izobraževalno skupnost Slovenije in raziskovalno skupnost
Slovenije);
3. druge temeljne organizacije združenega dela (to so
tiste, ki ne plačujejo davka
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela), druge
organizacije in delovne skupnosti — naj bi plačevale prispevek Od osnove, ki jo sestavljajo osebni,
dohodki
vključno z vsemi obveznostmi, ki se plačujejo iz osebnega dohodka (to je ista osnova, od katere plačujejo prispevek iz dohodka za financiranje določenih nalog skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, zdravstvenih skupnosti in skupnosti za zaposlovanje).
[Navedeni prispevki naj bi
se po tem zakonskem predlogu plačevali na enak način oziroma po enakem postopku, kot se po sedanjem
zakonu plačujejo prispevki
iz dohodka, ki imajo enako
osnovo kot navedeni novi prispevek.
Predlogi za določitev osnove za navedeni prispevek so
v zakonskem predlogu opredeljeni na osnovi stališč, ki
so bila zavzeta v razgovorih
z družbeno-političnimi organizacijami, zlasti s sindikatom.

Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o posebnem
republiškem davku od prometa
proizvodov ter o načinu, po katerem
občani in zasebne pravne osebe
obračunavajo in plačujejo davek
od prometa proizvodov in storitev
(ESA 419)
Obdavčitev meničnih kreditov je do konca letošnjega leta uirejena z zakonom o uvedbi posebnega republiškega
daivtka od plačil za določene

storitve. Ves čas, odkar je
bil s 1. 7. 1974 ta davek ukinjen kot temeljni davek, so
tekle priprave za usklajeno
ureditev obdavčena a meničnih
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kreditov, v vseh republikah in
avtonomnih pokrajinah ter za
enotno izdajo in poslovanje z
meničnimi golicami.
Rezultat teh priprav je
dogovor SR in SAP o temeljih politike
obdavčevanja
meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi meničnih golic iz uporabe. Pogovor je predložen
skupščini v obravnavo, da

sprejme odločitev o pristopu
k dogovoru.
Osnutek zakona predvideva,
da se teh vprašanj v prihodnje ne bi več urejalo posebej, marveč v okviru zakona
o posebnem republiškem prometnem davku, pri čemer so
predlagane rešitve vsebinsko
v celoti povzete po že navedenem dogovoru. Davek od
meničnih kreditov bi se plačeval v naslednji višini:
znaša davek
dinarjev

če znaša menični kredit
dinarjev
nad 5.000
nad 7.500
nad 10.000
nad 15.000
nad 25.000
od vsakih

do 5.000
do 7.500
do 10.000
do 15.000
do 25.000
do 50.000
nadaljnjih 1.000 dinarjev

Hkrati je predlagano znižanje stopnje posebnega republiškega davka od prometa
osebnih avtomobilov z 2 odstotkov na enega. Z navedenim znižanjem bi skupna
stopnja posebnega (republiškega in občinskega) davka
od prometa proizvodov zna-

6,00
10,00
15,00
20,00
30,00
60,00
' 2,00

šala 5 odstotkov, s čemer bi
bila bolj usklajena z višino
tega davka v drugih SR in
SAP. Znižanje je potrebno
glede na to, da sedanje razlike v stopnjah preusmerjajo
trgovino z osebnimi avtomobili na območje z nižjim davkom.

Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona
o davkih občanov, z osnutkom zakona
(ESA 424)
S predlaganim aktom naj
bi se v letu 1975 uveljavile
le tiste spremembe in dopolnitve zakona, ki jih narekuje že sprejeti zvezni zakon o uporabi predpisov in
o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in
taks ter neikateri drugi že
sprejeti zakoni s posameznih področij, oziroma tiste,
ki so sicer ocenjene kot nujne za zagotovitev ustreznega
vodenja davčne politike.
Kompleksnejša
uskladitev
zakona z novo ustavo bo
izvedena kasneje, ko bo sprejet še dogovor republik in
pokrajin o enotnih osnovah
davčnega sistesna.
Predloženi zakonski predlog vsebuje zato redvsem
naslednje rešitve:
— uskladitev z zveznim kolizijsikim zakonom v primerih, ko veljavni zakon
o davkih občanov vprašanja pripadnosti in pristojnosti za odmero davka

drugače rešuje;
— spremembe nekaterih dohodkovnih in davčnih cenzusov, od katerih je odvisna davčna obveznost
ali kaikšna pravica občana, da bi stopnje prilagodili rasti življenjskih stroškov ali drugačnih stroškov;
— ustrezne prilagoditve in
upoštevanje novih rešitev
v že sprejetih zakonih in
drugih aktih za posamezna
področja;
— opustitev davka od premoženja na posest čolnov
in drugih plovnih objektov na motorni pogon ter
na posest strojev, orodja
in inventarja v lasti občanov, ki s femi sredstvi
pridobivajo dohodek;
—• spremembe in dopolnitve,
ki izhajajo iz pobud občanov, občinskih skupščin, občinskih davčnih
uprav, pravosodnih organov ter drugih institucij
in ki naj bi prispevale
k ustreznejšemu vodenju
davčne politike.

Predlog zakona o davčnih olajšavah
in drugih ugodnostih za kupce
obveznic federacije v letu 1975
(ESA 378)
Skupščina SR Slovenije je
na sejah zborov 19. 11. 1975
obravnavala predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah za kupce obveznic federacije v letu 1975 obenem z
osnutkom tega zakona. Ker
v razpravi ni bilo pripomb
oziroma spreminjevalnih predlogov je predlagatelj — Izvršni svet Skupščine SR Slovenije — pripravil takšen
predlog tega zakona, kot ga
je bil Skupščini SR Slovenije predložil kot zakonski osnutek.
Predlog zakona o davčnih
olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975 izhaja iz
istih načel oziroma izhodišč,
kot so bila s posebnim zaikonom uveljavljena v zvezi z
obveznicami federacije v letu
1974, in sicer:
— kupcem obvezmc se prizna davčna olajšava v obliki znižanja davka, ki dospe
v plačilo po 1. 1. 1976; davčna
olajšava znaša 6 odstotkov
od nominalne vrednosti kupljenih obveznic;
— davčna olajšava ne velja
za prometne davke, za davke
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja in za davke
po odbitku;
— občani uveljavijo davčno
olajšavo talko, da predložijo
obveznice davčni upravi, ki
ugotovi obseg pravic do olajšave in prizna olajšavo;
— uporabniki družbenih
sredstev, ki sami obračunavajo davek, predložijo obveznice služba družbenega knjigovodstva, ki ugotovi znesek
olajšave, nato pa sami obračunajo davčno olajšavo, hkrati z obračunom davka;
— kupec obveznic, ki je zavezanec za več vrst davkov,
lahko sam določi, za katero
vrsto davka naj se mu prizna olajšava; če tega ne sto-

ri, se mu prizna davčna olajšava v obliki, ki je zanj najugodnejša;
— posamezno obveznico je
mogoče le enkrat uporabiti
za uveljavitev davčne olajša
ve;
— obveznice se lahko <• le
tu 1976 uporabi tudi za plačilo davka, vendar prva serija šele po 1. 1. 1976, druga
serija pa po 1. 7. 1976, s tem
da obveznice, s katerimi je
bila uveljavljena davčna olajšava, ni mogoče uporabiti za
plačilo davka pred njihovo
dospelostjo, razen za določene obveznosti federacije.
V primerjavi z lanskoletnim
režimom pa ima predloženi
predlog zakona pomembno
novost, ki je v tem, da se
lahiko letošnje obveznice v
določenih primerih uporabijo
tudi za uveljavitev davčne
olajšave v obliki vračila prometnega davka. To velja za
temeljni in posebni republiški davek od prometa proizvodov pri nakupu vseh proizvodov, razen tobačnih izdelkov, alkohola (etanola),
alkoholnih pijač, nafte, naftni derivatov, čokolade in drugih izdelkov iz sladkorja. Takšno davčno olajšavo pa 'e
mogoče uveljaviti le z obveznicami, ki do določenega
roka (obveznice prve serije
do 30 6. 1976, obveznice druge serije pa do 31. 12. 1976)
niso bile uporabljene za
zmanjšanje drugih davkov.
Od skupno izdanih obveznic odpade na SR Slovenijo
656 milijonov denarjev. Najvišji možni znesek davčnih
olajšav bi torej znašal okoli
39 milijonov dinarjev, če bi
bili vsi kupci obveznic davčni zavezanci in če bi vsi uveIjajvili te olajšave. Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna sredstva iz
republiškega proračuna.

Predlog zakona o spremembi zakona
o stalnih sredstvih SR Slovenije
za financiranje dejavnosti Republiške
konference SZDL Slovenije (ESA 382)
Predlog zakona o spremem- sredstev SZDL Slovenije, ki
bi zakona o stalnih sred- je bil pred dvema letoma dostvih SR Slovenije za finan- ločen po stopnji 0,02 odstotciranje dejavnosti republiške ka družbenega proizvoda,
konference SZDL Slovenije zveča na 0,03 odstotka. "Hkrapredvideva, da se vir stalnih ti pa naj bi se med obvez-

nosti SZDL vključilo tudi
stroške konference za družbeno aktivnost žensk.
Sredstva za financiranje
RK SZDL Slovenije naj bi
po predlogu tega zakona
znašala v letu 1976 19 mili
jonov 500 tisoč din. Ta sred-

stva naj bi se vključilo t
predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1976.
Spremenjeni zakon o financiranju dejavnosti RK
SZDL Slovenije naj bi začel veljati 1. januarja 1976.

Predlog zakona o določitvi
pristojnosti upravnih organov
za odločanje o vprašanjih skupnih
nalog s področja tuje informativne
dejavnosti (ESA 365)
Skupšoina SR Slovenije je
na sejah zborov 19. novembra 1975 obravnavala predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih
organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na
področju tuje informacijske

dejavnosti, z osnutkom zakona, in ga — kot navaja
predlagatelj — sprejela brez
pripomb. Zato je Izvršni
svet kot predlagatelj v zakonskem predlogu povzel
besedilo osnutka zakona.

Predlog zakona o varstvu
pred požarom (ESA 322)
I.
Osnutek zikona o varstvu
pred požarom z dne 3/7-1975,
v katerem so bile že upoštevane številne pripombe občinskih skupščin, republiških
organov in organizacij, je bil
v mesecih juniju in septembru v razpravi v Skupščini
SR Slovenije in je bil sprejet
na sejah zbora združenega
dela in zbora občin 8. oktobra 1975 z naročilom, naj predlog zakopa upošteva pripombe in predloge skupščinskih
teles in drugo gradivo, ki je
bilo predloženo v času skupščinskih razprav.
V razpravi so bile dane na
čelne pripombe in predlogi,
da naj se z zakonom o varstvu pred požarom da gasilskim društvom status družbenih organizacij, da na i se
v njem uredi: zdravstveno in
inval'idsko-pokojnmsko zavarovanje prostovoljnih gasilcev, povezava varstva pred
požarom s civilno zaščito in
povezava poklicnih gasilskih
enot z gasilskimi društvi in
njihovimi zvezami, sankcije
za zavarovalne skupnosti, ki
ne bi plačevale prispevkov
skupnostim za varstvo pred
požarom; izražena so bila
mnenja, da bi bilo treba
določiti roke predpisov in
uvesti mandatno kaznovanje
za nekatere kršitve požarno
varnostnih ukrepov.

Poleg tega so bili dani konkretni predlogi za vsebinsko
in dikcijsko izboljšanje nekaterih členov teksta osnutka zakona. Ti predlogi so bili upoštevani pri sestavi predloga, pri čemer je bilo vnešenih tudi več drugih redakcijskih izboljšav in popravkov.
Bistvene spremembe teksta
osnutka pa so predvsem nove določbe, s katerimi so
upoštevane nekatere načelne
pripombe. Tako je s prvim
odstavkom 49. člena gasilskim društvom in njihovim
zvezam dan status družbenih
organizacij. Pri tem je potrebno poudariti, da delujejo
gasilska društva na podlagi
zakona o društvih, a da so
v tem predlogu zakona o varstvu pred požarom določene
nekatere posebnosti pri njihovem delovanju, predvsem
kar se tiče gašenja požarov
in varovanja ljudi ter premoženja. V predlogu je urejeno mandatno kaznovanje
in je določen rok za izdajo
podzakonskih predpisov.
Nekaterih pripomb, mnenj
in sugestij iz razprave pri
sestavi predloga ni bilo mogoče upoštevati, ker je bilo
ugotovljeno, da probleme, ki
jih načenjajo, v celoti ali delno rešujejo drugi predpisi.
Tako je zdravstveno in invalidsko-pokojninsko zavarovanje prostovoljnih gasilcev
deloma že rešeno
zakonu
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o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni
list SRS, št. 54/72; v drugi
točki 11. člena) in v zakonu
o
zdravstvenem
varstvu
(Uradni list SRS, št. 38/74;
druga alinea 74. člena). Za
popolno rešitev tega vprašanja bi bilo potrebno predlagati dopolnitve
omenjenih
predpisov. Vključevanje požarne varnosti. v civilno zaščito bo urejeno v zakonu
o ljudski obrambi. Poklicne
gasilske enote pa se lahko
organizacijsko povezujejo z
gasilskimi društvi in njihovimi zvezami le v skladu z zakonom o društvih (Ur.«list
SRS. št. 37/74). Ker je plačevanje prispevkov zavarovalnih skupnosti skupnostim za
varstvo pred požarom pred
met samoupravnega sporazumevanja, v tem zakonu ni
mogoče predpisovati sankcij
za kršilce takih sporazumov.
Glede predlogov in sugestij
za vsebinske spremembe kon
kretnih členov, ki niso upoštevane, je potrebno povedati,
da gre po večini za rešitve,
ki izhajajo iz drugih členov
predloga ali pa gre za vprašanja, ki bodo urejena s podzakonskimi predpisi. Tako je
potrebno pojasniti k pripombi, da naj se uredi razmake
med objekti, da bo to urejeno podrobno v podzakonskih
predpisih. Predloga, da naj
se v 19. členu, ki določa republiško pristojnost za izdajanje soglasij, doda še nekatere objekte (pretakališča in
polnilnice gorljivih tekočin
in plinov), nismo upoštevali,
ker vsebujeta 19. in 20. člen
razmejitev teh objektov gle
de na rezervoarske kapaci
tete. Sugestije, da bi v 23.
členu- taksativno določili naloge občinskega požarnega inšpektorja nismo upoštevani,
ker so te naloge razvidne iz
19. in 20. člena. Tudi v 6.
točki 29. člena je nepotrebno
določiti, da požarni inšpektor lahko odredi ustavitev
dela na ogroženem mestu,
ker to določa 30. člen predloga. Glede nadzora zakonitosti dela samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo
pred požarom, ki ga določa
46. člen, je bila sicer dana pri-

pomba, da naj bi ga opravII.
ljala skupščina občine, vendar gre tu za strokovno delo,
V predlogu so' tako zadržaki ga zato lahko naložimo na osnovna izhodišča iz osle pristojnemu upravnemu or- nutka zakona o varstvu pred
ganu skupščine občine in požarom z dne 3/7-1975.
imajo take določbe tudi druPredlog zakona določa ob
gi zakoni, ki urejajo samo
vezno ustanovitev. SIS za varupravne interesne skupnosti. stvo pred požarom v občinah
Predlog, da bi moralo biti v in ustanovitev zveze SIS za
51. in 52. členu določeno, da varstvo pred požarom SR
mora »imeti gasilsko dru- Slovenije, ki naj bi bile noštvo gasilsko enoto določene silke družbene samozaščite
kvalitete, ki bo sposobna ga- na področju varstva pred positi požar«, ni vnešen v pred- žarom. Predlog predpisuje le
log zakona, ker bodo vpra- osnovne okvire za njihovo dešanja števila, opremljenosti lo, dvodomnost
skupščine
in usposobljenosti prostovolj- kot najvišjega organa skup
nih gasilskih enot urejena v nosti (zbor delovnih ljudi in
podzakonskih predpisih in zbor gasilskih delavcev) in
programih skupnosti za var- odnose s skupnostmi skup
stvo pred požarom, v kolikor ščin družbenopolitičnih skupto ni zadeva društvenih pra- nosti. Vsa druga razmerja naj
vil.
bi se urejala s samoupravniPri sestavi predloga ni bilo mi sporazumi, s katerimi se
mogoče uporabiti še nekaj bo skupnosti ustanavljalo, in
drugih sugestij. Tako v 12. s statuti skupnostičlenu ni mogoče precizirati
Vloga družbeno-političnih
izraza »večje količine vnetljivih tekočin«, saj bi tak skupnosti na tem področju
poizkus ne mogel zaobseči naj bi se tako omejila na
preventivnih
vseh okoliščin, ki jih lahko predpisovanje
in mora upoštevati požarna ukrepov in normativov ter
inšpekcija pri konkretni pre- na inšpekcijske naloge. Izkasoji, katera organizacija zdru- zalo pa se je, da sedanji
ženega dela mora imeti ga- način organizacije požarne in
silsko enoto. Pri pripombi k špekcije ne omogoča učinko14. členu, da naj bi v njem vite kontrole nad izvrševane bilo predpisano, da je - njem požarno-vamostnih predtreba delavce sistematično pisov. Pravilno izpolnjevapoučevati ampak »poučiti«, nje protipožarnih ukrepov
je treba povedati, da ne zahteva učinkovito kontrolno
gre za enkratno nalogo, am- službo. Dejstvo, da v posledpak za . permanentno po- njih letih v SR Sloveniji naučevanje. Dan je bil tudi rašča število požarov, predpredlog, da bi biio v tem vsem velikih, zahteva uvedzakonu potrebno podrobno bo sistematično organizirane
urediti organizacij p občinske požarne inšpekcije. Požarna
požarne inšpekcije, vendar je inšpekcija je na podlagi vepo mnenju predlagatelja že ljavnega zakona organizirana
osnutek zakona — poleg za- v republiki v sestavi repubkona o inšpekcijah (Ur. list liškega sekretariata za notSRS. št. 13/74) — to vpra- ranje zadeve, v občini pa v
šanje zadovoljivo rešil. V raz- sestavi oddelka za notranje
pravi je prišlo do različnih zadeve. Vendar pa se požarna
mnenj o pravni naravi po inšpekcija predvsem v občini
prejšnjih soglasij iz 19. čle- ni mogla uspešno razviti in
na. Pripomba zakonodajno zelo zaostaja za drugimi in
pravne komisije skupščine špekcijskimi službami.. KadSR Slovenije, da ima poprej- rovsko in strokovno ni ustrezšnje soglasje značaj upravne no zasedena ali pa naloge te
odločbe, je bila upoštevana službe opravljajo delavci, ki
in je 19. členu dodan nov od- delajo tudi na drugih podstavek, ki pravi, da je zoper ročjih notranjih zadev.
Po predlogu naj bi nadzorsoglasje požarne inšpekcije
stvo nad izvajanjem predpidopustna pritožba.

