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PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah skupščinskih zborov 
29. decembra 1975 sprejela: 

— predlog resolucije o dru- 
žbenoekonomski politiki in 
razvoju v SR Sloveniji ter ne- 
posrednih nalogah v 1. 1976 
(Resolucijo sta sprejela pri- 
stojna Zbor združenega dela 
in Zbor; občin, ki je ob reso- 
luciji sprejel še ugotovitve — 
objavljamo jih v nadaljeva- 
nju; Družbenopolitični zbor 
pa je v postopku sprejema- 
nja resolucije sodeloval tako, 
da je sprejel stališča o te- 
meljnih ciljih in osnovnih raz. 
merjih družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije, ki jih 
vsebuje predlog resolucije — 
ta stališča Družbenopolitične- 
ga zbora objavljamo v nada- 
ljevanju). 

Vsi trije zbori so si določi- 
li svoje periodične delovne 
načrte za obdobje januar— 
marec 1976. 

Vsi trije zbori so sprejeli 
tudi: 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o sodi- 
ščih splošne pristojnosti, z 
osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o ustanovitvi občinskega jav- 
nega tožilstva v Velenju, z os- 
nutkom zakona. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

— predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 
1976; 

— predlog zakona o podalj- 
šanju financiranja občinskih 
proračunov za leto 1975 s 
sredstvi iz vzajemnega preli- 
vanja med občinami; 

— predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1975; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o starostnem zavarovanju 
kmetov; 

— predlog zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Slove- 
niji; 

— predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o prenosu 
sredstev, pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene 
TOZD; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o določitvi stopenj, odbi- 
tih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka 
TOZD za leto 1975; 

— predlog zakona o poseb- 
ni ureditvi revalorizacije do- 
ločenih družbenih sredstev; 

— predlog za izdajo zakona 
o prispevku določenih porab- 
nikov električne energije za 
pokritje primanjkljaja v pro- 
metu z električno energijo, z 
osnutkom zakona; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o davku iz dohodka TOZD; 

— predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk to olajšav za republi- 
ški davek iz dohodika TOZD 
v letu 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako 
na o osnovah ter načinu ob- 
računavanja in plačevanja 
prispevka za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letu 1975; 

— predlog zakona o začas- 
nem financiranju samouprav- 

nih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti v prvem trimesečju 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako 
na o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov 
ter o načinu, po katerem ob- 
čani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo da- 
vek od prometa proizvodov 
in storitev; 

— predlog zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških dav- 
kov in taks; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o stalnih sred- 
stvih SR Slovenije za financi- 
ranje dejavnosti republiške 
konference SZDL Slovenije; 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov z 
osnutkom zakona; 

— predlog odloka o pristo- 
pu k dogovoru republik in 
avtonomnih pokrajin o uskla- 
jevanju davčne politike na 
področju samostojnega oprav- 

ljanja gospodarskih to nego- 
spodarskih dejavnosti z de- 
lovnimi sredstvi v lasti obča- 
nov; 

— predlog odloka o sofinan- 
ciranju programa graditve 
stanovanj za delavce organov 
za notranje zadeve v SR Slo- 
veniji od leta 1976 do 1980; 

— predlog odloka o pristo- 
pu k dogovoru socialističnih 
republik in socialističnih av- 
tonomnih pokrajin o teme- 
ljih politike obračunavanja 
meničnih kreditov ter o tiska- 
nju, prodaji, zamenjavi in iz- 
ločitvi iz uporabe meničnih 
golic enotne izdaje; 

— predlog zakona o davč- 
nih olajšavah in drugih ugod- 
nostih za kupce obveznic fe- 
deracije v letu 1975. 

Zbor združenega dela je na- 
dalje sprejel: 

— predlog zakona o raifeifi- 
kaoiji sporazuma o garanciji 
med ^FRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj. 

Ugotovitve ZO ob predlogu resolucije 

1. Predlog resolucije v veliki meri upošteva stališča Skup. 
ščine SR Slovenije k osnutku resolucije in k osnutku dogo- 
vora o družbenem planu SRS za obdobje 1976 do 1980, dogo- 
vorjene cilje skupne politike ekonomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letu 1976 ter pripombe, predloge in mne- 
nja, vsebovana v poročilih skupščinskih teles, občinskih s,frafo- 
ščin, skupin delegatov in pripombe, predloge in mneflja fi 
razprave na seji zbora. 

2. V predlogu resolucije so pravilno in jasno 23&rtana 
osnovne naloge in cilji našega prihodnjega družbeneg; tU 
gospodarskega razvoja,' tj. da je hiter družbenoekonomski raz. 
voj in večja gospodarska stabilnost, mogoča samo z vse ved- 
jim uveljavljanjem ustavnih pravic in dolžnosti samouprav- 
ljalcev ter na osnovi kvalitetnih razvojnih činiteljev. Realnej- 
šo opredelitev našega razvoja je pogojevala široko zasnovana 
razprava ter zavzeto sodelovanje delovnih ljudi v raznih sa- 
moupravnih oblikah združenega dela, v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, v delegacijah in v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah. Vendar pa je potrebno ugotoviti, da zaradi ne- 
pravočasno izdelanega osnutka resolucije nismo izčrpali vseh 
možnosti za uveljavitev širših delovnih množic pri oblikova- 
nju razvojnih smernic in nalog. Zato je v naslednjem letu po- 
trebno pravočasno izdelati kompleksno oceno izvajanja re- 



solucije za leto 1976, osnutek resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v le- 
tu 1977 ter pravočasno pripraviti družbene dogovore, ki so 
potrebni za realizacijo opredeljene politike. Še posebej nuj- 
no pa je proučiti in pravočasno pripraviti, ves sistem dogo- 
varjanja na področju osebne, splošne in skupne porabe. 

3. Naloge v zvezi z razvojem v prihodnjem letu so iz- 
redno zahtevne, zlasti ob upoštevanju dejstva, da se neka- 
tere bistvene negativne tendence nadaljujejo iz letošnjega le- 
ta. Zato je za uspešno izvajanje dogovorjene razvojne politi- 
ke in tekočih nalog potrebna stalna, odločna in zlasti odgo- 
vorna akcija vseh dejavnikov družbenega razvoja od temelj- 
nih organizacij združenega dela, njihovih asociacij, krajevnih 
skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, Gospodarske zbor- 
nice SiR Slovenije to drugih asociacij ter družbenopolitičnih 
faktorjev. 

Zelo pomembna naloga je kontinuirano spremljanje reali- 
zacije v resoluciji zastavljenih nalog in smernic družbenoeko 
nomskega razvoja. Samo ob pravočasnem ugotavljanju more- 
bitnih odstopkov na posameznih področjih, bo mogoče pra- 
vočasno sprejeti dodatne ukrepe za preusmeritev negativnih 
gibanj. 

4. Za optimalno učinkovitost konkretnega dela ter uspeš- 
nejše vključevanje vseh nosilcev planiranja v napore za ures- 
ničevanje nalog, kakršne predvideva resolucija, morajo nepo- 
sredno odgovorni pristojni republiški upravni organi, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in upravljalci poslovnih bank ta- 
koj pristopiti k izdelavi učinkovitih sistemskih in drugih eko- 
nomskih ukrepov. Samo tako bo omogočeno, da bodo vsi 
nosilci družbenega planiranja pri pripravi svojih planov in 
razvojnih programov ter pri izvajanju konkretne vsakoletne 
poslovne politike imeli jasnejšo orientacijo ter se v tem z 
vso odgovornostjo vključevali v realizacijo skupno dogovorje- 
nih nalog. 

5. Odgovorni dejavniki morajo v skladu z roki, ki so do- 
ločeni v resoluciji, pripraviti in sprejeti družbene dogovore 
in samoupravne sporazume, saj bodo le na ta način omogo- 
čili združenemu delu čim uspešnejše prilagajanje ter s tem 
dosego z resolucijo dogovorjenih ciljev. 

Stališča DPZ do predloga resolucije 

Družbenopolitični zbor je na svoji seji, dne 29. decem- 
bra 1975, sprejel na podlagi 345. člena SR Slovenije in 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednja 

STALIŠČA 
k predlogu resolucije o družbenoekonomski politiki in 

razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1976 

1. V času razprave o osnutku resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenje ter neposrednih na- 
logah v letu 1976, se je vse do oblikovanja sedanjega predlo- 
ga resolucije nadaljevala široka in zavzeta razprava o osnov- 
nih smereh našega bodočega družbenega in gospodarskega 
razvoja. Zavzeto sodelovanje delovnih ljudi v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, v vseh samoupravnih oblikah zdru 
ževanja dela in sredstev, v samoupravnih interesnih skupno, 
stih, v delegacijah in družbenopolitičnih skupnostih občin in 
še posebej v družbenopolitičnih organizacijah je prispevalo k 
jasnejšim in stvarnejšim ocenam dosedanjega razvoja, kar 
omogoča določnejše in realnejše usmerjanje našega prihod- 
njega družbenega in gospodarskega razvoja. V razpravi o re- 
soluciji pa še vedno nismo izkoristili vseh možnosti, da bi 
pri oblikovanju predloga resolucije sodeloval še večji krog 
ljudi. V času priprav predlogla resolucije so se srečevale ob- 
jektivne možnosti z dokaj zahtevnimi željami po napredku v 
vseh družbenih področjih. Strokovne ocene in strokovne ar- 
gumentirane objektivne možnosti so bile predmet razprav v 
smislu preverjanja, dopolnjevanja oziroma spreminjanja po- 
litične skladnosti in družbenoekonomske realnosti postavlje- 
nih ciljev in nalog. Pri tem so se izoblikovali in razčistili 
enotni pogledi na to, da je hiter družbenoekonomski razvoj 
in večja gospodarska stabilnost, ki je obenem tudi pogoj po- 
litične stabilnosti in resničnega uveljavljanja samoupravlja- 
nja, mogoč samo z vse večjim uveljavljanjem ustavnih pra- 

vic in dolžnosti ter odgovornosti samoupravljalcev ter na os- 
novi kvalitetnih razvojnih dejavnikov, ki bodo pripeljali k 
večji produktivnosti kot skupnem kazalcu uspešnega gospo- 
darjenja. Uveljavilo se je enotno prepričanje, da je v prihod- 
njem letu tudi ob pospešenem uresničevanju osnovnih raz- 
vojnih nalog iz resolucije na vseh ravneh in pri vseh nosil- 
cih družbenih dejavnosti in porabe družbenih sredstev, nujna 
kar največja stvarnost, racionalnost in varčevanje. 

V razpravi na seji zbora je bilo ugotovljeno, da so se po- 
bude, pripombe in predlogi iz široke in vsestranske razprave 
v temeljnih samoupravnih skupnostih, v skupščinah občin, 
zlasti pa pobude in pripombe oziroma predloge in razprave 
v zborih Skupščine SRS v veliki meri uveljavili in so obseženi 
v tekstu predloženega predloga resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih na 
logah v letu 1976. Zato je zbor mnenja, da predlagano bese- 
dilo predloga resolucije ustreza tako glede ocene dosedanje- 
ga razvoja, kakor tudi glede temeljnih ciljev osnovnih raz- 
merij v prihodnjem letu. Zbor meni, da bi bilo vendarle mo- 
goče predlog resolucije dopolniti s predlogi, ki bi prispevali 
k takšnim izboljšavam, da bo jasneje opredeljena osnovna 
razvojna usmerjenost in da bodo ustrezneje opredeljeni glav- 
ni nosilci nadaljnjega družbenega razvoja, s tem v zvezi pa 
tudi njihove konkretnejše zadolžitve. 

2. Vse dosedanje izkušnje kažejo, da je za uresničeva- 
nje zastavljenih ciljev in nalog nujna stalna prisotnost zavest, 
ne in odločne družbenopolitične dejavnosti, ki pomeni uve. 
ljavljanje zavestnega zavzemanja delovnih ljudi za uresniče- 
vanje zastavljenih razvojnih ciljev in nalog in s tem neob- 
hodno podporo neposrednim izvajalcem teh konkretnih na- 
log. Zaradi optimalne učinkovitosti konkretnega dela in za- 
vestne družbenopolitične dejavnosti pa je nujno, da vsi no- 
silci družbenega razvoja od temeljnih organizacij združene- 
ga dela preko vseh oblik združevanja v gospodarstvu, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in druž- 
benopolitični! skupnosti pripravijo že v začetku leta takšne 
konkretne programe za svoje delovanje, ki pomenijo kar naj- 
uspešnejše vključevanje v napore za uresničevanje nalog in 
družbenoekonomskih odnosov kakršne predvideva resolucija. 

Takšni konkretni delovni programi omogočajo, da posa- 
mezna delovna področja tvomo prevzamejo naloge, ki jih ob- 
sega resolucija. Skupno z ustrezno politično aktivnostjo je to 
uspešna pot ne le glede izvrševanja konkretnih ekonomskih 
in drugih nalog, ampak tudi organska osnova nadaljnjega raz- 
voja našega političnega in ekonomskega sistema ter pod- 
laga za nadaljnji razvoj samoupravnih socialističnih odnosov. 
Konkretne zadolžitve in zavestno zavzemanje za takšno raz- 
vojno politiko, ki bi se uveljavila že v samem začetku veljav- 
nosti resolucije, je lahko največje jamstvo za stabilen druž- 
beni razvoj, obenem pa tudi uspešna pot za uveljavljanje sa- 
moupravnega planiranja. 

3. Naloge v zvezi z razvojem v prihodnjem letu so izred- 
no zahtevne, zlasti še ob upoštevanju dejstva, da se neka- 
tere negativne tendence prenašajo iz letošnjega leta. Znano 
je, da nekaj osnovnih družbeno ekonomskih nalog letošnjega 
leta ni izpolnjenih, kar samo še bolj zaostruje težaven polo- 
žaj na prehodu v novo plansko gospodarsko obdobje. Zato 
je toliko bolj potrebno in opravičljivo že ob sprejemu reso- 
lucje za prihodnje leto opozoriti na nekaj, sicer splošnih 
vrednot našega socialističnega sistema, ki bodo tudi vse pri- 
hodnje leto predstavljale zelo pomembna izhodišča in obe- 
nem najboljšo osnovo za uspešno razreševanje aktualnih vpra- 
šanj družbenega razvoja. To je obseženo predvsem v znanih 
političnih dokumentih in sklepih, prisotno pa je tudi v be- 
sedilu resolucije. Pri tem je predvsem pomembno, da bo pri- 
sotno v vsakodnevni politični in ekonomski praksi. Še pose- 
bej bi bilo potrebno poudariti naslednje: 

— osnovno jamstvo za to, da bodo uresničeni cilji in na- 
loge resolucije, je vsekakor v neposredni prizadevnosti in 
angažiranosti neposrednih proizvajalcev gospodarskih in vseh 
drugih družbenih dobrin. Uveljavili se bodo toliko bolj, ko- 
likor bolj se bodo krepile njihove ustavne samoupravne pra- 
vice in dolžnosti, ki vodijo k zavestnemu angažiranju za skup- 
ne družbene in posamezne interese. Razumljivo je, da je za 
uspešem nadaljnji družbenoekonomski razvoj predpogoj na- 
daljnji razvoj socialističnega samoupravljanja. 

