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IZ VSEBINE:
Predlog za dopolnitev predloga
resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v I. 1976
(ESA 3BS)

Predlog zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja
vSR Sloveniji (ESA 341)

Predlog zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu)
za I. 1976 (ESA 390)

Predlog zakona o dopolnitvi zakona
o določitvi stopenj, odbitnih postavk
in olajšav za republiški davek
iz dohodka TOZD v I. 1975 (ESA 451)

Predlog zakona o spremembi zakona
o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks (ESA 365)

Predlog zakona o začasnem
financiranju samoupravnih intresnih
skupnosti na področju družbenih
dejavnosti v prvem trimesečju
I. 1976 (ESA 461)

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV
ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV
29. XSI. 1975 IN SKLIC SEJ
ZA 21.1. 1976
— predlogom zakona o raDnevna reda sej Zbora
združenega dela in Zbora ob- tifikaciji sporazuma o garančin, ki sta sklicani za 29. de- ciji med SFRJ in mednarodcember 1975, sta razširjena z no banko za obnovo to razr
voj (YU-1143) (ESA 427).
naslednjimi točkami:
— predlog zakona o začasnem financiranju samoupraSeje vseh treh zborov
vnih interesnih skupnosti na Skupščine SR Slovenije so
področju družbenih dejavno- sklicane za 21. januar 1976.
sti v prvem trimesečju leta Vsi trije zbori imajo na dne1976 (ESA 461);
vnem redu:
— predlog zakona o po— poročilo o uresničevanju
daljšanju rokov za določitev resolucije o osnovah kadrovstopenj to osnov davtov za ske politike v SR Sloveniji
1. 1976 (ESA 447);
— predlog zakona o do- (ESA 397);
— osnutek zakona o repupolnitvah zakona o prenosu
sredstev, pravic in obvezmo- bldfkah in pokrajini, ki se šteSR Slovenije za investicije jejo za gospodarsko manj
v gospodarstvu na določene razvite (ESA 425);
— osnutek zakona o finantemeljne organizacije zdruciranju federacije (ESA 353).
ženega dela (ESA 446);
Zbor združenega dela in
— predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije do- Zbor občin bosta obravnavala
ločenih družbenih sredsteiv tudi:
— predlog zakona o varstvu
(ESA 426);
požarom (ESA 322);
— predlog zakona o spre- pred
— osnutek zakona o varmembah in dopolnitvah za- stvu
pred hrupom v naravkona o določitvi stopeng, od- nem in
bitnih postavk in olajšaiv za 327); bivalnem okolju (ESa
republiSki davek iz dohodka
— osnutek zakona o spreTOZD za 1. 1975 (ESA 451);
— predlog odtoka o pristo- membah in dopolnitvah zapu k dogovoru republik in kona o stanovanjskih razavtonomnih poikrajin o uskla- merjih (ESA 276);
— predlog zakona o prijevanju davčne politike na
področju samostojnega opra- stojnosti upravnih organov
vljanja gospodarskih in ne- za odločanje in opravljanje
gospodarskih dejavnosti z drugih nalog na področju tudelovnimi sredstvi! v lasta ob- je informacijske dejavnosti
(ESA 366);
čanov (ESA 428) J
— predlog za izdajo zakona
— predlog odloka o sofinaciiraniju programa graditve o spremembah zakona o
stanovanj za delavce organov uvedbi in stopnjah republiza notranje zadeve v SR Slo- ških davkov to taks, z osnutveniji od 1.1976 do 1980 (ESA kom zakona (ESA 462);
— predlog razdelitve pre448).
Dnevni red Zbora združene- sežka dohodkov po zaključnem računu za 1.1975, ki priga dela je razširjen tudi s:

pada organizacijam iz 15.
člena zakona o Loterijskem
zavodu Slovenije (ESA 449);
— statut Izobraževalne
skupnosti
za gozdarstvo
(ESA 395);
— samoupravni sporazum
o ustanovitvi Skupnosti socialnega varstva Slovenije
(ESA 454);
— začasni statut Skupnosti
socialnega varstva Slovenije
(ESA 455);
— predlog odloka o srednjeročnem programu izvaja-

nja iin financiranja geodet
skih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976—1980
(ESA 376);
Zbor združenega dela ima
na dnevnem redu tudi:
— osnutek zakona o Narodni banka Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju
narodnih bank republik in
narodnih bank avtonomnih
pokrajin (ESA 357);
— osnutek zakona o temeljih denarnega sistema
(ESA 354).

POPRAVEK
V sklicu sej zborov Skupščine SR Slovenije za 2y.
december, ki je objavljen v 27. številki »Poročevalca«,
je napačno navedeno, da bosta Zbor združenega dela
in Zbor občin obravnavala »predlog zakona o uvedbi
in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 365J« —
gre namreč za »predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
(ESA 365)«.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
Pobudo in strokovno pomoč pri izvajanju postavljenih
Predlog za dopolnitev predloga
nalog bodo zagotovile gospodarska zbornica, zadružna zveza
in poslovne skupnosti.
resolucije o družbenoekonomski
Občine bodo:
politiki in razvoju SR Slovenije
— navedeno usmeritev podprle z ukrepi davčne politike
in preko skladov za pospeševanje kmetijstva, ki bodo v letu
ter neposrednih nalogah v I. 1976
1976 preoblikovani v samoupravne skupnosti; za razvoj kmetijstva zainteresiranih delavcev in kmetov v TOC5D in kra(ESA 389)
jevnih skupnostih; sredstva teh skupnosti se bodo združevala
Izvršni svet. Skupščine SR Slovenije je na seji 16. 12. s strani zainteresiranega gospodarstva in iz sredstev splošne
1975 določil besedilo »Predloga za dopolnitev predloga reso- porabe v občinah; zaradi različne udeležbe občin v proizvodlucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije nji in potrošnji bodo občine zagotovile prelivanje sredstev v
ter neposrednih nalogah v I. 1075«. V predlogu je rečeno, skladu z družbenim dogovorom o splošni porabi;
da se v predlogu resolucije, ki je objavljena v 27. številki
— sprejele kmetijske prostorske plane v skladu z za»Poročevalca«, črta na str. 14 v prvem stolpcu predzadnji konom;
in zadnji odistavek ter prvi odstavek v naslednjem stolpcu.
— aktivno uresničevale cilje zemljiške politike.
(Odstavki se nanašajo na kmetijstvo in se začenjajo z beseIzvršni svet skupščine SR Slovenije:
dami; »Na področju kmetijstva ...«; »Socialistične republike
— se bo zavzemal za sklenitev medrepubliškega dogovora
in avtonomni pokrajini...« »V občinah bodo sprejeti kmetijski zemljiški prostorski plani...«). Namesto teh treh od- o razvoju kmetijstva za obdobje 1976—80; pri tam se bo
zavzel le za neogiben obseg sredstev in namenov intervencij
stavkov se vnese naslednje besedilo:
»Zaradi izpada kmetijske proizvodnje v letu 1975 je na ravni federacije za temeljne kmetijske proizvode in za
temeljna naloga na področju kmetijstva v letu 1976 povečanje uveljavitev prispevka SR in SAP za pokrivanje sprejetih
proizvodnje hrane in surovin iz kmetijstva za 5 do 6 odstot- finančnih obvez, v skladu z interesi delovnih ljudi po trajni
kov. V tem okviru je treba doseči hitrejše povečevanje trž- zagotovitvi hrane;
nosti kmetijske proizvodnje, povečanje rastlinske proizvod— na področju živinoreje se bo zavzel za ureditev dohodnje iznad povprečne stopnje rasti celotne kmetijske proiz- kovnega položaja v živinoreji z uskladitvijo cen in stroškov;
vodnje, nadaljevanje modernizacije proizvodnih zmogljivosti
— se bo pri pripravi sistema gospodarskih intervencij za
v družbenem sektorju in kooperaciji ter večjo usmeritev v področje kmetijstva za obdobje 1976—80 zavzemal za zadržaproduktivnejše in racionalnejše poslovanje.
nje intervencij na tistih področjih, kjer je skupni dohodek
Organizacije združenega dela bodo v letu 1976:
združenega gospodarstva nezadosten za uresničitev plansko
— oblikovale proizvodno, poslovno in dohodkovno sood- dogovorjenih nalog, in sicer na način, ki bo pospeševal samovisne celote, zlasti na temeljnih proizvodnih področjih, s ciljem upravno organiziranje združenega dela oziroma njegovo uspopospeševanja razvoja surovinske osnove, izboljšanja ekonom- sabljanje za prevzem večje odgovornosti za proizvodnjo hrane;
skega položaja z ustrezalo porazdelitvijo dohodka in poslov— bo predlagal do uveljavitve novega medrepubliškega
nega tveganja, racionalizacijo materialnih stroškov in proiz- dogovora in srednjeročnega družbenega plana SRS podaljšavodnih postopkov in večanja produktivnosti celotnega dela; nje politike gospodarskih intervencij iz leta 1975 na področju
takšne povezave bodo oblikovane zlasti pri mesu, mleku m kmetijstva; v tem okviru bodo v letu 1976 zagotovil ena tudi
vinu, pa tudi na tistih področjih, kjer se hrana in živilske sredstva za pospeševanje investicij v kooperaciji in za intenzifikacijo družbenoorganizirane poljedelske in travniške prosurovine zagotavljajo iz širšega območja države;
— začele s proizvodnjo sladkorne pese in s pripravo izvodnje;
— bo dal iniciativo za sklenitev sporazuma med skupnostizgradnje sladkorne tovarne;
— povečale proizvodnjo kvalitetne osnovne krme in nada- jo za ceste SRS in ustreznimi asociacijami kmetijstva z-a
ljevale z usposabljanjem zemljišč za uspešnejšo rastlinsko oprostitev plačevanja prispevka za ceste od uporabljenega
proizvodnjo, uvajanjem kvalitetnih dosežkov domače selek- goriva v družbenoorganizirani kmetijski proizvodnji in preoije v proizvodnjo in drugimi ukrepi, v cilju zmanjševanja učil možnost oprostitve dela plačila prometnega davka od
goriv;
materialnih stroškov ter večanja produktivnosti dela;
— za pospešitev izvedbe programa melioracij predložil
— dopolnile politiko financiranja razširjene reprodukcije
in tekoče proizvodnje v okviru kmetijsko-živilske razvojne valorizacijo republiškega prispevka od spremembe namembskupnosti in poslovne politike bank; v tem okviru bo sprejet nosti kmetijskih zemljišč;
tudi poseben sistem, ki bo pospeševal preko kreditiranja — preučil problematiko prometa z umetnimi gnojili in sprejel
reprodukcijskega materiala (gnojila, seme in drugo) inten- ustrezne ukrepe.
zifikacijo rastlinske proizvodnje v družbeno-organizlrani proS samoupravnim sporazumom kmetijskih zemljiških skupizvodnji.
nosti bo ustanovljena republiška zveza teh skupnost:.«
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Predlog zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja
v SR Sloveniji (ESA 341)
i.
Veljavni zakon o ukrepih
za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij v SR Slovenija (Uradnii list SRS, štev.
4/71) je vsebinsko vezan na
izvajanje srednjeročnega plana družbenega razvoja SR
Slovenije za obdobje 19711975. Glede na to, da je v
pripravi nov
srednjeročni
plan razvoja SR Slovenije za
obdobje 1976-1980, je potrebno v zvezi z uresničevanjem
politike na področju pospeševanja razvoja manj razvitih območij sprejeti nov zakon. čeprav je sprejetje srednjeročnega plana družbenega
razvoja SR Slovenije za obdobje 1976-1980 prestavljeno v
prvo polletje 1976. leta, bi
bilo treba zaradi kontinuitete
pospeševanja razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji v celotnem prihodnjem
srednjeročnem obdobju ta zakon uveljaviti že s'l. januarjem 1976.
Pri pripravi predloga zakona so podobno kot v osnutku zakona
upoštevane
spremembe v razvoju družbenega sistema in pri tem še
posebej stališča družbenopolitičnih organizacij o izhodiščih bodočega sistema pospeševanja razvoja manj razvitih
območij v smeri samoupravnega načina reševanja njihovih razvojnih problemov v
skladu z ustavo. Pri tem so
upoštevane tudi pomembnejše izkušnje pri izvajanju veljavnega zakona ter stališča
in predlogi, ki so se oblikovali v razprajvi o osnutku zakona, zlasti:
— hitre j šii razvoj manj razvitih območij bi morali v večji meri kot dosedaj pospeševati bolj povezano s potrebami optimalnejšega
razvoja
SR Slovenije kot celote, kot
tudi s stališča enakomernejšega in kompleksnejšega regionalnega razvoja SR Siovenije, čemur je prilagojen tu
di naslov zakona;
— pospeševanje
razvoja
manj razvitih območij bi morali razširiti na obmejna območja in to v skladu z interesi in potrebami družbenega
razvoja SR Slovenije kot celote;
— pri izvajanju dosedanjega zakona so se pojavili nekateri problemi v zvezi s

teritorialnim
oblikovanjem
manj razvitih območij kot
tudi problemi večje uskiaje-.
nosti različnih razvojnih naporov za pospeševanje teh območij;
— skrb samoupravnih nosilcev razvoja v okviru širše
družbene skupnosti naj bi
bila predvsem na pospeševanju razvoja najmanj razvitih
in hkrati teritorialno obsežnejših manj razvitih območij.
II.
Izkušnje dosedanjega pospeševanja razvoja manj razvitih območij so pokazale, da
bi morali v prihodnje dati
več poudarka geografskim
območjem s podobnimi karakteristikami manjše razvitosti, ki pa jih v nekaterih
primerih meje občin umetno
prekinjajo. Zato predlog zakona opredeljuje kot manj
razvita območja širša geografsko zaokrožena območja,
ki naj bi jih določevali s
teritorialnimi mejami občin
oziroma krajevnih skupnosti
kot temeljnih teritorialnih
skupnosti, v katerih delovni
ljudje in občani neposredno
uresničujejo svoje interese za
zadovoljevanje svojih potreb.
V okviru manj razvitih geografskih območij bi opredelili tiste občine, oziroma
krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo kriterije, predlagane
v zakonu. V predlogu zakona so v glavnem zadržanei
isti kriteriji, kot so bilii predlagani v osnutku tega zakona,
in sicer:
— kriteriji, ki opredelujejo
gospodarski razvoj: družbeni
proizvod na prebivalca, delež
zaposlenosti,
— kriteriji s področja demografskih gibanj: delež
kmečkega prebivalstva, dinamika prebivalstva,
— kriteriji s področja družbenih dejavnosti; delež predšolskih otrok v vzgojnovarsbvenih zavodih, delež slušateljev višjih in visokih šol
v skupnem številu prebival
stva,
— kriteriji s področja infrastrukture: delež gospodinjstev, ki imajo v stanovanjih
vodovod, delež magistralnih
in regionalnih cest s sodobnim cestiščem (za druge ceste ni primerljivih podatkov!).

Podobno kot za občine so
tudi za krajevne skupnosti
zadržani isti kriteriji kot v
osnutku zakona, in sicer:
— delež kmečkega prebivalstva,
— dinamika prebivalstva.
Kot manj razvita območja
se po kriterijih, predlaganih
v zakonu, štejejo tiste občine,
ki v najmanj enem kriteriju
iz najmanj treh predlaganih
skupin kriterijev ne dosegajo
polovice poprečja SR Slovenije, oziroma imajo v demografskih gibnajih negativne
tendence. Razlika od osnutka
zakona pa je v tem, da morajo občine v medobčinskih
skupnostih, ki po stopnji razvitosti presegajo poprečje SR
Slovenije, izpolnjevati najmanj po en kriterij iz vsake
izmed štirih skupin kriterijev. Ostrejši pogoji za taka
območja so predlagani zato,
ker je za enakomernejši regionalni razvoj SR Slovenije
treba v večji meri kot dosedaj aktivirati samoupravne
nosilce razvoja na širših območjih, še zlasti v gospodarsko razvitejših medobčinskih
skupnostih (regijah). S pojmom medobčinske skupnosti
se razume skupnosti občin,
ki so samoupravno združene
v smislu 193. člena ustave
SR Slovenije.
Kot manj razvita območja
se po predlogu zakona obravnavajo tudi tiste krajevne
skupnosti, ki
izpolnjujejo
oba predlagana kriterija, razen tega pa morajo ležati v
geografsko zaokroženem območju,. povezanem z manj
razvitim območjem, oblikovanem na podlagi teritorialnih
meja občin. Manj razvita območja bi bile tudi skupine
krajevnih skupnosti, ki izpolnjujejo oba predlagana
kriterija, razen tega pa po
številu prebivalstva in po površini presegajo poprečno velikost občine v SR Sloveniji.
V obeh primerih pa bi bile
upoštevane le krajevne skupnosti v občinah, katerih razvitost ne dosega treh četrtin
poprečja SR Slovenije. Ne
glede na te pogoje pa se kot
manj razvito območje obravnava Brkine.
V primerjavi z osnutkom
zakona so deloma omiljeni
kriteriji za
opredeljevanje
manj razvitih območij ob
državnih mejah z Avstrijo,
Madržarsko in Italijo. Poleg
krajevnih skupnosti, ki se
pretežno nahajajo v 10 kilometrskem pasu ob državni <
meji in se v njih zmanjšuje
število prebivalstva ali pa

imajo delež kmečkega prebivalstva za najmanj 50 odstotkov večji od poprečja SR
Slovenije, se po predlogu zakona obravnava kot manj
razvito območje tudi tista občina, ki vsaj po treh kriterijih iz najmanj dveh skupin
predlaganih kriterijev ne dosega treh četrtin poprečja SR
Slovenije, hkrati pa ima gostoto prebivalstva manjšo od
četrtine poprečja SR Slovenije.
Po predlogu zakona bi ob
upoštevanju predlaganih kriterijev Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim
odlokom določil manj razvita območja za
obdobje
1976—1980. Pri tem bi upošteval zadnje razpoložljive statistične podatke, ki bi bili
dostopni ob sprejemanju odloka.
III.
Podobno kot osnutek zakona tudi predlog zakona predvideva reševanje problemov
pospeševanja razvoja manj
razvitih območij z ukrepi v
okviru mehanizma, za katerega bi se dogovorili samoupravni nosilca razvoja v posebnem družbenem dogovoru.
Pri tem predlog jasneje kot
osnutek zakona opredeluje
reševanje razvojnih problemov teh območij v okviru
pospeševanja
skladnejšega
regionalnega razvoja SR Slovenije.
Podobno kot v osnutku zar
kona je tudi v predlogu zakona dana osnovna skrb za
hitrejši razvoj manj razvitih
območij delovnim ljudem v
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih
skupnostih, krajevnih skupnostih in občinah na teh območjih ter pospešenemu povezovanju s samoupravnimi nosilci razvoja na drugih območjih, vključno tistimi, ki
so organizirani v merilu SR
Slovenije, (npr. samoupravne
interesne skupnosti). Samoupravni nosilci razvoja, kot
so samoupravne
interesne
skupnosti in druge samoupravne skupnosti (npr. kmetijska razvojna skupnost), na
področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti, gospodarska zbornica Slovenije,
poslovne banke, občine in
SR Slovenija, bi se z družbenim dogovorom zavezali, kako bodo programsko opredelili in izvajali naloge ter
ukrepe na svojem področju
v zvezi s
pospeševanjem
skladnejšega
regionalnega
1