sov na področju varstva pred
požarom opravljali organi požarne inšpekcije. V okviru
republiškega sekretariata za
notranje zadeve naj bi se
ustanovil republiški inšpektorat za požarno varnost, v občini pa samostojna požarna
inšpekcija v sestavu pristojnega organa za notranje zadeve ali pa medobčinska požarna inšpekcija. S tem, da
bi naloge požarnih inšpekcij
opravljali požarni inšpektorji, bi dosegli, da bi zadeve
varstva -pred požarom samostojno opravljali
ljudje z
ustrezno strokovno izobrazbo.
Ker opravljajo
gasilska
društva in njihove zveze določene naloge na področju
varstva pred požarom, ki je
dejavnost posebnega družbenega pomena, imajo po predlogu zakona status družbenih organizacij. Predlog novega zakona ureja le organizacijo, kadrovsko zasedbo in
opremo gasilskih enot, medtem ko je ostala problematika gasilskih društev prepuščena urejanju s pravili in
statuti teh društev v skladu
z zakonom o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74). Glede na to je tudi izpuščen
izraz »gasilstvo« iz naslova
zakona.
Financiranje Varstva pred
požarom naj bi po novi ureditvi potekalo na povsem
spremenjeni način in sicer
ne več — bolj ali manj —
proračunsko, kot do sedaj,
ampak s prispevki, ki se določajo s samoupravnim sporazumevanjem.
Predlog zakona ne predpisuje novih finančnih obveznosti, ampak le spreminja način financiranja varstva pred
požarom. Do novih finančnih
obveznosti pa bo prišlo, ko
bodo poklicne teritorialne gasilske enote uskladile delovni čas z določbami zakona o
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, ker
bodo potrebovale za tretjino
več delavcev, če bodo hotele
obdržati sedanje število gasilcev v posameznih izmenah.
To je število, ki je glede na
potrebe že sedaj minimalno.
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STABILIZACIJA - PRVI POGOJ ZA SKLADEN
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ
• Delegati menijo, da Osnutek resolucije lahko rabi kot osnova za dogovarjanje in
usklajanje politike in smeri gospodarskega in družbenega razvoja v I. 1976
• Vzporedno z Resolucijo je treba sprejeti konkretne ukrepe za uresničevanje ciljev
in nalog ekonomske politike
• Bolj popolno ugotoviti vse vzroke in dejavnike počasnega ali nepopolnega
doseganja ciljev in izvajanja politike razvoja v tem letu
V delovnih telesih obeh
zborov Skupščine SFRJ je v
drugi polovici novembra tekla predhodna razprava o
Osnutku resolucije o skupni
politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v
letu 1976 (AS 261). Osnutek
resolucije smo prikazali v 25.
številki »Poročevalca«.
Za sprejetje Resolucije je,
potem ko bo dano soglasje
skupščin republik in pokrajin, pristojen Zbor republik

ki svoja mnenja in sugestije
pošiljajo Zboru republik in
pokrajin.

o njihovem uresničevanju, so
izrazili mnenje, da bi bilo
treba ponuditi popolnejše informacije, obrazložitve in dokumentacijo, iz katerih bi biPREOBRAZBA
li jasneje, razvidni vsi vzroki
GOSPODARSTVA NA
in dejavniki zamujanja ali
USTAVNIH TEMELJIH
nepopolnega doseganja ciljev
Člani odbora zbora repub- in izvajanja politike, ki smo
lik in pokrajin za družbeni si jo določili.
O tistem delu Osnutka renačrt in razvojno politiko so,
ocenjujoč, da Osnutek reso- solucije, ki je posvečen oslucije dovolj realno predvi- novnim ciljem in smerem
deva razvoj v naslednjem le- razvojne politike v letu 1976
so izrazili mnenje, da bi morali poudariti le tiste cilje,
PREDHODNO
OBRAVNAVANJE OSNUTKA ki so specifični za naslednje
RESOLUCIJE O SKUPNI POLITIKI EKONOM- leto (npr. ustavna preobrazSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA JUGO- ba gospodarstva), izpustiti pa
ponavljanje tistih ciljev, ki
SLAVIJE V L. 1976 V DELOVNIH TELESIH so sicer določeni v dokumenOBEH ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ — K AS 261 tu o razvoju do leta 1985.
Stabilizacija in uravnovešenje plačilne bilance same po
in pokrajin. Ker v času, ko tu ter da pomeni korak na- sebi ne moreta biti razvojso o njem razpravljali v de- prej v primerjavi z doseda- na cilja. Naša socialistična
lovnih telesih Zbora, ta do- njimi resolucijami, še zlasti stvarnost ne bi prenesla nekument še ni bil predmet podprli . poudarjanje nadalj- zaposlenosti,
stagnacijske
razprav in sprejemanja v re- njega samoupravnega organi- proizvodne politike ali zmanjpubliških in pokrajinskih ziranja in preobrazbe gospo- šanja proizvodnje zaradi zaskupščinah, so delegati v darstva na ustavnih temeljih
gotovitve stabilizacije ipd.
predhodni razpravi izražali ter namen Zveznega izvršne- Zato so lahko stabilizacija in
svoja osebna mnenja. Osnu- ga sveta, da pravočasno pri- uravnovešena plačilna bilantek resolucije je na ta način pravi vse ukrepe, ki so po- ca le predpostavke za uresobravnavalo vseh sedem od- trebni za uresničevanje poli- ničevanje določenih ciljev
borov Zbora republik in po- tike v naslednjem letu.
razvoja.
krajin.
Ko so predhodno obravnaPolitika stabilizacije se mo
Predhodna razprava je te- vali tisti del Osnutka resolu- ra obrniti k bolj izrazitim
kla v zainteresiranih delov- cije, ki govori o ciljih in po- problemom v gospodarstvu
nih telesih Zveznega zbora, litiki razvoja v letu 1975 ter (izgube, povečane zaloge, ra-

cionalnost in struktura proizvodnje, nepokrite investicije,
odločno zvečanje izvoza, produktivnost in ekonomičnost,
večje izkoriščanje zmogljivosti, inovacije itn.). Poleg tega je treba stabilizacijo —
kot so rekli — obravnavati v
kontekstu družbenoekonomskih odnosov, t.j. izhajajoč
od tega, da delovni ljudje
upravljajo dohodek, da se
jim dohodke čim manj odtujuje in da se ga čim manj
centralizira. Delegati so izrazili mnenje, da bi vse
večje
centraliziranje sredstev (Sklad za pospeševanje
izivoza, proračun) povzročilo,
da bi republike povečale prispevek, kar bi utegnilo ovirati uresničevanje politike
stabilizacije.
KOLIKŠNA STOPNJA
RASTI DRUŽBENEGA
PROIZVODA?
V razpravi o predloženi
stopnji rasti družbenega proizvoda celotnega gospodarstva (5,5 odstotka) je izraženo mnenje, da bi jo veljalo
sprejeti kot podlago za razpravo. Bila pa so tudi nasprotna mnenja. Tako menijo, da kljub problemom, s
katerimi se sreča,ino, stopnja rasti ne bi smela biti
nižja kot 6 odstotkov. Mož23

nosti industrije in kmetijstva
dovoljujejo bolj živahno gospodarsko dinamiko, ki bi
razširila možnosti za večjo
akumulativnost gospodarstva.
Tudi glede razvojnih pred
nosti se mnenja niso ujema
la. Medtem ko eni menijo,
da je predlagana lista realna,
drugi sodijo, da bi jo morali
razširiti ali zožiti. Zastavljeno je tudi vprašanje, kako
za naslednje leto določiti listo prednosti, če ni soglasja
o tem, katera razvojna področja skupnega pomena je
treba določiti v petletnem
načrtu. Predlagali so, da bi
za naslednje leto usmerili le
na tiste prednosti, ki so določene v drugih planskih dokumentih. Predlagano je (delegat iz Crne gore), da bi
na listo prednosti dali tudi
gradnjo luke Bar.
številne sugestije so dali
tudi glede posameznih ključnih gospodarskih panog. Rečeno je npr., da proizvodnja
opreme mora imeti prednost,
toda ne formalno (kot jo
ima po Osnutku resolucije),
ker bi se utegnila sprevreči
v monopol, ki pelje k destimuliranju produlktivnosti in
racionalnosti. Izraženi so bili predlogi v zvezi s strojegradnjo, izvozom opreme in
ladij, kmetijstvom (načrtovano 4-odstotno stopnjo rasti
imajo za preskromno), urejanjem odnosov s tujino in
glede določanja politike cen.
OKVIRI IN SMERNICE
UKREPOV EKONOMSKE
POLITIKE
Delegati so poudarili, da je
predlagano politiko mogoče
uresničiti le ob ustreznih razmerah gospodarjenja. Zato
pa je treba pripraviti osnutke ukrepov oziroma določiti
natančne pogoje gospodarjenja za naslednje leto. O teh
ukrepih se mora izreči gospodarstvo, republike in pokrajini. Preoblikovanje gospodarstva so prav pomembni pogoji za uresničevanje
predvidene ekonomske politike. Zato je nujno predvideti
konkretne ukrepe, ki bodo
spodbujali gospodarstvo k
uresničevanju teh nalog.
Več sugestij je bilo danih
glede izvoza in uvoza. Tako
je bilo rečeno, da mora biti
ves sklop notranjega razvoja
podrejen politiki krepitve izvozne sposobnosti gospodarstva, kar je razumeti kot večje spodbujanje izvoza, vendar
ne na škodo notranjih odnosov. Sklad za spodbujanje izvoza mora izhajati od zdru34

ževanja sredstev gospodar- toviti gospodarska gibanja in
stva in bank, ne pa iz emi- njihove sedanje težnje, ki bosije prek državnega sklada. do nedvomno vplivale na goČlani Odbora so poudarili spodarske tokove v nasledpomen nadomeščanja uvoza njem obdobju. Tako je bilo
in se zavzeli za pripravo med drugim rečeno, da so
ustreznega programa, ki ga uresničeni le nekateri izmed
je treba določiti z dogovo- ciljev Resolucije za leto 1975.
rom med republikami m po- Nadalje je treba bolj popolkrajinami ter gospodarstvom. no oceniti razvoj sleherne goZa ta smoter bi veljalo za- spodarsko manj razvite reostriti uvozne pogoje za vso publike in SAP Kosovo (stopproizvodnjo, pri kateri je ob- njo rasti družbenega proizvojektivno mogoče doseči racio- da, obseg in strukturo inve
nalno nadomestilo. Izvozni in sticij ter druge parametre
uvozni režim — so poudarili gospodarskih gibanj). Nujno
v razpravi — mora temeljiti je namreč podrobneje pojas
na natančnih dogovorih z go- niti razloge počasnejše gospodarstvom, republikami in spodarske rasti na teh obpokrajinama. O teh važnih močjih v zvezi z ugotovitvirazvojnih vprašanjih ne ■ bi jo, ki je v Osnutku resolusmele
odločati strokovne cije, namreč da so sredstva
službe, pa tudi predpisov o redno pritekala.
tem ne bi bilo treba sprejeV Osnutku resolucije bi
mati.
morala biti, po mnenju deleV nadaljevanju razprave so gatov, popolnejša ocena uresbila izražena mnenja o kredi- ničevanja investicijske polititiranju notranje porabe, o ke, gibanja cen ter stanja in
blagovnih kreditih in finanč- teženj pri izvozu. Zlasti bi
nih posojilih, o obratnih veljalo ugotoviti, da v tem
sredstvih, o rasti realnih letu ni bila uresničena obvezosebnih dohodkov, o uresni nost, po kateri bi morali dočevanju politike spreminjanja ločiti nov sistem in politiko
gospodarske
strukture, o cen, zaradi česar je treba to
spodbujanju
gospodarstva obveznost prenesti v leto
razvitejših republik, da bi se 1976.
povezovalo z gospodarstvom
V Osnutku resolucije bi bimanj razvitih republik in
lo treba poudariti, s kateriSAP Kosova itn.
mi metodami in sredstvi se
je
uresničevalo ekonomsko
CELOVITEJE OCENITI
politiko, pri tem pa bi velja
SEDANJE PROBLEME
lo pojasniti razloge, zaradi
V Odboru Zbora republik katerih združeno delo ni ust
in pokrajin za tržišče in ce- rezno vključeno v pripravljane je bilo poudarjeno, da so nje in uresničevanje ekonomosnovne opredelitve ciljev in ske politike. Ugotovljeno je,
smeri družbenoekonomskega da se je na posameznih sekrazvoja v letu 1976 sprejem- tor jih na veliko administraljive, se pravi da lahko ra- tivno ukrepalo, ukrepi pa nibijo kot osnova za dogovar- so bili ne konsistentni ne
janje in usklajevanje politike pravočasni. Zato so poudariin smeri razvoja oziroma za li, da je treba ustvariti razdefiniranje ukrepov ekonom- mere za korenito spremembo
osnovnih metod in sredstev
ske politike.
uresničevanja ekonomske poUgodno so ocenili tudi za- litike.
snovo politike ekonomskih
odnosov s tujino ter posebej
poudarili, da bo izenačevanje GIBANJE SPLOŠNE IN
spodbujanja izvoza storitev SKUPNE PORABE
in izvoza blaga pripomoglo
Glede ciljev in nalog ekok bolj izvozni usmeritvi na- nomske politike za leto 1976
šega gospodarstva.
so bila izražena mnenja, da
Poudarili so nadalje, da je je treba natančneje opredelitreba ponuditi bolj popolno ti in podrobneje obdelati več
oceno problemov, ob katerih vprašanj. Predvsem je bilo
stopamo v leto 1976, ker naglašeno, da v Osnutku rebrez tega ni mogoče realno solucije ni dovolj poudarjen
ugotoviti možnosti razvoja in problem hitrejšega preoblikose lotiti določevanja nalog vanja družbe na ustavni podpri uresničevanju ekonomske lagi. Treba je ustvariti takšne
politike.
razmere gospodarjenja, da se
V razpravi o posameznih bodo združeno delo ter repudelih Osnutka resolucije je blike in pokrajine zavestno
bilo opozorjeno, da je treba vključile v uresničevanje eko
še bolj obdelati nekatera nomske politike, ter bi se
vprašanja in popolneje ugo- na tem področju hitreje opu-

ščalo administrativne metode.
Med drugim so poudarili,
da je nujno bolj določno
opredeliti odgovornost za gibanje splošne in skupne porabe, kar pomeni, da se je
treba odločiti bodisi za globalno zoževanje te porabe
bodisi prepustiti republikam
in pokrajinama, da same določijo okvire porabe in odgovornost za spoštovanje tako omejene porabe.
Predvideno politiko naložb
v gospodarstvo so podprli,
vendar so izrazili mnenja, da
bi bilo treba glede na nerešene probleme nelikvidnosti v
gospodarstvu hkrati rešiti tudi vprašanje zagotavljanja
obrtnih sredstev, ker lahko
pomanjkanje le-teh ogrozi
normalne reprodukcijske tokove.
Člani Odbora so nadalje
opozorili, da je nujno doseči
predvidene družbene dogovore republik in pokrajin vzporedno s sprejemanjem Resolucije ter — čimprej je mogoče — takoj v začetku naslednjega leta sprejeti ukrepe, ki so nujni za uresničevanje ciljev in nalog ekonomske politike.
POLITIKA RECESIJE —
NESPREJEMLJIVA
Člani Odbora Zbora republik in pokrajin za kreditnomonetarni sistem so že drugič preliminarno razpravljali
o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976.
V načelni razpravi o posameznih vprašanjih iz besedila Osnutka resolucije je bilo med drugim rečeno, da bi
morali naslednje leto prenehati s prakso, da se iz emisije krije deficit proračuna
federacije, ker bi sicer utegnilo priti do vrste negativnih ekonomskih, političnih
ter drugih posledic (manj denarja za gospodarstvo t. j.
združeno delo, zvečanje obvezne rezerve, zvečanje denarne mase itn.). Ker v Osnutku resolucije ni rečeno,
na kakšen način naj bi uredili to vprašanje, so predlagali, naj to snov ureja Zakon o družbenem planiranju.
Delegati so posvetili posebno pozornost kreditni politiki, zavzemajoč se za selektivnost na tem področju in
opozarjajoč na več nerešenih
vprašanj (kreditiranje blagovnih rezerv, usklajanje namenov reeskontaih in selektivnih kreditov poslovnih bank
itn.).

RADIKALNI UKREPI ZA
SANIRANJE PLAČILNE
BILANCE
Izraženo je bilo mnenje, da
bi morali dati poslovnim
bankam precej širša poobla
stila za vodenje politike hranilnih vlog občanov, tako
glede načina zbiranja kot tudi plasmaja teh sredstev. Rečeno je bilo tudi, da bi veljalo revidirati politiko po
trošniških kreditov, ki so v
sedanjih razmerah eden izmed dejavnikov povečevanja
deficita
plačilne
bilance
(predvsem so mišljene uvozne surovine, iz katerih se
izdeluje domače proizvode,
ki se jih prodaja na kredit
doma).
Dosedanji ukrepi za saniranje plačilne bilance so preveč administrativni, niso dovolj racionalni, učinkujejo pa
neznatno. Posebej je bilo poudarjeno, da združenemu delu, socialističnim republikam
lu, socialističnim republikam
pri tem ni bila dana nikakršna vloga. Izhajajoč od
takšnega stališča so predla
gali več radikalnih ukrepov,
ki naj bi spremenili sedanji
položaj: revizijo dinarskega
tečaja in določitev njegove
realne vrednosti, prehod na
neto devizni učinek pri spodbujanju izvoza, več pristojnosti republik in pokrajin na
področju izvoza, uvoza in plačilne bilance, izdelavo srednjeročne .trgovinske in plačilne bilance itn.