V planiranju prihodnjega razvoja se je skozi razprave v 
politični in delegatski bazi, bolj kot v preteklem obdobju, 
uveljavljal neposreden interes in vpliv osnovnih nosilcev 

a 



družbenega razvoja (delavcev v gospodarstvu in družbenih de- 
javnostih), vendar je razumljivo, da niti v planiranju niti v 
gospodarski praksi in družbenih odnosih še niso prišli do- 
volj do izraza tisti elementi samoupravnega političnega in go- 
spodarskega sistema, ki bi resnično pomenili, da delovni lju- 
dje odločajo o vseh vprašanjih celotne družbene reproduk- 
cije. Zato bodo eden glavnih prispevkov pri uresničevanju 
začrtanega ekonomskega razvoja prizadevanja in ukrepi eko- 
nomske politike, ki so pomembni za razvoj in oblikovanje 
samoupravnih odnosov v družbi. Ker je jasno, da je uveljav- 
ljanje samoupravnih pravic in obveznosti eden glavnih po- 
gojev učinkovitosti našega prihodnjega razvoja, je nujno na- 
prej razvijati in utrjevati vse oblike samoupravnega organi- 
ziranja delovnih ljudi. Predvsem gre tu za ustavno vlogo in 
položaj temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skup 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti v družbenih dejav- 
nostih in v gospodarstvu. V tem smislu je prihodnje leto po- 
sebno pomembno zato, ker bodo skladno z ustavnimi določ- 
bami pripravljeni ustrezni predpisi, ki pomenijo oblikovanje 
družbenopolitičnega sistema na ustavnih osnovah in konkreti- 
ziranje vprašanj v zvezi z uveljavljanjem samoupravljanja. 
Pripravljene bodo tudi ustrezne sistemske rešitve v gospo- 
darstvu, ki bodo omogočile, da se bodo dogovorjena načela 
tega sistema uveljavljala pravočasno in učinkovito. 

— Polna podpora velja tisti naravnanosti v resoluciji, ki 
povezuje uspešnost družbenoekonomskega razvoja v prihod- 
njem letu s kvalitetnimi nosilci tega razvoja. Najpomembnej- 
ši kazalec kvalitetnega razvoja je večja družbena produktiv- 
nost v najširšem smislu. K večji produktivnosti v različnih 
produkcijskih in delovnih razmerah vodijo različni razvojni 
dejavniki. Zato poziv k večji produktivnosti ne sme biti po- 
splošen in deklarativen. Vsi subjekti družbenega razvoja mo- 
rajo namreč na svojem delovnem področju in v svojem inte- 
resu konkretno ugotoviti kaj morajo storiti, da bo njihov 
razvoj slonel na kvalitetnih razvojnih faktorjih. 

V predlogu resolucije je mogoče manj, kot je potrebno, 
poudarjeno varčevanje, kot eden od pomembnih kvalitetnih 
razvojnih faktorjev v vseh dejavnostih tako gospodarskih kot 
negospodarskih. Varčevanju je tudi sicer večkrat pripisan pre- 
več enostranski pomen in poudarek, kar se ne povezuje do- 
volj s produktivnostjo dela, z racionalno organizacijo dela, 
z racionalnim zaposlovanjem novih delavcev, z boljšo in ra- 
cionalno izrabo časa in materiala in s tem zmanjševanjem 
stroškov proizvodnje. 

V razpravah o resoluciji in spremljajočih družbenih do- 
govorih in samoupravnih sporazumih za leto 1976 so bila po- 
nekod enostransko poudarjena stališča in zahteva za uvelja- 
vljanje čimvečjega varčevanja, predvsem na področju družbe- 
nih dejavnosti, to je na področju skupne in na području 
splošne porabe. Ob tem zbor meni, da je aktualno opozori- 
ti na nujnost, da velja načelo čimvečjega varčevanja, zlasti v 
prihodnjem letu, glede uporabe celotnega družbenega proiz- 
voda tudi v gospodarstvu. Poleg tega je letošnja razprava po- 
kazala, da se družbene dejavnosti še vedno preveč tretirajo 
predvsem kot potrošnik družbenih sredstev in manj kot po- 
memben dejavnik celotnega družbenega razvoja in družbene 
produktivnosti dela. Z družbenimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi, ki bodo uresničevali delitvena razmerja iz 
resoluoije je treba zagotoviti, da bo odločanje v samouprav- 
nih interesnih skupnostih bolj kot doslej usklajeno z ustav- 
nim določilom o svobodni menjavi dela in da bodo pra- 
vočasno sklenjeni. 

Varčevanje bo doseglo svoj namen in svojo veljavo pred- 
vsem pod vplivom neposrednih proizvajalcev, ki so obenem 
zavestni razpolagalci z dohodkom, ker vsaka odtujitev sred. 
stev slabi odnos do varčevanja. Posebej je bil podčrtan nu- 
jen boljšd odnos do varčevanja pri najmočneje zastopani ka- 
tegoriji v celotnem dohodku, to je pri stroških. 

V zvezi z izkušnjami doma in drugje je lahko zelo po- 
membno vprašanje varčevanja v zvezi z uporabo materiala 
iz uvoza in izkoriščanje odpadnih materialnih surovin, ki 
lahko pomeni velik prispevek pri boljši oskrbljenosti naše 
industrije. 

Vprašanje uveljavljanja kvalitetnih razvojnih faktorjev je 
tafco pomemben političen in ekonomski problem, ki naroča 
ustrezno konkretizacijo v resoluciji obsežne splošne naravna- 
nosti na kvalitetne nosilce. 

V razpravi o osnutku resolucije je bilo večkrat in z do- 
volj ostrine omenjeno vprašanje mesta in vloge solidarnosti 
v našem družbenem sistemu. Pri tem je prevladovalo stališče, 
da je solidarnost vrednota, ki je nerazdružno zvezana s sa- 
moupravljanjem in z izgradnjo socialističnega družbenega re- 
da. Pri tem je bila pod pojmom solidarnosti razumljena nje- 
na družbenopolitična in družbenoekonomska vsebina, vsaj 
toliko kot njena socialna stran. Zato bo potrebno intenzivno 
proučiti vprašanja v zvezi s tem ter omogočiti neposreden 
vpliv zainteresiranih dejavnikov, zlasti v besedilu srednjeroč- 
nega plana, kjer bo potrebno razjasniti in pravilno oprede- 
liti solidarnosne akcije v gospodarstvu (manj razviti, objek- 
tivno nastale izgube, kompenzacija v zvezi z depresivnimi ce- 
nami proizvodov najširše porabe) in na področju družbenih 
dejavnosti, kjer se svobodna menjava lahko v celoti uveljavi 
samo ob istočasnem uveljavljanju solidarnostnega pokriva- 
nja stroškov, na področju splošne porabe, kjer je po soli- 
darnostnem principu nujno zagotoviti ustavno zagotovljene 
pravice občanov. V tem najširšem pomenu besede solidar- 
nostnega združevanja sredstev in dela se bodo morali uve- 
ljaviti zlasti družbeni dogovori in samoupravni sporazumi. 
To bo resnično uveljavljanje svobodne menjave dela in 
sredstev ter solidarnosti delavskega razreda. 

V razpravi je bilo posebej opozorjeno na to, da je po- 
trebno pravočasno sprejeti spremljajoče dokumente in druž- 
bene dogovore ter samoupravne sporazume, če hočemo, da 
bo lahko združeno delo pravočasno seznanjeno s pogoji go- 
spodarjenja v prihodnjem letu in na ta način uspešno ures- 
ničevalo v resoluciji zastavljene cilje. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ 

IN DELEGATOV  

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 29. 12. 1975 

Revalorizacija programov SIS 
Delegat za kmetijsko de- 

javnost 5. okoliša (s sede- 
žem v Murski Soboti) Karel 
Franko je vprašal, zakaj se 
za 1. 1975 ne pri2mava reva- 
lorizacija dohodkov in izdat- 
kov zdravstvenih skupnosti 
na manj razvitih območjih, 
ter ali bo položaj teh ob 
močij, ki je — glede na to, 
da se jim hitreje povečuje 
število zaposlenih — speci- 
fičen, upoštevan pri družbe- 
nem dogovarjanju o skupni 
porabi za 1. 1976. 

Republiški podsekretar v 
Republiškem komiteju za 
zdravstvo in socialno var- 
stvo dr. Dominik Komadina 
je posredoval naslednji od- 
govor: »Družbeni dogovor, o 
razporejanju dohodka, oseb- 
nih dohodkov in nekaterih 
drugih osebnih prejemkov 
ter gibanju, obsegu in struk- 
turi skupne porabe v 1. 1975 
določa, da je zaradi ohra- 
nitve realne ravni skupne po- 
rabe možno izvesti revalo- 
rizacijo sredstev v posamez- 
nih samoupravnih interesnih 
skupnostih, če bodo to zah- 

tevala drugačna gospodarska 
gibanja od načrtovanih, ven- 
dar tako, da bodo tudi po 
revalorizaciji ohranjena raz- 
merja v delitvi družbenega 
proizvoda, kot jih določa re- 
solucija. 

Resolucija o družbenoeko- 
nomski politiki in raavoju 
SR Slovenije ter neposred- 
nih nalogah v 1. 1975 pred- 
videva rast družbenega ozi- 
roma bruto dohodka gospo- 
darstva nominalno za 31 od- 
stotkov na.d doseženim v 1. 
1974, kar pomeni, da bi bili 
pogoji za pozitivno fevalori- 
zacijo programov samouprav- 
nih interesnih skupnosti do- 
seženi po prekoračitvi zgoraj 
navedenega odstotka. Ker se 
na osnovi dosedanjih rezul- 
tatov ocenjuje, da načrtova- 
na rast bruto dohodka v 1. 
1975 ne bo presegla 27 od- 
stotkov, pogoji za pozitivno 
revalorizacijo torej ne bodo 
nastopili. 

V osnutku družbenega do- 
govora o razporejanju do- 
hodka v 1. 1976 podpisniki 
tega dogovora niso zanema- 
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rili vprašanja razvoja v manj 
razvitih in obmejnih obči- 
nah. Vsa področja skupne 
porabe opredeljujejo v osnut- 
ku besedila dogovora priori- 
teto razvoja in solidarnostna 
sredstva, naloga in dolžnost 

Delegat za kmetijsko dejav- 
nost 4. okoliša (s sedežem v 
RadJjaih ob Dravi), Martin 
Kresnik je zastavil delegatsko 
vprašanje v zvetzi z obdavče- 
njem lastnikov malih kmetij, 
katerim je kmetovanje sekun. 
dama dejavnost. Navedel je, 
da je v občini Radlje ob Dra- 
vi skoraj 50 odstotkov kme- 
tij manjših od 3 ha_ Njihovi 
lastniki so večinoma v delov- 
nem razmerju. Ker morajo 
plačevati večje davke od kme- 
tijstva kot kmetje, ki se uk- 
varjajo izključno s kmetij- 
sitvom, vse več teh občanov 
zahteva od kmetijske zemlji 
ške skupnosti, da jim prizna 
status kmeta. Delegat Kres- 
nik pripominja, da spričo. ši- 
roke zakonske opredelitve sta- 
tusa kmeta lahko skoraj vsak- 
do tak status uveljavi, kar 
ima za posledico prikrajšanje 
sredstev občinskega proraču- 
na. Delegat v svojem vpraša- 
nju izraža mnenje kmetov, da 
naj tista, ki izkorišča kmetij- 
sko zemljišče in gozd, plaču- 

samoupravnih interesnih, 
skupnosti manj razvitih in 
obmejnih območij pa je, da 
se ob tem aktivno vključijo 
v proces družbenega dogo- 
varjanja in samoupravnega 
sporazumevanj a«. 

je vsaj prispevek za starostno 
zavarovanje kmetov. 

Članica Izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za fi- 
nance Milica Ozbič je odgo- 
vorila: »Davek od kmetijstva 
plačujejo vsi lastniki oziro- 
ma uživalci kmetijskih zem- 
ljišč. Poleg tega pa kmetje, 
ki so zdravstveno zavarovani 
kot kmetje, plačujejo še pri- 
spevek za zdravstveno zava- 
rovanje kmetov in praviloma 
tudi prispevek za starostno 
zavarovanje kmetov. Ob taki 
ureditvi bi torej kmetje, ki 
so zdravstveno in pokojnin, 
sko zavarovani iz drugega na 
slova, to je kot delavca v 
združenem delu, iz naslova 
samostojne poklicne dejavno- 
sti ali kakšnega drugega na- 
slova, od dohodka iz kmetij- 
ske dejavnosti plačevali nižje 
skupne obveznosti kot kmet- 
je, katerim je kmetovanje 
edina dejavnost. Da bi se te- 
mu izognili, je z davčno za- 
konodajo uveljavljena rešitev, 
da tisti kmetovalci, ki niso 

zdravstveno zavarovani kot 
kmetje, plačujejo višji davek 
od kmetijstva, kar ima značaj 
kompenzacijske davščine, ka- 
tera naj v določenem obsegu 
nadomesti izpad prispevka za 
zdravstveno oziroma starost 
no zavarovanje in kot taka 
do neke mere izenači skupne 
obveznosti kmetov z obvez- 
nostmi kmetov-delavcev. Ta 
zvišana obveznost znaša v ob- 
činah praviloma 24 odstotkov 
od katastrskega dohodka in 
dohodka iz gozda, ponekod 
tudi več. 

Iz navedenega izhaja, da na 
višino obdavčitve ne vpliva 
vprašanje, ali je lastniku ze- 
mljišča priznan status kmeta 
ali ne, odločilno za to, ali bo 
plačeval povišani davek ali 
ne, je le vprašanie, ali plaču- 
je tudi prispevek za zdrav- 
stveno zavarovanje oziroma 
ali je zdravstveno zavarovan 
kot kmet. Ni torej razloga, 
da bi kmetovalci zato, da bi 
se izognili višji obdavčitvi, te- 
žili k širšemu uveljavljanju 
statusa kmeta, prav tako tudi 
ni razloga, da bi obseg uve- 
ljavljanja tega statusa vplival 
na dotok proračunskih dohod, 
kov. 

V • kolikor pa je delegat v 
svojem vprašanju imel mor- 
da v mislih davek od premo- 
ženja, ki se plačuie na posest 
gozdov, pripominjamo, da ta 
davek resda plačujejo le ob- 
čani, ki nimajo statusa kme- 

ta m ki posedujejo nad 0,50 
ha gozda in pod pogojem, da 
presegajo določen dohodkovni 
cenzus. Ta davščina pa je le 
prehodnega značaja in bo av- 
tomatično odpadla po prete- 
ku roka, v katerem morajo 
ti občani obseg gozdnih zem- 
ljišč uskladiti z dopustnim 
obsegom v smislu zakona o 
kmetijskih zemljiščih. 