razvoja oziroma pospeševanja razvoja manj razvitih območij.
Izboljševanje pogojev razvoja na področju infrastruk
ture in družbenih dejavnosti
bi potekalo v smeri postopnega izenačevanja
pogojev
razvoja med manj razvitimi
in drugimi območji v SR Sloveniji ob upoštevanju samoupravno dgoovorjenega solidarnostnega
združevanja
sredstev, pri čemer bi morali
težiti tudi k optimalnim rešitvam v okviru širšega regionalnega razvoja.
Na področju gospodarskega
razvoja bi morali v smislu
predloga tega zakona pospešiti procese samoupravnega
združevanja sredstev v skladu' s potrebami optimalnega
razvoja SR Slovenije ter interesi delavcev in delovnih
ljudi razvitih in drugih območij SR Slovenije. V zvezi
s tem daje predlog zakona
poseben poudarek vlogi gospodarske zbornice Slovenije
in poslovnih bank, ki naj bi
kot specifične oblike samoupravnega združevanja in v
skladu s svojimi pristojnostmi cer ob upoštevanju optimalnosti gospodarskega razvoja sprejemale ustrezne
ukrepe oziroma .izvajale dogovorjene naloge.
Pospeševanje razvoja manj
razvitih območij v občinah,
ki ne izpolnjujejo kriterijev
zakona, je predvsem skrb
samoupravnih nosilcev razvoja v teh občinah, oziroma tudi ustreznih skupnosti občin.
Le v manj razvitih območjih
ob jugoslovanski državni me
ji, ki so v občinah, ki ne izpolnjujejo kriterijev zakona,
pa bi v specifičnih primenih
obvezno
sodelovali
tudi
ustrezni samoupravni nosilci
razvoja iz SR Slovenije.
Predlog zakona podobno
kot že osnutek zakona predvideva ustanovitev območnih
skupnosti krajevnih skupnosti oziroma ustreznih samoupravnih medobčinskih organov upravljanja za manj razvita območja. Vloga teh samoupravnih skupnosti bi bila predvsem proučevanje potreb in možnosti razvoja v
zvezi s sestavljanjem planov
oziroma programov razvoja
in pri izvajanju neposrednih
aktivnosti pospeševanja razvoja teh območij. Njihova
vloga bi bila tudi v tem, da
bi sodelovale s samoupravnimi nosilci razvoja na teh območjih in na drugih območ4

jih pri reševanju posameznih posameznih konkretnih na beneficiranje obrestne mere
razvojnih problemov.
log.
investitorjem za bančne kreIV.
dite, ki jih uporabljajo za
Glede na to, da so po kri
gospodarska vlaganja na
terijih zakona kot manj razGlede na to, da bo novi manj
razvitih
območjih.
vita območja opredeljena le
tista, ki se nahajajo v obči zakon uveljavljen s 1. janu- Hkrati je v prehodnih določnah, ki znatneje zaostajajo arjem 1976, predvideni druž bah predlagano, da bi samov stopnji razvitosti za repub- beni dogovor pa bo — glede upravni nosilci razvoja, kot
liškim poprečjem ali pa so na odložitev sprejetja sred- so samoupravne interesne
sestavni del širših geograf- njeročnega plana družbenega skupnosti na področju gosko zaokroženih manj razvi- razvoja SR Slovenije za ob spodarstva in družbenih detih območij, bo potrebno v dobje 1976—1980 — uveljav- javnosti, poslovne banke in
družbenem dogovoru predvi- ljen v prvi polovici prihod drugi, v svojih planih ozirodeti sklenitev posebnih druž- njega leta, so v predlogu za- ma programih za leto 1976
benih dogovorov v okviru ob- kona predvidene prehodne predvideli naloge in ukrepe
čin, oziroma skupin občin, določbe. Njihov namen je za- manj razvitih območij tudi za
za hitrejši razvoj tistih manj gotoviti kontinuiteto pospe- obdobje do sprejetja sredrazvitih območij,
oziroma ševanja razvoja manj razvi- njeročnega družbenega dogokrajevnih skupnosti, ki ne iz- tih . območij v obdobju do vora. Prehodne določbe bi se
srednjeročnega izvajale na območju, ki bo
polnjujejo pogojev zakona. sprejetja
Sklenitev posebnih družbenih družbenega plana, oziroma določeno z odlokom za cedogovorov in samoupravnih družbenega dogovora. Zato lotno obdobje 1976—1980 v
sporazumov za ožja manj raz- naj bi SR Slovenija v tem smislu kriterijev tega zavita območja znotraj posa- prehodnem obdobju zadržala kona.
meznih razvitejših občin oziroma med občinami, bo prispevala k postopnemu od
Predlog zakona o proračunu
pravljanju problemov manjše
razvitosti na celotnem območ- SR Slovenije (republiškem proračunu)
ju SR Slovenije in s tem k za I. 1976 (ESA 390)
skladnejšemu regionalnemu
razvoju SR Slovenije.
Predlog zakona o proraču- za obveznosti do federacije
SR Slovenija bi po predlo- nu SR Slovenije za leto 1976 iz- naslova prispevka republigu zakona pri pospeševanju temelji na podlagi sprejetih ke in za razvojne premije v
razvoja manj razvitih obmo- izhodišč za pripravo republi skupnem znesku 4.415,8 miličij sodelovala predvsem pri škega proračuna za leto 1976, jona dinarjev. Po predlogu
ki so bila sprejeta na sejah zakona o proračunu SR Sloopredeljevanju
usmeritev zborov
Skupščine SR Slove- venije za leto 1976 pa naj bi
razvoja v okviru samouprav- nije
11. 1975 ter na pod- z vključitvijo dohodkov in
nega sistema družbenega lagi 26.
predloga resolucije o izdatkov za obveznosti do feplaniranja. Poleg tega bi sti- družbeno-ekonomski
politiki deracije znašala vsota repumulirala ekonomsko preliva- in razvoju SR Slovenije
ter bliškega proračuna za leto
nje sredstev med območji z neposrednih
nalog
v
letu
8,338,4 milijona dinarjev.
ukrepi davčne politike in 1976 in medrepubliškem do- 1976
proračunu SR Slovenije
drugimi ukrepi in tudi s so- govoru o zagotavljanju sred- zaV leto
se zagotavljajo
financiranjem izdelave kom- stev in politike financiranja sredstva 1976
kritje obveznosti,
pleksnih razvojnih progra- splošnih in sikupnih družbe- katere jezaSR
Slovenija dolmov, oziroma iniicialnih raz- nih potreb.
žna pokriti na podlagi ustavojnih načrtov. Konkretni
Poleg tega temelji na dolo- ve, na njeni podlagi usklajeukrepi davčne politike bodo čilih zakona o financiranju nih veljavnih predpisov ozidoločeni z ustreznimi zakoni splošnih družbenih potreb v roma zakonov ter aktov, ki
predvsem v dveh smereh: družbenopolitičnih skupno- so še v fazi sprejemanja ozidavčne olajšave za investi- stih (Uradni list SRS, št. roma usklajevanja.
torje, ki vlagajo na manj 39/74). V skladu z resoluciV skladu s predlaganim
razvitih območjih v smislu jo je ob upoštevanju zaostre- proračunom rastejo sredstva
tega zakona in davčne olaj- nega gospodarskega položaja za splošne republiške potrešave TOZD na manj razvi- in nujnosti, da se sve oblike be nekoliko hitreje kot skuptih območjih, ki bodo na no- porabe vključijo v prizadeva- na proračunska poraba zaravo nastali ali pa bodo znat- nje za stabilizacijo — pred- di novih zakonskih obveznoneje povečali dejavnost.
videno, da bo skupna realna sti. Prav tako je v letu 1976
rasti prispevkov in potrebno zagotoviti tudi večV primerih, ko bi izvrševa- stopnja
za skupno in splo- ja sredstva za financiranja
nje ciljev in nalog, oprede dohodkov
šno porabo za 20 °/° nižja od negospodarskih investicij in
ljenih v srednjeročnem druž- rasti
družbenega proizvoda. to zlasti za sprejetje obvezbenem planu SR Slovenije in
Predlog
republiškega pro- nosti po odlokih Skupščine
v družbenem dogovoru v zveSlovenije, za odplačilo
zi s pospeševanjem razvoja računa sloni na sprejetih iz- SR
za pripravo repub- anuitet tar za pridobitev noteh območij, znatneje zaosta- hodiščih
liškega proračuna in na us vih prostorov za republiške
jalo, pa bi SR Slovenija kladitvi
porabe vseh upravne organe.
sprejela začasne odločitve, področij splošne
s plansko oceno giV skupni vsoti predloga
oziroma predpisala ukrepe za banj narodnega
dohodka in
proračuna za leuresničevanje teh nalog. V osebnih dohodkov. V letu republiškega
to 1976 Pa se zagotavlja za
takem primeru bi skupščina 1975 bo po predvidevanjih potrebe
republike 3.048,4 miSR Slovenije z zakonom in znašala skupna proračunska lijona dinarjev,
ob upoštevadrugimi predpisi zavezala po- poraba 7.049,2 milijona din, nju določil 3. člena medresamezne udeležence družbe- od tega na ravni republike publiškega dogovora, da se
nega dogovora za izvajanje 2.633,4 milijone dinarjev in sredstva, ki so potrebna za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne omejujejo. Tako se sredstva za potrebe
republiškega proračuna za leto 1976 ob navedenih določbah povečujejo glede na leto
1975 za 10,7»/«.
V predlog republiškega proračuna za leto 1976 se vključujejo tudi vse obveznosti republike do federacije, kar pomeni izvedbo bruto proračunskega sistema, s tem pa
tudi določeno stopnjo medsebojne odvisnosti tako republike kot federacije od dinamike priliva dohodkov za
izvrševanje republiškega in
zveznega proračuna.
V letu 1976 se iz republiškega proračuna izločijo še
vse ostale potrebe, ki so se
v letu 1975 še vedno izjemoma financirale iz sredstev
proračuna SR Slovenije. V
kolikor ne bo mogoče rešitev izvesti v okviru samoupravno združenega dela, bo potrebno za njihovo realizacijo
sprejeti posebne republiške
zakone kot predvideva ustava
oziroma veljavne zakone uskladiti z ustavo.
Iz predlagane proračunske
porabe velja omeniti zlasti
naslednje namene:
Za redno dejavnost republiških organov je treba v letu 1976 zagotoviti v višini
1.210,3 milijona dinarjev, ki
so namenjena za bruto osebne dohodke, materialne izdatke, sklad skupne porabe,
povračila stroškov prevoza,
za nove namestitve, valorizacijo, odpravnine in za izplačilo jubilejnih nagrad. Tako
predvidena sredstva temeljijo na resoluciji in sprejetih
izhodiščih za pripravo republiškega proračuna, po katerih se lahko potrebna sredstva za valorizacijo osebnih
dohodkov povečujejo v višini 10,8°/« od bruto osebnih
dohodkov.
Namenska dopolnilna sredstva občinam se v letu 1976
povečujejo v istom odstotku
kot se povečuje globalna proračunska poraba, to je za
11 %. V sredstvih za dopolnilno financiranje so poleg
priznavalnin kmetom borcem
in priznavalnin borcem NOV
vključena tudi splošna dopolnilna sredstva občinam v višini 58,7 milijonov dinarjev,
ki jih je potrebno zagotoviti
na podlagi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih za financiranje
določenih nalog tistim občinam, ki z dohodki ne zberejo dovolj sredstev.
V letu 1976 je potrebno
zagotoviti tudi večja sredstva
za financiranje negospodar-

skih investicij in to zlasti
za sprejete obveznosti po odlokih Skupščine SR Slovenije, za obveznosti po odlokih,
ki so v postopku pred Skupščino SR Slovenije ter za od
plačilo anuitet po odloku za
Brdo. Nekoliko večja sredstva so predvidena tudi za obveznosti po družbenem dogo
voru, pogodbah in sklepih
izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije zlasti za tiste že
sprejete obveznosti, ki jih ni'
bilo mogoče pokriti v letu
.1975.
V letu 1976 so potrebe po
novih investicijskih vlaganjih
izredno visoke. Zahtevki predlagateljev, ki se financirajo
iz republiškega proračuna
znašajo za nova investicijska
vlaganja 217,7 milijonov dinarjev, za njihovo pokritje
pa so predvidena le sredstva v višini 36,0 milijonov dinarjev. Zato bo v okviru
sredstev za nove odločitve v
letu 1976 potrebno zagotoviti
le financiranje najnujnejših in
neodložljivih negospodarskih
investicij in to zlasti za postopno reševanje prostorske
problematike republiških upravnih organov, za sofinanciranje mednarodnega centra
za sodelovanje z deželami v
razvoju, za gradnjo zaklonišč
in za nujne neodložljive investicije.
V okviru sredstev za gospodarske intervencije se zagotavljajo sredstva v višini
581,6 milijona dinarjev in to
predvsem:
— za pospeševanje razvoja
manj razvitih občin,
— za intervencije na področju kmetijstva, ter
— za plačilo obveznosti SR
Slovenije iz prenosa neproračunske bilance federacije.
Obveznosti za pospeševanje
razvoja manj razvitih občin
se do sprejetja novega zakona in družbenega dogovora
o ukrepih za pospeševanje
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 1976 do 1980 urejajo
po določbah sedanjih predpisov. Zato se za ta namen zagotavljajo sredstva v lanskoletni višini to je 50 milijonov
dinarjev.
Glede na razvojno prioriteto kmetijstva v srednjeročnem obdobju in predvideno
politiko cen, se v proračunu
za leto 1976 zagotavljajo sredstva za izpolnitev obveznosti, ki jih bo SR Slovenija
sprejela in jih je dolžna izvajati po medrepubliškem dogovoru o razvoju kmetijstva
ter za pokritje vseh tistih
obveznosti SR Slovenije v
letu 1976, ki so že opredeljene s posebnimi predpisi. Ta-

ko se za te namene z vključitvijo sredstev za zaščito naravnih parkov zagotavljajo
sredstva v višini 194,2 milijona dinarjev.
V okviru sredstev za intervencije v gospodarstvu se zagotavljajo tudi sredstva za
izpolnitev obveznosti SR Slovenije, iz prenosa neproračunske bilance federacije, ki jih
je SR Slovenija prevzela na
osnovi zveznega zakona o
prkiosu državnega kapitala
po notranjih in zunanjih posojilih, obveznosti na osnovi
sprejetega zveznega zakona o
prispevku republik in pokra-

jin za financiranje zveznega
sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju, sredstva na osnovi sprejetega republiškega
zakona o obveznosti SR Slovenije SR Crni gori za kritje prekoračitev stroškov izgradnje proge Beograd—Bar
ter sredstva za kritje stroškov obresti za najetih
100 milijonov dolarjev posojila v letu 1972. Skupno je za
te namene potrebno zagotoviti 332,3 milijonov dinarjev,
kar pomeni 57,1
sredstev,
predvidenih v okviru gospodarskih intervencij.