Delegati so dali številne
predloge za natančnejše in
popolnejše oblikovanje tistih
delov Osnutka resolucije, v
katerih je beseda o davčni
politiki, združenem delu, stanovanjski graditvi, cenah komunalnih storitev, manj razvitih območij itn.
Odbor je na koncu razprave med drugim sklenil, da
se Zveznemu izvršnemu svetu predlaga, naj pri končnem
oblikovanju besedila Osnutka
resolucije uvrsti v posebno
poglavje vsa vprašanja, ki se
nanašajo na kreditno-monetarno politiko.
VLOGA ZDRUŽENEGA
DELA PRI UREJANJU
GOSPODARSKIH
TOKOV
V Odboru Zbora republik
in pokrajin za vprašanja
združevanja v gospodarstvu
je bilo težišče razprave na
problemih organiziranja združnega dela, t. j. na ustvarjanju
razmer, v katerih
združeno delo v principu samo ureja gospodarske tokove, in sicer tako v interesu
reprodukcije
gospodarstva
kakor tudi v interesu reprodukcije vse družbe.
Delegati so sprejeli stališče
iz Osnutka resolucije, da je
organiziranje gospodarstva in
usklajevanje gospodarskega
sistema z Ustavo zapleten in
dolgotrajnejši proces, menijo
pa, da je treba poudariti
vzroke, spričo katerih se ne
napreduje tako hitro kot želimo, oziroma ki so privedli
do tega, da se ne izvršuje
postavljenih nalog v tem letu.
Med mnogimi predlogi in
pripombami so delegati posebno poudarili, da problematika prometa ni dovolj
obdelana in da bi jo bilo
treba jasneje opredeliti, kajti promet je zdaj neekonomičen, ker je težišče na cestnem prometu ter se zmanjšal delež železniškega prometa v celotnem prevozu blaga
in storitev.

NIZKA STOPNJA RASTI
Ko so razpravljali o prednostnih nalogah, so poudarili,
naj bodo to predvsem kmetijstvo in prehrambena industrija, surovine, energetika,
izvoz in promet.
Kot je bilo rečeno, je stopnja rasti družbenega proizvoda načrtovana precej nizko.
Namesto predlaganih 5,5 odstotka bi bila lahko po enem
izmed mnenj ta stopnja najnižja dosežena stopnja v letošnjem letu, po drugem
mnenju pa naj bi znašala 7
odstotkom (v prid večji stop- EKONOMSKI ODNOSI
nji rasti je okoliščina, da so S TUJINO — VAŽEN
skupščine republik in pokrajin v svojih dokumentih ELEMENT POLITIKE
predvidele višjo stopnjo ra- RAZVOJA
sti, kakor pa je v Osnutku
Izhajajoč od ugotovitve, da
resolucije). Skupno mnenje je v Osnutku resolucije dano
je, da politika recesije v na- pomembno mesto ekonomših razmerah ni sprejemlji- skim odnosom s tujino, so
va ter da bi utegnila imeti člani Odbora Zbora republik
vrsto negativnih posledic in pokrajin za ekonomske
ekonomske in politične na- odnose s tujino posvetili porave.
sebno pozornost vprašanjem

iz delovnega področja Odbora, izrazili pa so tudi mnenja, ki se nanašajo na Osnutek resolucije v celoti.
Ztelo podrobno so obravnavali problematiko izvoza,
pri čemer so poudarili, da
mora biti Resolucija bolj realna pri določanju pomena
izvoza. Predvsem bi veljalo
ugotoviti, pod kakšnimi pogoji je mogoče uresničiti izvoz, kakršen je zasnovan v
Osnutku resolucije. Izrazili
so mnenja, da ni vseeno,
kdo in kaj izvaža, ter da
mora biti Resolucija bolj določna ter da mora biti v njej
rečeno, da imajo pravico do
materialne družbene spodbude lahko le tiste gospodarske
organizacije, ki s produktivnostjo dela dosegajo ustrezne, konkurenčne cene na tujih tržiščih. V nasprotnem
primeru prihaja do izvoza
določenega dela narodnega
dohodka, do tega pa nihče
nima pravice.
Kot je poudarjeno, na odtekanje določenega dela narodnega dohodka prek izvoza vpliva nizka stopnja organiziranosti našega nastopa na
tujih tržiščih, kar bi mora
lo biti v Resoluciji posebej
omenjeno (navedli so, da
imamo v nekaterih socialističnih državah celo po 10—
12 predstavnikov, ki prodajajo isti artikel, njihova medsebojna konkurenca pa gre
v prid tujega kupca).
ENOLETNA USMERITEV
UVOZA
Neopredeljen uvoz pomeni,
je rečeno v Odboru, zelo
kratkoročno politiko in ne
daje gotovosti proizvodno-izvoznim organizacijam. Zato
so predlagali, da bi šli na
enoletno usmeritev uvoza ter
med letom izvedli potrebne
popravke.
Prav tako so poudarili, da
je nadomeščanje uvoza eno
izmed ključnih vprašanj balansiranja naših možnosti ter
da bi moralo dobiti enako
ali približno enako podporo
dužbe kot izvoz. Po mnenu ekaterih delegatov bi
morali to stališče vnesti v
Resolucijo hkrati z označitvijo zelo konkretnih programov za nadomeščanje uvoznih reprodukcijskih in drugih materialov. Glede na to,
da je v Osnutku resolucije
rečeno, da uvoz opreme pomeni enega izmed osnovnih
žarišč inflacije, je izraženo
mnenje, da je treba to oceno preveriti, kajti znano je,

da iz administrativnih razlogov del že plačane opreme
leži v carinarnicah, namesto
da bi ga uporabili v proizvodnji, ki ji je ta oprema
namenjena.
Delegati so ocenili, da je v
Osnutku resolucije zelo malo rečenega o drugih sestavinah ekonomskih odnosov s
tujino (kooperacija, skupne
naložbe, tehnologija, znanost
itn.).
Delegati so navedli, da nas
čaka sprejetje sistemskih rešitev v skladu z Ustavo, ter
poudarili, da je treba vzporedno z zakonodajno ureditvijo zagotoviti obveznosti in
odgovornost vseh družbenih
struktur za dosledno izvajanje dogovorjene politike. To
je, kot so rekli, posebno pomembno
zategadelj, ker
družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje
niti časovno niti vsebinsko
ne gre vštric z dogovorjeno
ekonomsko politiko.
Nadalje je bilo v razpravi
rečeno, da je treba opredeliti
več vprašanj — sistemskih
in drugih, ki se nanašajo na
področje ekonomskih odnosov s tujino (urejanje izvoznega in uvoznega
režima,
strategija regionalnega
usmerjanja blagovnih tokov,
raven dinarske in devizne stimulacije, retencijska kvota,
prenašanje funkcije družbene
regulative na združeno delo
in druga).
PRENIZKA STOPNJA
RASTI SPLOŠNE IN
SKUPNE PORABE
V Odboru Zbora republik
in pokrajin za finance so delegati posvetili posebno pozornost načrtovani stopnji rasti vsega gospodarstva. Zavzeli so se, naj se preveri vse
dejavnike in sestavine, na
podlagi katerih je ta stopnja
določena. Ob tem so rekli,
da predlgana stopnja rasti
gospodarstva (5,5 odstotka)
ni v skladu s postavkami in
listinami X. kongresa ZKJ.
Prav tako so izrazili mnenje, da bo 12,5 odstotna stop.
nja rasti splošne in skupne
porabe — ki je zasnovana na
5,5 odstotni rasti vsega gospodarstva — premajhna za
kritje sedanjih potreb in obveznosti na področju splošne
in skupne porabe ter da bo
zaradi nje vprašljiva uresničljivost predvidene 3 odstotne
rasti zaposlenosti in bo z njo
povezano zmanjšanje produktivnosti, nadaljevanje dejan.

ske obremenitve gospodarstva in drugi problemi ekonomskega razvoja.
V razpravi so posebej poudarili pomembnost iskrene
razprave o perečih problemih
zunanjetrgovinske menjave in
plačilne bilance, ter pomembnost vključitve odgovornosti
republik in pokrajin za plačilno-bilančen položaj v Re
solucijo. Med drugim so zah
tevali pregled gradnje elektraren na tekoča goriva, ki bo
omogočil vpogled kako je
s tem v zvezi obremenjena
plačilna bilanca države.
Delegati so nadalje sugerirali naj se politiko cen temeljiteje opredeli že v Resoluciji. Pri tem so opozorili
na več problemov primerne
delitve (neusklajenost gibanja cen domačih surovin in
finalnih proizvodov). Kot so
ocenili, bi bilo za usklajevanje stališč, ki je pred nami,
zelo smotrno, da delegati dobijo analitično gradivo o osnovnih problemih primarne
delitve, ter da se vzporedno
s prejemanjem
Resolucije
sklene vse družbene dogovore, ki so potrebni za njeno
uresničitev, ter ukrepe, od
katerih so odvisni pogoji gospodarjenja. Združeno delo
bi tako imelo že ob začetku
leta vse potrebne elemente za
poslovno politiko.
HITREJŠI RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ
RAZVITIH
V preliminarni razpravi o
Osnutku resolucije, ki je bila v Odboru Zbora republik
in pokrajin za vprašanja raz-

voja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin,
so delegati menili, da razvoju gospodarsko manj razvi
tih republik in SAP Kosovo
nj odmerjeno dovolj pozornosti, zlasti ko je govor o
realizaciji ciljev in politike
razvoja v 1. 1975. Poglavitna
pripomba delegatov se je na.
našala na to, da manjka analiza vzrokov neuresničevanja
začrtane politike hitrejšega
razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo. Spričo tega je Odbor
zahteval od Zveznega izvršnega sveta in njegovih organov, naj za eno izmed naslednjih sej, in sicer v sklopu razprave o srednjeročnem
načrtu Jugoslavije, pripravijo
in pošljejo Skupščini SFRJ
gradivo, v katerem bodo podrobneje prikazani vzroki za
neuresničevanje s planom začrtane politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Podani so bili tudi posamezni predlogi za preoblikovanje posameznih delov besedila Osnutka resolucije, ki
se nanašajo na gradivo iz
delovnega področja tega Odbora.
PROTI ZMANJŠEVANJU
PRAVIC NA PODROČJU
ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
Odbor Zveznega zbora za
delo, zdravstvo in socialno
politiko je v razpravi o Os
nutku resolucije načelno podprl ta dokument, zlasti ukrepe za stabilizacijo v naslednjem letu. V razpravi o polo-

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOZIL:
— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom;
— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini:
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE;
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE
v eni knjižici;
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JUGOSLAVIJE;
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič:
PRAVDNI POSTOPEK;
— Franc Šink: PRAVNI IZRAZI;
— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO.
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žaju družbenih dejavnosti je
poudarjeno, naj ne bi z enakimi ukrepi usmerjali splošne in skupne porabe, saj gre
za različni področji z različnimi funkcijami y naši družbi.
Osrednje vprašanje, o katerem so razpravljali v Odboru, se tiče dileme ali naj
se sredstva za financiranje
zdravstva, izobraževanja in
otroškega varstva povečuje
počasneje kot pa se povečuje družbeni proizvbd. Kot so
ocenili, bi 12,5 odstotna rast
teh sredstev utegnila pripeljati do tega, da bi se zmanjševalo ali kratilo posamezne
pravice delavcev,
njihovih
družinskih članov in drugih
občanov.
Iz analize gibanj dohodkov
in izdatkov samoupravnih interesnih skupnosti na področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja je razvidno, da je prvo polovico letošnjega leta končalo s poslovno izgubo dve tretjine
vseh interesnih
skupnosti.
Omenjen je bil tudi podatek,
da delež zdravstva v narodnem dohodku od 1. 1972 dalje stagnira in postopno upada, le na področju socialnega
varstva se nekoliko povečuje.
Člani Odbora so izrazili
mnenje, da bi veljalo še enkrat pretresti vpliv investiranja v družbenih dejavnostih
in njihovo omejevanje. To so
podkrepili s podatkom, da je
v proizvodnji in prometu porabljeno za reprezentanco in
reklamo mnogo več kakor
pa znaša celoten obseg investicij na področju izobraževanja in zdravstva.

RAZVOJNA POLITIKA V
OKViRU USTAVNIH
PRISTOJNOSTI
FEDERACIJE
Razprava, ki so jo vodili
v Odboru Zveznega zbora za
družbenoekonomske odnose,
je poleg ocene, da Osnutek
resolucije pomeni sprejemljivo osnovo za dogovor republik in avtonomnih pokrajin,
dala tudi več kritičnih pripomb in mnenj o vsebini te
listine. Tako je bilo rečeno,
da je treba ekonomski in socialni razvoj države načrtovati v okvirih ustavne pristojnosti federacije, s čemer
bi se obveznosti in odgovornosti federacije jasneje razmejilo od pravic in obveznosti socialističnih republik
in avtonomnih pokrajin.
Kot so posebej poudarili,
je bistvena predpostavka za
uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev in smeri politike
razvoja pravočasna sklenitev
družbenih dogovorov republik in pokrajin, zlasti o uresničevanju plačilne bilance v
1. 1976, o politik cen, o skupni splošni porabi in drugo.
Odbor Zveznega zbora za
proračun federacije je prav
tako obravnaval Osnutek resolucije. Delegati so izrazili
svoje pripombe in predloge
glede posameznih rešitev, poudarjajoč da je Osnutek resolucije dovolj realen in v
mnogih poglavjih precej določen.
Odbor Zveznega zbora za
vprašanja borcev in vojaških
invalidov ni imel pripomb k
Osnutku resolucije o skupni
politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v
1. 1976.

ZBIRKE PREDPISOV
— O GRADITVI OBJEKTOV;
— O GEODETSKI SLUŽBI;
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI;
— OBRTNI ZAKON;
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV;
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ;
— STANOVANJSKI PREDPISI i, ki obravnavajo
samoupravne stanovanjske skupnosti;
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon
o stanovanjskih zadrugah;

NOVI

PREDPISI

DOKAZOVANJE
BORČEVSKE DOBE
Z IZJAVAMI PRIČ
® Iz rezultatov popisa je razvidno, da si ni
uredilo statusa okrog 120.000 borcev,
ki nimajo dokumentov, vendar pa lahko
svojo udeležbo v NOB dokažejo s
pričami
® Potrdilo predsedstva Občinskega odbora
ZZB ISIOV naj bi bilo osnovni dokument
za dokazovanje udeležbe v NOB, izjava
prič pa pomožno dokazno gradivo v
postopku za ugotavljanje borčevske
dobe
Sedmi kongres ZZB NOV
Jugoslavije je, potem ko je
obravnaval sprožitve postopka za dokazovanje udeležbe
v
narodnoosvobodilnem boju, v svezi s pokojninsko dobo, s pričami,
sklenil: »Ker del borcev iz
upravičenih razlogov še ni
sprožil vprašanja štetja svoje udeležbe v NOB v pokojninsko dobo, se zadolži Zvezni odbor ZZB NOV, da skupaj z ustreznimi organi fe-

ENOTEN POLOŽAJ
BORCEV NOB
Smoter predlagane dopolnitve Zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je
omogočiti borcem narodnoosvobodlne vojne, da sejim
v vsej državi na enoten način šteje čas, ki so ga prebili v narodnoosvobodilni voj
ni, v pokojninsko dobo v
dvojnem trajanju ter se jim
s tem prizna status borca

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA
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deracije, republik in pokrajin poišče najboljši način, ki
bi omogočil vsem borcem
NOB, da dokažejo status
borca«.
V skladu s tem sklepom,
ter izhajajoč od ustreznih
določb Ustave SFRJ, je Zvezni izvršni svet pripravil in
poslal Skupščini SFRJ v obravnavo Osrauteik zakona o
dopolnitvi Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga bo v kratkem
obravnaval
Zvezni
zbor
Skupščine SFRJ.