V zvezi z mnenjem delega- 
ta, naj bi vsakdo, ki uporab- 
lja kmetijsko zemljišče ali 
gozd, od tega plačeval pri- 
spevek za starostno zavarova- 
nje kmetov, pripominjamo, 
da bo o tem zavzeta končna 
odločitev v drugi fazi izpopol- 
njevanja sistema starostnega 
zavarovanja kmetov, ko bo- 
mo reševali vprašanje razši- 
ritve kroga zavarovancev, 
hkrati pa bo treba ponovno 
preučiti višino že omenjenega 
kompenzacijskega davka. 

Z zakonom o starostnem 
zavarovanju kmetov, ki je bil 
danes sprejet, je določeno, da 
vsi delavci prek prispevka iz 
dohodka TOZD solidarno pri 
snsvaio za starostno zavarova- 
nje kmetov — torej je s tem 
odpadel tudi del nomislekov, 
ki so izraženi v delegatskem 
vprašanju.« 

Odgovori na druga delegat- 
ska vprašanja, ki so bili po- 
dani na sejah skupščinskih 
zborov 29. 12. 1975. bodo ob- 
javljeni v naslednji številki 
»Porčevalca«. 

Obdavčenje »čistih kmetov« 
in kmetov-delavcev 

h 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOZIL: 

— USTAVO SR Slovenije s ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 
žarščini: 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Čeme: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

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; 
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/z Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

S SKUPNIMI MOČMI URESNIČITI CILJE RAZVOJA 

V L.1976 

Živahnejšo gospodarsko dejavnost doseči s povečanjem izvoza, racionalnim 
nadomeščanjem uvoza in spodbujanjem takšnega domačega povpraševanja, 
ki bo temeljilo na proizvodnji, opirajoči se na domače preskrbovalne vire 
Nadaljeval se bo proces samoupravnega združevanja in povezovanja organizacij 
združenega dela 
Rast splošne in skupne porabe v 1.1976 mora biti počasnejša od rasti družbenega 
proizvoda 
Področja skupnega pomena: proizvodnja energije, surovin, hrane, nadomeščanje 
uvoza, izvozno usmerjene dejavnosti, promet in turistično gospodarstvo 

Po zelo intenzivnem delu 
na usklajevanju stališč do 
pripomb in predlogov, ki so 
jih dale skupščine republik 
in pokrajin k Osnutku reso- 
lucije o skupni politiki eko- 
nomskega m socialnega raz- 
voja Jugoslavije v letu 1976 
(AS 261), je Zbor republik 
in pokrajin sprejel Resoluci- 
jo, za katero so se izrekle vse 
delegacije republik in pokra- 

STOPNJA 
GOSPODARSKE RASTI 
— 5,5 ODSTOTKA 

Kot je znano, je o osnovnih 
ciljih in smereh politike raz- 
voja v letu 1976 tekla živah- 
na razprava. Tako se je med 
drugim razpravljalo o tempu 
in strukturi gospodarske ra- 
sti. V končnem besedilu Re- 
solucije je ocenjeno, da bo v 

RESOLUCIJA O SKUPNI POLITIKI 
EKONOMSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 
JUGOSLAVIJE V L. 1976 — K AS 261 

jin. Tako je uspešno končano 
veliko in odgovorno politično 
dejanje v delegatski skupšči- 
ni. 

Ker smo v glasilu Skupšči- 
ne SFRJ prikazali vse faze 
dela na tem dokumentu ter 
vsebino osnovnih pripomb k 
besedilu Osnutka resolucije, v 
tej številki glasila opozarja- 
mo ie na najvažnejše spre- 
membe besedila Resolucije, 
ki so sad konstruktivnega us- 
klajevanja stališč delegacij re 
publik in pokrajin. 

letu 1976 dosežena približno 
5,5-odstotna rast družbenega 
proizvoda vsega gospodar 
stva. Zavzeto je bilo stališče, 
da je treba dinamiziranje go- 
spodarske aktivnosti doseči s 
povečanjem racionalnega iz- 
voza in z racionalnim nado- 
meščanjem uvoza ter s spod- 
bujanjem tistega domačega 
povpraševanja, lei se ga zado 
voljuje predvsem s proizvod- 
njo, oprto na domače oskrbo- 
valne vire. Posebej je poudar 
jeno, da je treba z ustrezni- 

mi vzporednimi ukrepi tako 
glede izrvoza kot uvoza pre- 
prečiti, da bi se še nadalje 
poslabševal položaj države v 
zunanjetrgovinski menjavi. 

V Osnutku resolucije je bil 
govor o tem, da bi si bilo v 
primeru ugodnejšega razvoja 
mednarodnih ekonomskih od- 
nosov treba prizadevati za vi- 
šjo stopnjo rasti od predvide- 
ne (če bi se položaj poslab- 
šal, bi lahko šli na ni^jo 
stopnjo, vendar ne nižjo od 
tiste, ki zagotavlja nemoten 
potek družbene reprodukci- 
je). To stališče je ostalo tudi 
v končnem besedilu, izločene 
pa so konkretne minimalne 
stopnje rasti družbenega pro- 
izvoda vsega gospodarstva 
industrijske proizvodnje, uvo- 
za itn. 

Namesto kvantitativnih ka 
zalcev je v Resoluciji rečeno 
da bo v primeru neugodnih 
gibanj Zvezni izvršni svet ta 
koj ustrezno ukrepal in pred 
lagal Skupščini SFRJ polreh 
ne ukrepe po hitrem postori 
ku. Za ta namen morajo tud* 
vse organizacije združenega 
dela m družbenopolitične situ 
pnosti predvideti takšno mos 
nost in storiti ustrezne ukre- 
pe. 

V tisti del Resolucije, ki .!• 
posvečen ciljem in smerem 
politike razvoja, je vnesena 
posebna točka, s katero je 
določeno, da je hitrejši ras. 
voj gospodarsko manj razvi- 
tih socialističnih republik in 
SAP Kosova prednostna nalo- 
ga teh republik in SAP Ko- 
sova, obenem pa najširšega 
pomena za vso državo. Zato 
se bo v naslednjem letu z uk- 
repi ekonomske politike pri- 
zadevalo za ustvarjanje pogo- 
jev, s katerimi bi pospešili 
preseganje sedanjih razlik ▼ 
ravni razvitosti. 

USTAVNA 
PREOBRAZBA 
ZDRUŽENEGA DELA 

Ker je bilo v predhodnih 
razpravah opozorjeno, da 
mora biti Resolucija bolj do- 
ločna glede nadaljnje ustav- 
ne preobrazbe združenega de- 
la, je v njeno končno besedi- 
lo vnesena nova točka, s ka- 
tero je določeno, da se bo v 
naslednjem letu nadaljevalo 
usklajevanje družbenoeko- 
nomskega sistema z Ustavo 
in s samoorganiziranjem zdru- 
ženega dela. V tej smeri se 



bo nadaljeval proces samo- 
upravnega združevanja in po- 
vezovanja organizacij združe- 
nega dela. 

Pospešil se bo proces zdru-' 
ževanja soodvisnih proizvod- 
no-prometnih celot ter nada- 
ljevalo organiziranje samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
na področju materialne pro- 
izvodnje. 

Nadaljevalo se bo tudi or- 
ganiziranje družbenih dejav- 
nosti v smeri spreminjanja 
odnosov v njih, tj. njihovega 
prilagajanja načelom pro- 
ste menjave dela in uresniče- 
vanja ustreznega vpliva zdru- 
ženega dela na njihov razvoj. 

Pospešil se bo postopek iz- 
dajanja zakonov s področ- 
ja združenega dela, tako da 
jih je pričakovati v prvem 
polletju 1976. Ob koncu je bi. 
lo navedeno, da bo združeno 
delo naslednje leto, glede na 
stopnjo svoje organiziranosti, 
vse bolj samoupravno urejalo 
svoje medsebojne odnose v 
reprodukciji (v skladu z Us- 
tavo in zakoni o gospodar- 
skem sistemu), s čemer se 
bo zmanjšala potreba po ure- • 
janju teh odnosov s strani 
države. 

UVOZ ODVISEN 
OD IZVOZA 

Kar zadeva zunanjetrgovin- 
sko menjavo je sprejeto sta- 
lišče, da se izvoz blaga in sto- 
ritev načrtuje po približni 
stopnji 6,5 odstotka, v tem 
povečanje Izvoza blaga za pri- 
bližno 6 odstotkov. Ce bi se 
uresničila takšna rast izvoza, 
bi se lahko uvoz blaga pove- 
čal za največ 3 odstotke (uvoz 
reprodukcijskega materiala bi 
rasel za okrog 3,5 odstotka, 
uvoz opreme pa bi upadel za 
okrog 8,5 odstotka), tj. v ob- 
segu, ki bo izhajal iz objek- 
tivnih potreb in možnosti, 
določenih s selektivno politi- 
ko uvoza. 

Upoštevajoč stališče, da se 
uvoza ne določa vnaprej, mar. 
več med letom ( na podlagi 
ustvarjenih izvoznih možno- 
sti), Resolucija poudarja, da 
bodo načrti uvoza v prvem 
trimesečju 1976 izhajali iz- 
ključno iz plačilno bilančnih 
možnosti države, med letom 
pa se bo usklajevala z dose- 
ženimi izvoznimi učinki. Pri 
izvajanju politike časovnega 
usklajevanja proporcev uivo- 
za in izvoza se bodo upošte- 
vala normalna sezonska in 
druga odstopanja pri izvozu 
in uvozu določenega blaga. 

DOMAČA PORABA 
KOT SPODBUDA 
GOSPODARSKI RASTI 

V tisto , poglavje Resolucije, 
ki govori o pospešitvi gospo- 
darske rasti s spodbujanjem 
domače porabe, je vneseno 
več popravkov, da bi bili na- 
tančneje določeni načini za 
doseganje tega namena. Tako 
je določeno, da bo novi druž- 
beni dogovor o agroindustrij- 
skem kompleksu sprejet naj- 
kasneje do junija letos. Bolj 
je poudarjeno, da je treba v 
skladu z Ustavo konkretno 
ukrepati za hitrejše spodbu- 
janje samoupravnega in pro- 
izvodnega organiziranja ter 
združevanja kmetov. 

Glede politike potrošniških 
kreditov je zavzeto stališče, 
da mora biti selektivna in 
prožna. Takšno politiko mora 
uresničevati Zvezni izvršni 
svet ob sodelovanju z republi. 
kami in pokrajinama. 

Do konca prvega trimeseč- 
ja 1976 mora biti sklenjen 
sporazum med federacijo, re- 
publikami in pokrajinama o 
ekonomskih in drugih ukre- 
pih, s katerimi se bo železni- 
ci zagotovilo normalne pogo- 
je poslovanja. 

Podobni ukrepi bodo stor- 
jeni glede pospeševanja no- 
tranjega letalskega prometa 
in glede boljše izrabe morske- 
ga in rečnega brodovja. 

POČASNEJŠA RAST 
SPLOŠNE IN SKUPNE 
PORABE 

Določanje stopnje rasti 
splošne in skupne porabe je 
izzvalo zelo živahne razpra- 
ve. Končno je sprejeto stali- 
šče, da se mora v letu 1976 
zmanjšati delež splošne in 
skupne porabe v družbenem 
proizvodu celotnega gospodar- 
stva, tj. da mora njun delež 
rasti počasneje od rasti dru- 
žbenega proizvoda. 

Na podlagi takšnega stali- 
šča o gibanju splošne in sku- 
pne porabe je podrobno ob- 
delan in precej spremenjen 
tisti del Resolucije, v kate- 
rem je govor o krepitvi re- 
produktivne sposobnosti go- 
spodarstva. Tako je bilo za- 
vzeto stališče, da morajo re- 
publike in pokrajini s svoji- 
mi ukrepi zagotoviti, da bodo 
dohodki splošne in skupne 
porabe v letu 1976 lahko gle- 
de na dogovorjeno raven do- 
hodkov iz leta 1975 v globalu 
nominalno rasli največ do ra- 
vni, ki jo republike in pokra- 
jini načrtujejo za realno rast 
družbenega proizvoda, pove- 

čane za prenešeno raven cen 
iz leta 1975 za vso Jugoslavi- 
jo. 

Talko določena raven sred- 
stev za splošno in skupno po- 
rabo se lahko . zveča do 60 od- 
stotkov razlike med prenešeno 
ravnijo cen iz leta 1975 in do- 
seženo rastjo cen v letu 1976 
za vso Jugoslavijo. Omogoče- 
no je tudi, da se v okviru ta- 
ko določene globalne ravni 

, omenjenih sredstev pride do 
diferencirane rasti sredstev 
posameznih uporabnikov. 

Do 31. januarja letos bodo 
izvršni sveti republik in po- 
krajin sklenili dogovor o ure- 
sničevanju politike financira- 
nja splošnih in skupnih druž- 
benih potreb v letu 1.976. 

V Resoluciji je posebej po- 
udarjeno, da se omejitev ra- 
sti sredstev za splošno in 
skupno porabo ne nanaša na 
sredstva za financiranje dru- 
žbenih dejavnosti od strani 
občanov, na sredstva stano- 
vanjskega prispevka, na. pri- 
spevke in sredstva, ki so na- 

- menjena za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za ra- 
zvojne programe splošne ljud- 
ske obrambe, za solidarno od- 
pravljanje posledic elementar. 
nih nesreč, za solidarnostna 
mednarodni ravni itn. 

POLITIKA CEN 

Omenimo še naslednje do- 
polnitve Osnutka resolucije: 
do konca januarja bo skle- 
njen dogovor Zveznega izvrš- 
nega sveta ter izvršnih svetov 
republik in pokrajin o izvaja- 

nju politike cen v letu 1976. 
S tem dogovorom bodo dolo- 
čena merila obnašanja in 
dolžnosti posameznih nosilcev 
izvajanja politike cen. 

Sredstev primarne emisij« 
se ne bo uporabljalo za inve- 
sticije in druge oblike končne 
porabe, razen v izjemnih pri- 
merih, o katerih bodo repu- 
blike in pokrajine posebej us- 
klajevale stališča. SAP Koso- 
vo povečuje relativno udelež- 
bo v primarni emisiji glede 
na leto 1975. 

PODROČJA 
SKUPNEGA POMENA 

Kot je znano, je bila raz- 
prava o področjih skupnega 
pomena posebno živahna. Re- 
solucija je tudi v tem pogle- 
du prinesla nove, uspešnejše 
in bolj sprejemljive rešitve. 
Rečeno je, da mora biti leži- 
šče politike naložb v hitrej- 
šem spreminjanju strukture 
investicij v smeri razvoja 
zmogljivosti za proizvodnjo 
energije, surovin, hrane, na- 
domeščanje uvoza, pretežno 
izvozno usmerjenih dejavno- 
sti, prometa in turističnega 
gospodarstva. 