Predlog zakona o dopolnitvi zakona
o določitvi stopenj, odbitnih postavk
in olajšav za republiški davek
iz dohodka TOZD v I. 1975 (ESA 451)
Po predlogu tega zakona obveznosti vračila prispevale
naj hi bila TOZD oproščena del lastnega dohodka. Da bi
davka na tisti del svojega do- spodbudili podpisovanje takhodka, ki ga izloči za kritje šnih samoupravnih sporazuizpada dohodka železniške- mov, izvršni svet predlaga,
mu gospodarstvu — Ljublja- da se del dohodika TOZD, ki
na in Združenemu elektrogo- ga te organizacije izločijo za
spodarskemu podjetju Mari- kritje izpada dohodka železbor. Ti dve organizaciji nam- niškemu gospodarstvu —
reč predvidevata, da bosta — Ljubljana in Združenemu
letošnje poslovno leto zaklju- elektrogospodarskemu podčni z izgubo. Vzrok so pre- jetju — Maribor, izvzame ia
nizke cene železniških stori- davčne osnove, po kateri botev oziroma prenizke cene do' obračunavale in plačale
republiški davek iz dohodka
električne energije.
Predvideno je, da se bodo TOZD za 1. 1975.
Izvršni svet predlaga naj
TOZD samoupravno dogovorile za pokrivanje izpada tega se ta zakon izda po hitreim
dohodka iin v ta namen brez postopku.
Predlog zakona o spremembah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks (ESA 365)
Ko je Skupščina SR Slo- davka.
venije na sejah Zbora zdruK temu predlagatelj dodaženega dela in Zbora občin ja, da so v teku strokovne
19. novembra 1975 razprav- priprave za nekatere sistemljala o predlogu za izdajo in ske spremembe v urejanju
o osnutku zakona o spre- obdavčitve skupnega dohodka
membah zakona o uvedbi in občanov. V pripravi je tudi
stopnjah republiških davkov poseben dogovor republik in
in taks, so bili izraženi ne- pokrajin o skupnih osnovah
kateri pomisleki glede ute- davčnega sistema, ki bo
meljenosti znižanja dajvdnih opredeljeval, kot je predvistopenj, kakršne je predlagal deno, tudi temeljne rešitve
izvršni svet. Predlagatelj na- za to področje. Po sprejemu
vaja, da je to vprašanje po- tega dogovora bo Izvršni
novno proučili. Opozarja, da svet Skupščine SR Slovenije
je znižanje stopenj, ki ga je predložil v obravnavo zasnopredlagaj, treba obravnavati vo prihodnje sistemske urev sklopu vseh predlaganih ditve obdavčenja skupnega
sprememb, torej tudi v zvezi dohodka občanov.
z višino neobdavčenega dela
Tako so torej v predlogu
skupnega dohodka občanov in
višino olajšav za vzdrževane zakona predvidene enake
družinske člane. Predlagatelj spremembe kot so bile v osmeni, da je znižanje, Id ga nutku zakona, ki smo ga
je predlagal, Utemeljeno z vi- povzeli v 20. številki »Porodika ustreznejšega delovanja čevalca«.
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Predlog zakona o začasnem
financiranju samoupravnih interesnih
skupnosti na področju družbenih
dejavnosti v prvem trimesečju I. 1976
(ESA 461)
Glede na sprejete odločitve, izvedbo programa v letu 1975,
da se samoupravni akti o in sicer za vse samoupravne
prispevkih samoupravnim in- interesne skupnosti, razen za
teresnim skupnostim na po- skupnost pokojninskega in
dročju družbenih dejavnosti invalidskega zavarovanja v
za leto 1976 sprejemajo šele SR Sloveniji. Navedena skuv začetku leta 1976, je potreb- pnost naj o obdobju začasno za čas do uveljavitve teh nega financiranja ne bi bila
aktov urediti začasno finan- omejena glede višine porabe,
ciranje dejavnosti navedenih ker mora v začetku leta 1976
skupnosti.
opraviti valorizacijo prejem
Zakon naj bi določil, da kov in ker njena poraba ni
morajo biti samoupravni ak- zajeta v okviru omejevanja
ti o stopnjah prispevkov za skupne porabe po predlogu
leto 1976 sprejeti najpozneje medrepubliškega dogovora o
do 25. 3. 1976. V tem času naj mejah financiranja splošne
bi se prispevki plačevali po in skupne porabe v letu 1976.
stopnjah, veljavnih na dan
Predlog zakona ne predvi31. 10. 1975, z izjemo pris- deva proračuna plačil prispevka iz osebnega dohodka pevkov iz osebnih dohodkov
za socialno skrbstvo, kjer v obdobju začasnega financinaj bi zakon neposredno do- ranja na način, kot je bil
ločil stopnjo za obdobje za- uveljavljen v letošnjem letu.
časnega financiranja. Ta sto- Pri tam predlagatelj izhaja
pnja naj bi znašala 0,74 %, iz razprave, ki je o tem prokar je za 0,16 % več, kot blemu tekla v skupščinskih
je znašala stopnja v letu telesih ob sprejemanju odlo1975, ni ustrezna obsegu pre- čitev o začasnem financiranesenih obveznosti iz sploš- nju v letu 1975. V skladu s
ne v skupno porabo.
tem je oblikoval predlog za
Izvršni svet predlaga, da se novo izvedbo rešitev tega
v obdobju začasnega financi- problema, in to v tem smiranja treh mesecev 1976 po- slu, da bi bile stopnje prisraba omeji na 25 odstotkov pevkov za leto 1976 v samoobsega potrebnih sredstev za upravnih aktih določene ta-
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kole:
— za obdobje začasnega financiranja — v višini stop
nje, veljavne na dan 31. oktobra 1975 oziroma določene
s tem zakonom (za sopialno
skrbstvo);
— za obdobje po zaključku
financiranja v višini, ki —
upoštevajoč stopnjo prispevka iz obdobja začasnega financiranja — zagotavlja
sredstva za izvedbo progra
mov za leto 1976 v dogovorjenem obsegu.
Stopnje prispevkov za čas
po zaključku začasnega financiranja naj bi bile v ustreznih samoupravnih aktih
uveljavljene tako, da se bodo
pričele uporabljati s četrtim
izplačilom mesečnih akonta
cij osebnega dohodka v letu
1976.
Predlagatelj pripominja, da
ureja predlog zakona tudi
vprašanja v zvezi s objavo
pregleda stopenj prispevkov.
To objavo naj bi enako kot
v letošnjem letu zagotovil odbor udeležencev družbenega
dogovora o razporejanju dohodka v letu 1976, sklenjenega na ravni republike, in
to tudi v Uradnem listu SFRJ
zaradi zagotovitve ustrezne
informacije
organizacijam
združenega dela in drugim
izplačevalcem osebnih dohodkov v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah.
Skupščini SR Slovenije je
hkrati s tem zakonom predložen tudi zakon, ki na dru-

gačnih osnovah ureja sistem
starostnega zavarovanja kmetov. Po tem zakonu naj se
sredstva za
solidarnostno
udeležbo družbe v pokrivanju izdatkov za pokojnine
kmetom ne bi več zagotavljali delavci v združenem delu.
Predlagano pa je naj bi se
za ta namen plačeval poseben prispevek 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 na to, da bo stopnja za navedeni prispevek na
podlagi samoupravnega sporazumevanja sprejeta predvidoma šele ob koncu prvega trimesečja 1976 (tako kot
bo to izvedeno tudi v drugih
samoupravnih interesnih skupnostih) se predlaga, da naj
bi obveznost plačevanja prispevka po tej stopnji veljala
za čas od 1. januarja 1976.
Izvršni svet predlaga, naj
se ta zakonski predlog obravnava po hitrem postopku,
in sicer zato, ker bodo samoupravni akti o prispevkih samoupravnim interesnim skupnostim na področju družbenih dejavnosti sprejeti šele v začetku 1. 1976; dokler
pa ti akti ne bodo uveljavljeni, je nujno financiranje
navedenih skupnosti.

ZBIRKE PREDPISOV
—
—
—
—
—

O GRADITVI OBJEKTOV;
O GEODETSKI SLUŽBI;
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI;
OBRTNI ZAKON;
ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV;

— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ;
— STANOVANJSKI PREDPISI 4, 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;

Iz

Skupščine

RAZVOJNA

SFRJ

POLITIKA

PODPORA OSNOVNIM CILJEM
DRUŽBENOEKONOMSKEGA

RAZVOJA

• Skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin so sprejele temeljne opredelitve
ciljev in smeri družbenoekonomskega razvoja v I. 1976
$ Jasneje določiti funkcije in odgovornost organizacij združenega dela na vseh
področjih razvoja in izvajanja ekonomske politike
• Živahnejša gospodarska rast — osnova za doseganje ciljev ekonomske stabilizacije
Skupščine vseh republik m
avtonomnih pokrajin so pretresle Osnutek resolucije o
skupni politiki ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije v I■ 1976, potem pa so
Skupščini SFRJ poslale svoje
pripombe in predloge, na podlagi katerih je v delovnih
telesih Zbora republik in pokrajin opravljeno usklajeva

nje stališč. Izhajajoč, od sprejetih pripomb in predlogov je
Zvezni izvršni svet izdelal
predlog resolucije, za katere
sprejetje je pristojen Zbor
republik in pokrajin.
O Osnutku resolucije ter o
njeni predhodni obravnavi
smo poročali v 25. in 27.
številki »Poročevalca«.

Podpora Resoluciji
V tem pregledu objavljamo
nekatera temeljna
načelna
stališča republik in avtonomnih pokrajin, zatem pa tudi
njihove konkretne pripombe
in predloge k posameznim
delom Osnutka resolucije, in
sicer po vrstnem redu kot te
če podajanje v Osnutku resolucije.
Vse skupščine republik in
pokrajin so dale načelno so
glasje k Osnutku resolucije
ter pooblastile svoje delega
cije v Zboru republik in pokrajin, da v mejah pripomb
in predlogov usklajujejo stališča z delegacijami skupščin

drugih republik in avtonom
nih pokrajin, oziroma da pri
določanju Predloga resolucije
glasujejo za celoten akt.
Ko so ocenjevale letošnja
gospodarska
gibanja, so
skupščine republik in avtonomnih pokrajin zavzele načelno stališče, da je treba v
Resoluciji bolj kritično in
tudi bolj objektivno ob.
ravnavati vsa ta gibanja.
To še zlasti zategadelj, ker
je kritična ocena letošnjih
gibanj osnova za realno določitev smeri in ukrepov ekonomske politike v naslednjem letu.

PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN
K OSNUTKU RESOLUCIJE O SKUPNI POLITIKI
EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA
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Kakšna dinamika rasti v prihodnjem letu?
Izhajajoč od stališča, da so
osnovni cilji družbenoekonomskega razvoja v Osnutku
resolucije realno določeni,
Skupščina SR Bosne in Hercegovine meni, da je poleg
prednostnih dejavnosti nujno
razvijati tuda druge dejavnosti, s katerimi se preprečuje
monopolni položaj nekaterih
proizvajalcev in zagotavlja
pozitivno delovanje težišča
ter obenem ustreznejšo delitev dela na enotnem jugoslovanskem
gospodarskem
področju.
Zlasti so poudarili, da je
treba dinamiko rasti za
1. 1976 še enkrat pretresti in
preveriti. Skupščina SR BiH
namreč opozarja, da kažejo
nekateri bistveni dejavniki,
ki vplivajo na dinamiko gospodarskega razvoja, konec
1. 1975 ugodnejše težnje. Poleg tega bo 1. 1976 stekla
proizvodnja v nekaterih pomembnih zmogljivostih, ki
bodo nadomestile uvoz; izvozna dejavnost je vse bolj uspešna, v naslednjem letu pa
je pričakovati tudi relativno
visoko stopnjo rasti kmetijske proizvodnje (4 odstotke)
ter investicijske dejavnosti.
Gotovo je tudi to, da bodo
pogoji
gospodarjenja bolj
stabilni, ter da se bo pospe
šilo samoupravno organiziranje gospodarstva.
Menijo, da je vse to v prid

zahtevi, naj bo rast gospodarske dejavnosti bolj živahna, kakor pa je predvideno
v Osnutku resolucije (5,5 odstotka). To pa še toliko bolj,
ker ocenjujejo, da v mejah
predlagane stopnje rasti ni
mogoče doseči znatnejšega
zvečanja storilnosti dela ob
hkratnem intenzivnejšem zaposlovanju, kar je ena izmed prednostnih nalog.
Skupščina SR BiH je nadalje poudarila, da bo letošnje upadanje investicij v osnovna Sredstva gospodarsko
manj razvitih
republik in
SAP Kosovo negativno vplivalo na razvoj teh območij v
naslednjih letih ter da je treba takšne negativne težnje
preprečiti že v tem planskem
letu.
Kritično ocenjujoč dejstvo,
da je v Osnutku resolucije
dano težišče v precejšnji me.
ri administrativnim
ukrepom, Skupščina SR BiH poudarja, da je uspešnost poli
tike ekonomskega in social>nega razvoja
odvisna od
ustreznega razmerja in angažiranosti samoupravnih socialističnih sil v združenem delu nasploh, zlasti pa v temeljnih organizacijah združenega dela. Rečeno je tudi, da
nekateri pomembni ukrepi,
predlagani v Osnutku resolucije, niso dovolj obdelani, ta7

ko da ni mogoče v celoti
oceniti njihovega pomena pri
uresničevanju začrtanih ciljev

in nalog ter njihovega vpliva
na delitev družbenega proizvoda.

Celoviteje obdelati politiko stabilizacije
Skupščina SR črne gore tiko glede organiziranosti naJe med drugim zavzela stali- še zunanjetrgovinske mreže,
šče, da je treba glede na za- kar je eden izmed pogojev
pletene razmere gospodarje- za uspešnejše uresničevanje
nja vzporedno z Resolucijo predvidenih programskih nasprejeti tudi tiste ukrepe za log s tega področja. V zvezi
njeno izvajanje, ki jih je mo- z nadomeščanjem uvoza je
goče sprejeti hkrati z njo. rečeno, da bi morali zagotoNadalje bi morali določiti ro- viti pri kakovosti nadomeke za sprejemanje kasnejših ščanja večjo gotovost.
Nadalje so zahtevali učinukrepov, če bi tako ravnali,
menijo da bi imelo gospodar- kovitejše izvajanje začrtane
stvo čas, ki ga rabi, da se politike cen. Menijo namreč,
prilagodi novim razmeram da bi morali z družbeno akcijo in kontrolo še bolj odgospodarjenja.
ločno zagotoviti izvajanje te
Ob tem, ko je
podprla politike, zlasti glede cen tipredlagane ukrepe za zbolj- stih izdelkov, ki vplivajo na
šanje celotne izvozno-uvozne življenjski standard. Skratpolitike, je Skupščina SR ka — zahtevajo, da se čim
črne gore poudarila, da je popolnenje obdela politiko
treba jasneje opredeliti poli- stabilizacije.

Zboljšati položaj izvoznega gospodarstva
Sabor SR Hrvatske je najprej poudaril vrsto pripomb,
ki bi jih morali posebej upoštevati pri določanju predloga Resolucije. Tako je med
drugim rečeno, da bodi rast
splošne in skupne porabe
manjša od stopnje
rasti
družbenega proizvoda, da pa
morajo to stopnjo določati
republike in avtonomni pokrajini, namesto da se jo
globalno določi na ravni federacije. Nadalje bi morali
dogovorno z republikami in
avtonomnima
pokrajinama
določiti politiko in ukrepe na
področju zunanjetrgovinskih
odnosov. Vendar pa je, dokler ne bo sistemskih rešitev
za to področje, nujno s kom
binacijo različnih
ukrepov
zboljšati položaj izvoznega
gospodarstva in hkrati selektivno urejati izvoz.
Zavzeli so pomembno načelno stališče, da v 1. 1976 ne
gre dajati prednosti posameznim gospodarskim panogam,
grupacijam, objektom in proizvodom. To pa zategadelj,
ker novi sistem samoupravnega načrtovanja in celoten
dosedanji proces
izdelave
srednjeročnih načrtov ne izhaja od lestvice prednostne
politike razvoja, marveč se
na podlagi skupnih programov razvoja opira na združe8

vanje dela in sredstev delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela. Družbena
skupnost bi morala, namesto
da ene prednosti podpira,
podporo pa hkrati organizacijam, katerih poslovanje se
opira pretežno na uvozno komponento, v procesu družbenega načrtopanja usklajevati
načrte temeljnih organizacij
združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti.
Ker Družbeni načrt Jugoslavije še ni sprejet in ker
niti kako drugače niso dokončno začrtane smeri (programi) širšega družbenega pomena ne dimenzioniran razvoj proizvodnje v ustreznih
smereh, Sabor SR Hrvatske
meni, da bi določili v Resoluciji smeri skupnega pomena v takšni situaciji pomenilo prejudicirati bistvene el
mente skupne politike družbenoekonomskega razvoja v
obdobju 1976—1980 Zato sabor predlaga, naj se sprejme
začasne rešitve, s katerimi
bi zagotovili, da se že v pristopu k uresničitvi slehernega pomembnejšega razvojnega programa zagotovi, da bodo doseženi ustrezni sporazumi, kar naj bi v skladu z temeljnimi intencami razvojne
politike pripomoglo k čimbolj smotrnim programom.

Spodbujanje strokovnosti in produktivnosti
dela
dejavnik dinamiziranja proizvodnje
Pri obravnavi Osnutka resolucije je Sobranje SR Makedonije med drugim podprlo
stališče, naj bo rast sredstev
za splošno in skupno porabo
počasnejša od rasti družbenega proizvoda. Pri tem so poudarili, da je treba v mejah
globala ter sredstev omogočiti ustrezno diferenciacijo
povečevanja sredstev na po
sameznih področjih skupne
porabe (izobraževanje, znanost, zdravstvo).
Podprli so tudi politiko zaposlovanja kot strateški cilj
razvoja. Glede na izreden
ekonomski pomen zaposlova
nja so poudarili, da je treba
stimulirati strokovne kadre,
kreativno in ustvarjalno delo
kot dejavnike dinamiziranja
proizvodnje in večanje prodtiktivnosti celotnega družbenega
dela. Zaposlovati pa ne bi
smeli ekstenzivno in ne v razmerah, ko se zmanjšuje delovna storilnost.
Glede usmeritve v hitejši
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova

so zavzeli stališče, naj se
ukrepe in obveznosti družbene skupnosti določi v takšnih razmerjih, da bo zagotovljeno — ob maksimalni
mobilizaciji razvojnih sil na
manj razvitih območjih —
popolno uresničevanje rasti,
ki bi naj bila za 25 odstotkov nad srednjo stopnjo razvoja gospodarstva vse države. Poudarili so tudi, da je
treba zagotoviti uresničevanje
politike hitrejšega razvoja in
zboljšanja standarda družbenih služb na manj razvitih
območjih. In
končno je
Skupščina SR
Makedoriije
poudarila potrebo po nenehnem in vsestranskem mobiliziranju organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti,
organov
družbenopolitičnih skupnosti,
družbeno političnih organizacij ter vseh subjektivnih sil
za popolno doseganje ciljev,
izvajanje nalog in ukrepov
ekonomske < politike, predvidene z Resolucijo.