NOV, na podlagi katerega
je mogoče uveljaviti z zako
nom določene pravice. Na
ta način bo dosežen enoten
položaj borcev NOB glede
pridobivanja in uresničevanja pravic po zveznih, republiških oziroma pokrajinskih predpisih ter se bomo
izognili različnemu pravnemu položaju borcev NOB
pri uresničevanju z zakonom
zajamčenih pravic, ki izhajajo iz statusa borca.
Gre za del borcev, ki so
prikrajšani za uresničitev
svojih z ustavo zajamčenih
pravic, ker:

— — nimajo dokumentov;
— ne želijo stopiti v delovno razmerje niti opravljati drugih dejavnosti, za
kaitere velja obvezno zavarovanje;
— ne morejo izkoristiti rokov, ki so določeni za obnovo postopka, ker niso prej
pravočasno vložili zahtevka;
— ker iz objektivnih razlogov niso mogli v določenem zakonskem roku vloži
ti zahtevka.
Ob tem se je treba zavedati dejstva, da do konca 1.
1968 mnogi borci NOB, ki
živijo na podeželju, gospodinje in drugi borci, ki ni
so imeli interesa, da bi čas,
prebit v NOV, štejejo v posebno dobo, ker jih ni motivirala norma, ki bi jim na
podlagi priznanja tega časa
v dobo, omogočala uveljavi
tev kakšne pravice. Pravice
borcev na podlagi udeležbe
v NOV so bile namreč od
takrat povezane predvsem s
pravicami iz delovnega razmerja in iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
šele potem, ko je potekel
rok po 184. členu (s tem
členom je določeno, da se
lahko vlaga zahtevke za
štetje časa, prebitega v NOV,
v posebno dobo na podlagi
izjav prič, do 31. decembra
1966), so bile 1. 1972 uvedene pravice do materialnih
nadomestil in do zdravstvenega varstva, pravica do stanovanja in druge pravice
borcev NOV.
DOKAZOVANJE
BORČEVSKE DOBE
Vprašanje dokazovanja borčevske dobe oziroma ugotavljanje statusa borcev NOV
bi se lahko najbolj smotrno uredilo tako — je poudarjeno v Predlogu za izdajo dopolnitve veljavnega
Zakona —, da bi 75. člen
Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja dopolnili z določbo, ki bi odpravila roke za vložitev zahtevka za štetje časa, prebitega v NOV, v pokojninsko dobo na podlagi izjav
prič, kot dodatnega dokaza
V tem duhu je predlaga
no, in v dopolnitvi Zakona
precizirano da je organiza
cija Zveze združenj borcev

narodnoosvobodilne
vojne
najbolj poklicana dajati oceno o celotni aktivnosti borcev NOV med moralno—potično odgovornostjo, ustrezno potrdilo, ki naj rabi kot
dokument za sprožitev postopka za ugotavljanje borčevske dobe oziroma statusa borca NOV.
Potrdilo predsedstva Občinskega odbora ZZB NOV
naj bi torej bilo osnovni dokument za dokazovanje udeležbe v NOV, izjave prič pa
pomožno 1 dokazno sredstvo
v postopku za ugotavljanje
borčevske dobe. V sedanji
situaciji bi bila bo najbolj
smotrna rešitev, ker bi selekcijo zahtevkov opravili v
organizacijah ZZB NOV, ter
ne bi bilo mogoče, da kdo
dobi status borca NOV, če
do tega ni upravičen.
V Osnutku zakona o dopolnitvi Zakooa o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je
predvideno, da se pravice iz
tega zakona uveljavljajo od
1. januarja 1977 dalje, postopek za ugotavljanje teh
pravic pa bd se izvedlo v
1. 1976.
PRIZNAVANJE STAŽA
Kot je razvidno iz popisa borcev, ki je bil opravljen pred Sedmim kongresom ZB NOV Jugoslavije,
si status borca ni uredilo
okrog 120.000 borcev, ki nimajo dokumentov, lahko pa
svojo udeležbo v NOV dokažejo s pričami. Med temi
borci je največ takšnih, ki
so se vključili v narodnoosvobodilno vojno po 9. septembru 1943 ter ne bodo
imeli statusa borcev NOV,
na podlagi katerega bi uveljavljali pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji,
ki veljajo za borce pred
9. septembrom. Takšni borci, ki jim bo priznana borčevska doba, bodo morda
lahko uveljavljali pravico do
pokojnine po rednih pogojiih (z izpolnitvijo predpisane minimalne dobe, ki je
predvidena za druge zavarovance) in pravico, da sejim
pokojnina zveča za določen
odstotek glede na leto vključitve v NOV.
Toda le malo teh borcev
bo dobilo pravice iz pokojninskega in invalidskega za-

varovanja, kajti večina njih
ne bo imela minimalne dobe. Večinoma bodo dobili
borčevske pravice po republiških in pokrajinskih predpisih (zdravstveno varstvo,
materialno nadomestilo itn.)
in sicer samo tisti, ki izpolnjujejo predpisani pogoj
glede premoženjskega cenzusa. Spričo tega za izvajanje
predlagane dopolnitve Zako
na o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidske

ga zavarovanja v 1. 1976 ne
bo treba zagotoviti sredstev
v proračun federacije.
V naslednjih letih pa se
je mogoče nadejati zvečanja
obveznosti federacije za borčevske pokojnine in sicer
glede na število borcev, ki
bodo uveljavljali pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi
statusa borca, in ki bodo
določen čas delno bremenila
proračun federacije.

ENOTEN PROGRAM
STATISTIČNIH
RAZISKAV ZA VSO
DRŽAVO
ti) Nove raziskave in spremembe
sedanjega programa so potrebne zato,
da bi se zagotovilo podatke, ki bodo
pripomogli k ugotavljanju, kako se izvaja
Ustavo SFRJ in sklepe X. kongresa ZKJ,
zlasti na področju združenega dela
# Na ravni federacije se določi enotno
metodologijo statističnih raziskav in
statistične standarde, statistične
raziskave pa se izvaja v republikah in
pokrajinama
Zvezni izvršni svet je poslal loške spremembe, tako se n.
Skupščini SFRJ v obravnavo pr. beseda »obrat« zamenja s
Predlog odloka o sprejetju »temeljno organizacijo zdruprograma statističnih razis-' ženega dela«, beseda »podjetkav, pomembnih za vso dr- je« z »delovna organizacija«
žavo, za 1. 1976. Za izdajo itn.
tega odloka je p-ristojen Zve
NOVE RAZISKAVE
zni zbor Skupščine SFRJ.
Spremeniti sedanja in uveKot je določeno v Predlogu sti nove raziskave je potrebno
odloka, se s tem programom zategadelj, da bi zagotovili
vnaša nekatere spremembe in podaoke, ki bodo pripomogli
ZVEZNI IZVRŠNI SVET — PREDLOG ODLOKA
O SPREJETJU
PROGRAMA STATISTIČNIH
RAZISKAV, POMEMBNIH ZA VSO DRŽAVO,
ZA L. 1976 — AS 274
dopolnitve statističnih razi
skovanj ter uvaja nova razi
skovanja v 1. 1976, ki niso
bila v Programu statističnih
raziskovanj za obdobje od
1. 1973 do 1977. V predlogu
odloka je podrobno določeno,
katera raziskovanja, ki so bila prvotno načrtovana, ne bodo opravljena in katera bodo
odložena. V skladu z Ustavo
so določene nekatere termino33

k ugotavljanju, kako se izvaja Ustavo SFR, in sklepe
X. kongresa ZKJ, zlasti na
področju združenega dela, in
ki bodo tvorili statistično dokumentacijo za izdelavo družbenih načrtov in spremljanje
njihovega uresničevanja. Spre
membe raziskovanj naj pripomorejo, da bodo zagotovljeni kvalitetnejši podatki, ki so
potrebni za dojemanje proce.

sov v našem družbenoekonomskem razvoju.
Med letom 1976 se bo skuša
lo na vseh področjih statisti,
ke zbrati podatke po temeljnih organizacijah združenega
dela. Zato je nujno izdati tudi zakon o standardni klasifi
kaci j i dejavnosti ter pri statističnih organih uvesti enoten avtomatiziran register organizacijskih in statističnih
enot, za katerega šo priprave
v sklepni fazi in se ga bo uvajalo v 1. 1976.
V Predlogu programa je
predvideno, da bo v 1. 1976
opravljenih 408 raziskav, kar
je za štiri raziskave več kot
lani. Od skupnega števila ra
ziskav jih je 331 enakih kot
1. 1975, s tem da bodo nekatere od njih spremenjene in
dopolnjene, da bi se jih us
kladilo z novo Ustavo in no
vimi potrebami. Od teh ra
ziskav jih ima 72 mesečno
periodiko, 49 je trimesečnih
in polletnih, 210 pa je letnih.
Od 77 periodičnih in novih .
raizisikav jih je 61 povsem novih glede na Program raziskav za obdobje od 1- 1973
do 1977.
ENOTNA
METODOLOGIJA
Funkcija federacije na področju statistike se uresničuje prek enotnega sistema sta
tističnih raziskovanj. Z enot
nim sistemom je mišljen minimum statističnih raziskav,
ki je nujen, da bi se zagotovilo skupne potrebe gospodarstva,
družbenopolitičnih
skupnosti in družbenih služb;
za vodenje politike, znanstve
no-raziskovalno delo, naorto
vanje in opravljanje drugih
funkcij ter za obveščanje javnosti in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki jih
ima Jugoslavija na področju
sta-tistike, za primerjanje z
nt/,vojem drugih držav.
Z enotnim sistemom stati
Stičnih raziskav se zagotavlja
primerljive podatke po repu
blikah oziroma avtonomnih
pokrajinah ter občinah v tak
šni meri, ki omogoča dojemanje in proučevanje njihovega razvoja, mesta in polo
žaja glede na državo kot ce
loto in med njimi samimi.
Hkrati takšen sistem zagotavlja primerljive statistične po
cjatke organizacijam združe
nega dela v takšni meri, da
je mogoče ugotavljati njihov
razvoj, mesto in položaj v
panožnih in regionalnih grupaeijah ter na enotnem jugoslovanskem tržišču.
Na ravni federacije se do
loči enotno metodologijo statističnih raziskav in statistične sandarde. statistične razi

sikave pa se opravlja v republikah in avtonomnima pokrajinama.
Zvezni zavod za statistiko
usmerja delo na reševanju
sistemskih vprašanj statistiko aktivno organizira enotne
standarde v sodelovanju z re
publiškimi in pokrajinskimi
statističnimi organi ter z zveznimi organi, opravlja statistično analizo in objavlja rezultate statističnih raziskav
Hkrati zavodi za štatisiko v
republikah in v avonomnima
pokrajinama izvajajo statistične raziskave na svojem območju, zbirajo podatke in jih
obdelujejo, opravljajo statistično analizo in objavljajo rezultate statističnih raziskav.
V skladu z razpoložljivimi
zmogljivostmi za elektronsko
obdelavo in z značajem obdelave se deli delo med Zve.
znim in republiškimi oziroma
pokrajinskimi zavodi za statistiko glede obdelave podatkov na elektronskih računalnikih.
PETLETNI IN LETNI
PROGRAMI
Da bi dobili ustrezne podatke za spremljanje tekočih go.
spodarskih gibanj, za izdelavo sorodnih gospodarskih bi.
lanc in za celovito statistično dokumentacijo, ki je potreba združenemu delu in
družbenopolitičnim skupno,
stim ter njihovim organom,
je nujno, da statistični organi
skupaj z ustreznimi organi
pretresejo te potrebe ter možnost, da se jih uskladi z
možnostmi izvajanja statističnih raziskav in da se statističnim organom in drugim
organom, ki so pooblaščeni za
opravljanje statističnih raziskav, zagotovi potrebne pogoje
kot so finančna sredstva, ustrezni kadri ter oprema za elektronsko obdelavo podatkov
in za tiskanje.
Statistične raziskave, ki so
pomembne za vso državo, se
določi s petletnimi in letnimi programi statističnih raziskovanj, ki jih sprejme Skupščina SFRJ. Petletni program vsebuje redne raziskave ter periodične raziskave, ki
se jih izvaja v večletnih intervalih (vsako drugo, tretje,
četrto ali peto leto) ter raziskave, ki se jih opravlja v
tem letu, in spreminja ter
dopolnjuje redne raziskave,
kar omogoča spreminjanje ta
dopolnevanje statističnih raziskav, določenih s petletnimi
programi. Takšna raziskovanja opravljajo statistični organi in drugi organi ta organizacije, ki so pooblaščene
za statistična raziskovanja,
pomembna za vsako državo.

MEDNARODNE

POGODBE

POSOJILO
40 MILIJONOV
DOLARJEV
ZA GRADNJO
AVTOMOBILSKIH CEST
# Sredstva posojila Mednarodne banke za
obnovo in razvoj bodo uporabljena za
gradnjo avtomobilskih cest v Sloveniji
ter Srbiji in za cesto v Črni gori
• Odplačilni rok je I. 1998, obrestna mera
8,5 odstotka
Republiška skupnost za ceste SR Slovenije, Skupnost
cestnih podjetij SR- Srbije in
Republiška samoupravna in-

vo in razvoj posojilno pogodbo za 40 milijonov dolarjev,
namenjenih realizaciji sedme
ga projekta za ceste.

RATIFIKACIJA SPORAZUMA O GARANCIJI
MED SFR JUGOSLAVIJO IN MEDNARODNO
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ — AS 276
teresna skupnost za ceste SR
črne gore so sklenile 18. julija 1975 v Washingtonu z
Mednarodno banko za obno-

ANALIZE

Istega dne je vlada SFRJ
glede na to da ni neposredni'
posojilojemalec, sklenila z Mednarodno banko za obnovo

IN

OCENE

TREBA JE POENOTITI
SREDSTVA IN OPREMO
PROMETNEGA
SISTEMA
® Čimprej je treba skleniti samoupravne
sporazume in družbene dogovore v
zvezi z razvojem prometa, transportnih
sredstev in opreme
Odbor Zveznega zbora za nekaterih problemih tipizaciljudsko obrambo je obravna- je, unifikacije in standardizaval in sprejel Informacijo o cije transportnih sredstev in

in razvoj Sporazum o poroštvu, s katerim jamči gotovo
in redno plačilo glavnice, obresti in drugih stroškov posojila. Predlog zaona o ratifikaciji tega Sporazuma, ud
ga je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo Skupščini
SFRJ, bo na dnevnem redu
ene izmed naslednjih sej Zbora republik pokiajin.
Sredstva iz tega posojila
bodo razporejena takole:
— 10.955.000 dolarjev za
gradnjo avtomobilske ceste
med Dolgim mostom in Vrhniko (okrog 11,4 km ceste,
štirje vozni pasovi);
— 14.256.000 dolarjev za
gradnjo avtomobilskih cest
Aerodrom Surčin—Beograd
(8 km ceste, štirje vozni pasovi) ter Beograd (obvozna cesta) — Mali Požarevac (2i,5
km. ceste, štirje vozni pasovi);
— 14.689.000 dolarjev za
gradnjo ceste Titograd—Nikšič (okrog 49,4 km ceste, dva
vozna pasova).
S posojilno pogodbo je določeno, da mora biti gradnja
cest končana do 31. decembra 1978. Uporabniki posojila
so dolžni voditi ustrezno evidenco, po kateri je mogoče
spremljati, kako projekt napreduje, in ugotavljati, katero blago in storitve se financira iz sredstev posojila.
Nadalje morajo posojiloje-
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malci omogočiti predstavni,
kom Mednarodne banke za
obnovo in razvoj pregled
projekta in ustrezne evidence
ter dokumente, ki so povezani s projektom.
Odplačilni rok je 1. 1998,
prvi obrok pa zapade v plačilo 15. aprila 1979.
S pogodbo je določeno, da
posojilojemalci plačajo 8,5
odstotne obresti na glavnico.
če posojilojemalci ne bi
spolnili obveznosti do Mednarodne banke, te obveznosti
spolni — kot je določeno s
Sporazumom — federacija. S
predlogom zakona je določeno, da v takšnem primeru
ustrezne republike in avtonomne pokrajine nadomestijo
federaciji znesek, ki ga je poravnala, in sicer vsaka tolikšen del zneska, kolikšnega so
porabile organizacije združenega dela z njenega območja.
Če republike in pokrajini
v 15 dneh ne poravnajo svojih obveznosti do federacije,
bo Služba družbenega knjil
govodstva po nalogu Zveznega sekretariata za finance (ki
predstavlja Jugoslavijo pred
Mednarodno banko) prenesla
v korist federacije ustrezen
del sredstev iz dohodka teto
republik in pokaj in.
Ratifikacija Sporazuma o
poroštvu ne nalaga sprememb in dopolnitev veljavnih
zveznih, republiških in pokrajinskih predpisov.

*

opreme, ter sklepe, ki jih je
sprejel Izvršni svet, ko je
obravnaval to Informacijo.
Pripravila jo je delovna skubina, v kateri so bili predstavniki Zveznega komiteja za
energetiko iin industrijo, Zveznega sekretariata za ljudsko

tenost te problematike je Odbor predlagal Zveznemu aboru Skupščine SFRJ, naj zadolži Zvezni izvršni svet, da
bo spremljal, kako se to problematiko rešuje, ter da čecs
določen čas obvesti Zbor o
doseženih reauilitatih.