Takšna usmeritev mora bJ- 
ti zasnovana na ekonomsko 
racionalni proizvodnji, kom- 
parativnih prednostih, strate- 
ških razlogih in plačilno-bilan- 
čnih učinkih. Vsi nosilci inve- 
sticijskih odločitev morajo 
podrobneje določiti merila za 
naložbe lastnih i'n skupnih 
sredstev, upoštevajoč pri tem 
merila, ki so zelo natančno 
našteta v Resoluciji. 

— ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL: 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne 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 ome- 
njenima zakonoma. 
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POSPEŠITI DELO NA 

PRIPRAVI 

IN SPREJEMANJU 

DRUŽBENEGA NACRTA 

JUGOSLAVIJE 

• Priprava in sprejetje načrta — ena 
izmed osnovnih družbenih zadev 
naslednjega obdobja 

£ Kasni izdelava Družbenega načrta 
Jugoslavije za obdobje od i. 1976 do 1980 

# Določitev predloga Družbenega načrta 
je predvidena ob koncu prvega 
polletja 1976 

Zbor republik In pokrajin 
Skupščine SFRJ je na zadnji 
seji v 1. 1975, ki je bila 24. 
decembra, ugotovil, da se 
kasni z izdelavo Družbenega 
načrta Jugoslavije za obdob- 
je od 1. 1976 do 1980 ter da 
Predlog načrta ni priprav- 
ljen v roku, ki je določen 
z Delovnim programom Zbo- 
ra za obdobje september 
1975 — julij 1976. 

NOVI ROKI 
ZA SPREJEMANJE 
NAČRTA 

Zbor meni, da bi nadaljnje 
delo na pripravi predloga 
Družbenega načrta lahko po- 
tekalo v sikladu z roki za po- 

šiljanje posameznih gradiv 
ter na način, kot je predla- 
gal Zvezni izvršni svet v Pro- 
gramu nadaljnjega dela na 
pospešni pripravi Družbenega 
načrta Jugoslavije za obdob- 
je od 1. 1976 do 1980. V zveai 
s tem je republiškim in po- 
krajinskim skupščinam do- 
stavljeno v soglasje besedilo 
Osnutka za spremembo in 
dopolnitev Delovnega prog- 
rama Zbora za obdobje od 
septembra do julija 1976, s 
katerim se bo uskladilo ro- 
ke, določene za pripravo in 
sprejem Družbenega načrta 

Jugoslavije, s Programom 
Zveznega izvršnega sveta o 
nadaljnjem delu na pospeše- 
ni pripravi Družbenega na- 
črta Jugoslavije. 

Na podlagi predlaganih 
sprememb Delovnega progra- 
ma Zbora republik in pokra- 
jin bo Zvezni izvršni svet do 
konca prvega trimesečja 1976 
pripravil in poslal Zboru na- 
slednje predloge za pripravo 
Družbenega načrta: 

— Skupni interesi in cilji 
ekonomskega in družbenega 
razvoja Jugoslavije (do 30. 
januarja), 

— Smernice in okviri za 
sprejemanje ukrepov eko- 
nomske politike in drugih 
ukrepov (do 20. marca) in 

— 'Posebne obveznosti in 
naloge v mew z dogovori 
glede področij, ki so skup- 
nega pomena za vso državo 
(do 25. marca). 

Na podlagi teh predlogov 
ter ustreznih analiz v delov- 
nih telesih Zbora republik in 
pokrajin se bo nadaljevalo 
z delom na usklajevanju sta- 
lišč republiških in pokrajin- 
skih skupščin do posameznih 
delov Družbenega načrta. Po 
usklajevanju stališč bo Zvez- 
ni izvršni svet pripravil in 
poslal Skupščini SFRJ bese- 
dilo Predloga Družbenega na- 

črta Jugoslavije za obdobje 
od 1. 1976 do 1980, da bi 
Zbor republik in pokrajin 
lahko ta predlog določil do 
konca drugega trimesečja te- 
ga leta. 

Zbor je sklenil, da mora 
Družbeni načrt izhajati iz 
Osnov skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja Jugoslavije 
do 1. 1985, ter da razprave, 
ki so bile opravljene o Os- 
nutku temeljev za dogovor 
o Družbenem načrtu Jugo- 
slavije za obdobje od 1. 1976 
do 1980, pomenijo osnovo za 
nadaljnje delo na pripravi 
in sprejemanju novega načr- 
ta. Zbor nadalje meni, da je 
treba Družbeni načrt čim bolj 
uskladiti z ustreznimi določ- 
bami Predloga zakona o te- 
meljih sistema družbenega 
načrtovanja in o družbenem 
načrtu Jugoslavije. 

ZAHTEVE REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

Ti sklepi Zbora republik 
in pokrajin so zasnovani na 
rezultatih razprave o Osnut- 
ku temeljev za dogovor o 
družbenem načrtu Jugoslavi- 
je za obdobje od 1. 1976 do 
1980, ki je tekla v Skupščini 
SFRJ in v skupščinah repub- 
lik in pokrajin. K omenjene- 
mu Osnutku je bilo dano 
splošno soglasje oziroma je 
ocenjeno, da lahko rabi kot 
osnova za nadaljnje delo. 

V razipravi so bile izražene 
številne pripombe ter nas- 
lednje zahteve repulblik in 
pokrajin: 

— naj se Družbeni načrt 
Jugoslavije opira na usklaje- 
ne načrte organizacij zdru 
ženega dela; 

— naj se sklene ustrezne 
dogovore o dejavnostih ozi- 
roma področjih, ki so skup- 
nega pomena za republike 
in pokrajini; 

— naj se v Družbeni na- 
črt Jugoslavije vgradi celovi- 
to strategijo ekonomskih od- 
nosov s tujino; 

— naj se obdela ukrepe, 
ki zagotavljajo hitrejši raz- 
voj manj razvitih republik 
in SAP Kosovo; 

— naj se podrobneje opre- 
deh pogoje gospodarjenja 
oziroma določi smernice in 
okvire ukrepov za sprejema- 
nje politike, ki je predvide- 
na s tem dokumentom. 

Ključni problemi pri izde- 
lavi novega petletnega načr- 
ta so zamujanja pri sklepa- 
nju ustreznih dogovorov o 
temeljih načrtov samoup- 
ravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih 

skupnosti in še nekončano 
delo na sprejemanju sistem- 
skih rešitev. O tem je infor- 
mirano tudi Predsedstvo 
SFRJ, ki je ugotovilo, da se 
s pripravami Družbenega na- 
črta Jugoslavije in načrtov 
republik in pokrajin kasni, 
in da spričo tega postajajo 
vprašljivi roki, ki so določe- 
ni za sprejemanje petletne- 
ga načrta. Predsedstvo se je 
strinjalo z ukrepi, s kateri- 
mi naj se po liniji uresniče- 
vanja ustavnih načel pospeši 
delo na pripravi srednjeroč- 
nega načita. 

NADALJNJE DELO 
NA PRIPRAVI NAČRTA 

(Program nadaljnjega dela 
na pospešeni pripravi Druž- 
benega načrta Jugoslavije iz- 
haja od naslednjih postavk, 
ki jih je na seji Zbora re- 
publik in pokrajin 24. de- 
cembra 1975 izrazil podpred- 
sednik Zveznega izrvTšnega 
sveta, Berislav šefer: 

1). Nadaljnje delo na pri- 
pravi srednjeročnega načrta 
bo temeljilo na Osnutku te- 
meljev za dogovor o družbe- 
nem načrtu Jugoslavije za 
naslednje petletno obdobje, 
katerega so že obravnavali 
v Skupščini SFRJ ter skup- 
ščinah republik in avtonom- 
nih pokrajin. Proces uskla- 
jevanja izhaja torej od do- 
kumenta, ki je že sprejet v 
Skupščini SFRJ ter republi- 
ških in pokrajinskih skupšči- 
nah, upoštevajoč dane pri- 
pombe in predloge. 

2). Dokument o srednje- 
ročnem načrtu se bo v naj- 
večji možni meri uskladilo 
z določbami o družbenem na- 
črtu Jugoslavije, ki jih vse- 
buje Osnutek zakona o te- 
meljih sistema družbenega 
načrtovanja in » družbenem 
načrtu Jugoslavije. 

3). Zvezni izvršni svet bo 
sukcesivno dostavljal skup- 
ščinskim telesom dele načr- 
ta, ki jih bodo uskladili zve- 
zni, republiški in pokrajinski 
izvršni svet. 

4). V procesu usklajevanja 
se bodo republiški in pokra- 
jinski izvršni sveti posveto- 
vali in dogovarjali z gospo- 
darstvom, da bi, opirajoč se 
na dogovore, sporazume in 
načrte organizacij združene- 
ga dela tako v gospodarstvu 
kot v družbenih službah, na 
ustrezen način zagotovili ude- 
ležbo združenega dela v pri- 
pravah in sprejemanju na- 
črtov republik in pokrajin 
ter s tem tudi v pripravah 
in sprejemanju Družbenega 
načrta Jugoslavije. 
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ZAGOTOVITEV MATERIALNIH POGOJEV 

ZA HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH 

• V obdobju od 1.1978 do 1980 se bo kot gospodarsko manj razvita območja štelo 
socialistične republike Makedonijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro 
in SAP Kosovo 

# Družbeni proizvod na prebivalca — osnovno merilo za ugotavljanje ravni razvitosti 

PREDPISI 

»Socialistične republike 
Bosno in Hercegovino, Crno 
goro in Makedonijo ter So- 
cialistično avtonomno pokra- 
jino Kosovo se šteje kot go- 
spodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1976 do 1980, 
pri čemer šteje Socialistična 
avtonomna pokrajina Koso- 
vo kot gospodarsko najmanj 
razvito področje«. 

To je prvi in poglavitni 
člen Osnutka zakona o re- 
publikah in pokrajini, ki se 
štejejo za gospodarsko manj 
razvite (AS 275), katerega je 
Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravna- 
vo. Za sprejetje tega zako- 

na je pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Smoter predloženega zako- 
na je določiti, katere repu- 
blike in avtonomne pokraji- 
ne se štejejo v omenjenem 
obdobju kot manj razvite, 
da bi se storilo posebne ,uk 
repe za njihov hitrejši druž- 
benoekonomski razvoj. 

RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Republike in avtonomne 
pokrajine, ki se jih šteje kot 
manj razvite, se praviloma 
določi za čas srednjeročnih 
načrtov Jugoslavije. Razvi- 
tost je kategorija razmerij 
ter je zato izpostavljena 
spremembam, ki so odvisne 
od hitrosti rasti proizvajal 
nih sil na posameznih pod- 
ročjih. V skladu s tem se 
določi tudi sistem ukrepov, 
s katerimi se v obdobju 

srednjeročnih družbenih na- 
črtov Jugoslavije spodbuja 
hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik .. in 
SAP Kosova (angažiranje 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in pokrajin, 
angažiranje dodatnih sred- 
stev iz proračuna federacije 
za financiranje nujnih druž 
benih služb ter drugi ukre- 
pi). 

Pred iztekom vsakega sred- 
njeročnega družbenega na- 
črta Jugoslavije se na podla- 
gi ustreznih meril za ugotav- 
ljanje stopnje razvitosti pred- 

laga, katere republike in po- 
krajine se bo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju šte- 
lo kot gospodarsko manj 
razvite. 

Po doslej veljavnem Za- 
konu o republikah in pokra- 
jini, ki se štejejo za gospo- 
darsko manj razvite v ob- 
dobju od leta 1971 do 1975, 
se je štelo kot manj razvita 
območja socialistične repu- 
blike Bosno' in Hercegovino, 
Crno goro in Makedonijo ter 
SAP Kosovo. 

MERILA 
ZA UGOTAVLJANJE 
STOPNJE RAZVITOSTI 

Ocena razvitosti je zelo 
zapleteno vprašanje, ker po- 
jem razvitosti odseva stanje 
na vseh področjih družbene 
in gospodarske aktivnosti v 
danem obdobju. Merila je 
treba iskati predvsem v na- 
činu proizvodnje in sociali- 

stičnih samoupravnih odno- 
sov, v tem okviru pa tudi v 
proizvajalnih silah, ki so 
najbolj dinamična kompo 
nenta, katera daje osnovne 
spodbude za vsa ostala gi- 
banja in spremembe. Za vse- 
stransko analizo ravni razvi- 
tosti so potrebne tudi infor- 
macije iz družbenega življe- 
nja zunaj materialne proiz- 
vodnje. 

.Zaradi vsega tega je eko- 
nomskim inštitutom v Skop- 
ju, Sarajevu, Titogradu, ozi- 
roma Ljubljani in Zagrebu 
zaupano proučevanje vpra- 
šanj meril in metod za ugo- 
tavljanje stopnje razvitosti 
ter za izbor republik in po 
krajin, ki se jih bo v ob- 
dobju od leta 1976 do 1980 
štelo kot manj razvite. 

Izhajajoč od rezultatov teh 
raziskav v omenjenih in 
drugih znanstvenih inštitutih, 
je za ugotavljanje ravni raz- 
vitosti mogoče uporabiti na- 
slednje kazalce: 

Družbeni proizvod na pre- 
bivalca kot materializiran 
izraz proizvajalnih sil, kot 
sintezo celotne sfere mate- 
rialne proizvodnje. Čeprav 
je družbeni proizvod izpo- 
stavljen vplivom, ki niso le 
izraz materialnega procesa 
proizvodnje (politika cen, 
primarna in sekundarna de- 
litev in slično), bolj kot 
drugi kazalci izraža stopnjo 
razvitosti celotnega gospo- 
darstva. 

Osnovna sredstva v druž 
benem gospodarstvu so po- 
tencial, s katerim republike 
in pokrajine razpolagajo za 
popolnejšo izrabo proizvajal- 
nih možnosti in za pospeše- 
vanje gospodarskega razvo- 
ja. Skupaj s človeškim de- 
javnikom je to kazalec op- 
remljenosti dela. 

Stopnja zaposlenosti spada 
med' najvažnejše kazalce raz- 

vitosti, kajti kolikor bolj je 
družba razvita, toliko večje 
bodo stopnje delovne angaži- 
ranosti prebivalstva ter aku- 
mulacija in možnosti za vse- 
stranski družbenoekonomski 
razvoj. Ta kazalec je dvoj- 
nega pomena: šteje med in- 
dikatorje gospodarske razvi- 
tosti in indikatorje družbe- 
ne razvitosti. 

Kadrovski potencial (števi- 
lo učencev in študentov na 
1.000 prebivalcev) spada med 
poglavitne kazalce gospodar- 
skega razvoja, kajti po do- 
seženi stopnji tehnološke 
razvitosti smo v fazi ko po- 
staja nadaljnji družbenoeko- 
nomski razvoj vse bolj od- 
visen od človeškega dejavni- 
ka, od njegove sposobnosti, 
organiziranosti in izkušenj. 