Hitrejša graditev gospodarskega sistema
na ustavnih temeljih
Ena izmed načelnih pripomb Skupščine SR Slovenije se glasi, da Osnutek resolucije premalo
upošteva
ustavna določila o funkciji
plana in vlogi temeljnih nosilcev načrtovanja. Na ta način so zapostavljeni vplivi, interesi in odgovornost združenega dela glede družbenega razvoja. Prav tako niso prišli
dovolj do izraza vplivi, interesi in odgovornost republik
in avtonomnih pokrajin.
Osnutek resolucije so kritizirali tudi zaradi tega, ker
se nekatera načela in naloge
po večkrat ponavljajo v raz
ličnih poglavjih, namesto da
bi se omejili na konkretne
ukrepe in naloge, ki so specifične za 1. 1976. če bi ravnali tako, menijo da bi lahko
bila Resolucija znatno krajša, naloge pa je treba nasloviti na osnovne nosilce.
Poudarjajo nadalje, da politika za 1. 1976 ni jasno
opredeljena ter da se zveznim
upravnim organom daje precejšnja pooblastila na posameznih področjih. Menijo, da
se s tem krepi vlogo federacije in državnega aparata, ozi.
roma da se zapostavljajo odgovornost, ki jo imajo pri

odpravljanju neskladja družbenoekonomskega razvoja organizacije združenega dela,
republike in avtonomni pokrajini. Zapostavljeno je tudi samoupravno organiziranje
gospodarstva, ki naj skupaj
z diružbenoipolitičnimi skupnostmi postopoma prevzema
odgovornost za oblikovanje
in izvajanje ekonomske politike.
Menijo, da bi morali v Resoluciji poleg politike bolj
opredeliti mehanizem in instrumente za izvajanje te politike (ki naj bi se opirali
predvsem na že usklajena
stališča glede novega sistema). Poudarili so, da to še
zlasti velja za področje ekonomskih odnosov s tujino.
Posebej so poudarili, da bi
morali v Resoluciji opredeliti roke in nosilce ter program izdelave sistemskih zakonov za 1. 1976. Poleg tega
bi morali navesti medrepubliške dogovore, ki jih je treba sprejeti hkrati z Resolucijo. Prav taiko zahtevajo, da
se v Resoluciji predvidi pogoje, pod katerimi bi združeno delo lahko
postopoma
prevzemajo naloge v smislu
ustavnih načel. In končno

Skupščina SR Slovenije meni, da bi morali jasno opre
deliti, kateri so prehodni.
Glede zahtev po čedalje
večji koncentraciji sredstev
so poudarili, da ni dovolj
razvidno, ali je takšna kon
centracija v skladu z ustavnim položajem združenega
dela. To pa zategadelj, ker
niso dovolj opredeljene samoupravne oblike združeva
nja sredstev in dela. Poleg
tega je predvideno ustanavljanje raznih skladov na način, ki je v nasprotju z
ustreznimi ustavnimi določ
bami.
Negativno so ocenili tudi

težnje, da bi razširili admi
nistrativno odločanje s pomočjo emisije, s politiko in
sistemom zadolževanja v tujini ipd. Skratka, Skupščina
SR Slovenije meni, da si je
treba kar najbolj prizadevati, da bi v smeri in okvire
ukrepov ekonomske politike
za 1. 1976 vgradili ustavne
pristojnosti in odgovornost
organizacij združenega dela
na vseh področjih razvoja in
izvajanja ekonomske politike
ter hkrati jasno opredelili
funkcije
in odgovornost
družbenopolitičnih skupnosti,
zlasti federacije, pri uresničevanju ciljev in nalog skupne politike ekonomskega in
socialnega razvoja.

zlasti v barvni metalurgiji,
veliki problemi, ki so deloma posledica položaja v svetovnem gospodarstvu, delegati Skupščine SAP Kosova
menijo, da so nujni kon
kretni ukrepi in rešitve na
državni ravni, kar pomeni, da
je treba spremeniti sedanja
razmerja v primarni delitvi,
sredstva za urejanje omenjenih problemov pa je treba
združevati na širši podlagi po
dogovoru republik in pokrajin ali z zveznim zakonom.
Potem ko so analizirali
stanje gospodarstva SAP Ko

sova v tem in njegove možnosti v naslednjem letu, so
delegati Skupščine SAP Kosovo oblikovali predlog ukrepov za hitrejši razvoj SAP
Kosova (uporabiti \ naslednjem letu tiste ukrepe, s katerimi se je v obdobju 1971—
1975 spodbujalo hitrejši razvoj SAP Kosova; zagotoviti
gospodarstvu SAP Kosova 4
odstotke primarne emisije; v
dokončanje
hidrosistema
»Ibar — Lepenac« usmeriti
50 odstotkov sredstev, ka se
zbirajo na področju SAP Kosova, so pa dohodek zveznega proračuna).

Politiko za I. 1976 uskladiti z novimi
sistemskimi rešitvami
Osnovna pripomba Skup- strijskega kompleksa v razDružbene dejavnosti in njihova vloga
ščine SAP Vojvodine k Os dobju 1976—1980 ter urediti
v celotnem družbenoekonomskem razvoju
nutku resolucije pravi, da položaj živinoreje. Po mnenju delegatov Skupščine SAP
Upoštevajoč ustavne pri ponujena politika razvoja za Vojvodine bo mogoče doseči
Skupščina SR Srbije je,
1. 1976 pomeni kompromis
poleg tega, da je poudarila stojnosti republik in avto- med starim sistemom in pri večjo kmetijsko proizvodnjo,
naj Osnutek resolucije opre- nomnih pokrajin glede raz čakovanimi novimi sistemski- če se hrano obravnava v cedeli in obdela konkretne ci- voja in delovanja družbenih mi rešitvami. Zato terjajo, da loti (proizvodnjo in> predelje družbeno ekonomskega dejavnosti, je treba po stali- se v Resoluciji pove, kako lavo), če se cen ne bo dorazvoja v naslednjem letu, šču Skupščine SR Srbije bo politika za naslednje leto ločalo po stroškovnem načeposebej opozorila na dejstvo, preveriti obseg in anačaj usklajena z, novimi sistem- lu, če se pri konverziji kreda je problematika družbe- vprašanj, ki jih vsebuje Os- skimi rešitvami ter s cilji in ditov ne bo ostalo pri renih dejavnosti obravnavana v nutek resolucije, ter ustrez- nalogami Družbenega načrta eskontiranju in sistemu komglavnem z vidika porabe, ni- no dopolniti končno besedilo razvoja za obdobje 1976— penzacij itn.
so pa navedeni cilji in teme
IVted načelnimi pripombami
Skupščina SR Srbije med 1980.
lji politike razvoja teh dejav- drugim
nadalje zahtevajo močnejši
ugotavlja,
da
je
prednosti z vidika funkcije, ki videna rast družbenega proGlede stopnje rasti kmetij poudarek zvečanju delovne
jo imajo v celotnem družbe- izvoda v nasprotju z zahte- stva so opozorili, da predlo- storilnosti, boljšemu izkorinoekonomskem razvoju. Za
podano v Osnutku reso- ženi ukrepi ne zadostujejo in ščanju zmogljivosti in orgategadelj so dali sugestijo, naj vo,
lucije, da je v prihodnjem ne dajejo podlage za 4 od- nizaciji dela ter zmanjševase navede konkretne cilje po- letu nujno oživiti gospodar- stotno zvečanje kmetijske nju bolezenskih dopustov.
litike razvoja družbenih de- ski razvoj. Nadalje je pou- proizvodnje. Da bi omenjeni Menijo, da so na teh pojavnosti v naslednjem letu
dosegli, je nujno pravo- dročjih znatne rezerve za
(možnosti izobraževanja ter darjeno, da je živahnejša cilj
časno sprejeti Družbeni do- zvečanje proizvodnje in zvereforma sistema izobraževa-. rast možna in nujna tudi kot govor o razvoju agroindu- čanje dohodka.
za uresničevanje cinja; hitrejši in celovitejši osnova
razvoj ter zboljšanje kvalite- ljev ekonomske stabilizacije.
te osnovnega zdravstvenega Kar zadeva splošno in skup- Bolj podrobno o ciljih in smereh politike
varstva; bolj učinkovito ure no porabo, se Skupščina SR
razvoja
janje problemov na področ Srbije strinja, da ju je tre
ju socialnega varstva; *azvoj ba. omejiti, pristavlja pa, da
Skupščine republik in av- ogrodje delovanja celotne
kulturnih dejavnosti v orga- je treba — če bi se izkazalo,
skupnosti ter vseh
nizacijah združenega dela in da je možna živahnejša go- tonomnih pokrajin so poleg družbene
njenih
delov
in dejavnikov,
načelnih
izhodišč
dale
več
spodarska
rast
od
predvide
krajevnih skupnostih ter
novo točko, katera bi
afirmaoija kulturnih in umet- ne, spremeniti stopnje omeji- konkretnih pripomb in pred- vključi
nostnih dosežkov narodov in tev rasti sredstev za splošno logov k posameznim delom kot enega izmed osnovnih ciOsnutka resolucije. Iz tega ljev in kot prednostno naloin skupno porabo.
narodnosti).
bogatega in koristnega gradi- go označila hitrejši razvoj
va smo izbrali tiste predloge gospodarsko manj razvitih
in pripombe, o katerih ni republik in SAP Kosova (SR
Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih
bil posebej govor v prika- Crna gora).
Izraženo je mnenje (SR
zu načelnih stališč.
republik in SAP Kosova
Glede ocene razmer, ki bo- Srbija), naj bi v okviru poliposebej poSkupščina SAP Kosova je široko in vsestransko obdela- do nastale na svetovnem tr- tike zaposlovanja
vprašanja, ki so povemed drugim poudarila, naj ni problemi stimuliranja iz- žišču, je dana pripomba, da udarili
z začasnim zaposlovabi med trajne cilje družbe- voza in nadomeščanja uvoza,' je podan samo položaj v zana
njem delavcev v tujini,
noekonomskega razvoja Ju da pa je mnogo manj pozor- razvitejših zahodnih državah, vključno
s problemom odhagoslavije uvrstili hitrejši raz: nosti odmerjeno urejanju ter je sugerirano, naj se ob- janja strokovnih
kadrov.
voj gospodarsko manj razvi- strukturalnih neskladij go- dela tudi položaj na vzhodK tistemu delu Osnutka retih republik, zlasti pa SAP spodarstva države in razvoju noevropskih tržiščih in v dr- solucije,
ki govori o plačilKosova, ter zmanjševanje gospodarsko manj razvitih žavah v razvoju (SR Hrvat- no-bilančnem
položaju, so biska).
razlik v ekonomski razvito- republik in SAP Kosova.
le
dane
številne
pripombe in
Predlagali
so,
naj
se
med
Izhajajoč
od
dejstva,
da
sti. Opozorili so nadalje, da
so v Osnutku resolucije na so v proizvodnji surovin, še prednosti, ki morajo biti sugestije. Tako je med druS

gaim poudarjeno, da ni po. nem proizvodu ne gre jemada&ov o tem, koliko uvoz ti kot enega izmed bistvenih Gibanje splošne in skupne porabe
opreme vpliva na gibanje pogojev za krepitev reprodukGlede krepitve reproduktiv- lahko v mejah globalnega
plačilne bilance. Po drugi cijske sposobnosti organizastrani je poudarjeno, da cij združenega dela, Važnej- ne sposobnosti gospodarstva večanja gibljejo na ravni
predvidevanja o zmanjšanju ši so drugi dejavniki (rast so bile zelo pozorne skup- predvidenega realnega poveščine vseh republik in avto- čanja družbenega proizvoda
uvoza opreme verjetno niso
realna, ker je znano, da do- storilnosti dela, kvalitetnejše nomnih pokrajin. Tako je bi- in povečanja cen, ki je prevarčevanje lo med drugim rečeno, da nešeno iz leta 1975 v leto 1976
mača oprema in domača gospodrasjenje
akumulacija ne more ustreči itn.), ki zvečujejo razpolož- so potrebne sistemske rešit- (SR Makedonija).
zahtevam, ki jih postavlja ljivi dohodek, s tem pa tudi ve, ki bi vodile k izenačevaStališče iz Osnutka resolusposobnost nju pogojev gospodarjenja. cije, po katerem je treba
prestruktuiranje proizvodnje, reprodukcijsko
Menijo,
da
bi
se
na
ta
nagradnja energetskih in drugih združenega dela. Zategadelj
ustrezneje in močneje obdavobjektov (SR Slovenija).
linearna omejitev rasti sploš- čin stalna inflacijska gibanja čiti prebivalstvo in dejavnosti
Zmanjšanje deleža skupne ne in skupne porabe ni Spre- bistveno omejila (SR Slove- zunaj družbenega sektorja
nija).
in splošne porabe v družbe- jemljiva (SR Slovenija).
gospodarstva, je izzval kritičTudi o gibanju splošne in ne pripombe. Predlagano je,
skupne porabe so razpravlja- da se to stališče črta, ker
li v vseh republiških in po- močnejše obdavčenje prebikrajinskih skupščinah. Poleg valstva ni v skladu s proklaZadolževanje v tujini
tistega, kar smo povedali že mirano politiko razvoja zaV zvezi z obravnavanjem pokrajinama skleniti dogovor v pregledu načelnih stališč, sebnega
kmetijstva (SR Crna
problematike podpore izvozu o uporabi finančnih in ko- je bilo izraženo mnenje, da gora). Podobnega mnenja sta
in nadomeščanju uvoza, so mercialnih kreditov ter o morajo sredstva za splošno skupščini
SR Srbije in SAP
republike in avtonomni po- njihovem usmerjanju za na- in skupno porabo rasti po
krajini med drugim opozori- ložbe v panoge, o katerih je 10 odstotkov nižji stopnji od Vojvodine.
Zelo konkretne pripombe
le, da v Osnutku resolucije
realne rasti družbenega pro- in sugestije so bile dane gledogovorjeno,
da
imajo
v
razni dovolj konkretnih ukrepov
izvoda v republiki oziroma de poti in načinov upočasnitza spodbujanje izvoza in da voju prednost (SR BiH). Po pokrajini, povečam za prene, ve inflacije ter urejanja tržidrugi
strani
je
poudarjeno,
je bolj poudarjena restrikcišeno raven cen (SR Crna go- šča (SR BiH, SR Hrvatska,
ja uvoza (SR Slovenija). Gle- da mora zadolževanje v tuji- ra). Dan je še drugačen pred- SR Slovenija, SR Crna gora,
de preoblikovanja sklada za ni potekati predvsem prek log za oblikovanje tega sta- SAP Vojvodina, SAP Kosoizvoz opreme so pripomnili, organizacij združenega dela lišča: omenjena sredstva se vo).
da gre za nerazumljivo kon- ter njihovih finančnih orgacentracijo, pri čemer izvoz- nizacij, pri čemer morajo
niki in poslovne banke sred- imeti blagovni krediti predstev sploh ne bi zagotavljali nost pred finančnimi. Narod- Seznam prednosti
neposredno (SR Slovenija).
na banka Jugoslavije naj bi
Mnogo pripomb je bilo k cije o smereh razvoja, ki so
Glede zadolževanja v tujini le v izjemnih primerih najese izhaja od stališča, da je mala kredit v svojem imenu tistemu delu Osnutka resolu- splošnega pomena (SR Hrvattreba v prihodnjem letu med in na tuj račun (SR Slove- cije, ki govori o politiki in- ska, SAP Vojvodina).
vestiranja in spreminjanja goO načelnih stališčih glede
republikami in avtonomnima nija).
spodarske strukture, že v na- razvoja gospodarsko manj
čelnih stališčih je bilo izraže- razvitih republik in SAP Kono mnenje, da bi spisek pred sova je bil že govor, pa na
nosti lahko pomenil preju- tem mestu navajamo le predSpodbuda kmetijski proizvodnji
diciranje gospodarskega Raz- log, naj se jim zagotovi predMnogo pripomb in sugestij ni posebni ukrepi za učin- voja.
nost pri uporabi tujih kredise nanaša na formulacije ti- kovitejše urejanje plasmaja
Zato je v konkretnih pri- tov ter sredstev dinarske prostega dela Osnutka resolucije, živine in mesa na domačem
tujih finančnih
v katerem se o spodbujanju in tujem tržišču (SR Slove- pombah med drugim predla- tivrednosti
notranje porabe govori kot o nija, SR Srbija). Zahtevali gano,'naj imajo v naslednjem posojil. Predlagano je bilo
dejavniku pospešene gospo- so (SR BiH, SR Srbija, SAP letu prednost: racionalno in tudi, naj se do izdaje novih
zakonov podaljša veljavnost
darske rasti. Tako je pred
Vojvodina), naj se v Osnut- selektivno izvajanje progralagano, naj se n. pr. odpravi ku resolucije navede kon- ma gospodarske infrastruktu- sedanjega zakona, ki ureja
kreditirano prodajo opreme kretne ukrepe, ki jih je tre- re (energetika, promet), ki zagotavljanje in delitev sredprek proizvajalcev, ter da ba storiti za hitrejše samo- je nujen za skladnejši druž- stev Sklada federacije ter zanaj investitorji nabavljajo upravno in proizvodno orga- beno-gospodarski razvoj; raz- gotavljanje dodatnih sredstev
opreimo na podlagi investi- niziranje kmetijskih zadrug voj proizvodnje hrane in ti- iz Proračuna federacije (SR
cijskih programov, in sicer z in drugih oblik združevanja stih surovin ter reprodukcij- Makedonija).
In končno je bilo več prilastnimi sredstvi in s pomoč- v zasebnem sektorju kmetij- skega materiala, s katerimi
jo bančnih kreditov (SR Slo- stva. Glede predvidevanj, da je mogoče z narodnogospo- pomb ter sugestij v zvezi s
venija).
bo v prihodnjem letu valori- darskega vidika v racional- tistimi deli Osnutka resoluciTudi stališča o družbeni ziran katastrski dohodek za- nih mejah postopoma -ido je, ki govore o spodbujanju
podpori razvoju agroindu- sebnih kmetijskih gospodar mestiti uvoz; izvozno usmer- kakovosti gospodarjenja, o
strijskega kompleksa so iz- stev, so poudarili, da niiso re- jene dejavnosti, ki zboljšuje- zaposlenosti in zaposlovanju,
zvala številne pripombe. Zla- alna ter da naj bi se usmeri- jo plačilno bilanco, vključno o upočasnjevanju rasti živsti so poudarili, da ni dano li samo na priprave, ki so s turizmom in izvozom stori- ljenskih stroškov, o financidružbenopolitičnih
ustrezno mesto razvoju živi- potrebne za taik ukrep (SAP tev (SR Slovenija). Predlaga- ranju
skupnosti ter o družbenih denoreje ter da bi bili potreb- Vojvodina).
ne so tudi dodatne formula- javnostih.
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# Stopnje rasti naj bodo takšne, da bo mogoča bolj ekspanzivna ekonomska politika
® Za nemoteno reprodukcijo gospodarstva bo organizacijam združenega dela
zagotovljen večji delež v denarni masi
• Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik, še zlasti pa SAP Kosova,
tudi v l. 1976 med osnovnimi cilji razvojne politike
Vsi odbori Zbora republik
in pokrajin Skupščine SFRJ
so sredi decembra zelo intenzivno delali na usklajevanju stališč do pripomb in
predlogov, ki so jih skupščine republik in pokrajin dale
k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in
socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (AS 261). Od

bori so začeli s tem delom
11. decembra ter na skoro
nenehnih zasedanjih vse do
18. decembra v zares delovnem in zelo konstruktivnem
ozračju obravnavah vse pripombe in predloge k Osnut
ku resolucije, pri čemer so
popolnoma upoštevali vsa stališča, ki so bila izražena.