INFORMACIJA O NEKATERIH PROBLEMIH TIPIZACIJE, UNIFIKACIJE IN STANDARDIZACIJE TRANSPORTNIH SREDSTEV IN OPREME
obrambo, Zveznega komiteja
za promet in zveze, Gospodarske zbornice Jugoslavije, Zveznega zavoda za družbeno na
črtovamje in Jugoslovanskega
zavoda za standardizacijo.
Glede na pomen in zaple-

DOSEDANJI RAZVOJ
IN SEDANJE STANJE
Transportna sredstva in oprema v prometnem sistemu
imajo izjemen pomen in vpliv
na razvoj vsega gospodarst33

va, zlasti pa na sistem ljudske obrambe. Standardizacijo, tipizacijo in unifikacijo
transportnih sredstev in opreme se izvaja na podlagi
zakonskih in podzakonskih
aktov.
Pri opremljanju (domača
proizvodnja in uvoz) prometa
s prevoznimi, vlečnimi in drugimi sredstvi ter opremo so
se pogostoma kazali tehničnotehnološki in ekonomski interesi posameznih proizvajalcev in uporabnikov, zanemarjalo pa se je skupne interese. Število znamk in tipov
transportnih sredstev in opreme v naši državi je tako
veliko in raznovrstno, da so
praktično zastopani skoraj vsi
svetovni proizvajalci. Težnja
po takšnem razvoju se še vedno nadaljuje. Do takšne raznovrstnosti, nizke stopnje tipizacije, premajhne unifikacije in standardizacije transportnih sredstev in opreme prihaja zaradi nespoštovanja zakonskih norm. vpliva pa tudi
to, da nekateri predpisi niso popotni.
Z vidika ekonomskih, političnih in obrambnih potreb
raznovrstnih sredstev in opreme negativno odseva v učinkovitosti delovanja in medsebojnem vključevanju in povezovanju posameznih delov
sistema ter pri zagotavljanju
varnosti in dolgotrajnosti eksploatacije. Nemogoče ali
pa zelo težko je popravljati
in zamenjavati poškodovana
ali uničena sredstva, kar pelje-k nenehnemu in naglemu
zmanjševanju celotnih zmogljivosti.
ŽELEZNIŠKI PROMET
Temeljna zasnova modernizacije jugoslovanskih železnic
je usmerjenea k večji stopnji
tehnično-ekonomske celovitosti, toda spričo podedovanega stanja, nerešenega vprašašanja financiranja razvoja in
ker ni bilo dovolj sistematičnega in odločnega usmerjanja razvoja, je prišlo do
nekaterih neusklajenosti, ki
onemogočajo zadostno stopnjo tebnično-tehnološke celoviosti pri delovanju železniškega prometa.
Razloge za takšno stanje je
treba iskati v premajhni rentabilnosti, upočasnjeni moder
nizaciji, premajhni uporabi
zmogljivosti, neustrezni disciplini, nezadostnem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju ter v premajhnem sodelovanju med železnico in drugim prometom.
Program rekonstrukcije nrog
je v zamudi. Niti v sklopu
40

tega programa niso rešena
nekatera bistvena vprašanja
za delovanje železnice kot velikega in kompleksnega siste
ma.
Pri osnovnih zmogljivostih
za vleko je glede na podedovano stanje in druge razvojne razmere dosežena zadovoljiva stopnja tipizacije in unifikacije, kar pa ne velja za
manevrske lokomotive in motorna vozila. Stanje tovornega vagonskega parka se je
v zadnjih letih precej zboljšalo, zato pa je stanje potniških vagonov zelo slabo: več
kot polovica jih je dotrajanih.
Lokomotive in vozni park
se nabavlja doma in v več
tujih državah. Financiranje—
kreditiranje dobav je osnovni
problem, zaradi katerega domača proizvodnja ni večja,
tega pa Jugoslovanske železnice in proizvajalci tirnih vozil ne morejo rešiti brez pomoči zainteresiranih dejavnikov.
CESTNI PROMET
V Informaciji so navedeni
le podatki o tovornih, specialnih in vlečnih vozilih, ki so
z vidika gospodarstva in splošne ljudske obrambe najvažnejša vrsta prometnih sred
stev.
O vozilih v gospodarstvu se
ne opravlja sistematičnih analiz ter je le posredno mogoče priti do posameznih ocen
ta sklepov.
Vozni park je zelo pisan.
V zadnjem desetletju se je
motorizacija v naši državi povečevala po stopnji, ki je večja od stopnje za Evropo. Število tovornih, specialnih in
vlečnih vozil se je med 1.
1905 in 1974 povečalo za 2,7
krat.
Domača proizvodnja zado
voljuje v glavnem potrebe

po vozilih majhne in srednje
nosilnosti. V glavnem se proizvaja na podlagi tujih licenc
in kooperacijskih pogodb. Potrebe po vozilih velike in
srednje nosilnosti se zadovoljuje v glavnem iz uvoza.
Vozila tuje proizvodnje se
ne uijemajo ali pa se le delno
ujemajo z jugoslovanskim
standardom (JtTS).
Mogoče je skleniti, da splo
šno stanje tega voznega par
ka ni zadovoljivo. Ta, da na
tem področju ni bilo nujno
potrebnega usmerjanja in dogovarjanja, je praktično pomenilo zadrževanje in motnjo
za pravilen razvoj domače industrije vozil.
POMORSKI IN REČNI
PROMET
Doslej ni bilo podrobnejših
analiz o stanju tipizacije in
unifikacije plovnih objektov
in opreme. Po oceni je splo
šno stanje ladij neugodno,
tako glede starosti kot glede
izrabljenosti kot glede name
na in nosilnosti. V razvoju
pomorskega prometa je težišče na gradnji flote za prekomorski promet, pri tem pa
je povsem zapostavljen obalni in otoški promet. Zelo
poudarjena je likvidacija
majhne flote, t. j. ladij za
obalno in otoško plovbo. Pro.
blemi rečnega prometa so
precej slični.
LETALSKI PROMET
Jugoslovanski letalski promet oziroma civilno letalstvo
se deli na več kategorij: 1)
transportno-potniško
letalstvo, 2) kmetijsko letalstvo,
3) poslovno-turistično letalstvo, 4) športno-brenažno letalstvo, 5) podjetja za leteli,
ške storitve.
Vsa podjetja potniškega letalstva so usmerjena pretežno v potnišlki promet na dalj
ših relacijah, o čemer pričajo

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL:
STANOVANJSKI PREDPISI i — obravnavajo samoupravne stanovanjske skupnosti (zakon, z izredno
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih
skupnosti SRS.
STANOVANJSKI PREDPISI 5 — vsebujejo zakon
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (hišni sveti) z, obsežnim komentarjem, zakon
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k omenjenima zakonoma.

tudi tiipi letal, pri tem pa
je zapostavljen domač in tovorni promet.
Treba bi bilo doseči višjo
stopnjo integracije med podjetji za letalski promet ter
jo usmeriti v razvoj tovornega in domačega prometa z,
letali manjše nosilnosti, ki
bi lahko uporabljala manjša
in bolj ekonomična letališča.
Za kmetijsko letalstvo si
je treba prizadevati, da se
število tipov letal zmanjša na
2—3 osnovna tipa ob usmeritvi na letala domače proizvodnje.
ČIMPREJ SKLENITI
SAMOUPRAVNE
SPORAZUME
V zvezi s to informacijo je
Zvezni izvršni svet sprejel nekaj konkretnih sklepov, s ka
terimi zavezuje pristojne organe in organizacije, da rešujejo probleme, ki so sproženi,
in jim določa roke.
V zvezi z razvojem prometa, transportnih sredstev in
opreme je treba čimprej skleniti samoupravne sporazume
in družbene dogovore za obdobje od 1. 1976 do 1980 ter
ustanoviti ustrezne samoupravne interesne skupnosti,
sti, ki bodo zagotovile urejanje problema tipizacije, unifikacije in standardizacije v
proizvodnji in uporabi transportnih sredstev.
S temi dogovori je treba
posebej urediti načine in pogoje za to, da se kar najbolj
zmanjša število tipov in izvedb transportnih sredstev,
opreme in delov. Zglastj je
treba zagotoviti možnost, da
se bo posamezne dele ali
opremo uporabljalo za več
vrst transportnih sredstev,
ter s tem zagotoviti ustrezno
dolgoročno razvojno politiko
v prometu.
Samoupravne interesne skupnosti bi morali oblikovati
proizvajalci sredstev in opreme, uporabniki teh sredstev
in opreme v prometu, organizacije združenega
dela, ki
se ukvarjajo s1 prometnimi
potmi, organizacijo združenega dela, ki se ukvarjajo z
uvozom transportnih sredstev
in opreme, ustrezne bančne
organizacije in zavarovalni
zavodi ter drugi zainteresirani na področju samoupravne,
ga dogovarjanja med udeleženci različnih reprodukcijskih celot.
Družbenopolitične skupnosti bodo s svojimi ukrepi
ekonomske politike, če bo potrebno pa tudi s posebnimi
akti — podprle vse akcije v
tej smeri.

IZ

DELA ZVEZNEGA

MNOGE INVESTICIJE
OPROŠČENE POLOGA
# Na spisku dejavnosti, ki so oproščene
pologa pri investicijah, so stanovanjsko
—komunalna graditev, zdravstvene in
kulturno—prosvetne organizacije,
socialno varstvo, pravosodje in druge
• Pologa tudi ne bo pri gradnji objektov,
ki jih je bila prizadela elementarna
nesreča, in pri investiranju na manj
razvitih območjih
Zvezni izvršni svet, je izdal
Odlok, o merilih in postopku
za oprostitev obveznega depozita pri investicijskih vlaganjih v gospodarske in neproizvodne investicije, ki je
začel veljati 22. novembra
1975.* S tem Odlokom je določeno, katere dejavnosti
so
oproščene obveznega1 depozita, ki je določen z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah
Zakona o depozitu pri investicijskih vlaganjih v nove
negospodarske in neproizvodne investicije, katerega je
Skupščina SFRJ sprejela judi in drug uporabniki druž-

benih sredstev, ki finansirajo
investicije iz proračunov teh
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela, ki jih
financirajo samoupravne interesne skupnosti ob pogoju,
da so izdatki v bilancah
splošne in skupne porabe v
republiki in pokrajini usklajeni z ravnijo, ki je določena v Resolucija o temeljih
skupne politike ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije za zadevno leto.
Obveznega pologa je oproščen nadalje investitor, ki za
investicijsko naložbo zago-

ODLOK O MERILIH IN POSTOPKU ZA OPROSTITEV OBVEZNEGA DEPOZITA PRI INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V NEGOSPODARSKE IN
NEPROIZVODNE INVESTICIJE
lija letos. Po tem Zakonu se
je stopnja za obračunavanje
in vplačevanje depozita zvečala od 30 na 50 odstotkov,
hkrati pa je bila odpravljena določba, po kateri so bile
republike in pokrajine poobia
ščene predpisati manjšo
stopnjo kot pa je bila predvidena v tem zakonu.
DRUŽBENOPOLITIČNE
SKUPNOSTI
Obveznega pologa so po tem
Odloku oproščene družbenopolitične skupnosti in njihovi
* Odtok je objevlijen v »Urad
nem listu SFRJ«, št. 56 dine 21
novembra.

organi in organizacije, sklatovi najmanj 50 odstotkov
njene predračunske vrednosti iz Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in pokrajin, oziroma
iz razvoja skladov republik
in pokrajin za kreditiranje
gospodarskega razvoja manj
razvitih krajeiv ali iz dopolnilnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti za hitrejši razvoj manj razvitih krajev. To
velja tudi za organizacije
združenega dela na področju
gospodarstva z območja družbenopolitične skupnosti, ki se
šteje za gospodarsko razvito

IZVRŠNEGA

in če vlaga sredstva v neproizvodne investicije na območju gospodarsko manj razvitih
republik in pokrajin.
STANOVANJSKO—
KOMUNALNA
GRADITEV
Ce se investira v stanovanjsko graditev iz sredstev,
ki so namenjena za stanovanjsko graditev (sredstva, ki
jih je investitor izločil iz svojega dohodka, sredstva, ki so
zagotovljena s krediti oziroma posojili za stanovanjsko
graditev), ni pologa.
S stanovanjsko graditvijo je
mišljena gradnja stanovanj,
stanovanjskih hiš, hotelov za
samce, domov za stare, dijaških in študentskih domov,
vštevši pripravo zemljišča za
gradnjo in ureditev instalacij za priključke na komunalno infrastrukturo (vodovod,
kanalizaoija, toplovod, električna energija, telefon) ter
gradnja cest za priključek na
ulice oziroma na cestno omrežje v naselju.
Organizacije združenega dela komunalnih dejavnosti, ki
vlagajo v objekte komunalnega gospodarstva iz sredstev, katera se sme po veljavnih predpisih uporabljati v
ta namen — če so cene njihovih storitev v skladu s politiko' cen, ki je določena v
resoluciji o temeljih skupne
politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
za zadevno leto, so prav tako oproščene pologa.
PROMETNE POTI
DELAVSKI POČITNIŠKI
DOMOVI IN
RESTAVRACIJE
Naložbe v objekte, ki so
prizadeti z elementarno nesrečo (potresom, poplavo,
požarom), nadalje prometne
poti in spremljajoči objekti,
povezani z njihovo gradnjo,
investicije v objekte, ki jih
sofinancirajo mednarodne organizacije (po sporazumu, ka
ga je sklenila federacija), naložbe v gradnjo skladiščnega
prostora za spravljanje rezerv
industrijskih izdelkov in rezerv živil, v gradnjo delavskih
počitniških domov in restavracij družbene prehrane (s
pogojem, da so naložbe iz namenskih sredstev, izločenih iz
dohodka po zaključnem ra-
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čunu), so po določbah tega
Odloka prav tako oproščene
pologa.
Depozita so oproščeni tudi
organi federacije (če investirajo v gradnjo objektov in
nabavo opreme, ki ju nalagajo veljavni zvezni zakoni in
predpisi Zveznega izvršnega
sveta), Jugoslovanska ljudska
airnada (če investira iz sredstev, ki so predvidena v njenem letnem načrtu nalog in
financiranja), organ za notra.
nje zadeve in Zvezna carinska uprava (če investira v objekte in opremo v skladu s
programom modernizacije teh
služb) ter Služba družbenega
knjigovodstva in banke (če
investirajo v sredstva za mehanografsko in avtomatično
obdelavo podatkov in opremo
za zavarovanje denarnih
sredstev, za varnostne naprave in trezorje).
ZDRAVSTVENE
IN KULTURNO—
PROSVETNE
ORGANIZACIJE
Po tem Odloku so oproščene obveznega pologa tudi organizacije združenega dela na
področju trgovske, projektantske in filmske dejavnosti,
poslovna združenja, zavarovalne organizacije, kulturnoprosvetne in zdravstvene organizacije, socialno varstvo,
telesnovzgojne dejavnosti —
vendar le za investicije, katerih vrednost v tekočem letu
ne presega zneska amortizacije, obračunane po predpisanih stopnjah za zadevno leto, in zneska neporabljene
amortizacije iz prejšnjih let.
Investitor, ki nabavlja knjige za knjižnice in čitalnice,
eksponate za galerije in muzeje, arhivsko gradivo, investitor, ki vlaga v radiodifuzno in televizijsko omrežje (po
sprejetem programu za ti
dve omrežji), nadalje v varstvo pred škodljivim učinkom
voda in elementarnih nesreč,
v opremo novih občin in novih skupnosti občin v gradnjo objektov za dnevno prebivanje in proste aktivnosti
otrok ter v domove za otroke, za katere ne skrbijo
starši, in domove za vzgojno
zanemarjene otroke, v objekte za pravosodne organe, kazenskopoboljševalne zavode,
v domove za nastanitev du41

čerao obolelih oseb, v objekte za tuja diplomatska in konzularna predstavništva in
mednarodne organizacije, v
objekte in opremo za znan-

stvene dejavnosti in v medicinsko opremo — po tem Odloku ni zavezan k položitvi
depozita.
Vsa sredstva, ki so bila po

Zakonu vplačana kot depozit
do dneva, ko začne veljati odločba Zveznega izvršnega sveta o oprostitvi obveznega depozita, izdana v skladu s tem

odlokom, se vrnejo investitorju v osmih dneh od dneva,
ko vloži zahtevo za vračilo
(če ni z navedeno odločbo
drugače določeno).

SDK za prvih 9 mesecev (torej za čas, ko Zakon še ni
veljal) so zinašala celotna plačila za investicije v osnovna
sredstva 75,5 milijarde dinarjev, kar pomeni, da so se
povečala za 46 odstotkov glede na isto obdobje prejšnjega leta. V letošnjem tretjem
trimesečju, ki se v glavnem
ujema z obdobjem veljavnosti tega Zakona, pa indeks
plačil za investicije kaže nekoliko manjšo dinamiko. Ce
primerjamo z enakimi meseci prejšnjega leta, znašajo indeksi izplačil za investicije:
julija 148, avgust* 141 in septembra 127.
Ti in drugi podatki kažejo,
da so zakonska določila o
zagotavljanju plačila investicij vplivala na investitorje in
banke tako, da so pokazali
določeno vzdržnost v zvezi s
plačevanjem investicij ter da
so spravili začete in nove investicije v meje realnega finančnega kritja.

vesticijskega potenciala, upoštevajoč pri tem tudi to, da
je treba povečati zneske garancij v zvezi s spremembami predračunske vrednosti
kreditiranih objektov ter tistih, ki se jih financira iz
lastnih sredstev ob bančni
garanciji. Po podatkih, ki jih
ima SDK, znašajo celotne garancije poslovnih bank 45,5
milijarde dinarjev, od tega
na podlagi kredita 23,1 milijarde, za zagotovitev iz lastnih sredstev pa 22,4 milijarde dinarjev.
Iz tega pa še ne gre sklepati, da so dane garancije
bank zares v mejah njihovega
likvidnega investicijskega potenciala, oziroma, da investicijski potencial, ki ni angažiran, znaša 40,3 milijarde
(kar je razlika med 85,8 milijarde likvidnega investicijskega potenciala in 45,5 milijarde danih garancij). Navedeni podatki o bančnih garancijah namreč niso dokončni,
sodijo pa tudi, da niso realni,
ker so banke prijavile precej
manjši znesek neangažiranoga investicijskega potenciala.