Absorbcijska sposobnost 
prebivalstva (promet na pre- 
bivalca v trgovini na drob- 
no) nastopa kot komponen- 
ta življenjskega standarda, 
ker izraža, v kolikšni meri 
je povpraševanje prebival- 
stva krito s plačilno sposob- 
nostjo. 

Upoštevajoč omenjena me- 
rila ter dokumentacijo k 
Osnutku zakona je razvitost 
gospodarsko manj razvitih 
območij pod jugoslovanskim 
poprečjem. 

DRUŽBENI PROIZVOD 
NA PREBIVALCA 

Glede na pomen naštetih 
kazalcev družbenoekonmske- 
ga razvoja je v bistvu naj- 
bolj realno, če se pri zavze- 
manju stališč glede območij, 
ki se jih bo do leta 1930 
štelo kot gospodarsko manj 
razvita, upošteva razmerja v 
družbenem proizvodu na 
prebivalca kot konvencijo. 

Razpoložljivi družbeni pro- 
izvod pomeni primarno ma- 
terialno osnovo, na kateri se 
gradi družbenoekonomski 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET - OSNUTEK ZAKONA 
O REPUBLIKAH IN POKRAJINAH, KI SE 
ŠTEJEJO ZA GOSPODARSKO MANJ RAZVITE 
— AS 275 
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razvoj. Kolikor je namreč 
družbeni proizvod na pre- 
bivlaca manjši, toliko bolj 
so omejene možnosti nekega 
področja da samostojno, v 
okviru enotnega gospodar- 
skega sistema drži korak z 
razvojem vse države. 

Iz kazalcev, ki so podani 
v obrazložitvi Osnutka zako- 
na, je razvidno, da je bil 
leta 1974 družbeni proizvod 
na prebivalca gospodarsko 
manj razvitih območij pre- 
cej pod jugoslovanskim po- 
prečjem. če družbeni proiz- 
vod obravnavamo po načelu 
tako imenovanih čistih de- 
j avnosti (obračunavanje druž- 
benega proizvoda po dejav- 
nostih in kraju, kjer so lo- 
cirane temeljne organizacije 
združenega dela) ter če za 
jugoslovansko povprečje vza 
memo indeks 100, potem je 
družbeni proizvod na prebi- 
valca manj razvitih območij 
61,7. v razvitejših območjih 
pa 121,1. 

Po republikah in pokraji- 
nah je položaj takle: Bosna 
in Hercegovina 66,7, črna 
gora 72,1, Makedonija 69,3 

ter Kosovo 33,4 (manj razvi 
ti); Hrvatska 124,4, Sloveni- 
ja 192,8, Srbija 91,3 (Srbija 
brez avtonomnih pokrajin 
95,9) in Vojvodina 117,9 (bolj 
razviti). 

Ker so razlike v družbe- 
nem proizvodu na prebival- 
ca še precejšnje, je treba 
tudi v obdobju od leta 1976 
do 1980 šteti SR Bosno in 
Hercegovino, SR, Makedoni- 
jo, SR Črno goro in SAP 
Kosovo kot gospodarsko manj 
razvita območja. 

SAP Kosovo, ki ima pri- 
bližno eno tretjino družbe- 
nega proizvoda na prebival- 
ca Jugoslavije in pribliižno 
50 odstotkov družbenega pro- 
izvoda na prebivalca gospo 
darsko manj razvitih repub- 
lik, je izrazito najmanj raz 
vito področje v državi. Spri- 
čo tega je treba z ukrepi, ki 
bodo storjeni za hitrejši raz- 
voj vseh gospodarsko manj 
razvitih območij, ter s po- 
sebnimi dodatnimi ukrepi 
zagotoviti materialne pogoje 
za najhitrejši razvoj SAP 
Kosova v obdobju od leta 
1976 do 1980. 

PROJEKCIJE PLANA 

PODATI V VEČ 

VARIANTAH  

• Vzporedno z zakonom o planiranju 
je treba izdati tudi druge zakonske akte, 
ki so nujni za njegovo izvajanje 

• Samoupravni sporazumi o temeljih 
družbenega planiranja morajo vsebovati 
smernice in temelje za bodoči plan 

• Nujno je obdelati metodo srečujočega 
planiranja, ki bo sprejemljiva za naš 
gospodarski sistem 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je 4. oktobra 1975 sprejel Os- 
nutek zakona o temeljih siste- 
ma družbenega načrtovanja in 
o družbenem načrtu SFRJ. 
Ob tej priložnosti je bilo 
sklenjeno, naj predlagatelj 
pri izdelavi Predloga zakona 
upošteva mnenja, pripombe 
in predloge, ki so bili izraže- 
ni v odborih in delovnih te- 
lesih Skupščine SFRJ. Prikaz 
Osnutka zakona ter pregled 
teh mnenj smo objavili v 25. 
in 26. številki »Poročevalca«. 

Pripombe k Osnutku zako- 

na so izrazili tudi Zvezni eko- 
nomski svet. Zvezni pravni 
svet in Gospodarska zborni- 
ca Jugoslavije. 

SKRAJŠATI POSTOPEK 
SPREJEMANJA 
NAČRTOV 

Izražajoč mnenja, predloge 
in sugestije sta Zvezni eko- 
nomski svet m Zvezni pravjti 
svet med drugim ugotovila, 
da iz Osnutka zakona ni raz- 
vidno, kateri so tisti planer- 
ski organi, ki bodo organiza- 

cijam združenega dela in or- 
ganom družbenega odločanja 
na vseh ravneh predočili stro- 
kovno in odgovorno obdelane 
variante razvoja, če namreč 
hočemo spet afirmirati plan, 
potem je treba ponovno afir- 
mirati tudi planerske institu- 
cije, ki so v obdobju zapo- 
stavljene vloge plana precej 
kadrovsko oslabele. Nadalje 
je treba predvideti koordina- 
cijo planerskih institucij in 
strokovnega kadra ter druž- 
benopolitičnih skupnosti, pa 
tudi koordinacijo s službami 
v samoupravnih organizaci- 
jah. 

Planske projekcije razvoj- 
nih možnosti je treba pripra- 
viti v več variantah, da bi 
olajšali odločitev za tisto va- 
rianto, ki ima već optimalnih 
značilnosti. 

člani obeh svetov * menijo, 
da v tistem delu Osnutka za- 
kona, v katerem je govor o 
tem, kaj tvori temelj družbe- 
nega načrtovanja, ni poudar- 
ieno. da pomeni temelj tudi 
družbena lastnina proizvajal- 
nih sredstev. V temelje plana 
je nuino vključiti tudi oravi- 
ce m dolžnosti na podlasri mi- 
nulega dela, kar prav tako ni 
za zakonom neposredno dolo- 
čeno. S treba 
zaleti tudi finančno komoo- 
nemto za realisrae*1o plana kot 
element vseh blagovno-denar- 
nih transakcij. 

V Osnutku 1« predvidenih 
več faz sprejemanja člana — 
smernice za plan. osnove za 
samoupravno sporazumevanje 
o temel iih plana, sa.mout>rav- 
ni sporazum o teme! iih o!a- 
na, predlog plana in plan 
""štiri do net »krofov« oseb- 
nega izrekania delavcev te- 
meljnih onranisacij združene- 
ga dela). Zato so čtani sveta 
oredlagali, naj se še enkrat 
preveri in preuči možnost., da 
bi te smotre in motive, ki so 
povsem sprejemljivi, uresni- 
čevali tako. da bi to zelo za- 
pleteno proceduro skrajšali. 

Ena izmed možnosti je. da 
bi bil samoupravni sporazum 
o osnovah družbenega plani- 
ran i a poleg potrebnih konzul 
taoij, edina faza pred spreje- 
manjem plana. Takšen samo- 

upravni sporazum naj bi vse- 
boval smernice in osnove za 
bodoči družbeni plan, sprejeli 
pa bi ga neposredno delavci 
v organizaciji združenega de- 
la. Plan dela in razvoja pa bi 
sprejeli po 100. členu Ustave 
SFRJ, kar pomeni, da bi ga 
sprejemal delavski svet orga- 
nizacije združenega dela. 

PROGRAMIRANJE 
JE VAŽNO PODROČJE 
DRUŽBENEGA 
NAČRTOVANJA 

Po Osnutku zakona je do- 
hodek osnovna kategorija pla- 
niranja. Kot so ugotovili, je 
torej pridobivanje dohodka 
poglavitni motiv dejavnosti 
delavcev in drugih organiza- 
cij združenega dela, s tem pa 
tudi poglavitni predmet pla- 
niranja, saj se osnovno mo- 
tivacijo za delo sprejema tu- 
di kot predmet planiranja. To 
izhaja že iz Ustave. Vendar 
menijo, da dohodek ni edini 
predmet planiranja, čeprav je 
poglavitni. Poleg dohodkovne- 
ga načela so predmet plani- 
ranja dela in razvoja tudi op- 
timalni razvoj, pravice in 
dolžnosti združevanja dela in 
sredstev za doseganje efek- 
tivnih osebnih, skupnih in us- 
klajenih družbenih ciljev, kar 
vsekakor temelji na dohod- 
kovnih odnosih. Ta druga 
komponenta v Osnutku zako- 
na nj posebej izražena, če- 
prav pomeni njeno srž. 

Programiranje je zelo po- 
membno za področje družbe- 
nega planiranja, če upošteva- 
mo, da si mora večina gospo, 
darskih panog za orientacijo 
določiti perspektivni razvoj 
(za 10 let in več), zato da bi 
lahko sprejemale pravilne od- 
ločitve, potem morajo imeti 
dovolj dolgo in jasno časov- 
no obzorje. Treba je ugoto- 
viti, kaj se bo dogajalo v sve- 
tovnem gospodarstvu v teh- 
ničnem in v tehnološkem raz. 
voju, ter s tem v zvezi tudi 
kakšne nove panoge se bodo 
rodile, kakšen pomen bodo 
dobivale ipd. V Osnutku za- 
kona je le z besedo omenje- 
no prognoziranje, zato je v 
obeh svetih predlagano, nad 

0 



se preveri možnost za ustano- 
vitev institucij, ka bi se s 
tem profesionalno in konti- 
nuirano ukvarjale, ker sedaj 
takih institucij nimamo do- 
volj, niti nimamo dovolj ob- 
delane metodologije na pod- 
ročju prognoz. 

OBVEZNOSTI 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 
PRI NAČRTOVANJU 

Načrtovanje v samouprav 
nih organizacijah je v Osnut- 
ku zakona dovolj obdelano in 
urejeno. Pri razčlenjevanju 
načrtov družbenopolitičnih 
skupnosti pa niso določene 
fimkcije in obveznosti druž- 
benopolitičnih skupnosti pri 
načrtovanju. Zlasti niso opre- 
deljene funkcije načrtovanja 
za državo kot celoto oziro- 
ma niso opredeljene v zado- 
voljivi meri. 

Ugotavlja se tudi, da v Os- 
nutku zakona ni ničesar re- 
čeno o tem, na kakšen način 
se bo usmerjalo sredstva za 
tiste razvojne programe, ki so 
za družbeno skupnost najbolj 
potrebni in najbolj racional- 
ni, tako da bodo sprejemljivi 
in privlačni tudi za temeljno 
organizacijo združenega dela. 

V Osnutku zakona so nave- 
dena tri načela: načelo isto- 
časnosti pri sprejemanju na- 
črtov, kontinuiteta načrtova- 
nja in usklajevanje načrtov. 
Po mnenju svetov je to treba 
pojasniti in obdelati v duhu 
specifičnih in za naš gospo- 
darski sistem sprejemljivih 
metod srečujočega načrtova- 
nja, tako da bo naš koncept 
srečujočega načrtovanja jas- 
no opredeljen. Lahko bi se 
npr. uredilo tako, da se zavo- 
de družbenopolitičnih skup- 
nosti zaveže, da pripravijo 
globalne proporce razvoja in 
omogočijo samoupravnim sub- 
jektom usmeritev za konkret- 
no načrtovanje, kateremu bi 
sledilo samoupravno dogovar- 
janje itn sporazumevanje. 

V Osnutku zakona je pred- 
videno tudi sprejemanje dol: 
goroonih načrtov. Ce so obve- 
zni, potem je treba reči, kak- 
šna je njihova vsebina, tako 
kot je urejeno glede srednje- 
ročnih načrtov. 

Olani obeh svetov so nada- 
lje poudarili, da je hkrati z 
zakonom o načrtovanju treba 
izdati tudi druge zakonske in 
ostale akte, ki so potrebni za 
njegovo uporabo — o meto- 
dologiji načrtovanja, o enot- 
nih kazalcih, o informiranju 
idr. 

PODROBNEJE 
OBDELATI 
VLOGO ZBORNIC 
PRI NAČRTOVANJU 

V Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije je ugotovljeno, da je 
treba bolj obdelati sam po- 
stopek načrtovanja v samo 
upravnih organizacijah, skup- 
nostih in družbenopolitičnih 
skupnostih, kar bd olajšalo 
uporabo zakona. 

Podrobneje je * treba opre- 
deliti načrt ter vgraditi tudi 
druga načela kot neizogibne 
pogoje pri načrtovanju, npr. 
demokratičnost, institucional- 
nost, znanstveno podlago ipd. 
Usklajevanje načrtov ni do- 
volj razvito, zato se predlaga, 
da se pri dodelavi tega zako- 
na vnese metodo srečujočega 
načrtovanja. 

Ugotovljeno je nadalje, da 
iz osnutka zakona ni razvid- 
no, kakšnega značaja je dogo- 
vor o načrtu. Poleg tega ni 
dovolj jasno razčlenjen in op- 
redeljen odnos med načrti sa- 
moupravnih organizacij in na- 
črti družbenopolitičnih skup- 
nosti, zlasti to ni jasno glede 
Družbenega načrta Jugoslavi- 
je. Iz Osnutka zakona ni jas- 
no razvidno, ali je načrt dru- 
žbenopolitične skupnosti se- 
števek načrtov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ali 
pa gre za indikativni načrt, ki 
izhaja iz posameznih načrtov 
le pri določenih vprašanjih. 
Prav tako' v Osnutku niso op 
redeljene in ne na ustrezen 
način razčlenjene reprodukcij- 
ske celote. 

V Osnutku zakona je 
oredvideno obvezno spreje- 
manje dolgoročnega načrta, 
ki mora biti izhodišče in sp'o 
šna usmeritev pri določaniu 
srednjeročnih načrtov. V zve- 
zi s tem se zastavlia vpraša- 
nje vsebine dolgoročnih načr- 
tov, ker o tem Osnutek zako- 
na ne govori. 