Uspešen zaključek velikega dela
Delo na usklajevanju stališč v sedmih odborih Zbora republik in pokrajin je
sklepna faza pred dokončnim sprejetjem Resolucije na
seji Zbora. Tako je to veliko in odgovorno družbeno
ter politično delo uspešno in
pravočasno opravljeno v delegatski Skupščini. O tem
priča tudi ves potek dela na
pripravljanju tega važnega
dokumenta o ekonomskem in
socialnem razvoju Jugoslavije.
Že septembra je Zvezni izvršni svet na zahtevo Skupščine SFRJ pripravil in poslal v obravnavo Poročilo o
uresničevanju resolucije o
temeljih skupne politike ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v 1. 1975, s
prvo zasnovo temeljev skupne politike razvoja v 1. 1976.
To je rabilo delegatom v
Zboru republik in pokrajin
kot izhodišče, ko so na sejah svojih odborov izmenjali prve izkušnje in dali številne koristne sugestije, pri-

pombe in predloge glede dokončne zasnove Osnutka tega dokumenta. Poročilo so
obravnavali tudi na seji Zbora republik in pokrajin 14.
oktobra.
Zatem je Zvezni izvršni
svet konec oktobra, dostavil
Osnutek resolucije o skupni
politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v
1. 1976 ter osnutke aktov,
povezanih z izdajo proračuna federacije za 1. 1976. Ti
akti so bili poslani skupščinam republik in pokrajin, na
seji Zbora republik in pokrajin 4. novembra pa je bilo
sklenjeno, da se skupščinam
predlaga, naj do teh aktov
zavzamejo stališča ter jih do
5. decembra pošljejo Zboru
republik in pokrajin. Po drugi strani je bila novembra v
odborih Zbora republik in
pokrajin, ob sodelovanju predstavnikov Zveznega izvršnega
sveta, končana predhodna raz.
prava o osnutkih teh aktov.
V glasilu Skupščine SFRJ

USKLAJANJE STALIŠČ DO PRIPOMB IN
PREDLOGOV, KI SO JIH DALE SKUPŠČINE
REPUBLIK IN POKRAJIN K OSNUTKU
RESOLUCIJE 0 SKUPNI POLITIKI
EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA
JUGOSLAVIJE V L 1976, V DELOVNIH
TELESIH ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN
SKUPŠČINE SFRJ — K AS 261

smo objavljali prikaze vseh
faz priprav tega dokumenta,
v tej številki pa objavljamo
strnjen pregled pripomb in
predlogov, ki so jih dale
skupščine republik in pokrajin. Iz skleipne faze usklajevanja stališč o teh pripom-

bah in predlogih podajamo
le skop pregled tematike razprav ter posamezne sklepe
sedmih odborov Zbora republik in pokrajin, ker je celoten rezultat njihovega dela
vgrajen v besedilo Predloga
resolucije.

Stopnja rasti gospodarstva in prednostne
smeri razvoja
V Odboru za družbeni načrt in razvojno politiko je
bilo opravljeno zelo intenzivno delo. Ta Odbor je, glede
na načela svojega delovnega
področja in glede na razdelitev dela, ki je bila opravljena z namenom, da bi se
stališča do Osnutka resolucije učinkoviteje usklajevalo,
usklajeval pripombe in predloge skupščin republik in avtonomnih pokrajin, ki se nanašajo na večino poglavij
Osnučka resolucije. Ob sodelovanju predstavnikov Zveznega izvršnega sveta je tekla
dokumentirana in živahna
razprava, po kateri so sprejeli ustrezne sklepe.
Razprava, v kateri so
usklajevali ocene o ciljih in
politiki razvoja v 1. 1976, je
bila izredno živahna, delegati pa so se posebej zadržali
pri pripombah in predlogih
glede problemov, ki se navezujejo na stopnjo rasti
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva ter na
smeri razvoja, ki so skupnega pomena za vso državo.
Kar se tiče stopnje rasti,
je bilo v razpravi poudarjeno, da je razmeroma nizka
(okrog 5,5 odstotna rast družbenega proizvoda celotnega
gospodarstva; okrog 6 odstotno zvečanje industrijske proizvodnje, kmetijske pa okrog
4 odstotno) ter da narekuje
restriktivno politiko, kar zožuje možnosti, da bi kasneje
vodili bolj ekspanzivno ekonomsko politiko, se pravi —

zožuje možnosti za hitrejšo
rast.
Zahtevali so tudi, da Zvezni izvršni svet pripravi pojasnila o variantah, ki so
predvidene, če bi bile okoliščine neugodne. Pri tem so
poudarili, da so vse biiance,
razmerja proizvodnje, izvoza
in uvoza ter razmerja v primarni delitvi obdelana na
podlagi predvidene 5,5 odstotne rasti. Poleg tega so
zahtevali, da se obdela dve
variantni stopnji rasti: osnovna, optimalna varianta z vsemi konsistentnimi sestavinami, ter rezervna varianata za
primer, če se predvideni razvoj ne bi uresničil.
Za primer, če bi ostali pri
predlaganem načinu obdelave
stopenj rasti, so sugerirali,
da se ponudi celovitejša informacija o stopnji izkoriščanja zmogljivosti ter' o
drugih elementih gospodarjenja, ter da se doda novo stališče, v katerem naj bi se še
bolj zaostril problem plačilne
bilance, splošne in skupne
porabe int.
Zveznemu izvršnemu svetu
so sugerirali, naj poleg tega, da bo pripravil nove formulacije za ta del Osnutka
resolucije, izdela variante o
možnih stopnjah rasti in njihovih posledicah. Za te variante ni treba, da so sestavni del Resolucije, lahko pa
bi rabile pri operativnem izvajanju ekonomske politike
v naslednjem letu.
V razpravi o začrtanju
smeri razvoja, ki je sktipneii

ga pomena za vso državo, so
podrobno pojasnili argumente, ki jih vsebujejo pripombe in predlogi skupščin re

publik in avtonomnih poferajin. Tako je bilo mogoče na
koncu priti do formulacij, ki
so bile za vse sprejemljive.

Enakomernejši pritok denarja
v gospodarske tokove
Odbor za lcreditno-monetarni sistem je usklajeval
stališča glede številnih pripomb in predlogov, ki so jih
dale skupščine republik in
avtonomnih pokrajin k tistemu delu Osnutka resolucije,
ki govori o kreditno-monetarnii politiki in krepitvi reprodukcijske zmožnosti gospodarstva.
Vse delegacije so se stri
njale, da obveznosti, ki so se
nakopičile v prejšnjih letih,
in dejstvo, da še ni vseh sistemskih rešitev po načelih
Ustave SFRJ, otežujejo bolj
uspešno prilagajanje kreditno-monetarne politike eko
nomski politiki, ki je začrtana za 1. 1976. vendar pa bodo naslednje leto izdani zakon o denarnem sistemu,
zakon o Narodni banki Jugoslavije ter o enotnem mo
netarnem poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin ter zakon
o kreditnem in bančnem sistemu, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji, ki jih
Ustava določa glede vpliva
združenega dela na določanje in izvajanje politike na
področju denarja in kreditov.
Za nemoteno reprodukcijo
gospodarstva bo zagotovljen

organizacijam združenega dela večji delež v denarni masi ter enakomernejša dinamika pritoka denarja v gospodarske tokove med letom.
V mejah zvečanja . primarnega denarja, ki je potrebno
v 1. 1976 in ki ustreza predvidenim ciljem ter nalogam
kreditno-monetarne politike,
in ob upoštevanju z zakoni določenih kreditov Narodne banke Jugoslavije federaciji, bo gospodarstvu zagotovljena emisija primarnega
denarja v duhu novih sistemskih rešitev, pri čemer bodo imele prednost tiste panoge in dejavnosti, ki so pomembne za urejanje strukturnih nesorazmerij ter za
zboljšanje
plačilnobilančme
situacije države.
Sklenili so tudi, da stopnja obvezne rezerve poslovnih bank pri Narodni banki
Jugoslavije med 1. 1976 ne
sme biti večja, kot je bila
konec 1. 1975.
S samoupravnim sporazumom poslovnih bank ter z
usmerjanjem enega dela njihovega kreditnega potenciala
se bo zagotovilo prednost
kreditiranja prodaje domače
opreme in ladij prek kupcev
— investitorjev ali prek proizvajalcev — prodajalcev.

za to področje določena merila ravnanja ter dolžnosti
posameznih nosilcev izvaja
nja politike cen.
Gibanje cen kmetijskih in
prehrambenih
proizvodov
mora v 1. 1976 prispevati k
upočasnjevanju rasti cen v
prodaji na malo. Z ugodnejšimi potrošniškimi krediti
ter z drugimi ukrepi se bo
omogočilo nakup prehrambenih proizvodov za ozimnico.
Nujno je, da republike in
avtonomni pokrajini v mejah
svoje pristojnosti ustvarijo
razmere za ugodnejše poslovanje organizacij združenega
dela, tako da bi se zboljšala

preskrba velikih potrošniških
centrov.
Z družbenimi dogovori in
predpisi je tretja zagotoviti
usmeritev v dogovarjanje o
rokih gradnje in o fiksnih
cenah v gradbeništvu ter o
tem, pod kakšnimi pogoji je
mogoče cene izjemno spremeniti. Ugotovljeno je, da
se bodo 1. 1976 relativno
zmanjšali stroški gradnje in
urejanja zemljišč ter vse dajatve, ki bremenijo ceno stanovanja.
Kot je sklenjeno v Odboru, bo rast cen vseh storitev in stanarin v 1. 1976 upočasnjena.

Hitrejši razvoj manj razvitih območij
V Odboru za vprašanja raz- sova, tudi 1. 1976 med osvoja gospodarsko manj raz- novnimi cilji politike razvovitih republik in avtonomnih ja. Takšno politiko se bo še
pokrajin so delegati v po- nadalje pospeševalo z dogostopku usklajevanja stališč vorno določenimi sredstvi
sklenili, da je bila dinami- Sklada, z dodatnimi sredstvi
ka razvoja v posameznih re- iz proračuna federacije ter
publikah in avtonomnima po- z združevanjem dela in sredkrajinama 1. 1975 različna ter stev, pri uporabi tujih kreje stopnja rasti investicij na ditov se bo dajalo prednost
gospodarsko manj razvitih naložbam, namenjenih razvoobmočjih nižja od povprečja ju prednostnih dejavnosti, ter
v državi.
storilo še več drugih ukrepov ekonomske politike.
Poudarili so, da akontacij
Zelo živahno so razpravska sredstva redno pritekajo ljali
o vprašanju posebnih
v Sklad za manj razvita območja, da pa ta sredstva ni- ukrepov za pospeševanje hitrejšega razvoja SAP Kososo valorizirana za 1. 1974 in va,
ki bodo veljali 1. 1976.
1975.
Vse republike in pokrajini
Delegati so se strinjali, da so se načeloma strinjale, da
je treba v Resoluciji pouda- je to pokrajino nujno tako
riti, da je hitrejši razvoj gos- obravnavati, vendar je trepodarsko manj razvitih re- ba doseči še soglasje o nepublik, še zlasti pa SAP Ko- katerih konkretnih rešitvah.

Znatno počasnejša rast cen
Delegati v Odboru za tržišče in cene so pri usklajevanju ^tališč glede pripomb k
tistemu delu Osnutka resolucije, ki govori o politiki cen
v naslednjem letu, med drugim poudarili, da bo nadaljnje upočasnjevanje inflacije
in urejanje tržišča, kot tudi
pričakovanje bolj umirjenega gibanja cen v mednarodni menjavi, pozitivno delovalo tudi na gibanje cen v
1. 1976. Kot so poudarili, bo
vse to pripomoglo, da se bo
rast proizvodnih stroškov relativno upočasnila, s čemer
bi se zagotovilo dvig ravni
reprodukcijske in akumulacij
ske zmožnosti gospodarstva.
Realno se je nadejati, da
bo rast cen v 1. 1976 občutno
počasnejša od letošnje, kar
bo zagotovljeno z ukrepi ekonomske politike. V skladu s
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politiko stabilizacije bo preprečeno sleherno neupravičeno zvečanje cen.
Dosegli so tudi soglasje o
tem, da bodo družbenopolitične skupnosti določile cene
tistih proizvodov in storitev, o katerih se ne bo doseglo družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov o
cenah, nadalje, kadar bodo ti
sporazumi v nasprotju s sistemom in politiko cen, kadar se cene oblikujejo prek
meja, določenih v sporazu
mih, ali kadar te cene niso
v skladu z zakonskimi predpisi.
Določili so tudi, da se
vzporedno z Resolucijo za 1
1976 sklene dogovor Zveznega izvršnega sveta in izvršnih svetov republik in avtonomnih pokrajih o izvajanju
politike cen, s katerim bodo

Rast dohodkov splošne in skupne porabe
V Odboru za finance so nalno porabo.
usklajevali pripombe in predNadalje so sklenili, da je
loge, ki so jih skupščine re- spričo prehoda na nov napublik in avtonomnih pokra- čin obračunavanja in delitjin dale k tistim delom Os- ve dohodka ter uvajanja obnutka resolucije, v katerih vezne zagotovitve plačil med
je govor o krepitvi repro- uporabniki družbenih sreddukcijske sposobnosti gospo- stev treba storiti ustrezne
darstva, o financiranju druž- ukrepe, s katerimi bo olajbenopolitičnih skupnosti in šan prehod na nov sistem
o družbenih dejavnostih.
plačevanja in s katerimi se
Med drugim so uskladili bo po načelu monetizacije
stališče, po katerem je kre- dolžniško—upniških razmerij
pitev akumulacijske in rep- zmanjšalo medsebojno zadolrodukcijske sposobnosti gos- ženost v gospodarstvu.
podarstva v 1. 1976 ena iz
Posebno živahna je bila
med ključnih predpostavk razprava o stopnji rasti doza doseganje zadovoljive di- hodkov splošne in skupne
namike gospodarske aktivno porabe. Glede besedila, ki
sti in ekonomske stabilizaci- je predloženo v Osnutku reje v celoti, s katero je ra- solucije (dohodki splošne in
zumeti uspešnost poslovanja, skupne porabe se lahko zvezvečanje storilnosti dela, čajo največ do 12,5 odstot
optimalno delitev in racio- ka glede na dogovorjeno ra-

ven za 1. 1975), so bila izražena različna stališča. Z
ene strani je bilo predlagano, naj se te dohodke v naslednjem letu poveča največ
toliko, kot je načrtovana raven realne rasti družbenega
proizvoda republike oziroma
avtonomne pokrajine, fcviša
na za preneseno raven cen
iz 1. 1975. Nasproti temu je
bilo izraženo stališče, po ka-

terem naj dohodki splošne
in skupne porabe rastejo počasneje kot pa raste družbeni proizvod. Stališča o tem
važnem vprašanju so bila
usklajena v podaljšku postopka usklajevanja.
Odbor za finance je obravnaval tudi Osnutek zakona
o določitvi skupnega obsega
izdatkov Proračuna federacije za 1. 1976 in o tem podal poročilo.

Organiziranje združenega dela
po ustavnih načelih
V Odboru za vprašanja
združevanja v gospodarstvu
so uskladili stališča do tistega dela Osnutka resoluci
je, ki se nanaša na samo*
upravno združevanje in povezovanje organizacij združenega dela po ustavnih načelih. Delegati so se strinjali,
da se je v prejšnjem letu
prizadevalo za povezovanje organizacij proizvodnje in prometa, vendar pa da združeno delo precej počasi prevzema urejanje družbene reprodukcije od države in njenih organov.
Zato je Odbor predlagal,
da se v tistem delu Resolucije, ki se nanaša na cilje in smeri, politike v 1.
1976, sedanje besedilo zamenja z naslednjim:
»Med 1. 1976 se bo nadaljevalo dograjevanje družbenoekonomskega sistema in
samoorganiziranja združene
ga dela. V tej smeri se bo
nadaljeval tudi proces samoupravnega združevanja in povezovanja organizacij združenega dela. Pospešilo se bo
proces združevanja medsebojno odvisnih proizvodno—
prometnih celot in nadaljevalo organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti
na področju materialne proizvodnje. Prav tako se bo
nadaljevalo
organiziranje
družbenih dejavnosti v smeri spreminjanja odnosov v
njih, t. j. njihovega prilagajanja načelom proste menja
ve dela in uresničevanja ustreznega vpliva združenega dela na njihov razvoj. Pospešilo se bo postopek izdajanja
zakonov s področja združenega dela, tako da se jih

je nadejati v prvem pollet
ju 1. 1976.
Združeno delo bo med letom 1976, glede na stopnjo
svoje organiziranosti, čedalje
bolj samoupravno urejalo
svoje medsebojne odnose v
reprodukciji v skladu z Ustavo in zakoni o gospodarskem sistemu, kar bo zmanjšalo potrebo, da te odnose
ureja država«.
Nadalje je doseženo soglasje, naj bo v Resoluciji
za 1. 1976 določba, po kateri naj bi se v prihodnjem
letu intenziviralo delo na
preoblikovanju Skupnosti jugoslovanskih železnic
in
Skupnosti
jugoslovanskih
PTT po ustavnih načelih. Republike in pokrajini se bodo dogovorile o skupnih osnovah za oblikovanje samoupravnih skupnosti na področju železniškega prometa
in PTT, da bi se ustvarilo
pogoje za njihovo povezovanje ter za samoupravno določanje in izvajanje skupne
politike na teh področjih.
Vse delegacije so se strinjale, da je zaradi boljšega
izkoriščanja zmogljivosti morskega in rečnega brodovja
nujna čvrstejša povezanost
med organizacijami združenega dela, ki opravljajo zunanjetrgovinsko menjavo, ter
organizacijami združenega dela s področja pomorskega in
rečnega prometa.
Nadalje je doseženo soglasje vseh. delegacij v
tem, naj se v Osnutku resolucije določi, da bodo z
dogovorom republik in pokrajin določeni pogoji in
ukrepi za opravljanje in pospeševanje notranjega letalskega prometa.