IZVAJANJE ZAKONOV

MANJŠA DINAMIKA
PLAČIL ZA INVESTICIJE
I# Posledica zakona je, da so se zmanjšala
plačila za investicije, hkrati pa povečala
plačila vnaprej
I# Ker ni sankcij za neprijavljene
prekoračitve, se predračunska vrednost
investicijskih objektov nenehno zvečuje
• Bančni krediti presegajo znesek danih
garancij
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije je pripravila prvo poročilo o izvajanju
Zakona o zagotavljanju plačila investicij, ki je začel veljata 2L jiunaija letos in se ga
od takrat uporablja pri vseh
plačilih za investicije, razen
za tista plačila, ki so krita
a bančnimi garancijami, danimi po prejšnjih predpisih.
Poročilo je obravnaval Odbor
Zveznega zbora za družbenoekonomske odnose.
Glavni namen tega Zakona
je preprečiti, da bi se začenjalo investicije, ne da bi

nančnih možnosti, tako da
bi se odpravilo problem nepokrite investicijske porabe.
ZMANJŠANJE PLAČIL
ZA INVESTICIJE
V prvem obdobju veljavnosti Zakona (tretje trimesečje
1975) se je, po podatkih in
pregledu, ki ga ima SDK Jugoslavije, plačevalo predvsem
na podlagi danih garancij in
odprtih dokumentiranih akreditivov, medtem ko se je menico in ček uporabilo v ta
namen le v manjšem številu

POROČILO SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA JUGOSLAVIJE O IZVAJANJU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA INVESTICIJ
bdila zagotovljena sredstva za
plačilo opravljenih investicijskih del in dobavljene opreme, oziroma da se s predpisanimi plačilnimi sredstvi
(ček, menica z avalom banke, nepreklicni dokumentirani akreditiv in garancija banke) vnaprej prepreči, da bi
investitor prišel v položaj, ko
ne bi mogel izpolniti svojih
obveznosti do upnika — izvajalca del oziroma dobavitelja opreme. Investirati se
sme le v mejah realnih fi«a

primerov. Spričo previdnosti
in vpeljavanja novih instrumentov se je uveljavilo plačevanje vnaprej, kar je vsekakor najpopolnejša oblika
kritja investicij. Odkar ta Zakon velja, so bile poravnane
obveznosti v breme garantov
v 14 primerih in sicer v znesku 6 milijonov dinarjev, samo pri 8 garancijah pa je
bilo evidentirano za skupno
26,2 milijona dinarjev nepo.
ravnanih obveznosti.
Po predhodnih podatkih

LIKVIDNA SREDSTVA
ZA INVESTICIJE
Po določbah tega Zakona
so morale banke poslati SDK
vse podatke o svojem likvidnem investicijskem potencialu. Ugotovljeno je, da znaša ta potencial skupno 85,8
milijarde dinarjev. Nekatere
banke so v te podatke prištele tudi del kratkoročnih virov sredstev do višine ,65 odstotkov, ugotovljeno pa je,
da so pri posameznih bankah
v te podatke zajeta tudi pomembna načrtovana združena sredstva gospodarstva za
financiranje določenih programov (n. pr. energetike), krediti skladov za razvoj gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, tuji krediti,
bančna sredstva iz tako imenovanih komisijskih poslov,
sredstva za financiranje stanovanjske gradnje, krediti za
izvoz opreme in druga načrtovana sredstva likvidnega investicijskega potenciala.
Banke morajo nadalje uskladiti zneske garancij, ki jih
dajo, z ravnijo likvidnega in-

NEREALNI ZNESKI
PREKORAČITEV
Na podlagi podatkov, ki jih
je dobila, je SDK ugotovila,
da učinek, ki se ga je pričakovalo glede izkazovanja
realnega zneska prekoračitev
oziroma predračunske vrednosti investicijskih objektov,
zlasti tistih, ki se jih dolgo
gradi, ni bil dosežen, ker
niso predvidene niti sankcije
za primere, ko se prekoračitev ne prijavi. Ob koncu prvega trimesečja I. 1975 je
znašala vsota prekoračitev
31,7 milijarde, zdaj pa, ko
se prijavlja prekoračitev po
določbah novega Zakona, znaša 32,8 milijarde. Predračunska vrednost investicij se v povprečju poveča za 12,8 odstotka prvotne predračunske vrednosti. Pri investicijah po posameznih republikah je to
razmerje različno. Najmanjše
je na Kosovu (7,9 odstotka),

največje pa v Cmi gori (48,7
odstotka).
Bančni krediti, ki so odobreni investitorjem, so precej večji kot garancije — dosegajo 87,5 milijarde dinarjev.
Toda garancije se običajno
daje sukcesivno, tako kot se
kredite uporablja, tak0 da bo
pri uporabi teh kreditov prišlo tudi do zvečanja garancij, s tem pa budi do večje
angažiranosti investicijskega
bančnega potenciala.
Nekateri problemi se pojavljajo tudi glede neizvršenih

zapadlih obveznosti bank, ki
po stanju 30. junija 1975 znašajo 1,4 milijarde dinarjev,
od tega iz naslova kreditov
eno milijardo, iz naslova
drugih garancij pa 400 milijonov dinarjev. Praksa pa je
pokazala, da investitorji in
izvajalci neradi zahtevajo, da
se garancije realizira, ter je
spričo tega povsem verjetno,
da je položaj glede neizvršenih obveznosti bank precej
manj ugoden, kajti te obveznosti vsekakor presegajo 1,4
milijarde dinarjev.

USKLAJANJE
INVESTICIJ Z
DRUŽBENIM NACRTOM
# Uspešno se izvaja postopek obveznega
evidentiranja investicij, katerih
predračunska vrednost presega 30.000
dinarjev
# Ni obvezno prijavljanje investicij za
tekoče vzdrževanje električnih
instalacij, ogrevanje, popravilo streh,
beljenje, elektromontažo in nabavo
osnovnih sredstev za opremo poslovnih
prostorov
# Delež lastnih sredstev v vseh
zagotovljenih sredstvih za investicije
znaša le 13 do 15 odstotkov
Gospodarska zbornica Jugoslavije je izdelala pirvo
Informacijo o delu na izvajanju Zakona o obveznem
evidentiranju investicij, ki
je začel veljati 30. maja letos. Z Zakonom je določeno,

Informacija koristna in dokumentirana, saj — poleg
tega, da podaja pregled dosedanje dejavnosti na izvajanju tega Zakona — opozarja na probleme in odprta
vprašanja, ki se jih srečuje

INFORMACIJA GOSPODARSKE ZBORNICE
JUGOSLAVIJE O IZVAJANJU ZAKONA O OBVEZNEM EVIDENTIRANJU INVESTICIJ
da je Gospodarska zbornica
Jugoslavije pristojna za obravnavanje investicijskih namenov, katerih predračunska
vrednost presega 30.000 dinarjev, in da jih usklaja z
Družbenim načrtom.
Informacijo so obravnavali na seji Odbora Zveznega
zbora za družbenoekonomske
odnose, ki je ugotovil, da je

pri izvajanju. Podprli so tudi
pobudo, da se pristopi k
spremembi in dopolnitvi nekaterih določb tega Zakona.
OBVEZNO
EVIDENTIRANJE
INVESTICIJ
Zakon o obveznem evidentiranju investicij zavezuje

uporabnike družbenih sredstev, ki se lotevajo investicijske gradnje, katere predračunska vrednost presega
30.000 dinarjev, da dostavijo
podatke iz investicijsko tehnične dokumentacije temeljni
gospodarski zbornici in pristojnemu organu za statistiko. - Ti podatki omogočajo
spremljanje gibanja investicijskih naložb, in s tem tudi
izvajanje investicijske politike, organom, ki so pristojni za odločanje o investicij-'
skih naložbah, pa omogočajo
vpogled v upravičenost na
meravanih investicij.
Na podlagi predloženih
podatkov da pristojna gospodarska zbornica investitorju
informacije o gibanju proizvodnje in zgrajenih zmogljivostih v- tisti dejavnosti, v
katero naj bi investiral, če
ugotovi, da nameravana gradnja ni v skladu z družbenim
nacrtom, sproži pobudo za
družbeno dogovarjanje in
samoupravno sporazumevanje
vseh zainteresiranih organov
in organizacij.
STRUKTURA
PRIJAVLJENIH
INVESTICIJ
V nekaj več kot dveh mesecih, odkar je Zakon začel
veljati, je Gospodarska zbornica Jugoslavije prejela 179
investicijskih prijaiv, od katerih jih je 18 vrnila, ker so
bile nepopolne. Skupna predračunska vrednost 161 evidentiranih prijav znaša 36,9
milijarde dinarjev. Glede
strukture predračunske vrednosti po področjih se nadaljujejo tokovi iz prejšnjih
šestih mesecev, kar pomeni,
da se je povečal delež investicij s področja industrije
in rudarstva — maša 83,44
odstotka celotnih naložb.
Področje kmetijstva in ribištva, področje prometa in
področje trgovine in gostinstva so udeležene s 16,56 odstotka.
Iz strukture dosedanjih investicijskih prijav je mogoče
sklepati, da so predvidene
naložbe v proizvodnjo surovin in hrane zadovoljive,
medtem ko nameravane naložbe v energetiko niso v
skladu z Resolucijo o temeljih skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja
Jugoslavije v, 1. 1975. Iz
zbranih podatkov je razvidno, da so sredstva po predračunski vrednosti prijavljenih investicij v vseh republikah in pokrajinah zago-

tovljena v glavnem bolij na
podlagi kreditov domačih in
tujih bank, kakor pa iz lastnih sredstev investitorjev.
Organizacije združenega dela
iz SAP Kosova si v veliki
meri zagotavljajo predračunska sredstva z odobrenimi
krediti iz Sklada federacije
za hitrejši raavoj gospodarsko manj razvitih republih
in pokrajine Kosovo. Delež
lastnih sredstev - v celotnih
zagotovljenih sredstvih je
zdaj precej manjši (13 do
15 odstotkov), kakor pa je
bil v prvih štirih mesecih
(29,2 odstotka). Vendar pa
na podlagi dosedanjih prijav
ne bi bilo mogoče ocenjevati gibanj v naslednjem obdobju.
RAZLAGA NEJASNIH
VPRAŠANJ
Pri izvajanju Zakona o obveznem evidentiranju investicijskih vlaganj so nastopile
težave, ki so povezane z nejasnostmi v samem Zakonu, tako glede organizacijskih
problemov kot tudi glede
ravnanja samih investitorjev.
Zato je Zvezni sekretariat za
finance skupaj z Gospodarsko zbornico Jugoslavije dal
pogojno razlago nekaterih
nejasnih vprašanj.
Po teh razlagah investitor
ni dolžan . predložiti podatkov o investicijskih vlaganjih pristojnemu organu v
naslednjih primerih:
— če gre za posamično
(delno) naibavo osnovnih
sredstev za opremo svojih
poslovnih prostorov, oziroma
če gre za zamenjavo izrabljenih ali zastarelih osnovnih
sredstev, ki ni povezana z
razširitvijo zmogljivosti;
— če gre za popravilo
strehe, ogrevanja in eiektromontaže, beljenje in pleskanje poslovnih prostorov
ter za plačilo avansa za priključek na načrtovani plinovod, ki je povezan s projektom toplifikacije;
— če gre za investicijsko
tekoče vzdrževanje električnih investicij.
Investitor je dolžan predložiti podatke pristojnemu
organu o investicijskih naložbah in delih, ki jih izvajajo
elektrodistribucijska
podjetja na distribucijskem
omrežju (postavljanje električnih vodov, dela na obstoječih objektih, električnih
vodih ter naseljih v okviru
infrastrukture) — če gre za
rekonstrukcijo, modernizacijo in razširitev.
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Nadalje so zavzeli stališče,
da je investitor dolžan predložiti podatke pristojnemu
organu o gradnji objekta
oziroma nabavi opreme preden je začel veljati ta Zakon,
6e do tega dneva ni stekla
realizacija investicij sike naložbe.
Poglavitni problem, ki je

povezan s celotnim zborničnim sistemom, je evidentiranje negospodarskih investicij. Zakon nalaga,' da se
evidentira vse investicijske
namere, ter je v Gospodarsko zbornico Jugoslavije prišlo tudi nekaj takšnih prijav. Ker v Zbornici, glede na
njen značaj in funkcije, ni

mogoče ocenjevati ta usklajati takšnih prijav, je nujna zadevna dopolnitev Zakona.
Z Zakonom je predvideno,
da pristojne gospodarske
zbornice dajo investitorju
informacije o gibanju proizvodnje in zgrajenih zmogljivostih. Keir o nekaterih

investicijskih objektih nI
mogoče daiti informacij, sa
zastavlja vprašanje, kako ravnati v takšnem primeru. Menijo, da bi bilo treba razpoložljive zmogljivosti popisati že pri prvi letni inventarizaciji in pravočasno opraviti predhodna dela za takšen popis zmogljivosti.

NAROČILNICA
Naročamo . . . . Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
izvodov za (ime m naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime m naslov prejemnika):

Izvodov za (ime to naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime to naslov prejemnika):

izvodov t, (ime m naslov prejemnika):

izvodov za (ime to naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):
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izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije,

2ig, podpis naročnika;

CZ URADNI LIST S RS SPREJEMA NAROČILA ZA:

s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanjskih zadrugah.

PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik
Vrhovnega sodišča S RS in Dragica Wedam-Lukič, asistentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s
stvarnim kazalom.

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glasovanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd.,
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih
organov in temeljnih skupnosti) in

SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in repub
■iški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi pojasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbeno-ekonomskih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konstituiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih organizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem
delu itd.).

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne
strani ovitka za volilne imenike.
ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI,
ki je pomembna za organizacije združenega dela in
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za upravne in druge organe in

STANOVANJSKI PREDPISI i — zakon o samoupravnih stanovanjskih skupnostih z obširnim komentarjem republiškega sekretarja za urbanizem inž. Borisa Mikoša in dr. Mira Sajeta, z družbenimi dogovori
in statuti stanovanjskih skupnosti oziroma Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom
in pogodbo o POZD.

STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana,
Veselova U, p.p. 379/VII

VSEBINA
— Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek
iz dohodka v TOZD v letu 1976 (ESA 420)
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku iz dohodka TOZD (ESA 421)
— Predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije
določenih družbenih sredstev (ESA 426)
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 1. 1975 (ESA 422 )
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov
ter o načinu, po katerem občani m zasebne pravne
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev (ESA 419)
— Predlog za izdajo zakonu o spremembah in dopolnitvah
•zakona o davkih občanov, z osnutkom zakna (ESA 424)
— Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih
za kupce obveznic federacije v 1. 1975 (ESA 378)
— Predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih
SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference
SZDL Slovenije (ESA 382)
— Predlog zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov
za odločanje o vprašanjih skupnih nalog s področja
tuje informativne dejavnosti (ESA 366 )
— Predlog zakona o varstvu pred požarom (ESA 322)

Iz Skupščine SFRJ:
SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS
— Stališča Skupščine SRS do Osnutka resolucije o skupni
politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
v letu 1976
— Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRS
do Osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki
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Uvodno pojasnilo
Predlogi programov dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za obdobje spetember 1975 — julij 1976 so bili
pripravljeni tako, da je bila najprej v sekretariatu Skupščine SR Slovenije izdelana delovna zasnova za osnutke
programov dela zborov Skupščine SR Slovenije. Naloge
za vse tri zbore so bile zbrane v skupnem grodivu, da
bi tako olajšali pregled vprašanj, o katerih bodo razpravljali in sklepali zbori v obdobju od septembra 1975
do julija 1976. Na enak način so pripravljeni tudi predlogi programov dela zborov — za vse tri zbore v enem
gradivu —, da si bo vsak zbor sprejemal na seja program dela, v skladu s svojimi pristojnostmi, ki so v
predlogu programov opredeljene.
Pri opredeljevanju nalog so bile pri sestavi prvotnega
gradiva upoštevane:
— ustavno določene naloge in pristojnosti, ki jih
Ima Skupščina SR Slovenije kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic
in dolžnosti republike;
— naloge Skupščine SR Slovenije, ki izvirajo iz dokumentov VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije ter
X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter na tej
podlagi sprejetih dokumentov Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljudstva im drugih družbenopolitičnih organizacij;
— naloge, ki izhajajo iz že določene politike skupščine, iz družbenih planov in drugih splošnih aktov skupščine;
— naloge, ki izhajajo iz dosedanjih delovnih programov Skupščine SR Slovenije;
— naloge, ki jih na zakonodajnem področju nalaga
Skupščini SR Slovenije ustavni zakon o spremembah in
dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije in to na podlagi programa zakonodajnega dela,
ki ga je pripravil Izvršni svet za obdobje do konca leta
1975 dokončno, do julija 1976 pa orientacijsko;
— naloge, ki izhajajo iz obveznosti skupščine, da
spremlja tekoča družbenoekonomska gibanja in uresničuje naloge iz resolucije o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije v letu 1976;
— naloge zborov Skupščine SR Slovenije glede soglasja k zveznim zakonom, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in naloge zborov Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih teles v zvezi z obravnavo zveznih sistemskih zakonov, ki jih sprejema
Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
O tako zastavljeni delovni zasnovi za osnutke programov dela zborov Skupščine SR Slovenije je razpravljalo predsedstvo Skupščine SR Slovenije na svoji 18.
seji dne 18. julija 1975 in sklenilo, da je treba pripravljeno gradivo poslati v pripombe delegatski bazi ter za-'
interesiranim organom in organizacijam v republiki ter
tako omogočiti v postopku, ki ga predvideva novi poslovnik Skupščine SR Slovenije, oblikovanje takšnih delovnih programov, ki bodo predstavljali osnovo za dolgoročnejše delo in usmerjanje družbenopolitičnega in
družbenoekonomskega razvoja republike, pri čemer morajo programi zagotoviti prioritetno reševanje aktualnih
vprašanj ter omogočiti spremljanje v Skupščini SR Slovenije začrtane politike in v okviru te politike sprejetih
odločitev.
Na podlagi sklepa Predsedstva Skupščine SR Slovenije je bila delovna zasnova za osnutke programov dela
zborov Skupščine SR Slovenije v začetku septembra
1975. leta poslana Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, obema republiškima svetoma (za vprašan ia družbene ureditve ter za gospodars?-' razvoj in ekonomsko politiko), vodstvom družbenopolitičnih organizacij v republiki, Gospodarski zbornici Slovenije, vsem skupščinam
občin in skupščinama skupnosti občin v SR Sloveniji,
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vsem članom skupin delegatov za Zbor združenega dela
in za Zbor občin ter delegatom Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, vsem samoupravnim interesnim skupnostim v republiki, ki sodelujejo enakopravno
z zbori Skupščine SR Slovenije v skupščinskem odločanju, delegaciji SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
K delovni zasnovi so predložili pismena stališča oziroma pripombe Izvršni odbor Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, skupine delegatov za Zbor občin skupščine občin Šmarje pri Jelšah, Postojna, Zagorje ob Savi in Novo mesto ter skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine občine Postojna, Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republiški sekretariat za delo,
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo,
Zdravstvena skupnost Slovenije, odbori zborov Skupščine SR Slovenije ter njena Zakonodajno-pravna komisi ja.
Posebej so bile vse naštete in druge pripombe obravnavane tudi s predstavniki Izvršnega sveta, ter tako dokončno usklajeni predlogi programov dela zborov.
Pri oblikovanju predlogov delovnih programov je bil
dan poseben poudarek nalogam, ki imajo po svoji aktualnosti ali po svoji sistemski naravi prednostni značaj.
Ostaja še naloga, da bo prednostni značaj posameznih
nalog iz programov dela zborov uresničen tudi z operativnimi delovnimi načrti, ki jih bodo zbori sprejemali za
posamezna trimesečna obdobja (386. člen poslovnika
Skupščine SR Slovenije).
Na podlagi danih pripomb je celotno gradivo za programe dela zborov Skupščine SR Slovenije ponovno obravnavalo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije na svoji
seji 20. oktobra 1975. Predsedstvo je sklenilo, da se na
podlagi delovne zasnove ter vseh danih mnenj, pripomb
in stališč pripravi predlog programov dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1975 —
julij 1976, ki naj bo predložen zborom Skupščine SR
Slovenije za sprejem na sejah 26. novembra 1975.
V gradivu je najprej prikazano tematsko področje,
kjer so najprej navedene teme iz pristojnosti Skupščine
SR Slovenije (I. Družbenoekonomski in družbenopolitični sistem; II. Družbenoekonomski razvoj; III. Obravnava periodičnih poročil in soglasje k aktom), naito pa teme iz programa Skupščine SFRJ. Med temami iz programa Skupščine SFRJ so najprej navedene teme iz programa dela Zbora republik in pokrajin, nato pa teme,
ki jih vsebuje program Zveznega zbora Skupščine SFRJ.
Medtem ko so teme iz programa dela Zbora republik in
pokrajin razdeljene na poglavja; Razvojna politika; Uresničevanje začrtane politike; Proračunska poraba federaoije. pa teme iz programa Zveznega zbora niso posebej
naštete, ampak je v sedanji fazi izdelave delovnega programa zgolj opozorjeno, da bodo zbori in delovna telesa
skupščine obravnavali te teme na pobudo delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru, na pobudo Predsedstva
skupščine ter na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije.
Drugi del programa, ki se nanaša na zakonodajno
področje, je razdeljen na štiri dele: A, B, C, č.
V delu A so navedeni republiški zakoni, ki so v skladu z določbami 24. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustave SR Slovenije prioritetnega značaja in ki hkrati
pomenijo obvezen zakonodajni program dela republiških
upravnih organov, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenijein pristojnih zborov Skupščine SR Slovenije v obdobju do julija 1976. Pri tem gre za ureditev najpomembnejših sistemskih področij v okviru republiške zakonodaje, ki jih je treba prioritetno in obvezno urediti
ter uskladiti z načeli ustave SR Slovenije.
V delu B so navedeni republiški zakoni, ki niso prioritetnega in obveznega značaja za delo republiških organov na zakonodajnem področju, jih pa bodo republiški
upravni organi oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slo-
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venije in drugi pooblaščeni predlagatelji v tem obdobju
predvidoma predlagali v sprejem Skupščini SR Slovenije.
Dela A in B ne zajemata tekočih nalog v zakonodajnem delu, morebitnih sprememb in dopolnitev obstoječih zakonov, razen, če gre za spremembe in dopolnitve
sistemskega značaja (npr. zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice 'Uporabe, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju stanovanjske graditve in morebitne druge spremembe in dopolnitve zakonov na sistemskih področjih, kot. tudi ne intervencijskih zakonov.
V delu C so navedeni zvezni zakoni, h katerim Skupščina SR Slovenije daje na podlagi ustave SFRJ in ustave SR Slovenije soglasje in za katere je po ustavi SFRJ
določeno, da jih sprejema Zbor republik in pokrajin

Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik
in avtonomnih pokrajin.
V delu č gre za zvezne zakone, ki niso našteti, ki pa
naj bi jih zbori Skupščine SR Slovenije po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnavali na predlog
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, na pobudo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, Predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih
teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov in na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in h kar
terim bi zbori dajali mnenja oziroma sprejemali stališča. Ti zvezni zakoni so razvidni iz programa Zveznega
zbora Skupščine SFRJ. O tem, katere izmed zveznih zakonov iz programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ naj
obravnavajo zbori Skupščine SR Slovenije, bi predlagalo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi po poslovniku Skupščine SR Slovenije.

I. del
TEMATSKO PODROČJE

A) Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije
I. Družbenoekonomski in
družbenopolitični sistem
1. Izvajanje delegatskega sistema in delegatskih
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah
in skupnostih, v občinskih skupščinah
in v Skupščini SR Slovenije
Ta naloga izvira iz potrebe stalnega spremljanja uresničevanja delegatskega sistema v praksi. V ta namen je
ustanovljena posebna delovna skupina, ki bo spremljala
izvajanje priporočil in sklepov za nadaljnje izpopolnjevanje delegatskega sistema, ki jih je Skupščina sprejela
25. aprila 1975.
Pristojnost:
Nosilec:
Odbor za družbenopoli- Zbor združenega dela
tični sistem Družbenopoli- Zbor občin
Družbenopolitični zbor
tičnega zbora
ltok:
prvo trimesečje 1976
2. Aktualni problemi nadaljnjega razvoja
krajevnih skupnosti v SR Sloveniji
Gradivo je že pripravljeno skupaj s stališči, sklepi in
priporočili o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti v
SR Sloveniji in predloženo Skupščini SR Slovenije.
Pristojnost:
Nosilec:
Odbor za družbenopoilitič- Zbor združenega dela
ni in komunalni sistem Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Zbora občin
Rok:
tretje trimesečje 1975
3. Združeno delo v družbeni reprodukciji
Analiza bo ugotovila, kako se uresničujejo ustavne
preobrazbe v družbenoekonomskem položaju delavcev
in njihovo organiziranje v temeljnih organizacijah zdru-

ženega dela. Obenem bodo predložena tudi nekatera stališča o nadaljnjem uresničevanju ustavnega položaja
delavcev v združenem delu.
Pristojnost:
Nosilec:
Zbor združenega dela
Izvršiti svet Skupščine
Zbor občin
SR Slovenije
Rok:
Družbenopolitični zbor
tretje trimesečje 1975
4. Poslovniki zborov Skupščine SR Slovenije
Vsak zbor skupščine mora sprejeti poslovnik o svojem delu v skladu z že . sprejetim poslovnikom Skupščine SR Slovenije. V njih bo treba urediti vprašanja, ki
so značilna glede na položaj in vlogo posameznih zborov
in druga vprašanja, ki jih ni uredil poslovnik skupščine.
Pristojnost:
Nosilec:
vsak zbor za svoj
komisije zborov
poslovnik
za poslovnik
Rok:
prvo trimesečje 1976
5. Uresničevanje ustavnih določb o splošnem
ljudskem odporu
Obravnavanje analize bo združeno z obravnavo osnutka zakona o ljudski obrambi.
Pristojnost:
Nosilec:
Zbor združenega dela
I-zvršni svet Skupščine
Zbor občin
SR Slovenije
Družbenopolitični zbor
Rok:
i
tretje trimesečje 1975
6. Uresničevanje resolucije o osnovah kadrovske
politike v Socialistični republiki Sloveniji
Analiza o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji bo obrav«

navala tudi uresničevanje družbenih dogovorov o osnovah kadrovske politike v občinah.
Nosilec:
Pristojnost:
Komisija Skupščine SR
Zbor združenega dela
Slovenije za volitve,
Zbor občin
imenovanja in administra- Družbenopolitični zbor
tivne zadeive
Rok:
četrto trimesečje 1975
7. Delovanje sodišč združenega dela v SR Sloveniji
pri uresničevanju varstva samoupravnih pravic
in zakonitosti
Poročilo bo vsebovalo podatke o delovanju Sodišča
združenega dela SR Slovenije in ostalih sodišč združenega dela, ki spremljajo in proučujejo družbene organizacije in pojave, ki so pomembni za uresničevanje njihovih funkcij in dajejo družbenopolitičnim skupnostim
mnenja in predloge.
Nosilec:
Pristojnost:
Sodišče združenega dela
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
prvo trimesečje 1976
8. Varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi
in družbene lastnine
Družbeni pravobranilci samoupravljanja kot samostojni organi družbene skupnosti so nove institucije, ki
naj zagotove večje varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Ker gre za nov organ,
je treba še posebej spremljati njegove prve izkušnje ter
razpravljati o pojavih in problemih, kd jih ta organ ugotavlja pri svojem delu.
Nosilec:
Pristojnost:
Družbeni pravobranilec
Zbor združenega dela
samoupravljanja
Zbor občin
SR Slovenije
Družbenopolitični zbor
Rok:
prvo trimesečje 1976
9. Izvajanje akcijskih in delovnih programov
sodišč na področju uresničevanja zakonitosti
Uresničevanje sklepov in stališč Predsedstva CK ZKJ
in izvršnega komiteja ter predsedstva CK ZKS o uresničevanju zakonitosti naj bi na podlagi ustrezne analize
spremljala Skupščina SR Slovenije, pri tem pa tudi ocenila kaznovalno politiko sodišč.
Nosilec:
Pristojnost:
Komisija za pravosodje
Zboir združenega dela
Skupščine SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
drugo trimesečje 1976
10. Aktualni problemi organizacije in delovanja
republiških upravnih organov
Zbori Skupščine SR Slovenije so v decembru 1974 ob
sprejemanju zakona o republiških upravnih organih
sprejeli sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
poroča o uresničitvi nove organizacije republiške uprave, o njenem delovanju in o problemih, ki se pri tem
pojavljajo. Ta sklep nalaga Izvršnemu svetu obvezo, da
obvešča Skupščino SR Slovenije ne samo o organizacijskih, ampak tudi o vseh drugih problemih s področja
delovanja republiških upravnih organov, zlasti z vidika
vloge, položaja in funkcij teh organov v novem ustavnem sistemu.
Pristojnost:
Nosilec:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine
Zbor občin
SR Slovenije
Rok:
Družbenopolitični zbor
drugo trimesečje 1976

11. Analiza sistema družbene skrbi za borce
NOV in druge vojne udeležence v SR Sloveniji
Analiza naj bi predstavljala izhodišče za dopolnjevanje in urejanje vseh področij borčevske zaščite v SR
Sloveniji.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svat Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občan
Rok:
Družbenopolitični zbor
prvo trimesečje 1976
12. Aktualni mednarodni položaj SFRJ in
SR Slovenije ter odnosi s sosednimi državami
Razprava bo zajela glavna vprašanja naše zunanje
politike in mednarodnih odnosov ter vlogo in mesto
SFRJ pri reševanju aktualnih političnih in ekonomskih
problemov v Evropi in v svetu. V tem kontekstu bo dan
še poseben poudarek našim odnosom s sosednimi državami.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

13. Realizacija nalog na področju vzgoje in
izobraževanja, v resolucijah VII. kongresa ZKS
in X.kongresa ZKJ
Dokumenti VII. kongresa ZKS in X. kongresa ZKJ
postavljajo vrsto pomembnih nalog na področju vzgoje
in izobraževanja. V okviru svojih pristojnosti bo Skupščina SR Slovenije obravnavala in sprejela ustrezne sklepe, zlasti o naslednjih temeljnih vprašanjih:
— Priprava koncepcije reforme usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. V tem okviru bo posvetila posebno pozornost enotnim osnovam prve faze usmerjenega izobraževanja, reformi pedagoškega šolstva in ukrepom za zagotovitev materialnega standarda učencem
in študentom.
— Oblikovanje posebnih, izobraževalnih skupnosti in
ukrepi za pospešitev ustanavljanja in delovanja teh
skupnosti.
— Razvijanje možnosti za postopno uvajanje šol z
organizacijo celodnevnega vzgojno-izobraževalnega dela.
— Uresničevanje sklepov in priporočil Skupščine SR
Slovenije o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
naloge iz te točke bodo Skupščina Izobraževalne
pripravljene in obravnava- skupnosti Slovenije
ne v letu 1976
14. Raziskovalna dejavnost kot sestavina
združenega dela
Analiza naj bi zajela predvsem naslednja vprašanja:
Raziskovalna dejavnost v proizvodnih in družbenih procesih vlaganja v razvojne procese, delež umskega dela v
strukturi dela, delež našega znanja v strukturi dela v
primerjavi s tujim znanjem, povezovanje raziskovalnih
in proizvodnih kapacitet.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zboor občin
in Raziskovalna skupnost Skupščina Raziskovalne
Slovenije
Skupnosti Slovenije
Rok:
drugo trimesečje 1976
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15. Uveljavljanje samoupravnih stanovanjskih
skupnosti ter procesi in stanje v stanovanjskem
gospodarstvu
Samoupravne stanovanjske skupnost: se kot osnovni
nosilec razvoja na tem področju vsakodnevno srečujejo
z vrsto problemov, ki jih je potrebno kompleksno analizirati in na tej osnovi odpraviti. V okviru te analize je
treba zlasti obdelati gibanje stanovanjske graditve, izvajanje politike stanarin, probleme v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskim fondom ter probleme v zvezi
s transformacijo stanovanjskih podjetij. Proučiti pa je
potrebno tudi vlogo občin ter krajevnih skupnosti na
področju stanovanjskega gospodarstva ter delovanje samoupravnih enot za graditev stanovanj, samoupravnih
enot za družbeno pomoč s posebnim poudarkom na problematiki izgradnje solidarnostnih stanovanj ter samoupravnih enot za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
prvo trimesečje 1975
16. Uresničevanje akcijskega programa boja proti
alkoholizmu in analiza stanja na področju
narkomanije v SR Sloveniji
V zvezi s sprejetjem akcijskega programa boja proti alkoholizmu ter glede na to, da postaja narkomanija
vse bolj akuten problem, bo skupščina obravnavala analizo uresničitve akcijskega programa ter analizo stanja
na področju narkomanije v naši republika.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega de1
Zbor občin

17. Uresničevanje samoupravnega organiziranja
samoupravnih interesnih skupnosti in aktualni
problemi, ki se pojavljajo pri njihovem delovanju
Ocena uresničevanja samoupravnega organiziranja
delovnih ljudi, samoupravnih organizacij in skupnosti
v samoupravne interesne skupnosti, zlasti tistih, ki se
vključujejo v skupščinski sistem, bo pokazala kako se
uresničujejo ustavne in zakonske določbe pri ustanavljanju teh skupnosti, dosedanje izkušnje pri njihovem
organiziranju in delu, razvitost samoupravnih in delegatskih odnosov v njih ter na pojave, ki so pomembni za
uresničevanje njihovih funkcij.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije ob sodelo- Zbor občin
vanju z Republiško konfe- Družbenopolitični zbor
renco Socialistične zveze
delovnega ljudstva
Rok:
drugo trimesečje 1976
II. Družbenoekonomski razvoj
1. Analiza izvajanja politike družbenoekonomskega
razvoja v SR Sloveniji v letu 1975 in resolucija
o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1976
Na podlagi razprav in ugotovitev o gospodarskih gibanjih ter gibanjih splošne in skupne porabe januar—
september 1975 in ocene za oktober—november in de-

cember 1975 bo pripravljen najprej osnutek, nato pa
predlog resolucije o družbenoekonomski politiki ter razvoju SR Slovenije za leto 1976. V tej zvezi bo Skupščina
SR Slovenije obravnavala tudi splošno bilanco sredstev
na področju splošne in skupne porabe za leto 1976.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
četrto trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

2. Poročilo o izvajanju resolucije
o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije za leto 1976
Na podlagi nalog, opredeljenih v resoluciji o družbeno ekonomski politiki in razvoju v letu 1976 bo Izvršni
svet po vsakem trimesečnem obdobju poročal Skupščini SR Slovenije o izvajanju sprejete politike, o gibanju
in razvoju gospodarstva in družbenih dejavnostih ter o
družbenoekonomskih odnosih na tem področju.
Izvršni svet bo hkrati s poročilom o izvajanju resolucije predložil tudi ustrezne ukrepe, ki naj omogočijo
uresničevanje nalog in temeljnih opredelitev družbenoekonomske politike za to leto.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
I- poročilo — maj 1976
II. poročilo — julij 1976
3. Republiški proračun za leto 1976
a) Priprava izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 (november 1975);
b) predlog zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1975.
Nosilec:
Pristojndst:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
četrto trimesečje 1975
4. Družbeni plan razvoja SR Slovenije
za obdobje 1976—1980
Družbeni plan bo po usklajevalnem postopku v združenem delu in v občinah predložen kot najširši družbeni dogovor o skupnih interesih in ciljih v SR Sloveniji
za obdobje 1971 do 1975.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Sikupščine
Zbor združenega dela
SR Slovfenije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
prvo trimesečje 1976
5. Pospeševanje razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji
— Poročilo o delu komisije Izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji
ter informacija o družbeni aktivnosti pri pospeševanju
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v obdobju 1971—1974 z ocenami in stališči komisije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji;
— osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji;
— osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij v obdobju 1976—1980.
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Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
tretje trimesečje 1975
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Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

6. Zasnova urbanizacije kot element regionalnega
prostorskega plana
Skupščina SR Slovenije je leta 1971 že sprejela osnutek urbanega sistema. Na osnovi še nadaljnjih raziskav,
razprav in javne razprave se pripravlja zasnova urbanizacije kot sheme omrežja predvsem vodilnih urbanih
centrov. Gradivo predstavlja enega bistvenih elementov
regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

7. Namenska izraba površin
Na osnovi že sprejete resolucije o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora ter zasnove urbanizacije, bo v okviru regionalnega prostorskega plana za
območje SR Slovenije izdelana zasnova uporabe prostora za posamezne namene.
Nosilec:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
prvo trimesečje 1976
8. Energetska bilanca SR Slovenije do 1985. leta
SR Slovenija postaja v energetskem smislu pasivna.
Da bi zagotovili pogoje za normalno rast gospodarstva
in razvoj, je potrebno izdelati energetsko bilanco, ki naj
bi postala osnova za odločitve glede graditve potrebnih
energetskih objektov. V zvezi s tem je potrebno podrobno obdelati tudi program razvoja energetike za obdobje po letu 1980. Novi program je potrebno sprejeti tudi
zato, da bi omogočili pravočasno pripravljalna dela za
gradnjo novih objektov in naprav, kakor tudi zagotovili ustrezno udeležbo sredstev pri izgradnji objektov v
širšem jugoslovanskem prostoru.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

9. Delo in organiziranost samoupravnih interesnih
skupnosti na področju energetike, problematika
izgradnje elektroenergetskih objektov in stanje
v premogovništvu SR Slovenije
Gradivo bo zajelo dejavnost oziroma problematiko
samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva
Slovenije in samoupravne interesne skupnosti za nafto
in plin ter poročilo o izgradnji objektov elektroenergetike in premogovništva ter ostalih energetskih objektov,
zlasti z vidika izvrševanja sprejetih sklepov in akcijskih
predlogov Izvršnega sveta.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor zdmr/enega dela
Zbor občin