Nadalje je izraženo mne- 
nje. da v Osnutku zakona ni 
do konca izpeljana funkcija 
delavcev v združenem delu 
kot subjektov i'n osnovnih no- 
silcev načrtovanja. Načrt in 
ves sistem načrtovania mo- 
ralo biti funkcija samouprav- 
nega združevanja dela- ter mo- 
rajo izražati interese delav- 
skega razreda in delovnih lju- 
di na vseh področiih družbe- 
ne renrodukcije. Z zakonom 
bi morali določiti odgovor- 
nost za načrtovanje, strokov- 
nost in kvaliteto planskih ak- 
tov in odgovornost za uresni- 
čitev načrta. 

Za načrtovanje je posebne- 
ga pomena uporaba znanosti 

in popolnejše informiranje 
delavcev in delovnih ljudi, da 
bi iahko čim bolje uresniče- 
vali to svojo družbeno in sa- 
moupravno funkcijo. Bolj bi 
morali poudariti uporabo 
znanosti v načrtovanju ter 
jasneje opredeliti organe in 
organizacije, ki so dolžni po- 
magati organizacijam združe- 
nega dela in jim nuditi infor- 
macije, ki so potrebne pri 
sprejemanju m izdelavi načr 
tov. 

50. člen Ustave SFRJ opre 
deljuje vlogo gospodarskih 
zbornic kar zadeva organizi- 
ranje združenega dela glede 
dogovarjanja o načrtih ter 

programih dela in razvoja ter 
usklajevanja posebnih, skup- 
nih in splošnih družbenih in- 
teresov. Izhajajoč od take us. 
tavne zasnove gospodarskih 
zbornic je ugotovljeno, da v 
Osnutku zakona vloga zbor- 
nice ni ustrezno obdelana. 

Bolj bi morali poudariti tu- 
di vlogo zborov združenega 
dela v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti občin pri 
sprejemanju načrtov. Nadalje 
bi morali z zakonom določiti 
obveznost organizacij zdru- 
ženega dela, da v svoje načr- 
te vnaša tudi regionalni vidik 
načrtovanja. 

TRAJNA KONTROLA 

PROMETA 

EKSPLOZIVNIH SNOVI 

® Enotna ureditev prometa eksplozivnih 
snovi, da bi dosegli čimvečjo varnost 
pri ravnanju z njimi 

• Zvezni sekretariat za notranje zadeve 
sestavlja spisek eksplozivnih snovi, 
ki se jih sme dati v promet 

• Na podlagi enega dovoljenja pristojnega 
organa v republiki ali pokrajini sme 
posameznik kupiti največ 5 kilogramov 
gospodarskega eksploziva 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o prometu 
eksplozivnih snovi, z Osnut- 
kom zakona (AS 280). Ustav, 
na padlaga za izdajo tega 
zakona je v 281. členu Usta- 
ve SFRJ, po katerem fede 
racija ureja promet in pre- 
voz razstreliv ter radioaktiv- 
nih in drugih nevarnih sno- 

Za sprejem tega zakona je 
pristojen Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ. 

Za izdajo novega zakona o 
prometu eksplozivnih snovi 
je več razlogov. Predvsem 
obstaja obveznost, da se ve- 
ljavni Zakon o eksplozivnih 
snoveh uskladi z Ustavo 
SFRJ, nadalje potreba, da 
se enotno in popolneje ure- 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O PROMETU EKSPLOZIVNIH SNOVI — AS 280 

vi ter prevoz vnetljivih te- 
kočin in plinov, kadar je to 
pomembno za vso državo, 
oziroma določa standarde in 
tehnične normative ter zago- 
tavlja izvrševanje zveznih , 
predpisov na teh področjih, 
kadar v interesu vse države 
tako določa zvezni zakon. 

di promet eksplozivnih sno- 
vi, da bi dosegli večjo var- 
nost in varstvo človekovega 
zdravja in življenja ter m-Sr 
teriatnih dobrin pred škod. 
ljivimii učinki teh snovi. Čim- 
prej je treba izdati tudd 
zvezne predpise na tem po- 
dročju, da bi tako omogo- 
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Sili izdajanje ustreznih re- 
publiških predpisov in sploš- 
nih aktov organizacij zdru- 
ženega dela. 

ENOTNA UREDITEV 
PROMETA 
EKSPLOZIVNIH SNOVI 

Temeljna načela, na kate. 
rih mora temeljiti ta zakon, 
so naslednja: 

— enotna ureditev prome- 
ta eksplozivnih snovi, da bi 
dosegli čimvečjo varnost pr 
ravnanju z njimi; 

— enotni pogoji za dajanje 
eksplozivnih snovi v promet, 
in sicer tako pogoji, ki jim 
morajo ustrezati eksplozivne 
snovi, da bi smele biti dane 
v promet, kot tudi pagoji, 
ki jih morajo izpolnjevati 
organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z njihovim 
prometom; 

— varstvo oseb in premo- 
ženja pred škodljivimi učin- 
ki eksplozivnih snovi; 

— dosledno izvajanje tega 
zakona z učinkovitim nad- 
zorstvom in ustreznimi kaz- 
nimi za gospodarske pre- 
stopke in prekrške. 

Predlagani zakon podrobno 
ureja preventivne ukrepe, kii 
so jah dolžne storiti organi- 
zacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom eksplo- 
zivnih snovi. Najvažnejša no- 
vost je to, da morajo takšne 
organizacije združenega dela 
organizirati in trajno oprav- 
ljati nadzorstvo nad izvaja 
njem ukrepov in pogojev, ki 
so predpisani za promet z 
eksplozivnimi snovmi. Eksplo- 
zivne snovi so namreč po 
naravi takšne, ds so potreb, 
ni posebni preventivni teh- 
nični in tehnološki ukrepi 
pri ravnanju z njimi ne le 
v prometu, temveč tudi v 
proizvodnji, pri prevozna in 
uporabi. 

V osnutku zakona je pred- 
videno, da morajo tiste or- 
ganizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom 
eksplozivnih snovi, prilago- 
dita skladišča, priročna skla- 
dišča in prodajalne teh sno- 
vi z določbami tega zakona 
v enem letu. Za morebitno 
adaptiranje sedanjih skladišč 
in priročnih skladišč po teh- 
ničnih normativih, ki bodo 
predpisani, organizacije zdru- 
ženega dela ne bodo potre- 
bovale večjih sredstev za na- 
ložbe, saj so morale takšne 
objekte tudi po dosedanjih 
predpisih graditi v skladu z 
ustreznimi normativi. 

KAJ SO 
EKSPLOZIVNE SNOVI 

S prometom eksplozivnih 
snovi je mišljen nakup ali 
prodaja takšnih snovi ter 
njihova hramba v skladiščih, 
priročnih skladiščih in pro- 
dajalnah organizacij združe- 
nega dela in drugih organi- 
zacij, ki kupujejo in proda- 
jajo te snovi. 

Ta zakon ne velja za pro- 
met eksplozivnih snovi za 
JLA, ne za hrambo eksplo- 
zivnih snovi v rudniških jam- 
skih skladiščih ter v skladi- 
ščih, ki so prostorsko v sklo- 
pu organizacij združenega 
dela, ki proizvajajo eksplo. 
zivne snovi. 

Po tem zakonu se šteje za 
eksplozivne snovi: gospodar- 
ske eksplozive, vžigala za 
eksplozive, pirotehnične iz- 
delke, gospodarsko strelivo, 
smodnike in eksplozivne su- 
rovine za proizvodnjo teh 
snovi. 

S prometom eksplozivnih 
snovi se smeijo ukvarjati or- 
ganizacije združenega dela, 
ki dobijo za to dovoljenje 
pristojnega organa v repu- 
bliki oziroma avtonomni po- 
krajini, v kateri imajo sedež, 
in ki v skladu z vpisom v 
sodni register opravljajo pro. 
met eksplozivnih snovi. 

Z eksplozivnimi snovmi 
smejo med prometom rav- 
nati le polnoletne osebe, ki 
so strokovno usposobljene za 
takšno ravnanje. 

POGOJI ZA PROMET 
Z EKSPLOZIVI 

Organizacije združenega de- 
la, ki se ukvarjajo s prome- 
tom eksplozivnih snovi, mo- 
rajo poprej zagotoviti pro- 
store za njihovo hrambo in 
čuvanje. Tehnični, varnostni 
in sanitarno-higienski pogoj: 
v teh prostorih morajo biti 
v skladu s tem zakonom, če 
ni z jugoslovanskimi stan. 
dardi oziroma tehničnimi nor- 
mativi drugače določeno. 

Eksplozivne snovi — ne 
glede na to ali so proizve- 
dene v našd državi ali v tu- 
jini — se sme dati v prc 
met le na podlagi dovolje- 
nja Zveznega sekretariata za 
notranje zadeve. Preden se 
izda takšno dovoljenje, mo- 
ra biti eksplozivna snov pre- 
izkušena. Zvezni sekretar.ar 
za notranje zadeve sestavlja 
listo eksplozivnih snovi, k: 
se jih sme dajati v promet. 

Razstreliva se sme proda- 
jati le tistim organizacijam 
združenega dela, drugim or- 
ganizacijam in posamezni- 

kom, ki imajo dovoljenje 
pristojnega organa za njihov 
nakup. 

Dovoljenja za nakup eksplo- 
zivnih snovi ne morejo do- 
biti: mladoletniki; tisti, ki 
so bili obsojeni za zlorabo 
eksploziva; tisti, ki nimajo 
upravičene potrebe po eksplo- 
zivnih snoveh in tisti, ki ni- 
so zagotovili potrebnih po- 
gojev za hrambo teh snovi. 

Z enim dovoljenjem se 
sme posamezniku dovoliti 
nakup največ 5 kilogramov 
gospodarskega eksploziva in 
50 rudarskih strelnih kapic 
ali električnih vžigalnikov ter 
ustrezne količine počasi go- 
reče vžigalne vrvice. 

Neporabljene količine raz- 
streliva je treba ali uničiti 
ali vrniti organizaciji, pri ka- 
teri so bile nabavljene. 

EVIDENCA O PROMETU 
EKSPLOZIVOV 

Organizacije združenega de- 
la, ki' kupujejo, prodajajo 
ali uporabljajo eksplozivne 
snovi ali se kako drugače 
ukvarjajo z njihovim pro- 
metom, morajo voditi po- 
drobno evidenco o količinah 
eksplozivnih snovi. 

V prodajalnah in priročnih 
skladiščih je lahko le stre- 
livo, lovski smodnik, vžigal- 
ne kapice za lovsko strelivo, 
pirotehnični izdelki in po- 
možna vžigalna sredstva, po- 
goj pa je, da skupna koli- 
čina smodnika ni večja kot 

20 kilogramov. Večje količi- 
ne eksploziva morajo biti 
spravljene v posebnih skla. 
diščih. 

STROGE KAZNI 
ZA PRESTOPKE 
IN PREKRŠKE 

Predvidene so stroge de- 
narne kazni za tiste organi- 
zacije združenega dela in 
druge pravne osebe, ki se 
brez dovoljenja ukvarjajo s 
prometom eksploziva, ki ku- 
pujejo ali uporabljajo eksplo- 
zivne snovi, katerih nii dovo- 
ljeno dajatii v promet, ki 
prodajajo eksplozive organi- 
zacijam ali posameznikom, 
ki nimajo dovoljenja za na- 
kup itn. Kazni se gibljejo 
od 20.000 do 500.00 dinarjev, 
odgovorne osebe pa bo mo- 
goče kaznovati s 5.000 do 
20.000 dinairjli. 

Za prekršek bodo kazno- 
vane tudi organizacije zdru- 
ženega dela, ki ne nadzoru- 
jejo, kako se izvaja predpi- 
sane ukrepe in pogoje za 
promet eksploziv, ki ne za- 
gotovijo ustreznih prostorov, 
ne vodijo evidence o proda, 
nem eksplozivu itn. Kazni 
se gibljejo od 5.000 do 60.000 
dinarjev. 

Predvidene so nadalje de- 
narne kaizni (od 200. do 3.000 
dinarjev) za posameznike, ki 
brez dovoljenja nabavijo 
eksploziv ali nabavijo eksplo- 
ziv, katerega ni dovoljeno 
dati v promet itn. 

SOLIDARNA POMOČ 

OB ELEMENTARNIH 

NESREČAH 

Pomoč organizacij združenega dela 
ob elementarnih nesrečah je oblika 
solidarnosti delavskega razreda 
Jugoslavije ter jo je zato treba urediti 
na enoten način 

Zvezni izvršni svet je pos- 
lal Skupščini SFRJ v obrav- 
navo Osnutek zakona o do- 
polnitvi Zakona o rezervnih 
sredstvih. Za sprejem tega za- 
kona je pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

Sedanji Zakon o rezervnih 
sredstvih naj bi se v 9. čle- 
nu dopolnilo z naslednjim 
odstavkom: »Rezervna sredst- 
va organizacij združenega de- 

la se sme uporabiti v višini 
do 15 odstotkov' od sredstev, 
ki so bila izločena po zaklju- 
čnem računu za prejšnje leto, 
za pomoč organizacijam zdru- 
ženega dela, ki so utrpele 
škodo ob elementarnih nesre- 
čah«. 

Po sedanjem Zakonu (9. 
člen) smejo organizacije zdru- 
ženega dela uporabiti rezerv- 
na sredstva le za plačilo ža- 

lil 
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padlih obveznosti v primeru 
nelikvidnosti, za pokritje po- 
slovne izgube, ki je ugotov- 
ljena z zaključnim računom, 
in za izplačilo osebnih dohod 
kov delavcem. Po drugi strani 
posamezne republike in av- 
tonomne pokrajine doslej s 
svojimi zakoni niso predpisa 
le, da se sme rezervna sred 
stva organizacij združenega 
dela uporabiti tudi za daja- 
nje pomoči drugim organiza- 
cijam zruženega dela ob ele- 
mentarnih nesrečah. Spričo 
vsega tega je treba sedanji 
Zakon dopolniti. 

Ta oblika pomoči je oblika 
solidarnosti delavskega razre 
reda Jugoslavije in jo je za- 

to treba urediti \ na enoten 
način. Tako bodo lahko orga- 
nizacije združenega dela z 
določenim delom svojih re- 
zervnih sredstev pomagale 
drugim organizacijam združe- 
nega dela pri odpravljanju 
škode ob- elementarnih nesre- 
čah. 

Da bi ohranili likvidnost 
organizacij . združenega dela 
in zaradi socialne varnosti de- 
lavcev v njih, predlagatelj 
meni, da jim je treba omo- 
gočiti, da ža pomoč organiza- 
cijam združenega dela, ki so 
jih prizadele elementarne ne- 
sreče, lahko uporabijo do 15 
odstotkov rezervnih sredstev 
od zneska po zaključnem ra- 
čunu. 

VEČJA SKRB ZA 

GROBOVE NAŠIH 

BORCEV V TUJINI 

# Za pokopališča in grobove se šteje tudi 
barake in sobe v nacističnih taboriščih, 
v katerih so bili jugoslovanski 
interniranci 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ bo na eni izmed pri- 
hodnjih sej obravnaval Pred- 
log za izdajo zakona o spre- 
membah Zakona o pokopali- 
ščih in grobovih borcev v tu- 
jini, z Osnutkom zakona, ki 
ga je predložil Zvezni izvršni 
svet. Spremembe in dopolnit- 
ve so potrebne, ker s seda 
njim Zakonom ni povsem in 
natančno opredeljen pojem 
pokopališč in grobov naših 
borcev v tujini in ker niso 
določeni organi, ki bi vodili 
evidenco o teh pokopališčih 
in grobovih v posameznih dr- 
žavah. 

Zato predloženi Zakon na- 
fcanenejje in bolj popolno op- 

redeljuje pojem pokopališč 
in grobov naših borcev v tu- 
jini, zaobsegajoč s tem poj 
mom tudi nekdanja nacistič- 
na taborišča oziroma barake 
ali sobe, v katerih so bili na- 
stanjeni jugoslovanski inter- 
niranci med drugo svetovno 
vojno ali v prejšnjih vojnah 
Uvaja se splošen pojem »spo- 
minski prostori«, s katerim 
so zaobsežena omenjena ta- 
borišča, barake in sobe. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločeno, da bodo evidenco o 
teh pokopališčih in grobovih 
ter spominskih prostorih v 
posameznih državah vodila 
naša diplomatska oziroma 
konzularna predstavništva v 
zadevni državi. 
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PREMIJE IN KOMPENZA- 

CIJE ZA MLEKO 

IN MESO ENAKE 

KOT LANI 

Temeljnim organizacijam združenega de- 
la ter kmetijskim zadrugam, ki proizva- 
jajo mleko same ali v kooperaciji z za- 
sebnimi kmeti, ter zasebnim kmetom se 
bo plačevalo 0,38 dinarja premije za liter 
mleka 
Premija za pitana teleta in junce bo 3 di- 
narje, za jagnjeta pa 2 dinarja za kilo- 
gram žive teže 
Kompenzacija za goveje meso bo 3,15 
dinarja za kilogram, za svinjsko 3,95, 
ovčje 3,20 in piščančje 2,40 dinarja za 
kilogram 

Plačevanje premij za mle- 
ko in pitana teleta, junce in 
jagnjeta ter kompenzacij za 
sveže meso v 1. 1975 je ure- 
jeno z Zakonom o . premijah 
za mleko in pitana teleta, 
junce in jagnjeta ter kom- 
penzacijah za sveže meso v 
1. 1975 (»Uradni llist SFRJ« 
št. 28/75) v skladu s spre- 
jetimi sistemskimi rešitvami 
za realizacijo politike razvo- 
ja kmetijstva v obdobju od 

Z osnutkom zakona se vna- 
ša v dosedanji zakon važna 
dopolnitev, po kateri bodo 
lahKO premije za mleko do- 
bili tudi zasebni proizvajal- 
ci, ki mleko dobavijo in pro- 
dajajo določenim organizaci- 
jam. To je v skladu z Do- 
govorom o minimalnih od- 
kupnih cenah in enotnih pre- 
mijah za kravje in ovčje 
mleko. 

Za sprejem sprememb in 
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leta 1973 do 1975 oziroma s 
povečanjem življenjskih stro- 
škov zaradi hrane. 

Ker bi ta Zakon prenehal 
veljati 31. decembra 1975, je 
bil Zvezni izvršni svet pri- 
pravil in poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo Osnutek 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah tega Zakona, tako 
da se mu veljavnost podalj- 
ša za leto 1976, uporabljalo 
pa se ga bo od 1. januar- 
ja 1976 dalje. 

dopolnitev tega Zakona je 
pristojen Zbor republik in 
pokrajin. 

PREMIJE ZA KRAVJE 
iN OVČJE MLEKO 

Kot je predvideno v Os- 
nutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah doseda- 
njega Zakona se bo teimelj- 
nim organizacijam združene- 
ga dela ter kmetijskim za- 
drugam, ki proizvajajo mle- 
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ko same ali v kooperaciji z 
zasebnimi proizvajalci, in za- 
sebnim proizvajalcem tudi v 
letu 1976 izplačevalo 0,38 di- 
narja premije za obračunski 
liter kravjega mleka s 3,2 
odstotka tolšče oziroma za 
obračunski liter ovčjega mle- 
ka s 4 odstotki tolšče. 

Količina krajevnega mleka, 
ki vsebuje več kot 3,2 do 4 
odstotke tolšče, se bo prera- 
čunavalo na količino s 3,2 
odstotka tolšče, ovčje mle- 
ko, ki ima več kot 4r—7 od- 
stotkov tolšče pa se prera- 
čuna na količine mleka s 4 
odstotki tolšče. 

Za kravje mleko, ki ima 
manj kot 3,2 odstotka mleč- 
ne tolšče, ter za ovčje mle- 
ko, ki ima manj kot 4 od- 
stotke tolšče, ni premij. 

Minimalna cena mleka, 
brez premij, znaša tako kot 
lani 0,78 dinarja za maščob- 
no enoto. 

S premijami bo omogoče- 
no, kot je poudarjeno v ob- 
razložitvi Osnutka zakona, 
da bodo cene mleka v od- 
kupu in prometu ter njihov 
vpliv na življenjske stroške 

ostali na dosedanji ravni. 
Po drugi strani bi s pomoč- 
jo premij zagotovili proiz- 
vajalcem mleka kritje pro- 
izvodnih stroškov ter dose- 
gli določeno gotovost za 
nadaljnjo rejo krav-mlečnic 
oziroma za proizvodnjo mle- 
ka in telet. 

PREMIJE ZA TELETA, 
JUNCE IN JAGNJETA 

Ker se položaj glede izvoza 
živine in mesa še ni znat- 
neje zboljšail in ker je skup- 
na poraba mesa v naši drža- 
vi relativno majhna, tako 
da domače tržišče ne more 
sprejeti večjih količin mesa, 
bo tudi v letu 1976 morala 
intervenirati družbena skup- 
nost, da bi ohranili živinski 
fond in doseženi razvoj ži- 
vinorejske proizvodnje. 

Zato je predlagano, da se 
tudi letos nadaljuje s plače- 
vanjem premij za piitana te- 
leta, junce in jagnjeta. 

Premije naj bi se plačeva- 
lo proizvajalcem za pitana 
teleta in junce v znesku 3 
dinarje za kilogram žive te- 

že, za jagnjeta pa 2 dinarja 
za kilogram, in sicer za vse 
količine, ki se jih proda aM 
dobavi organizacijam združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo 
s predelavo ali prometom ži- 
vine in živinorejskih proizvo- 
dov ter za količine, ki jih sami 
predelajo oziroma za živo 
žiyino, ki jo izvozijo. 

Za pitana teleta, junce in 
jagnjeta, ki se jih dobavi 
Zvezni direkciji za rezerve 
prehrambenih proizvodov, se 
premije ne izplača. Izjema 
bo veljala le glede prevze- 
manja telet, juncev in jag- 
njet, ki jih je Direkcija dolž- 
na odkupiti na podlagi pro- 
grama rezerv mesa v živi 
živini. 

KOMPENZACIJE 
ZA SVEŽE MESO 

Spričo neugodnega položa- 
ja glede plasmaja mesa na 
tujem tržišču je, kot je po- 
udarjeno v obrazložitvi tega 
Zakona, nujno s pomočjo 
kompenzacij spodbujati plas- 
ma večjih količin mesa na 

našem tržišču. Ker je bilo 
v minulem obdobju z uved- 
bo kompenzacij doseženo 
določeno zvečanje porabe 
mesa, s tem pa pravilnejša 
prehrana prebivalstva, je 
predlagano Skupščini SFRJ, 
naj podaljša za leto 1976 ve- 
ljavnost Zakona, s katerim 
so določene kompenzacije za 
porabo svežega mesa. 

Temeljnim organizacijam 
združenega dela, ki proizva- 
jajo sveže meso, se bo pla- 
čevalo kompenzacije za go- 
veje meso 3,15 dinarja za 
en kilogram, svinjsko 3,95, 
ovčje 3,20 iri piščančje 2,40 
dinarja za kilogram. 

Finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvajanje tega 
zakona, so zagotovljena v 
Proračunu federacije za le- 
to 1976. Sredstva za plače- 
vanje premij in kompenzacij 
naj bi v celoti znašala 1.420 
milijonov dinarjev, od tega 
bi se za premije za mleko 
izločilo 310 milijonov, za 
kompenzacije za sveže me- 
so iai za intervencije v živi- 
noreji pa 1.110 milijonov di- 
narjev. 

MEDNARODNE POGODBE 

KONZULARNA 

KONVENCIJA Z GRČIJO 

• Konvencija je sklenjena, ker Republika 
Grčija ni podpisnica Dunajske 
konvencije o konzularnih odnosih 

Zvezni izvršni svet je po- larnih odnosih, ki je bila 
slal Skupščini SFRJ v obrav- sprejeta 24. aprila 1963. 
navo in sprejtje Predlog za- S konzularno konvencijo 
kona o ratifikaciji Konzular- daje Jugoslavija grškim kon- 
ne konvencije med Sociali- zulatom, konzularnim funk- 
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stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko 
Grčijo, ki je bila sklenjena 
17. decembra 1974. 

Konvencija je bila sklenje- 
na zaradi tega, ker Republi- 
ka Grčija ni podpisnic^ Du- 
najske konvencije o konzu- 

cionarjem, konzulrnemu oseb- 
ju in njihovim družinskim 
članom na ozemlju Jugosla- 
vije enake pravice in privile- 
gije, kot jih je dolžna daja- 
ti državam — članicam Du 
najske konvencije o konzu- 
larnih odnosih. 

S konvencijo je predvide- 
no, da država imenovanja 
lahko odpre konzulat na ob- 
močju rezidenčne države le 
na podlagi njenega soglasja. 
O sedežu in rangu konzula- 
tov ter o konzularnem ob- 
močju in številu članov kon- 
zulata se bosta pogodbenici 
dogovorili med seboj. 

S konvencijo so določene 
pravice in dolžnosti konzu- 
latov, konzularnih funkcio- 
narjev in konzularnih usluž- 
bencev. 

Konzulat lahko na poslop- 
ju, v katerem ima prostore, 
in na rezidenci predstojnika 
konzulata izobesi nacional- 
no zastavo svoje države. 

Prostori konzulata, ki se 
uporabljajo izključno za kon- 
zularne namene, ter reziden- 
ca predstojnika konzulata, 
arhiv, uradna korespondenca 
konzulata, konzularna vre- 
ča in kovček so nedotaklji- 
vi, če so predpisano oprem- 
ljeni. 

Konzularni funkcionar sme 
biti le državljan države ime- 
novanja; . v mejah svojega 
konzularnega območja varu- 
je pravice in interes države 
imenovanja ter interese nje- 
nih državljanov. Njegova dolž- 

nost je, da prispeva k raz- 
voju in zboljševanju odno- 
sov med obema državama na 
področju trgovine, gospodar- 
stva, pomorstva, turizma, 
kulture in znanosti. 

S konvencijo je določeno, 
v katerih primerih dovolju- 
je rezidenčna država uvoz in 
oprostitev vseh carin, taks 
in drugih podobnih davščin 
na predmete oziroma blago, 
ki so namenjeni za potre- 
be konzulata, konzularnega 
funkcionarja in konzularnih 
uslužbencev ter njihovih 
družinskih članov. 

S konvencijo je predvide- 
no, da bo konzulat v rezi- 
denčni državi oproščen tudi 
vseh davkov in taks za zne- 
ske, ki jih pobira na račun 
konzularne davščine in ta- 
kse v korist države imeno- 
vanja. 

Ker sodijo mnoge olajša- 
ve, ki jih daje ta konvenci- 
ja (vprašanje davkov, oarin 
idr.), v tvarino, ki se ureja 
z republiškimi in pokrajin- 
skimi predpisi, mora to kon- 
vencijo ratificirati — potem 
ko bo dobila soglasje repu- 
blik in pokrajin — Skupšči- 
na SFRJ. 

U 



DELO SKUPŠČINSKIH TELES 

PREOZKO POSTAVLJEN 

KONCEPT VARSTVA 

INDUSTRIJSKE 

LASTNINE 

i V pogojih samoupravljanja 
ni sprejemljiv predlagani koncept 
zakona, ki se omejuje le na industrijsko 
lastnino v klasičnem pomenu 

) Ponujeni koncept zakona ni usklajen 
z družbenoekonomskim položajem 
združenega dela 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ sta 
na sejah 19. decembra ob- 
ravnawaia Predlog za izdajo 
zakona o varstvu industrij- 
ske lastnine, z Osnutkom za- 
kona (AS 269). Prikaz bese- 
dila Osnutka tega zakona 

ravljanja predlagani koncept 
zakona ni sprejemljiv, ker 
se omejuje le na industrij- 
sko lastnino v klasičnem po- 
menu in. tako ne »pokriva« 
celotnega področja. 

Opozorili so, da se ni do- 
volj sklicevati le na 13. toč- 
ko 1. odstavka 281. člena 
Ustave SFRJ. Po tej določ- 
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smo objavili v 26. številki 
»Poročevalca«. 

V načelni obravnavi so 
Mani Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose poudari- 
iii, da snov tega Zakona ni 
sistemsko obdelana in za- 
snovana v skladu z novimi 
odnosi. V pogojih samoup- 

bi namreč federacija prek 
zveznih organov ureja sistem 
merskih enot in zagotavlja 
kontrolo meril in plemenitih 
kovin, ureja varstvo izu- 
mov, tehničnih izboljšav, 
znamk, znakov kvalitete, oz- 
nak izvora proizvodov, vzor- 
cev ta modelov, ter standar- 

de, tehnične normative ta 
norme kvalitete proizvodov 
ta storitev, in zagotavlja iz- 
vrševanje zveznih predpisov 
na teh področjih, kadar je 
to v interesu vse države. Po 
mnenju članov Odbora so 
ustavna podlaga za izdaja- 
nje zakonov s tega področja 
tudi taste določbe Ustave 
SFRJ, s katerimi je urejen 
položaj združenega deia. Po- 
nujeni koncept zakona ni 
usklajen z družbenoekonom- 
skim položajem združenega 
dela. 

Poleg tega so poudarili, da 
je treba diferencirati nosilce 
in uporabnike ter tudi var- 
stvo teh pravic. 

Pri obravnavi predlagane- 
ga besedila Osnutka zakona 
so člani Zakonodajnopravne 
komisije menili, da se z 
njim ureja vrsta vprašanj, ki 
so širšega pomena za delov- 
ne ljudi in občane, organi- 
zacije združenega dela in 
druge samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti, ter je 
zato treba še enkrat pretre- 
sti nekatere predlagane re- 
šitve v posameznih določ- 
bah besedila. Sklenili so, da 
v Osnuktu zakona niso na 
ustrezen način izražena te- 
meljna načela, po katerih 
morajo biti urejeni odnosi. 

Komisija je podprla pred- 
lagani koncept tega zakona, 
s katerim se na enotnih pra- 
vnih temeljih ter v okviru 
enotnega zakona ureja vse 
oblike varstva na tem pod- 
ročju. 

Po mnenju članov Komisi- 
je pa je nesprejemljivo, da 
se za te oblike varstva upo- 
rablja enoten izraz »industrij- 
ska lastnina«. Poudarili so, 
da ni mogoče govoriti o var- 
stvu industrijske lastnine, 

kadar so nosilci pravic or- 
ganizacije združenega dela ta 
druge družbene pravne ose- 
be, ker je ta izraz mogočo 
uporabiti le kadar gre za 
občane, civilno-pravne osebe, 
tuje državljane in tuje prav- 
ne osebe. Zato so predlagali, 
da bi morali takšen razli- 
čen pristop jasno poudariti 
v vsem besedilu zakona (zla- 
sti v njegovih uvodnih do- 
ločbah), ter da bi morali 
spremeniti tudi naslov za- 
kona, da bi se glasil »o pra- 
vicah industrijskega varstva«. 

Glede na to, da je treba 
spremeniti osnoven pristop 
ter da je treba v zakonu 
jasneje poudariti pravico or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih družbeno pravnih 
oseb na izume (kadar le-te 
nastopajo kot nosilci teh 
pravic) in poudariti, da ma- 
terialne pravice do izumov 
ni mogoče uporabljati v na- 
sprotju z družbenimi intere- 
si, je Komisija predlagala, 
da se ponovno izdela Osnu- 
tek tega zakona. 

Poleg tega bi morali, upo- 
števajoč pomen vprašanj, ki 
jih ta zakon ureja zlasti ko 
gre za organizacije združe- 
nega dela in druge družbe- 
nopravne osebe, v obrazložit- 
vi zakona širše opozoriti na 
posledice, ki jih bodo imele 
predložene rešitve za mate- 
rialni in družbeni položaj 
teh organizacij. 

Glede na stališče Odbora 
za družbenoekonomske odno- 
se in Zakonodajnopravne ko- 
misije je Zvezni izvršni svet 
zahteval od Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, da odloži 
obravnavo Predloga za izda- 
jo tega zakona, je bil Pred- 
log umaknjen z dnevnega re- 
da seje Zbora 24. decerab- 
ra 1975. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Skupna trgovska predstavništva 

v tujini 

Delegat v Zveznem zboru 
Boško Blaškot (SR Bosna 
ta Hercegovina) je zastavil 
Zvieanemiu izvršnemu svetu 
naslednje vprašanje: Kaj je 
bilo doslej doseženo pri sa- 
moupravnem preoblikovanju 
naše zunanje trgovine v du- 

hu ustavnih načel ta ali se 
dela na sklenitvi samoup- 
ravnega sporazuma, s kate- 
rim bi se racionalno uredilo 
vprašanje mreže predstavni- 
štev, ki jih imajo v tujimi 
organizacije združenega dela 
ta gospodarske zbornice. 

Na prvi del tega vpraša- 
nja je delegat dobil odgo- 
vor na seji Zveznega zbora 
5. decembra — ta odgovor 
smo objavili v prejšnji šte- 
vilki glasila. 

Na drugi del vprašanja je 
na seji Zveznega zbora 
24. decembra 1975 prav tako 
podal odgovor dr. Emil Lud- 
viger, član Zveznega dzvšme- 
ga sveta ta zvezni sekretar 
za zunanjo trgovino. 

V odgovoru je poudarjeno, 
da je v obdobju od leta 1971 
do 1974 opravilo 73 odstot- 
kov našega celotnega zuna- 
njetrgovinskega prometa 413 
organizacij, ki so izključno 
zunanjetrgovinske, ostale or- 
ganizacije, ki so registrirane 
za zunanjetrgovinski promet 
(teh je 1307), pa so opravi- 
le le 27 odstotkov blagovne- 
ga prometa. 

Iz teh podatkov je razvid- 
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no, da je med organizacija- 
mi, ki so registrirane za zu- 
nanjetrgovinski promet, mno- 
go majhnih ter takšnih, ki 
se s to dejavnostjo občasno 
ukvarjajo. 206 naših organi- 
zacij združenega dela, regi- 
striranih za zunanjetrgovin- 
ski promet, je ustanovilo 
371 podjetij v 64 državah, in 
sdcer v razvitih zahodnih dr- 
žavah 335 in v državah v 
razvoju 36 organizacij, ter 
504 poslovne enote, in sicer 
145 na zahodu, 82 v drža 
vah v razvoju in 277 v so- 
cialističnih državah. Skupno 
je 875 enot v tujini. 

Izhajajoč od ustavnih na- 
čel, so v Osnutek zakona o 
prometu blaga in storitev s 
tujino ter v Osnutek zako- 
na o opravljanju gospodar- 
ske dejavnosti v tujini, ki se 
ju pravkar pripravlja, vklju- 
čena določila, po katerih 
morajo zunanjetrgovinske or- 
ganizacije združenega dela 
združevati delo in sredstva 
na trajni in dolgoročni osno- 
vi, tako da združevanje po- 
meni temeljni pogoj za op- 
ravljanje zunanjetrgovinske- 
ga proimeta in gospodarskih 
dejavnosti v tujini. To je bi- 
stveno in prav te zakonske 

določbe bodo pripomogle do 
nove kvalitete v naši zuna- 
njetrgovinski mreži. 

Mreža našega gospodarstva 
v tujini ni najbolj ustrezno 
razporejena, koordinirana in 
primerno organizirana, kar 
je vplivalo na zmanjšanje 
družbene produktivnosti na- 
še zunanjetrgovinske dejav- 
nosti, ker niso bile ustrez- 
no izrabljene potencialne 
možnosti našega gospodar 
stva na tujem tržišču, ki 
mora biti zasnovana na sa- 
moupravnih temeljih. 

Da bi bilo koordinirano ce- 
lotno poslovanje predstavni- 
štev jugoslovanskega gospo- 
darstva, predstavništev Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije ter diplomatsko-konzu 
larnih služb, je predvidena 
ustanovitev skupnih trgov- 
skih predstavništev v tujini 
za eno ali več držav, prek 
katerih bo teklo vse sodelo- 
vanje in usklajanje medse- 
bojnih odnosov organizacij 
združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij ter 
organov pri opravljanju go 
spodarskih dejavnosti v tu- 
jini. Ta predstavništva naj 
bi ustanavljal Zvezni izvršni 
svet na lastno pobudo ali na 

predlog Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije. Opravljala bi 
določene zadeve za organi- 
zacije združenega dela na 
načip in pod pogoji, ki bi 
se jih določilo s statutom 
skupnih trgovskih predstav- 
ništev. 

Statut naj bi sprejela Go- 
spodarska zbornica Jugosla- 
vije v soglasju, ki bi ga dal 
Zvezni izvršni svet po spo- 
razumu z republiškimi oziro- 
ma pokrajinskimi izvršni- 
mi sveti. Statut skupnosti 
trgovskih predstavništev naj 
bi urejal splošne zadeve v 
zvezi s smotrnostjo dela 
predstavnikov v tujini, nor- 
me moralno-političnega in 
etičnega obnašanja, osnove 
in merila za osebne dohod- 
ke ter drugo. 

Vse organizacije združene- 
ga dela, ki opravljajo gospo- 
darske dejavnosti v tujini, 
hi morale te dejavnosti op- 
ravljati v skladu s statutom 
ter o vseh gospodarskih de- 
javnostih v zadevni državi 
informirati skupno predstav- 
ništvo. Predvideno je nada- 
lje, da je treba doseči večji 
obseg blagovnega prometa 
naših podjetij v tujini z iz- 
vozom blaga in storitev iz 

Jugoslavije, s čimer bo pre- 
prečeno, da bi se takšna 
podjetja ukvarjala izključno 
z uvozom blaga v Jugosla- 
vijo. 

Po omenjenem Osnutku za- 
kona naj bi Zvezni izvršni 
svet imel posebna pooblasti- 
la, da v mejah smernic, ki 
jih bo sprejel na podlagi 
usklajenih stališč s pristoj- 
nimi republiškimi in pokrajin- 
skimi organi, vpliva, da bo 
mreža predstavništev v tuji- 
ni regionalno enakomerneje 
razporejena. 

Za zunanjetrgovinske orga- 
nizacije je nadalje predvide- 
no posebno koordinacijsko 
telo na ravni federacije, re- 
publik in pokrajin. Sprem- 
ljalo naj bi delo vseh orga- 
nizacij združenega dela, ki 
se ukvarjajo z zunanjetrgo- 
vinskim prometom, ter delo 
njihove mreže v tujini. To 
telo naj bi imelo nekatere 
posebne pristojnosti, npr. 
pravico oceniti, ali samoup- 
ravni sporazumi organizacij 
združenega prometa in pro- 
izvodnje glede pogojev dela 
in poslovanja ustreza druž- 
benoekonomskim pogojem v 
duhu Ustave SFRJ. 

SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 24. decem- 
bra 1975 sprejel naslednje 
zakone: 

Proračun federacije za 1. 
1976 (AS 243), S tem aktom 
je Proračun federacije dolo- 
čen v višini 79 milijard in 
237 milijonov dinarjev. 

Zakon o izvršitvi Proraču- 
na federacije za 1. 1976 (AS 
259), s katerim so natanč- 
neje določeni način in pogoji 
izvrševanja Proračuna fede- 
racije za 1. 1976. 

Zakon o ugotavljanju in 
obračunavanju celotnega do- 
hodka v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela (AS 
227). Celoten dohodek bo od- 
visen od realizacije oziroma 
od podlage za uresničenje 
dohodka ter od tega, ali je 
bilo izvršeno plačilo. 

Zakon o zagotovitvi plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev (AS 208). Uporabni- 
ki družbenih sredstev so dolž- 
ni zagotoviti spolnitev obvez- 
nosti z določenimi plačilni- 
mi instrumenti oziroma z do- 
ločenimi instrumenti za za- 
gotovitev plačila, ki so dolo- 
čeni s tem zakonom. 

Zakon o zaznamovanju in 
vzdrževanju pokopališč in 
grobov pripadnikov zavezni- 
ških armad in drugih tujih 
armad na ozemlju Jugoslavi- 
je (AS 188). 

Zakon o ratifikaciji Kon- 
vencije o mednarodnih pra- 
vilih o izogibanju trčenju na 
morju (AS 242). 

Zakon o dopolnitvi zakona 
o revalorizaciji osnovnih 
sredstev skupne porabe upo- 
rabnikov družbenih sredstev 
(AS 272). S povečanjem 
amortizacije glede na pov- 
prečno rast cen sredstev za 
delo in gradbenih storitev v 
1. 1975 je treba ohraniti real- 
no vrednost osnovnih sred- 
stev in preprečiti fiktivno 
zveioevanje dohodka. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva Ju- 
goslavije (AS 282). S tem Za- 
konom, ki je sprejet po hit- 
rem postopku, se dosedanje 
naoine poravnanja obvezno- 
sti med uporabniki družbe- 
nih sredstev — akceptni na- 
log, kompenzacija, asignaci- 
ja in cesija nadomesti z ava- 
lirano . menico (garancijo 

banke). S tem se v plačilni 
promet vnaša večjo gotovost, 
da bo terjatev plačana v po- 
godbenih oziroma zakonsko 
predpisanih rokih. Hkrati se 
s tem Zakonom zagotavlja 
višjo stopnjo avtomatizma 
pri spolnjevanju obveznosti. 

Odlok o določitvi progra- 
ma statističnih raziskav, ki 
so pomembne za vso državo 
za 1. 1976 (AS 274). 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji, 
ki je bila prav tako 24. de- 
cembra, sprejel Resolucijo o 
skupni politiki ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugo- 
slavije v 1. 1976 (AS 261). 

Sprejeti so tudi naslednji 
zakoni h katerim so poprej 
dale soglasje skupščine re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin: 

Zakon o spremembi in do- 
polnitvi Zakona o izdajanju 
obveznic federacije v 1. 1975 
(AS 270). S tem zakonom se 
poleg dosedanjih 10 odstotnih 
obresti določa še zvečanje 
obresti za 3 odstotke nomi- 
nalne vrednosti obveznic za 
eino leto, ki se jih bo izpla- 

■F* calo kupcem pri amortimc39i 
obveznic. 

Zakon o spremembi Zako- 
na o posebni uporabi d6lo- 
čenih obveznic in drugih vre- 
dnostih papirjev (AS _271). 
Po tem zakonu se odstotek, 
do katerega smejo uporabni- 
ki družbenih sredstev upo- 
rabljati rezervna sredstva za 
nakup obveznic, ki jih izda- 
jo družbenopolitične skupno- 
sti, zveča s 30 na 50 odstot- 
kov. 

Zakon o določitvi skupnega 
obsega izdatkov proračuna 
federacije za 1. 1976 (AS 257). 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o spremembi Sporazu- 
ma med Vlado SFR Jugosla- 
vije in Vlado ZSSR o eko- 
nomskem in tehničnem sode- 
lovanju pri graditvi in re- 
konstrukciji industrijskih 
podjetij in drugih objektov 
v SFRJ (AS 250). 

Zakon o premiji za pšeni- 
co (AS 244). 

Zakon o dopolnitvi Zakona 
o premijah za pšenico (AS 
245). 

Zakon o ratifikaciji Kon- 
vencije o mednarodnih pra- 
vilih o izogibanju trčenja na 
morju (AS 242). 



Odlok o določitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe fe>- 
deracije, republik in avto- 
nomnih pokrajin za 1. 1976 
(AS 260). 

Ker v 1. 1975 ni bil sprejet 
novi srednjeročni načrt Ju- 
goslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980, je spremljajo- 
čim zakonom, ki so bili spre- 
jeti k načrtu za obdobje od 
1. 1971 do 1975, podaljšana 

veljavnost dokler ne bodo iz- 
dani novi zakoni. V tem smi- 
slu je Zbor sprejel nasled- 
njih pet zakonov: 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o finan- 
ciranju federacije (AS 258). 

Zakon o spremembi Zako- 
na o republikah in pokraji- 
ni, ki se štejejo kot gospo- 
darsko man] razvite (AS 
267); 

Zakon o spremembah Za- 
kona o sredstvih obveznega 
posojila za kreditiranje hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik" in Av- 
tomne pokrajine Kosovo (AS 
266); 

Zakon o spremembah Za- 
kona o merilih za razporeja- 
nje sredstev sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejše- 

ga razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin v obdobju od 
I. 1971 do 1975 (AS 265). 

Zakon o spremembah Za- 
kona o merilih za določanje 
dodatnih sredstev gospodar- 
sko manj razvitim republi- 
kam in SAP Kosovo za finan- 
ciranje nujnih družbenih 
služb v obdobju od 1. 1971 
do 1975 (AS 268). 
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