Zmanjšati deficit plačilne bilance
V Odboru za ekonomske
odnose s tujino so usklajevali stališča do predlogov in
pripomb k tistim delom Osnutka resolucije, v katerih
je govor o temeljnih ciljih
in smereh politike razvoja
v i». 1976 jn o pospeševanju
ekonomskih odnosov s tujino.
Doseženo je soglasje, da
se v Osnutek resolucije vnese stališče, po katerem uresničevanje politike ekonomskega razvoja v 1. 1976, še
zlasti pa doseganje nujne živahnosti gospodarske aktivnosti, narekuje več prizadevanj za ekonomsko smotrnejši izvoz in uvoz. V zvezi
s tem je nujno, poleg maksimalnih prizadevanj organizacij združenega dela, tudi
z ukrepi ekonomske politike na vseh področjih delovati za krepitev izvozne dejavnosti. Količinska razmerja
uvoza in izvoza morajo zagotoviti zmanjševanje tekočega deficita plačilne bilance s tujino. Proporoi plačilne bilance, ki so določeni s
to Resolucijo, so obvezen
okvir za vse nosilce družbene reprodukcije.
Zavzeli so stališče, da je
treba poudariti, da bomo
konkurenčnost izvoznega gos
podarstva dosegli predvsem
s pomočjo povečanja storilnosti dela, zvišanja tehnično—tehnološke ravni, zboljšanja kakovosti proizvodov
in uvajanja novih proizvodov.
Federacija, republike in

pokrajini bodo razvijale sedanje in uvajale nove oblike ter metode pospeševanja
izvoza, vključno tujskega turizma, gradbeniških in drugih investicijskih del v tujini, transportnih in drugih
storitev, pri čemer se bo dajalo prednost večjim neto
deviznim učinkom. Posebno
pozornost se bo posvetilo tudi razširjanju in bogatenju
razvitejših oblik sodelovanja
(dolgoročna kooperacija, proizvodno—finančno sodelovanje, skupne naložbe, prenos
znanja in tehnologije) ter
zvečevanju pozitivnega salda
neblagovnih storitev.
Za ta namen je nujno, da
je zunanjetrgovinska mreža
boljše organizirana, bolj izvozno usmerjena, bolj povezana s proizvodnjo, ter da
se skupno angažira pri raziskovanju tujega tržišča, v
izvozno-uvosnih
poslih in
poslovnem sodelovanju po
ustavnih načelih.
V zvezi s politiko zadolževanja naše države v tujini je sprejeto stališče, da je
treba to politiko bolj uskladiti z regionalno strukturo
menjave in da naj bo furik-.
cija politike razvoja, naravnana k urejanju prednosti v
gospodarski strukturi, katere se bo določilo s posebnim dogovorom republik in
pokrajin. Tako se dosežena
stopnja zadolženosti v razmerju do pritoka deviz, pomembnih za plačilno bilanco in zunanjo likvidnost
države, ne bo zvečala.

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL:
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — 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.
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# L. 1974 so dobila vsa tožilstva v državi 370.310 kazenskih ovadb, kar je manj
kot prejšnje 'sto
# Obsojenih je bilo 106.131 oseb, od tega le 1.154 oseb za politični kriminal, ki se
nanaša na kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo, zoper ugled države, njenih
organov in predstavnikov in za razširja nje lažnivih vesti
# Poostrena kaznovalna politika zoper sto rilce gospodarskih prestopkov
Zvezna sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave je pripravil Analizo kaznivih dejanj,'o katerih so bile izdane sodne odločbe 1. 1974, s posebnim
ozirom na politični tn gospodarski kriminal.
Čeprav se poglavitni predmet te Analize nanaša na
tista kazniva dejanja, glede
katerih so postale sodne odločbe pravomoćne med 1.
1974, ni mogoče dobiti popolnega razvida o stanju kriminala in njegovih posameznih oblikah brez določenih
primerjav s stanjem v prejšnjih letih, kajti le na ta način je mogoče dojeti učinek
ukrepov, ki so bili storjeni
na področju preprečevanja
kriminala po
pomembnih
družbenopolitičnih intervencijah (21. seja Predsedstva
ZKJ ter pismo Predsednika
in Izvršnega biroja Predsedstva CK ZKJ, Sklepi IV. konference ZKJ in priporočilo
tovariša Tita na Zboru federacije). Spričo tega je v Analizi podan primerjalni pregled podatkov za obdobje od
1. 1972 do 1974.
MANJ KAZENSKIH
OVADB
V 1. 1974 so vsa tožilstva
v državi dobila 370.310 ka-

zenskih ovadb (1. 1973 —
384.561). Javna tožilstva so
vzela v postopek 305.994
ovadb, od katerih so jih 22,3
odstotka zavrgla kot neutemeljene.
Večina kazenskih ovadb se
nanaša na kazniva dejanja
zoper premoženje (skupno
139.019 oseb, od tega 102.128
storilcev kaznivih dejanj zoper zasebno premoženje in
36.891 zoper _ družbeno premoženje), nadalje na storilce kaznivih
dejanj zoper,
splošno varnost ljudi in premoženja (45.240 oseb) ter zoper življenje in telo (39.532
oseb).
Razlog, da je bila kazenska
ovadba zavržena oziroma postopek ustavljen, je bil' največkrat v tem, da v konkretnem primeru ni bilo znakov
kaznivega dejanja, ali zaradi
kakšnih pomanjkljivosti ali
pa zaradi zaikonskih ovir za
pregon.
Do številnih ustavitev po
stopka največkrat prihaja takrat, ko gre za kazniva dejanja žalitev, lažje telesne
poškodbe in druga dejanja,
za katera se uvede pregon
z zasebno tožbo. Upravičeno
je domnevati, da bi se z večjo zavzetostjo poravnalnih
svetov ter družbenopolitičnih
in samoupravnih organizacij

ZVEZNš SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN
ORGANIZACIJO ZVEZNE UPRAVE —
ANALIZA KAZNIVIH DEJANJ, O KATERIH
SO BILE IZDANE SODNE ODLOČBE V L. 1974,
S POSEBNIM OZIROM NA POLITIČNI IN
GOSPODARSKI KRIMINAL

lahko uspešno vplivalo predvsem na zmanjšanje števila
takšnih kaznivih dejanj pa
tudi na reševanje zadevnih
sporov ziunaj sodnega postopka.

čeprav je treba upoštevati,
da morata biti do pravnomočnosti odločbe končana
prvostopni in praviloma drugostopni postopek (izjema je
postopek na tretji stopnji).

VEČ OBSOJENIH
Statistični podatki o številu obsojenih
polnoletnih
storilcev kaznivih dejanj v
zadnjih treh letih kažejo, da
je bilo 1. 1972 obsojenih
101.968 pseb, 1. 1973 — 91.408
in 1. 1974 — 106.031 oseb.
Iz primerjave podatkov o
posameznih skupinah kaznivih dejanj je mogoče sklepati, da se je 1. 1974 v primerjavi z 1. 1972 povečalo
število obsodb za kazniva dejanja zoper delovno razmerje,zoper gospodarstvo, zoper
družbeno in zasebno premoženje, zoper splošno varnost
ljudi in premoženja, zoper
pravosodje, zoper javni red
in pravni promet in zoper
uradno dolžnost.
Povečanje števila obsojenih
za kazniva dejanja iz omenjenih sikuipin navaja k sklepu, da so organi za odkriva
nje, in pregon usmerili svo
je delo zlasti v preprečevanje tistih kaznivih dejanj, ki
so v danem trenutku najbolj nevarna družbi.
Hkrati se je precej zmanjšalo število obsodb za kaz
niva dejanja zoper ljudstvo
in državo, zoper življenje in
telo ter zoper, čast in ugled,
medtem ko je število obsodb
za kazniva dejanja iz drugih skupin ostalo v glavnem
nespremenjeno.
Opaziti je, da je postopek pred sodišči v povpreč
ju še vedno dolgotrajen . (v
več kot polovici primerov
traja dlje kot šest mesecev),

MLADOLETNIŠKI
KRIMINAL
L. 1974 so bili končani kazenski postopki zoper 19.082
mladoletnikov. Samo v 41,2
odstotka teh primerov se je
postopek končal z izrekom
kazni ali z uporabo vzgojnega ukrepa. Drugi postopki so se končali tako, da je
bila ovadba zavržena ali pa
ie bil postopek ustavljen.
Najpogosteje so bili mladoletniki kaznovani za kazniva dejanja zoper življenje
in telo ter zoper družbeno
in zasebno premoženje. Trditi je mogoče, da so mladoletniki izvrševali skoraj izključno kazniva dejanja iz
omenjenih dveh skupin, še
zlasti kazniva dejanja zoper
zasebno premoženje. Od skupno 7.859 mladoletnikov, ki so
jim bile izrečene kazenske
sankcije med 1. 1974, jih je
bilo 4.350 obsojenih za kaznivo dejanje zoper zasebno
premoženje.
POLITIČNI
KRIMINAL
Kot politični kriminal so
v Analizi prikazana — poleg
kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo — kazniva dejanja kršitve ugleda države,
njenih organov in predstavnikov ter kaznivo dejanje
širjenja lažnivih vesti. V 1,
1974 je bil zaradi teh kaznivih dejanj uveden in končar
postopek zoper 2.783 oseb
Obsojenih je bilo 1.154 oseb
druge ovadbe pa so bile bc

disi zavržene, ali je sodišče
ustavilo preiskavo ali pa z
oprostitvijo obtožbe.
Kot kažejo podatki, precejšnjemu številu primerov
političnih kaznivih dejanj ni
sledila obsodba. Pri političnih kaznivih dejanjih se ni
nadejati tolikšnega števila
zavrženih ovadb in ustavitev
postopka — najvepkrat je šlo
za kazniva dejanja zbujanja
narodnostne, plemenske ali
verske nestrpnosti, sovraštva
ali razdora, kršitve ugleda
države, njenih organov in
predstavnikov ter razširjanje
lažnivih vesti, ki so bila tako malo pomembna, da ni
bilo pogojev za postopek
pred kazenskim sodiščem in
so bila odstopljena v kaznovanje za prekršek.
Ker so se pokazale razlike
pri merilih o tem, kaj so
lažji primeri, za katere zadostuje kaznovanje za prekršek, so se javni tožilci posvetovali, o izenačevanju teh
meril v praksi.
Število obsojenih polnoletnih storilcev političnih kaznivih dejanj se je 1. 1974
zmanjšalo tako v primerjavi z 1. 1972 (1.230), kot tudi
v primerjavi z 1. 1973 (1.351).
Najpogostejša kazniva dejanja političnega kriminala
so zbujanje narodnostnega,
plemenskega in verskega sovraštva, kršitev ugleda države, njenih organov in predstavnikov ter sovražna propaganda.
V obdobju od 1. 1972 do
1974 je bilo za najtežja kazniva dejanja zoper ljudstvo
in državo obsojenih le 43
oseb. Od tega so redna sodišča obsodila za najtežja
kazniva dejanja 22 oseb zaradi
protirevolucionarnega
napada na državno in družbeno ureditev ter 2 osebi
zaradi vohunstva.
Glede na te podatke si velja zastaviti vprašanje, ali
navedena situacija kaže resničen položaj ali pa gre za
težave pri odkrivanju in dokazovanju težjih oblik političnega kriminala in za druge razloge. Po podatkih Zveznega sekretariata za notranje
zadeve na ovajanje ugotovljenega političnega kriminala
bistveno vpliva stopnja dokumentiranosti ugotovitev, s katerimi razpolagajo organi
notranjih zadev, ki pa je v
precejšnji meri odvisna od
metod izvajanja političnega
kriminala.
Izkušnje pravosodnih organov kažejo, da osnovnih problemov varnosti ne gre iska-

ti v obsegu in teži primerov,
ki pomenijo najpogostejše
oblike političnega kriminala
— v sovražni propagandi in
drugih tako imenovanih verbalnih delitetih, marveč v
raznovrstnosti načinov organiziranja in izvajanja tega
kriminala. To je najbolj razvidno iz socialne strukture
storilcev. Podatki pričajo, da
je med tistimi, ki po zakonu odgovarjajo zaradi sovražne dejavnosti, največ delavcev in kmetov, in sicer
takšnih, ki so začasno zaposleni v tujini.
Podatki o resničnih nosilcih, o inspiratorjih in organizatorjih (ne pa o neposrednih storilcih) pa kažejo,
da se le-ti ne rekrutirajo iz
vrst delavcev in kmetov, marveč iz drugih družbenih struktur, večinoma iz deklasiranih in od prej znanih sovražnih in protirevolucionarnih elementov.
Družbenopolitični obračun
s temi silami, ki so bile nosilke
protirevolucionarmih
koncepcij, je ustvaril klimo,
v kateri so tudi pravosodni
organi skupaj z drugimi družbenimi silami lahko v mejah
svojih družbenih in zakonskih obveznostih učinkoviteje
storili vse potrebno, da bi
odkrili, ugotovili in postavili
pod zakonsko odgovornost
ter obsodili vse tiste, ki so
delovali proti družbeni in
državni ureditvi.
GOSPODARSKI
KRIMINAL
L. 1974 je bil voden postopek zoper 45.437 osebam zaradi gospodarskega kriminala, ki obsega kazniva dejanja zoper gospodarstvo, zoper družbeno premoženje in
zoper uradno dolžnost. Večina storilcev te oblike kriminala, proti katerim je bil kazenski postopek končan med
1. 1974, odpade na storilce
kaznivih dejanj gozdne tatvine, navadne tatvine, poneverbe in zlorabe uradnega
položaja ali pooblastila.
Ugotoviti je mogoče, da se
iz leta v leto povečuje število obsojenih polnoletnih oseb
za gospodarski kriminal. Zvečanje števila obsodb za ta
kriminal je mogoče pripisati
tudi večji zavzetosti organov
za odkrivanje in pregon v
obdobju po pismu Predsednika in Izvršnega biroja
Predsedstva CK ZKJ.
Gospodarski kriminal škodi ne le ekonomski moči naše države, marveč pogosto
rabi razrednemu sovražniku,

kar zlasti velja za težje oblike gospodarskega kriminala, še posebej na področju
ekonomskih odnosov s tujino
ali v takšnih delo-taih organizacijah, v katerih so koncentrirana velika sredstva
ali ki na kakšen drugačen
način pomembno vplivajo na
gospodarska gibanja v naši
državi.
Te težje oblike gospodarskega kriminala so se začele
močneje kazati zlasti v času
prodora liberalističnih pojmovanj in obnašanja, in sicer
v velikih zlorabah, grabežu
in prisvajanju družbenega
premoženja.
Težave pri odkrivanju in
dokazovanju težjih oblik , premoženjskega kriminala so
znane, vendar je na področju gospodarstva še več možnosti za delovanje na prikrit
in zvit način, zlasti tam, kjer
samoupravljanje ni razvito,
kjer so si posamezniki in
skupine prisvojili pravice, ki
jim ne pripadajo, • ali kjer
je slabo organizirana notranja kontrola.
Zlasti je težko zbirati dokaze za tiste oblike gospodarskega kriminala, ki so povezane s tujino, ker so dokazi za te delikte v tujih
bankah in podjetjih, tako da
imajo naši organi pri zbiranju dokazov zelo omejene
možnosti.
K boljšim rezultatom pri
odkrivanju in preprečevanju
gospodarskega kriminala je
v precejšnji meri pripomoglo sodelovanje organov za
notranje zadeve z javnimi
tožilstvi, sodišči, inšpekcijskimi in drugimi kontrolnimi organi, predvsem pa z organi carine in devizne inšpekcije.
GOSPODARSKI
PRESTOPKI
Med 1. 1974 je bil za gospodarske prestopke končan
postopek proti 9.832 pravnim
in 14.285 odgovornim osebam,
predlani pa je to število znašalo 9.006 pravnih in 13.124
odgovornih oseb.
Iz primerjave podatkov o
številu pravnih in odgovornih
oseb, ki so bile obsojene za
gospodarske prestopke v obdobju od 1, 1972 do 1974, je
razvidno, da se je to število
lani nekoliko povečalo glede
na prejšnji dve leti. Takšno
gibanje števila
obsodb je
spremljala tudi ostrejša kaznovalna politika sodišč proti
storilcem gospodarskih prestopkov. Po nekaterih mne-

njih pa kaznovalna politika
sodišč še ni usklajena z družbeno nevarnostjo dejanj in
storilcev, ker se pri odmeri
kazni ne upošteva vselej vseh
škodljivih posledic gospodarskih prestopkov.
Oceno, da je kaznovalna
politika sodišč postala ostrejša kolikor toliko potrjujejo
podatki o višini izrečenih kazni. L. 1974 se je precej pogosteje kot prej izrekalo denarne kazni nad 10.000 dinarjev.
Med predpisi, ki se jih
krši, so na prvem mestu
predpisi o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, sledijo
predpisi o knjigovodstvu delovnih organizacij, o služibd
družbenega knjigovodstva, o
oblikovanju in družbeni kontroli cen, o prometu blaga
itn.
Odkrivanj#
gospodarskih
prestopkov pomeni resno težavo. To velja zlasti glede
odkrivanja težjih oblik te
vrste gospodarskega kriminala, tako n. pr. za prestopke
s področja . zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja, špekulacije v prometu
blaga, nelojalno konkurenco,
kršitev enotnosti jugoslovanskega tržišča itn. Spričo kadrovskih in tehničnih težav
inšpekcijski organi niso bili
vselej sposobni usmeriti svojo dejavnost v odkrivanje
težjih in bolj zapletenih gospodarskih prestopkov, marveč so se usmerjali v odkrivanje kršitev pravil poslovanja, ki jih je lažje ugotoviti,
vendar so to manj pomembni in manj težki prestopki.
Številne delovne organizacije še niso organizirale interne samoupravne delavske
kontroje ali pa jim le-ta slabo deluje. Na težavnost odkrivanja gospodarskih prestopkov vpliva tudi dejstvo,
da se v nekaterih organizacijah s pomočjo odločitev
organov samoupravljanja in
vodenja zelo spretno prikriva način izvršitve mnogaih
oblik gospodarskih kazenskih
deJiktov.
ŠTEVILO PREKRŠKOV
SE PO MALEM
ZMANJŠUJE
L. 1974 je bilo za prekrške
kaznovanih 1.016.109 fizičnih
oseb, kar je nekoliko manj
kot prejšnja leta, število prekrškov pravnih oseb (28.958)
pa se je povečalo.
Podoba stanja in strukture
kriminala v njegovem širšem
pomenu ne bi bila popolna,
če ne bi upoštevali prekrn

škov kot ene izmed oblik
kaznivih dejanj, še zlasti zato, ker precej prekrškov meji na elemente kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopita. V takšnih , primerih
se storilca nedovoljenega dejanja preganja za kaznivo
dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek, pogosto glede na to, ali organ pregona
ocenjuje, da je dejanje družbi bolj nevarno ali manj.
Največ prekrškov je bilo
storjenih v zvezi z varnostjo prometa, vendar se tudi
to.d zmanjšuje število storilcev (1. 1972 — 571.175 oseb,
1. 1973 — 527.067, 1. 1974 —
519.180 oseb), nadalje na področju gospodarstva (1. 1974
— 183.496 oseb) ter javnega
reda in miru (1. 1974 —
190.952).
Pravne osebe največkrat odgovarjajo za kršitev predpisov s področja varnosti prometa in s področja gospodarstva. Občutno se je zvečalo število pravnih oseb, ki
so bile kaznovane za kršitev
deviznih in carinskih predpisov.

predvideno v zakonu, spadajo med lažja kazniva dejanja. Po drugi strani se odstotek težjih kaznivih dejanj
v celotnem obsegu kriminala
povečuje iz leta v leto, odstotek lažjih kaznivih dejanj
pa se zmanjšuje.
Pri mladoletnih storilcih
kaznivih dejanj' je slika obratna. V celotnem kriminalu
teh oseb so precej prevladovala kazniva dejanja, ki
glede na predpisano kazen
spadajo med težja kazniva
dejanja, vendar gibanje tega
kriminala ne kaže težnje povečevanja.
Med izrečenimi kaznimi je
največ kajni zapora — okrog 60 odstotkov vseh sankcij, in sicer jih je največ
takšnih do šest mesecev, sledijo pa denarne kazni. Poleg tega so izrečene kazni
v precejšnjem številu pogojne — pogojnih kazni zapora
je bilo 11.974 — 65,6 odstotka, pogojnih denarnih kazni
pa 20,1 odstotka. Vse pogosteje se izreče tudi varnost-

OSTREJŠI
KAZNOVALNI UKREPI

POZITIVNI

Vprašanja kaznovanja in
kaaenske politike pritegujejo ne le pozornost pravosodnih organov marveč tudi drugih državnih in družbenih
organov, kot tudi širše javnosti. Poseben pomen so dobila ta vprašanja po 21. seji
Predsedstva in pismu tovariša Tita ter Izsvršnega biroja
Predsedstva CK ZKJ.
Za vsako kaznivo dejanje
je glede na družbeno nevarnost določena vrsta in razpon kazni. Kazen se izreče
v okviru njene zgornje in
spodnje meje glede na vse
okoliščine konkretnega kaznivega dejanja. Podatki o izrečenih kaznih do kazni strogega zapora kažejo, da v celotni kriminaliteti polnoletnih oseb prevladujejo kazniva dejanja, ki glede na kazen,

PRI
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REZULTATI

PREPREČEVANJU

KRIMINALA
Analizo, dopolnjeno še z
nekaterimi gradivi, sta na
skupni seji obravnavala odbora Zveznega zbora za pravosodje in notranjo politiko.
Delegati so pozitivno ocenili
rezultate, ki so bili doseženi pri dosedanji dejavnosti
na področju preprečevanja
kriminalitete. To potrjuje tudi dejstvo, da se skupno število kaznivih dejanj v zad-

njih letih nenehno zmanjšuje, kar je posledica bolj doslednega izvajanja zakonov
ter večje aktivnosti v borbi
proti kriminalu, in sicer
ne le s strani pristojnih državnih organov, marveč tudi
s strani organizacij združenega dela.
Delegati menijo, da gospodarski kriminal, še zlasti pa kazniva dejairy'a na

OBRAVNAVANJE ANALIZE V DELOVNIH
TELESIH ZVEZNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SFRJ

DELEGATSKA
Na sejah zborov Skupštine
SFRJ so predstavniki zveznega izvršnega sveta odgovorili
na vprašanja, ki so jih delegati sastavili na prejšnjih sejah.

ne ukrepe kot so prepoved
opravljanja določenih poklicev in odvzem premoženjske
koristi ter odvzem vozniškega dovoljenja.
Za kaznovalno politiko je
v zadnjih treh letih značilno, da se izreka čedalje več
strožjih kazni, izreka se tudi več varnostnih ukrepov,
zmajšuje pa se število pogojnih kazni. V veliki meri so
odpravljeni tudi ekscesi, do
katerih je prihajalo v praksi
zlasti pri kaznovanju storilcev gospodarskega kriminala.
V zvezi s kaznovalno politiko velja omeniti tudi nov
ustavni položaj, glede na katerega bodo večino kaznivih
dejanj premoženjskega in gospodarskega kriminala, ki ga
zajema ta Analiza, v bodoče
urejale republike in avtonomne pokrajine s svojimi
kazenskimi zakoni. S tem se
bo povečala neposredna odgovornost republik in pokrajin za organizacijo in izvajanje kazenske represije na
teim področju.

področju zunanje trgovine,
čeprav ne pomenijo visokega
odstotka glede na skupno število kaznivih dejanj, povzročajo družbi veliko škodo in
spodkopavajo njene ekonomske temelje, imajo pa tudi
druge večstranske negativne
posledice. Kriminalna dejavnost zoper temelje naše družbe pomeni specifično obliko
sovražnega delovanja, ki je
hkrati tudi posebna oblika
političnega kriminala.
Za preprečevanje kriminala je potrebna nenehna dejavnost družbe ter je treba
za ta smoter nenehno razvijati in krepiti družbeno samozaščito. Le-to pogojuje, poleg novih pojavnih oblik kriminala tudi vse večja organiziranost storilcev kaznivih
dejanj — njihova povezanost,
pogosto tudi zunaj meja naše države, tehnična opremljenost, tajnosti pri pripravah in spretnost pri odstranjevanju sledov, gibljivost storilcev ipd.
Po mnenju delegatov je
glede kazenske politike dosežen določen napredek glede ustrezne odmere vrste in
višine kazni. Vendar pa se
še v precejšnjem številu primerov izreka mile kazni za
posamezne vrste kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala, kot so kazniva
dejanja, tatvine, poneverbe,
grabeža in nešatera druga, Visok je tudi odstotek pogojnih obsodb.
V razpravi so poudarili, da
ima sodstvo zelo pomembno
vlogo pri uresničevanju zakonitosti nasploh, s tem pa
tudi glede kazensko-pravnega
varstva družbenopolitičnega
in ekonomskega sistema ter
drugih družbenih vrednot.
Glede na pomembnost in zatpletenost obravnavanih vprašanj sta odbora ustanovila
delovno skupino z nalogo,
da na podlagi razprave in
gradiva pripravi sklepe, katere bosta odbora potem, ko
jih bosta obravnavala in sprejela — poslal Zveznemu zboru Skupščine SFRJ.

VPRAŠANJA

Objavljamo nekatera od
teh vprašanj in odgovorov,
ki na določen način sporočajo
urejanje nekaterih sistemskih vprašanj in ki so širšega družbenega pomena.

Premije za kmetijstvo
Delegat V Zboru republik
in pokrajin Stojan Makovec
(SR Slovenija) je zastavil
vprašanje, kaj namerava uk-

tudi v 1. 1976
reniti Zvezni izvršni svet glede podaljšanja veljavnosti zakona o premijah za mleko,
pitane junce, jagneta in o

kompenzacijah za sveže meso ter glede odloka Zveznega
komiteja za kmetijstvo o pogojih za izplačevanje premij
in kompenzacij. Delegat je nadalje vprašal, kaj je Zveznj
izvršni svet storil v zvezi s
sporazumevanjem z republikami in pokrajinama o zago
tovitvi sredstev za kritje obveznosti na tem področju v
1. 1976.
V odgovoru na to vpraša
nje je član Zveznega izvršnega sveta in zvezni sekretar za kmetijstvo Ivo Kuštrak
dejal, da je kmetijstvo — po
dogovoru o razvoju kmetij
stva in sistemskih rešitev za
izvajanje poiitike razvoja v
kmetijstvu v obdobju od 1.
1973 do 1975 — na podlagi
posebnih zakonskih predpisov — uporabljalo določene
kompenzacije in premije v
proizvodnji. Omenjeni dogovor in zakonski predpisi o
določenih intervencijah v
kmetijstvu prenehajo veljati
1. 1975, osnutek npvega družbenega dogovora o razvoju
agroindustrijskega kompleksa pa je v fazi obravnave. V
osnutku resolucije o skupni
politiki ekonomskega in sooi-

almega razvoja Jugoslavije v
1. 1976 je predvideno, da se
tudi za 1. 1976 obdrži sistem
regresov, premij in kompenzacije za posamezne kmetijske proizvode. S tem v zvezi so pristojni zvezni organi
izdelali predlog ukrepov in
predpisov, s katerimi naj b)
se uredilo vprašanje s tega
področja, in ga poslali Zveznemu izvršnemu svetu v obravnavo.
Zvezni izvršni svet je na
seji 26. novembra pretresel
in sprejel Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
Zakona o premijah za mleko,
pitana teleta, junce in jagneta ter o kompenzacijah za
sveže mleko, in sicer kot osnovo za obvezno sodelovanje
republik in avtonomnih pokrajin v Medrepubliškem komiteju z področje tržišča m
v Medrepubliškem komiteju
za področje financ. Ti predpisi so zdaj v postopku medrepubliškega obveznega sodelovanja, ko pa bo ta postopek končan, bo Zvezni izvršni svet predložil Osnutek zakona Skupščini SFRJ v obra
vinavo in sprejetje.

Samoupravno konstituiranje zunanje
trgovine
Delegat v Zveznem zboru
Boško Baškot (SR Bosna in
Hercegovina) je Zveznemu
izvršnemu svetu zastavil naslednje vprašanje: Kaj je bilo doslej doseženo pri samoupravnem preoblikovanju naše zunanje trgovine v duhu
ustavnih načel in, ali se dela
na sklenitvi samoupravnega
sporazuma, s katerim bi se
na smotrn način uredilo
vprašanje mreže predstavništev, ki jih imajo v tujini
naše organizacije združenega
dela in gospodarske zbornice.
Odgovor na to vprašanje je
podal dr. Emil Ludviger,
član Zveznega izvršnega sveta in zvezni sekretar za zunanjo trgovino. Poudaril je,
da se je s sprejetjem ustav
nih aimandamajev sredi 1.
1971 začel proces bistvenega
preoblikovanja
družbenoekonomskih odnosov, graditve
in razvoja sistema združenega dela. V tem okviru se
je začel tudi proces spre
memb na področju zunanje
trgovine kot pomembnega
dela družbene reprodukcije
Pri uresničevanju ustavnih
sprememb je bilo spočetka
mnogo odpora s strani pro-

tagonistov profitne usmeritve, skupinsko lastniške, birokratske in liberalistične logike v konceptu družbenih odnosov. Določeni rezultati pri
konstituiranju temeljnih in
drugih organizacij združene
ga dela so bili dosežena v
drugem poletju 1973, ko se
je to dejavnost pospešilo ter
so bili z zakonskimi predpisi določeni roki za konstituiranje temeljnih in drugih
organizacij združenega dela
na podlagi ustave.
Po zadnjih podatkih je za
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa registriranih
1.461 organizacij združenega
dela, od katerih se jih 413
ukvarja izključno iz zunanjetrgovinsko dejavnostjo (1.
1971 jih je bilo le 186), 1.003
pa so proizivodne in druge
organizacije.
Formalno usklajevanje z
Ustavo (vpis v sodni register
itn.) so opravile vse organizacije združenega dela, bistvene
družbenoekonomske
spremembe pa so še v začetni fazi, ker je konstituiranje temeljnih organizacij
združenega dela potekalo kampanjsko in se vanje ni v za-

dostni meri vnašalo nove vsebine
družbenoekonoms.iib
odnosov. Zdaj smo priče večji angažiranosti samoupravnih organov in vseh družbenih dejavnikov pri preverjanju posameznih rešitev, s pomočjo katerih naj bi se temeljna organizacija združenega dela oblikovala po ekonomskih načelih ob odločilni
vlogi delovnih ljudi pri odločanju in razpolaganju z dohodkom ter za bolj specializirano poslovanje.
Ob koncu 1. 1973 teir l.
1974 in 1975 se je okrepila
dejavnost povezovanja zuna
njetrgovinskih in proizvodnih
organizacij s trajnim združevanjem dela in sredstev,
skladno s 43. členom Ustave
SFRJ.
Odpori zoper to družbeno
akcijo so bili zelo močni, ker
je bilo treba preseči prejšnji
monopolistični položaj zunanje trgovine nad proizvodnjo
ter odpraviti privilegirani položaj, ki je zagotavljal prelivanje dohodka. Vendar pa
tudi same proizvodne organizacije združenega dela dolgo
časa niso kazale posebnega
zanimanja za vzpostavljanje
samoupravnih odnosov s tr
govinskimi
organizacijami,
precej pa so se obotavljale
tudi pri obravnavanju rešitev, ki so jim bile ponujene.
Številni samoupravni sporazumi o povezovanju zunanje trgovine in proizvodnje
so bili sklenjeni pod pritiskom družbenih zahtev in v
naglici. Vsebujejo številna
načelna določila. Ti sporazumi obsegajo , v glavnem osnovne
družbenoekonomske
elemente in podajajo okvire
za poglabljanje in dograjevanje samoupravnih odnosov
med temeljnimi organizacijami združenega dela, zunanjo
trgovino in proizvodnjo. Zdaj
tečejo prizadevanja, da se te
sporazume preveri, ustrezneje določi subjekte sporazumevanja, ki morajo biti temeljne organizacije združenega
dela, nadalje da se obdela dohodkovne odnose, skupno
tveganje in slično, ter da se
del samoupravnih sporazumov še usfkladi z Ustavo
SFRJ.
V Osnutek novega zakona
o prometu blaga in storitev s
tujino so vključene določbe,
po katerih morajo zunanjetrgovinske organizacije združiti delo in sredstva s proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela na
trajni in dolgoročni osnovi.

V Osnutku zakona v opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini je z novimi določbami podrobno določeno,
da zunanjetrgovinske organizacije ne morejo opravljata
gospodarske dejavnosti v tujini n. pr. ustanoviti podjetja,
poslovne enote, vlagati sredstev ipd., če niso poprej
združile dela in sredstev s
proizvodnimi in drugimi organizacijami združenega dela. Določeno je nadalje, da
so vsa sredstva, ki se jih
pridobi na podlagi opravljanja gospodarskih dejavnosti
v ttijini, sestavni del družbenih sredstev, ki jih upravljajo delavci organizacije, ki je ta sredstva vložila v tujini. Poleg
tega
imajo delavci organizacije
združenega dela, katerih
delovna mesta so v tujini,
enake pravice, obveznosti in
odgovornosti kot delavci te
organizacije v domovini.
V celoti vzeto je družbena
dejavnost za spreminjanje
družbenoekonomskih odnosov
na področju zunanje trgovine
po 1. 1971 potekala v več
smereh na idejnem in zakonodajnem planu ter konkretno. Doslej so doseženi določeni pozitivni rezultati, ki
pa so še vedno samo začetni.
proces samoupravnega konstituiranja zunanje trgovine
še teče. Nadaljuje se pod
vplivom družbene akcije iin
je dolgoročnega značaja.
Upravičeno je pričakovati,
da ga bo precej pospešilo
sprejetje omenjenih zakonov,
na katerih se intenzivno dela.
Delegat Boško Baškot je
izjavil, da na drugi del svojega vprašanja ni dobil odgovora. Strinjal se je s tem,
da vprašanje morda ne spa->
da v pristojnost Zveznega
zbora, predlagal pa je, da se
glede na njegov namen, nanj
odgovori, čeprav bi bil odgovor naslovljen Zboru republik in pokrajin ali kar javnosti. Predlagal je tudi, da
se o tem prvem delu njegovega vprašanja sproži širšo
razpravo v Zveiznem zboru
ali v njegovih delovnih telesih, in sicer na podlagi popolnejše informacije, ki bi
jo naj poslal Zvezali sekretariat za zunanjo trgovino
drugi ustrezni dejavniki. Takšna obravnava bi pripomogla,
da bi se še bolj okrepila
družbena akcija v smeri nadaljnjih prizadevanj za preoblikovanje zunanje trgovine
v duhu ustavnih načel.

Zbor republik in pokrajin
je na seji 5. decembra 1975
sprejel naslednje zakone, h
katerim so poprej dale soglasje skupščine republik in
pokrajin:
Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (AS 182)
Zakon o zagotavljanju sredstev za financiranje investicijskih del v dolini Beli
Drim CAS 177). S tem Zakonom, katerega Osnutek
smo povzeli v eni izmed
prejšnjih številk »Poročevalca«, se zagotavlja nujna
sredstva za pripravo terena
za trajno potopitev dela doline Belega Drima v SAP

Kosovo. Dolina bo potopljena zaradi gradnje hidroelektrarne Fierza, ki je v LR
Albaniji 46 kilometrov od državne meje.
Zakon o spremembah in
dopolni t vali Zakona o odstopitvi gradnje investicijskega
objekta tujemu izvajalcu (AS
241). S spremembami in dopolnitvami tega zakona je
podobno določeno, da se
gradnjo investicijskega objekte ali izvajanje posameznih del na objektu lahko odstopi tujemu izvajalcu le takrat, če se bo objekt najmanj 30 odstotno financiralo iz sredstev tujega kredita.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ

narjev — zveča na 60 milijard in 848 milijonov dinarjev. S tem zvečanjem je treba zagotoviti realizacijo obveznosti, ki izhajajo iz posebnih zveznih predpisov, s
katerimi so za federacijo aoiočene nove obveznosti, Katerih učinke se izkazuje v
okviru Proračuna federacije.
Na seji Zveznega zbora, ki
je bila prav talkio 5. decembra, je bil sprejet Odlok o
prenehanju pravic in obveznosti federacije do Inštituta
za mednarodno delavsko gibanje (AS 251).
Sprejete so bile tudi Spremembe in dopolnitve Proračuna federacije za leto 1975.

CZ URADNI LIST SRS 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 SRS in Dragica Wedam-Lukić, 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 republiški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi pojasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družb eno-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.).

13

in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (AS 249). Po
tem Sporazumu vlada SFRJ
jamči za obveznosti Vojvodinsike banke, ki izhajajo iz
posojilne pogodbe z Mednarodno banko za obnovo in
razvoj. Posojilo znaša 50 milijonov dolarjev, porabljeno
pa bo za pospeševanje kmetijstva.
Na tej seji je bil sprejet
tudi Odlok o spremembah
Odloka o določitvi skupnega obsega izdatkov Proračuna federacije za 1. 1975 (AS
247). Po tem Odloku se po
prej določen obseg izdatkov
Proračuna federacije — 58
milijard in 156 milijonov di-

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 4 — 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 11, p. p. 379/VI1

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

Izvodov za (Ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov za (ime m naslov prejemnika):

Izvodov za (ime m naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika);

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov i, (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino din
Ljubljana 50100-845-50204.

Dne ..... 1975

... (80 dinarjev za en tzvodJ smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije.

Žig, podpis naročnika:

VSEBINA
stran
Iz Skupščine SR Slovenije:
RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 29. XII. 1975 IN SKLIC SEJ ZA 21. 1.1976
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
— Predlog za dopolnitev predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v 1. 197(5 (ESA 389)
— Predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (ESA 341)
— Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 1. 1976 (ESA 390)
— Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v 1. 1975 (ESA 451)
— Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi
In stopnjah republiških davkov in taks (ESA 365)
— Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju L 1976
(ESA 461)
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Iz Skupščine SFRJ:
RAZVOJNA POLITIKA
— Podpora osnovnim ciljem družbenoekonomskega
razvoja

I

(Pripombe in predlogi skupščin republik in avtonomnih pokrajin k Osnutku resolucije o skupni
politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v 1. 1976 — K AS 261)
■ Politika razvoja v 1. 1976 — skupen izraz potreb
In možnosti
Usklajanje stališč do pripomb in predlogov,
ki so jih dale skupščine republik in pokrajin
k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v 1. 1976,
v delovnih telesih Zbora' republik in pokrajin
Skupščine SFRJ — K AS 261)
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ANALIZE IN OCENE
— Kaznovalna politika sodišč — ustrezna družbeni
nevarnosti kaznivih dejanj
(Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo
zvezne uprave — Analiza kaznivih dejanj, o katerih so bile izdane sodne odločbe v 1. 1974, s posebnim ozirom na politični in gospodarski kriminal)
— Pozitivni rezultati pri preprečevanju kriminala
(Obravnavanje Analize v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ)
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DELEGATSKA VPRAŠANJA
— Premije za kmetijstvo tudi v 1. 1976
— Samoupravno konstituiranje zunanje trgovine
SPREJETI ZAKONI

16
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V.

Redakcija Je bdla koufiama 22. 13. 19TS
Izdajata Skupščina SR Slovenije m Skupščina SFRJ • Uredmšte odbor glasila Skupščine SR Slovenije; Janko Cesnik Marko Herman Dark-o
Marin, Jože Pacek di France Petnč, Franjo Turk. Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupan«!« (predsednik) - Glavni urednik: Darke Marin
— Odgovorni urednik: Zoran Lenard - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 & Uredniški odbor
glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži-Vasilev (predsednik) Aljuš Gaši Jože! (pač, Radmila Mati«. Svetislav Popovi«, Dušan Cehovin, Aleksandar Orlandi«, Darinka Puškari«, [vica Ca£i« Moma Radosavijević, Siniša Pud'ar Krste Calovski. dr Petar Vajovi«, Aleksandar Petkovi« m Teodor
Oli« - Odgovorni urednik: Teodor Oll« - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon 334-149 C Tisk: CGP
Đelo - Cena posamičnega Izvoda 3 din - Naročnina za leto 1975 80 din - Žiro račun- Skupščina SR Slovenije. Ljubljana 50100-845-50204
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POSLOVNIK

Predsedstva

Skupščine

SR

Priloga
POROČEVALCA

Slovenije

Na podlagi 143. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije je predsedstvo Skupščine SR Slovenije na
, seji dne 18. decembra 1975, sprejelo
POSLOVNIK
predsedstva Skupščine SR Slovenije
I. Splošne določbe

. . . odloča 0 natisku zakonov in drugih aktov, ki se
objavljajo v sredstvih javnega obveščanja, in o objavi
informativnih in dokumentacijskih gradiv, katerih objava v posebni publikaciji skupščine ni predvidena s
poslovnikom skupščine;
— lahko zahteva od izvršnega sveta Skupščine da
na podlagi sklepov zborov poroča skupščini o vseh ali
o posameznih vprašanjih, navedenih v prvem odstavku
207. člena poslovnika skupščine;
. , T"
vsebino in obliko potrdila, s katerim se
izkaze delegat, ki se sklicuje na imunitetno pravico;

1. člen
Piedsedstvo Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: predsedstvo) opravlja naloge, določene v
~, ,n? Predl°g predsednika skupščine obravnava
ustavi SR Slovenije, v poslovniku Skupščine SR Slo- akte, ki jih na podlagi pooblastil poslovnika skupščine
venije in v drugih predpisih, na način, ki je določen ah drugih predpisov izdaja predsednik skupščine;
s tem poslovnikom.
— določi podpredsednika skupščine ki bo nadomeščal predsednika skupščine, kadar je zadržan ali
2. člen
Predsedstvo:
odsoten, če tega ne določi predsednik skupščine;
obravnava vprašanja usklajevanja in programidoloča ^sredstva, ki naj bodo v predlogu repubranja dela zborov in delovnih teles v Skupščini SR
proračuna zagotovljena za delo skupščine in
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupščina) in nji- liškega
njenih
služb;
hovega sodelovanja s skupščinami samoupravnih inte— obravnava organizacijo in . delo sekretariata Skupresnih skupnosti;
— usklajuje delo zborov skupščine in predlaga ščine m predlaga zborom v obravnavo in sprejem predrešitve, če se zbori ne morejo sporazumeti glede načina L°S odloka o organizaciji in delu sekretariata Skupščine
m rokov za obravnavo zadev, o katerih odločajo enako- SR Slovenije;
pravno, ali glede opravljanja drugih zadev, ki imajo
— odloča o spornih vprašanjih med delovno skupnostjo sekretariata skupščine in generalnim sekretarskupen pomen za zbore;
— se dogovarja z izvršnim svetom skupščine o iz- jem skupščine v primerih, določenih z zakonom in s
vajanju delovnega programa skupščine in njenih zbo- samoupravnimi akti sekretariata skupščine, ter obravrov, o pripravi zakonov in drugih splošnih aktov ter nava druge zadeve, določene š predpisi in s 'tem poslovdrugih gradiv, kot tudi o rokih obravnave posameznih nikom, ki se nanašajo na delovno skupnost sekretariata
zadev;
skupščine;
— skrbi za izvajanje poslovnika skupščine;
— sprejme poslovnik o delu predsedstva SKupšcine
■ — razlaga določbe poslovnika skupščine in poslov- SR Slovenije;
nikov zborov glede pristojnosti zborov in delovnih teles
odloča o drugih zadevah, določenih s poslovniskupščine in zborov (v nadaljnjem besedilu: delovna kom skupščine, tem poslovnikom in drugimi predpisi.
telesa) in sprejema stališča o drugih, s poslovnikom
skupščine določenih vprašanjih, ki so skupnega oomena
3. člen
za delo zborov;
Predsedstvo lahko določi na predlog predsednika
— predlaga zborom, katerim od predlogov in zadev,
skupščine posameznega člana Sveta republike z njegovo
ki jih je treba hitro rešiti, naj dajo prednost;
— spremlja delo delovnih teles in obravnava z nji- privolitvijo, ah drugega funkcionarja, da bo stalno ah
hovimi predsedniki 2iadeve, ki so v zvezi z delom teh občasno sodeloval pri delu delovnega telesa.
teles;
4. člen
— predlaga zadeve, ki naj se uvrstijo v delovne
programe skupščine in zborov;
Predsedstvo lahko določi na predlog predsednika
— daje zborom pobudo, da skrajšajo roke v posa- skupščine funkcionarja skupščine, ki bo predstavljal
meznih fazah postopka za kidajo zakona;
skupščino.
— skrbi za pravočasno pošiljanje gradiv, ki se ob5. člen
ravnavajo v zborih, in za zagotovitev drugih pogojev
Pri
opravljanju
svojih
nalog sodeluje predsedstvo
za delo delegacij in delegatov;
s Predsedstvom republike, z republiškimi vodstvi Zveze
— spremlja delo kluba delegatov in v zvezi s tem komunistov Slovenije, Socialistične zveze delovnega
obravnava njegova poročila in predloge;
ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Zveze
— skrbi za sodelovanje skupščine s Skupščino zdruzenj borcev NOV Slovenije, Zveze socialistične
SFRJ;
mladine Slovenije ter Gospodarske zbornice Slovenije
— obravnava vprašanja iz dela delegacije skup- in z drugimi organi in organizacijami v republiki
ščine v Zboru republik in pokrajin in delegatov iz SR
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Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ;
— daje pristojnim zborom in delovnim telesom II. Sestav predsedstva, udeležba na seji predsedstva
pobudo za obravnavo zakonov, drugih splošnih aktov
in potek seje predsedstva
ali posameznih zadev, o katerih odloča Zvezni zbor
Skupščine SFRJ;
6. člen
— skrbi za sodelovanje skupščine s skupščinami
Predsedstvo
sestavljajo
predsednik skupščine, podsocialističnih republik in avtonomnih pokrajin;
predsedniki skupščine hi predsedniki zborov (v nadalj— skrbi za sodelovanje skupščine z občinskimi njem besedilu: člani predsedstva).
skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami, samo
Generalni sekretar skupščine stalno sodeluje pri
upravnimi interesnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela in z drugimi samoupravnimi organizacijami delu predsedstva.
7. člen
in skupnostmi;
— se dogovarja o skupnih sestankih in posvetih s
Pri delu predsedstva sodeluje predsednik izvršnega
predsedniki občinskih skupščin in z drugimi občinskimi sveta skupščine, če je ta zadržan pa po njegovem pofunkcionarji in opredeljuje vsebino teh sestankov in oblastilu podpredsednik, član izvršnega sveta ali geneposvetovanj;
ralni sekretar izvršnega sveta.

8. člen
Pri delu predsedstva sodelujejo predsedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje
republike s pravicami in dolžnostmi člana predsedstva,
kadar predsedstvo razpravlja o zadevah, o katerih te
skupščine enakopravno odločajo s pristojnima zbori
skupščine.
9. člen
Pri delu predsedstva sodeluje vodja delegacije
skupščine v Zboru republik in pokrajin in vodja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, kadar predsedstvo obravnava zadeve, ki so pomembne za delo delegacije oziroma delegatov v zborih
Skupščine SFRJ.
10. člen
Pri delu predsedstva sodelujejo funkcionarji v
skupščini, kako>r tudi strokovni delavci služb sekretariata skupščine, za katere to določi, predsedstvo ali
predsednik skupščine, kadar predsedstvo obravnava zadeve z njihovega delovnega področja.
Sej predsedstva se stalno udeležuje tudi sekretar
sekretariata skupščine za informacije.
11. člen
Na sejo predsedstva ali k obravnavi posamezne zadeve so lahko povabljeni predstavniki družbenopolitičnih organizacij v republiki, Gospodarske zbornice Slovenije, samoupravnih organizacij in skupnosa; poleg
teh pa tudi znanstveni, strokovni in javni delavci ter
drugi občani, ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo k temeljitejši proučitvi posameznih vprašanj.
12. člen
Predsedstvo obvešča javnost o svojem delu in o
svojih sklepih in stališčih glede zadev, ki jih je ob
ravnavalo.
Na seje predsedstva so lahko povabljena predstavniki tiska in drugih sredstev javnega obveščanja,
Obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki
tiska in drugih sredstev javnega obveščanja v zvezi
z delom predsedstva opravlja sekretar skupščine za
informacije.
13. člen
Predsedstvo razpravlja in odloča o vprašanjih iz
svoje pristojnosti na sejah.
O pripravi seje predsedstva, kakor tudi o vabljenih
na sejo odloča predsednik skupščine.
Generalni sekretar skupščine pomaga predsedniku
skupščine pri organiziranju in pripravljanju sej predsedstva.
14. člen
Sejo predsedstva skliče predsednik skupščine.
Predsednik skupščine skliče sejo na lastno pobudo.
Pobudo za sklic seje pa lahko dajo tudi član predsedstva, predsednik skupščine samoupravne interesne
skupnosti, kadar gre za zadeve, o katerih skupščina
samoupravne interesne skupnosti enakopravno odloča
s pristojnimi zbori skupščine, vodja delegacije skupščine v Zboru republik in pokrajin in vodja delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. V
pobudi za sklic seje predsedstva morajo biti navedene
zadeve, ki jih je treba na seji obravnavati.
Predsednik skupščine je dolžan sklicati sejo predsedstva, če to zahtevajo najmanj trije člani predsedstva.
15. člen
Vabilo za sejo predsedstva se pošlje vsem članom
predsedstva praviloma 3 dni pred dnevom, ki je določen za sejo.

Predsednik skupščine lahko skliče sejo predsedstva
v nujnih primerih tudi v krajšem roku kot je določen
v prejšnjem odstavku tega člena.
16. člen
Članom predsedstva se z vabilom za sejo in predlogom dnevnega reda pošlje ustrezno gradivo o vprašanjih, ki so predlagana za dnevni red. kot tudi zapisnik
s prejšnje seje, če jim ni bil poslan že prej.
Tistim, ki sodelujejo pri delu predsedstva, se s
predlogom dnevnega reda pošlje gradivo o vprašanjih,
ki so predlagana za dnevni red, tistim, ki so bili povabljeni v zvezi z določenimi točkami dnevnega reda, pa
se z vabilom pošlje gradivo o vprašanju, zaradi katerega so bili povabljeni na sejo.
Gradivo mora na strnjen in jasen način vsebovati
vprašanja, na katera se gradivo nanaša, in obrazložene
predloge sklepov o tistih vprašanjih, o katerih mora
predsedstvo zavzeti stališča.
Za pripravo in zagotovitev gradiva za seje predsedstva skrbi generalni sekretar skupščine.
17. člen
Člani predsedstva so o sejah in o delu teles skupščine obveščeni na podlagi rednih dnevnih informacij
skupščine.
Vsak član predsedstva lahko zahteva tudi dopolnilno obvestilo o vprašanjih z delovnega področja
skupščine.
Za obveščanje članov predsedstva skrbi generalni
sekretar skupščine.
18. člen
Dnevni red seje predsedstva predlaga predsednik
skupščine, določi pa ga predsedstvo na začetku seje.
19 člen
Član predsedstva, vodja delegacije skupščine v Zboru republik in'pokrajin in vodja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ lahko na seji
predsedstva predlagajo, da se določeno vprašanje uvrsti
v dnevni red, pri tem pa morajo obrazložiti svoj predlog. Če je potrebno vprašanje proučiti ali pripraviti
ustezno gradivo, se tako vprašanje uvrsti v dnevni red
ene izmed naslednjih sej predsedstva.
20. člen
Sejo predsedstva vodi predsednik skupščine aH v
njegova odsotnosti podpredsednik skupščine ali čk.n
predsedstva.
21. člen
Predsedstvo skupščine opravlja naloge in zadeve
s svojega delovnega področja na podlagi dogovarjanja,
z zavzemanjem stališč in sprejemanjem sklepov o obravnavanih zadevah.
Za zavzemanje stališč in sprejemanje sklepov na
seji predsedstva je potrebna navzočnost večine članov
predsedstva.
22. člen
Član predsedstva, ki se ne more udeležiti seje predsedstva, lahko sporoči svoje mnenje o zadevah, ki so
na. dnevnem redu seje predsedstva, predsedniku
skupščine ali generalnemu sekretarju, ki o tem so,znanita
predsedstvo.
23. člen
O vsakem vprašanju, ki je na dnevnem redu, začne
predsednik razpravo.
Pred razpravo o posameznem vprašanju da predsednik skupščine praviloma besedo članu predsedstva
ali funkcionarju, ki ie dal pobudo, da se je vprašanje
uvrstilo v dnevni red.

V raapravi predsedstvo zavzema stališča in spre
jema sklepe na podlagi dogovarjanja in končnega soglasja. Sklepe povzame predsednik skupščine.
Za izvrševanje sklepov s sej predsedstva skrbi generatai sekretar skupščine.
Če kak sklep predsedstva ni izvršen, generalni sekretar o tem obvesti predsedstvo na naslednji seji in
pove razloge, zaradi katerih ni bil izvršen.
Predsedstvo lahko določi, da se pomembnejši sklepi
predsedstva objavijo v posebni publikaciji skupščine.
24. člen
Predsednik skupščine sklicuje posvete s člam predsedstva, z drugimi funkcionarji v skupščini, s predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno
odločajo s pristojnimi zbori skupščine in s strokovnimi
delavci služb sekretariata skupščine za obravnavanje
zadev, ki so v zvezi z izvajanjem delovnega programa
skupščine in njenih zborov,
25. člen
Predsedstvo lahko ustanovi delovno skupino, da bi
proučila določeno vprašanje in predlagala rešitve.
26. člen
O delu na seji predsedstva se piše zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o prisotnih na seji, glavne
podatke o delu na seji, zlasti o mnenjih in predlogih,
ki so bili dani na. seji, in o sprejetih stališčih in sklepih
član predsedstva oziroma sodelujoči na seji predsedstva, ki je imel posebno mnehje, lahko zahteva, naj
se bistveni deli tega mnenja vpišejo v zapisnik.
27. člen
Zapisnik se praviloma sestavi takoj po končani seji.
Zapisnik se pošlje vsem članom predsedstva takoj,
najpozneje pa z vabilom na naslednjo sejo.
Zapisnik se pošlje tudi drugim, ki so se udeležili
seje.
Za zapisnik skrbi generalni sekretar skupščine.
28 člen
Član predsedstva ima pravico, da na začetku seje
predsedstva da pripombo k zapisniku.

O utemeljenosti pripomb k zapisniku zavzemajo
člani predsedstva stališča na seji. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpisujeta predsednik oziroma
podpredsednik ali član predsedstva, ki je sejo vodil,
in generalni sekretar skupščine.
29. člen
Predsedstvo lahko sklene, da se sprejeti zapisnik
ah izvleček iz zapisnika pošlje organom in organizacijam, če ga potrebujejo, da se seznanijo s stahšči in
sklepi predsedstva.
Izvlečki iz zapisnika s seje predsedstva se pošljejo
izvršnemu svetu skupščine, lahko pa tudi drugim zainteresiranim organom in organizacijam v republiki.
Izvlečke iz zapisnika s seje- predsedstva podpisuje
generalni sekretar skupščine.
30. člen
O delu na seji predsedstva se vodijo tudi scenografski zapiski, ki se skupaj z zapisnikom in gradivom
s seje hranijo v posebni dokumentaciji o delu predsedstva.
Član predsedstva se ima pravico seznaniti s stenografskimi zapiski s seje predsedstva in zahtevati, da
se v stenografskih zapiskih vpišejo redakcijski popravki njegovega izvajanja.
III. Končna določba
31. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme
predsedstvo skupščine.
Poslovnik o delu predsedstva se objavi v »Poročevalcu« Skupščine SR Slovenije.
Številka: 0201-32/75
Ljubljana, dne 18. decembra 1975
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