10. Problematika kompleksnega razvoja prometa
Obravnava problemov prometa in prometnih povezav v Sloveniji v okviru sprejemanja dolgoročnega koncepta razvoja SR Slovenije in srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije so pokazale, da bi bilo potrebno čimprej izdelati in Skupščini SR Slovenije predložiti v obravnavo gradivo o problematiki kompleksnega razvoja
vseh panog transporta in prometnih pobi v Sloveniji ter
pri tem upoštevati razvoj prometnih tokov v celotni
državi, in na tej podlagi pripraviti program dolgoročne
politike.
Nosilec:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

11. Poročilo o delu odbora in problematiki
na področju inovacij v gospodarstvu SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije je januarja 1975. leta imenovala odbor za inovacije SR Slovenije, ki deluje v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije. Ce bo potrebno, bo odbor predložil hkrati s poročilom ustrezne normativne
akte, da se pospeši inovacijske procese.
Nosilec:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

12. Problemi v zvezi z organiziranjem RTV na ravni
samoupravne interesne skupnosti
Na osnovi sklepa predsedstva in izvršnega odbora Republiške konference SZDL Slovenije o RTV (z dne 28. 11.
1974) v zvezi s prihodnjimi kratkoročnimi in dolgoročnimi potrebami RTV ter v skladu s celotnim programom
radijske ter televizijske dejavnosti, kakršno potrebuje
naša samoupravna družba, bo potrebno pripraviti dolgoročne sistemske rešitve samoupravnega interesnega organiziranja te dejavnosti.
Nosilec:
Izvršili svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

III. Obravnava periodičnih poročil in
soglasja k aktom
1. Obravnava periodičnih poročil
V skladu s pristojnostmi Zbora združenega dela po
346. členu ustave SR Slovenije in 73. členu poslovnika
Skupščine SR Slovenije bo ta zbor v prvem in drugem
trimesečju 1976. leta obravnaval periodična poročila, kolikor je to določeno z zakoni na posameznih področjih.
2. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih
potrjuje Skupščina SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije bo potrjevala samoupravne
splošne akte, ko bodo ti predloženi od ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.
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B) Teme iz programa Skupščine SFRJ
a) Vključevanje v izvajanje programa
dela Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
I. RAZVOJNA POLITIKA
1. Temelji skupne politike dolgoročnega razvoja
Jugoslavije do leta 1985
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
tretje trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor zel' 'ženega del'
Zbor občin
Družbenopolitični z

2. Družbeni plan Jugoslavije za obdobje
od leta 1976 do 1980
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
— osnutek tretje trimesečje 1975
— predlog četrto trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Dokument o temeljih skupne politike
ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije
v letu 1976
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
četrto trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

5. Informacija o regulaciji reke Save in ureditvi
njenih pritokov
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

6. Informacija o položaju pomorskega ribištva
Predlagatelj:
Zbor republik in nakraj in
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976

Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

II. URESNIČEVANJE ZAČRTANE POLITIKE
1. Sistem in politika cen
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
četrto trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

2. Funkcioniranje enotnega jugoslovanskega trga
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

3. Samoupravno organiziranje in integriranje
organizacij združenega dela

3. Družbeni dogovori o razvojni politiki
za dejavnosti skupnega pomena
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
četrto trimesečje 1975

7. Predlog ukrepov in akcij za postopno vračanje
jugoslovanskih državljanov z dela v tujini ter
za njihovo delovno angažiranje doma

Pristojnost:
Zboir združenega dela
Zbor občin

Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela

4. Monetamo-kreditna politika
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
prvo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

5. Politika ekonomskih odnosov s tujino
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

6. Politika hitrejšega razvoja gospodarsko man]
razvitih republik in avtonomnih pokrajin
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976
7. Politika porabe
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
drugo trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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8. Gospodarska gibanja v letih 1975 in 1976
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
Zbor republik in pokrajin
bo v določenih časovnih
intervalih, po možnosti v
vsakem četrtletju, obravnaval gospodarski položaj
in uresničevanje začrtane
politike družbenoekonomskega razvoja v teh letih

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
četrto trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

b) Vključevanje zborov Skupščine SR

III. PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE
1. Določanje skupnega obsega izdatkov proračuna
federacije za leto 1976
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Rok:
četirto tmimesečje 1975

2. Določanje skupnega zneska deviz za potrebe
federacije, republik in avtonomnih pokrajin
za leto 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Slovenije ter njihovih delovnih
teles v izvajanje programa dela
Zveznega zbora ;
( .
V izvajanje delovnega programa Zveznega zbora
Skupščine SFRJ se bo Skupščina SR Slovenije vključevala prek svojih zborov ali njihovih delovnih teles oziroma teles Skupščine SR Slovenije, in sicer na predlog
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, na pobudo delegatov v zborih, Predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (196. in
197. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije).

II. del

ZAKONODAJNO

A. Republiški zakoni — prednostni
program*

1. Zakon o varnosti cestnega prometa
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
i
predlog bktober 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

* V tem delu so navedeni republiški zakoni, ki so v
skladu z določbami 24. člena ustave zakona za izvedbo
ustave SR Slovenije prioritetnega značaja in ki hkrati
pomenijo obvezen zakonodajni program dela republiških upravnih organov. Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in pristojnih zborov skupščine SR Sloveniji
v obdobju do julija 1976. Pri tem gre za uskladitev
najpomembnejših sistemskih področij v okviru repub
liške zakonodaje, ki jih je treba prioritetno in obvez
no urediti ter uskladiti z načeli ustave SR Slovenije-

PODROČJE

2. Zakon o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog oktober 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

3. Zakon o interesnih skupnostih za PTT promet
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog oktober 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Zakon o sredstvih skupnih rezerv
Predlagatelj:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela ,
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom december 1975
predlog april 1976
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5. Zakon o družbenem planiranju

12. Zakon o verskih skupnostih v SR Sloveniji

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SE Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom decembra 1975
predlog marec 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine '
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — oktober 1975
predlog december 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

6 Zakon o rezervah proizvodov in ukrepih
za preprečevanje motenj v osnovni preskrbi
občanov in organizacij združenega dela
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom december 1975
predlog marec 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

7. Zakon o pospeševanju razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji in manj razvitih
obmejnih območjih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — september 1975
predlog december 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

13. Zakon o varstvu, gojenju in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — november 1975
predlog marec 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

14. Zakon o investicijski dokumentaciji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — november 1975
predlog januar 1976

Pristojnost: ;
Zbor združenega dela
Zbor občin

15. Zakon o raziskovanju virov premoženja

8. Zakon o ljudski obrambi
Predlagatelj:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
Dnižbenopoiliibioni zbor
predlog za izdajo z osnutkom — oktober 1975
predlog januar 1976
9. Zakon o varstvu pred požarom
Predlagatelj:
Pristojnost:
Izvršni svet Skupščine
Zbor združenega dela
SR Slovenije
Zbor občin
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — oktober 1975
predlog december 1975
10. Zakon o starostnem
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — oktober 1975
predlog december 1975

Pristojnost:
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

zavarovanju kmetov
Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

11. Zakon o pristojnostih upravnih organov
za odločanje in opravljanje drugih nalog
na področju tuje informacijske dejavnosti
Pristojnost:
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine
Zbor občin
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — oktober 1975
predlOig januar 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — december 1975
predlog marec 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor otočin
Družbenopolitični zbor

16. Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije
Predlagatelj:
Izvršni cvet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — marec 1976
predlog junij 1976

Pristojnost:.
Zbor združenega dela

17. Zakon o javnih cestah
Predlagatelj: ^
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo, z osnutkom — januar 1976
predlog april 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

18. Zakon o cestnih skupnostih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za. izdajo z osnutkom — januar 1976
predlog april 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

10

PROGRAMI DELA

19. Zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidnih oseb
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — november 1975
predlog marec 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

26. Zakon o javnem pravobranilstvu
Predlagatelj:
Izvršni
Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — februar 1976
predlog maj 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

27. Zakon o rednih sodiščih
20. Zakon o prekinitvi nosečnosti
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — marec 1976
predlog junij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Zdravstvene
skupnosti Slovenije

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — februar 1976
predlog maj 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

28. Zakon o samoupravnih sodiščih
21. Zakon o začasnih ukrepih zoper organizacije
združenega dela in druge samoupravne
organizacije ter skupnosti
Predlagatelj:
Izvršni svet SkupSčine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — april 1976
predlog julij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin.

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

23. Zakon o družinskih razmerjih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog februar 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

24. Zakon o temeljnih načelih za organizacijo
občinskih upravnih organov in drugih upravnih
služb
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predleg za izdajo z osnutkom — februar 1976
predlog maj 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

25. Zakon o davčni službi
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — april 1976
predlog junij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

29. Zakon o javnem tožilstvu

22. Zakon o dedovanju
Predlagatelj:
Izvršr>< svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog: februar 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — februar 1976
predlog maj 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet. Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — februar 1976
predlog maj 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

30. Kazenski zakon
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — marec 1976
predlog julij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

31. Zakon o samoupravljanju in medsebojnih
razmerjih delavcev v združenem delu
v upravnih organih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog april 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Dmžbenoipolitiani zbor

32. Zakon o urejanju prostora
Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Diužbeajipaiioičiii zbor

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — julij 1976

Pristojnost:
Zbor zđ- ^°nega dela
Zbor občin
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33. Zakon o urbanističnem planiranju

3. Zakon o komunalnih taksah

Predlagatelj:
t
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — julij 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

34. Zakon o geodetski službi
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog februar 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

35. Zakon o izločanju in uporabi presežnega dela
dobička samostojnih obrtnikov (po 142. členu
obrtnega zakona)
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — marec 1976
predlog junij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

36. Zakon o telesnokulturnih skupnostih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — marec 1976
predlog junij 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Zakon o varstvu pred hrupom
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

5. Zakon o zavarovanju vodotoka Soče
in njenih pritokov
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občim

6. Zakon o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

B. Republiški zakoni*

7. Zakon o pogojih, načinu in času prenehanja
lastninske pravice na zemljiščih

1. Zakon o prometu z nepremičninami

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV.■ trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

2. Zakon o lastnini na delih stavb
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

S. Zakon o nacionalnih nagradah za področje
kulture, izobraževanja in znanosti
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom I. trimesečje 1976
predlog II- trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zb o r občin

9. Zakon o gledališki dejavnosti
* V tem delu so navedeni republiški zakoni, ki niso
prioritetnega in obveznega značaja za delo republiških organov na zakonodajnem področju, jih pa bodo
republiški upravni organi oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi pooblaščeni predlagatelji v
tem obdobju V'Pdvidoma, predlagali v sprejem Skupščini SR Slovenije.

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skup«
mosta Slovenije
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10. Zakon o zdravstvenem varstvu živali

17. Zakon o družbeno-informacijskem sistemu

Predlagatelj:
Iaviršnii svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom L trimesečje 1976
predlog n. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II- trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

11. Zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje
Predlagatelj:
Iavršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

12. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka
Predlagatelj:
JjavTŠnd svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

18. Zakon o samoupravnem sporazumevanju
in družbenem dogovarjanju o merilih
razporejanja dohodka za delitev sredstev
za osebne dohodke
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

19. Zakon o najmanjšem osebnem dohodku
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

13. Zakon o založništvu
20. Zakon o prekrških
Predlagatelj:
Iavršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije

14. Zakon o himni SR Slovenije
Predlagatelj:
Izvršni sivet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

15. Zakon o strokovnih naslovih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976
21. Zakon o pomilostitvi
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

22. Zakon o postopku z najdenimi stvarm!
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

16. Zakon o zavarovanju in skupnostih
zavarovanja

23. Zakon o pečatih

Predlagatelj:
Iavršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976
Predlog II. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor občin
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24. Zakon o državljanstvu SR Slovenije

31. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom— I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — IV. trimesečje 1975
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor občin

25. Zakon o statističnih raziskovanjih

32. Zakon o muzejih

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor -"-truženega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne
skupnosti Slovniije

26. Zakon o varstvu prebivalstva
pred nalezljivimi boleznimi

33. Zakon o cestnem prevozu

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — II. trimesečje 1970
predlog II- trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občan
Skupščina Zdravstvene
skupnosti Slovenije

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

27. Zakon o usposabljanju otrok z motnjami
v razvoju

34. Zakon o izkoriščanju luk in pristanišč

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predolg za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije

28. Zakon o obveznem zbiranju minimalnih
podatkov s področja stanovanjskega gospodarstva
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

29. Zakon o delavskih univerzah, izobraževalnih
centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol
ukvarjajo z izobraževanjem
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije

35. Zakon o žičnicah
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II- trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

36. Zakon o eksplozivnih snoveh
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

37. Zakon o triglavskem nacionalnem parku

30. Zakon o knjižnicah
Predlagatelj:
Iz: *-n: svet Sk^ščine
SR Slovenije
Rok:
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost;
Zbor 7^-i'ženega dela
Zbor občin
Skupščina Kuliturne
skupnosti Slovenije

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije
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38. Zakon o sladkovodnem ribištvu

2. Zakon o financiranju federacije

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV- trimesečje
1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

39. Zakon o morskem ribištvu
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje
1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje
1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

5. Zakon o temeljih denarnega sistema

41. Zakon o igrah na srečo
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I .trimesečje 1976
priedloig II. trimesečje 1976

3. Zakon o kreditnih odnosih s tujino

4. Carinski zakon

40. Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi
in škodljivci
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije
Rok:
predlog za izdajo z osnutkom — I. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Soglasje k zveznim zakonom, ki
jih sprejema Zbor reoublik in
pokrajin Skupščine SFRJ*
1. Zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik
in narodnih bank avtonomnih pokrajin
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje
1975
predlog IV. trimesečje 1975
* V tem delu so navedeni zvezni zakoni, h katerim
Skupščina SR Slovenije daje, na podlagi ustave SR Slovenije in ustave SFRJ, soglasje za katere je po ustavi
SFRJ določeno, da jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih pokrajin.

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje
1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

6. Zakon o republikah in pokrajinah, ki se bodo
štele za gospodarsko manj razvite v obdobju
od leta 1976 do leta 1980
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

7. Zakon o sredstvih obveznega posojila
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosova v obdobju
od leta 1976 do leta 1980
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

8. Zakon o merilih za določanje dopolnilnih
sredstev gospodarsko manj razvitim republikam
in SAP Kosovu za financiranje nujnih družbenih
služb v obdobju od leta 1976 do leta 1985
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
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9. Zakon o skladu federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

10. Zakon o merilih za razporejanje sredstev
sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
od leta 1976 do leta 1980
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

11. Zakon o merilih za določitev namenskih
dopolnilnih sredstev za SAP Kosovo
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

12. Zakon o deviznem sistemu
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

13. Zakon o prometu blaga in storitev s tujino
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

14. Zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti
organizacij združenega dela v tujini
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

Pristojnost:
Zbor združenega dela

16. Zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v domače
organizacije združenega dela
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek I. trimesečje 1976
predlog I. trimesečje 1976

18. Zakon o financiranju izgradnje in modernizacije
tehnične baze Radio-Jugoslavije
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
Zbor občin
osnutek I. trimesečje 1976
predlog I. trimesečje 1976
19. Zakon o Skupnosti jugoslovanskih pošt,
telegrafov in telefonov
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
osnutek II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976
20. Zakon o Skupnosti jugoslovanskega
elektrogospodarstva
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
osnutek II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976
21. Zakon o proizvodni kooperaciji in
poslovno-tehničnem sodelovanju s tujimi osebami
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
osnutek II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976
22. Zakon o družbeni kontroli cen
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
Zbor občin
osnutek II. trimesečje 1976
predlog II. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela

15. Zakon o združevanju organizacij združenega
dela v Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Rok:
osnutek IV. trimesečje 1975
predlog IV. trimesečje 1975

17. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje
programa modernizacije službe zrakoplovne
meteorologije SFRJ
Predlagatelj:
Pristojnost:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Rok:
Zbor občin
osnutek I. trimesečje 1976
predlog I. trimesečje 1976

Pristojnost:
Zbor združenega dela

Č. Stališča in mnenja k zveznim
zakonom, ki Jih sprejema Zvezni
zbor Skupščine SFRJ
Zbori Skupščine SR Slovenije naj bi po doiločbah poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnavali zvezne zakone, ki na tem mestu niso našteti, na predlog delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, na
pobudo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije,
Predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov in Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in h katerim bi zbori dajali mnenja oziroma sprejemali stališča (196. in 197. člen
poslovnika Skupščine SR Slovenije). Ti zvezni zakoni
so razvidni iz programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ
od septembra 1975 do julija 1976. O tem, katere izmed
zveznih zakonov iz programa Zveznega zbora Skupščine
SFRJ naj obravnavajo zbori Skupščine SR Slovenije, bi
predlagalo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije v skladu
s svojimi pristojnostmi po poslovniku Skupščine SR
Slovenije (139. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije).

VSEBINA

PROGRAMI DELA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD SEPTEMBRA
1975 DO JULIJA 1976
Uvodno pojasnilo
I. DEL: TEMATSKO PODROČJE
A) Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije
I. Družbenoekonomski in družbenopolitični sisteim
II. Družbenoekonomska razvoj
III. Obravnava periodičnih poročal in soglasja k aktom
B) Teme iz programa Skupščine SFRJ
a) Vključevanje v izvajanje programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ
I. Razvojna politika
H. Uresničevanje začrtane politike
III. Proračunska poraba federacije
b) Vključevanje zborov Skupščine SR Slovenije ter njihovih delovnih teles v izvajanje programa dela Zveznega zbora
II. DEL: ZAKONODAJNO PODROČJE:
A. Republiški zakoni — prednostni program
B. Republiški zakoni
C. Soglasje k zveznim zakonom, ki jih sprejema Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ
C. Stališča in mnenja k zveznim zakonom, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ

