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SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupšpine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 28. decembra 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— predlog resolucije o po- 
litiki. izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je od 1976—1980 v letu 1978 
s predlogom temeljnih raz- 
vojnih nalog v letu 1978 in 
opredelitev njihovih nosilcev 
(ESA 889);. 

— predlog sprememb in 
dopolnitve dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980 s predlogom odloka o 
pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
sklene ta dogovor (ESA 
839/1); 

— predlog zakona o sikup- 
Sčinskih volitvaih (ESA 967); 

— predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o volitvah in 
odpoklicu delegatov za Zbor 
republik in potorajin Skup- 
ščine SFRJ (ESA. 969). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

— predlog zatona o delov- 
nih razmerjih (ESA 882). 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

— predlog zaikona o spre- 
membah zakona o financira- 
nju splošnih družbenih po- 
treb v družbenopolitičnih 
skupnostih; 

— predlog zakona o podalj- 
šanju financiranja občinskih 
proračunov za leto 1977 s 
sredstvi vzajemnega preliva- 
nja med občinami; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks; 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi stopenj, odbitnih po- 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sre- 
do, 14. decembra 1977, je raz- 
širjen z obravnavo: 

— predloga zaikona o spre- 

stavl? in oladišav $a republi- 
ški davek iz dohodka temelj- 
nih organizacij zdiruženegia 
dela v letu 1978 (ESA 970); 

— predlog za izdaijio zaikona 
o spremembi zakona o dav- 
kih občanov, z osnutkom za- 
kona; 

— predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za le- 
to 1978; 

— predlog zakona o pro- 
računu SR Sloveniije za leto 
1978 (ESA 965); 

— predlog zakona o začas- 
nem financiranju samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti v I. trimesečju 1978; 

— predlog zakona o spre- 
membah zakona o osnovah 
ter načinu obračunavanja in 
plačeivanja prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
letu 1975, 1973 in 1977; 

— predlog za izdajo zako- 
na o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev ob- 
jektov in nabavo opreme v 
obdobju 1978—1982; 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi okolišev in števila de- 
legatsfkih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije (ESA 968); 

— predlog zakona o ustar 
novitvi Komisije za odliko- 
vanja SR Sloveniije (ESA 
954). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

— predlog zatona o Služ- 
bi družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji (ESA 956); 

— predlog zakona o Narod- 
ni banki Slovenije (ESA 
916). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

— volitve in imenovanja, 
— predloga in vprašanja 

delegatov. 

membah in dopolnitvah za- 
kona o posebnem republi- 
škem davku od prometa pro- 
izvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po kate- 
rem občani in zasebne prav- 

ne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev (ESA 
976); 

— predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah m- 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta na skupni seji, 
ki je bila 23. novembra 1977, 
poslušala najprej uvodno ob- 
razložitev k Osnutku resolu- 
cije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1976 
do 1980 v letu 1978 — podal 
jo je Zvone Dragan, podpred- 
sednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije — uvodno 

obrazložitev k osnutku spre- 
memb in dopolnitev dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 z osnut- 
kom odloka o pooblastitvi 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene ta 
dogovor — podal jo je Zdrav- 
ko Praznik, direktor zavoda 
SR Slovenije za družbeno 
planiranje — in uvodno ob- 
razložitev k predlogu za iz- 
dajo zakona o osnovah druž- 
benoekonomskih odnosov 
svobodne menjave dela na 

fcona o upravnih taiksah 
(ESA 917); 

— osnutka zatona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč 
(ESA 997). 

področju družbenih dejavno- 
sti, z osnutkom zakona — 
podal jo je dr. Avguštin Lah, 
podpredsednik Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sta nato na ločenih 
sejah sprejela: 

— Osnutek resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 

je od leta 1976 do 1980 v 
letu 1978; 

— Osnutek sprememb in 
dopolnitev dogovora o teme- 
lj,ih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976 do 
1980; 

— Predlog izhodišč za pri- 
pravo proračuna SR Sloveni- 
je aa leto 1978; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o določitvi stopanj, odbit- 
nih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela, z osnutkom zatona; 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Družbenopolitični zbor — 21.11.1977 
Jože Zakonjšek, Vladimir Logar, Srečko Mlinarič, 

Lojzka Cotar, Štefan Strok, Lojze Cepuš, Terezija Ste- 
fančič, Stane Gavez, Marko Bule, Ivica 2nidaršič, Tina 
Tomlje, Stane Markič, Avguštin Lah, Zoran Polič, Da- 
nica Jurkovič, Milan Baškovič, Miro Gošnik. 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 23.11.1977 

Emil Šuštar, Zorka Mikuš, Gojmir Vizovišeik, Geza 
Čahuk, Aleksander Ilič, Ana Šetinc, Duška Lorbek, 
Ljubo Zabutovec, Marjan Šinkovec, Vlado Potočnik, 
Jože Deberšek, Francka Herga, Savo Vuk, Tomaž Vu- 
ga, Karel Franko, Franc Mali, Milka Gyofi, Metka Moč- 
nik, Janko Meh, Milica Ozbič, Zvone Dragan, Ivan 
Pajntar, Peter Tribušon, Rok Pavšač, Jolanida Slokar, 
Vlado Šanca, Zdenka Jurančič, Ivioa Francalj, Štefan 
Nemec, Jože Kert, Milan Punoar, Igor Ponikvar, Drago 
Benčina, dr. Avguštin Lah, Avgust Majerič, Aleksander 
WiEewaldt, Franjo Lampelj, Braniko Baje, Vlado Tance. 
ZBOR OBČIN — 23.11.1977 

Karel Sukič, Ivo Miklavčič, Franc Štrakl, Olga Jak- 
hel, Ivan Bitenc, Miroslav Nakrst, Judita Magajna, 
Lojze Trtnik, Alojz Kostrevc, Jože Debeljak, Oto Kam- 
puš, Magda Poljšak, Franc Markežič, Jože Mirtič, Franc 
Svetelj, Janez Smrekar, Matija Gjerkeš, Tomaž Kav- 
čič, Miran Mejak, Avgust Jeriha, Rudi Kropivnik, Min- 
ka Krvina, Mara Žlebnik, dr. Avguštin Lah, Bojan Bro- 
zina, Ladislav Dejanovič, Slavko Tornič, Zdenka Jur- 
kas. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
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— Predlog za izdajo zato- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za 
storitev ter načinu, po kate- 
rem občani in zasebne prav- 
ne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, z 
osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o skupščinskih volitvah, 
z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, z osnut- 
kom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o dopolnitvi zakona o vo- 
litvah in odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, z osnutkom 
zakona; 

— Osnutek zakona o založ- 
ništvu. 

Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je 
sprejel: 

— Predlog za izdajo zako- 
na o osnovah družbenoeko- 

nomskih odnosov pri svobod- 
ni menjavi dela na področju 
družbenih dejavnosti (Zbor 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je pa je sprejel predlog za 
iizdaio z osnutkom tega za- 
kona). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglas- 
je k: 

— Osnutku resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978; 

— Osnutek skupne devizne 
politike Jugoslavije v letu 
1978, k osnutku projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije 
za leto 1978 in k osnutku 
projekcije devizne bilance Ju- 
goslavije za leto 1978; 

— Osnutek zatona o spre- 
membi in dopolnitvi zatona 
o skupnem obsegu proračun- 
skih izdatkov federacije za 
leto 1977; 

— Osnutek zatona o skup- 
nem obsegu proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 
1978; 

— Osnutek odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 
1973; 

— Osnutek zatona o zago- 
tovitvi sredstev za vračilo 
premij za mleko, ki so jih 
republike in avtonomne po- 
kraj me izplačale v obdobju 
od leta 1973 do leta 1975; 

— Osnutek odloka o dolo- 
čitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki 
se v letu 1978 odstopijo in- 
teresni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta potrdila: 

— Dogovor o usmerjanju in 
uporabi posojil Mednarodne 
banke za obnovo in razvotj v 
obdobju od 1. julija 1976 do 
30. junija 1981. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

— Odlok o soglasju k pred- 
logu zaikona o ratifikaciji 
druge spremembe statuta 
Mednarodnega monetarnega 
sklada. 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije pa 
je na svoji seji dne 21. no- 
vembra 1977 sprejel: 

— Stališča k Osnutku re- 
solucije' o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slove- 

nije za obdobje od leta 1978 
do 1980 za leto 1978, z glo- 
balno oceno razvaja SR Slo- 
venije v letu 1977 in možno- 
sti razvoja v letu 1978; 

— Stališča k Osnutku spre- 
memb in dopolnitev dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1930; 

— Stališča k Predlogu za 
izdajo zakotna o družbenoeko- 
nomskih osnovah svobodna 
menjave dela z osnutkom za- 
kona; 

— Predlog za izdajo zakona 
o skupščinskih volitvah, % 
osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zato- 
na o dopolnitvi zakona o vo- 
litvah in odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, z osnutkom 
zatona; 

— Predlog za spremembo 
odloka o določitvi števila 
sodnikov pri Sodišču združe- 
nega dela SR Slovenije. 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je 
dal soglasje k: 

— Osnutku resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbene- 
ga plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978. 

PREDLOG RESOLUCIJE 

o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978 (ESA-889) 

Na podlagi 122. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije ter na podlagi 335. 
člena, 342. člena in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Spupščina Socialistične republike Slovenije dne  
  sprejela 

RESOLUCIJO 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 v letu 1978 

1. KLJUČNE NALOGE PRI URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V LETU 1978 

Naloge pri uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1978 izhajajo iz ciljev, dogovorjenih v družbenem pla- 

nu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, nalog iz dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in ugotovitev iz 
analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih 
1976 in 1977 ter drugih analitskih gradiv. Na osnovi tendenc 
in problemov na prehodu v 1978 ter ocen možnosti družbe- 
noekonomskega razvoja v letu 1978 so se s to resolucijo 
delovni ljudje in občani v SR Sloveniji dogovorili, da bodo 
zastavili naloge v letu 1978 tako, da bi dosegli preokret v 
politiki uveljavljanja z družbenim planom opredeljenih kva- 
litet v gospodarstvu. Z novimi sistemskimi rešitvami so po- 
dani pogoji, da postane odločanje o pridobivanju in raapor®. 
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Jan j ti dohodka vse bolj oblika neposredne aktivnosti delavcev 
v združenem dedu. Uveljaviti je treba takšno politiko in ukre- 
pe, ki bodo spodbujali delavce v temeljnih in drugih organi- 
zacijami združenega dela, da svoje napore usmerijo v racional- 
nejše gospodarjenje z minulim in tekočim delom, v štednjo 
in v čimbolj učinkovito uporabo materialnih in finančnih 
sredstev za delo in razvoj. S krepitvijo materialne osnove 
dela bodo ustvarjeni tudi bistveni pogoji za učinkovitejše 
razporejanje in delitev dohodka in takšno združevanje dela 
in sredstev, ki bo spodbujalo kvaliteto dela na vseh področ- 
jih družbene reprodukcije in zagotavljalo stabilnejše pogoje 
za delo in življenje. Politika v letu 1978 mora biti odločno 
naravnana v to smer. V tej zvezi bodo pri uresničevanju dru- 
žbenega plana v ospredju naslednje naloge: 

— intenziviranje procesa preobrazbe pri organiziranju 
delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združene- 
ga dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih 
skupnostih in urejanje samoupravnih odnosov na ustavnih 
osnovah; 

— uveljavljanje delegatskih odnosov v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti, v samoupravnih interesnih skupno- 
stih in družbenopolitičnih organizacijah; 

— intenziviranje samoupravnega sporazumevanja in dru- 
žbenega dogovarjanja o nalogah in odnosih, da bi združeno 
delo vse hitreje prevzemalo od državnih organov družbeno- 
ekonomske funkcije pri oblikovanju, usmerjanju in izvajanju 
ukrepov ekonomske politike; 

— pravočasno sprejemanje in uresničevanje zakonskih 
predpisov v zvezi z uveljavljanjem načel ustave in zakona 
o združenem delu; v republiki zlasti priprava in sprejem za- 
kona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije ter zakona o osnovah družbenoekonomskih od- 
nosov pri svobodni menjavi dela na področju družbenih de- 
javnosti, v zveznem merilu pa sprejem zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter zakona 
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen; 

— pospešeno nadaljevanje procesa bančne preobrazbe, 
zilasti konstituiranja temeljnih bank in ustanavljanje internih 
bank oziroma finančnih služb v organizacijah združenega de- 
la, s čimer se bo vse bolj zagotavljala prevladujoča vloga 
združenega dela v organizaciji in usmerjanju denarnih tokov 
družbene reprodukcije za preraščanje do sedaj prevladujo- 
čih kreditnih odnosov v dohodkovne odnose na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev; 

— povezovanje proizvodnih organizacij združenega dela 
tn organizacij združenega dela za promet blaga in storitev 
na novih družbenoekonomskih osnovali v okviru skupnega 
prihodka; 

— hitrejše povezovanje organizacij združenega dela v 
družbenih dejavnostih z organizacijami združenega dela v 
materialni proizvodnji in povečanje vpliva družbenih dejav- 
nosti na rast družbene produktivnosti dela; 

— intenzivnejše povezovanje na dohodkovnih osnovah z 
organizacijami združenega dela v drugih republikah in po- 
krajinah, zlasti še v gospodarsko manj razvitih republikah 
in avtonomni pokrajini Kosovo; 

— nadaljnja izgradnja skladnejše gospodarske in družbe- 
ne strukture v skladu z usmeritvami družbenega plana, zlasti 
na tistih področjih, kjer v prvih letih izvajanja družbenega 
plana niso bila dosežena z družbenim planom predvidena gi- 
banja (prometna infrastruktura, hrama, nekatera področja 
strojegradnje in surovinske osnove ter usmerjeno izobraževa- 
nje in učinkovitejši razvoj ter uveljavljanje raziskovalnega 
dela) ter proizvodnja ni bila prilagojena družbenim potrebam 
in zahtevam tujega in domačega tržišča; 

— ker so bila razpoložljiva sredstva iz domačih, pa tudi 
dodatnih tujih virov v prvih dveh letih manjša od predvide- 
nih, bodo vsi investitorji ponovno proučili svoje investicijske 
programe, tako na področju dejavnosti posebnega pomena 
kot tudi na vseh ostalih področjih. Na tej osnovi se bodo v 
skladu s sistemom kontinuiranega planiranja odločali za pre- 
ložitev oziroma podaljšanje tistih programov, za katere nI 
moč izdelati konstrukcije financiranja, ter združili razpolož- 
ljiva sredstva za izvajanje najbolj nujnih nalog z vidika pri- 
oritet, dogovorjenih z družbenim planom; 

— nadaljnje vključevanje v mednarodno menjavo in iz- 
boljšanje plačilno-bilančnega položaja republike s povečanjem 
izvoza blaga in storitev nad stopnjo rasti proizvodnje, z ust- 
reznejšo regionalno usmeritvijo ter z zmanjševanjem uvozne 
odvisnosti. S povečanjem izvoza je treba zagotoviti možnosti 
takega uvoza, ki bo po obsegu in strukturi omogočil predvi- 
deno dinamično rast in stabilnejše razmere na trgu; 

— krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti 
organizacij združenega dela na osnovi povečane produktivno- 
sti dela in uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi 
in počasnejšega naraščanja proizvodnih stroškov ter zalog od 
rasti celotnega prihodka; 

— hitrejše povečanje čistega dohodka organizacij združe- 
nega dela v materialni proizvodnji na osnovi počasnejše ra- 
sti sredstev za skupne potrebe ter drugih obveznosti od rasti 
dohodka; 

— večjo udeležbo sredstev za razširitev materialne osno- 
ve dela ter počasnejše naraščanje osebnih dohodkov in sred- 
stev za skupno porabo na ravni temeljnih organizacij združe- 
nega dela povsod, kjer je bila rast osebnih dohodkov neus- 
klajena z rastjo čistega dohodka in rastjo produktivnosti de- 
la oziroma s kriteriji družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov; 

— povečanje družbenoekonomske pobude za višjo pro- 
duktivnost dela in izboljšanje upravljanja in gospodarjenja 
z minulim delom; 

" — nadaljnje izboljševanje in skladnejši razvoj Ustih 
delovnih in življenjskih razmer delavcev in občanov, ki se 
uresničujejo na temelju dogovorjenih meril za uresničevanje 
enotnih, skupnih oziroma vzajemnih in dopolnilnih progra- 
mov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih de- 
javnosti. To bo doseženo z doslednejšim in hitrejšim uresni- 
čevanjem prednostnih nalog in dejavnosti ter z uveljavitvijo 
novih sistemskih osnov svobodne menjave dela v letu 1978; 

— z doslednim izvajanjem vseh prej navedenih nalog ust- 
varjali ugodnejše pogoje za uresničevanje politike ekonomske 
stabilizacije; 

— večja aktivnost pri ustvarjanju pogojev za hitrejši raz- 
voj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij v SR 
Sloveniji; 

— smotrnejša uporaba prostora in upoštevanje potreb 
po zavarovanju in urejanju človekovega okolja; 

— izpopolnjevanje in dograjevanje družbenega sistema 
informiranja, ki naj usposablja delavca samoupravljalca za 
doseganje čimboljših rezultatov pri delu, poslovanju in up 
ravljanju s sredstvi družbene reprodukcije ter za sodelovanje 
v procesu političnega odločanja in družbenega planiranja. 

2. MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V LETU 1978 

Doseženi razvoj v letu 1977 in prisotne tendence na pre- 
hodu v letu 1978 kažejo, da bo ob nadaljevanju naporov za 
stabilizacijo, intenzivnejšem uveljavljanju kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja ter ob pravočasno sprejetih ukrepih tekoče 
ekonomske politike v letu 1978 moč doseči: 

— bolj usklajene odnose v materialni proizvodnji, pri če- 
mer se bo povečal delež proizvodnje reprodukcijskega materi- 
ala, strojev in naprav; 

— rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva za 
okoli 6 odstotkov, tako da bo v letu 1978 družbeni proizvod 
SR Slovenije po ocenah znašali okoli 143 milijard din. Os- 
novni nosilec gospodarske rasti bo industrijska proizvodnja, 
ki se bo povečala v globalu za okoli 7 odstotkov; kmetijska 
proizvodnja se bo povečala za okoli 3,5 odstotka. Takšna go- 
spodarska rast bo temeljila zlasti na povečanem izvozu blaga 
in storitev ob racionalnejšem uvozu, na intenzivnejših vlaga- 
njih v osnovna sredstva gospodarstva, na večjih investicijah v 
stanovanjsko gradnjo, na skladnejših razmerjih v domači po- 
rabi in na intenzivnejšem uveljavljanju kakovostnih dejavni- 
kov razvoja; 

— povečanje produktivnosti dela v združenem delu za 
najmanj 3 odstotke, tako da bo dosežena okoli 52-odstotna 
udeležba produktivnosti dela v prirastu družbenega proizvo- 
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da: ob tem se bo zaposlenost v združenem đelu povečala za 
največ 3 odstotke, tako da se bo na izpraznjenih in novih de- 
lovnih mestih zaposlilo okoli 40 tisoč delavcev, od tega na 
novih delovnih mestih okoli 21 tisoč. Zaposlovanje bo inten- 
zivnejše v manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih 
in restriktivnejše v območjih, kjer ni razpoložljivih delovnih 
virov. Z odpiranjem novih delovnih mest, boljšim izkorišča- 
njem razpoložljivih zmogljivosti in z uvajanjem novih izmen 
se bo zaposlenost na manj razvitih in manj razvitih obmejnih 
območjih povečala za 5 do 6 odstotkov; 

— rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega za okoli 
2 odstotka, s tem, da se v interni delitvi sredstev za osebne 
dohodke zagotovi hitrejša rast osebnih dohodkov, ki so re- 
zultat bolj produktivnega individualnega dela in boljše upora- 
be družbenega minulega dela; 

— večjo investicijsko aktivnost na osnovi povečanja inve- 
sticij v osnovna sredstva gospodarstva za okoli 7,5 odstotka, 
tako da bodo udeležene v družbenem proizvodu z okoli 19,5 
odstotka. Negospodarske investicije se bodo povečale za 
okoli 6 odstotkov; v tem okviru pa bo dan največji poudarek 
investicijam v stanovanjsko izgradnjo, ki bodo porasle za 
okoli 7,5 odstotka; 

— povečanje izvoza blaga za okoli 8 odstotkov in tako 
povečanje uvoza blaga, ki bo zagotovilo okoli 61-odstotno po- 
kritje uvoza blaga z izvozom blaga; 

— takšna gibanja v proizvodnji in na tržišču, da bo 
ob selektivnem in postopnem odpravljanju najbolj izrazitih 
nesorazmerij rast cen in življenjskih stroškov nekoliko pod 
rastjo, doseženo v letu 1977. 

3. TEMELJNE NALOGE NA PODROČJU USTVARJA- 
NJA CELOTNEGA PRIHODKA, RAZPOREJANJA 
DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA TER OBLIKO- 
VANJA SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE, 
SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO 

3. 1. Osnovni pogoj za hitrejšo gospodarsko rast in nara- 
ščanje produktivnosti dela ter na tej osnovi večjega celotnega 
prihodka in dohodka je hitrejše in učinkovitejše uveljavljanje 
kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

Pri tem gre zlasti za: 
— učinkovitejšo izrabo materialnih in drugih proizvodnih 

pogojev, upoštevaje pri tem varstvo in izboljšanje človekove- 
ga okolja; 

— večjo uporabo znanja in raziskovalnih dosežkov v go- 
spodarstvu in družbenih dejavnostih; 

— spodbujanje novatorstva, iznajditeljstva in drugih ob- 
lik inventivnega dela ter tehničnih izboljšav, ki se kažejo 
v povečanju celotnega prihodka oziroma zmanjševanju materi- 
alnih in drugih proizvodnih stroškov; 

— posodabljanje organizacije in metod dela pni porabi, 
upravljanju in razpolaganju z družbenimi sredstvi; 

— izboljšanje delovne in tehnološke discipline, boljše 
izkoriščanje delavnega časa in učinkovitejše varstvo pni delu; 

— celovitejšo preosnovo obstoječega sistema materialne 
in moralne spodbude za delo; 

— prisvajanje osebnih dohodkov po rezultatih živega in 
minulega dela glede na količino in kvaliteto dela, prispevek 
k ustvarjanju dohodka in rezultate pri upravljanju s sred- 
stvi; 

— racionalnejše zaposlovanje v skladu z možnostmi za za- 
gotavljanje življenjskih in delovnih pogojev delavcev in uve- 
ljavljanje sprejetih načel kadrovske politike ter sorazmerno 
zmanjševanje števila delavcev pri administrativnih delih in 
opravilih z združevanjem teh služb, smotrno organizacijo, ra- 
cionalizacijo in modernizacijo dela; 

— razvijanje usmerjenega izobraževanja in stalnega izo- 
braževanja in izpopolnjevanja ob delu ter ustvarjanje temelj- 
nih pogojev za kulturno življenje delovnih ljudi. 

3. 2. Uspešnejše obvladovanje celotne družbene reproduk- 
cije s strani samoupravno organiziranih delavcev v združe- 
nem delu zahteva temeljitejše spremljanje vseh elementov 

celotnega prihodka in finančnih tokov na vseh ravneh odlo- 
čanja in sporazumevanja. 

Za ustvarjanje boljših pogojev za odločanje delavcev v 
združenem delu glede pridobivanja celotnega prihodka ter 
ustvarjanja, razporejanja in porabe dohodka bodo vsi nosil- 
ci družbene reprodukcije zagotovili hitro hi učinkovito izva- 
janje novih sistemskih zakonov. 

Dosledno uveljavljanje in uresničevanje določil zakona o 
združenem delu pri vseh odločitvah v razporejanju dohodka, 
zlasti pa na področju svobodne menjave dela, bo pripomoglo 
tudi k odpravljanju anticipirane porabe. 

3. 3- V prvih dveh letih uresničevanja družbenega plana 
niso bila dosežena predvidena razmerja med rastjo sredstev 
za osebne dohodke, skupno in splošno porabo ter rastjo 
družbenega proizvoda. Zaito bo potrebno v letu 1978 in v 
naslednjih dveh letih uskladiti v organizacijah združenega 
dela temeljna razmerja pri razporejanju dohodka z usmerit- 
vami družbenega plana, tako da bodo sredstva za vse oblike 
porabe rasla počasneje od rasti dohodka. Hkrati je potrebno 
stalno spremljati gibanje vseh oblik porabe v razmerju do 
rasti družbenega proizvoda na vseh ravneh družbene organi- 
ziranosti in ukrepati za uresničevanje dogovorjene politike 
delitve, in to predvsem z aktivnejšo vlogo družbenih dejavno- 
sti pri povečevanju družbene produktivnosti dela. 

3. 4. Razpoložljiva sredstva za zboljševanje in razširjanje 
materialne osnove dela iz razporejanja dohodka, prelivanje 
sredstev iz osebne, skupne in splošne porabe skupaj s prili- 
vom neto inozemskih sredstev ne omogočajo uresničevanja 
vseh razvojnih usmeritev, sprejetih v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Zato bodo nosilci investicij- 
skih odločitev usmerili razpoložljiva sredstva v dokončanje 
že začetih objektov, zlasti v dejavnostih skupnega pomena in 
na drugih področjih, če ustrezajo dogovorjenim razvojnim 
kriterijem. Na osnovi pregleda dosedanjega izvrševanja na- 
log bodo podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 realno ocenili možno- 
sti dotoka sredstev na osnovi sedanjega instrumentarija in 
združevanja sredstev po samoupravnih sporazumih ali skup- 
nih vlaganjih ter v skladu z zagotovljenim dotokom izbrali 
razvojne programe, katerih gradnja naj bi se začela do leta 
1080. 

Pri izgradnji novih objektov bodo nosilci investicijskih 
odločitev uveljavili kriterije investiranja, sprejete s stabU- 
zacijsko politiko in s srednjeročnimi plani, zlasti z vidika 
njihove usklajenosti z materialnimi bilancami in usmeritvami 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Odločitve pri in- 
vesticijah bodo izhajale iz realnih konstrukcij predračunskih 
vrednosti in realno ocrnjenih osnov in stopenj pri združeva- 
nju siredstev po samoupravnih sporazumih ob upoštevanju 
tržnih razmer in vpliva investicije na izboljšanje odnosov v 
plačilni bilanci. 

Pri odobravanju kreditov bodo banke izhajale iz načela, 
da mora biti pri vseh projektih širšega pomena zagotovljen 
vse večji delež samoupravno združenih sredstev, zainteresi- 
ranih organizacij združenega dela. 

Za usmerjanje razpoložljivih sredstev v hitrejše aktivira- 
nje že začetih gradenj in za selekcijo novih programov, ki 
ustrezajo sprejetim razvojnim kriterijem, bo treba: 

— s selektivnimi krediti in združevanjem sredstev bank 
povečati možnosti za kreditiranje plasmaja izdelkov domače 
strojegradnje v skladu z dogovorom bank, da bi olajšali 
nadomeščanje tuje opreme zlasti iz držav, s katerimi imamo 
največji primanjkljaj v plačilni bilanci; 

— v bankah spodbujati združevanje sredstev med organi- 
zacijami združenega dela s prioritetnim odobravanjem sred- 
njeročnih in dolgoročnih kreditov z ugodnejšo obrestno me- 
ro za te namene; 

— tuje finančne kredite in dinarsko protivrednost tujih 
kreditov koristiti samo v skladu z nalogami družbenega 
plana, za aktiviranje že začetih in novih investicij, zlasti 
za zagotovitev uresničevanja nalog iz dogovora o temeljili 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—^1980; 

— prirast sredstev Poštne hranilnice uporabiti za moder- 
nizacijo in avtomatizacijo PTT prometa, za kreditiranje pro- 
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daje domaČe opreme in kreditiranje letališke infrastrukture 
in za kratkoročno kreditiranje gospodarstva v skladu z do- 
ločili družbenega dogovora o uporabi sredstev hranilnih vlog 
in drugih sredstev občanov; 

— onemogočiti oziroma zavreti izgradnjo novih zmo- 
gljivosti, ki nimajo možnosti za trajnejše vključevanje v ju- 
goslovansko in mednarodno delitev dela ter za poslovno 
tehnično in finančno sodelovanje z domačimi in tujimi part- 
nerji; 

— sredstva na vpogled družbenopolitičnih skupnosti, iz- 
ločena na računu pri Narodni banki, koristiti kot vir krat- 
koročnega potenciala za selektivno usmerjanje kratkoročnih 
kreditov bank v okviru racionalne politike vlaganj v zaloge 
in hitrejšega obračanja že dosežene ravni zalog; 

— vzpostaviti sistem stalnega informiranja gospodarstva 
in družbenih dejavnosti o možnostih, rokih in drugih pogojih 
nabave opreme iz vzhodnoevropskih držav in držav v razvo- 
ju, še zlasti za opremo, ki po tehnoloških in ekonomskih 
kriterijih ne zaostaja za opremo iz zahodnih držav; 

— odpravljati vzroke zamud pri pripravi investicijske do- 
kumentacije in racionalizirati število potrebnih soglasij in do- 
voljenj, predvsem s pospešeno pripravo prostorskih plan- 
skih dokumentov ter razvijanjem predvinvesticijsklh študij 
in dokumentacije. 

3. 5. Pri razporejanju dohodka in čistega dohodka v letu 
1978 bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
materialne proizvodnje ter v drugih organizacijah in skupno- 
stih upoštevali, da naj: 

— sredstva za razširitev materialne osnove dela rastejo 
hitreje od rasti dohodka, sredstva za osebne dohodke ter za 
skupno in splošno porabo pa v celoti počasneje od rasti 
dohodka; 

— sredstva za osebne dohodke delijo v okviru ustvar- 
jenega dohodka tako, da bodo v celoti naraščala za 10 od- 
stotkov počasneje od rasti dohodka. V tem okviru bodo s 
samoupravnimi sporazumi zagotovili tako delitev sredstev za 
osebne dohodke, ki bo ustrezala prispevku posameznega de- 
lavca k ustvarjanju dohodka s tekočim in minulim delom. 
Ob tem bodo še zlasti vzpodbujali inovacije, racionalizacije 
ter druge oblike ustvarjalnosti; 

— pri ugotavljanju poslovnega uspeha ob polletju in v 
devetih mesecih bodo preverjali v okviru začasne delitve do- 
hodka, ali se ta razporeja v skladu S samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih njihovih planov in v skladu s samoupravni- 
mi sporazumi o razporejanju čistega dohodka in delitvi' sred- 
stev za osebne dohodke oziroma v skladu z razmerji, dogo- 
vorjenimi s to resolucijo, ter v primeru odstopanja proučili 
vzroke in ukrepali, da zagotovijo dogovorjena razmerja; 

— sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb rastejo po- 
časneje od rasti dohodka, tako da bo v prihodnjih treh letih 
skupaj združevanje sredstev iz dohodka za zadovoljevanje 
skupnih potreb usklajeno z usmeritvami družbenega plana 
tako po skupnem obsegu kot tudi glede hitrejše rasti sred- 
stev za dogovorjene prednostne naloge, zlasti na področju 
usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega dela in kulture- 

Do uveljavitve zakona o družbenoekonomskih osnovah 
svobodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti, ki 
se bo začel izvajati s 1. januarjem 1979, bo v letu 1978 veljal 
obstoječi režim združevanja sredstev za te dejavnosti, ki bo 
temeljil na virih in osnovah iz leta 1977; ob tem pa bo do 
konca leta 1978 uveljavljen tak sistem svobodne menjave de- 
la, ki bo dalavcem v temeljnih organizacijah združenega dela 
že z letom 1978 omogočal, da bodo na začetku leta poznali 
celoletne obveznosti, ki jih nalaga uresničevanje dogovorje- 
nih programov. 

3. 6. Delavci v združenem delu bodo na podlagi predlogov 
poslovodnih organov in družbenopolitičnih organizacij v orga- 
nizacijah združenega dela in ob pomoči strokovnih služb 
ln institucij čimprej izpeljali iz osnov družbenoekonomskih 
odnosov instrumente: 

— za razporejanje skupnega prihodka, skupnega dohod- 
ka in dohodka; 

— za vse vrste in oblike svobodne menjave dela; 
— za razporejanje čistega dohodka po namenu porabe; 
— za delitev sredstev za osebne dohodke. 

Hkrati bodo oblikovali kriterije in merila za ugotavlja- 
nje delovnega prispevka delavcev, normative in standarde 
stroškov, normative za presojo produktivnosti živega dela 
in učinkovitosti gospodarjenja z minulim delom in instru- 
mente za izvajanje razmerij, dogovorjenih s plani. 

3. 7- Skupne komisije udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov in sindikati bodo ugotavljali na osnovi priodičnih obra- 
čunov vzroke morebitnih odstopanj od sprejetih samouprav- 
nih sporazumov s področja razporejanja dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke in pozvali udeležence, da jih 
uskladijo, pri čemer bodo še posebej zaostrili odgovornost 
za spoštovanje meril iz samoupravnih sporazumov. 

Skupščine občin bodo v okviru družbenega varstva Sa- 
moupravnih pravic in družbene lastnine sprejemale ukrepe, 
če bodo ugotovile, da je organizacija združenega dela oškodo- 
vala družbene interese, ker bistveno odstopa od osnov in me- 
ril, ki jih določa samoupravni sporazum in tako povzroča z 
delitvijo motnje v tokovih družbene reprodukcije. 

V letu 1978 bodo sindikati, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in skupne komisije udeležencev samoupravnih spo- 
razumov proučili vlogo, mesto in vsebino samoupravnih spo- 
razumov dejavnosti. 

3. 8. V republiškem proračunu se bo obseg sredstev gle- 
de na prenos nalog in odgovarjajočih virov sredstev spreme- 
nil tako, da bodo: 

— povečana sredstva v republiškem proračunu za izplači- 
lo kompenzacij za kmetijske in prehrambene proizvode po 
dogovorjeni enotni listi; 

— povečana sredstva v republiškem proračunu za finan- 
ciranje tistih nalog, ki jih je po sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 sprejela Skupščina SR 
Slovenije in predstavljajo dodatno obveznost republiškega 
proračuna; 

— zmanjšana sredstva za prenos nalog in ustreznih virov 
sredstev iz splošne porabe na samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Stopnje posebnega prometnega davka se bodo postopoma 
glede na možnosti prilagodile določilom v letu 1977 sprejete- 
ga dogovora republik in avtonomnih pokrajin. Sredstva za 
splošno porabo bodo v občinah usklajevali z doseženim dru- 
žbenim proizvodom. 

V republiškem proračunu bodo zagotovljena dopolnilna 
sredstva ža tiste proračune občin, ki jim lastni viri na osnovi 
sprejetih kriterijev in meril ne zadoščajo za izpolnjevanje 
z ustavo in zakoni opredeljenih nalog- 

Pri obdavčevanju dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela bodo zadržani dosedanji elementi obdavčenja do- 
hodka, vključno s sprejetimi opredelitvami davčnih oprosti- 
tev in olajšav. 

Potrebe po proračunskih sredstvih v letu 1978 bodo hkra- 
ti z varčevalnimi ukrepi zahtevale tudi povečano dodatno 
obdavčevanje občanov. 

4. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Tekoča ekonomska politika na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino in napori združenega dela bodo ob uveljav- 
ljanju novih odnosov in sistemskih rešitev na tem področju 
v letu 1978 usmerjeni v pospeševanje izvoza blaga in storitev, 
v selektivno omejevanje uvoza ter v izboljšanje regionalne 
usmerjenosti blagovne menjave s tujino, tako da bi zaustavi- 
M neugodne tendence zunanjetrgovinske menjave, prisotne 
v letu 1977. 

4. 1. Na osnovi sprejete projekcije plačilno in deviznobi- 
lančnega položaja repulblike v enotni projekciji plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije, pripravljene po medrepubliško 
dogovorjeni metodologiji, bodo članice v Samoupravni inte- 
resni skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino skle- 
nile samoupravnih sporazum o merilih, pogojih, načelih in 
postopnih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz ter samoupravni sporazum o meri- 
lih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino. 

4. 2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Samouprav- 
nu interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
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Jlno se bosta zavzemala za usklajeno skupno devizno politi- 
ko, zlasti pa za intenzivnejše pospeševanje in vzpodbujanje 
izvoza blaga in storitev, za politiko racionalnejšega uvoza in 
zaščite domače proizvodnje, za politiko realnejšega tečaja di- 
narja in optimalnejših deviznih rezerv ter za politiko kredit- 
nih odnosov s tujdno - po kriteriju večje družbene učinkovito- 
sti. 

V svojih ukrepih bcfeta Izvršni" svet Skupščine SR Slove- 
nije in Samoupravna interesna skupnost Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino uveljavljala nove odnose in sistem- 
ske rešitve na področju ekonomskih odnosov s tujino ter 
se zavzemala za to, da se: 

— čimprej sprejme samoupravni sporazum o pospeševa- 
nju izvoza blaga in storitev v Interesni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino in da se v sklad za pospeševa- 
nje izvoza v skupnosti Jugoslavije usmerijo dogovorjena 
sredstva, oblikovana iz uvoznih dajatev, za njegovo izvajanje. 
Ta sklad naj deluje kot sklad združenega dela za pospeševa- 
nje izvoznega gospodarstva; 

— v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije na podlagi 
enotnih meril v samoupravnih sporazumih o merilih, pogojih, 
načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva deviz, ki jih sklepajo skupnosti 
republik in pokrajin, prvenstveno zagotovi nemotena preskr- 
ba z deviznimi sredstvi za uvoz surovin in reprodukcijskega 
materiala tistim organizacijam združenega dela, ki trajneje 
povečujejo izvoz blaga in storitev, večajo devizni priliv in s 
tem zmanjšujejo deficit v plačilnobilančnem položaju repub- 
like bodisi s samostojnim opravljanjem poslov bodisi z ust- 
varjanjem skupnih rezultatov dela v dohodkovnem sistemu 
medsebojne proizvodne prometne in storitvene soodvisnosti 
v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji; 

— pri razporejanju uvoza opreme poleg racionalnejših 
nabav opreme za dogovorjene prioritetne dejavnosti zagoto- 
viti prednost razvoju tudi tisti predelovalni industriji, ki bo 
z rekonstrukcijo in modernizacijo proizvodnje prispevala k 
trajnemu večanju deviznega priliva in zmanjšanju deviznega 
odliva; 

— pri najemanju kreditov v tujini v samoupravnem spo- 
razumu o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih 
odnosov s tujino poleg dejavnosti, ki imajo prioriteto v druž- 
benem planu, daje prednost tudi tistim naložbam, ki prispe- 
vajo k povečanju izvoza, smotrni nadomestitvi uivoza in h 
krepitvi ekonomskih odnosov z državami v razvoju; 

— izvozne dejavnosti še nadalje oproščajo plačila davka 
na dohodek za tisti del proizvodnje in storitev, ki je bil 
realiziran na zunanjih trgih; 

— s sporazumom bank usmerja relativno večja sredstva 
Za kreditiranje tekočega izvoza blaga in storitev, za pripravo 
proizvodnje za izvoz, za spodbujanje proizvodnje tistih pro- 
izvodov, ki racionalno nadomeščajo uvoz kot tudi za krediti- 
ranje izvoza opreme in ladij ter za izvajanje investicijskih del 
v tujini; 

— še nadalje zagotavlja ustreznejše reeskont&ranje kredi- 
tov bank za realizacijo tekočega izvoza blaga in storitev za 
pripravo proizvodnje za izvoz; 

— čimprej povečajo ekonomske in druge spodbude za 
učinkovitejši razvoj tujskega turizma in drugih oblik nebla- 
govnega deviznega priliva. 

4. 3. SR Slovenija bo intenzivno sodelovala v okviru fe- 
deracije pri uresničevanju sklepov in akcijskega programa 
V. konference neuvrščenih držav in drugih dogovorov neuvr- 
ščenih držav in dežel v razvoju. Organizacije združenega dela 
bodo s konkretnimi programi, z večjim združevanjem sred- 
stev za pospeševanje vsestranskega sodelovanja z deželami 
v razvoju, z dolgoročnejšim sodelovanjem preko višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja intenzivirale menjavo s temi de- 
želami. 

4. 4. V skladu z vsebino sklepov in stališč o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi drža- 
vami se bodo organizacije združenega dela, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino, republiški upravni organi, poslovne 
banke ter skupščine obmejnih skupščin zavzemale za: 

— pospeševanje rednega poteka in izboljšanje pogojev 
gospodarskega sodelovanja po sporazumih o maloobmejnem 
gospodarskem sodelovanju in sejemskih aranžmajih z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko v skladu s sklenjenimi dogovori s temi 
državami ter v tem okviru zlasti za pospeševanje višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja; 

— nadaljevanje razvijanja sodelovanja v okviru tržaškega 
in goriškega sporazuma o maloobmejnem blagovnem prome- 
tu-v skladu z navedenim skupščinskim dokumentom in vse- 
bino osimskih sporazumov ter pri tem zlasti za pospeševa- 
nje višjih oblik gospodarskega sodelovanja; 

— uresničevanje obveznosti, sprejetih z osimskimi spora- 
zumi, kar med drugim zahteva novelacijo teksta Videmskega 
sporazuma o maloobmejnem prometu, proučitev in opredeli- 
tev višjih oblik gospodarskega sodelovanja ter povečanje 
aktivnosti skupnih komisij, ki so določene za realizacijo 
osimskih sporazumov; 

— sklenitev ustreznega sporazuma o obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju z Avstrijo; 

— ustrezno dopolnitev obstoječih predpisov v okviru ve- 
ljavnega zunanjetrgovinskega in deviznega sistema v smislu 
že danih predlogov za področje obmejnega gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami ter nadaljevanje prilaga- 
janja blagovnih list po tržaškem in goriškem sporazumu za- 
radi zagotovitve izravnave blagovne menjave na povečani 
ravni; 

— nadaljnji razvoj Mednarodnega centra za upravljanja 
podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju. 

4. 5. V skladu z dogovorom zveznega, republiškega in pri- 
stojnih občinskih Izvršnih svetov o opravljanju poslov v zve- 
zi z upravljanjem proste cone v Sežani bodo intenzivirane 
priprave za ustanovitev poslovne skupnosti ali druge oblike 
samoupravnega povezovanja zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela ža poslovanje v coni. 

4.6. V okviru medrepubliškega dogovora o kriterijih in 
usmerjanju koriščenja tujih kreditnih sredstev po republikah 
in pokrajinah se bo SR Slovenija zavzemala za zagotovitev 
obsega zadolževanja v tujini, predvidenega ob sprejetju druž- 
benega plana SiR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

4.7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino in zainteresirane banka 
bodo sklenili družbeni dogovor o usmerjanju vlaganj sred- 
stev tujih oseb v domače organizacije združenega dela o 
usmerjanju dolgoročne proizvodne kooperacije, poslovno teh- 
ničnega sodelovanja s tujino ter o odstopanju domače in 
pridobivanju tuje tehnologije. 

4. 8. Skupščina SR Slovenije bo na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije sprejela temeljne usmeritve za organizi- 
ranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže kadrov doma in v 
tujini, ki bodo služile kot osnova za delo koordinacijskega 
odbora za organizacije združenega dela, ki opravljajo posla 
zunanjetrgovinskega prometa. 

4.9. Republiški komite za družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem bo v sodelovanju z drugimi pristojnimi or- 
gani in organizacijami čimprej pristopil k izdelavi predloga 
za spremembe informacijskega sistema in evidenc na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo omogočale ce- 
lovito spremljanje dejanskih tokov ekonomskih odnosov ■ 
tujino. 

5. TRŽIŠČE IN CENE 

Za nadaljevanje sprejete politike ekonomske stabilizaoij« 
bo v letu 1978 potrebno nadaljevati z napori za omejevanja 
stopnje inflacije. Izdelati in postopno uveljavljati bo pot- 
rebno nove sistemske rešitve na področju tržišča in cen 
ter prilagajati mehanizme ekonomske politike za pravočasno 
ukrepanje ob močnejših nihanjih v svetovnem in domačem 
gospodarstvu. 

5.1. Uresničevanje politike cen bo slonelo na novem za- 
konu o sistemu in družbeni kontroli cen. V skladu s tem pa 
bodo tudi republika in občine sprejele ustrezne predpise s 
področja cen. Politika cen se bo opredeljevala in izvajala 

poročevalec 7 



i družbenimi dogovori, samoupravnimi sporazumi in samo- 
stojnimi odločitvami organizacij združenega dela, upoštevaje 
Objektivne ekonomske zakonitosti. 

5.2. Tekoča ekonomska politika na področju tržišča in 
cen ter napori združenega dela bodo usmerjeni v krepitev 
stabilnosti tržišča in cen in v zagotavljanje takšnih pogojev, 
da bo splošna rast cen kakor tudi rast cen proizvajalcev 
industrijskih izdelkov, cen na drobno in cen življenjskih pot- 
rebščin nekoliko pod doseženo rastjo v letu 1977. Vsi nosilci 
politike cen bodo pri odločanju o oblikovanju cen izdelkov 
in storitev izhajali iz tega, da mora biti povečani dohodek 
predvsem rezultat večje produktivnosti dela, večje učinkovi- 
tosti in ekonomičnosti poslovanja, boljše organizacije dela 
in večjega obsega proizvodnje ter boljšega izkoriščanja pro- 
izvodnih zmogljivosti. 

SR Slovenija si bo v okviru federacije prizadevala za 
skladnejše odnose med cenami izdelkov in storitev, hkrati 
pa bodo pristojni republiški in občinski organi v okviru 
predvidene rasti cen vodili politiko diferenciranega in se- 
lektivnega reševanja. 

5.3. Družbenopolitične skupnosti bodo v skladu s svojimi 
pristojnostmi ukrepale tako, da zagotovijo pogoje, s katerimi 
se organizacijam združenega dela omogočijo približno enako- 
pravni pogoji pridobivanja dohodka na enotnem jugoslovan- 
skem tržišču. V ta namen bodo družbenopolitične skupnosti 
odločno ukrepale zoper vse oblike monopolnih dogovarjanj, 
zapiranja trga, špekulacij, neupravičenega povečevanja cen 
in podobno v prid svobodnemu pretoku blaga na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

5.4. Za boljšo preskrbo občanov z osnovnimi živili, pred- 
vsem pa s kmetijskimi pridelki, bodo organizacije združene- 
ga dela, ki so nosilci preskrbe, urejale medsebojne odnose na 
dolgoročnih in trajnejših osnovah. Pri tem jih bodo podpi- 
rale družbenopolitične skupnosti ter poslovne banke, ki bodo 
v mejah svojih pooblastil stimulirale zlasti tiste Udeležence, 
ki se bodo organizirali v poslovnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih aJi drugih skupnostih za preskrbo obča- 
nov. 

Družbenopolitične organizacije in skupnosti bodo še na- 
dalje spodbujale ustanavljanje potrošniških svetov ter s svo- 
jo dejavnostjo prispevale k uveljavljanju že ustanovljenih 
svetov potrošnikov. 

5.5. Družbenopolitične skupnosti bodo vodile pri cenah 
storitev selektivno politiko, tako da bo stopnja rasti cen sto- 
ritev nižja kot v letu 1977. Občine bodo hitreje razvijale 
sistem solidarnosti in subvencij na področju stanarin in v 
skladu z uveljavljanjem tega sistema izvajale postopni pre- 
hod na ekonomske stanarine. Komunalne dejavnosti bodo 
svoje razvojne naloge uresničevale v večji meri z združeva- 
njem sredstev v okviru komunalnih in zemljiških skupnosti. 

5.6. Za boljšo preskrbo občanov in pravočasno inter- 
vencijo na tržišču bodo izpopolnjene stalne republiške bla- 
govne rezerve ter izdelan program republiških tržnih rezerv. 
V prvi polovici leta 1978 bo sprejet družbeni dogovor o obli- 
kovanju republiških tržnih rezerv, hkrati bodo pripravljene 
ustreznejše in celovitejše rešitve financiranja republiških bla- 
govnih rezerv. Tudi občine bodo v februarju 1978 dokončno 
izdelale svoje programe stalnih rezerv ter v skladu z njimi 
začele oblikovati ustrezne rezerve že v letu 1978. 

5.7. Za obvladovanje rasti življenjskih stroškov in zašči- 
to življenjskega standarda bodo tudi v letu 1978 v republi- 
škem proračunu zagotovljena sredstva za kompenzacije pri 
cenah nekaterih osnovnih prehrambenih proizvodov. 

6. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 

V letu 1978 se bo povečala aktivnost za širše samouprav- 
no združevanje dela in sredstev, ki naj prispeva k večjim 
vlaganjem in s tem k hitrejšemu gospodarskemu razvoju na 
manj razvitih območjih ter manj razvitih obmejnih območjih 
v SR Sloveniji. V zvezi s tem bodo Gospodarska zbornica 
Slovenije in banke skupaj z organizacijami združenega dela 
organizirano sodelovale pri iniciranju projektov in samo- 
upravnega združevanja sredstev s ciljem hitrejšega preusmer- 
janja naložb na manj razvita območja in manj razvita ob- 
mejna območja. Zato bodo poskrbele za pravočasno pripravo 

kvalitetnih razvojnih programov in projektov, tako za razši- 
ritev, modernizacijo in preusmeritev obstoječe proizvodnje 
kot za izgradnjo novih objektov v skladu z dogovorjenimi 
usmeritvami in kriteriji v družbenem planu in razvojnimi 
možnostmi na teh območjih in jim pri svojih odločitvah da- 
jali prednost. Pri lokacijskih odločitvah bodo dosledno upo- 
števali usmeritev, da se nova delovna mesta odpirajo pred- 
vsem na območjih, kjer so še možnosti zaposlovanja. Pri tem 
bo imel pomembno vlog6 tudi pospešeni razvoj drobnega 
gospodarstva. Poleg že uveljavljenih ugodnejših kreditnih po- 
gojev, za, investicije na manj razbitih . območjih bodo banke 
proučile možnost kreditnih olajšav pri investicijah za oprem- 
ljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami na teh 
območjih. 

Hitrejši gospodarski razvoj na manj razvitih območjih 
bo SR Slovenija v skladu z družbenim dogovorom o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji po- 
speševala z davčnimi olajšavami. V proračunu za leto 1978 
bo SR Slovenija namenila 36 milijonov din sredstev za sofi- 
nanciranje stroškov izdelave inioialnih razvojnih programov 
in projektov, ki naj prispevajo k oblikovanju ustreznih raz- 
vojnih rešitev. K hitrejšemu odpiranju delovnih mest na 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih bo pri- 
spevalo tudi usmerjanje 80 odstotkov devizne kvote na pod- 
lagi priliva deviznih sredstev delavcev in izseljencev za uvoz 
opreme investitorjem na teh območjih. 

Občine na manj razvitih in manj„ razvitih obmejnih ob- 
močjih bodo pospeševale medsebojno sodelovanje kot tudi 
sodelovanje s sosednjimi gospodarsko močnejšimi občinami 
in informirale samoupravne nosilce o razvojnih možnostih 
na svojem območju; hkrati pa poskrbele za odstranjevanje po. 
manjkljivosti pri odobravanju lokacij m pri drugih upravnih 
postopkih v zveza z realizacijo investicijskih projektov. Po- 
skrbele bodo za hitrejšo pripravo samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov, ki bodo prispevali k pospeševanju 
razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij na 
njihovem območju in v okviru medobčinskega sodelovanja. 

V letu 1978 se bo nadaljevalo uresničevanje dogovorjenih 
nalog pri razvoju gospodarske infrastrukture na manj, razvi- 
tih in manj razvitih obmejnih območjih, pri čemer bo po- 
stopno nadoknađeno zaostajanje pri uresničevanju dogovor- 
jenih nalog v letih 1976 in 1977, ka.r velja za modernizacijo 
cestnega omrežja in še zlasti za razvoj elektroenergetskega 
in PTT omrežja ter za vodnogospodarska dela. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
bodo v skladu s srednjeročnimi sporazumi o temeljih planov 
teh dejavnosti v letu 1978 zagotovile solidarnostna sredstva 
za uresničevanje enotnega programa na manj razvitih in 
manj razvitih obmejnih območjih. Poleg tega bodo sodelovale 
z združenimi sredstvi pri investicijah v objekte družbenih 
dejavnosti, kar bo omogočilo postopno odpravljanje najbolj 
perečih problemov razvoja teh dejavnosti na manj razvitih 
in manj razvitih obmejnih območjih. V zvezi s tem bodo 
proučile tudi možnost ugodnejših kreditnih pogojev iz zdru- 
ženih sredstev. 

Zaradi pospešitve razvoja na manj razvitih in manj raz- 
vitih obmejnih območjih; bo potrebno s samoupravnim spo- 
razumom območnih cestnih skupnosti zagotoviti solidarnost- 
na sredstva za hitrejši razvoj lokalnega cestnega omrežja, 
na področju izobraževanja pa bo zagotovljeno delovanje os- 
novnih šol na manj razvitih obmejnih območjih, tudi če ne 
bodo izpolnjeni normativi glede števila učencev. 

7. PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO 
OKOLJA 

7. 1. V letu 1978 bodo izvršni sveti skupščin občin 
in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravili in uskladili 
dogovore o temeljih prostorskih planov ter skladno z dogo- 
vorjenimi obveznostmi, upoštevajoč .medsebojno odvisnost 
in celovitost odgovornosti za družbeno reprodukcijo v pro- 
storu, začeli s pripravami svojih prostorskih planov. 

V procesu prostorskega planiranja v SR Sloveniji bodo 
z dogovori o temeljih prostorskih planov sprejete tudi naj- 
pomembnejše opredelitve za zavarovanje nekaterih območij 
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te objektov posebnega družbenega pomena (varstvo posebej 
kvalitetnih kmetijskih zemljišč, varovalni gozdovi, naravo- 
varstvenih in krajinskih parkov, območja za varstvo zalog 
pitne vode in podobno). 

7. 2. Republiški komite za varstvo okolja bo z akcijskim 
programom nadaljeval delo za izvajanje politike varstva in 
izboljšanja človekovega okolja, opredeljene v dokumentu 
»Stališča, sklepi in priporočila za reševanje problematike 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja«, ki ga je v maju 1977 sprejela Skupščina SR Slovenije. 

Odgovorne samoupravne organizacije in družbenopolitične 
skupnosti bodo na osnovi dogovora o temeljih prostorskih 
planov pripravile sanacijske programe za posamezno onesna- 
žena območja. Uresničevanje materialnih in drugih obvezno- 
sti iz teh programov bodo zagotovile tudi z medobčinsko in 
republiško solidarnostjo. 

8. NALOGE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN 
UPRAVNIH ORGANOV 

8.1. V okviru ustavne preobrazbe pravosodja l>odo oprav- 
ljene priprave za začetek dela novih pravosodnih organov. 
Socialistična republika Slovenija in občine bodo zagotovile 
potrebne materialne in kadrovske pogoje za delo novih rednih 
sodišč in javnih tožilstev ter poravnalnih svetov v krajevnih 
skupnostih. Sočasno z reorganizacijo rednih sodišč bo v orga- 
nizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupno- 
stih ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
potekal proces ustanavljanja samoupravnih sodišč- Posebna 
pozornost bo posvečena ustanavljanju posebnih sodišč zdru- 
ženega dela pri samoupravnih interesnih skupnostih in zago- 
ta'.Ttanju pogojev za njihovo delo. 

Iva področju izvrševanja kazenskih sankcij bodo pospeše- 
na prizadevanja za zagotovitev kadrovskih in materialnih, 
zlasti pa ustreznih prostorskih pogojev, ki bodo omogočili 
uveljavljanje sodobnejših in učinkovitejših prevzgojnih metod 
ter zagotovitev potrebne varnosti. 

8.2. V postopku ustavne preobrazbe državne uprave bodo 
novi zvezni in republiški zakoni v skladu s smermi razvoja 
družbenopolitičnega sistema pravočasno dograjevali, vlogo 
upUv-nih organov ter njihovo odgovornost do delegatskih 
skupščin in družbe sploh, hkrati pa bodo ustrezneje urejali 
tudi družbenoekonomski in samoupravni položaj delavca v 
teh organih. 

Vzporedno z normativnim urejanjem tega področja se bo- 
do nadaljevala prizadevanja za učinkovitejše poslovanje upra- 
vnih organov z izpopolnjevanjem . .organizacije in metod dela 
s strokovnim usposabljanjem kadrov z usmeritvijo v uporabo 
znanstvenih dosežkov v delu upravnih organov ter s kadrovsko 
okrepitvijo. 

Pri opravljanju svojih nalog bodo upravni organi izbolj- 
šali medsebojne strokovno sodelovanje ter se tesneje povezo- 
vali z deiegatsko bazo in združenim delom. 

8. 3. Delovnim skupnostim upravnih organov bo zagotov- 
ljen dohodek, ki bo delavcem teh organov omogočal, da se 
bo<y njihovi osebni dohodki gibali v skladu z osebnimi 
dohodki delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežene 
rezultate pri delu. 

Pri uresničevanju investicijskih načrtov na področju sploš- 
ne porabe bo dana prednost tistim naložbam, ki bodo pospe- 
šite razširitev in izboljšanje sedanjih poslovnih prostorov 
upravnih in pravosodnih organov, k uporabi sodobnih sred- 
stev za delo, vključno z avtomatizacijo opravil ter s tem omo- 
gočale uspešnejše delo ten organov. 

Realizirane bodo tudi tiste naložbe, ki izhajajo iz obvezno- 
sti Socialistične republike Slovenije po mednarodnih pogod- 
bah, ki jih po veljavnem sistemu financirajo republike in 
občine. 

9. NALOGE PRI KREPITVI VARNOSTI IN LJUDSKE 
OBRAMBE 

9.1. Za zaščito socialistične samoupravne družbenopoli- 
tične ureditve, družbenega premoženja in nedotakljivosti 

ustavnih pravic človeka bo v letu 1978 sistem družbene samo- 
zaščite v vseh njegovih vidikih kot sistem najširše družbena 
preventive na osnovi varnostnih ocen teh ustreznih progra- 
mov in načrtov začel delovati v polni meri. Pri tem bo 
posebna pozornost posvečeha organiziranju in delovanju delov- 
nih ljudi in občanov v narodni zaščiti. • 

Organi za notranje zadeve v republiki in občinah bodo ▼ 
skladu s sistemom samozaščite okrepili preventivno delova- 
nje pri zaščiti javnega reda in miru, večji varnosti v prometu, 
pri preprečevanju vmešavanja v naš notranji razvoj z obve- 
ščevalno subverzivnimi in drugimi sredstvi in pri zaščiti druž- 
benega premoženja in osebnega imetja občanov. 

V letu 1978 se bodo nadaljevala prizadevanja na poso- 
dabljanju tehnične opreme in drugih pogojev dela, usposab- 
ljanje celotnega sestava pa bo potekalo v skladu z nalogami 
in razmerami- 

9.2. V letu 1978 se bo nadaljeval proces podružbljanja 
in krepitve ljudske obrambe s še večjim vključevanjem delov- 
nih ljudi in občanov pri določanju in dograjevanju obramb- 
nih priprav, zlasti v temeljnih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupno- 
stih. Programsko se bodo izvajale vse temeljne naloge s pod- 
ročja ljudske obrambe, sprejete z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980. Posebno skrb bodo posvetile 
obrambni vzgoji in urjenju teritorialne obrambe in civilne 
zaščite, organiziranju službe za opazovanje, javljanje, obve- 
ščanje in alarmiranje ter izgradnji Republiškega centra za 
obrambno vzgojo. 

10. IZVAJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE SISTEMA 
SAMOUPRAVNEGA DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

10.1. Zostriti je treba odgovornost poslovodnih, izvršilnih, 
strokovnih in političnih organov in organizacij za uveljavljanje 
novega sistema družbenega planiranja. Nosilci planiranja bodo 
analizirali in z vidika določil zakona kritično ocenili postopke 
pri oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju svojih planov 
ter ugotavljali odgovornost organov in oseb pri uresničevanju 
obveznosti, ki so jih sprejeu samoupravnimi sporazumi in 
dogovori o temeljih planov- 

Poslovanje organizacije združenega dela brez samouprav- 
no sprejetega srednjeročnega plana predstavlja eno temeljnih 
kršitev zakona, ki ogrožajo osnove samoupravnega položaja 
delavca v združenem delu. Zato bo družbeno pravobranilstvo 
samoupravljanja uvedlo postopek zoper tiste osebe in orga- 
nizaoije,. ki kljub objektivno danim možnostim iz razlogov 
malomarnega poslovanja niso poskrbele za pripravo in spre- 
jem plana organizacij združenega dela. Hkrati bodo uprav- 
ljalci v poslovnih bankah zahtevali predložitev plana kot enega 
bistvenih kriterijev pri koriščenju kreditov in sredstev zdru- 
ženega dela. 

10.2. S sprejetjem samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov SIS družbenih dejavnosti so ustvarjeni pogoji, da 
organizacije združenega de:a in samoupravne interesne skup- 
nosti družbenih dejavnosti sprejmejo svoje srednjeročne plane. 
Ena osnovnih nalog bo tudi sprejemanje samoupravnega spo- 
razuma o planiranju ekonomskih odnosov s tujino v okviru 
SIS za ekonomske odnose s tujino ter drugih sporazumov in 
planov, ki jih predvideva družbeni plan SR Slovenije. 

10.3. V prvem trimesečju leta 1978 bo sprejet zakon o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. Hkrati s tem bodo vsi nosilci in udeleženci v druž- 
benem planiranju v republiki v svojem okviru poskrbeli za 
oblikovanje in uskladitev določil statutov in samoupravnih 
aktov, ki urejajo postoplie iružbenega planiranja v občinah 
ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

10.4. V letu 1978 bodo pripravljene programske, znanstve- 
iue in organizacijske podlage za dolgoročni plan razvoja SR 
Slovenije do leta 2000. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bo sprejel odlok o zagotovitvi pogojev za uresničitev te naloge. 

10.5. Upoštevaje izhodišča in v skladu z obveznostmi iz 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije bodo raziskovalne organizacije, stro- 
kovni in upravni organi nadaljevali z izpolnjevanjem metodo- 
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loških osnov planiranja, zasnovanih na marksistični teoriji 
družbene reprodukcije, prilagojeni našim potrebam in razme- 
ram. Skrbeli bodo za sprotno objavo rezultatov teh analiz, 
ki so potrebni za širši krog udeležencev v planiranju. 

11. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo s samoupravnimi sporazumi oziroma 
družbenimi dogovori urejale skupne interese in oilje pri neka- 
terih sestavnih delih družbenega sistema informiranja. V letu 
1978 se bo za te naloge ustrezno organizirala tudi javna 
uprava. 

11.1. Sredstva javnega obveščanja bodo v interesu učinkovite- 
ga informiranja, družbenega planiranja, dogovarjanja in spora- 
zaumevanja zagotavljala z uresničevanjem svojih planov pogo- 
je in možnosti za demokratično izražanje in zadovoljevanje 
potreb delovnih ljudi in občanov. Pri tem so pomembne tele 
naloge: 

— v družbenoekonomski položaj dnevnega, politično-infor- 
matiivnega tiska in RTV bo treba vnašati nekatera načela svo- 
bodne menjave dela in tudi na druge načine zagotavljati nji- 
hov stabilnejši gospodarski položaj; 

— oblikovana bo posebna interesna skupnost za tisk in 
RTV, v okviru katere se bo potrebno dogovoriti za skupne 
programske usmeritve, organizacijska in finančna vprašanja. 
V okviru zagotavljanja materialne osnove tiska in radiodifu- 
zije v SR Slovenije bo na osnovi dogovora o poslovni politiki 
bank dana v letu 1978 prednost dograditvi doma slovenskega 
politično-dnformativnega tiska; 

— v letu 1978 bo ustanovljen republiški INDOK center. 
Na področju uresničevanja svojih nalog v okviru delegatskega 
sistema bo republiški INDOK center povezan z drugimi nosilci 
družbenega informiranja. 

11.2. Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopo- 
litične skupnosti bodo pripravile plan za izgradnjo integralne, 
ga sistema evidenc in statistik za potrebe TOZD in njihovih 
asooiacij, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti 
ter se na teh osnovah povezovale v širše informaoijske siste- 
me. Pri tem bodo izhajali iz obstoječih sistemov in registrov. 

Naloge na tem področju so zlasti: 
— v začetku leta 1978 bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 

nije predložil Skupščini SR Slovenije osnutek smernic, s kate- 
rimi bo SR Slovenija urejala področje informacijskih siste- 
mov, temelječih na registrih in evidencah ter njihovem pove- 
zovanju, skladno z razvojem informacijske mreže v republiki 

in z modernizacijo javne uprave. Prav tako bo predložil za to 
področje predlog družbenega dogovora, ki bo zajel zlasti 
upravne dejavnosti v občinah in republiki in dejavnosti iz 
svobodne menjave dela (samoupravne interesne skupnosti); 

— Gospodarska zbornica Slovenije bo v podobni akciji na 
področju gospodarstva pospeševala razvoj informacijskih si- 
stemov, podprtih z računalniško tehnologijo, za posamezne 
organizacije združenega dela oziroma različne oblike njihove- 
ga povezovanja. Prav tako bo inioirala sprejemanje samo- 
upravnih sporazumov za združevanje dela in sredstev na tem 
področju; 

— zakon o temeljih informacijskega sistema, ki ga bo v 
letu 1978 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skup- 
ščini SR Slovenije, bo opredeljeval zlasti standardizacijo na 
tem področju, nekatere principe delovanja in pristojnosti za 
nekatere informacijske podsisteme; 

— začeta modernizacija Zavoda SRS za statistiko bo omo- 
gočila v letu 1978 postopno izgradnjo in dedno operativnost 
temeljnih registrov (prebivalstvo, delovne organizacije, terito- 
rialne enote). V zvezi s tem bodo drugi nosilci informacijskih 
podsistemov prilagodili svoje informacijske standarde (šifre) 
do konca leta in tako povezali svoje registre med seboj; 

— poseben delovni program za ta prehod bo pripravil 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem. Pristojni republiški organi bodo po svojih možnostih 
in pristojnostih skladno s tem programom omogočili skupšči- 
nam občin uporabo registrov, evidenc in drugih informacijskih 
osnov, ki se zbirajo v republiških informacijskih podsistemih 
tudi zato, da bi preprečili neracionalna podvajanja in različ- 
nost informacijskih osnov. Po načelih delovanja informacij- 
skih sistemov bodo uvedeni tudi minimalni kazalci za 
potrebe družbenega planiranja. To akcijo bo vodil Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu z zako- 
nom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije spremljal izvajanje s to resolucijo 
dogovorjenih nalog m do 30. junija 1978 predložil Skupščini 
SR Slovenije poročilo o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976—1980 ter prvo oceno možnosti za 
razvoj v letu 1979. Na podlagi stališč, ki jih bo zavzela Skup- 
ščina v tem poročilu, bo Izvršni svet pripravil osnutek reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
lefu 1979 teir ga skupaj s predlogom ukrepov predložil Skup- 
ščini SR Slovenije do konca oktobra 1978. Zavod SR Slove- 
nije za statistiko ter Služba družbenega knjigovodstva morata 
pravočasno zagotoviti ustrezne podatke za spremljanje izvaja- 
nja nalog iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 ter te resolucije. 
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PREDLOG TEMELJNIH RAZVOJNIH NALOG 

v letu 1978 in opredelitev njihovih nosilcev (ESA-889) 

(Priloga k resoluciji o politiki izvajanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1978) 

V tej prilogi, ki je sestavni del resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 
1978, so zbrane pomembnejše naloge iz družbenega 
plana in dogovora o temeljnih družbenega plana ter 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov na pod- 
ročjih, ki so posebnega pomena za uresničevanje 
skupne razvojne politike in ki jih bodo v skladu 
s sprejetimi obveznostmi uresničevale v prihodnjem 
letu posamezne samoupravne organizacije in skupno- 
sti in republiški upravni organi. V skladu z zako- 
nom o temeljih sistema družbenega planiranja bodo 
nosilci nalog v svojih programih dela za prihodnje 
leto te naloge še posebej konkretizirali in v zvezi 
s tem opredelili in sprejeli potrebne ukrepe. 

1. NA PODROČJU INVESTICIJ 

Manjše možnosti za dotok sredstev zahtevajo skrajno 
varčno uporabo družbenih sredstev, pa tudi eventualno pre- 
ložitev nekaterih investicij na naslednje srednjeročno plan- 
sko obdobje. 

V tej zvezi bodo podpisniki družbenega dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije 1976—1980, na pod- 
lagi metodologije, ki jo pripravi Zavod SRS za družbeno 
planiranje, uskladili svoje! investicijske plane s predvredno- 
tenim dotokom sredstev, in to s stališči sprejetih kriteri- 
jev investiranja. V skladu s sistemom kontinuiranega pla- 
niranja bodo nato dali pobudo za ustrezne spremembe in 
dopolnitve tega dogovora, in sicer še v prvem četrtletju 
1978. Na osnovi teh pobud in po proučitvi možnosti in po- 
treb družbenega razvoja bo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije do 30. junija 1978 sprožil ustreteni uskladitveni po- 
stopek. 

Služba družbenega knjigovodstva bo zagotavljala ustrez- 
ne podatke, spremljala in obveščala podpisnike dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1978 
do 1980 o združevanju sredstev za uresničevanje dogovorje- 
nih nalog na področju gospodarske infrastrukture ter nji- 
hovem koriščenju. 

Banke bodo preverile učinkovitost svojih naložb v zad- 
njih dveh letih. Pri nedokončanih investicijah bodo ugoto- 
vile odstopanja od predvidenih rokov izgradnje in predra- 
čunske vrednosti ter predlagale ustrezne spremembe pro- 
gramov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo dal po- 
budo upravljalcem poslovnih bank, da ob konstituiranju 
temeljnih bank zagotovijo nadaljevanje združevanja sredstev 
na ravni združene banke za investiranje v kmetijstvo in na 
manj razvitih območjih v skladu z družbenim dogovorom o 
uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v 
ŠR Sloveniji za obdobje 1974—1980 in z zakonom oziroma 
družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z ban- 
kami pripravila samoupravni sporazum o medsebojnem in- 
formiranju in sodelovanju pri usklajevanju investicijskih 
namer. 

V skladu s temeljnimi usmeritvami v družbenem planu 

SR Slovenije bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
prvem četrtletju 1978 skupno z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in bankami konkretneje opredelil kriterije investira- 
nja zlasti na področju predelovalne industrije, predvsem z 
vidika krepitve izvozne sposobnosti in racionalnega nadome- 
ščanja uvoza in posodobitve proizvodnih zmogljivosti slo- 
venskega gospodarstva. 

2. NA PODROČJU ENERGETIKE 

Združena elektrogospodarska podjetja, Petrol, INA-Nafta 
Lendava, Sermrn in premogovniki bodo v sodelovanju s 
Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in 
Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin nadalje- 
vali z izvajanjem samoupravnih sporazumov o razvoju ener- 
getike v letu 1978 ter z izgradnjo planiranih energetskih 
objektov. 

V začetku leta bo pričela z obratovanjem hidroelektrar- 
na Srednja Drava II, osmi agregat hidroelektrarne Pala, 
ter pričela z rednim obratovanjem termoelektrarne Šoštanj 
IV, črpalni agregat hidroelektrarne Moste, I. faza 380 kV 
mreže ter ostala planirana 110 kV distribucijska omrežja. 
Združena eleketrogospodareka podjetja Slovenije b,odo na- 
daljevala z gradnjo in montažo Nuklearne elektrarne Krško, 
pričela z gradnjo hidroelektrarne Solkan, Toplarno II v 
Ljubljani in malih hidroelektrarn ter s pripravami za grad- 
njo nadaljnjih objektov kontinuitete, izhajajoč iz sprejetega 
samoupravnega sporazuma razvoja energetike ter izvršena 
optimizacije do leta 1990. Nadaljevala bo z usklajeno iz- 
gradnjo premogovniških kapacitet za potrebe elektrogospo- 
darstva in široke potrošnje. Začela bo s pripravami za iz- 
gradnjo II. faze 380 kV omrežja in izgradnjo Rudnika ura- 
na Zirovski vrh. 

Petrol, Temeljna organizacija združenega dela Zemeljski 
plin, bo nadaljevala gradnjo magistralnega plinovodnega 
omrežja, ki bo v tem letu končan od avstrijsko-jugoslo- 
vanske meje do Ljubljane in Jesenic ter povezan s hrvat- 
skim plinovodnim omrežjem. Konec prvega polletja bo pli- 
novodno omrežje pričelo z obratovanjem in sprejemom 
prvih pogodbenih količin naravnoga plina iz Sovjetske zveza 
(skupno 420 mio Nm3, od česar 240 mio Nm5 za SR 
Slovenijo in 180 mio Nm! za SR Hrvatsko). Hkrati bo 
pospešeno pripravlja porabnike za kvaliteten odjem. 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Pe- 
trol, INA — Nafta Lendava in Polikem — Sermin bodo v 
sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko nada- 
ljevali sprejeti program izgradnje zmogljivosti za predelavo, 
skladiščenje in transport nafte in njenih derivatov. Nada- 
ljevali bodo s pripravami za izgradnjo posamesaiih projek- 
tov energetske cone v Kopru ter pripravili ustrezne prea- 
investicijske in investicijske študije, ki bodo osnova za 
skupne naložbe. Poleg nadaljnjih priprav za gradnjo rafi- 
nerije in terminalov za deficitarne naftne derivate bodo 
definirali tudi obseg terminala za sprejem naravnega vte- 
feočiinjenega plina ter sprejeli odločitve o njegovi povezavi 
slovenskega s hrvatskim magistralnim omrežjem. Ob tem 
bodo zaključili dolgoročno pogodbo z najugodnejšim dobavi- 
teljem vtekočinjenega plina za pokrivanje dodatnih potreb 
po letu 1980. V prvi polovici leta 1978 bodo ustanovili po- 
slovno skupnost za gradnjo energetske cone v Kopru, ki 
bo z združevanjem sredstev omogočila financiranje vseh po- 
trebnih študij in pripravljalnih del. 
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Republiški komite za energetiko se bo zavzemal za raz- 
delitev uvoznih kontingentov v skladu s porabo nafte in 
lastnimi viri posameznih republik in pokrajin ter za skle- 
panje ustreznih sporazumov o predelavi in njeni strukturi 
med porabniki in predelovalci nafte. Samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin ter distributerji bodo tekoče' 
usklajevali strukturo porabe in sodelovali pri oblikovanju 
cen naftnih derivatov ter naravnega plina, da bi tako po- 
speševali racionalno obnašanje. 

V okviru sprejetega programa ukrepov za racionaliza- 
cijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije 
ter priporočil republiške skupščine bo Republiški komite 
za energetiko pripravil nekatere izvršilne predpise. Z njimi 
bo dan poudarek predvsem boljšemu izkoristku vseh virov 
energije, povečanju zahtev glede toplotne izolacije zgradb 
ter o izrabi odpadne toplote. Večja skrb bo posvečena 
boljšemu informiranju porabnikov o možnostih racionalne 
porabe energije. Zagtovljeno bo usmerjeno strokovno izo- 
braževanje kadrov za potrebe energetike. Republiški komi- 
te za energetiko bo sodeloval pri izdelavi zveznih predpi- 
sov za področje ukrepov o racionalni proizvodnji in porabi 
energije. 

Republiški komite za energetiko, področne raziskovalne 
skupnosti in organizacije združenega dela s področja ener- 
getike ter njihove samoupravne interesn® skupnosti bodo 
vzpodbudili potrebne raziskave v energetiki na podlagi dol- 
goročne raziskovalne usmeritve in plana raziskav do leta 
1985, ki jo je potrebno sprejeti v letu 1978. Z raziskavami 
je treba zagotoviti realno oceno domačih energetskih virov. 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se bodo 
v sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo elektro- 
gospodarstva pospešeno pripravljala na pričetek izgradnje 
hidroenergetskih kapacitet po letu 1980, ki so sprejete v 
okviru izvedene dolgoročne optimizacije, pri čemer bodo 
upoštevane tudi možnosti za zagotovitev oskrbe z energijo 
s skupnimi naložbami v drugih socialističnih republikah in 
avtonomnih pokrajinah. Sklenjen bo sporazum med Združe- 
nimi elektrogospodarskimi podjetji, Inštituti, projektantskimi 
organizacijami, gradbeno operativo in proizvajalci opreme 
ter izvajalci montažnih del o sodelovanju pri gradnji hidro 
in termoobjektov, s čimer bo omogočena njihova racionalna 
vključitev v izgradnjo energetskih zmogljivosti. 

Zaradi pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije za 
električno energijo, zagotavljanja sredstev za vračanje tujih 
kreditov ter pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije 
premogovnikov, ki dobavljajo premog pretežno za potrebe 
elektrogospodarstva, bo sestavljena organizacija združenega 
dela elektrogospodarstva v okviru samoupravne interesne 
skupnosti proučila sedanjo raven cen in predlagala novo, 
hkrati pa bo predlagala ukrepe, ki bodo prispevali k večji 
učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti poslovanja 
elektrogospodarstva in premogovništva. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva bo 
Se pred zaključnim računom predložila način pokritja izgub 
temeljnih organizacij združenega dela elektrogospodarstva in 
na njih vezanih temeljnih organizacij združenega dela pre- 
mogovništva, kajti izvedena korekcija cen električne ener- 
gije v letu 1977 še ni pokrila stroškov enostavne reproduk- 
cije. Predlog korekcije cen in način pokritja izgube bo 
sprejela skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva. 

Ker do leta 1980 ne bo možno zgraditi planiranega 
obsega elektroenergetskih objektov, bo Samoupravna inte- 
resna skupnost elektrogospodarstva v skladu z realnimi 
potrebami gospodarstva ob -upoštevanju v skladu z realnimi 
stopkov za racionalizacijo ter v skladu z gmotnimi in pro- 
storskimi možnostmi in ekološkimi zahtevami sprejela do- 
polnjen program kontinuitete po letu 1980 ob predhodni 
javni razpravi in uskladitvi dopolnjenega samoupravnega 
sporazuma. 

Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo, 
samoupravna interesna skupnost za nafto in plin ter Repu- 
bliški komite za energetiko bodo v sodelovanju s Službo 
družbenega knjigovodstva pospešili izvajanje , samoupravnih 
sporazumov o združevanju sredstev s področja elektrogo- 
spodarstva, premogovništva in naftnoplinskega gospodarstva. 

Republiški komite za energetiko bo ob sodelovanju Sa- 

moupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in Sa- 
moupravne interesne skupnosti za nafto in plin zaradi ko- 
rekcije in dopolnjevanja dolgoročne energetske bilance do 
leta 2000 v skladu s potrebami razvoja gospodarstva, nje- 
govih finančnih možnosti in glede na prostorske možnosti 
in ekološke zahteve organiziral potrebne razprave na raznih 
področjih gospodarstva in zagotovil ustrezne študije. 

Manjši premogovniki Laško, Senovo in Kanižarica se 
bodo ustrezneje organizirali ter tehnološko in dohodkovno 
povezali s porabniki v elektrogospodarstvu in industriji. 

Slovenski premogovniki bodo z elektrogospodarstvom in 
večjimi industrijskimi odjemalci sklenili poseben sporazum, 
s katerim bodo omogočili kontinuirano porabo viškov drob- 
nih vrst rjavega premoga. S tem bo omogočeno, da bo 
Rudnik lignita Velenje sprostil potrebne količine lignita z 
nizkim odstotkom žvepla, s čimer se bo zmanjšala onesna- 
ženost zraka v območju IV. stopnje. 

Republiški komite za energetiko bo skupno z Republiš- 
kim komitejem za varstvo okolja, Republiško raziskovalno 
skupnostjo in Samoupravno interesne skupnostjo elektrogo- 
spodarstva pripravil potrebne usmeritve za zmanjšanje one- 
snaževanja okolja z večjo racionalizacijo porabe energije 
in zagotavljanjem čistih oblik energije, predvsem za območja 
večje ogroženosti, hkrati pa dal pobudo za celovitejše reše- 
vanje problematike rudarskih škod. 

Organizacije združenega dela s področja energetike bodo 
dokončale reorganizacijo v skladu z načeli Zakona o zdru- 
ženem delu in sprejele akte, ki bodo omogočali njegovo 
učinkovito izvajanje. Sprejele bodo ustrezne samoupravne 
sporazume o pridobivanju in delitvi skupnega prihodka in 
dohodka. Ustrezna reorganizacija bo izvedena tudi v Sa- 
moupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva in Samo- 
upravni interesni skupnosti za nafto in plin. Sprejet bo tudi 
sporazum o njunem medsebojnem sodelovanju. 

Zaradi zaostankov pri uresničevanju dogovorjenih nalog 
na področju razvoja elektroenergetskega omrežja na manj 
razvitih območjih v letih 1976 in 1977 bo skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva sprejela uk- 
repe za postopno odpravo teh zaostankov oziroma predlagala 
druge ustrezne rešitve. 

3. NA PODROČJU PROMETA IN ZVEZ 

Samoupravne interesne skupnosti s področja prometa in 
zvez, Republiški komite za promet in zveze, Gospodarska 
zbornica Slovenije ter nosilci in uporabniki prometnih sto- 
ritev bodo dosledno izvajali sprejeta stališča za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in 
zvez. 

Sestavljena organizacija združenega dela Železniško go- 
spodarstvo in Republiški komite za promet in zveze se 
bosta zavzemala za politiko diferenciranih tarif zaradi zago- 
tovitve stalne rasti železniškega in luškega prometa. 

Cene železniških prevoznih storitev se bodo oblikovale 
v skladu z določili družbenega dogovora o ekonomskih in 
drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni nor- 
malni pogoji poslovanja. 

Sestavljena organizacija združenega dela Železniško go- 
spodarstvo bo nadaljevala modernizacijo signalnovarnostnih 
naprav ter rekonstruirala najbolj ozka grla v prometu: pri- 
čela bo z drugo fazo rekonstrukcije postaje Sežana in z 
deli na postaji, Jesenice, dokončala bo ranžirno postajo v 
Zalogu in pretežno dokončala signalno-varnostne telekomu- 
nikacijske naprave na progi Jesenice—Dobova. 

Nadaljevala bo z vgrajevanjem teh naprav na progi 
Koper—Šentilj in Pragersko—Središče. Na obeh teh progah 
bo nadaljevala z deli pri rekonstrukciji in modernizaciji 
spodnjega ustroja in postaj ter pričela z gradnjo I. faze 
kontejnerskega terminala v Ljubljani. 

Vse to bo ob doslednem uresničevanju družbenega do- 
govora o ekonomskih in drugih ukrepih, s katerimi se že- 
leznici zagotavljajo normalni pogoji gospodarjenja, vplivalo 
na boljše izkoriščanje železniških zmogljivosti ter njenih 
notranjih rezerv, večjo varnost prometa in kvalitetnejše 
zadovoljevanje potreb uporabnikov železniških storitev. 

Republiška skupnost za ceste bo usposobila in opremila 
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mednarodne mejne prehode magistralnih cest in luko Ko- 
per s stalnimi vgrajenimi tehtnicami in zagotovila redno 
tehtanje vseh naloženih tovornih _ vozil. Pričela bo graditi 
potrebne parkirne prostore na magistralnih cestah. 

Na področju cestne infrastrukture bodo koncentrirana 
razpoložljiva finančna sredstva ter gradbene in projektantske 
zmogljivosti za gradnjo ljubljanske obvoznice na odseku Ce- 
lovška cesta—Dolgi most, za nadaljevanje dela na odseku 
avtoceste Ljubljana— Vrhnika, Karlovškega mostu, za nada- 
ljevanje rekonstrukcije magistralnih cest skozi Ljubljano, za- 
četek gradnje prve etape mejnega prehoda Vrtojba pri Novi 
Gorici ter gradnje koprskega priključka in začetek graditve 
Semedelske vpadnice pri Kopru. Pričela bo z gradnjo prve 
etape hitre ceste skozi Maribor, magistralne ceste skozi Ce- 
lje in rekonstrukcijo mejnega prehoda Šentilj. V letu 1978 
se bo nadaljevala izdelava idejnega in glavnega projekte 
Karavanškega predora. V odvisnosti od pridobitve domačih 
posojil bo pričela gradnja prve etape avtoceste Naklo Ljub- 
ljana v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj magistralnih cest v obdobju 1976 1980. 
Ce bo mešana jugoslovansko-italijanska komisija sprejela po- 
trebne tehnične projekte, se bodo pričela dela na priključ- 
kih cest Ravne—Kambreško in Solkan—Brdo. 

Republiška skupnost za ceste, ki sprejeto naloge pri 
modernizaciji regionalnega cestnega omrežja na manj raz- 
vitih območjih izvaja, bo v dogovorjenem obsegu poskrbela 
tudi za pripravo samoupravnih sporazumov med območnimi 
skupnostmi, v katerih bodo predvidena solidarnostna sred- 
stva za hitrejši razvoj lokalnega cestnega omrežja na manj 
razvitih območjih. 

Luka Koper bo izvajala sprejete sklepe in _ ukrepe v 
zvezi s sanacijo lastnega gospodarskega položaja. Gradila 
ziroma sanirala bo v prvi vrsti objekte, ki so ključnega 
pomena za nadaljnjo rast in povečanje obsega del: ureditev 
obale za razsuti tovor na pomolu I ter nadaljnja gradnja 
terminala za les. Pričela bo pospešeno posodabljati mani- 
pulativno tehnološko opremo in vlagati v objekte družbe- 
nega standarda. 

Sestavljena organizacija združenega dola Zdruizene PTT 
organizacije Slovenije bo usmerjala razpoložljiva sredstva in 
kadre predvsem v bolj usklajeno graditev osnovnega tele- 
fonskega omrežja z magistralnim sistemom vez. V promet bo 
vključena mednarodna avtomatska telefonska centrala v 
Ljubljani, s čimer bo omogočeno večje in bolj kvalitetno 
izkoriščanje magistralnih telefonskih zvez. Razširitev in po- 
večanje telefonskega prometa pa bo pospešila tudi posta- 
vitev avtomatskih telefonskih govorilnic za krajevne in med- 
krajevne telefonske pogovore. Začela se bo I. faza postavitve 
koaksialnega kabla Maribor—Murska Sobota ter I. faza gra- 
ditve radiomobilne telefonske mreže ob trasah magistralnega 
cestnega omrežja. Zgrajena bo funkcionalna telefonska mre- 
ža za potrebe slovenskega plinovoda. Sestavljena organiza- 
cija združenega dela Združeno PTT organizacije Slovenije 
bo v letu 1978 zagotovila, da bodo zaostanki pri izvajanju 
nalog pri razvoju PTT omrežja na manj razvitih območjih 
v SR Sloveniji, ki so nastali v letih 1976 in 1977, posto- 
poma nadoknađeni v naslednjih letih. 

Iniciativni odbor za ustanovitev samoupravne _ interesne 
skupnosti za letališki promet bo delal za ustanovitev samo- 
upravne interesne skupnosti za letališki promet. Na osnovi 
izločenih sredstev odpravljenega državnega kapitala in pred- 
videnih sredstev bank in koristnikov letaliških storitev bo 
delovna organizacija Aerodrom ^Ljubljana—Pula—Brnik izve- 
dla rekonstrukcijo vzletno pristajalne steze, dogradila manj- 
kajoče komunalne naprave ter usposobila letališče Brnik za 
II. kategorijo. 

V cilju izvajanja sprejete prometne politike bo Repu- 
bliški komite za promet in zveze: 

— spodbujal in podpiral dejavnost samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju prometa in zvez pri izvajanju 
stališč za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji, v Jugoslaviji in 
še posebej tistih mednarodnih sporazumov, ki zadevajo 
tranzitno vlogo Slovenije; 

— intenziviral izvajanje preusmeritve in delitve dela 
med cesto in železnico; 

— ukrepal v svoji pristojnosti za čimbolj racionalno 
izkoriščanje celotne prometne infrastrukture; 

— pripravil izhodišča za organiziranje zveze samouprav- 
nih interesnih skupnosti s področja prometa in zvez; 

— si prizadeval, da bodo realizirani sklepi in ukrepi, 
ki jih je predlagala komisija za uresničevanje tekoče gospo- 
darske politike in razvoja Luke Koper ter razvoja samo- 
upravne organiziranosti v Luki Koper za sanacijo gospodar- 
skega položaja; 

— skribel za izvajanje smernic za skladni razvoj pro- 
meta in zvez v SFR Jugoslaviji ter za pospeševanje vseh 
oblik prometa z državami v razvoju. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
— pospešila izvajanje nalog s področja integralnega pro- 

meta ter usmerjala gospodarstvo ob standardizaciji in uni- 
fikaciji, da se bo v večji meri posluževalo domačih pre- 
voznikov, še posebej v pomorskem prometu, in Luke Koper; 

—■ skipaj s poslovnimi bankami sodelovala pri izvaja- 
nju piranskega sporazuma; 

— spodbudila samoupravno dogovarjanje in dohodkov- 
no povezovanje med izvajalci prometnih storitev in večjimi 
koristniki; 

— izdelala metodologijo in merila za enotno ugotavlja- 
nje in spremljanje transportnih stroškov; 

— spremljala učinke in dopolnjevala programe za raci- 
onalizacijo pretoka blaga ter vključevanje procesov racio- 
nalizacije v gospodarstvo; 

— spodbujala učinkovito in družbeno racionalno združe- 
vanje dela in sredstev organizacij združenega dela cestnega 
transporta; 

— pospeševala povezovanje in uvajanje dohodkovnih od- 
nosov med uporabniki in izvajalci transportnih storitev; 

— izdelala in sprejela kriterije za delitev dela in usmer- 
janje potniških in blagovnih tokov v kopenskem prometu. 

4. NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA 

Območne vodne skupnosti Mura, Savinja, Sotla in Pri- 
morska bodo intenzivno nadaljevale že začeta večja investi- 
cijska dela, ostale območne vodne skupnosti pa bodo name- 
nile sredstva za urejanje pomembnejših vodotokov oziroma 
vodnega režima. Območne vodne skupnosti bodo tudi inten- 
zivneje sodelovale na področju čiščenja in oskrbe z vodo. 
Pri tem bodo vplivale na večje onesnaževalce, da bi čim- 
prej zagotovili potrebna lastna sredstva. 

Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije bo s svojimi sredstvi sofinanciral dela 
na kmetijskih zemljiščih kot doslej, dodatno pa bo najetja 
bančnega kredita pospešil ureditev še neurejenih odvodni- 
kov na večjih melioracijskih zemljiščih. 

Zveza vodnih skupnosti bo izdelala predlog novega za- 
kona o vodah ter izdelala vodnogospodarske osnove. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo usmerjala^ dela 
tako, da bodo postopoma nadoknađeni zaostanki pri ure- 
sničevanju nalog na področju vodnega gospodarstva, zlasti 
še v zvezi z oskrbo s pitno in tehnološko vodo na manj 
razvitih območjih, na manj razvitih obmejnih območjih 
ter na kraškem območju. 

Območne vodne skupnosti bodo v sodelovanju z Zvezo 
vodnih skupnosti uskladile svoje vodnogospodarske načrte 
z družbenim planom SR Slovenije glede na novo nastale 
razmere. 

5. NA PODROČJU KMETIJSTVA IN Ž1VILSTVA 

V razvoju kmetijstva in živilstva bodo glavni poudarki 
dani intenzifikaciji proizvodnje, večji tržnosti poljedelf I) 
proizvodnje, stabilizaciji razmer v živinoreji in prioritetnim 
projektom v živilski industriji. 

V letu 1977 sprejeti akcijski program za izvajanje dogo- 
vora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa za obdobje 1976—1980 obvezuje 
vse nosilce planiranja na izvajanje nalog, pri katerih so 
najvažnejše naslednje: 

— povečanje obsega tržnosti rastlinske proizvodnje, zla- 
sti žit; 
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— izgradnja sladkorne tovarne in zagotovitev proizvod- 
nje sladkorne pese na 1000 ha površin, prevoz do skladiščenja; 

— povečanje naložb v rekonstrukcijo in novogradnjo 
mlekarn ^ v skladu s sprejetim programom ob istočasnem 
sovlaganju kmetijskih organizacij združenega dela in ure- 
ditvijo dohodkovnih odnosov; 

— nadaljevanje izgradnje skladišč za žita v SR Sloveniji 
in drugih področjih Jugoslavije; 

— izvajanje programa zagotovitve skladišč za polizdelke 
sadne predelave; 

— povečanje proizvodnje semenskega krompirja; 
— intenzivnejša organizacija proizvodnje vrtnin za svežo 

potrošnjo in za predelavo; 
— nadaljevanje modernizacije družbenih mlečnih farm in 

pospešena izgradnja skupnih živinorejskih objektov ter 
usmeritev v osemenjevanju s ciljem, da bo ponudba mesa 
in mleka usklajena s povpraševanjeim. Posebno pozornost 
je potrebno posvetiti proizvajalcem v hribovitih in odroč- 
nih krajih; 

— povečana reja prašičev v družbenih farmah in v ko- 
operaciji; 

— modernizacija morskega ribištva in zgraditev hladil- 
nice; 

— povečanje obsega organizirane proizvodnje oljne re- 
pice; 

— rekonstrukcija morskih solin in modernizacija proiz- 
vodnje morske soli; 

— pospešitev obnove vinogradov in sadovnjakov v skla- 
du s srednjeročnim planom. 

Vse omenjene naloge bodo izvajale organizacije združe- 
nega dela in skupnosti, podpisnice Samoupravnega spora- 
zuma o temeljih razvoja srednjeročnega programa razvoja 
kmetijstva in živilstva v obdobju 1976—1980. 

V skladu z obvezami, sprejetimi v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SFR Jugoslavije o razvoju agroindustrij- 
skega kompleksa za obdobje 1976—1980, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v okviru svojih pristojnosti zago- 
tovil pogoje za realizacijo nalog, ki izhajajo iz tega dogo- 
vora, predvsem pa bo; 

— dal pobudo upravljalcem bank in članicam Kmetij- 
sko živilske razvojne skupnosti Slovenije, da z medseboj- 
nim sporazumom opredelijo politiko kreditiranja proizvod- 
nje, predelave in zalog kmetijskih proizvodov na samo- 
upravni podlagi in v skladu s sezonskim značajem proizvod- 
nje oziroma kopičenjem zalog; 

— prizadevaj si za trajnejšo opredelitev politike kompen- 
zacij v okviru sprejete politike cen in politike zaščite živ- 
ljenjskega standarda. Pri opredeljevanju intervencij v letu 
1978 se bodo upoštevale sprejete obveznosti v skladu z 
družbenim planom SR Slovenije v obdobju 1976—1980; 

— zagotovil koriščenje sredstev, ki so se v letu 1977 
z zakonom o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic 
in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu za 
določene temeljne organizacije združenega dela prenesla na 
članice Kmetijsko živilske razvojne skupnosti SR Sloveni- 
je, za povečanje obsega zemljišč pri organizacijah združe- 
nega dela in skupna vlaganja v proizvodne zmogljivosti 
združenih kmetov in zadrug; 

— sprejel predpise o povečanju prispevka spremembe 
namembnosti i kmetijskih zemljišč, s čimer bodo zagotovlje- 
ni osnovni pogoji za izvajanje melioracij, sprejetih s sred- 
njeročnim planom; 

— predložil sprejem predpisov, na podlagi katerih bodo 
organizacije združenega dela, ki so bile v letu 1977 močno 
prizadete zaradi posledic pozebe (v vinogradništvu, sadjar- 
stvu in hmeljarstvu), zmanjšane obveznosti, ki jih te 
organizacije plačujejo za razvoj infrastrukturnih dejavnosti; 

— pripravil izhodišča za enotno oblikovanje in financi- 
ranje Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva in usmeritev njihove dejavnosti; 

— Skupščini SR Slovenije predlagal sprejem zakona o 
združevanju kmetov, zakona o kmetijskih zemljiščih, spre- 
membo zakona o gozdovih, zakona o zagotovitvi socialne 
varnosti ostarelih kmetov, zakona o delovanju hranilno- 
kreditnih služb in zakona o živinoreji. 

V občinah bo v okviru oblikovanja prostorskih planov 
in v skladu z že sprejeto politiko posebna pozornost po- 

.14 

svečeha izvedbi komasacij in melioracij in opredelitvi na- 
menske rabe kmetijskih zemljišč v skladu s sprejetimi 
plani proizvodnje v kmetijstvu. V letu 1978 bodo vse občine 
oblikovale samoupravne interesne skupnosti za poispeševanje 
kmetijstva. Pri tem bodo kot viri sredstev za oblikovanje 
skupnosti upoštevani: prispevek trgovinskih in predelovalnih 
organizacij združenega dela, ki odkupujejo kmetijske pri- 
delke iz neorganizirane kmetijske proizvodnje, o katerem 
bodo v skladu z zakonom o blagovnem prometu občine 
sprejele ustrezne predpise; sredstva posebnega davka iz 
osebnega dohodka in sredstva organizacij združenega dela. 

Posamezni podpisniki dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 bodo do meseca 
marca 1978 proučili izvajanje planskih obveznosti na pod. 
ročju kmetijstva in živilstva. Pri tem to: 

— Kmetijska živilska razvojna skupnost Slovenije pro- 
učila izvajanje politike naložb v kmetijstvu in živilstvu in 
skupaj z upravljaici bank sprejela ukrepe v cilju zagoto- 
vitve povečanja naložb do obsega, ki je s planom pred- 
viden. Se posebej bo proučeno zaostajanje naložb v žitne 
sprejemne in sušilne centre ter zagotovljeno financiranje 
naložb v izgradnjo skladiščenih kapacitet za hranjenje sad- 
nih polizdelkov v obsegu, s katerim bi obvladovali izme- 
nično rodnost v sadjarstvu; 

— ustanoviteljice sladkorne tovarne bodo zagotovile po- 
trebne pogoje za izgradnjo sladkorne tovarne na podlagi 
združevanja sredstev; 

— članice Zadružne zveze Slovenije bodo z dejavnostjo 
pospeševalne službe povečale obseg družbeno organizirane 
proizvodnje krušnih in krmskih žit, sladkorne pese in 
krompirja ter proizvodnjo svinjskega in govejega mesa; 

— Gospodarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza 
Slovenije bosta pripravili program vključevanja čim večjega 
dela proizvodnje v zavarovanje proti elementarnim nesrečam; 

— v skladu s sprejeto politiko si bodo članice Zadružna 
zveze Slovenije prizadevale za uskladitev obstoječe organi- 
ziranosti kmetijskih zadrug in obratov za kooperacijo v 
skladu z zakonom o združenem delu; 

— Zadružna zveza Slovenije bo sodelovala pri organizi- 
ranju in pospeševanju kmečkega turizma; 

— članice poslovnih skupnosti bodo v sodelovanju z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije na podlagi v letu 1977 skupno 
sprejetih modelov s samoupravnimi sporazumi opredelile 
medsebojne odnose pri ustvarjanju in delitvi skupno ustvar- 
jenega dohodka pri združevanju dela in sredstev; 

— Gospodarska zbornica Slovenije bo še naprej sprem- 
ljala izvajanje sanacijskih programov organizacij združenega 
dela, ki so po zaključnih računih v letu 1976 izkazale znatno 
izgubo in so opredeljene kot trajno žarišče izgub. 

6. NA PODROČJU PROIZVODNJE IN PREDELAVE 
LESA 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slo- 
venije in območne) samoupravne interesne skupnosti za go- 
zdarstvo bodo skrbele za izvajanje dogovorjenih nalog iz 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana gospodarjenja 
z gozdovi in o osnovaih za usklajevanje razvoja gozdnega 
in lesnega gospodarstva, predvsem na področju gozdne pro- 
izvodnje, enostavne in razširjene biološke reprodukcije ter 
izgradnje gozdnih komunikacij. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije 
bo pregledala programe razširjene gozdne biološke repro- 
dukcije po posameznih gozdnogospodarskih območjih ter 
sklenila dogovor o izvajanju in načinu financiranja teh del. 

Začela bo tudi z organizirano akcijo zaradi zboljšanja 
sistema načrtovanja tako, da bo dosežena večja povezanost 
in usklajenost med gozdnogospodarskimi načrti enot in 
programi razvoja temeljnih organizacij združenega dela. 

Samoupravne interesne skupnosti gozdnogospodarskih 
območij bodo celovito začele izvajati funkcijo in uresniče- 
vati naloge, ki imajo v okviru gospodarjenja z gozdovi 
poseben družbeni pomen. 

Organizacije združenega dela se bodo v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo sporazumele o 
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merilih in kriterijih za oblikovanje cen gozdnih sortimen- 
tov in zagotovile odvzem drobnega leisa listavcev. 

Temeljne organizacije združenega dela na področju druž- 
benega in še posebej zasebnega sektorja si bodo morale 
prizadevati, da bodo dosegle takšno stopnjo samoupravne 
organiziranosti, ki bo zagotavljala izvedbo nalog, določenih 
s srednjeročnim družbenim planom. 

Organizacije združenega dela s področja lesne proizvodnje 
in storitev bodo z izboljšanjem tehnologije, zlaafci v novo 
zgrajenih obratih, povečale izkoriščenost proizvodnih zmog- 
ljivosti in s tem izboljšale preskrbo pohištvene in druge 
lesnopredelovalne industrije. S tem bodo prispevale k 
zmanjšanju uvoza reprodukcijskega materiala. 

Organizacije združenega dela s področja finalne pre- 
delave lesa, zlasti pa sestavljeni organizaciji združenega 
dela Slovenijales in Uniles, bodo izboljšale sortiment izdel- 
kov zaradi povečanja izvoza in boljše oskrbe domačega 
tržišča. Intenzivno bodo razvijale trgovsko mrežo s potreb- 
nimi poslovnimi in razstavnimi prostori. 

Slovenijales in Lesnina bosta zagotovila potrebna sred- 
stva za naložbe v gozdno-lesne komplekse in inženiring v 
deželah v razvoju. 

Organizacije združenega dela v okviru sestavljene orga- 
nizacije združenega dela Slovenija papir bodo s povečanjem 
produktivnosti, zlasti na osnovi boljšega obvladovanja teh- 
noloških procesov, zboljšale preskrbo z reprodukcijskim ma- 
terialom na domačem trgu ter povečale izvoz. Za boljšo 
oskrbo celulozne industrije z lesom bo SOZD Slovenija pa- 
pir pripravila osnutek samoupravnega sporazuma o dolgo- 
ročnem sodelovanju porabnikov celuloznega lesa s proizva- 
jalci. Zaradi intenzivnejšega in bolj organiziranega zbiranja 
starega papirja bo posebni iniciativni odbor v okviru se- 
stavljene organizacije združenega dela Slovenija papir v so- 
delovanju z delovnimi organizacijami Surovina, Dinos in 
Unija organiziral skupnost za zbiranje in porabo starega 
papirja. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo bo zago- 
tovila dokončanje v letu 1977 začete raziskave o racionalni 
usmeritvi drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predela- 
vo. S tem bodo dane strokovne osnove za nadaljnjo usme- 
ritev proizvodnih zmogljivosti v predelavi lesa. 

7. NA PODROČJU PROIZVODNJE IN PREDELAVE 
JEKLA 

SOZD Slovenske železarne bo nadaljevala napore za 
povečanje in zboljšanje strukture proizvodnje jekla in je- 
klenih izdelkov. V ta namen bo nadaljevala vlaganja v 
razvojne projekte srednjeročnega načrta za povečevanje in 
posodabljanje talilnic, Bvam ter obratov plastične in ter- 
mične predelave. 

V SOZD Slovenske železarne bodo nadaljevali z razvojem 
dodelave kvalitetnih in žlahtnih jekel, v poslovni skupnosti iz- 
delave in predelave jekla pa z dohodkovnimi odnosi kre- 
pili medsebojno sodelovanje. 

SOZD Slovenske železarne bo z bilanciranjem potreb 
članic poslovne skupnosti izdelave in predelave jekla ter 
drugih porabnikov kovinske ter elektro industrije zagotovila 
boljše oskrbovanje z jeklom in jeklenimi izdelki iz pro- 
grama proizvodnje delovnih organizacij Slovenskih železarn 
in za nepokrite potrebe skrbela za koriščenje drugih jugo- 
slovanskih virov jekla. 

8. NA PODROČJU BARVNE METALURGIJE 

Proizvajalci in porabniki aluminija v SR Sloveniji bodo 
z izvajanjem samoupravnega sporazuma o osnovah srednje- 
ročnega plana uskladili razvojne programe in na osnovi 
dohodkovnih odnosov zagotovili preskrbo surovin ter v po- 
vezavi : s poslovnimi bankami in drugimi udeleženci pravo- 
časno izgradnjo dodatnih kapacitet za proizvodnjo primar- 
nega aluminija. 

V rudniku živega srebra Idrija bodo nadaljeval^ z izva- 
janjem programa vzdrževanja in konzervacije rudniških na- 
prav kot tudi z raziskovanjem rudišč, da bi ohranili na- 
rodno bogastvo rudnika in njegovo sposobnost za obnovi- 
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tev proizvodnje živega srebra, če bodo to dopuščale razme- 
re na svetovnem trgu. Vsi pristojni dejavniki se bodo v 
skladu z družbenim dogovorom o zagotovitvi socialne var- 
nosti delavcev rudnika in nadaljnjem razvoju občine Idrija 
zavzeli za pospešeno investiranje v nove proizvodne pro- 
grame v tej občini. 

V rudniku svinca in cinka Mežica bodo pospešili geo- 
loške raziskave. Sredstva za raziskave bodo zagotovljena v 
okviru raziskovalne skupnosti Slovenije, z združevanjem sred- 
stev porabnikov in s sodelovanjem bank, vzporedno pa bo- 
do nadaljevali izvajanje programa sanacije človekovega oko- 
lja. 

9. NA PODROČJU BAZNE KEMIJE 

Hitrejše uresničevanje nalog na področju bazne kemije 
oziroma realizacija nekaterih makroprojektov bo možna le 
z intenzivnejšim združevanjem sredstev in dela reprodukcij- 
sko povezanih organizacij združenega dela. 

Zato bo sestavljena organizacija združenega dela Poli- 
kem skupno s sestavljenimi organizacijami združenega dela 
Kemo, Bivet in Lek-Krka v sodelovanju z gospodarsko zbor- 
nico Slovenije in izvršnim svetom skupščine SR Slovenije 
izvedla potrebne priprave za ustanovitev skupnosti za plan- 
sko in poslovno sodelovanje, v katero bi se vključile zain- 
teresirane organizacije združenega dela s področja kemije, 
energetike, pa tudi organizacije združenega dela in poslov- 
ne skupnosti z drugih področij. 

Uresničevanje nalog na tem področju tudi zahteva, da 
se že ob pripravi investicijskih programov v okviru možno- 
sti v največji meri upošteva zavarovanje človekovega okolja. 

SOZD Folikem bo v okviru omenjene skupnosti pospe- 
šeno nadaljevala pripravljalna dela za izgradnjo zmogljivosti 
za proizvodnjo dimetiltereftalata, pri čemer bo dan pose- 
ben poudarek združevanju dela in storitev. Izdelan bo in- 
vesticijski program, ustanovljena bo delovna organizacija v 
izgradnji in pričelo se bo z gradnjo obrata. 

V okviru Polikema bo v letu 1978: izdelan investicijski 
program za jekleni kord ter odvisno od zagotovljenih sred- 
stev pričeta gradnja proizvodnih zmogljivosti; zaključena bo- 
do investicijska dela na zmogljivostih za proizvodnjo furfu- 
rala in pričela se bo redna proizvodnja v II. polletju; začeta 
in zaključena bo izgradnja proizvodnih zmogljivosti za mela- 
minskn smole; izvajane bodo priprave za izgradnjo zmoglji- 
vosti fenolnih, furanskih epoksi in poliestrskih smol in za 
fururilni alkohol ter se bodo v odvisnosti od zagotovljenih 
sredstev pričele gradnje posameznih proizvodnih zmogljivo- 
sti. 

V okviru sestavljene organizacije združenega dela Kema1 

bodo pospešili priprave za realizacijo programa II. faze iz- 
gradnje zmogljivosti za proizvodnjo umetnih gnojil, nadalje- 
vali dela za izgradnjo nove kisikarne ter povečali proizvod- 
ne zmogljivosti umetnih brusov, normalnega korunda in rast. 
linskih zaščitnih sredstev. 

Delovna organizacija Cinkarna Celje bo pričela z izgrad- 
njo obrata žveplene kisline. 

Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik bo dokončala II. 
fazo izgradnje proizvodnih zmogljivosti natrijevega bripoli- 
JEosfata ter s tem povečala proizvodne zmogljivosti na 20.000 
ton letno. Za uresničitev te naloge bo v sodelovanju z go- 
spodarsko zbornico Slovenije intenzivirala priprave za skle- 
nitev samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev z 
zainteresiranimi partnerji. 

Delovna organizacija INA-Nafta Lendava bo dokončala 
izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo metanola , in pričela s 
poskusno proizvodnjo. 

Delovna organizacija Iplas bo izvajala montažna dela 
na II. fazi investicije za proizvodnjo ftalanhidrida in male- 
inhidrida in pospešila pripravljalna dela za do sedaj naj- 
ivečji načrtovani projekt s področja organske petrokemije 
— sintezo oxoalkoholov. 

V okviru SOZD Bivet se bo nadaljevala izgradnja proiz- 
vodnih zmogljivosti surovin za industrijo pralnih sredstev in 
dokončala izgradnja natrijevega perborata v Belinki. 

V okviru SOZD Lek-K.-ka se bo pričela izgradnja skupne 
naložbe v proizvodnjo baznih farmacervtskih surovin v DO 
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Krka, dokončane bodo proizvodne zmogljivosti obrata hidro- 
geniranih ergotalkaloidov v Leku in oitronske kisline v DO 
TOK Ilirska Bistrica. Intenzivno se bo nadaljevala izgrad- 
nja ostalih zmogljivosti za proizvodnjo kemično-farmacevt- 
skih surovin. 

V temeljni organizaciji združenega dela Yulon-Jugotek- 
stil se bo pričela izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo poli- 
amidnih Vlaken. 

Predelovalna kemična industrija bo modernizirala tiste 
'svoje proizvodnje, ki so usmerjene v izvoz oziroma v racio- 
nalno nadomeščanje uvoza. 

10. NA PODROČJU STROJEGRADNJE 

Organizacije združenega dela kovinske in elektroindustri- 
je zlasti s področja strojegradnj, bodo ob sodelovanju s po- 
rabniki ob težavnejših pogojih uvoza opreme z ustreznimi 
organizacijskimi ukrepi in lastno modernizacijo organizirale 
proizvodnjo opreme, ki bo nadomestila uvoz v največji mož- 
ni meri. V ta namen bo Gospodarska zbornica Slovenije pri- 
pravila pregled opreme, ki bi jo bilo možno ob sorazmer- 
no nizkih naložbah proizvajati doma, pa jo sedaj uvažamo 
s konvertibilnega področja. Poslovne banke bodo pri odobra- 
vanju kreditov dajale prednost tem naložbam. 

SOZD Združena podjetja strojegradnje in druge organiza- 
cije združenega dela s področja strojegradnje bodo skupno 
z Gospodarsko zbornico Slovenije še naprej pospeševale pre- 
strukturiranje proizvodnje in dohodkovno povezovanje s kom- 
plementarnimi proizvajalci z drugih področij industrije, zlasti 
pa inženiring organizacijami zaradi zboljšanja pogojev in po- 
večanja zmogljivosti za prevzemanje celovite izgradnje kom- 
pletnih objektov. 

Organizacije združenega dela s področja strojegradnje 
bodo pospeševale proces specializacije, da bi se še v večji 
meri usposobile za večji in konkurenčnejši izvoz. 

Proizvajalci — finalisti gospodarskih cestnih vozil bodo 
Intenzivneje urejevali dohodkovne odnose s kooperanti in hi- 
treje osvajali nov proizvodni program. 

širše zasnovana kooperacija in delitev programa proiz- 
vodnje z velikimi inozemskimi proizvajalci osebnih vozil bo 
omogočila nov kvalitativen vzpon industrije vozil v SR Slo- 
veniji. V okviru delitve programa se bodo začele priprave za 
organizacijo velikoserijske proizvodnje osebnih vozil, pred- 
vsem v IMV Novo mesto, kar bo močno angažiralo delovne 
organizacije, zlasti kovinske in elektroindustrije pri realizaci- 
ji tega cilja. 

Proizvajalci kmetijske mehanizacije bodo s samouprav- 
nim sporazumevanjem dosegli tako stopnjo specializacije in 
standardizacije, ki bo omogočila plasma izdelkov v širšem 
jugoslovanskem prostoru kakor tudi v izvozu. 

Nadaljeval se bo proces avtomatizacije na vseh področjih, 
pri čemer bo zlasti elektroindustrija v vse večji meri vključe- 
na z novimi dosežki na področju profesionalne elektronike. 
Iskra bo s svojimi novimi programi dosegla prve rezultate 
pri avtomatizaciji elektrogospodarstva, prometa in drugih de- 
javnosti in sicer s pomočjo procesnih računalnikov. Istočas- 
no se bodo pospeševala dela za izdelavo integriranih vezij in 
telekomunikacijskih sistemov. Iskra bo pristopila k novim in- 
vesticijam na področju mikroelektronike. Prav tako se bo- 
do nadaljevala dela za realizacijo programov optoelektronike. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo dala pobudo za uskla- 
jevanje in dopolnjevanje razvojnih programov med organi- 
zacijami združenega dela na osnovi delitve dela in speciali- 
zacije s področja proizvodnje računalniške opreme za obde- 
lavo podatkov in procesno vodenje ter opremo za računalni- 
ške komunikacije. 

Organizacije združenega dela s področja inženiringov bo- 
do ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije ter z upo- 
števanjem sprejetih temeljnih razvojnih kriterijev bank pri- 
pravile dolgoročne programe razvoja inženiringov in pove- 
zovanja. Opredelile bodo specializacijo in medsebojno sode- 
lovanje na tistih področjih, kjer obstajajo komparativne 
prednosti in kjer so že doseženi uspehi. Z večjim vertikal- 
nim povezovanjem inženiring organizacij s proizvodnimi, or- 
ganizacijami bo omogočena večja in kompleksnejša ponud- 
ba na domačih in tujih trgih. 
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11. NA PODROČJU GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE 
GRADBENEGA MATERIALA 

Organizacije združenega dela s področja gradbeništva in 
Industrije gradbenega materiala bodo ob pobudi in pomoči 
gospodarske zbornice Slovenije nadaljevale z integracijskimi 
procesi, z odpravljanjem neskladij med gradbenimi in za- 
ključnimi deli zaradi skrajšanja časa gradnje in zmanjša- 
nja stroškov finalizacije objektov ter z organiziranim vklju- 

čevanjem v mednarodno delitev dela. Pri odpravljanju ne- 
skladij med gradbenimi in zaključnimi deli se bodo organi- 
zacije združenega dela s področja gradbeništva in industri- 
je gradbenega materiala povezovale tudi z organizacijami 
(Združenega dela iz komplementarnih dejavnosti ter iz razi- 
skovalne dejavnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije, banke, republiški se- 
kretariat za urbanizem in republiški sekretariat za industrijo 
bodo pobudniki za spremembo osnov pri predhodnem oce- 
njevanju učinkov investicijskih projektov in nagrajevanje pro- 
jektov zaradi hitrejšega uvajanja sodobne gradbene tehnolo- 
gije ter racionalizacije in pocenitve gradnje. 

Republiški sekretariat za urbanizem in republiški sekre- 
tariat za industrijo bosta ob pomoči ostalih pristojnih orga- 
nov nadaljevala z delom za novelacijo zakona s področja ur- 
banističnega načrtovanja in graditve objektov, pri čemer bo 
poudarek na skrajšanju in racionalizaciji upravnih postopkov, 
zlasti pri graditvi zaključenih kompleksov in pri graditvi 
enakih objektov na različnih lokacijah. 

12. NA PODROČJU DROBNEGA GOSPODARSTVA 

Obstoječe stanje na področju drobnega gospodarstva za- 
(hteva hitrejše večanje deleža njegovih zmogljivosti v gospo- 
darstvu v razvoju tehnologije, v poslovnem sodelovanju ozi- 
roma kooperaciji, v razvoju dohodkovnih odnosov, širjenju 
|in odpiranju novih možnpstd za zaposlovanje, večanju kako- 
vosti dela ter usposabljanju in pritegnitvi mladine in kvalifi- 
ciranih delavcev k delu teh dejavnosti. 

Posebna delovna telesa izvršnih svetov skupščin občin 
bodo zagotovila stalno spremljanje razvoja dejavnosti drob- 
nega gospodarstva ter pripravila ukrepe za izvrševanje na- 
log v skladu s potrebami gospodarskega in družbenega raz- 
voja. Spodbujala bodo večje organizacije, da s kooperacijo 
in specializacijo razbremenjujejo svojo proizvodnjo širokega 
sortimenta, zlasti posameznih polizdelkov in izdelkov ter da 
v večji meri kot doslej ustanavljajo dislocirane obrate na 
manj razvitih področjih oziroma da zainteresirajo za to pro- 
izvodnjo drobno gospodarstvo in v njegovem okviru samo- 
stojno osebno delo. 

S stalnim spremljanjem dejavnosti drobnega gospodar- 
stva in njegovim usmerjanjem bo zagotovljen njegov dina- 
mičnejši razvoj v skladu s potrebami gospodarskega in 
družbenega razvoja ter s tem ustreznejše mesto drobnega 
gospodarstva v družbenih planih krajevnih skupnosti, občin 
lin organizacij združenega dela. To bo hkrati zahtevalo, da 
občine intenzivneje delajo na aplikativnih študijah, na osno- 
vi katerih bi zagotovili hitrejši razvoj drobnega gospodar- 
stva. 

Občine in Gospodarska zbornica Slovenije bodo vzpod- 
bujale samoupravno združevanje sredstev in razvijanje do- 
hodkovnih odnosov. Vzpodbujale bodo tudi organizacije zdru- 
ženega dela s področja drobnega gospodarstva k moderniza- 
ciji, širjenju zmogljivosti in odpiranju novih delovnih mest 
na področjih, kjer so pogoji za hitrejše zaposlovanje delav- 
cev, zlasti tistih, ki so na začasnem delu v tujini. V zvezi 
s tem bodo Gospodarska zbornica Slovenije in manj razvite 
občine dajale iniciativo za razvojne projekte, pri katerih 
uresničevanju bi s svojimi deviznimi sredstvi sodelovali tudi 
delavci, ki so na začasnem delu v tujini. 

Občine bodo z diferencirano davčno politiko in politiko 
najemnin ter gradnjo poslovnih prostorov in lokalov spod- 
bujale odpiranje in primernejšo prostorsko razmestitev ser- 
visov v naseljih in mestih, posebno v novo zgrajenih nase- 
ljih. 

Občine, krajevne skupnosti, sindikalne organizacije in 
medobčinski odbori Gospodarske zbornice bodo pobudniki 
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ea širšo Vključitev nosilcev samostojnega osebnega dela in 
pri njih zaposlenih delavcev v družbeni razvoj in planira- 
nje. Gre predvsem za nove oblike združevanja v obratna 
združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in za 
vključevanje nosilcev samostojnega osebnega dela v samou- 
pravno interesno skupnost za ekonomske odnose s tujino kot 
tudi za njihov pristop k samoupravnim sporazumom o te- 
meljih družbemih planov družbenih dejavnosti. Občinske skup- 
ščine bodo pospeševale ustanavljanje pogodbenih organizacij 
združenega dela ter obenem ustvarjale potrebne pogoje za 
nadaljnji razivoj teh organizacijskih oblik. 

Obrtna združenja, družbenopolitične organizacije, šole in 
strokovne izobraževalne organizacije bodo vzbujale interes 
mladine za obrtne poklice in zanimanje delavcev za delo v 
drobnem gospodarstvu. 

13. NA PODROČJU TURIZMA 

Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino, Republiški sekretariat za industrijo in 
Gospodarska zbornica Slovenije se bodo skupaj z drugimi 
dejavniki zavzemali za čim popolnejše ugotavljanje in sti- 
muliranje pritoka deviznih sredstev od turizma ter za uskla- 
jen in organiziran nastop turističnega gospodarstva v tujini. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo še nadalje vzpodbu- 
jala samoupravno dogovarjanje turističnega, gospodarstva za 
ustreznejšo poslovno organiziranost na osnovi dohodkovnih 
odnosov, pospeševala in vzpodbujala bo racionalne integracije 
ter pripravila predlog samoupravnega sporazuma o kriterijih 
za oblikovanje in razvrščanje cen gostinskih storitev. 

Organizacije združenega dela turističnega in drugega go- 
spodarstva bodo v okviru samoupravnih sporazumov o zdru- 
ževanju v poslovne in druge skupnosti načrtovale in usklaje- 
vale razvoj turizma, skupno propagando in informativno de- 
javnost, razširjeno reprodukcijo, nabavo in prodajo ter druge 
zadeve skupnega interesa. Razširjale bodo kooperantske od- 
nose z zasebnim gostinstvom in oddajalo! zasebnih turistič- 
nih sob. V sodelovanju z organizacijami združenega dela 
drugih dejavnosti, z družbenopolitičnimi skupnostmi in or- 
ganizacijami in drugimi dejavniki bodo reševali vprašanja tu- 
ristične infrastrukture za rekreacijo in pospeševanje turiz- 
ma delovnih ljudi. 

14. NA PODROČJU EKONOMSKIH ODNOSOV 
S TUJINO 

Za zagotovitev kvalitetnih premikov na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino bodo organizacije združenega dela čim- 
prej sprejele svoje plane ekonomskih odnosov s tujino s pou- 
darkom na večji usmeritvi na zunanje trge ter racionalno 
nadomeščanje uvoza. Na teh osnovah bodo oblikovale in pod- 
pisale samoupravni sporazum o temeljih planov ekonomskih 
odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino. Za zagotovitev izva- 
janja teh planov se bodo organizaoije združenega dela med- 
sebojno povezovale na samoupravnih dohodkovnih osnovah. 

Izvozno usmerjene organizacije združenega dela se bodo 
vertikalno povezovale v različnih oblikah trajnega vzajem- 
nega proizvodnega, finančnega in drugega gospodarskega so- 
delovanja ter skupnega planiranja ekonomskih odnosov s tu- 
jino. Temeljne organizacije združenega dela, ki ustvarjajo 
devize z izvozom blaga in storitev in pri katerih so v raz- 
nih oblikah trajneje sodelovale tudi druge organizacije zdru- 
ženega dela, bodo s temi organizacijami sklepale samouprav- 
ne sporazume o njihovem deležu pri skupno ustvarjenem de- 
viznem dohodku, pa tudi o skupni odgovornosti in nošenju 
rizikov pri doseganju deviznega dohodka. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo zaradi zagotavljanja 
skladnejših odnosov v regionalni strukturi ekonomskih od- 
nosov s tujino: 

— organizirale nove poslovne skupnosti za nastop na po- 
sameznih trgih v deželah v razvoju ter podprla napore zdru- 
ženega dela za okrepljeno delovanje že obstoječih skupnosti, 
v okviru katerih bodo organizacije združenega deda z izde- 
lavo konkretnih projektov zagotovile razširitev in višje ob- 
like gospodarskega sodelovanja; 
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— pospeševala delo interesnih skupnosti za nastop v so- 
cialističnih državah, še zlasti v smeri izboljšanja kvalitete 
in operativnosti delovanja 'interesnih skupnosti; 

— usmerjala napore združenega dela za izboljšanje seda- 
njih neugodnih razmerij in tendenc v menjavi z razvitimi za- 
hodnimi državami. 

Uskladitev uvoza opreme s konvertibilnega področja " 
možnostmi terja predvsem; 

— večjo aktivnost organizacij združenega dela pri pove- 
zovanju tega uvoza z izvozom naših proizvodov; 

— spremembo regionalne usmerjenosti uvoza opreme, ki 
je izrazito enostranska; 

— spodbujanje ustrezne proizvodnje opreme doma, bodisi 
s primerno prilagoditvijo obstoječih zmogljivosti za proizvod- 
njo opreme, ki se sicer uvaža, bodisi v okviru kooperacijskih 
pogodb ali skupnih vlaganj s tujimi partnerji; 

— večjo povezanost med uporabniki opreme in proizvajal- 
ci, ne samo na področju tehnologije, temveč tudi na področ- 
ju zagotavljanja sredstev za investicije. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo vzpodbujala samou- 
pravno sporazumevanje o zdiruževanju dela in sredstev ter 
trajnejše oblike poslovno tehničnega sodelovanja za zagotovi- 
tev boljše preskrbljenosti proizvodnje s potrebnimi domači- 
mi in uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom. 

Prav tako bo Gospodarska zbornica Slovenije vzpodbu- 
jala samoupravno organiziranje in združevanje dela in sred- 
stev za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja v 
smeri uveljavljanja predvsem višjih oblik sodelovanja. 

Da bi se zmanjšal obstoječi pozitivni saldo, se morajo 
organizacije združenega dela, ki izvažajo po tržaškem in go- 
riškem sporazumu, v večji meri angažirati tudi za uvoz v 
okviru sporazumov. Poleg tega naj se uvoz opreme v okvi- 
ru republiške kvote delno usmeri tudi na uvoz po teh spo- 
razumih, predvsem pri tistih organizacijah združenega dela, 
ki v okviru obmejnih sporazumov izvažajo. 

Za uspešnejši nastop izvajalcev investicijskih del v tuji- 
ni bo poleg samoupravnega sporazuma o organiziranem na- 
stopu gospodarstva pri izvajanju investicijskih del v tujini 
Gospodarska zbornica Slovenije spodbudila oblikovanje 
ustreznih inženiring organizacij, ki bodo usposobljene nudi- 
ti inženiring za kompletne objekte ter organizirati in bolj po- 
vezovati konzultantsko in projektivno dejavnost s proizvodnjo. 

15. NA PODROČJU TRŽIŠČA IN CEN 

Po sprejetju medrepubliškega dogovora o izvajanju poli- 
tike cen bodo izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvrš- 
ni sveti skupščin občin v februarju 1978 sklenili dogovor o 
izvajanju politike cen iz pristojnosti republike in občin. 

Organi, pristojni za ukrepanje na področju tržišča in cen, 
bodo tekoče spremljali in analizirali izvajanje politike cen 
ter pojave na tržišču ter o tem obveščali pristojne organe v 
družbenopolitičnih skupnostih. Hkrati bodo organi tržnih in- 
špekcij zaostrili nadzor nad izvajanjem predpisov, pri čemer 
bo republiški tržni inšpektorat posebno pozornost posvečal 
pojavom, ki rušijo enotnost jugoslovanskega tržišča in uve- 
ljavljanju novega zakona o sistemu in družbeni kontroli cen, 
občinske tržne inšpekcije pa bodo. zlasti zaostrile nadzor nad 
cenami in kakovostjo blaga v prodaji na drobno. 

Republiški komite za tržišče in cene bo v skladu z no- 
vim zakonom o sistemu cen in družbeni kontroli cen pri- 
pravil ustrezne predpise za urejanje cen izdelkov in storitev 
iz svoje pristojnosti. Ustrezne predpise bodo morale pripra- 
viti tudi občinske skupščine za cene izdelkov in storitev ia 
svoje pristojnosti. 

V skladu s spremembami v sistemu kompenzacij bodo 
Republiški komite za tržišče in cene, Republiški sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republiški sekre- 
tariat za finance izdelali ustrezne predpise in navodila, na 
temelju katerih bodo organizacije združenega dela uveljav- 
ljale kompenzaoije. 

Zavod SRS za cene bo skupaj z ustrezno raziskovalno 
inštitucijo pripravil strokovna gradiva za izvajanje novega za- 
kona o sistemu cen in družbeni kontroli cen. 

Zavod SR Slovenija za statistiko bo ob sodelovanju Za- 
voda SR Slovenije za cene, Republiškega sekretariata za de- 
lo, Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in Zvezo 
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sindikatov Slovenije do aprila 1978 razširil listo proizvodov 
za spremljanje rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin, 
pri čemer bo zlasti upošteval potrebe po spremljanju cen 
za posamezne skupine proizvodov različne kakovosti ter ta- 
ko omogočil pripravo metodologije za ugotavljanje rasti cen 
osnovnih življenjskih potrebščin glede na višino dohodka raz- 
lične skupine družin. 

V letu 1978 bodo proizvodne organizacije združenega de- 
la in organizacije združenega dela za promet blaga intenzi- 
virale proces medsebojnega povezovanja na osnovi odnosov 
v okviru skupnega prihodka. S tem se bodo kupoprodajna 
razmerja med proizvodnjo in trgovino močno zožila, vse bolj 
pa se bo uveljavljalo načrtovanje skupne poslovne in raz- 
vojne politike. 

Dogovor med predstavniki organizacij združenega dela po 
posameznih strokah in dejavnostih s področja proizvodnje 
in trgovine bodo pospeševali Republiški komite za tržišče in 
čeme, ustrezni upravni organi s področja gospodarstva in 
Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje TOZD trgovine). 
Republiški komite za tržišče in cene in Združenje TOZD tr- 
govine bosta proučila probleme, ki zavirajo proces povezova- 
nja proizvodnje in trgovine z vidika predpisov in pripravila 
predloge za spremembe in dopolnitve teh predpisov. 

Republiški komite za tržišče in cene bo dal pobudo za 
sklenitev samoupravnega sporazuma o namenih in pogojih 
bančnih kreditov za financiranje republiških blagovnih re- 
eerv za izgradnjo skladišč, če se bo za to pokazala potreba. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na predlog pri- 
stojnih republiških upravnih organov in Narodne banke 
Slovenije z odlokom določil obseg, način in druge pogoje za 
kreditiranje obratnih sredstev republiških blagovnih rezerv 
in bančnega kreditnega potenciala, če s samoupravnim spo- 
razumom ne bi našli ustrezne rešitve. 

Zavod SR Slovenije za rezerve bo pripravil v sodelova- 
nju z Republiškim komitejem za energetiko, Republiškim se- 
kretariatom za industrijo, Gospodarsko zbornico Slovenije in 
organizacijami združenega dela srednjeročni program repub- 
liških stalnih blagovnih rezerv industrijskih proizvodov. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Republiški 
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški 
komite za tržišče in cene ter Gospodarska zbornica Sloveni- 
je bodo pripravili bilanco prehrambenih proizivodov SR Slo- 
žnije, posebno tistih, ki so v sistemu zaščitnih cen. 

Republiški komite za tržišče in cene, Zavod SR Sloveni- 
je za družbeno planiranje. Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano in Gospodarska zbornica Slo- 
venije bodo pripravili predlog proizvodov, ki bodo v sistemu 
zaščitnih cen republike, ter predlog proizivodov, za katere 
bodo v SR Sloveniji oblikovane tržne rezerve. 

Republiški komite za tržišče in cene bo v sodelovanju s 
poslovnimi bankami ter z ustreznimi organi in organizacija- 
mi združenega dela pripravil družbeni dogovor o oblikova- 
nju republiških tržnih blagovnih rezerv. 

16. NA PODROČJU STANOVANJSKE IN KOMUNAL- 
NE IZGRADNJE TER STANOVANJSKE IN 
KOMUNALNE POLITIKE 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza komu- 
nalnih skupnosti Slovenije bosta skupaj z občinskimi stano- 
vanjskimi in komunalnimi skupnostmi s posebnimi spora- 
zumi usklajevali uresničevanje srednjeročnih programov ob- 
čin in republike. Na teh osnovah bosta zagotovili: 

— da bo stanovanjska politika in njeno izvajanje v funk- 
ciji dinamičnega in učinkovitejšega razvoja, k čemur bodo 
v večji meri prispevale občine, krajevne skupnosti ter sta- 
novanjske in komunalne skupnosti; 

— da se sistematično uveljavlja načelo večje udeležbe 
sredstev občanov pri reševanju njihovih stanovanjskih pro- 
blemov; 

— da se z usmerjeno stanovanjsko gradnjo še načslje 
izboljšujejo stanovanjske razmere delavcev z nizkimi osebni- 
mi dohodki, mladih družin in starejših,občanov; 

— dodelavo sistema za subvencioniranje stanarin in na 
tej osnovi sredstva za delno nadomeščanje; 

— dogovorjen delež sredstev za gradnjo dijaških in štu- 
dentskih domov; 

— reševanje stanovanjskih problemov kadrov v manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih; 

— začetek izdelave dolgoročnega programa razvoja sta- 
novanjskega in komunalnega gospodarstva in registra stano- 
vanj v SR Sloveniji; 

— intenzivnejše vključevanje raziskovalnega dela v reše- 
vanje konkretnih problemov na področju stanovanjskega ta 
komunalnega gospodarstva; 

— aktivno sodelovanje pri pridobivanju in urejanju zem- 
ljišč za stanovanjsko gradnjo; 

— pripravo strokovnih gradiv za funkcionalno ta racio- 
nalno revitalizacijo stanovanjskega fonda; 

— sprejem družbenega dogovora o oblikovanju cen v sta- 
novanjski gradnji in samoupravnih sporazumov o uvajanju 
ekonomskih stanarin. Na področju komunalnih storitev sa 
bodo cene oblikovale v skladu s sprejeto politiko cen. 

S tem bo opredeljen način oblikovanja cene za stano- 
vanjsko gradnjo in hitrejše uvajanje industrijskega načina 
gradnje, racionalizacija ter kompleksno urejanje stanovanjskih 
sosesk. Gospodarska zbornica Slovenije bo v ta namen ko- 
ordinirala aktivnost vseh zainteresiranih dejavnikov; 

— Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije bosta na osnovi družbenega dogo- 
vora o racionalizaciji stanovanjske izgradnje izdelali pro- 
gram racionalizacije stanovanjske izgradnje. 

Mestne in občinske skupščine ter komunalne skupnosti 
bodo pravočasno zagotovile ta komunalno opremile stavbna 
zemljišča za serijsko gradnjo stanovanjskih objektov. V ta 
namen bodo banke kreditirale komunalno dejavnost pod 
ugodnejšimi pogoji. 

Glede na predvideno zagotavljanje sredstev za usmerjeno 
in solidarnostno gradnjo iz čistega dohodka bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije skupaj z Zvezo stanovanjskih skup- 
nosti in Zvezo komunalnih skupnosti pripravil predlog ukre- 
pov, da se v prehodnem obdobju zagotovi kontinuiteta prito- 
ka sredstev za izvajanje srednjeročnega programa stanovanj- 
ske gradnje. 

17. NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Udeleženci svobodne menjave dela v samoupravnih interes- 
nih skupnostih družbenih dejavnosti bodo zaradi hitrejšega 
uveljavljanja z družbenim planom SR Slovenije opredeljenih 
prednostnih dejavnosti zagotovili ustrezno prerazporeditev 
združenih sredstev v korist teh prednostnih dejavnosti. Te 
usmeritve bodo udeleženci v svobodni menjavi dela zagoto- 
vili v dopolnilih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti, ki jih bodo sprejeli 
do 31. marca 1978. 

Ce ta naloga ne bo opravljena v postopku samoupravne- 
ga sporazumevanja, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ukrepal v skladu s svojo ustavno funkcijo ter zagotovil iz- 
vajanje dogovorjenih planskih prioritet. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo ugotovile nomi- 
nalno vrednost programov za leto 1978 na podlagi dopolnil 
k samoupravnim sporazumom o temeljih svojih planov, upo- 
števaje porast cen v preteklih dveh letih ter razliko med 
planiranim nominalnim porastom družbenega proizvoda in 
planirano realno rastjo družbenega proizvoda leta 1978 v 
primerjavi z letom 1977. Upoštevaje to enotno izhodišče, bo- 
do samoupravne interesne skupnosti dokončno uskladile ob- 
seg materialnih obveznosti z doseženim dohodkom po za- 
ključnih računih za leto 1978. 

Dosedanji viri in osnove za združevanje sredstev bodo 
podaljšani z zakonom do 31. decembra 1978, prav tako bodo 
opredeljene akontacije za prve štiri mesece 1978. 

V teku leta 1978 pa bodo udeleženci svobodne menjave 
dela opredelili nove vire, osnove ta merila skladno s sistem- 
skim zakonom, ki bo določil podlage za uveljavljanje ustav- 
nih načel o svobodni menjavi dela na področju družbenih 
dejavnosti, tako da bodo najkasneje s 1. januarjem 1979 uve- 
ljavili nov sistem združevanja sredstev. Pri tem bodo še po- 
sebno pozornost posvetili uveljavitvi takega sistema solidar- 
nega združevanja sredstev za dogovorjene skupne družbena 
potrebe, ki bo učinkoviteje ta hitreje odpravljal razlike t 

18 poročevalec 



4 

možnostih posameznih območij za koriščenje storitev teh de- 
javnosti. 

V okviru svobodne menjave dela se bo v letu 1978 po- 
spešil proces krepitve neposredne menjave dela in menjave 
dela krajevnih skupnosti tako, da se bo delež sredstev iz 
teh oblik menjave povečeval v odnosu na celotna sredstva 
za družbene dejavnosti. 

V TOZD materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
bodo s samoupravnimi sporazumi o neposredni menjavi de- 
la dopolnjevali programe samoupravnih interesnih skupnosti 
in s tem konkretneje uresničevali svoje neposredne potrebe 
po storitvah družbene dejavnosti. 

Materialni položaj delavcev v družbenih dejavnostih bo v 
letu 1978 bolj odvisen od gospodarjenja s prihodkom, ki ga 
ustvarjajo TOZD družbenih dejavnosti s svojimi storitvami, 
zato bodo v družbenih dejavnostih posebno skrbno analizi- 
rali materialne stroške, politiko zaposlovanja in politiko in- 
vestiranja ter na teh osnovah racionalizirali poslovanje. 

18. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo: 
— skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in ustrezni- 

mi organi Zveze sindikatov Slovenije nadaljevala z ustanavlja- 
njem posebnih izobraževalnih skupnosti tako, da bodo le-te 
v letu 1978 ustanovljene za vsa področja proizvodnje in ter- 
ciarnih dejavnosti; za področja družbenih dejavnosti pa gle- 
de na uveljavitev zakona o družbenoekonomskih osnovah 
svobode menjave dela; 

— skupaj s posebnimi in občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi izoblikovale mrežo usmerjenega izobraževanja; 

— skupaj s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje in Republiškim komitejem za vzgo- 
jo in izobraževanje usmerjala mladino v izobraževanje v skla- 
du z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami in pri tem uveljav- 
ljala ukrepe, kot so določanje izobraževalnih zmogljivosti za 
posamezne poklice, okrepljene akcije poklicnega svetovanja 
in druge; 

— skupaj s posebnimi in občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi dograjevala strukturo cene vzgojno-izobraževalne 
storitve za enoto storitve v skladu s sprejetimi samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov in pri tem v dohodku kot 
enem od elementov cene kalkulirala osebne dohodke tako, da 
bodo čim bolj usklajeni z osebnimi dohodki delavcev na 
drugih področjih združenega dela; 

— v delegatski skupščini sprejela merila za združevanje 
in uporabo sredstev, združenih v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o osnovah plana vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji za obdobje 1976—1980 za adaptacije, rekonstrukcije 
in novogradnje centrov usmerjenega izobraževanja; 

— pripravila normative za gradnjo in opremo objektov, 
ki so namenjeni usmerjenemu izobraževanju. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izgradnji do. 
mov učencev in študentov bo skupaj z zainteresiranimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi zagotovil izgradnjo zmo- 
gljivosti, predvidenih za leto 1978, in pravočasen začetek iz- 
gradnje domov po programu za leto 1979. 

Organi po družbenem dogovoru in samoupravnem spo- 
razumu o štipendiranju bodo na podlagi spremenjenega in 
dopolnjenega družbenega dogovora o oblikovanju in izvaja- 
nju štipendijske politike v SR Sloveniji pripravili dopolnitve 
samoupravnega sporazuma in drugih aktov o urejanju štipen- 
diranja, s čimer se bo pospešil proces podružbljanja štipen- 
diranja in usklajevanja štipendijske politike s kadrovskimi 
potrebami združenega dela. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje bo nadaljevala z izde- 
lavo nomenklature in profilov poklicev; v tem okviru bo za 
področje vzgoje in izobraževanja izdelala nomenklaturo in 
profile poklicev za osnovno šolstvo. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo nadaljeval 
z izdelavo metodologije planiranja in globalne projekcije dol- 
goročnih kadrovskih potreb v skladu z razvojnimi načrti or- 
ganizacij združenega dela, kar je neobhoden pogoj za usklaje- 
vanje obsega in strukture izobraževanja s potrebami združe- 
nega dela in za uspešno preobrazbo vzgojno-izobraževalnega 
sistema. 

Republiški komite za vzgojo in Izobraževanje bo: 
— nadaljeval s pripravo sistemskih, strokovnih in drugih 

osnov za uvajanje reforme vzgojno-izobraževalnega sistema, 
s tem da bo pripravil zakon o usmerjenem izobraževanju in 
koordiniral uresničevanje akcij in nalog za preobrazbo šol- 
stva in uvajanje usmerjenega izobraževanja; 

— na osnovi enotne klasifikacijske lestvice in kadrov- 
skih. potreb, sprejel nomenklaturo in pospešil izdelovanja 
profilov poklicev za osnovno šolstvo. 

19. NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo: 
— na podlagi splošnega družbenega interesa opredelila 

skupni raziskovalni program, v katerem bodo posebej po- 
udarjene humanistične in nacionalne raziskave, ter nekatere 
fundamentalne raziskave s področja družbenih, medicinskih, 
naravoslovnih in tehničnih ved v skladu z usmeritvami druž- 
benega plana; 

— za spremljanje učinkov raziskovalnega dela in upora- 
be dosežkov aplikativnih in razvojnih raziskav v okviru ino- 
vacijskih procesov, izpolnila in uskladila metodologijo ter 
kriterije za ocenjevanje konkretnih projektov in usmerje- 
nih programov; 

— skupaj s samoupravnimi interesnimi skupnostmi s 
področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, organizirala 
strokovne razprave o usmeritvah raziskovalne dejavnosti, 
glede na njihove srednjeročne in dolgoročne razvojne po- 
trebe; 

— dopolnila metodologijo za posredovanje raziskovalnih 
dosežkov uporabnikom, ter metod za spodbujanje interesa 
uporabnikov za uporabo raziskovalnih dosežkov, ter temu 
ustrezno razvijala informacijski sistem; 

— skupaj z občinskimi raziskovalnimi skupnostmi in po- 
dročnimi raziskovalnimi skupnostmi, sodelovala v procesu 
nadaljnjega dograjevanja samoupravnega sistema in obliko- 
vanja ustrezne sestave delegatov v zborih uporabnikov; 

— skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, opredelila 
in verificirala konkretne projekte in usmerjene programe, 
usklajene s planom ter pospešila sklepanje samoupravnih 
sporazumov za njihovo izvajanje med izvajalci in uporab- 
niki, kot enega od načinov združevanja dela in sredstev 
na področju raziskovalne dejavnosti. V tem okviru bo s 
svojo aktivnostjo prispevala k uveljavitvi takih delegatsko 
zasnovanih projektov in programskih svetov, ki bodo usmer- 
jali in nadzorovali izvajanje dela ter delovno organizira- 
nost izvajalcev; 

— skupaj z drugimi nosilci pospeševala nadaljnjo samo- 
upravno preobrazbo mednarodnega znanstveno tehničnega 
sodelovanja ter razvijala medrepubliško sodelovanje na os- 
novi verificiranih konkretnih projektov in usmerjenih pro- 
gramov; 

Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
— skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije dala po- 

budo, da bo v okviru uveljavljanja samoupravnega družbe- 
nega planiranja in dograjevanja celovitega sistema razisko- 
valne dejavnosti ter zagotavljanja njunega vključevanja v 
združeno delo, vsaka TOZD in samoupravne interesne sku]> 
nosti s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti vklju- 
čila potrebe in osnovno usmeritev inovacijske in raziskoval- 
ne dejavnosti v temeljne plane ter zagotovila ustrezna sred. 
stva za izvajanje teh programov. Hkrati bo potrebno usta- 
navljati v organizacijah združenega dela ustrezne samouprav, 
ne in strokovne organe, z nalogo spodbujanja in vključe- 
vanja raziskovalne dejavnosti v odločitvene in proizvodna 
procese. 

Republiški komite za raziskovalno dejavnost bo: 
— pripravil osnove, kriterije in merila za določanja 

amortizacije znanja kot ene izmed sistemskih osnov za iz- 
peljavo svobodne menjave dela na področju raziskovalna 
dejavnosti s predlogi predpisov; 

— pripravil metodologijo zajemanja podatkov o vlaga- 
njih v rast tehničnega napredka v združenem delu, ki bo 
zajemala podatke o vlaganjih v celotno inovacijsko in ra- 
ziskovalno dejavnost. 
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Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo: 
— skupaj z Zavodom SR Slovenije za statistiko, Službo 

družbenega knjigovodstva, Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Raziskovalno skupnostjo Slovenije in Republiškim komite- 
jem za raziskovalno dejavnost v skladu z novo definirani- 
mi družbenoekonomskimi odnosi in funkcijo raziskovalne 
dejavnosti na osnovi Zakona o združenem delu uskladil, 
poenotil, izpopolnii in razširil sistem zajemanja podatkov 
ter tako omogočil dovolj zanesljivo spremljanje uresniče- 
vanja družbenega plana SR Slovenije 1976—1980 in dogovo- 
ra o temeljih plana SRS 1976—1980 in dogovora o teme- 
ljih plana SRS 1976—1980 v zvezi z gibanjem celotnih sred- 
stev, namenjenih pospeševanju in razvijanju raziskovalne 
dejavnosti v republiki. 

20. NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 

Kulturna skupnost Slovenije bo: 
— pospešila nadaljnji razvoj in samoupravno oblikova- 

nje kulturnih skupnosti ter še posebej uveljavljanje temelj- 
nih skupnosti alti enot za posamezna kulturna področja in 
območja; 

— spodbujala samoupravno organiziranje v OZD s po- 
dročja kulturei; 

— usmerjala, povezovala in usklajevala napore pri uve- 
ljavljanju svobodne menjave dela, pri izdelavi normativov 
in standardov in pri oblikovanju prvin za določanje samo- 
upravno dogovorjenega povračila za opravljanje dejavnosti 
oziroma za opravljene storitve na kulturnem področju; 

— poskrbela za oblikovanje in uskladitev določil iz sa- 
moupravnih aktov, ki urejajo postopke družbenega plani- 
ranja, v skladu z zakonom o sistemu družbenega planira- 
nja v SR Sloveniji; 

— spodbudila razpravo o obsegu in vsebini programa 
skupnih nalog Kulturne skupnosti Slovenije; 

— z dogovorjenimi deleži zagotavljala dogovorjene pro- 
grame OZD s področja gledališke m glasbene dejavnosti in 
varstva kulturne dediščine, prednostno pospeševala knjiž- 
ničarstvo in založništvo, gledališko dejavnost in varstvo kul- 
turne dediščine ter podpirala tiste akcije, ki imajo pose- 
ben pomen za rast samoupravne kulturne osebnosti delov- 
nih ljudi in občanov, za razvoj posameznih kulturnih dejav- 
nosti in za kulturni razvoj celotne SRS; 

— solidarnostno spodbujala in pospeševala razvoj kultur- 
nih dejavnosti na manj razvitih območjih; 

— bogatila kulturne programe RTV v sodelovanju z gle- 
dališkimi, glasbenimi, filmskimi in drugimi kulturnimi orga- 
nizacijami; 

— ponovno proučila in preverila podatke o naložbah 
in prednostno pospeševala gradnjo kulturnih domov v ob- 
činskih središčih in v glavnem mestu SR Slovenije, kultur- 
ne gradnje na manj razvitih območjih in gradnje, pomemb- 
ne za nacionalni kulturni razvoj; v okviru zgornjih sred- 
stev za novogradnje bo zagotovila s samoupravnim spora- 
zumom dogovorjeni zneseik za gradnjo Kulturnega doma 
Ivan Cankar. 

Republiški komite za kulturo bo: 

— upoštevajoč specifiko posameznih kulturnih dejavno- 
sti, opredelil v predpisih za področje gledališke in glasbe- 
ne dejavnosti, knjižničarstva, muzejske dejavnosti in varst- 
va kulturnih spomenikov družbenoekonomske osnove za uve- 
ljavitev svobodne menjave dela ter s pomočjo strokovnih 
ustanov pripravil analize gmotnega in kadrovskega stanja, 
družbene problematike teh dejavnosti in družbenoekonom- 
skega položaja samostojnih umetnikov v SR Sloveniji. 

21. NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji bodo: 
— vzpodbujale tako samoupravno organiziranost zdravst- 

venih delavcev, ki "bo odražala medsebojno dohodkovno in 
tehnološko povezanost in soodvisnost zdravstvenih delavcev, 
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združenih v zdravstvenih temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, in zagotovile kompleksno zdravstveno varst- 
vo prebivalstva. Pri tem bodo zagotovile odločilen vpliv 

uporabnikov na vseh ravneh organiziranosti izvajalcev zdrav- 
stvenega varstva; 

— dograjevale sistem solidarnosti na občinski, medobčin- 
ski in republiški ravni, pri čemer je nujno uresničiti tudi 
nov pristop za pripadnost prispevkov po načelih 111. člena 
ustave SR Slovenije. 

— zaradi boljšega in hitrejšega informiranja delavcev ▼ 
združenem delu in drugih delovnih ljudi ter njihovih de- 
legatov v zvezi s sprejemanjem programov zdravstvenega 
varstva in uresničevanjem svobodne menjave dela vzposta- 
vile celovit računalniško zasnovan zdravstveno informacijski 
sistem v okviru družbeno-informacijskega sistema; 

— sodelovale pri oblikovanju posebne skupnosti za zdrav- 
stveno šolstvo in izdelavi ustreznih programov. 

Za izvajanje vseh nalog je nujna nadaljnja krepitev vlo- 
ge in položaja občinskih zdravstvenih skupnosti kot mesta 
za sporazumevanje med uporabniki in izvajalci za načrto- 
vanje in izvajanje zdravstvenega varstva. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
bo: 

— pripravil posebne zakone o zdravstvenem varstvu, so- 
cialnem skrbstvu in otroškem varstvu; 

— sodeloval pri pripravi predloga zakona o socialnem 
varstvu; 

— skupaj z zdravstvenimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi pripravil izhodišča za samoupravni sporazum o 
profilih in nazivih zdravstvenih delavcev in pripravil kon- 
cept usmerjenega izobraževanja zdravstvenih delavcev; 

— izdelal koncept Službe za medicino dela, prometa in 
športa v SR Sloveniji; 

— izdelal koncept razvoja higiensko-epidemiološka služ- 
be v Ljubljani, regijah in republiki; 

— na podlagi spremljanja in analiziranja problematike 
bolezenskih izostankov z dela predlagal ukrepe za zmanj- 
ševanje izostankov z dela. 

22. NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 

Zveza skupnosti otroškega varstva bo: 
— pobudnik pri ustanavljanju enot skupnosti otroškega 

varstva v krajevnih skupnostih; 
— sodelovala pri dograjevanju sistema družbenega varst- 

va predšolskih otrok in z dajanjem strokovnih predlogov 
pomagala pri uvajanju novih oblik vzgoje in varstva teh 
otrok; 

— dajala pobude za izpolnitev samoupravne organizira- 
nosti vzgojnovarstvenih organizacij v skladu z zakonom o 
združenem delu; 

— pripravila predlog delovnih in drugih normativov kot 
osnove za izvajanje svobodne menjave dela na področju 
vzgojnovarstvene dejavnosti. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo: 
— pripravila predlog izhodišč za opredelitev življenjske- 

ga minimuma in izoblikovala samoupravni sporazum o kri- 
terijih za ugotavljanje pravice do družbenih denarnih po- 
moči; 

— pripravila izhodišča za sklenitev dogovora o cenah in 
elementih cene oskrbnega dne v zavodih za izobraževanje 
in usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju; 

— pripravila predlog normativov za določanje realne vi- 
šine rejnine, glede na sporazum o pogojih za priznanje rej- 
ništva kot samostojne poklicne dejavnosti. 

Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 
vojnih invalidov bo: 

— predlog za dvotretjinsko realizacijo diružbenega dogovo- 
ra o skupnih Osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine 
udeležencem NOV in merilih za podeljevanje priznajvaUninfl 
skupščine; 
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— pripravil predlog za ureditev materialnega položaja 
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega 
materiala ter predlog za ureditev materialnega položaja dru- 
žinskih članov oseb v obvezni vojaški službi ter predlog za 
sistemsko urejanje letovišč in domov borcev. 

Stanovanjske samoupravne interesne skupnosti bodo sku- 
paj s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji in organizacijami združenega dela sprejele 
ukrepe za hitrejše reševanje stanovanjskih problemov in 
domskega varstva borcev NOV. 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo skupaj z Republiškim 
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo, Republiškim 
komitejem za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov 
in z Raziskovalno skupnostjo Slovenije v letu 1978 prouči- 
la problematiko zdravstvenega varstva borcev v zamejstvu 
in predlagala ukrepe. 

Skupnost socialnega varstva SR Slovenije bo na podlagi 
študije o osebnih prejemkih socialnega značaja, ki jo bo 
pripravil Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, upo- 
števaje dosedanje ekonomsko-socialne spremembe, ponovno 
proučila celoto vseh tistih socialnih pravic, ki se uresni- 
čujejo v obliki osebnih prejemkov ter skupaj z Republiškim 
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo pripravila 
predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih politike 
socialnih kolektivov. 

23. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 

Skupnosti za zaposlovanje: bodo v sodelovanju z udele- 
ženci družbenega dogovora in podpisniki samoupravnih spo- 
razumov o minimalnih standardih življenjskih in kulturnih 
pogojev pri zaposlovanju delavcev spremljale uresničevanje 
in izpolnjevanje določil in obvez tega dogovora ter svoje 
ugotovitve in prediloge posredovale izvršnim svetom občim; 

— v skladu z obveznostmi, katere jim nalagajo že spre- 
jeti dokumenti, spremljale in analizirale vse pomembne ele- 
mente kadrovske politike in uresničevanje predvidene rasti 
zaposlenosti ter v primeru odstopanja od dogovorjene poli- 
tike posredovale svoje ugotovitve organizacijam združenega 
dela, samoupravnim interesnim skupnostim in družbeno- 
političnim skupnostim kot osnovo za pripravo ustreznih uk- 
repov pri izvajanju kadrovske politike in politike zaposlo- 
vanja. 

24. NA PODROČJU UREJANJA DELOVNIH RAZME- 
RIJ, SOCIALNE VARNOSTI IN PREVENTIVNEGA 
VARSTVA DELOVNIH LJUDI 

Republiški sekretariat za delo bo: 
— predložil poročilo o rezultatih izvajanja priporočil in 

sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žensk in 
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu s posebnim 
ozirom na okoliščino, da je leto 1978 določeno kot zadnji 
rok za odpravo nočnega dela žensk in mladine v omenjenih 
dejavnostih in predlog eventualnih ukrepov; 

— izdelal poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike na po- 
dročju zaposlovanja ter sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za postopno vračanje delavcev in predlog eventu- 
alnih ukrepov; 

— pripravil predlog zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti; 

— proučil možnosti za razširitev, pravic in omilitev kriteri. 
jev za pridobitev varstvenega dodatka pri starostni pokojnini 
kmetov — borcev NOV; 

— v sodelovanju s pristojnimi samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi in republiškimi upravnimi organi pripravil 
predlog ukrepov za izboljšanje preventivnega varstva delov- 
nih ljudi. 

25. NA PODROČJU UVELJAVLJANJA ZAKONA O 
ZDRUŽENEM DELU 

Za uveljavljanje zakona o združenem delu bo treba v 
letu 1978 pripraviti zlasti zakone z naslednjih področij: 

— uresničevanje svobodne menjave dela na področju 
družbenih dejavnosti (nosilec: za posamezne dejavnosti pri- 
stojni republiški upravni organi); 

— združevanje sredstev v okviru samoupravnih interes- 
nih skupnosti materialne proizvodnje in upravljanje v teh 
skupnostih: sem spadajo zlasti zakon o elektrogospodarstvu, 
zakon o vodah, zakon o gozdarstvu, zakon o skupnostih za 
PTT promet in zveze (nosilci: za posamezne dejavnosti pri- 
stojni republiški upravni organi); 

— zagotavljanje sredstev za financiranje splošnih družbe- 
nih potreb; to je gradivo ustreznih davčnih zakonov (nosi- 
lec: Republiški sekretariat za finance); 

— združevanje delovnih ljudi v obrtne zadruge ter nji- 
hovo sodelovanje z organizacijami združenega dela in usta- 
navljanje pogodbenih organizacij (nosilec: Republiški sekre- 
tariat za industrijo); 

— položaj delovnih ljudi, ki z osebnim delom samostoj- 
no kot poklic opravljajo umetniško dejavnost, njihovo po- 
vezovanje med seboj in sodelovanje z organizacijami zdru- 
ženega dela; (nosilec: Republiški komite za kulturo); 

— združevanje kmetov (nosilec: Republiški sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); 

— opravljanje gospodarskih dejavnosti v družbenih or- 
ganizacijah in društvih (nosilec: Republiški sekretariat za 
notranje zadeve). 

26. NA PODROČJU DRUŽBENE PREHRANE 

SOZD HP združeno podjetje živilske industrije bo do- 
končal študijo »Družbena prehrana — centralna priprava in 
distribucija v SR Sloveniji«, ki bo osnova za enotnejše us- 
merjanje organizirane prehrane izven doma za vse kategori- 
je potrošnikov. 

HP Kolinska bo nadaljevala s pripravami za izgradnjo 
obrata za proizvodnjo in distribucijo pripravljenih in pol- 
pripravljenih jedi, z lokacijo v Ljubljani, na osnovi dokon- 
čane študije stanja družbene prehrane v mestu Ljubljana. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije bodo dali pobudo za razprave 
o pripravljenem gradivu enotnega republiškega pristopa k 
organizirani prehrani v Skupščini SR Slovenije, Skupščini 
mesta Ljubljane, občinskih skupščinah in družbenopolitičnih 
organizacijah ter potencialno zainteresiranih organizacijah 
združenega dela. 

27. NA PODROČJU PROSTORSKEGA PLANIRANJA 

Z dogovori o temeljih prostorskih planov in s prostor- 
skimi plani bodo dane osnove za reševanje nekaterih prob- 
lemov prostorskega urejanja, zemljiške politike in varovanja 
človekovega okolja v funkciji celovite družbene reprodukci- 
je. Metodološke osnove, minimalne kazalce in kartografska 
podloge bo predpisal Republiški komite za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem. 

Udeleženci v procesu prostorskega planiranja, zlasti sa- 
moupravne interesne skupnosti v občinah in republiki, bo- 
do za te naloge v letu 1978 zagotovili ustrezne organizacij- 
ske, kadrovske in materialne pogoje. 

Republiški komite za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem, bo v sodelovanju z drugimi odgovornimi dejav- 
niki analiziral učne programe za urbanistično in prostorsko 
planiranje, ter predlagal spremembe glede na novo vlogo 
prostorskega planiranja kot sestavnega dela družbenega pla- 
niranja. Sodeloval bo tudi pri usklajevanju in usmerjevanju 
raziskovalnega dela na teh področjih. 

V letu 1978 bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije r 
okviru svojih pristojnosti začel akcijo za pospešeno ureje- 
vanje odprtih vprašanj zemljiške politike, prostorskega pla- 
niranja, izboljšanja urbanistične discipline, učinkovitega var- 
stva kmetijskih zemljišč in varstva okolja. Proučil bo neka- 
tera vprašanja zemljiške politike in predlagal rešitve, ki bo- 
do prispevale k večjemu poenotenju in učinkovitosti politi- 

I ke na tem področju. 
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28. VARSTVO OKOLJA 

Republiški komite za varstvo okolja bo skupaj z Ra- 
ziskovalno skupnostjo Slovenije in ustreznimi organi Go- 
spodarske zbornice Slovenije izdelal akcijske programe za 
saniranje najbolj perečih problemov v človekovem okolju. 
V ta namen bodo dopolnjeni tudi dolgoročni raziskovalni 
projekti. 

Republiški komite ze. vzgojo in izobraževanje in Repub- 
liški komite za varstvo okolja bosta skupaj z Izobraževalno in 
Raziskovalno skupnostjo ter Zavodom za šolstvo SR Slove- 
nije proučila iri ocenila učne in študijske programe z vidika 
vključevanja splošnega in specialnega znanja o varstvu okolja. 

Republiški komite za varstvo okolja bo ob pomoči Re- 
publiškega komiteja za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem in v sodelovanju s pristojnimi samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi nadaljeval prizadevanja za uvedbo opa- 
zovalnega sistema za probleme okolja (monitoring) v SR 
Sloveniji in v letu 1978 predložil projekt razvoja tega siste- 
ma ter koncepcijo ustrezne informacijsko dokumentacijske 
službe, skladno s principa INDOK dejavnosti. 

Nosilci družbenega planiranja, bodo svoje planske do- 
kumente postopoma dopolnjevali z elementi varstva okolja 
ter se za skupne naloge s tega področja dogovarjali s sa- 
moupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. 

Zaradi zavarovanja naravnih in krajinskih vrednot bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pripravil ustrezne za- 
konske predloge, če ne bodo rešitve dane v dogovorih o 
temeljih prostorskih planov. 

V okviru federacije si bo SR Slovenija prizadevala za 
izpolnjevanje zakonodaje in ustreznih standardov, ter za na- 
daljnje uresničevanje mednarodnih dogovorov s področja 
varstva okolja. 

29. V LETU 1978 BODO SPREJETI NASLEDNJI 
POMEMBNEJŠI DRUŽBENI DOGOVORI IN SAMO- 
UPRAVNI SPORAZUMI: 

1. Družbeni dogovor o oblikovanju cen v stanovanjski 
graditvi v SR Sloveniji 

Nosilec: Republiški komite za tržišče in cene 
Rok: Prvo trimesečje 1978 , 
2. Dogovor o izvajanju politike cen v letu 1978 iz pri- 

stojnosti republike in občin 
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni 

»veti skupščin občin 
Rok: Februar 1978 
3. Družbeni dogovor o usmerjanju vlaganj sredstev tu- 

jih oseb v domače organizacije združenega dela, o usmerjanju 
dolgoročne proizvodne kooperacije, poslovno tehničnega sode- 
lovanja s tujino in o odstopanju in pridobivanju tehnologije 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: 1978 
4. Družbeni dogovor o čuvanju, varovanju in odkrivanju 

rudnih bogastev 
Nosilec: Republiški sekretariat za industrijo 
Rok: 1978 
5. Dogovor o izvajanju in načinu financiranja del raz- 

Sir jene biološke reprodukcije gozdov 
Nosilec: Samoupravna interesna skupnost za gozdarst- 

vo SR Slovenije 
Rok: Prvo polletje 1978 
6. Družbeni dogovor o zagotovitvi dela materialne os- 

nove o programski usmeritvi ter o organizacijskih in tehnič- 
nih vprašanjih na področju tiska in radiodifuzije v SR Slo- 
veniji 

Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok: 1978 
7. Družbeni dogovor o skupni izgradnji informacijskih si- 

stemov v republiki, ki bo vključeval zlasti upravne dejav- 
nosti v občinah in republiki ter družbene dejavnosti 

Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok: 1978 

8. Samoupravni sporazum o medsebojnem informiranju 
in sodelovanju pri usklajevanju investicijskih namer 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: 1978 
9. Samoupravni sporazumi o združevanju dela in sred- 

stev za razvoj informacijskih sistemov na področju gospo- 
darstva 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: 1978 
10. Samoupravni sporazum o razporeditvi sredstev biv- 

šega državnega kapitala za vlaganja v nakup zemlje In za 
skupna vlaganja v okviru zadružnih organizacij 

Nosilec: Kmetijska razvojna skupnost 
Rok: Prvo četrtletje 1978 
11. Samoupravni sporazum o programu pospeševanja mo- 

dernizacije predelave mleka in proizvodne usmeritve, ter ob- 
likovanju dohodkovnih odnosov, ki ga bodo sklenile kme- 
tijske organizacije združenega dela in zadružne organizacije 
z organizacijami, ki pridelujejo mleko 

Nosilec: Živinorejska poslovna skupnost 
Rok: Prvo četrtletje 1978 

12. Samoupravni sporazum o merilih in kriterijih za ob- 
likovanje cen gozdnih sortimentov in zagotovitev odvze- 
ma drobnega lesa listavcev 

Nosilec: Samoupravna interesna skupnost za gozdarst- 
vo SR Slovenije 

Rok: Prva polovica 1978 
13. Samoupravni sporazum o dolgoročnem sodelovanju 

porabnikov celuloznega lesa s proizvajalci 
Nosilec; SOZD Slovenija papir 
Rok: 1978 
14. Samoupravni sporazum o delitvi dela med javnim 

cestnim in železniškim prometom 
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: Prva polovica 1978 
15. Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja le- 

tališke mreže v SR Sloveniji 
Nosilec: Iniciativni odbor za ustanovitev samoupravne 

interesne skupnosti za letališki promet pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije 

Rok: Prvo četrtletje 1978 
16. Samoupravni sporazum turističnega gospodarstva o 

ustanovitvi ustrezne skupnosti turističnega gospodarstva za 
SR Slovenijo 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: 1978 
17. Samoupravni sporazum med območnimi skupnostmi 

za ceste, v katerih bodo predvidena solidarnostna sredstva 
za hitrejši razvoj lokalnega cestnega omrežja na manj raz- 
vitih območjih 

Nosilec: Republiška skupnost za ceste 
18. Samoupravni sporazum o temeljih planov ekonom- 

skih odnosov s tujino 
Nosilec: Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije 

za ekonomske odnose s tujino 
Rok: 1978 
19. Samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in 

postopkih za doseganje dogovorjenega obsega uvoza blaga 
in storitev ter odliva deviz 

Nosilec: Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino 

Rok: 1978 
20. Samoupravni sporazum o merilih in postopkih za 

uresničevanje kreditnih odnosov s tujino 
Nosilec: Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije 

za ekonomske odnose-s tujino 
Rok: 1978 
21. Samoupravni sporazum o ustanovitvi poslovne skup- 

nosti za izgradnjo energetske cone v Kopru 
Nosilec: Samoupravna interesna skupnost za nafto in 

plin 
Rok: Prva polovica 1978 
22. Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za 

plansko in poslovno sodelovanje s področja kemije, energe- 
tike in druge dejavnosti 
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Nosilec: Sestavljena organizacija združenega dela Poli- 
kem, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 

Rok: prvo poletje 1978 
23. Samoupravni sporazum o dolgoročnem sodelovanju 

izvajalcev pri gradnji hidro in termo-energetskih objektov 
Nosilec: SOZD Združena elektrogospodarska podjetja 

Slovenije 
Rok: 1978 
24. Samoupravni sporazum o usklajeni porabi viškov 

drobnih vrst rjavega premoga 
Nosilec: REK Zasavje, REK Velenje 
Rok: 1978 

25. Aneksi k samoupravnim sporazumom o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti 

Nosilec: Vse samoupravne interesne skupnosti na ravni 
občin, regij in republike 

Rok: 1. marec 1978 
26. Samoupravni sporazumi o pravicah in obveznostih iz 

zdravstvenega varstva 
Nosilec: Zdravstvene samoupravne interesne skupnosti 
Rok: prvo polletje 1978 
27. Samoupravni sporazum o razporeditvi zdravstvenih 

organizacij v SR Sloveniji, opredelitvi njihovih zmogljivo- 
sti in o medsebojni delitvi dela 

Nosilec: Zdravstvene samoupravne interesne skupnosti 
Rok: Prvo polletje 1978 
28. Samoupravni sporazum o kadrovski in štipendijski 

politiki in o usmerjenem izobraževanju na področju zdrav- 
stva v SR Sloveniji 

Nosilec: Zdravstvene samoupravne interesne skupnosti 
Rok: Prvo polletje 1978 
29. Samoupravni sporazum (družbeni dogovor) o vzpo- 

stavitvi celovitega, računalniško zasnovanega, zdravstveno in- 
formacijskega sistema 

Nosilec: Zdravstvene samoupravne interesne skupnosti in 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 

Rok: Drugo polletje 1978 
30. Dopolnitev k samoupravnim sporazumom o kriteri- 

jih za ugotavljanje pravice do družbenih denarnih pomoči 
Nosilec: Skupnost socialnega skrbstva SR Slovenije 
Rok: Prvo polletje 1978 
31. Samoupravni sporazum o kriterijih za določanje re- 

alne višine rejnine za obdobje 1978—1980 
Nosilec: Skupnosti socialnega skrbstva in društva rej- 

nic 
Rok: Prvo polletje 1978 
32. Samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela v 

obdobju 1978—1980 na področju ocenjevanja lastnosti invi- 
vidualnih oseb 

Nosilec: Skupnost socialnega skrbstva in samoupravne 
interesne skupnosti za zaposlovanje 

Rok: Prvo polletje 1978 
33. Družbeni dogovor (samoupravni sporazum) o osno- 

vah in merilih politike socialnih kolektivov 
Nosilec: Skupnost socialnega varstva SR Slovenije 
Rok: Drugo polletje 1978 
34. Družbeni dogovor o nalogah pri oblikovanju in izva- 

janju kadrovske politike 
Nosilec: Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vpra- 

šanja 
Rok: prvo trimesečje 1978 
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen ta- 
ko, da so iz besedila posameznega člena razvidne do- 
polnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Zna- 
čilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Pe- 
ter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, 

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopol- 
nitve in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKR- 
ŠKIH z uvodnimi pojasnili Marjana Senka. 

ZAKON OSPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU In 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in 
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 

TillllllllllHIHIliEIIIlillllllllllllHIllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllHIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllillllllllllllllllllllllllllllll 

poročevalec 23 



PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU 

SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978 

(ESA9665) 

I. TEMELJNA USMERITEV 

Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1978 je usklajen s predlogom resolucije o poli- 
tiki izvajanja srednjeročnega družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za leto 1978 in temelji na izhodiščih za 
pripravo predloga republiškega proračuna, ki jih je sprejela 
Skupščina Socialistične republike Slovenije ter je pripravljen 
v skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih. 

Proračunska poraba je bila v zadnjih letih tako omejena, 
da ni bilo mogoče sproti reševati vseh nakopičenih proble- 
mov. V tem srednjeročnem planskem obdobju pa prehajajo 
na republiko v skladu z družbenim planom SFRJ nekatere 
nove obveznosti, hkrati pa je potrebno zagotavljati tudi rea- 
lizacijo nalog iz družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije. 

Ti razlogi narekujejo drugačen pristop k oblikovanju re- 
Sitev na področju proračunske porabe Socialistične republi- 
ke Slovenije v letu 1978. 

Planirani izdatki za dosedanje naloge in programe, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna, se v globalu gibljejo 
v. okviru dogovorjene rasti splošne porabe in se pokrivajo z 
dosedanjimi viri sredstev republiškega proračuna. Izdatki za 
posamezne namene pa so obravnavani selektivno, glede na 
nujnost reševanja problemov na posameznih področjih. 

Naloge, ki predstavljajo docela novo obveznost republi- 
škega proračuna, naj bi se pokrivale iz novo uvedenega vira 
sredstev republiškega proračuna. 

Za poikritje neporavnanih obveznosti republike do zvezne- 
ga proračuna in za pokritje obveznosti iz kompenzacij, pre- 
mij in regresov v kmetijstvu iz drugega polletja 1977 je pred- 
videno najetje posojila; anuitete za to posojilo naj bi se po- 
ravnale iz letnega priliva novo uvedenega vira prihodkov re- 
publiškega proračuna. 

Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1978 zna- 
šajo 8,663.911.000 din. Zaradi novega načina plačevanja obvez- 
nosti do federacije je v republiškem proračunu za leto 1978 
vključeno le 50 odstotkov prihodkov od temeljnega davka od 
prometa proizvodov. Zato se globalni obseg proračuna v pri- 
merjavi z letom 1977 znižuje za 14,4 odstotka oziroma za 
I.452 milijonov dinarjev. 

Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni pri- 
hodki republiškega proračuna razporejeni v treh delih, in si- 
cer: 

— za republiške potrebe brez novo nastalih in prenesenih 
obveznosti 

— za nove in prenešene obveznosti 
— za prispevek federaciji. 
Posebej so izkazana sredstva za tekočo proračunsko re- 

zervo. 

II. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 

Vsota proračuna Socialistične republike Slovenije z vklju- 
čitvijo 50 odstotkov prihodkov od vplačil temeljnega davka 
na promet proizvodov znaša 8,663.911.000 dinarjev. 

A) Globalni obseg prihodkov, predvidenih v proračunu 
Socialistične republike Slovenije temelji na oceni obstoječih 
virov prihodkov in sicer: 

— davek iz dohodka temeljne organizacije združenega de- 
la, 

— republiški davek iz osebnega dohodka, ki se na novo 
uvaja zaradi bilančne stimulacije republiškega proračuna za 
leto 1978 zato, ker bo poleg rednih nalog potrebno zagotoviti 

tudi sredstva za izpolnitev neporavnanih obveznosti do zve- 
znega proračuna za leto 1977 ter sredstva za nove naloge, ki jih 
republika prevzema v letu 1978, 

— posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve, 

— 50 odstotkov del odplačil temeljnega davka od prometa 
proizvodov, 

— ter ostali viri prihodkov. 
B) Posojilo pri temeljnih bankah 
Za izpolnitev obveznosti Socialistične republike Sloveni- 

je iz naslova neporavnanih obveznosti do federacije po stanju 
31. 1. 1978 za leto 1977 naj bi Socialistična republika Slovenija 
najela pri poslovnih bankah posojilo. Za odplačilo tega poso- 
jila pa se v predlogu proračuna za leto 1978 zagotavlja 274 
milijonov din, preostali del pa naj bi se odplačal v naslednjih 
letih. 

III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Doseženi prihodki Socialistične republike Slovenije za le- 
to 1978 bodo razporejeni za naslednje namene: 

— Za redno dejavnost republiških organov 
Ustavna opredelitev funkcij, vloge, položaja in razmerij 

organov državne uprave ter pravosodnih in drugih republi- 
ških organov pogojuje bistvene spremembe v vsebini, obse- 
gu in zahtevnosti njihovih nalog. To terja tudi vlaganja v nji- 
hovo kadrovsko usposobitev in zagotovitev ustreznih pogojev 
za delo. 

Masa sredstev za osebne dohodke je izračunana na pod- 
lagi števila delavcev po stanju 1. 11. 1977 z upoštevanjem 
novih prispevnih stopenj, ki veljajo od 1. 8. 1977. Na porast 
mase vplivajo tudi na novo vključena sredstva za zavode za 
izvrševanje kazenskih sankcij in za novo ustanovljeni repub- 
liški komite za ekonomske odnose s tujino. 

Sredstva za materialne izdatke večine organov so v letu 
1978 za 9 odstotkov višja kot v letu 1977, z izjemo republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve, zavoda SR Slovenije 
za statistiko, meteorološkega zavoda in zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij, katerim se zagotavljajo za pokritje mate- 
rialnih izdatkov za 15 odstotkov višja sredstva kot v letoš- 
njem letu. Sredstva sklada skupne porabe se zagotavljajo 
v obsegu, predvidenem s sindikalno listo iz leta 1977. Stro- 
ški prevoza delavcev na delo in z dela se organom zagotav- 
ljajo na osnovi dejanskega števila upravičencev. V proračun- 
skih sredstvih so ta povračila v okviru redne dejavnosti za- 
jeta z 0,4 odstotka. Za delo v posebnih pogojih (nadurno 
dedo, dežurstvo, nočno delo, delo na dan nedelje, državnih 
in republiških praznikov) so predvidena srestva le v višini 
78,4 mio dinarjev. Sredstva za odpravnine so na ravni leta 
1977, za jubilejne nagrade pa se zagotavljajo v višini 10,0 mio 
diiharjev. Za poračunavanje sprememb med letom se zagotav- 
ljajo v okviru redne dejavnosti posebna sredstva v višini 
2,46 odstotka (30,0 mio din) porabljenih sredstev za osebne 
dohodke v letu 1977. 

— Sredstva za posebne namene republiških 
organov 

V okviru sredstev za redno dejavnost, delno pa v sred- 
stvih za posebne namene so predvidena tudi sredstva za na- 
grajevanje posameznih strokovnih, oziroma znanstvenih sode- 
lavcev, ki naj s sodelovanjem v delovnih skupnostih republi- 
ških organov prispevajo k oblikovanju določenih sistemskih 
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rešitev. Z uresničevanjem ustave in zakona o združenem 
delu bo potrebno pripraviti v republiki še vrsto sistemskih za- 
konov oziroma dopolnitev obstoječih pozitivnih predpisov. 

V letu 1978 bo potrebno zagotavljati sredstva za poseb- 
ne namene predstavniškim organom, republiškim sekretaria- 
tom in komitejem, ostalim upravnim in pravosodnim orga- 
nom ter v okviru teh tudi sredstva za splošne republiške po- 
trebe. Rast sredstev za posebne namene organov družbenopo- 
litičnih skupnosti predstavlja v skupnem znesku 19,6 odstotka 
povečanje v primerjavi z letom 1977 zaradi nalog republiške- 
ga sekretariata za notranje zadeve, republiškega sekretariata 
za ljudsko obrambo in republiškega štaba za teritorilno ob- 
rambo. 

— Dejavnost družbenopolitičnih organizacij 
in društev 

V okviru tega namena bodo v proračunu za leto 1978 za- 
gotovljena sredstva v višini 193,1 mio din ali 31,1 odstotka 
več kot v letu 1977 za potrebe in dejavnosti republiških vod- 
stev družbenopolitičnih organizacij in društev. Večja poraba 
je predvsem zaradi povečanja ustavnih obveznosti republike 
zaradi stroškov volitev v letu 1978 in stroškov kongresa Zveze 
socialistične mladine Slovenije. 

— Negospodarske investicije 

V predlogu proračuna za leto 1978 so za investicijska vla- 
ganja zajete samo tiste obveznosti, ki jih nalagajo skupščin- 
ski odloki, odplačila anuitet najetih kreditov, obveznosti po 
pogodbah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter za tista nova 
investicijska vlaganja ki so predvidena z osnutkom zakona o 
investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju od leta 1978—1982. 

V okviru sredstev za obveznosti Socialistične republike 
Slovenije po odlokih so zneski določeni z že sprejetimi skup- 
ščinskimi odloki in hkrati vključujejo tudi prenešene obvez- 
nosti iz leta 1977. 

V sredstvih za odplačilo anuitet se zagotavljajo izplačila 
za pokritje investicijskih obveznosti po finančnih programih 
in najetih posojilih. 

V okviru sprejetih obveznosti po pogodbah in družbenem 
dogovoru so predvidena sredstva za obveznosti do manjšinske- 
ga šolstva, za investicijsko vzdrževanje planinskih postojank, 
za obnovitev materialne baze letalske zveze Jugoslavije ter 
del sredstev za gradnjo republiškega centra za obrambno 
vzgojo. 

V okviru sredstev za nove odločitve so zneski določeni 
za financiranje prednostnih naložb, ki zagotavljajo uresniče- 
vanje državne varnosti in družbene samozaščite. Del sredstev 
Je predvidenih za nekatere neodložljive obveznosti iz Osimskih 
in drugih sporazumov predvsem glede izgradnje in rekon- 
strukcije mejnih prehodov na območju Socialistične re- 
publike Slovenije. V okviru teh sredstev so vključene tudi 
prenešene obveznosti zi leta 1977 za začetna in pripravljalna 
dela gradnje in adaptacije stavb za potrebe pravosodnih or- 
ganov in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, ter Za na- 
bavo računalnika z opremo Zavodu SRS za statistik1') na os- 
novi sprejetega »odloka o nabavi računalnika z opremo za 
Zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko«. 

— Znanstvena dejavnost 

Sredstva se bodo zagotavljala: 
— slovenski akademiji znanosti in umetnosti za financi- 

ranje redne dejavnosti in za nagrade članov SAZU, 
— mednarodnemu centru za upravljanje podjetij v druž- 

beni lastnini v deželah v razvoju za sofinanciranje delovnega 
programa centra predvidenega za leto 1978, ter 

— za sofinanciranje znanstveno-razšiskovalnih projektov 
enoletnega ali večletnega značaja za potrebe izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in republiških or- 
ganov. 

— Kulturno-prosvetna dejavnost 

Sredstva za potrebe kulturno prosvetnih dejavnosti s« 
bodo v letu 1978 zagotavljala republiškim organom in za- 
vodom za naloge, ki jih opravljajo na podlagi medrepubli- 
ških dogovorov ali pogodb republiških resornih organov in 
mednarodnih pogodb z drugimi institucijami. 

— Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 

Varstvo borcev NOV in drugih borcev ter vojaških inva- 
lidov, ki je trajna obveznost in skrb družbene skupnosti, ja 
v zadnjih letih odseglo določeno raven, ki je omogočala re- 
ševanje najbolj perečih materialnih problemov. Obseg druž- 
bene skrbi na tem področju pa je potrebno stalno dopolnje- 
vati v skladu z materialnimi možnostmi družbene skupnosti. 

V okviru sredstev za socialno skrbstvo se bodo v letu 
1978 zagotavljala sredstva za pokrivanje že obstoječih obvez- 
nosti republike, ki izhajajo iz ustave in zakonskih predpisov 
ter sredstva za novo nastale obveznosti na podlagi na novo 
sprejetih družbenih dogovorov. Zagotoviti bo potrebno tudi 
sredstva za obveznosti, ki so nastale že v letošnjem letu, za 
katere pa sredstva v proračunu Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1977 niso bila zagotovljena in jih je potrebno pre- 
nesti v leto 1978. 

V letu 1978 je potrebno zagotoviti sredstva za naslednje 
obveznosti: 

1. razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov 
za notranje zadeve na podlagi zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 54/ 72, 26/73 in 
16/77). 

— dodatek zaposlenim borcem NOV na podlagi zakona o 
dodatku zaposlenim udeležencem NOV (Uradni list SRS, št. 
28/69 in 20/73), 

— zdravstveno zavarovanje borcev NOV na podlagi zako- 
na o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 28/74), 

— invalidsko varstvo na podlagi zakona o vojaških vojnih 
invalidih (Uradni list SRS, št. 38/74), 

— socialno in zdravstevno varstvo občanov, ki so bili žrtve 
fašističnega nasilja, 

— varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912 in 1918 (Uradni list SRS, št. 51/71 in 19/73), 

— vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavez- 
niških in drugih vojnih armad v Socialistični republiki Slo- 
venji na podlagi zakona o zaznamovanju in vzdrževanju po- 
kopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih 
armad (Uradni list SFRJ, št. 60/75), 

— socialno zavarovanje samostojnih umetnikov na podlagi 
zakona o prispevku Socialistične republike Slovenije za social- 
no zavarovanje samostojnih umetnikov (Uradni list SRS, št. 
6/67). 

2. Pokojnine in varstveni dodatek kmetov borcev, zava- 
rovanih v starostnem zavarovanju kmetov na podlagi zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 
26/73 in 45/73). 

3. Izjemne pokojnine in preživnine dimnikarjev po določ- 
bah zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnin 
za delavce v premogovnikih (Uradni list SRS, št. 44/69) in 
zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtni- 
kom (Uradni list SRS, št. 20/71). 

— Dopolnilna sredstva občanov 

Skladno s predlogom resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana Socialistične republike za obdobje 1976—1980 
v letu 1978 bodo v republiškem proračunu za leto 1978 zago- 
tovljena dopolnilna sredstva za tiste proračune občin, ki jim 
lastni viri na osnovi sprejetih kriterijev in meril ne zado- 
ščajo za izpolnjevanje z ustavo in zakoni opredeljenih nalog. 
V družbenem planu Socialistične republike Slovenije od leta 
1976—1980 je sprejeta usmeritev, da bodo v prvih dveh letih 
sredstva za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb 
rastla počasneje od rasti družbenega proizvoda. Leto 1978 je 
tretje leto izvajanja srednjeročnega plana, ko zaradi novih 
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nalog na področju splošne porabe v občinah in mnogih nere- 
šenih porblemov iz preteklih let, ker je bila splošna poraba 
omejevana pod stopnjo rasti družbenega proizvoda, ni več 
predvideno zaostajanje rasti sredstev za splošno porabo v od- 
nosu na doseženi družbeni proizvod v občini. 

Po izdelanih osnovah in merilih je v letu 1978 opredeljen 
obseg splošne porabe za naslednja področja dejavnosti: 

— dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti 
— za financiranje dejavnosti ljudske obrambe, 
— za podeljevanje priznavalnin borcem NOV, 
— za fimanoiranje dejavnosti družbenopolitičnih organiza- 

cij v občini 
— v letu 1977 sredstva za izračun katastrskega dohodka 

zagotovijo občinske skupščine iz svojih proračunov, 
— nove naloge občin pri oblikovanju občinskih blagovnih 

rezerv. 
V drugo skupino porabe spadajo obveznosti občin v fiks- 

nih zneskih in stalne obveznosti proračunov v različni višini, 
na katere družbenopolitične skupnosti, ne morejo vplivati in 
so taksativno navedene v zakonu. Te obveznosti se v prora- 
čunih občin predvidijo v dejansko potrebni višini. Nove ob- 
veznosti občin v tej skupini so v letu 1978 vezane na organi- 
zacijo in izvedbo volitev. 

Preoblikovanje splošne porabe v skladu z ustavo postav- 
lja pred družbenopolitične skupnosti nalogo, da izločijo iz 
svojih proračunov v letu 1978 vse tiste oblike porabe, ki va- 
njo ne sodijo. To so zlasti odhodki za področje komunalnih 
dejavnosti, vzdrževanje železniških prehodov, in za društva, 
ki ne sodijo v splošno porabo. 

Izhodišče za financiranje splošne porabe je izvršena po. 
raba preteklega leta. Zaradi novih nalog občin na področju 
splošne porabe v prihodnjem letu, ki bodo nastale zaradi no- 
vih nalog pri oblikovanju občinskih blagovnih rezerv, reor- 
ganizacije pravosodnih organov, in s tem večjih pristojnosti 
občinskih pravosodnih organov kot v preteklem letu, nalog 
v zvezi z organizacijo in izvedbo volitev, večjih obveznosti 
občin za izplačilo priznavalnin borcem NOV ob uveljavitvi 
družbenega dogovora do 2/3 in drugih novih nalog, pa tudi 
zato, da bi se povečalo število občin, ki se lahko samofinanci- 
rajo, se bodo v letu 1978 povečali nekateri sedanji viri splo- 
šne porabe, uveden pa bo tudi občinski davek iz osebnega 
dohodka delavcev po stopnji 0,5 odstotka od osnove. S tem 
virom se bodo v občinah povečala sredstva za splošno pora- 
bo za 12 odstotkov. Zato je utemeljena določba v zakonu, 
da lahko uveljavljajo republiška dopolnilna sredstva samo ti- 
ste občine, ki so v strukturi sikupnih proračunskih prihod- 
kov v letu 1977 prejele več kot 12 odstotkov dopolnilnih sred- 
stev iz republiškega proračuna. Občine, kjer prihodki iz te- 
ga davka ne bodo predstavljali 12 odstotkov povečanja sred- 
stev za splošno porabo, so bile tudi doslej dopolnjevane z 
več kot 12 odstotki sredstev iz republiškega proračuna. 

V kolikor bo obseg splošne porabe v občinah po dogovor- 
jenih osnovah in merilih za posamezne dejavnosti splošne po- 
rabe ter sprejetih obveznosti občinskih proračunov z zakoni 
in odloki v letu 1978 višji od planiranih dopolnilnih sredstev 
občinam s tem zakonom, se pripadajoča dopolnilna sredstva 
sorazmerno znižajo. Tudi tO je nova določba v predlogu zafco- 
na o republiškem proračunu o zagotavljanju dopolnilnih sred- 
stev občinam za leto 1978. 

A. INTERVENCIJE V KMETIJSTVU IN PREHRANI 

a) Intervencije v kmetijstvu 

S sredstvi, ki bodo v letu 1978 zagotovljena na tej po- 
stavki, v proračunu, bo Socialistična republika Slovenija po- 
speševala razvijanje socialističnih samoupravnih pordukcijskih 
odnosov in proizvajalnih sil v kmetijstvu in njegovo samoup- 
ravno podružbljanje ter hitrejši razvoj kmetijstva, zlasti na 
manj razvitih in na hribovsko-planinskih območjih ter na kra- 
škem območju, kar je še posebej pomembno za ljudsko 
obrambo. 

Med intervencijami v kmetijstvu presegajo predvideno ra- 
ven povečanja proračuna v letu 1978: 

— premije za mleko, 

— premije za uvajanje proizvodnje sladkorne pese 
— kurzni ri/.iko 
— druge pospeševalne naloge 

b) Intervencije v prehrani 

1. Kompenzacije 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj agroindustrijskega kompleksa za obdobje 1976—1980 
so se republike in pokrajini zavezale, da bodo zagotovile kom- 
penzacije pri nekaterih prehrambenih proizvodih. 

V preteklem letu so se sredstva za te namene zagotav- 
ljala v zveznem proračunu, del kompenzacij še vedno ostaja 
obveznosti federacije, republika pa bo v letu 1978 morala 
prvič zagotoviti sredstva za prevzete obveznosti do kompenza- 
cij v višini 300,0 mio din. 

2. Blagovne rezerve 

Za stabilnejše in učinkovitejše delovanje enotnega trga ter 
za zavarovanje gospodarstva in družbe v izrednih pogojih bo 
potrebno tudi v letu 1978 graditi in izboljševati sistem blagov- 
nih rezerv ustreznih potrošnih dobrin in pospeševati prirast 
in rezervo živine. 

V proračunu za leto 1978 bo za gradnjo objektov in iz- 
boljšanje sistema blagovnih rezerv kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov zagotovljeno 56,5 mio din. V tej vsoti so zajeta sred- 
stva v višini 53,0 mio din za uresničitev plana oblikovanja bla- 
govnih rezerv za leto 1978 in 3,5 mio din, ki predstavljajo 
preneseno obveznost proračuna iz leta 1977. Poslovanje z bla- 
govnimi rezervami bo tudi v prihodnjem letu v skladu s po- 
trebami gospodarstva in nalogami ljudske obrambe. 

B. V OKVIRU DRUGIH INTERVENCIJ V GOSPODAR- 
STVU NA RAVNI REPUBLIKE BODO V PRORAČUNU 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 
1978 ZAGOTOVLJENA SREDSTVA ZA: 

— pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Slo- 
veniji in 

— pokritje razlike v ceni trem slovenskim dnevnikom 

C. OBVEZNOSTI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IZ PRENOSA IZVENPRORAČUNSKE 
BILANCE FEDERACIJE, ZAKONSKE IN DRUGE 
OBVEZNOSTI 

Sredstva bodo porabljena za odplačilo obveznosti, ki so 
bile na podalgi »zakona o prenosu sredstev«, pravic in ob- 
veznosti federacije za gospodarske investicije na republike in 
avtonomne pokrajine« (Uradni list SFRJ, št. 29/71) prenesena 
na republiko in sicer za 

— odplačilo inozemskih dolgov do Narodne banke Jugo- 
slavije 

— Jugoslovanske investicijske banke. 
— Odplačilo IV. obroka kredita Narodne banke Jugosla- 

vije in stroški obresti za ta kredit 
— plačilo provizije po pogodbi o odstopu sredstev v traj- 

no last 
— prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami 

in državami v razvoju 
— odplačilo II. obroka kredita federaciji v višini 31,5 mio 

din 
— v letu 1978 se na novo vključujejo tudi obveznosti re- 

publike, ki so nastale na podlagi zakona o prenosu sredstev, 
pravic in obveznosti za investicije v gospodarstvu na določe- 
ne temeljne organizicije združenega dela (Uradni list SRS, št. 
13/74). Socialistična republika Slovenija je ta sredstva, ki so 
pripadala temeljnim organizacijam združenega dela, uporabi- 
la za izpolnitev obveznosti do nekaterih bivših bank. 
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V proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978 
bodo zagotovljena sredstva v višini 30 mio din za poravnavo 
obveznosti republike do pravnih naslednikov, temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. 

Sredstva rezerv Socialistične republike Slovenije 

Odvajanje 2 odstotka od doseženih prihodkov v sredstva 
rezerve Socialistične republike Slovenije bo potrebno podalj- 
šati oziroma prenesti še v letu 1978, in sicer predvidoma do 
maja 1978, da bodo v celoti nadomeščena sredstva, kii so bila 
prenešena iz sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1977 v proračun za pokritje primanjkljaja prora- 
čuna Socialistične republike Slovenije po zakonu o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna za leto 1976 (Uradni list SR.S, 
št. 12/77). 

Poleg tega pa je predvidenih 274 mio din za odplačilo 
anuitet do kredita, ki ga bo potrebno najeti za poravnavo 
obveznosti do federacije za leto 1977 po stanju 31. 1. 1978. 

Sredstva Socialistične republike Slovenije za 
financiranje obveznosti do federacije 

Obveznosti Socialistične republike Slovenije za financira- 
nje federacije za leto 1978 znašajo po predlogu zakona o do- 

ločitvi celotnega obsega odhodkov proračuna federacije za 
leto 1978 3.537,2 mio din. Prispevek Socialistične republike 
Slovenije proračunu federacije za leto 1978 vključuje tudi 
delež Socialistične republike Slovenije za financiranje izgrad- 
nje materialne baze SAP Kosovo. 

Obseg sredstev, ki naj bi jih Socialistična republika Slo- 
venija zagotovila v letu 1978 za financiranje federacije, izha- 
ja iz določil sprejetega zakona o financiranju federacija 
(Uradni list SFRJ, št. 15/77), po katerem pripada od 1. 1. 
1978 republiki le 50 odstotkov prihodkov od plačanega temelj- 
nega davka od prometa proizvodov, preostalih 50 odstotkov 
pa so izvirni prihodki federacije. 

Znesek obveznosti Socialistične republike Slovenije za le- 
to 1978 je izračun v skladu s citiranim zakonom in na podlagi 
nove metodologije izračunavanja, po kateri se višina prispev- 
kov republik in pokrajin določi na podlagi rasti družbenega 
proizvoda vsega gospodarstva republike, oziroma avtonomne 
pokrajine. 

Glede na to, da Socialistična republika Slovenija do 31. 
1. 1978 ne bo mogla v celoti izpolniti obveznosti do plačila 
prispevka federaciji za leto 1977 in bo s 1. 1. 1978 razpolagala 
za ta namen le s 50 odstotnim dotokom sredstev iz naslova 
temeljnega davka od prometa proizvodov, bo republika v le- 
tu 1978 za izplačilo obveznosti do prispevka federacije po 
stanju 31. 1. 1978 morala najeti posojilo pri poslovnih ban- 
kah in tega odplačala v naslednjih letih. 
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BILANCA PRIHODKOV IN SPLOŠNEGA R AZPOREDA PRIHODKOV PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE (republiškega proračuna) ZA LETO 1978 

A. prihodki 

PRIHODKI Plan 1978 

I. Viri neto republiškega proračuna 

Davek iz dohodka TOZD 1,080.000.000 
Republiški davek iz osebnega dohodka 702.730.000 
Davek iz OD dedavcev po posebni stopnji 700.300.000 
Davek iz skupnega dohodka občanov 20.000.000 
Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve 2 057.000.000 

Davek od dobička, 
ki ga plačujejo tuje osebe 
Sodne takse 
Denarne kazni 
Prihodki upravnih organov 
in drugi prihodki 
SKUPAJ I. 

XI. Viri za plačilo obveznosti prispevka 
do federacije 

11.638.000 
13.132.000 
75.156.000 

125.240.000 
4,785.196.000 

Temeljni davek od prometa proizvodov 3,878.715.000 
SKUPAJ I. + II. 8.663.911.000 

B. SPLOŠNI RAZPORED DOHODKA 

Klasifikac. številka 

Razpo- 
redne 
skupine 

Razpo- 
redne 
pod- 
skupine 

SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV 

Znesek 

Razporedna 
podskupina 

Razporedna 
skupina 

GLAVNI NAMEN 01 — DEJAVNOST ORGANOV 
01 DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

01—1 Sredstva za redno dejavnost 
 01—2 Sredstva za posebne namene 

03 

03 
07 
08 

14 
14—2 

17 
17—1 

18 

18—1 
18—2 

19 

VSEGA GLAVNI NAMEN 01 
GLAVNI NAMEN 03 — DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 

GLAVNI NAMEN 04 — NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 
04—1 Sredstva za obveznosti po odlokih 
04—2 Sredstva za odplačevanje anuitet 
04—3 Sprejete obveznosti po družbenem dogovoru in po pogodbah 
04—4 Sredstva za nove odločitve investicijskih vlaganj 

v negospodarstvo po sklepih IS 
04—5 Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme 

z modernizacijo uprave 
04—6 Sredstva za del na novo vključenih obveznosti 

VSEGA GLAVNI NAMEN 04 
GLAVNI NAMEN 06 — ZNANSTVENA DEJAVNOST 
GLAVNI NAMEN 07 — KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST 
GLAVI NAMEN 08 — VARSTVO BORCEV NOV 
IN SOCIALNO VARSTVO 

GLAVNI NAMEN 14 — DOPOLNILNA SREDSTVA 
Dopolnilna sredstva občinam 

16 GLAVNI NAMEN 16 — INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
16—1 Intervencije v kmetijstvu 
16—2 Intervencije v prehrani 
16—3 Druge intervencije v gospodarstvu na ravni republike 
16—i Obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance 

    federacije, zakonske in druge pogodbene obveznosti 

VSEGA GLAVNI NAMEN 16 

GLAVNI NAMEN 17 — TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 
Tekoča proračunska rezerva 

GLAVNI NAMEN 18 — KREDITI, VEZANA 
IN IZLOČENA SREDSTVA 
Sredstva rezerv SR Slovenije 
Odplačilo kredita najetega za obveznosti do federacije za leto 1977 

1,730.415.862 
419.830.508 

153.672.582 
69.801.980 
25.937.411 
76.384.850 

11.500.000 

42.832.879 

264.655.000 
356.500.000 
53.253.403 

303.413.910 

57.851.960 
274.000.000 

VSEGA ' jAVNI NAMEN 18 

GLAVNI NAMEN 19 — SREDSTVA SR SLOVENIJE 
ZA FINANCIRANJE OBVEZNOSTI DO FEDERACIJE 

~SfU> A~J ' 

2 150.246.370 

193.122.319 

380.129.702 
15.339.700 
11.193.966 

808.775.365 

230.000.000 

977.822.313 

28.257.305 

331.851.960 

3.537.172.000 
8.663.911.000 
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Predlog zakona o delovnih razmerjih (ESA-882) 

Tokrat objavljamo obrazložitev Predloga zakona o 
delovnih razmerjih (ESA—882). Upoštevani so predlogi 
iz javne razprave in stališča zborov Skupščine SR Slo- 
venije, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
kot predlagatelj, upošteval in pripravil rešitve pri se- 
stavljanju besedila predloga zakona. 

I. 

Skupščina SR Slovenije je po obsežni in vsebinsko bo- 
gati razpravi sprejela osnutek zakona o delovnih razmerjih 
na seji zbora združenega dela 19. oktqbra 1977, potem ko je 
6. julija 1977 sprejela predlog za izdajo zakona o delovnih 
razmerjih. O predlogu za izdajo zakona in osnutka zakona 
sta razpravljala družbenopolitični zbor 6. julija in 17. oktob- 
ra 1977 ter zbor občin 28. septembra 1977. Besedilo osnutka 
zakona je bilo dano v javno razpravo. 

Organizacijo, usmerjanje ter spremljanje javne razprave 
o osnutku zakona o delovnih razmerjih je prevzel Repub- 
liški svet Zveze sindikatov Slovenije v sodelovanju z Re- 
publiškim sekretariatom za delo. V razpravo so bili vključe- 
ni poleg organizacij združenega dela in organov sindikata 
Gospodarska zbornica Slovenije, strokovna društva, visoko- 
šolske organizacije in raziskovalne inštitucije. V razpravi so 
sodelovala nekatera telesa družbenopolitičnih organizacij, zla- 
sti komisija predsedstva OK ZKS za družbenopolitični sistem 
in samoupravljanje v združenem delu, odbor za samouprav- 
ljanje pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in 
Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega po- 
ložaja žensk pri RK SZDL, ki so dala pomemben prispevek 
k idej nepolitični in strokovni usmeritvi razprave. O osnutku 
so razpravljali še sodniki sodišč združenega dela, družbeni 
pravobranilci samoupravljanja, odbori in komisije Skupšči- 
ne SRS in Izvršnega sveta, skupine delegatov in priznani 
strokovnjaki s področja delovnega prava. 

Javna razprava je bila zelo konstruktivna ter je opozo- 
rila na mnoge probleme, hkrati pa nakazala ustrezne re- 
šitve. Poudariti velja, da je javna razprava dala vso podpo- 
ro koncepciji osnutka zakona. Ta koncepcija je izpeljana v 
predlogu zakona. 

Zbori Skupščine SRS so na sejah septembra in oktob- 
ra prejeli poročilo o poteku javne razprave ter razpravljali 
o pripombah in predlogih, danih v tej razpravi in zavzeli 
do njih stališča. 

Izvršni svet je kot predlagatelj zakona pri sestavljanju 
besedila predloga zakona upošteval stališča zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije in pripravil rešitve v skladu s temi sta- 
lišči. Zaradi konsistentnega povezovanja spremenjenih in do- 
polnjenih določb je bilo potrebno deloma izpopolniti in spre- 
meniti sistematike predloga zakona kakor tudi besedilo in 
razporeditev posamičnih členov. 

Predlog zakona je redakcijsko in pravno-tehnično izpo- 
polnjen zlasti glede na to, da je prav s tega vidika k os- 
nutku danih precej konkretnih pripomb in predlogov. 

Besedilo predlaganega zakona ohranja temeljne značilno- 
sti osnutka zakona, da en zakon kar se da kompletno ure- 
ja pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev v organiza- 
cijah združenega dela, da ima zakon naravo »matičnega za- 
kona«, tako da so njegove določbe hkrati z določbami usta- 
ve in zakona o združenem delu podlaga za urejanje speci- 
fičnosti delovnih razmerij na določenih področjih, kakor tu- 
di podlaga za sprejemanje in razlago družbenih dogovorov, 
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samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih 
aktov, ter da zakon vzpodbuja čim širše samoupravno ure- 
janje delovnih razmerij. 

II. 

PREDLOG ZAKONA IMA SEDEM DELOV. 

PRVI DEL predloga zakona vsebuje temeljne določba 
(1. do 15. člen). 2e v teh določbah predlog okvirno oprede- 
ljuje vsebinske značilnosti ter daje s tem osnovo za po- 
drobnejšo razčlenitev samoupravnega sporazuma o združe- 
vanju dela delavcem v temeljni organizaciji v 49. členu. Ta- 
ko je poudarjena vloga in pomen tega samoupravnega spo- 
razuma za urejevanje delovnih razmerij. S tem je predla- 
gatelj zakona sprejel v javni razpravi prevladujoče stališče, 
naj bo vsebina tega sporazuma zajeta in opredeljena v tem 
zakonu. 

V javni razpravi je bilo skoraj soglasno zahtevano, da 
je treba na primeren način urediti uresničevanje samouprav- 
nih pravic delavcev v delovnih skupnostih z majhnim šte- 
vilom delavcev. Predlog zakona v skladu s to zahtevo do- 
loča, da se za take delovne skupnosti štejejo tiste, ki ima- 
jo do pet delavcev. Pooblaščeni organi ustanovitelja takih 
delovnih skupnosti ter delavci v teh skupnostih pa naj bi 
sprejeli samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, ob- 
veznostih in odgovornostih, ki bi bil sprejet, ko ga podpi- 
šejo delavci in pooblaščeni organi ustanovitelja te skupno- 
sti (12. člen). V javni razpravi je bil stalno navzoč prob- 
lem disciplinske komisije v takih skupnostih. Predlog zako- 
na v 147. členu predvideva možnost, da delavci takih skup- 
nosti iste ali sorodne dejavnosti ustanovijo skupno discip- 
linsko komisijo. To naj bi omogočilo, da se tudi v takih 
skupnostih uveljavlja disciplinska odgovornost delavcev sklad- 
no z zakonom o združenem delu. 

Predlog v skladu s pripombami in vprašanji v javni 
razpravi določa, da se za delovna razmerja v delovni skup- 
nosti organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih držav- 
nih organov smiselno uporablja zakon o delovnih razmerjih, 
če poseben zakon za posamezne od teh organov in organi- 
zacij ne določa drugače. Glede na to velja ta zakon v na- 
čelu za delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih 
organov družbenopolitičnih skupnosti, javnih tožilstev, druž- 
benega pravobranilstva samoupravljanja, javnega pravobra- 
nilstva, sodišč, kazensko poboljševalnih zavodov, organov za 
prekrške, služb pravne pomoči, službe družbenega knjigo- 
vodstva in samoupravnih organizacij, ki po predpisih oprav- 
ljajo zadeve, pomembne za uresničevanje funkcij družbeno- 
političnih skupnosti. 

DRUGI DEL predloga zakona obravnava medsebojna de- 
lovna razmerja delavcev v združenem delu in obsega devet 
poglavij. 

V prvem poglavju so določbe, ki se nanašajo na sklenitev 
delovnega razmerja (16. do 47. člen). V javni razpravi je bilo 
zlasti mnogo vprašanj o razvidiu del oziroma nalog in o tem, 
kako razlagati pojma »strokovna izobrazba« oziroma »z de- 
lom pridobljena delovna zmožnost«. V izpopolnjenem 19. 
členu predloga so z novo redakcijo besedila odpravljene ne- 
katere nejasnosti in dileme, na katere je opozorila javna 
razprava. Iz novega besedila sedaj nesporno izhaja, da de- 
lavci ta razvid sprejmejo v obliki samoupravnega splošnega 
akta in da vrednotenje del oziroma nalog ni predmet tega 
akta. Ni pa bilo mogoče sprejeti nekaterih predlogov, naj 
bi zakon definiral, kaj je to »delo« oziroma »naloga«, saj 
je že iz opisa vsebine razvida možno razbrati, kaj so dela 
oziroma naloge. Tudi ni sprejeto mnenje nekaterih, naj bi 
se vpeljal nov pojem »delovno področje«; ki ga zakon o 
združenem delu ne uporablja in ki bi utegnil v praksi na- 
domestiti dosedanji pojem »delovno mesto«. 
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Javna razprava je utemeljeno opozorila, da v osnutku 
niso z ustrezno doslednostjo uporabljeni izrazi »objava«, »raz- 
pis« in »javni razpis«. V tej zvezi je povzročala nejasnosti 
tudi različna uporaba izrazov »objaviti«, »oglasiti« in »raz- 
pisati«. S predlogom zakona je uveljavljena enotna termino- 
logija in sicer »oglas«, ki se uporablja za vsa dela oziroma 
naloge, za katere delavci v temeljni organizaciji sklenejo, 
da jih zasedejo z novimi delavci in »javni razpis«, ki se 
uporablja za tista dela oziroma naloge, pri katerih imajo 
delavci posebna pooblastila oziroma odgovornosti. 

V določbah tega poglavja so bili tudi dopolnjeni členi 
v zvezi s postopki pri oglasu oziroma javnem razpisu, ki 
so zaradi svoje delne nejasnosti sprožili mnogo vprašanj in 
pripomb. 

Prav tako so iz besedila predloga črtana nekatera na- 
vajanja posameznih primerov, s katerimi naj bi se ilustri- 
rala uporaba določenih določb in se je na ta, način pred- 
log očistil kazuistike, kar nalaga resolucija Skupščine SR 
Slovenije o zakonodajni politiki. 

V skladu s prizadevanji po čim ustreznejši jasnosti po- 
sameznih določb velja med drugim opozoriti na dopblnitev 
besedila pete alinee 24. člena predloga, ki določa, da se 
lahko sklene delovno razmerje brez oglasa oziroma javnega 
razpisa tudi, če gre za občana, ki v skladu z družbenim 
dogovorom združuje v temeljni organizaciji svoja denarna 
sredstva zaradi razširjanja materialne osnove dela in za 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti. Da bi odpravili 
kakršne koli pomisleke, da gre pri tem za neko prioriteto 
(nakup delovnega mesta), je to besedilo dopolnjeno z do- 
ločbo, da mora tudi tak občan izpolnjevati vse pogoje, za- 
htevane za delo, za katero sklepa delovno razmerje, da to- 
rej zanj v celoti veljajo pogoji za sklenitev delovnega raz- 
merja, da z ničemer ni v privilegiranem položaju in ima 
iste pravice, obveznosti in odgovornosti kot vsak drug de- 
lavec. Tudi pri tem delavcu se upošteva njegova strokovna 
sposobnost in z delom pridobljena delovna zmožnost za de- 
la oziroma naloge, za katere sklepa delovno razmerje in 
mu delo tudi preneha pod istimi pogoji kot vsakemu de- 
lavcu. 

V javni razpravi je bilo več predlogov, da bi razširi- 
li obseg primerov, ko se delovno razmerje sklene brez ogla- 
sa oziroma javnega razpisa. Med takimi je tudi predlog, da 
naj bi zakon izrecno omenil varuhinje. Predlog zakona osta- 
ja pri do sedaj predlaganem obsegu, izhajajoč iz predpo- 
stavke, da gre za stroge izjeme in ne kaže s tem zakonom 
širiti kroga takih primerov. Ce pa se pokažejo v posamez- 
nih dejavnostih utemeljeni razlogi za take izjeme, potem 
zakon ne zapira možnosti, da se take izjeme določijo z za- 
konom, ki ureja take dejavnosti. Tak zakon, ki mora upo- 
števati specifične razmere določenih dejavnosti oziroma po- 
klicev, lahko tudi določi, da se za posamezna dela oziroma 
naloge lahko sklene delovno razmerje za določen čas. Za- 
to 36. člen predloga takih primerov ne našteva taksativno 
in torej upošteva še druge možne izjeme, ki pa morajo biti 
predvidene v ustreznih posebnih zakonih. 

V predlogu je spremenjena in bistveno dopolnjena do- 
ločba o tem, kdo sklepa delovno razmerje kot pripravnik. 
Po tem opisu sklene delovno razmerje v tem svojstvu tisti, 
ki prvič začne opravljati dela oziroma naloge, pa v okviru 
programa izobraževanja za poklic ni imel programa prak- 
tičnega pouka, proizvodnega dela ali proizvodnje prakse v 
takem obsegu, da bi lahko samostojno opravljal delo v svo- 
ji stroki. Po eni strani je s tem svojstvo pripravnika raz- 
širjeno na vse kategorije izobrazbe, po drugi strani pa ome- 
jeno na primere, da si potrebnih delovnih izkušenj delavec 
ni pridobil v taki vzgojno-izobraževalni organizaciji, ki vklju- 
čuje v sistem izobraževanja programa praktičnega pouka, 
proizvodnjega dela ali proizvodne prakse. 

V skladu s predlogi Je vnesena določba, da se lahko 
pod določenimi pogoji pripravniku skrajša pripravniška do 
ba in pogoji, da opravi strokovni izpit pred potekom pred- 
pisane pripravniške dobe. Prav tako je določeno, da pri- 
pravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, 
preneha delovno razmerje šele, če tudi po ponovitvi ne opra- 
vi strokovnega izpita. 
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V javni razpravi so bili tudi predlogi, naj bi v to po- 
glavje prevzeli nekatere določbe družbenega dogovora o ka- 
drovski politiki. Tem predlogom ni bilo mogoče ugoditi, ker 
ta dogovor še ni usklajen z zakonom o združenem delu in 
ker je določanje osnov, načel in smotrov kadrovske politike 
predvsem predmet dogovarjanja, ne pa zakona. 

Drugo poglavje ureja pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev v delovnem razmerju in ima pet podpoglavij. 

Izmed določb prvega podpoglavja »Samoupravno zdru- 
ževanje dela ter določanje pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev v delovnem razmerju« (48. do 62. člen) so bi- 
le deležne posebne pozornosti določbe o samoupravnem spo- 
razumu o združevanju dela delavcev v temeljni organizaci- 
ji. Določba 49. člena nadrobneje razčlenjuje vsebino tega sa- 
moupravnega sporazuma, izhajajoč pri tem iz načela, da to 
vsebino določajo delavci glede na naravo dejavnosti temelj- 
ne organizacije in iz nje izvirajočih značilnosti in posebno- 
sti. Upoštevaje to načelo, ta določba nadrobneje navaja in 
opredeljuje, kaj je treba v tem sporazumu urediti tako, 
da bi delavec, ko pristopa k temu samoupravnemu spora- 
zumu, spoznal vse elemente, bistvene za njegov družbeno- 
ekonomski položaj in za delovna razmerja v njihovi temelj- 
ni organizaciji. 

Predlog zakona hkrati določa, da je ta samoupravni spo- 
razum podlaga in smernica za sprejemanje, razlago in upo- 
rabo samoupravnih Splošnih aktov temeljne organizacije. Se 
posebej velja opozoriti, da ima ta samoupravni sporazum 
izreden pomen za samo sklepanje delovnih razmerij; s tem 
ko delavec podpiše pismeno izjavo, da pristopa k samo- 
upravnemu sporazumu, na pravno ustrezen način izrazi svo- 
jo odločitev, da bo združil svoje delo z delom delavcev te- 
meljne organizacije, s čimer si ustvari pravno osnovo, da 
lahko začne delati v temeljni organizaciji. 

V zvezi s sprejemanjem tega samoupravnega sporazuma 
predlog upošteva vlogo sindikata, ki organizira in vodi raz- 
pravo o osnutku sporazuma ter daje pobude in predloge za 
konkretizacijo njegovih določb glede na naravo, značilnosti 
in posebnosti dejavnosti temeljne organizacije. 

V skladu s pripombami v javni razpravi so tudi določ- 
be o sprejemanju tega samoupravnega sporazuma usklaje- 
ne z določbami zakona o združenem delu. 

Besedilo predloga zakona je dopolnjeno še v tem smi- 
slu, da je v sklepu, s katerim se odloča o pravicah, ob- 
veznostih in odgovornostih delavca, obvezno vpisati pravni 
pouk in da sklep brez pravnega pouka oziroma s pomanjklji- 
vim ali napačnim pravnim poukom ne more biti v škodo 
delavcu. 

V skladu s pripombami, da je pri sklepni redakciji tre- 
ba stremeti, da je zakon o delovnih razmerjih glede na nje- 
gov pomen za delavce in delovne ljudi ter na njegovo upo- 
rabnost kar se da pregleden in razumljiv, so v predlogu za- 
kona združeni med seboj vsebinsko povezani členi, ki so 
bili v osnutku vneseni na raznih mestih. 

Upoštevaje pripombe v javni razpravi, predlog določa 
zadeve, o katerih lahko odločajo delavci v delovnih enotah 
in iz tega odločanja izrecno izvzema odločanje o sklepanju 
in prenehanju delovnega razmerja, o razporejanju delavcev 
izven delovne enote ter o ugotavljanju odgovornosti in iz- 
rekanju ukrepov zaradi kršitve delovnih obveznosti ali dru- 
gih kršitev delovne discipline (57. člen). 

Realiziran je predlog naj bi zakon o delovnih razmer- 
ju konkretiziral, kakšne posledice ima mirovanje pravic in 
obveznosti na disciplinski postopek. V predlogu zakona je 
dopolnjena določba zakona o združenem delu o delavcih, 
ki iz določenih razlogov ne delajo določen čas v temeljni 
organizaciji (59., 60. in 61. člen), vendar pa ohranjajo po- 
ložaj delavca v delovnem razmerju, pravice pri delu in z 
dela pa mu v tem času mirujejo v tem smislu, da se ne 
glede na mirovanje nadaljuje postopek pred disciplinsko ko- 
misijo zopet delavca, ki je bil pred to komisijo že zasli- 
šan in mu je bila omogočena obramba (62. člen). 

Drugo poglavje ureja pravice, odgovornosti to obvezno- 
sti delavca v zvezi z delovnim časom (63. do 84. člen). Te 
določbe so bile deležne v javni razpravi mnogo pozornosti. 
Gre zlasti za pripombe in predloge »o drsečem« delovnem 
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času. Zakon možnost takega razporejanja delovnega Časa 
dopušča, čeprav je izrecno ne omenja. Takšno obliko raz- 
poreditve delovnega časa lahko delavci, upoštevaje različno- 
sti delovnih razmeT, zahtev kot tudi naravo dela v posa- 
meznih temačnih in delovnih organizacijali, izvedejo in ure- 
dijo s samoupravnim splošnim aktom. 

V zvezi z vprašanjem nadomeščanja delovnih dni, ki 
padejo med dneve, določene z zakonom kot dela prosti dne- 
vi to v zvezi s tako imenovanim »dežurstvom«, so bila v 
javni razpravi izražena različna stališča in mnenja. 

V predlogu ni predpisana možnost tako imenovanega 
»nadomeščanja^ posameznih delovnih dni, ki padejo med 
dela proste dneve glede na določbe šestega odstavka 184. 
člena zakona o združenem delu. Pač pa je uveljavljeno na- 
čelo, da delavci podrobneje razporedijo delovni čas v pla- 
nu izrabe sklada letnega delovnega časa. Pri tej razpore- 
ditvi pa morajo zagotavljati izpolnjevanje nalog in potreb, 
ki jih narekujejo smotrna organizacija dela, čim učinkovi- 
tejša to racionalnejša izkoriščenost delovnih sredstev in de- 
lovnega časa ter usklajenost s potrebami delavcev to dru- 
gih delovnih ljudi, ki uporabljajo njihove storitve. 

Predlog zavezuje temeljne organizacije, da predložijo 
plan izrabe sklada letnega delovnega časa pristojnemu or- 
ganu skupščine občine. Predlog upošteva tudi možnost, da 
med letom pride iz objektivnih razlogov do takšnih izjem- 
nih situacij, ki terjajo spremembo plana izrabe letnega de- 
lovnega časa. 

Pobudo za rešitev take situacije to prilagoditev letnega 
plana daje sindikat. O njegovi pobudi mora sklepati delav- 
ski svet temeljne organizacije. 

Sprejet je predlog, da je treba v zakon vnesti določbo, 
ki v načelu dovoljuje tako imenovano »dežurstvo«. Vendar 
pa je uvedba takega dela stroga izjema, ki je možna samo 
v primerih, ko splošni družbeni interes in narava dejavno- 
sti terjata, da se brez prekinitve opravljajo določena dela 
oziroma naloge, česar pa ni mogoče zagotoviti z ustrezno ra- 
cionalno organizacijo to delitvijo dela ter razporeditvijo de- 
lovnega časa (82. člen). 

Mora pa biti takšno delo vnaprej predvideno v samo- 
upravnih splošnih aktih to v skladu s posebnimi zakoni, ki 
urejajo tovrstna posamezna področja (npr. zakon o zdrav- 
stvenem varstvu, zakon o sodiščih, zakon o veterinarski 
službi itd.). 

Že z zakonom o združenem delu je delavki priznana 
pravica, da lahko sklene delovno razmerje s krajšim delov- 
nim časom od polnega delovnega časa, vendar na način 
in pod pogoji, ki jih določa zakon. V skladu s tem pred- 
log zakona določa, da kadar to terjajo koristi otroka, labko 
delavka sklene delovne razmerje s krajšim delovnim časom 
od polnega, vendar rie manj od polovice polnega delovnega 
časa (70. člen). 2e tu pa velja opozoriti na določbo 136. 
člena, po kateri je delavec — oče glede te pravice izena- 
čen s pravico delavke — matere. 

V javni razpravi je bilo precej vprašanj o primernosti 
tega, da zakon omogoča delavcem, ki že delajo v temeljni 
organizaciji s polnim delovnim časom, da delajo še v dru- 
gi temeljni organizaciji največ do polovice polnega delovne- 
ga časa. Nekateri so predlagali, naj bi se dopustila taka 
zaposlitev največ do tretjine polnega delovnega časa. Ti 
predlogi pa niso sprejeti, ker je iz objektivnih razlogov 
primerno upoštevati okolnost, da se delavcem določenih po- 
klioev oziroma dejavnosti iz družbenih interesov vendarle 
omogoči, da s svojo strokovnostjo lahko sodelujejo tudi v 
drugi temeljni organizaciji, zaradi česar ne bi bilo primer- 
no preveč ozko določati časovno mejo takega sodelovanja. 
Zato so v predlogu izrecno navedeni primeri, kjer je tako 
delo izjemoma možno in dopustno; takšna možnost pa je 
vezana na poprejšnje soglasje obeh temeljnih organizacij in 
delavca, ki naj bi opravljal takšno delo v drugi temeljni 
organizaciji. 

Novost predloga zakona je, da, upoštevajoč sedanjo 
prakso, omogoča »nadurno delo« tudi za delavce tistih te- 
meljnih organizacij, ki jih sicer ne zadenejo elementarne 
nesreče, vendar glede na svojo dejavnost lahko prispevajo 
k hitrejšemu in učinkovitejšemu odpravljanju posledic teh 
nesreč (2. odstavek 78. člena). 
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Glede na pripombe v javni razpravi ni sprejemljivo uva- 
janje »nadurnega dela« v primerih pomanjkanja surovin in 
repromateiriala, pač pa le v primerih pomanjkanja energi- 
je in v primeru, ko tako terjajo koristi ljudske obramb« 
(80. člen). 

Predlog zakona dovoljuje uvedbo »nadurnega dela« sa. 
mo kot izjemo v skladu z ustavnim načelom, da traja de- 
lovni čas 42 ur na teden. Potemtakem je možno to dopust- 
no uvesti »nadurno delo« samo v nujnih, izjemnih to ne- 
predvidenih posameznih primerih in še to samo za čas, ko- 
likor je glede na tak nujen primer potreben, torej ni mo- 
goče z zakonom predpisati splošne obveznosti nadurnega de- 
la kar za cele posamezne dejavnosti, ne glede na razloge ta- 
kih predlogov. 

Tretje poglavje ureja odmore, počitke in dopuste (85. 
člen do 101. člen). Predlog zakona upošteva v javni razpra. 
vi prevladujoče stališče, da je preveč togo pravilo, po ka- 
terem lahko delavec izrabi letni dopust največ v dveh de- 
lih. Predlog sedaj predvideva, da mora en del dopusta tra- 
jati najmanj 12 delovnih dni, preostali del dopusta pa labko 
delavec izrabi tudi v ve<5 delih, vendar samo v primerih, 
ki morajo biti vnaprej določeni v samoupravnem splošnem 
aktu. 

Predlog zakona ohranja pravilo, da se odmor med de- 
lom določi v enkratnem trajanju (30 minut oziroma ena 
ura), če pa je glede na vpliv dela, ki ga delavec opravlja, 
primernejša delitev tega odmora za varstvo delavčevega 
zdravja to sposobnosti, predlog zakona dopušča tako deli- 
tev. Odmor pa mora biti organiziran tako, da se delo ne 
prekinja v času, ki je vnaprej določen za nepretrgano de- 
lo s strankami. 

V četrtem podpoglavju »Osebni dohodka delavcev« (102. do 
110. člen) predlog zakona opisno opredeljuje pojma »osno- 
ve« to »merila« za delitev sredstev za osebne dohodke gle- 
de na splošno izražene zahteve javne razprave, da je tre- 
ba ta dva pojma v zakonu primerno opisati. Zaradi velike 
raznolikosti, izvirajoče iz narsve in zahtevnosti posameznih 
dejavnosti, del oziroma nalog, pa ni mogoče sprejeti pred- 
logov, po katerih naj bi zakon opisoval to opredeljeval 
skupne osnove to merila to predpisal za vse delavce ozi- 
roma temeljne organizacije obvezne enotne metodologije do- 
ločanja osnov in meril ter vrednotenja del oziroma nalog. 

Peto podpoglavje govori o zajamčenih osebnih dohodkih 
(111. to 112. člen). 2e v poročilu o poteku javne razprave o 
osnutku zakona so bile podrobno navedene dileme v zvezi 
z zajamčenim osebnim dohodkom kakor tudi predlogi to 
mnenja, kje to na kakšen način naj bi se ta materija ure- 
dila. Prav tako je bilo že povedano, zakaj nekateri od teh 
predlogov niso sprejemljivi. Zato predlog zakona obsega sa- 
mo načelne določbe o zajamčenem osebnem dohodku. Pri 
tem predlog zakona izrecno poudarja ustavno načelo, da je 
vsakemu delavcu iz dela zajamčen najmanj tolikšen osebni 
dohodek, da mu zagotavlja materialno to socialno varnost. 
Višino z zakonom zajamčenega osebnega dohodka bo dolo- 
čil posebni zakon. Temeljna organizacija združenega csla 
pa lahko s samoupravnim splošnim aktom določi tudii . eč- 
ji znesek zajamčenega osebnega dohodka. 

Šesto podpoglavje ureja izobraževan je delavcev (113. to 
114. člen). V javni razpravi so bili številni predlogi, naj bi 
že zakon o delovnih ,razmerjih v celoti to nadrobno uredil 
pravice to obveznosti delavcev v delovnem razmerju, ki se 
izobražujejo ob delu in izpopolnjujejo svoje znanje, ter svo- 
je z delom pridobljene delovne zmožnosti. Pri oceni," kateri 
predlogi so sprejemljivi, pa je treba izhajati iz predpostav- 
ke, da je sicer izobraževanje delavcev sestavni del sistema 
usmerjenega izobraževanja. Zakon o delovnih razmerjih naj 
bi glede na to samo uveljavil pravice in obveznosti delav- 
oev, da se izobražujejo ob delu to da izpopolnjujejo svoje 
znanje in z delom pridobljene delovne zmožnosti v skladu 
z delovnimi potrebami in potrebami razvoja temeljne orga- 
nizacije, delavci v temeljni organizaciji pa so dolžni v spo- 
razumu z izobraževalnimi organizacijami in samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi za izobraževanje omogočati uresni- 
čevati to pravico oziroma uresničevati to obveznost. 

Tretje poglavje vsebuje samo splošne določbe o varst- 
vu pri delu (115. do 145. člen). Celotni sistem tega varstva 
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'Je namreč urejen s posebnim republiškim zakonom o varst- 
:Vu pri delu, posamezne konkretnosti o varstvenih ukrepih in 
normativih pa so urejene v zakonih, ki urejajo posamezna 
področja (zakon o rudarstvu, zakon o varstvu cestnega pro- 
meta, zakon o sanitarni inšpekciji itd.). 

Predlog zakona zaradi tega določa samo nekatere, za 
vse delavce veljavne obveznosti in pravice, na primer dolž- 
nosti, da delavec pri delu izvaja predpisane varstvene ukre- 
pe din uporablja predpisane varstvene priprave in naprave, 
dolžnosti vodje delovnega procesa, da vsakega delavca pred 
razporeditvijo na delo seznani z varstvenimi ukrepi, dolžno- 
6ti delavca, da opravi predpisani zdravniški pregled, pravi- 
co delavca do posebnega varstva med nočnim delom, ko 
lahko odkloni delo, pri katerem mu grozi neposredna ne- 
varnost za življenje ali zdravje, ker niso bili storjeni pred- 
pisana ukrepi za varstvo pri delu. 

V skladu s pripombami in predlogi predlog dosledno 
z ustreznimi določbami ureja varstvo materinstva in pra- 
vice delavcev, ki skrbijo za otroka. Uveljavljeno je načelo, 
da je delavki v temeljni organizaciji v določenih področjih 
prepovedano naložiti, da dela ponoči, če bi ji delo v tem 
času onemogočilo, da uveljavi 12-urni nepretrgani počitek v 
času med 22. in 6. uro naslednjega dne. 

Predlog tudi upošteva mnenja iz javne razprave, da je 
treba zagotoviti ustrezno varstvo materinstva v primerih, 
ko delavka rodi dvojčke ali hkrati več živo rojenih otrok 
<131. člen). 

Uveljavljeno je pravilo, da je pravic, ki jih ima delav- 
ka — mati, deležen tudi oče otroka, če se roditelja tako 
sporazumeta oziroma če mati umre ali če zapusti otroka 
<136. člen). 

Četrto poglavje obravnava odgovornost za delovne ob- 
veznosti (146. do 166. člen). Določbe o odgovornosti delav- 
cev so v skladu s stališči javne razprave omejene na di- 
sciplinsko in odškodninsko odgovornost. Odpadle so torej 
določbe o odgovornosti za opravljanje samoupravljalskih 
funkcij. Ureditev te odgovornosti namreč ni predmet tega 
zakona zlasti še, ker jo ureja zakon o združenem delu v 
petem poglavju v določbah od 566. do 572. člena. 

V določbah o disciplinski odgovornosti je nova določba 
o tem, da ima vsak delavec, ki zve za kršitev delovne ob- 
veznosti ali drugo kršitev delovne discipline, pravico, da 
da pismeno pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. 

Realiziran je tudi predlog iz javne razprave, da je tre- 
ba natančneje opredeliti disoiplinski ukrep razporeditve na 
druga dela oziroma naloge za določen čas. Predvideno je, 
da se ta ukrep izreče, kadar je potrebno, da se prepreči 
kršitelju, da bi še opravljal dela, pri katerih je zagrešil 
disciplinsko kršitev; ukrep se lahko izreče največ za eno 
leto. 

Ni pa sprejet predlog, po katerem naj bi se smel izre- 
či disciplinski ukrep denarne kazni do višine najmanj 15 od- 
stotkov znieska mesečne akontacije osebnega dohodka. Pri 
presoji tega predloga je prevladovalo stališče, da bi bila 
taka ureditev nesmotrna in da bi se lahko izrabljala zlasti, 
ker bi v večini primerov bili prizadeti predvsem delavci v 
neposredni proizvodnji. Zaradi celovitosti in preglednosti o 
tem, za katere hujše fcfšitve delovnih obveznosti se lahko 
izreče disciplinski ukrep denarne kazni, je v skladu s pre- 
vladujočimi stališči javne razprave v 152. členu prevzeta do- 
ločba prvega odstavka 196. člena zakona o združenem delu, 
v kaiteri so taksativno naštete take hujše kršitve delovne 
discipline. V skladu s soglasnimi opozorili v javni razpravi 
je v predlogu določeno, da spada med hujše kršitve delovne 
obveznosti, za katere se lahko izreče disciplinski ukrep pre- 
nehanja delovnega razmerja — neopravičeno izostajanje z 
dela najmanj pet delovnih dni v razdobju' treh mesecev, v 
osnutku je bilo namreč predvideno samo razdobje 30 za- 
porednih dni, izkazalo pa se je, da taka formulacija odpira 
možnosti za izigravanje. 

Pri procesualni ureditvi postopka uveljavljanja odškod- 
ninske odgovornosti je sprejet predlog sodišča združenega 
dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja, da dela- 
vec lahko uveljavlja odškodninsko odgovornost neposredno 
pred sodiščem združenega dela brez poprejšnjega postopka | 

▼ temeljni organizaciji. Predlog gre za tem, da se pri tako 
občutljivi zadevi postopek ne zavlačuje. 

Peto poglavje ureja prenehanje delovnega razmerja (167. 
do 178. člen). K določbi 171. člena, ki ureja prenehanje de- 
lovnega razmerja delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za polno 
osebno pokojnino, je bilo v javni razpravi mnogo pripomb 
in nasprotujočih si predlogov. Nekateri so predlagali, naj 
takemu delavcu preneha delovno razmerje po samem zako- 
nu. Prevladovalo pa je stališče, da tak avtomatizem iz ka- 
drovskih in humanih razlogov ne more priti v poštev, in 
da je treba dopustiti možnost, da delavec, če to želi, osta- 
ne še naprej v delovnem razmerju, vendar pod določenimi 
pogoji. Podobno stališče zoper avtomatizem je sprejel tudi 
družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. Tudi sindi- 
kalne organizacije so se izrekle zoper avtomatizem in pred- 
lagale, da je treba omogočiti, da tak delavec lahko ostane 
še naprej v delovnem razmerju pod določenimi pogoji. Pred- 
log zakona v skladu s tem določa, da v primeru, ko dela- 
vec izpolni pogoje za polno osebno pokojnino, pristojni or- 
gan temeljne organizacije s sklepom ugotovi, da sta temelj- 
na organizacija in delavec soglasna, da tak delavec nada- 
ljuje delovno razmerje. To pa seveda ne pride v poštev v 
dejavnostih in poklicih, za katere je s posebnim zakonom 
določeno drugače. 

V javni razpravi je bilo večkrat predlagano, naj bi za- 
kon izrecno določal obveznost temeljne organizacije, da de- 
lavcu vroči delovno knjižico takoj, ko mu preneha delo. 
Ta predlog je tesno povezan s stališčem, ki .je bilo več- 
krat omenjeno v javni razpravi, naj bi zakon uredil polo- 
žaj in pravice in obveznosti delavca, ki dejansko dela, de- 
lovnega razmerja pa ni sklenil (faktično delovno razmerje). 
Ker takšno stališče iz sistemskih razlogov ni sprejemljivo, 
tudi predlog, da se delavcu vroči delovna knjižica, ko pre- 
neha z delom, ni sprejemljiv; če bi ga sprejeli, bi bilo to 
priznanje možnosti taktičnega delovnega razmerja. Brez iz- 
recne določbe pa je nesporno, da dobi delavec vrnjeno de- 
lovno knjižico, ko mu preneha delovno razmerje. 

Šesto poglavje obravnava varstvo pravic delavcev (179. 
čido 187. člen). V tem poglavju je dopolnjena določba 182. 
člena v skladu z nekaterimi opozorili, da je treba pri odlo- 
čanju o delavčevi pravici, obveznosti oziroma odgovornosti 
zagotoviti načelo neprizadetosti in nepristranosti. V ta na- 
men predlog predvideva,. da pri takem odločanju ne smejo 
sodelovati tisti delavci, ki so s prizadetim delavcem v ožjem 
sorodstvu ali so z njim v kakšnem drugem razmerju, ki 
bi lahko povzročilo pri prizadetem delavou in pri drugih 
delavcih temeljne organizacije dvom o nepristranosti odlo- 
čitve. 

Glede na številne probleme in težave v praksi, kjer na- 
stajajo v dinamiki delovnega procesa najrazličnejše nujna 
zadeve, ki terjajo takojšnje ukrepe, predlog v skladu z opo- 
zorili v javni razpravi določa, da lahko delavci temeljne or- 
ganizacije s samoupravnim splošnim aktom pooblastijo po- 
sameznega delavca, da izda sklep o začasni razporeditvi de- 
lavca na druga dela oziroma naloge, ko gre za nujno uved- 
bo nadurnega dela ali o začasni odstranitvi delavca z dela, 
kadar bi navzočnost delavca resno ovirala nemoten in va- 
ren potek dela (185. člen). Tak sklep je treba najkasneje v 
sedmih dneh predložiti pristojnemu organu temeljne orga- 
nizacije v presojo. Ce ta ugotovi, da je pooblastilo zlorab- 
ljeno, zagreši s tem pooblaščeni delavec hujšo kršitev delov- 
ne obveznosti po 152. in 153. členu tega zakona. 

Sedmo poglavje obravnava delo na domu (188. do 190. 
člen). Določbe o tem delu so dopolnjene v tem smislu, da 
delavci v temeljni organizaciji določijo v samoupravnem 
splošnem aktu poleg vrste del na domu zlasti še osnove in 
merila za ugotavljanje rezultatov ter osnove za udeležbo v 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ob- 
like in način sodelovanja pri samoupravljanju ter primere 
in pogoje, ko sme delavec uporabiti tudi svoja delovna 
sredstva ter način obračunavanja nadomestila za uporabo 
teh sredstev. 

Osmo poglavje vsebuje dve posebni določbi (191. in 192. 
člen). Določba 191. člena je dopolnjena v smislu predlogov 
jaivne razprave in stališča družbenopolitičnega zbora v tem 
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smislu, da ima pravico biti v svojstvu delegata za določen 
čas odsoten z dela ne samo delavec, ki je izbran za dele- 
gata ali člana delegacije skupščine družbenopolitične skup- 
nosti, temveč tudi delavec, izbran za delegata ali člana de- 
legacije samoupravne interesne skupnosti. 

TRETJI DEL ureja delovna razmerja delavcev z delov- 
nimi ljudmi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov oziroma civilnopravnimi in 
fizičnimi osebami (193. do 212. člen). V tem delu je v skla- 
du s predlogi dopolnjena določba 134. člena, ki primeroma 
določa, kaj mara obsegati kolektivna pogodba. Dopolnitev je 
v tem, da je treba v tej pogodbi urediti tudi regres za let- 
ni dopust in za prehrano med delom, nagrade ob odhodu 
v pokoj in ob delovnih jubilejih. Precizneje je tudi določe- 
no, da se s kolektivno pogodbo določijo osnove in merila 
za osebne dohodke delavcev po opravljenem delu in po do- 
seženem delovnem učinku. 

Vsebinsko dopolnjena je tudi določba 205. člena predlo- 
ga, ki določa razloge, zaradi katerih lahko delavcem odpove 
delovno razmerje nosilec samostojnega osebnega dela. Nova 
je določba, da kot tak odpovedni razlog velja tudi primer, 
če je delavec pri sklepanju delovnega razmerja zamolčal 
ali dal neresnične podatke v zvezi z delovnimi pogoji, ti 
podatki pa so bistveni za sklenitev delovnega razmerja. Po 
besedilu osnutka je nosilec samostojnega osebnega dela lah- 
ko odpovedal delavcu v primeru, če se je trajneje bistveno 
zmanjšal obseg dela oziroma poslovanja. V izogib različnim 
razlagam o tem, kaj je to »trajnejše zmanjšanje« obsega de- 
la, predlog upošteva stališče, izraženo v javni razpravi, in 
ta čas konkretizira s tem, da določa rok šest mesecev ali 
več. 

Končno velja omeniti, da je v skladu s predlogi, dani- 
mi v javni razpravi, vnesena določba, po kateri se za raz- 
vezo delovnega razmerja brez poprejšnje odpovedi šteje, če 
delavec pet zaporednih delovnih dni v razdobju treh mese- 
cev neopravičeno ne pride na delo; v takem primeru je de- 
lavec tudi odškodninsko odgovoren (209. člen). 

ČETRTI DEL ureja začasno ali občasno delo (213. do 
217. člen). V skladu z javno razpravo, kjer je bilo k do-' 
ločbam o začasnem ali občasnem delu danih mnogo med 
seboj si nasprotujočih pripomb, predlog upošteva pobude 
naj bi bile določbe o takem delu čim manj toge in omogo- 
čale uporabo začasnega oziroma občasnega dela le v prime- 
rih, ko ne gre za stalna in nepretrgana dela, temveč traja- 
jo ta dela določen krajši čas oziroma nastajajo le od časa 
do časa. Zaradi smotrnejše uporabe teh možnosti, hkrati 
pa zaradi neogibne potrebe, da se izraba teh možnosti ome- 
ji, predlog šteje za občasna ali začasna dela le določena 
dela, ki se praviloma opravljajo največ 60 dni v posa- 
meznem koledarskem letu. Pri tem pa predlog — izogiba- 
joč se kazuistiki — samo primeroma našteva nekatera naj- 
pogostnejša tovrstna dela (213. člen). 

V skladu z zakonom o združenem delu in nekaterimi 
predlogi v javni razpravi predlog daje tudi novo možnost, 
da lahko pogodbo o delu izjemoma sklene delavec, ki z 
njo prevzema obveznost, da bo sam ali skupaj s člani svo- 
je družine prodajal posamezne proizvode določene vrste ozi- 
roma opravljal določeno delo v času sezone, kot npr.: pro- 
daja periodičnega tiska, živil itd., vendar največ za 90 dni 
v koledarskem letu in pod pogojem, da se to delo oprav- 
lja na začasnih prodajnih mestih ali če gre za opravila, ki 
se po svoji naravi oziroma glede na potek vsakodnevno ne 
morejo opraviti (215. člen). Predlagane določbe naj bi od- 
pravile možnost, da bi nekatere organizacije združenega de- 
la sklepale za ista dela oziroma naloge delovna razmerja, 
druge organizacije združenega dela pa pogodbo o delu. Te 
določbe pa ne izključujejo, da se v posameznih dejavnostih 
s posebnim zakonom ne določijo drugačni pogoji in dru- 
gačne možnosti za opravljanje določenih del ne glede na 
trajanje. 

PETI DEL obravnava nadzorstvo (218. člen). Upoštevan 
je soglasen predlog javne razprave, da v zakon o delovnih 
razmerjih ne sodi določba o nalogah organov samoupravne 
delavske kontrole pri nadziranju izvajanja določb tega za- 
kona in samoupravnih splošnih aktov o delovnih razmerjih. 
Glede na to je v 218. členu določena samo pristojnost orga- 
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nov inšpekcije dela, da nadzirajo izvajanje določb zakona 
o združenem delu o medsebojnih delovnih razmerjih zako- 
na o delovnih razmerjih ter ustreznih družbenih dogovorov, 
samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih 
aktov. 

ŠESTI DEL določa kazenske določbe (219. in 220. člen). 
V tem delu predloga zakona so v skladu s sistemom up- 
ravno-kazenske odgovornosti določene denarne kazni zaradi 
določenih prekrškov za temeljno organizacijo in za odgovor- 
no osebo v temeljni organizaciji ter za določene prekrške 
nosilcev samostojnega osebnega dela. Predvidene kazni za 
prekrške imajo preventivni značaj zaradi varstva samouprav- 
nih pravic in obveznosti delavcev v združeinem delu in pri 
nosilcih samostojnega osebnega dela. 

SEDMI DEL določa prehodne in končne določbe (221. 
do 225. člen1. V tem delu je med drugim določeno, da so 
delavci v temeljni organizaciji dolžni glede na določbo prve- 
ga odstavka 660. člena zakona o združenem delu uskladiti 
svoje samoupravne splošne akte o delovnih razmerjih naj- 
pozneje do 11. decembra 1978. Isto velja tudi za uskladi, 
tev kolektivnih pogodb z določbami tega zakona. Velja pa 
pripomniti, da je po določbi 662. člena zakona o združenem 
delu treba določbe o osnovah in merilih za delitev sredstev 
za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev uskladiti 
z določbami zakona o združenem delu najpozneje do 1. ja- 
nuarja 1978. 

III. 

V obrazložitvi niso posebej omenjene vse tiste spremem. 
be in dopolnitve besedila predloga zakona, ki so v bistvu 
redakcijske izpopolnitve, s katerimi so jasnejše izoblikovana 
besedila posameznih določb oziroma odpravljene nekatere 
nejasnosti, ki so bile v besedilu osnutka. Končno je treba 
še omeniti, da je bila pri izdelavi besedila predloga zakona 
upoštevana tudi resolucija o temeljih zakonodajne politike 
republike in da so bila v skladu s tem to besedila črtana 
nekatera naštevanja konkretnih primerov, ki so izrazito po- 
jasnjevalne narave. 

Predlog zakona o Narod- 
ni banki Slovenije (ESA-916) 

Osnutek zakona o Narodni 
banki Slovenije je bil ob- 
ravnavan na seji zbora zdru- 
ženega- dela Skupščine SR 
Slovenije dne 16. XI. 1977. 
Ta zakonski predlog je pri- 
pravljen na podlagi osnutka 
zakona ter pripomb in 
mnenj, ki so bile ob razpra- 
vi o osnutku zakona izreče- 
ne v skupščinsibih telesih. 
Upoštevajoč navedene pri- 
pombe, ki so v predlogu za- 
kona upoštevane v pretežni 
meri, ima predlog zakona 
naslednje osnovne značilno- 
sti. 

1. 

Narodna banka Slovenije 
je v splošnih določbah pred- 
loga zakona opredeljena kot 
organizacija SR Slovenije. 
Skupaj z Narodno banko Ju- 
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goslavija in narodnimi ban- 
kama republik in narodnima 
bankama avtonomnih pokra- 
jin je ustanova enotnega mo- 
netarnega sistema in z njimi 
uresničuje skupno emisijsko 
politiko ter denarno in de- 
vizno politiko pa tudi skup- 
ne osnove kreditne politike. 
Poleg tega pa uresničuje tu- 
di kreditno politiko SR Slo- 
venije, in sicer v ofcviru 
skupne emisijske politike. 

Narodna banka Slovenije je 
pri svojem delu samostojna 
in opravlja svoje naloge po 
zakonu in drugih predpisih 
in aktih Skupščine SFRJ in 
Skupščine SR Slovenije. Za 
svoje delo odgovarja Skup- 
ščimi SR Slovenije in ji s 
teim v zvezi mora tudi poro- 
čati o svojem delu, o po- 
membnejših vprašanjih pa 
mora sproti obveščati tudi 
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njen izvršni svet. Delo Na- 
rodne banke Slovenije pa 
Skupščina nadzira tudi ob 
potrjevanju njenega finanč- 
nega načrta in zaključnega 
računa, ob katerem mora Na- 
rodna banka Slovenije dati 
poročilo o izvajanju skupne 
emisijske, denarne in deviz- 
ne politike in skupnih teme- 
ljev kreditne politike kakor 
tudi kreditne politike SR 
Slovenije. Razen , poročanja 
Skupščini SR Slovenije in 
njenemu izvršnemu svetu za- 
gotavlja Narodna banka Slo- 
venije javnost svojega dela 
še z obveščanjem javnosti o 
pojavih in problemih s pod- 
ročja njene dejavnosti, z iz- 
dajanjem informacij in ne- 
posrednim obveščanjem za- 
interesiranih organov in or- 
ganizacij združenega dela. 

2. 

V poglavju o poslovanju 
Narodne banke Slovenije so 
obdelane naloge, ki se nana- 
šajo na uravnavanj® količine 
denarja v obtoku, vzdrževa- 
nje likvidnosti bančnega si- 
stema, devizno poslovanje, 
naloge za SR Slovenijo in 
druge družbeno-politične 
skupnosti, gotovinsko poslo- 
vanje, informativno-analitič- 
ne naloge ter druge naloge. 
Vodilo pri obdelavi določb o 
poslovanju Narodne banke 
Slovenije je bilo, da naj za- 
kon zajema vse naloge Na- 
rodne. banke Slovenije, tako 
tiste, ki jiih opravlja po iz- 
virni lastni pristojnosti, ka- 
kor tudi tiste, ki jih oprav- 
lja skupaj z drugimi narod- 
nimi bankami, pa tudi tiste, 
ki jdli opravlja v imenu Na- 
rodne banke Jugoslavije. Gle- 
de na pripombe, ki so bile 
izrečene v skupščinski raz- 
pravi o zasnovi zakona v 
primerjavi z zakonom o Na- 
rodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank repub- 
lik in narodnih banik avto- 
nomnih pokrajin je v pred- 
logu zakona opuščeno povze- 
manje nekaterih določb iz 
zveznega zaikona, ki so po- 
menile ponavljanje. Predlog 
zakona vsebuje tato le tiste 
določbe, ki so po našem 
mnenju potrebne za uresni- 
čevanje nalog Narodne ban- 
ke Slovenije v skladu z usta- 
vo in zakonom. 

Pri denarno-kreditnem po- 
slovanju so posebej oprede- 
ljene naloge Narodne banke 
Slovenije pri izvajanju kre- 
ditne politike republike v 
sklopu skupne emisijske po- 

litike, ki jo uresničuje Na- 
rodna banka Slovenije zlasti 
z usmerjanjem dela kratko- 
ročnega potenciala bank in 
drugih finančnih organizacij 
na območju SR Slovenije, 
dajanjem pobud za sklepanje 
in izvajanje samoupravnih 
sporazumov v zvezi s cilji in 
nalogami kreditne politike 
SR Slovenije, usmerjanjem 
sredstev iz inozemskih kre- 
ditov za namene, določene z 
republiškimi predpisi, ter z 
usmerjanjem prostih prora- 
čunskih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti v SR 
Sloveniji, ki so v depozitu i 
pri Narodni banki Slovenije. 

Na področju skupne emisij- 
ske in denarne politike ter 
skupnih osnov kreditne poli- 
tike Narodna banka Sloveni- 
je izvaja ukrepe Narodne 
banke Jugoslavije za urav- 
navanje koli'čime denarja v 
obtoku predvsem s tem, da 
kupuje prek bank prenosne 
kratkoročne vrednostne pa- 
pirje, ki so jih izdale orga- 
nizacije združenega dela s 
področja gospodarstva pri 
kupovanju in prodaji blaga 
ter opravljanju storitev v 
Jugoslaviji, za katere je dala 
aval banka in ki zapadejo v 
roku enega leta. Poleg tega 
daje bankam kraitkoročne 
kredite na podlagi prej na- 
vedenih vrednostnih papirjev, 
tujih vrednostnih papirjev, 
ki jih imajo organizacije 
združenega dela in na podla- 
gi določenih listin, ki izvira- 
jo iz blagovnodemaimih po- 
slov organizacij združenega 
dela. Navedene naloge so no- 
vote v dejavnosti Narodne 
banke Slovanijie, ki postavlja- 
jo emisijo denarja na nove 
temelje, to pa so blagovno- 
denarna razmerja med orga- 
nizacijami združenega dela. 

3. 

V okviru deviznega poslo- 
vanja Narodna banka Slove- 
nije za uresničevanje skupne 
devizne politike izvaja samo- 
stojno ali skupaj z drugimi 
organizacijami ukrepe na 
področju politike tečaja di- 
narja, plačilnega prometa s 
tujino, kreditnih odnosov s 
tujino, projekcije plačilno-bi- 
lančne pozicije in projekcije 
devizno-bilančne pozicije SR 
Slovenije v enotni projekciji 
plačilne bilance in devizne 
bilance Jugoslavije. S tem v 
zvezi registrira sklepanje 
kreditnih poslov s tujino, da- 
je bankam pooblastila za 
opravljanje poslov plačilnega 
prometa s tujino in kredit- 

nih poslov s tujtoo ter za 
opravljanje devizno-valutnih 
poslov v tujiini. 

Opredeljeno je tudi razmer- 
je Narodne banke Slovenije 
do drugih organov in orga- 
nizacij, ki so zadolženi za 
ekonomske odnose s tujino, 
zlasti pa s Samoupravno in- 
teresno skupnostjo SR Slo- 
venije za ekonomske odnose 
s tujino. Določbe o deviznem 
poslovanju so v predlogu za- 
kona usklajene s pripomba- 
mi v skupščinski razpravi, 
p«o katerih naj bi končno be- 
sedilo pomenilo sintezo obeh 
predlaganih možnih rešitev 
(osnovnega besedila ta va- 
riante). V skladu s pristo- 
pom k celotni zasnovi zako- 
na je tudi v tem poglavju 
opuščeno povzemanje po- 
drobnejših določb iz zvez- 
nih zakonov. 

4. 

V dejavnost Narodne ban- 
ke Slovenije spada tudi tre- 
zorsko poslovanje za območ- 
je SR Slovenije, ki obsega 
zlasti razdeljevanje, zbiranje 
in hrambo gotovine, valut in 
vredno tinic. 

Narodna banka Slovenije 
zagotavlja in obdeluje stati- 
stične podatke ter izdeluje in- 
formacije in analize, ki se 
nanašajo na denarnokredit- 
na gibanja ter na tokove, ki 
vplivajo na plačilno in de- 
vizno-bilančno pozicijo SR 
Slovenijo v enotni plačilni 
bilanci in devizni bilanci Ju- 
goslavije. 

Dejavnost Narodne banke 
Slovenije zajema tudi spre- 
jemanje v depozit proračun- 
skih sredstev družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, opravlja pa 
v imenu in za račun druž- 
beno-političnih skupnosti tu- 
di druge bančne posle, dolo- 
čene z zakonom. V predlogu 
zakona je predvideno, da bo 
vprašanje načina in rokov za 
prenos teh sredstev v depo- 
zit pri Narodni banki Slove- 
nije urejeno s posebnim ak- 
tom Skupščine SR Slovenije, 
zato tega ni treba predvide- 
ti v tem zakonu, kot je bilo 
omenjeno v razpravi v skup- 
ščinskem telesu. Glede na 
razpravo v zboru združenega 
dela smo mnenja, da mora 
v predlogu zakona ostati be- 
sedilo osnutka zakona, po 
katerem Narodna banka 
Slovenije »lahko daje ban- 
kam sredstva iz depozitov 
kot poseben kredit za krat- 
koročno kreditiranje organi- 
zacij združenega dela«, ker 
je vprašanje realizacije te 

možnosti odvisno od vsako- 
kratne kreditne politike re- 
publike. 

Posebna pooblastila narod- 
ne banke zajemajo kontrolo 
poslovanja bank ta drugih 
finančnih organizacij pri iz- 
vajanju ukrepov skupne emi- 
sijske, denarna in devizne po- 
litike ter skupnih osnov kre- 
ditne politike. Navedena po- 
sebna kontrolna pooblastila 
zajemajo tudi kontrolo de- 
viznega in zunanjetrgovinske- 
ga poslovanja organizacij 
združenega dela ta drugih 
družbeno-praivnih oseb. Pri 
tem ima narodna banka pri 
opravljanju omenjene kon- 
trole pravico vpogleda v po- 
slovne knjiiige in v drugo do- 
kumentacijo bank in drugih 
prej navedenih osefb, te pa 
so ji dolžne dostavljati tudi 
ustrezne podatke oziroma po- 
ročila. 

5. 

Organa Narodne banke 
Slovenije sta svet Narodne 
banke Slovenije in guverner. 
Tako guvernerja kot svet 
imenuje Skupščina SR Slo- 
venije. V skladu s pripom- 
bami ta mnenji v skupščin- 
ski razpravi je glade sestave 
sveta Narodne banke Slove- 
nije v predlogu zakona spre- 
jeta rešitev, po kateri člane 
sveta imenuje Skupščina SR 
Slovenije po delegatskem si- 
stemu. Svet sestavlja poleg 
guvernerja 14 delegatov, od 
katerih jiih imenuje 10 kot 
predstavnike združenega de- 
la na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije, 2 kot 
predstavnika družbenopolitič- 
nih skupnosti ta 2 izmed 
strokovnjakov z denarnega 
področja. V skladu z izraže- 
nimi pripombami je tudi 
mandat sveta določen na 2 
leti. Pristojnosti sveta so 
bistveno povečane in se ta- 
ko preobraža iz pretežno 
posvetovalnega v družbeni 
organ upravljanja. Na svet 
Narodne banke Slovenije so 
skladno z zakonom o zdru- 
ženem delu prenesene pristoj- 
nosti s področja odločanja o 
materialnem poslovanju Na- 
rodne banke Slovenije, ki ji'" 
je po dosedanji ureditvi ime- 
la delovna skupnost banke. 
V zakonu je predvideno, da 
ima Narodna banka Sloveni- 
je enega ali več viceguver- 
nerjev, ki jih vse imenuje 
Skupščina SR Slovenije, pri 
čemer enega določi za na- 
mestnika guvernerja. Guver- 
ner in viceguvemerji so ime- 
nujejo za 4 leta ta so lahko 
še enkrat imenovani. 
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V skupščinski razpravi iz- 
rečena miisel, da bi se za 
lažje opredeljevanje guver- 
nerja v svetu guvernerjev ob- 
likovalo posebno ožje telo v 
okviru sveta ali izven njega, 
ni bilo mogoče sprejeti, ker 
načelna stališča sveta Narod- 
ne banke Slovenije po našem 
mnenju zadoščajo guverner- 
ju, da se bo lahko opredelil 
pri glasovanju v svetu gu- 
vernerjev. Sprejetje navede- 
nega predloga bi pomenilo 
okrnitev pristojnosti sveta 
Narodne banke Slovenije pri 
uresničevanju njegovih ustav- 
nih in zakonskih funkcij. Si- 
cer pa je guverner po zako- 
nu odgovoren za sivojie delo 
Skupščini SR Slovenije in s 
tem tudi za svoje opredelje- 
vanje v svetu guvernerjev. 

6. 

Naloge Narodne bainike Slo- 
venije opravljajo delavci v 
njeni delovni skupnosti. Med- 
sebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti ter druga 
razmerja med Narodno ban- 
ko Slovenije in delovno skup- 
nostjo ureja samoupravni 
sporazum, sklenjen med nji- 
ma. Delavci delovne skupno- 
sti uresničujejo svoje samo- 
upravne pravice na podiročju 
osebne in skupne porabe v 
mejah sredstev, ki se po sa- 
moupravnem sporazumu med 
Narodno banko Slovenije in 
delovno skupnostjo določijo 
za delo delovne skupnosti. 
Pri tem se primerno nače- 
lom svobodne menjave dela 
upošteva obseg sredstev, ki 
je odvisen od prispevka k 
uspehu pri poslovanju in za- 
dovoljevanju potreb ter in- 
teresov Narodne banke Slo- 
venije, za katero delovna 
skupnost opravlja dela. 

Pri prihodkih in skladih so 
upoštevane ustrezne rešitve 
iz zakona o združenem delu, 
zato je predvideno, da o 
sredstvih za poslovanje Na- 
rodne banke Slovenije odloča 
sivet Narodne barake Sloveni- 
je. Narodna banka Slovenije 
je pri pridobivanju prihod- 
kov vezana na rešitve, dolo- 
čene v zakonu o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju na- 
rodnih barak republik in nar 
rodnih bank avtonomnih po- 
krajin. Viri prihodkov so: 

— obresti na dane kredite; 
— povračila za odstopljena 

sredstva organizacijam zdru- 
ženega dela v trajno upora- 
bo; 

— prihodki po tarifah za 
storitve; 

— prihodki, ki jih doseže 
pri nakupu in prodaji vred- 
nostnih papirjev, in 

— drugi prihodki, ki jih 
doseže s svojom poslovanjem. 

Iz navedenih prihodkov 
mora Narodna baraka Slove- 
nije poravnati obresti na 
prejete kredite, depozite in 
vrednostne papirje, tisti del 
obresti in povračil za odstop- 
ljena sredstva organizacijam 
združenega dela, ki pripada 
Narodni banki Jugoslavije, 
kakor tudi stroške deviznega, 
gotovinskega, materialnega in 
drugega poslovanja. Poleg te- 
ga mora zagotoviti sredstva 
za posebni rezervni sklad, za 
sklad osnovnih sredstev in za 
delovno skupnost. 

V skladu z mnenji v skup- 
ščinski razpravi je v predlo- 
gu zakona sprejeta rešitev, 
da posebno tarifo Narodne 
banke Slovenije za storitve 
družbeno-političmim skupno- 
stim sprejema svet Narodne 

V SR Sloveniji se plačuje- 
jo upravne takse po zakonu 
in taksni tarifi upravnih taks 
iz leta 1972 (Uradni list SRS, 
št. 7-77/72). Da se zagotovijo 
realni dohodki družbenopoli- 
tičnim skupnostim od uprav- 
nih taks, se je pristopilo k 
valorizaciji — povišanju takš- 
nih zneskov. Na strokovni 
ravni je bilo med republi- 
kami dogovorjeno, da se po- 
višanje upravnih taks izvede 
tako, da bi zvišanje znašalo 
100% na sedanjo višino uprav- 
nih taks. 

V skladu z navedenim je 
določena nova višina uprav- 
nih taiks v predlagani taksni 
tarifi. 

Ker so bile v tem času pre- 
nesene nekatere pristojnosti 
predvsem s področja notra- 
njih zadev (sprejemanje in 
odpust iz državljanstva) iz 
zvezne v republiško pristoj- 
nost, je bilo v tej zvazj treba 
dopolniti republiško taksno 
tarifo s novimi taksnimi pred- 
meti. Po dogovoru med re- 
publiškimi sekretariati za no- 
tranje zadeve se je za vse 
taikse, ki se plačujejo pred 
organi za notranje zadeve 

banke Slovenije, potrjuje pa 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Presežek navedenih prihod- 
kov nad izdatki Narodne 
banke Slovenije (ki izvira 
predvsem iz obresti na dane 
kredite in povračil za od- 
stopljena sredstva organiza- 
cijam združenega dela v 
trajno uporabo), ugotovljen 
z zaključnim računom Na- 
rodne banke Slovenije, je del 
dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela, ki jim 
ga Narodna baraka Slovenije 
po potrditvi zaključnega ra- 
čuna vrne prek temeljnih 
bank. Merila za vračilo teh 
sredstev organizacijam zdru- 
ženega dela bodo določena 
v okviru vsakoletne denamo- 
kreditne politike. 

7. 

Za izvedbo tega zakona ni- 
so potrebna posebna sred- 
stva iz republiškega prora- 
čuna. 

(pote liste, državljanstvo, gi- 
banje na meji itd.), sprejela 
enotno dogovorjena vprašanja 
upravnih taks. 

Določene vsebinske spre- 
membe so bile izvedene tudi 

Z zveznim zakonom o ob- 
davčenju proizvodov in stori- 
tev v prometu in pravilnikom 
za izvajanje tega zakona so 
bile uvedene nekatere spre- 

na področju geodetskih taks, 
in to iz razloga, ker so od 
uveljavitve sedanjega zakona 
o upravnih taksah v letu 1972 
do danes nastale temeljite 
spremembe v sistemu poslova- 
nja geodetske siužbe. 

V letu 1974 so bili namreč 
sprejeti zakon o zemljiškem 
katastru, zakon o temeljni 
geodetski izmeri in zakon o 
katastru komunalnih naprav, 
v letu 1976 pa zakon o geo- 
detski službi. Vsi štirje nave- 
deni zakoni in ustrezni pod- 
zakonski predpisi so vnesli 
vsebinske spremembe o po- 
slovanju geodeitske službe, ka- 
kor tudi v terminologiji za 
posamezna njena opravila. 
Vse navedeno pa močno vpli- 
va na sistem zaračunavanja 
upravnih taks in stroškov. 

V zvezi z valorizacijo višine 
taks v taksni tarifi je bilo po- 
trebno tudi v samem zakonu 
o upravnih taksah valorizirati 
nekatere zneske. Tako je bilo 
treba na novo določiti premo- 
ženjski cenzus glede oprostit- 
ve plačevajna upravnih taks 
(1. člen) in pa znesek taikse, 
od katerega dalje se v prime- 
ru preplačila vračajo takse 
po uradni dolžnosti (2. člen). 
Na dvojni znesek je bilo tre- 
ba zvišati tudi mejni znesek, 
od katerega se takse plačuje- 
jo v taksnih kolkih oziroma 
če taksa presega ta znesek v 
gotovini (3. člein). Zaradi us- 
kladitve z drugimi republika- 
mi in avtonomnima pokraji- 
nama je bilo treba na novo 
določiti tudi proviaijo, ki pri- 
pada prodajalcu upravnih 
kolkov (4. člen). 

membe in dopolnitve, ki na- 
rekujejo tudi spremembo ozi- 
roma dopolnitev republiškega 
zakona. 

Predvsem gre za spremera- 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah (ESA-917) 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o posebnem re- 
publiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od 
plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem obča- 
ni in zasebne pravne ose- 
be obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev (ESA-976) 
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bo davčnih osnov in davčnih 
stopenj temeljnega davka od 
prometa določenih alkohol- 
nih pijač, ko je bil opuščen 
sistem obdavčenja v znesku 
od merske enote — litra in je 
bil v celoti uporabljen sistem 
obdavčenja v odstotku od 
vrednosti. Zvezni zakon v 18. 
členu izrecno določa, da se v 
primerih, ko se plačuje te- 
meljni davek, obvezno od ti- 
stih osnov obračunava tudi 
posebni prometni davek. Le 
v primerih, če se od posa- 
meznih pijač temeljni davek 
ne plačuje, pa se sistem dav- 
čnih osnov posebnega davka 
prosto oblikuje. 

Opisani situaciji je torej 
potrebno prilagoditi obraču- 
navanje posebnega prometne- 
ga davka. 

Vzporedno s tem predlaga- 
mo tudi nekatere spremembe 
oziroma dopolnitve, ki so 
prav tako posledica usklaje- 
vanja z zveznim zakonom in 
pravilnikom oziroma to nare. 
kujejo spremembe drugih 
predpisov (zakon o davkih 
občanov), ter podaljšanje ro- 
ka za priznavanje davčne op- 
rostitve občanom iz območja 
zahodne Slovenije, ki ga je v 
maju 1976 prizadel potres. 

K posameznim členom po- 
jasnjujemo naslednje: 

K 1. členu: 

S predlagano spremembo 
prvega odstavka 3. člena za- 
kona se določbe o oprostitvah 
usklajujejo z zveznim zako- 
nom, in to: 

— oprostitev za gramofon- 
ske plošče, magnetofonske 
trakove in drugo ni več ome- 
jena le na prosvetne in kul- 
turne zavode ter organizacije 
kot kupce, temveč je promet 
teh proizvodov oproščen na- 
sploh, če so izpolnjeni pogoji 
za oprostitev temeljnega pro- 
metnega davka. Ob dejstvu, 
da pogoje za oprostitev davka 
uveljavlja že založnik oziro- 
ma uvoznik pri znanj pristoj- 
nem republiškem organu, kot 
talrn pa gredo proizvodi v 
promet po vsej SFRJ, je ne 
glede na ureditev v posamez- 
ni republiki ta ureditev že 
sedaj tako delovala; 

— potreba po izrecnem na- 
vajanju oprostitve za kmetij- 
sko opremo odpade, ker je to 
vprašanje sedaj v celoti ureje- 
no z zveznim zakonom in pra- 
vilnikom; 

— glede na to, da je federa- 
cija v letošnjem letu črtala 
oprostitev temeljnega promet- 
nega davka za glasbila, se 

predlaga še črtanje tozadevne 
oprostitve v republiškem za- 
konu; še nadalje pa velja op. 
rostiitev vseh vrst prometnega 
davka za glasbila, ki jih na- 
bavljajo družbene pravne ose- 
be. 

K 2. členu: 
Sprememba se nanaša le na 

spremenjeno citacijo člena iz 
zakona o davkih občanov. 

K 3. členu: 
Sankcije za zavezance, ki 

ne vložijo ali prepozno vložijo 
davčno napoved, so usklajene 
s sankcijami za prekrške za- 
radi nevloženih davčnih napo- 
vedi iz zakona o davkih obča- 
nov glede na to, da zavezanci 
obe napovedi predlagajo isto- 
časno. 

K 4. členu: 
Gre za spremembo citacije 

člena iz zakona o davkih ob- 
čanov, predlagani nov četrti 
odstavek pa naj bi odpravil 
določene nejasnosti ,v praksi. 

K 5. členu: 
Predlaga se podaljšanje ro- 

ka za priznavanje oprostitve 
plačila posebnega republiške- 
ga prometnega davka ob na- 
bavi določenega gradbenega 
materiala in opreme za obča- 
ne iz območja zahodne Slove- 
nije, ki ga je v maju 1976 
prizadel potres, in to do 30. 
septembra 1978 glede na to, 
da je do tega datuma podalj- 
šan tudi rok za koriščenje 
kreditov v zvezi z obnovo. 

K 6. členu: 
Spremembe predstavljajo le 

uskladitev z zveznimi predpi- 
si glede na to, da so bile te 
zadeve v pravilniku opuščene 
in jih je bilo glede posebnega 
davka treba vnesti v republi- 
ški zakon. S tem se režim ob- 
davčitve ne spreminja. 

K 7. členu: 
Kot že v uvodu navedeno, 

se po predlogu davčne osno- 
ve usklajujejo z davčnimi os- 
novami temeljnega prometne- 
ga davka, ki se že od febru- 
arja 1977 plačuje le v odstot- 
ku od vrednosti in v nobe- 
nem primeru več od merske 
enote. Zaradi uskladitve z zve- 
zno tarifo je v celoti menjana 
razvrstitev pijač, ne glede na 
to, da se za naravno vino, 
peneče vino, pivo, naravno 
žganje in vinjak zadržuje ne- 
spremenjen sistem davčnih 
osnov in tudi nespremenjene 
davčne stopnje. 

Predlagana spremenjena ta- 

rifa posebnega republiškega 
davka od alkoholnih pijač je 
po višini v bistvu enaka se- 
danji, kar velja tudi v postav- 
kah, kjer je bilo treba zne- 
sek za liter prevesti v odsto- 
tek, z izjemo določenih alko- 
holnih pijač, kjer bi že ob 
stopnji 5 % zagotovili približ- 
no enak priliv davka kot z 
dosedanjimi zneski od litra, 
pa vendar predlagamo 10 % 
glede na to, da stopnja davka 
za te pijače ne bi bila nižja 
od stopnje za pijače iz pre- 
težno domačih surovin, ki so 
obdavčeni z 10 °/o. 

Spremembe v sistemu ob- 
računavanja posebnega repu- 
bliškega prometnega davka 
imajo za posledico tudi spre- 

V zakonu o financiranju 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 39-461/ 
74) so določeni viri in vrste 
dohodkov posameznih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Pri opredeljevanju pripad- 
nosti dohodkov ia posameznih 
virov je zakon v največji mo- 
žni meri izhajal iz dogovorje- 
nega načela, da se posamez- 
ni viri praviloma ne delijo 
med republiko in občine. V 
skladu s tem načelom in gle- 
de na uvedbo davkov iz do- 
dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela kot re- 
publiškega dohodka je bil da- 
vek iz delovnega raamerja de- 
lavcev v navedenem zakonu 
opredeljen kot občinski vir, 
medtem ko je bil kot repub- 
liški vir zadržan le davek iz 
osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji, ki se kot 
kompenzacijski davek plaču- 
je le od določenih prejemkov 
delavcev (upokojenci, nadur- 
no delo in podobno). 

Čeprav je davek iz osebnega 
dohodka delavcev v navede- 
nem zakonu opredeljen kot 
občinski dohodek, ga občine 
v SR Sloveniji po posetaem 
dogovoru v letih 1975, 1976 in 
1977 niso uvedle. 

Tako se iz osebnega dohod- 
ka delavcev v SR Sloveniji 
združujejo le sredstva za fi- 

membe v sistemu obračuna- 
vanja posebnega občinskega 
davka. Da bi olajšali delo 
davčnih zavezancev, ki mora- 
jo ob vsakokratni spremem- 
bi izvršiti popis proizvodov, 
naj bi vse te spremembe uve. 
ljavili s 1. 1. 1978, tako da 
bi bil letni inventurni popis 
uporabljen tudi za novi ob- 
račun posebnega republiškega 
in posebnega občinskega dav- 
ka, z istim datumom pa bo- 
do ustrezno spremenjene tudi 
poslovne knjige za zasebne 
gostince. 

Ker ob obravnavi osnutka 
tega zakona v skupščinskih 
telesih ni bilo pripomb, pred. 
lagamo zakonski tekst v ena- 
kem besedilu kot osnutek. 

(ESA-999) 

nanciranje skupne porabe 
(prispevki), medtem ko se v 
drugih republikah in pokraji- 
nah plačuje iz osebnega do- 
hodka poleg prispevka tudi 
še daveik iz osebnega dohod- 
ka. 

Iz bilančne situacije SR Slo- 
venije, prikazane v predlogu 
izhodišč za republiški pro- 
račun za leto 1978, izhaja, da 
čakajo SR Slovenijo v letu 
1978 velike finančne obvezno- 
sti. Poleg rednih proračun- 
skih nalog bo treba republiš- 
kemu proračunu za leto 1378 
zagotoviti sredstva še za izpol- 
nitev neporavnanih obvezno- 
sti do zveznega proračuna za 
1977 ter sredstva za nove na- 
loge, ki jih republika prevze- 
ma v letu 1978, to so zlasti 
obveznosti za kompenzacije, 
premije in regrese v kmetij- 
stvu, obveznosti za izvajanje 
dogovora o enotnih priznaval- 
ninah borcem in kmetom 
borcem, obveznosti do skla- 
da solidarnosti a državami v 
razvoju in neuvrščenimi dr- 
žavami in podobno. 

Za navedene obveznosti v 
letu 1978 po mnenju predlaga- 
telja ni mogoče zagotoviti 
sredstev v okviru dosedanjih 
virov republiških dohodkov, 
ker so preobsežne. Ugotavlja- 
mo, da celotni preliv iz te- 
meljnega prometnega davka 
ne zadošča za pokrivanje te- 

Predlog zakona o spre- 
membi zakona o financi- 
ranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitič- 
nih skupnostih 
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lin izvajanje dogovora o pri- z državami v razvoju to ne» 
spevkih m Sklad solidarnosti uvrščenimi državami. 

Navedene obveznosti v proračunu SR Slovenije za leto 1978 
znašajo po grobih ocenah 
kompenzacije, premije in regresi v kmetijstvu. 358 milijonov 
odplačilo kredita, ki naj bi ga najeli za 
pokritje obveznosti do federacije za leto 
1977, plačljivega v treh letih . , 274 milijonov 
priznavalnine borcem in kmetom borcem , , , 70 milijonov 

702 milijona 

kočih obveznosti republike in 
naslova kotizacije za zvezni 
proračun. Posebni republiški 
prometni davek še doslej po- 
membno presega raven, do- 
govorjeno med republikami 
in pokrajinama, zato ga ne bi 
bilo primemo povečati. Prav 
tako pa smo mnenja, da tudi 
davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela ni 
mogoče povečati za tak obseg, 
saj bi se s tem obremenitev 
združenega dela iz tega naslo- 
va bistveno povečala, s čimer 
bi bila reproduktivna spo- 
sobnost gospodarstva še bolj 
okrnjena. Zato smo se pri is- 
kanju novih možnosti virov 
za porivanje navedenih obve- 
znosti opredelili za davek iz 
osebnega dohodka delavcev, 
ki je v obstoječem zakonu o 
davkih občanov institucional- 
no že urejen in ki je po na- 
ših informacijah uveden tudi 
v drugih repulblikah in pokra- 
jinah. Višina nove obveznosti 
in potrebe, zaradi katerih se 
uvaja, so podobneje prikaza- 

ne v posebnem zakonu o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks in v zako- 
nu o republiškem proračunu 
za leto 1978. 

Da bi se navedeni predlog o 
uvedbi novega republiškega 
davčnega vira lahko uvelja- 
vil, je treba dopolniti obsto- 
ječa zakon o financiranju splo- 
šna družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih v 
tem smislu, da se kot vir do- 
hodka, ki pripada republiki, 
izrecno opredeli davek iz 
osebnega dohodka delavcev 
(poleg že obstoječega davka 
iz osebnega dohodka delavcev 
po posebni stopnji). 

Glede na to, da je treba 
predloženi zakon uveljaviti 
hkrati z zakonom o republiš- 
kem proračunu za leto 1978, 
ki med dohodki republike že 
upošteva ta vir sredstev in ki 
bo sprejet do konca tega leta, 
predlagamo, da se predloženi 
zakon obravnava po hitrem 
postopku in uveljavi s 1. ja- 
nuarjem 1978. 

Ocenjujemo, da bi priliv 
novo uvedenega davka iz 
osebnega dohodka delavcev 
v višini 1% v letu 1978 znašal 
ca 702,7 milijona dinarjev. 
Ocena izhaja iz izračuna oseb- 
nih dohodkov delavcev, Id 
prebivajo na območju SR Slo- 
venije za prvo polletje 1977, 
ocene gibanja teh dohodkov 
do konca leta 1977 in predvi- 
denega nominalnega porasta 
teh dohodkov v letu 1978 v vi- 
šini 18%. 

Hkrati s tem, ko se davek 
te osebnega dohodka uivaja 
kot nov vir repulbliškiih do- 

hodkov, je predvidevati, da 
bodo ta davek uvedle v vi. 
šini 0,5% kot svoj vir tudi 
občinske skupščine za porav« 
navo njihovih z ustavo, zako« 
ni in družbenimi dogovori 
sprejetih obveznosti. S terrj 
pa bi se skrčilo tudi štendlnd 
občin, ki prejemajo dopolnil* 
na sredstva iz republiškega 
proračuna, in v večji meri pri« 
šla do izraza odgovornost ob« 
čin, da ob ustrezni reaJUzaek 
ji lastne daivčne politike žago« 
tovijo tudi sredstva za realk 
zaoijo nalog, ki se financira« 
jo iz občinskih proračunom 

Predlog zakona o spre- 
membi in dopolnitvi za- 
kona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov 
in taks (ESA-1000) 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembah zakona o 
davkih občanov z osnut- 
kom zakona (ESA-1001) 

S spremembo zakona o fi- 
nanciranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih, ki je predložen v 
razpravo hkrati s tem zako- 
nom, je kot nov republiški do- 
hodek opredeljen davek iz 
osebnega dohodka delavcev. 
Ta davek je po dosedanjem 
zakonu opredeljen le kot ob- 
činski vir, medtem ko je kot 
republiški dohodek predviden 
le davek iz osebnega dohodka 
delavcev po posebni stopnji 
(upokojenci, nadurno delo in 
podobno). 

V razpravah o pripravi re- 
publiškega proračuna za leto 
1978 je bilo sprejeto stališče, 
da se za pokrivanje določe- 
nih obveznosti republike v le- 
tu 1978 uvede nov vir dohod- 
kov, to je daivek iz osebnega 
dohodka delavcev. Takšno sta- 
lišče narekuje okoliščina, da 
obstoječih virov ni možno po- 
večati v obsegu, ki bi zago- 
tovil pokritje novih obvezno- 
sti. Prt tem poudarjamo, da 

temeljni prometni davek na 
zadošča za pokrivanje teko- 
čih obveznosti za financira- 
nje federacije, da posebnega 
republiškega prometnega dav- 
ka ni mogoče še nadalje po- 
večevati, zaradi omejitev iz 
medrepubliškega dogovora 
(že dosedanja stopnja po- 
membneje presega dogovor- 
jene okvire) in da davka iz 
dohodka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la ne bi bilo mogoče povečati 
v obsegu, ki bi zagotovil po- 
krivanje novih obveznosti. 

Takšen postopek predlaga- 
mo zato, ker je med obvez- 
nostmi republike, ki nareku- 
jejo uvedbo novega davčnega 
vira, treba v prvi vrsti ome- 
niti že zapadle in neporavna- 
ne obveznosti do federacije za 
leto 1977 ter nove naloge, ki 
jih republika prevzema v le- 
tu 1978, te pa so: kompenza- 
cije, premije in regresi v 
kmetijstvu, izvajanje dogovo- 
ra o enotnih priznavalninah 
borcem in kmetom borcem 

Po veljavni ureditvi (73. 
člen zakona o dohodkih ob- 
čanov) plačujejo davek po 
dejanskem dohodku zavezan- 
ci, katerih celotan dohodek 
po odbitku stroškov presega 
25.000 din in zavezanci, za 
katere nj v zakonu ali občin- 
skem odloku določeno, da 
plačujejo davek v pavšalnem 
znesku. Zavezanci, katerih ce- 
lotni dohodek po odbitku 
stroškov ne presega 25.000 di- 
narjev, plačujejo ta davek v 
pavšalnem letnem znesku pod 

Po načelih davčne zakonoda- 
je se višina davkov ugotav- 
lja po predpisih o osnovah in 
stopnjah, ki so veljali na dan 
1. januarja tistega leta, za ka- 
tero se obveznost ugotavlja. 

dodatnim pogojem, da pa nfl 
zaposlujejo delovne sile. 

Po predloženem predlogu 
se znesek 25.000 dinarjev zvi- 
ša na 50.000 dinarjev in kot 
tak uporabi za uvrstitev zave- 
zancev v sistem obdavčenja 
po dejanskem dohodku, kot 
za obvezno vodenje poslovnih 
knjig. 

Ocenjujemo, da bi novi cen- 
zus zajemal sorazmerno pri. 
bližno isti krog zavezancev 
kot v letu 1972. 

Izjemo od tega načela lah- 
ko določa le zakon. 

V teku je izračunavanje no- 
vega katastrskega dohodka 
zemljišč, ki bo služil kot pod- 
laga za odmero davka iz km®- 

Predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov 
za leto 1978 (ESA-1002) 
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tijstva za leto 1978. Na pod- 
lagi novo ugotovljene visine 
katastrskega dohodka bo še- 
le možno oblikovati davčni 
Instrumentarij za leto 1978, 
in to tako glede odmere dav- 
ka iz kmetijstva, kot tudi ne- 
katerih drugih davčnih vrst. 
Po preteku leta bo na osnovi 
podatkov o gibanju osebnih 
dohodkov tudi šele možno iz- 
oblikovati instrumentarij dav- 

ka iz skupnega dohodka ob- 
čanov za leto 1978. 

V priprava je dogovor ob- 
čin o usklajevanju davčne po- 
litike za leto 1978, ki bo pred- 
vidoma vključeval določene 
rešitve, ki odstopajo od ve- 
ljavne ureditve v občinah. 

Vse navedeno narekuje po- 
trebo, da se rok za sprejema- 
nje davčnih predpisov podalj- 
ša do 31. marca 1978. 

Predlog odloka o določi- 
tvi in razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe 
republiških organov in 
organizacij, družbenopo- 
litičnih organizacij in ož- 
jih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji 
za leto 1978 (ESA 1006) 

Na podlagi 73. člena zakona 
c deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino (Urad- 
ni list SFRJ, št. 15/77) in 48. 
Člena zakona o Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino (Uradni list SRS, št. 
16/77) določa in razporeja ob- 
seg deviz za leto 1978 za pot- 
rebe republiških organov in or- 
ganizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbeno- 
političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji Skupščina SR Slovenije. 
Na osnovi predlaganega odlo- 
ka o določitvi in razdelitvi de- 
viz za potrebe republike se 
določa znesek v višina 283,5 
mio deviznih dinarjev, ki se 
deli v razmerju 90%, na devi- 
ze, ki imajo pomen za ohra- 
nitev likvidnosti v mednarod- 
nih plačilih, to je 255,1 mio 
deviznih dinarjev in 10% na 
konvertibilne valute, to je 
28,4 mio devizaiih dinarjev. 

Ob določitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe repub- 
like v letu 1978 je bilo izho- 
dišče predvsem to, da je tre- 
ba tudi v naslednjem letu ena- 
ko kot v letu 1977 nadaljeva- 
ti z izvajanjem politike var- 
čevanja deviznih sredstev na 
vseh področjih devizne pora- 
be. Nadalje smo si prizade- 
vali, da bi bile v mejah pred- 
lagane devizne kvote krite le 
neizogibne in nujne potrebe in 
da bi na ta način zasnovana 
devizna poraba v določeni me- 
ti tudi prispevala k uresniče- 

vanju ciljev politike stabiliza- 
cije devizne bilance v nasled- 
njem letu. 

Na določitev obsega deviz 
za potrebe republike v letu 
1978, ki je v primerjavi z le- 
tom 1977 manjši, je vplival tu- 
di prenos deviz za samouprav- 
ne interesne skupnosti in dru- 
ge organizacije v skladu s 37. 
členom zakona o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih 
s tujino (Uradni list SFRJ, št. 
15/77) in 5. členom zsaikona o 
Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino (Uradni 
list list SRS, št. 16/77) na sa- 
moupravno interesno skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

Iz sredstev, ki so bila v le- 
tu 1977 dodeljena SR Sloveni- 
ji na podlagi odloka o določit- 
vi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 
1977 (Uradni list SFRJ, št. 58/ 
76) v višini 423 mio deviznih 
dinarjev; so prenesena na Sa- 
moupravno interesno skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino sredstva 
v višini 242,5 mio deviznih di- 
narjev ali 57,3% za naslednje 
nosilce deviznih sredstev: 

1. Samoupravne interesne 
skupnosti 

— Zdravstvena skupnost SR 
Slovenije 

— Kulturna skupnost SR 
Slovenije 

— Izobraževalna skupnost 
Slovenije 

— Raziskovalna skupnost 
SR Slovenije 

— Telesnokultuma skupnost 
SR Slovenije 

— Republiška skupnost za 
ceste 

— Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije 

2. Druge organizacije 
— Slovenska akademija zna- 

nosti in umetnosti 
— Radio — televizija 

• — Delo 
— ljubljanski dnevnik 
— Mariborski tisk 
— Večer, Mairibor 
— Patentna pisarna 
— Univeraa v Ljubljani 
— Univerza v Mariboru 
— Gospodarska zbornica 

Slovenije 
— Zadružna zveza SR Slo- 

venija 
— Gasilska zveza SR Slove- 

nija 

3. Republiški organi 
— Priznavalnine borcem 

NOV in vojaškim invalidom 
Pri določitvi višine deviznih 

sredstev za leto 1978 smo na- 
dalje upoštevali tudi nasled- 
nje: 

— resolucijsko povečanje za 
8% v globalu 

— vključitev novih nosilcev 
devianih sredstev v skupni vi- 
šini 33,4 mio deviznih dinar- 
jev 

— ustavne obveznosti re- 
publike v višini 115,8 mio de- 
viznih dinarjev. 

Tako določena devizna sred- 
stva v skupni višini 283, 5 mio 
deviznih dinarjev se uporab- 
ljajo v okviru konvertibilnih 
in nekonvertibilnih valut za 
blagovna in neblagovna pla- 
čila. V okviru konvertibilne 
valute se neblagovna devizna 
sredstva uporabljajo za plači- 
la stroškov potovanj, za pla- 
čila članarin in kotizacij in aa 
druga neblagovna plačila na- 
kupa repromateriala. 

Zahtevke v okviru blagovnih 
in neblagovnih plačil v nekon- 
vertibilnih valutah v višini 1,0 
mio deviznih dinarjev smo po- 
krili v celoti, preostanek sred- 
stev v višini 27,4 mio deviznih 
dinarjev v nekonvertibilnih va- 
lutah pa prerazporedili v re- 
publiško rezervo za kritje pre- 
malo predvidenih izdatkov. 

V okviru blagovnih in ne- 
blagovnih deviz v konvertibil- 
nih valutah so zahtevki nosil- 
cev deviznega plana v primer- 
javi z letom 1977 večji za bla- 
govne devize za 89,9% in za 

neblagovne devize za 54,9%. 
Glede na razpoložljiva devizna 
sredstva pa jim je bilo mogo- 
če zagotoviti v skladu s pred- 
logom resolucije o politiki iz- 
vajanja srednjeročnega druž- 
benega plana za obdobje od 
1976 do 1980 v letu 1978 le 8% 
povečanje v globalu. Od tega 
je za blagovne devize zagotov- 
ljeno povečanje 8,6% in za 
neblagovne devizie 3,8%. 

V predlog deviznega plana 
za leto 1978 se na novo vklju- 
čujejo naslednje obveznosti: 

— nabava računalnika z op- 
remo Zavoda SI Slovenije za 
statistiko v skladu s sprejetim 
odlokom o financiranju prog- 
rama nabave računalnika z 
opremo za Zavod SR Sloveni- 
je za statistiko, ki ga je spre- 
jela Skupščina SR Slovenije 
dne 16. 11. 1977 v višini mio 
deviznih dinarjev 17,5 

— nabava opreme Republiš- 
kega sekretariata za ljudsko 
obrambo v višini mio deviznih 
dinarjev 9,8 

— nabava opreme in mate- 
riala Republiškega štaba za 
teritorialno obrambo v višini 
mio dev. dinarjev 6,0 

Poleg tega SR Slovani j a vsa- 
ko leto zagotavlja v ctaniru ne- 
blagovnih deviz tudi devizna 
sredstva v konvertibilna valu- 
ti za pokritje ustavnih obvez- 
nosti republike. V letu 1977 
so bila za ta namen zagotov- 
ljena sredstva v višini 83 mio 
deviznih dinarjev, od tega je 
bilo z odlokom o razdelitvi de- 
viz zagotovljenih 33 mio deviz- 
nih dinarjev, preostalih 50 pa 
Je pokrila federacija iz sreds- 
tev devizne rezerve. V letu 
1978 je za ta namen potrebno 
zagotoviti 115,8 mio deviznih 
dinarjev, kar predstavlja 39,5 
odstotkov povečanje v primer- 
javi z rapoiložljivimi sredstvi 
za ta namen v letu 1977. 

Z vključitvijo navedenih no- 
vih obveznosti ter z zagotovit- 
vijo celotnega zneska za ustav- 
ne obveznosti SR Slovenije v 
skiupni višini 149,2 mio deviz- 
nih dinarjev znaša povečanje 
v primerjavi z rapoložljiviimi 
sredstvi za potrebe republike 
za leto 1977 (po izključitvi pre- 
nesenih obveznosti za Samo- 
upravno interesno skupnost 
SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino v višini 242,5 
mio deviznih dinarjev) 36,3%. 

V skladu z resolucijo o iz- 
vajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1976 — 1980 v letu 1978, ki 
predvideva, da bo SR Slovesni- 
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ja urejala področje informacij- 
skih sistemov, temelječih na 
registrih in evidencah, bi bilo 
potrebno te zahtevke reševati 
s samoupravnimi sporazumi 
v okviru dejavnosti samoup- 
ravnih interesnih skupnosti. 

Od skupnega zneska deviz 
se Izločil v republiško devizno 
rezervo za kritje premalo 
predvidenih izdatkov republi- 
ke 7 mio dinarjev v konverti- 
bilnih valutah in 23,3 mio di- 
narjev v nekonvertibilnih va- 

lutah. Konvertibilna devizna 
sredstva republiške devizne 
rezerve so v predlogu devizne- 
ga plana sa leto 1978 manjše 
za 45% v primerjavi z letom 
1977 predvsem iz razloga, da 
smo v skladu s prenosom sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih 
dejavnosti in ostalih nosilcev 
deviznega plana na Samou- 
pravno interesno skupnost SR 
Slovenije za ekonomske odno- 
se s tujino sorazmerno temu 

znižali tudi sredstva republiš- 
ke devizne rezerve. 

O uporabi sredstev repub- 
liške deviane rezerve in pre- 
nosih med posameznimi name- 
ni med neblagovnimi in bla- 
govnimi devizami v konverti- 
bilnih valutah odloča repub- 
lišiki sekretariat za pravosod- 
je, organizacijo uprave in pro- 
račun za zneske do 5.000 devi- 
znih dinarjev in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za 
zneske nad 5.000 devianih di- 

narjev. Za prenose med posa- 
meznimi nameni v okviru ne- 
blagovnih in blagovnih deviz 
v konvertibilnih valutah je 
pristojen Republiški sekreta- 
riat za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun. 

V soglasju s posameznimi 
nosilci deviznih sedstev Re- 
publiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun med letom neporab- 
ljena sredstva prenese v re- 
publiško devizno rezervo. 

Nova revija 

OBVEŠČANJE IN ODLOČANJE 

Svet udeležencev republiškega informacijsko-dokumen- 
tacijskega centra, ki ga sestavljajo delegati skupščine SR Slo- 
venije in njenega izvršnega sveta, družbenopolitičnih organi- 
zacij, Gospodarske zbornice SRS in samoupravnih interesnih 
skupnosti, se je v dogovoru z DDU UNIVERZUM — Centrom 
za samoupravno normativno dejavnost odločil z novim letom 
1978 skupno izdajati revijo z naslovom OBVEŠČANJE IN 
ODLOČANJE. Revija bo namenjena vprašanjem, informira- 
nja v samoupravnem delegatskem sistemu. 

Revija bo skušala povezati vse, ki se v naši družbi ukvar- 
jajo z družbenim sistemom informiranja in njegovim prila- 
gajanjem novim družbenim in ekonomskim odnosom. Zato je 
v prvi vrsti namenjena organizatorjem obveščanja in ured- 
nikom v združenem delu, snovalcem obveščanja v krajevnih 
skupnostih, delavcem, katerih naloga je skrbeti za informa- 
cijsko-komunikacijsko in dokumentacijsko dejavnost na ravni 
občin in republike. 

Revija bo zlasti obravnavala 
— vprašanja, ki zadevajo družbeni sistem obveščanja v 

celoti, pa tudi njegove posamezne dele, med katere uvrščamo 
posebno sredstva javnega obveščanja (vključno z delegatskimi 
glasili in glasili organizacij združenega dela) statistiko, 
IN DOK dejavnost v delegatskem sistemu itd., 

— probleme izobraževanja potrebnih kadrov in vprašanja 
posodabljanja sistema oziroma njegovih posameznih elemen- 
tov. Tako izobraževanje kot tudi tehnologija sta pomembni 
sredstvi za uspešno uresničevanje informacijsko-komunikacij- 
ske kot tudi dokumentacijske dejavnosti v naši samoupravni 
družbi; 

— vprašanja poglabljanja samoupravnih odnosov na tem 
področju, ki v vseh delih sistema še niso dovolj razviti. Za- 
vzemala se bo za še hitrejše podružbljanje družbenega siste- 
ma informiranja in za interesno povezovanje vseh ustreznih 
dejavnikov. Vse to z namenom, da bi vloga delovnega človeka 
pri načrtovanju informacijske dejavnosti in v praktični izpe- 
ljavi te dejavnosti bila resnično odločujoča. 

Revija bo v prvi vrsti u'smerjena v same temelje naše 
družbe, zato bo skušala posredovati mnoge pozitivne pa tudi 
negativne izkušnje, s katerimi se srečujemo v organizacijah 

združenega dela, krajevnih skupnostih in na drugih mestih 
samoupravnega odločanja. 

K sodelovanju bo pritegnila znanstvene in strokovne in- 
stitucije, ki lahko ob taki usmerjenosti revije v marsičem 
prispevajo k hitrejšemu preseganju odprtih vprašanj. K aktiv- 
nemu sodelovanju bo vabila družbenopolitične in druge de- 
lavce, ki si na tak ali drugačen način prizadevajo za pravo- 
časno in kakovostno obveščanje delovnih ljudi in občanov. 

Revija bo s tem posredno pomagala delavcem, da v vsa- 
kem trenutku izrazijo svoje potrebe in interese in da po- 
stanejo temeljni subjekti obveščanja v samoupravni sociali- 
stični družbi, zavedajoč se, da lahko med drugim samo ob 
ustreznih informacijah postanejo tudi osnovni nosilci celotne 
razširjene reprodukcije. 

Revija bo odprta za vse sugestije, predloge in stališča, 
ki bodo — upoštevaje ustavo, zakon o združenem delu ter 
dokumente ZKS in ZKJ —■ konstruktivno posegali na to 
področje in prispevali k razvoju celotne informacijske de- 
javnosti. 

Revija bo spričo tega nepogrešljiv pripomoček delavcem 
informacijsko-komunikacijske in dokumentacijske dejavnosti 
v SR Sloveniji. Pomembna bo za oblikovalce gradiv v dele- 
gatskem sistemu, zlasti pa za izvršne svete, upravne organe, 
strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti in dru- 
ge, ker bo vsebini informacij za odločanje namenjala po- 
seben prostor. 

Njena vsebina bo pritegnila pozornost članov raznih druž- 
benih svetov, koordinacijskih teles in drugih organov, ki se 
ukvarjajo z obveščanjem na posameznih ravneh družbene- 
ga odločanja. Ne dvomimo pa, da bodo po reviji radi posegli 
tudi drugi, saj ni človeka, ki se dan za dnem ne bi srečeval 
z informacijami in ki o njih vsaj občasno ne bi razmišljal. 

Revija bo izhajala četrtletno, letna naročnina pa je 385,00 
din. 

Naročila sprejema DDU UNIVERZUM, Ljubljana, Par- 
mova 39, p.p. 106. 

Številka žiro računa: 50102-603-48059 — za revijo Obve- 
ščanje in odločanje 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA — 

;16. 11. 1977 

Izvajanje določil 31. člena zakona o 

varstvu živali pred kužnimi boleznimi 

Delegatka dipl. ing. Neda 
Bratož je v imenu skupine de- 
legatov s področja gospodar, 
stva 20. okoliša za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije postavila naslednje 
delegatsko, vprašanje: 

»31. člen zakona o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi 
nalaga organizacijam združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in predelavo kr- 
mil, da izvršujejo preiskavo 
surovin in svojih končnih iz- 
delkov pred oddajo v pro- 
met, in sicer v lastnem ali 
pooblaščenem laboratoriju. S 
preiskavami naj bi se ugoto- 
vila zdravstvena neoporečnost 
krmil glede prisotnosti pato- 
genih bakterij gljiv in njiho- 
vih toksinov«. 

Prosim predlagatelja nave- 
denega zakona, da pojasni, 
kako je predvidel izvajanje 
določil 31. člena v praksi gle- 
de na preiskave končnih iz- 
delkov pred oddajo v promet. 

Tovrstne preiskave zahte- 
vajo ustrezno opremljene la- 
boratorije ter ustrezno uspo- 
sobljen kader in jih ni mogo- 
če opravljati v obratnih labo. 
ratorfjih mešalnic. Razen te- 
ga trajajo take preiskave od 
7 — 10 dni. 

V sodobni tehnologiji Izde- 
lave krmil potek? oddaja kon- 
čnih izdelkov v rinfuza obliki 
In je nemogoče zagotoviti do- 
volj skladiščenega prostora za 
7 — 10 dnevno proizvodnjo, 
kolikor traja čas za dobivanje 
rezultatov preiskav, še manj 
je možno ločeno uskladišče- 
nje posameznih vrst krmil. 

Nejasnosti glede praktične, 
ga izvajanja določil tega čle- 
na zakona bodo povzročile te- 
žave v organizacijah združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo z 
izdelavo krmil, kakor tudi ob- 
činskim organom veterinar- 
ske inšpekcije. 

Na vprašanje je odgovori 

Karel Gošler, direktor repub- 
liške veterinarske uprave: 

Posodabljanje in povečeva- 
nje živinorejske proizvodnje v 
SR Sloveniji vođi k večji po- 
rabi industrijsko pripravlje- 
nih krmnih mešanic. S tem 
se povečuje možnost, da veli- 
ko število živali naenkrat za- 
užije higiensko ali celo zdra- 
stveno oporečna krmila. O 
takih možnostih priča nedav- 
na zastrupitev molznic z rže- 
virni rožiički, razmeroma po- 
gostni primeri zastrupitve s 
toksini plesni v velikih aglo- 
meracijah živali to okužbe 
živali to posredno ljudi z nek- 
daj redkimi serotipi salmonel, 
ki so se zanesli k nam pred- 
vsem z uvoženimi surovinami 
za krmila. 

Opisani položaj je nareko- 
val formulacijo zakonskih do- 
ločil, ki naj zagotavljajo os- 
krbo živali s higiensko ta 
zdravstveno neoporečnimi kr- 
mnimi mešanicami. Ta na- 
men ima, poleg drugih, tudi 
31. člen zakona o varstvu ži- 
vali pred kužnimi boleznimi. 
Ta člen nalaga organizacijam 
združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s proizvodnjo ta prede- 
lavo krmil, da morajo zago- 
toviti laboratorijske preiskave 
surovin ta svojih končnih iz- 
delkov pred oddajo v promet 
v lastnem laboratoriju ali v 
organizaciji, ki je pooblaščena 
za diagnostične preiskave. S 
temi preiskavami je treba ugo- 
toviti predpisano zdravstve- 
no neoporečnost krmil. 
Oitarana določila imajo dva 
namena: 
1. Pred uporabo siuiovln za 
proizvodnjo knnnih mešanic 
je treba dokazati, da so su- 
rovine zdravstveno neoporeč- 
ne ta tako obvezati že proiz- 
vajalce krmil, da bodo bolj 
kot doslej, pazili na zdrav- 
stveno neoporečnost surovin, 
ki jih kupujejo. 
2. Z tatemo kontrolo končnih 
izdelkov obvezati proizvajal- 

ce, da posvetijo več pozorno- 
sti higieni proizvodnje, skla- 
diščenja ta prometa krmnih 
mešanic. 

Ker citirani člen ne predvi- 
deva, da krmil ne bi bilo mo- 
goče oddati v promet preden 
so opravljene preiskave, je 
bojazen delegatke, da bi bilo 
treba skladiščiti krmila v 
skladiščih mešalnic za 7 —10 
dni, odveč. Tudi dejstvo, da 
mešalnice nimajo lastnih labo- 
ratorijev, ne bo ovira za izva- 
janje 31. člena, ker lahko za 
proizvajalca opravijo preiska- 
ve v zvezd a interno kontrolo 
tudi organizacije, pooblaščene 
za diagnostične preiskave. Na 
osnovi režultatov analiz pa 

Nina-Karla Osredkar, dele- 
gatka za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Sloveni- 
je za kulturno-prosvetno pod- 
ročje 1. okoliš, je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Že v tem mandatnem ob- 
dobju smo delegati republi- 
ške skupščine sprejeli Zakon 
o varstvu pred hrupom, ki 
zagotavlja posebno skrb tudi 
kulturno-prosvetnim področ- 
jem. Gotovo je zakon rezul- 
tat spoznanj in znanja stro- 
kovnjakov različnih področij 
in varstvo, ki ga nudi, je 
potrebno. 

Živim in delam v občini 
Kamnik. 

Na 32. seji ZZD občine 
Kamnik je bila na dnevnem 
redu tudi razprava o predlo, 
gu odloka o določitvi trase 
priključka ceste na obvozno 
cesto. 

Po varianti A je priprav- 
ljena povezava cest ob robu 
obeh šol, objektov v Kam- 
niku. Novi center usmerje- 
nega izobraževanja gradimo 
ob obvozni cesti, čeprav so 
v Kamniku še primernejše 
lokacije. 

Osnovno šolo Frana Al- 
brehta, novi center In Inva- 
lidni dom bo mogoče zava- 

bo mogoče vzeti iz prometa 
zdraivstveno oporečna krmila 
takoj, ko bo to ugotovljeno, 
in poiskati ter odpraviti vzro- 
ke, ki so privedli do proizvod- 
nje oporečnih krmil. 

Natančnejši predpisi o naj- 
večjih dovoljenih količinah 
v krmilih ta surovinah za pro- 
izvodnjo krmil, ki jih bo iz- 
dal Zvezni komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo na 
osnovi 3. odstavka 8. člena za- 
kona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list 
SFRJ št. 43/76), bodo določili 
standarde glede higienske ta 
zdravstvene neoporečnosti 
krmil. 

rovati s protihrupnim naši- 
pom in ograjo, stavbe os- 
novne šole Toma Brejca pa 
ni mogoče zavarovati. Tudi 
preselitev ni mogoča, ker 
gradimo center usmerjenega 
izobraževanja. 

Problem postaja še večji, 
ker je v načrtu še gradnja 
trgovskega centra pod Za- 
pricami in cestna povezava 
s trgovskim centrom bo iz- 
peljana tako, da bo urejeno 
še dodatno cestno križišče 
pravokotno na šolsko stavbo 
Toma Brejca. Varianto A so 
zagovarjali strokovnjaki tudi 
zato, da bo možno izvesti ta 
priključek. 

Proti varianti A smo pro- 
svetni delavci celotne občine 
Kamnik odločno nastopali 
na zborih volilcev, pismeno 
smo dali pripombe k razgr- 
njenim načrtom na občini, 
na sestankih delegacij za 
ZZD občine Kamnik je ce- 
lotno šolstvo odklonilo va- 
rianto A, prav tako tudi pri- 
zadeta krajevna skupnost 
občine Kamnik in kljub te- 
mu je bila pripravljena in 
sprejeta prav ta varianta na 
vseh treh zborih občine 
Kamnik. 

Vprašujemo se, ali nismo 
postopali dovolj samouprav, 
no? 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA— 

23.11.1977 

Smejo izvoljeni organi mimo vseh 
ugovorov občanov? 
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V šoli Toma Brejca, ki 
stoji ob glavni prometni ce- 
sti, že doslej delamo v ze- 
lo težkih razmerah. Zaradi 
hrupa moramo imeti med 
poukom okna zaprta, kar je 
ob prenapolnjenih razredih 
nevzdržno (v večini oddel- 
kov je prek 30, celo do 36 
učencev). 

Poleg tega je zaradi izpuš- 
nih plinov zračenje prosto- 
rov vprašljivo. Učilnice so 
obrnjene proti cesti. Že ne- 
kaj let se pred šolo veča 
število prometnih nesreč in 
kljub prometni vzgoji so 
žrtve pogosto otroci. 

Po urbanističnem planu pa 
bo reka avtomobilov in tež- 
kih tovornjakov vozila k tr- 
govskemu centru, druga re- 
ka osebnih avtomobilov pa 
se bo valila v obeh smereh 
v mesto mimo šole Toma 
Brejca. 

Trgovski center bo stal v 
najlepšem nezazidanem delu 
Kamnika, pod Zapricami. 
Avtomobili bodo izpodrinili 
zeleni pas. 

Mnogo občanov, tudi jaz, 
menimo, da bi bUa lokacija 
za trgovski center primer- 
nejša ob Viatorjevih gara- 
žah, kjer je več prostora in 
v ta del se postopno seli 
središče novega Kamnika. 

Če bi reševali lokacijo tr- 
govskega centra tako, bi bila 
idealna povezovalna varianta 
B. 

Stari del Kamnika nam je 
v čast in ponos. Spomeniško 
zavarovano mesto bi želeli 
ohraniti kasnejšim rodovom 
in ne bi radi ponavljali na- 
pake, ko so nove stavbe vri- 
nili med zaokroženo celoto 
starega mesta. Trgovski cen- 
ter gotovo ne sodi ob rob 
starega mesta Kamnika. 

Naletela sem na nerazume. 
vanje, ko sem dokazovala, 
da spada lokacija Izobraže- 
valnega centra v mirno oko- 
lje pod Zapricami ali na 
zemljišče za Domom upoko- 
jencev. Pod Zaprice je loci- 
ran trgovski center, za do- 
mom upokojencev bo stal 
najbrž hotel (moja domne- 
va). 

A tu so otroci. 770 na os. 
novni šoli Toma Brejca, ne- 
kaj več na osnovni šoli Fra. 
na Albrehta. V šolo priha- 
jajo tudi majhni otroci. Iz- 
postavljeni bodo vedno več- 
jemu prometu zaradi naše 
nehumanosti. 

Vprašujem: 
1. Kaj storiti, da bi pre- 

mostili razkorak med teori- 
jo in prakso, da bi tudi v 
praksi uveljavljali načela sa- 

moupravljanja in znanstvena 
spoznanja? 

2. Smejo izvoljeni izvršni 
organi mimo vseh ugovorov 
občanov? 

Problem gotovo ni prob- 
lem posameznikov, niti samo 
prosvetnih delavcev, je druž. 
beni problem — kako zava- 
rovati otroke v občini Kam- 
nik. 

Na vprašanje je odgovoril 
Miro Saje, pomočnik repub- 
liškega sekretarja za urba- 
nizem: 

Delegatsko vprašanje Nine- 
Karle Osredkar načenja zelo 
aktualno problematiko, kako 
v praksi zagotoviti vpliv kra- 
jevnih skupnosti, samouprav- 
nih skupnosti, organizacij 
združenega dela in posamez- 
nih občanov pri sprejemanju 
urbanističnih dokumentov in 
odločanju o pomembnih pro- 
storskih vprašanjih, kot je 
načrtovanje cestnega omrež- 
ja v mestih. 

Način sprejemanja urbani- 
stičnih dokumentov določa 
zakon o urbanističnem pla- 
niranju (Uradni list SRS, št. 
16/67 in 27/72). Po določbah 
11. in 13. člena tega zakona 
sprejme Izvršni svet občin- 
ske skupščine osnutek urba- 
nističnega programa oziroma 
urbanističnega načrta in ga 
javno razgrne za 30 dni. Jav- 
na razgrnitev osnutka ter 
rok za pripombe se objavi- 
ta v uradnem glasilu. Hkra- 
ti z objavo pa pošlje Izvrš- 
ni svet občinske skupščine 
osnuteik republiškemu sekre- 
tariatu za urbanizem, ki skr- 
bi za usklajevanje urbanistič- 
nih programov z regionalni- 
mi prostorskimi plani oziro- 
ma z njihovimi posamezni- 
mi elementi. 

Po določbah 12. člena tega 
zakona obravnava Izvršni 
svet občinske skupščine, po 
tem ko je potekel razgmit- 
veni rok, pripombe in pred- 
loge občanov KS, organiza- 
cij in organov ter s svojim 
obrazloženim mnenjem pred- 
loži osnutek urbanističnega 
programa oziroma urbani- 
stičnega načrta občinski 
skupščini. Ta sprejme urba- 
nistični program oziroma na, 
črt z odlokom. Iz navedenih 
določb izhaja, da cit. zakon 
zagotavlja v določenem po- 
stopku demokratičnost spre- 
jemanja urbanističnih doku- 
mentov, kar se kaže zlasti 
v tem, da je občinski iz- 
vršni svet dolžan obravnava- 
ti vse pripombe in predloge 
občanov, organizacij in orga- 
nov ter jih dati z obrazlože- 
nim mnenjem občinski skup- 

ščini, ki o teh pripombah in 
predlogih dokončno odloča. 
Pri tem želimo opozoriti na 
vlogo krajevne skupnosti, ki 
jo določa 73. člen ustave SR 
Slovenije tudi glede urejanja 
naselij. 

V danem primera je IS 
skupščine občine Kamnik 
sprejel sklep o javni razgr. 
nitvi predloga trase obvozne 
ceste Kamnik (Uradna list 
SRS, št. 16/76). Kakor izha- 
ja iz poročila IS Skupščine 
občine Kamnik z dne 22. 6. 
1977 je bil še posebej do- 
stavljen predlog trase vsem 
prizadetim delovnim organi- 
zacijam in krajevnim skup- 
nostim. 

S tem predlogom sta pred- 
videna dva končna priključ- 
ka na obvozno cesto in to 
na jugu od Korenove poti 
ob industrijski ograji tovar- 
ne Stol prek reke Kamniške 
Bistrice in na severu s preč- 
kanjem reke Bistrice pri av- 
tomehaničnih delavnicah pod- 
jetja Viator. Ta razgrnitev 
oziroma dokumentacije ni 
dokončno opredeljevala os- 
talih priključkov na obvoz- 
nico, ki naj bi reševali pro- 
metno ureditev samega me- 
sta, oziroma funkcionalno po- 
vezovali ostali tranzitni in 
tovorni promet. V ta namen 
je izvršni svet imenoval v 
mesecu maju 1976 posebno 
komisijo za ureditev prome- 
ta v mestu Kamniku. Naro- 
čena je hila študija prome- 
ta, ki je bila na način kot 
je navaden v obrazložitvi za 
določitev rezervatov central- 
nih površin, dana v javno 
razpravo in objavljena v ja- 
nuarski številki »Kamniške- 
ga občana«. 

Po omenjenem poročilu 
IS skupščine občine so kra- 
jevne skupnosti razpravljale 
na zborih občanov o predlo- 
ženi prometni študiji uredit- 
ve prometa v Kamniku ter 
v večini podprle predlog. Po 
tej prometni študiji se pred- 
videva nova prometna pove- 
zava med obstoječo ljub- 
ljansko cesto in novo obvoz- 
no cesto po variantah A in 
B. Veliko pripomb se je 
predvsem nanašalo na mo- 
rebitni hrup, ki bi vplival 
na okolje oziroma na šole. 
V izvršnem svetu skupščine 
so. menili, da so pripombe 
občanov na hrup verjetno 
upravičene in je bila zaradi 
tega izdelana ustrezna štu- 
dija hrupa. Iz te študije pa 
je IS skupščine povzel, da 
tako varianta A kot varianta 
B ne variirata po jakosti hru- 
pa in da bo treba izvesti 

protihrupno zavarovanje. Ko- 
misija za ureditev prometa 
se je z večino glasov odlo- 
čila za varianto A, ki je tu- 
di krajša in ki se šteje tudi 
kot mestna ulica. 

Na tej podlagi je izvršni 
svet skupščine Kamnik pred- 
lagal sprejetje odloka o do- 
ločitvi trase obvozne cesta 
v Kamniku in določitev pri- 
ključka mestne ulice na ob- 
vozno cesto po varianti A. 
Skupščina občine je ta pred- 
log sprejela ter je odlok ob- 
javljen v Uradnem listu SRS, 
št. 16/77. 

Iz opisanega poteka javne 
razprave se da sklepati, da 
je bilo vloženo veliko truda 
za izbiro najprimernejše re- 
šitve in da je razprava po- 
tekala korektno, čeprav so 
bile dane številne pripomba 
na ureditev povezovalne ce- 
ste po varianti A, zlasti s 
strani prosvetnih delavcev in 
drugih prizadetih občanov. 

Kar zadeva sam odlok o 
določitvi trase obvozne cesta 
v Kamniku pa smo mnenja, 
da ta odlok ni v skladu z 
odlokom o urbanističnem 
programu občine Kamnik 
(Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 12/69 in 21/70) in ne z 
določbami 4. člena zakona 
o urbanističnem planiranju. 
Prvi odstavek cit. člena do- 
loča, da je urbanistični pro- 
gram podlaga za urbanistič- 
ne načrte, zazidalne načrte 
in za urbanistični red. To 
pomeni, da mora biti urba- 
nistični načrt, zazidalni na- 
črt in urbanistični red r 
skladu z urbanističnim pro- 
gramom in da se s temi do- 
kumenti urbanistični pro- 
gram ne more spreminjati, 
V konkretnem primeru no- 
va mestna ulica po varianti 
A (3. člen odloka o določitvi 
trase obvozne ceste v Kam- 
niku) ni v skladu z urbani, 
stičnim programom, ki take 
povezave na tem mestu in v 
tej funkciji . ne predvideva. 
V zvezi z navedenim bi mo- 
rala občinska skupščina z 
odlokom sprejeti spremembo 
urbanističnega programa in 
na tej podlagi spremeniti v 
obravnavanem delu tudi ur- 
banistični načrt mesta Kam- 
nik. 

Skupščina občine Kamnik 
je pripravila novelirani ur- 
banistični program, o kate- 
rem sedaj teče javna razprav 
va. Ta program - vsebuje ena- 
ko rešitev prometa kot ja 
vsebovana v cit. občinskem 
odlo'.ui. Izvršni svet skup- 
ščine občine predvideva, da 
bo ta novelirani program 
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sprejet v začetku prihodnje- 
ga leta. 

Glede na obrazloženo meni 
Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije: 

1. Razkorak med teorijo 
in prakso uveljavljanja na- 
čel samoupravljanja in znan- 
stvenih spoznanj bomo naj- 
laže odpravili tako, da bomo 
zagotovili vsem delavcem v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, drugih samo- 
upravnih organizacijah to 

skupnostih ter vsem obča- 
nom krajevnih skupnosti, da 
bodo neposredno odločali o 
koncepcijah rabe in urejanja 
prostora. V bodoče bo to 
urejeno z zakonom o siste- 
mu družbenega planiranja 
in z zakonom c urbanistič- 
nem urejanju prostora. Na 
ta način bo formalna obrav- 
nava urbanističnih dokumen- 
tov, ki jo ponekod izvajajo, 
nadomeščena z vsebinskim 
odločanjem neposrednih upo- 
rabnikov prostora. 

2. Občinski Izvršni sivet 
ima pravico, da zavzame 
stališče k pripombam, pred- 
logom in dogovorom, ki so 
jih dali občani na razgrnje- 
ni osnutek urbanističnega 
dokumenta, zavzeti svoje sta- 
lišče in ga posredovati ob- 
činski skupščini, ki je pri- 
stojna za sprejetje odloka. 

3. Izvršni svet skupščine 
SR Slovenije je naročil Re- 
publiškemu sekretariatu za 
urbanizem, da posreduje 
mnenje glede neskladnosti 

omenjenega odloka z veljav- 
nim urbanističnim progra- 
mom občinski skupščini s 
tem, da ta oceni ali bo ta 
odlok uskladila ali pa spre- 
jela odlok o noveliranem ur- 
banističnem programu za ob- 
čino Kamnik. 

Ker je zaradi problematike 
odgovor na delegatsko vpra- 
šanje morai biti obsežnejši, 
bo ta odgovor na delegatsko 
vprašanje Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije dostavil 
tov. delegatki. 

""k 
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Praksi, itudiju ter razreševanju in razumevanju ob- 
ligacijskih razmerij je namenjena knjiga 
dr. Stojam Cigoja: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 
stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih, razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu, številni podatki 
iz sodstva in znanst- enih del dajejo bralcu sliko na 

področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakono- 
daje in njihove judikature ter v kateri smeri se raz- 
vija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na 
važnejše rešitve v mednarodnih konvencijah unificira- 
nega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tu- 
di svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo prav- 
ne posle s tujimi partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je Izdal 
CZ »Uradni list S RS« ob 30-letnici ustanovitve in ga 
priporoča delovnim in drugim organizacijam, prav- 
nikom in pravnim službam ter posameznikom. 

miiniiiiimiiiiiiiiiiimiiNiiiiiimiiiiiiiiiuiiimiiiiiniiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimii 

42 poročevalec 



Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Z ekonomskimi ukrepi spodbujati združevanje dela 

in sredstev 

• Združeno delo mora čimprej dobiti možnost, da bo lahko samoupravno določalo 
pogoje gospodarjenja 

• Odpraviti moramo nazadovanje tistih dejavnosti, ki so posebej pomembne 
za razvoj države 

9 Obravnava možnosti za večje združevanje sredstev in skupnih vlaganj s tujimi 
partnerji 

• Gospodarstvo SAP Kosovo mora doseči za 60 odstotkov večjo stopnjo rasti 
od poprečne stopnje rasti jugoslovanskega gospodarstva 

• Z večjimi prizadevanji naj bi odpravili vsakršen protekcionizem v našem izvozu 

• Predlagana stopnja rasti zaposlovanja je po oceni nizka 

• Pri spodbujanju izvoza so ekonomske in politične meje 

V prejšnji številki našega 
glasila smo objavili prva 
mnenja o Osnutku resolucije 
o politiki uresničevanja Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1976. do 1980. 
leta, v letu 1978 (AS 554). Ta 
pregled zdaj zaključujemo s 
povzetkom ocen predlogov in 
pripomb na sejah treh odbo- 
rov Zbora republik in pokra- 
jin: za družbeni plan in raz- 
vojno politiko, za vprašanja 
združevanja v gospodarstvu 
in za finance. 

SKLEPI O PREDHODNIH 
VPRAŠANJIH IN 
SPLOŠNE OCENE 

Člani Odbora za družbeni 
plan in razvojno politiko so 
pred obravnavo besedila Os- 
nutka resolucije postavili 
predstavniku Zveznega izvrš- 
nega sveta vrsto vprašanj o 
odprtih problemih izvajanja 

ekonomske politike v leto- 
šnjem letu. Ko so slišali od- 
govore na ta vprašanja, so 
člani Odbora sklenili, da mo. 
ra Zvezni izvršni svet pripra- 
viti posebno informacijo, skla- 
dno s sklepi Zbora republik 
in pokrajin (sprejetimi julija 
1977) o sprejetih ukrepih na 
področju usklajevanja uvoza 
z izvozom. 

Prav tako so delegati skle- 
nili, da mora Odbor pred us- 
klajevanjem stališč o Osnut- 
ku resolucije, spoznati dejan- 
sko stanje glede dogovorov o 
razvoju proizvodnje in prede- 
lave nafte in o porabi tujih 

kreditov, ki še niso sklenjeni. 
Ce pa bodo še naprej ostala 
odprta vprašanja pri sklepa- 
nju teh dogovorov, bo potreb- 
no, po oceni Odbora, o tem 
začeti politično razpravo. 

Med splošno oceno o Os- 
nutku resolucije, so delegati 
najprej ugotovili, da ta doku- 
ment v dobršni meri izpolnju- 
je dve temeljni nalogi. Po 
eni strani prenaša v prihod- 
nje leto pozitivne trende, us- 
tvarjene v letošnjem letu. Po 
drugi pa opredeljuje tiste na- 
loge iz srednjeročnega plana, 
ki jih bo potrebno rešiti v 
letu 1978. Podobno oceno je 

Odbor sprejel tudi za izbrana 
smeri dejavnosti in za naloge. 
Ob tem pa so člani Odbora 
poudarili, da moramo pri na- 
daljnjem dopolnjevanju bese- 
dila Resolucije kar največ po. 
zornosti nameniti konkretiza- 
ciji posameznih delov Osnut- 
ka. 

Ob upoštevanju pozitivne 
okoliščine, da bo to prva re- 
solucija, ki bo temeljila na 
družbeno-ekonomskih odno- 
sih, utemeljenih v sprejetih 
sistemskih zakonih, je Odbor 
ocenil, da je možno v tem 
dokumentu določiti in opre- 
deliti vsa vprašanja, ki jih 
mora definirati Skupščina 
SFRJ. Zaradi tega po mnenju 
Odbora ni sprejemljiva tež- 
nja iz Osnutka resolucije. Gre 
namreč zato, da naj bi ta do- 
kument opredelil ekonomsko 
politiko samo najbolj sploš- 
no, izvršni sveti pa naj bi ji 
dali dokončno obliko. 
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Odbor je med drugim ugo- 
tovil, da Osnutek resolucije 
najmanj pozornosti namenja 
vprašanjem transformacije in 
prilagajanja ekonomskih in- 
strumentov in ukrepov novim 
sistemskim pogojem, ki jih 
bomo imeli v prihodnjem le. 
tu. Po njegovi oceni bi mora- 
la biiti vsa prizadevanja us- 
merjena v ustvarjanje takih 
možnosti, da bo združeno de- 
lo lahko dejansko čimprej 
samoupravno določalo pogoje 
gospodarjenja. 

PREVIDNOST PRI 
DOLOČANJU STOPNJE 
RASTI 

Mnenja glede predvidene 
stopnje rasti in materialnih 
osnov gospodarstva, ki smo 
jih slišali na seji Odbora, bi 
lahko struni takole: 

— Načrtovane investicije ne 
bodo zagotovile dinamičnejši 
razvoj v okviru predvidene 
rasti. Poleg tega je celotno 
povpraševanje — posebno na 
področju izvoja — pomembna 
sestavina doseganja te stop- 
nje. Previdneje je zaradi tega 
potrebno bilanoirati proizvod- 
njo in porabo. To pomeni, da 
moramo upošteva/ti vse de- 
javnike, ki vplivajo na višino 
stopnje rasti. 

— Zaostajanje fevoza glede 
na načrtovani obseg (po oce- 
nah bo izvoz za 4 odstotke 
manjši), nespremenjena stop- 
nja akumulativnosti gospodar- 
stva in manjša stopnja rasti 
dejavnosti posebnega pomena 
kot je bila načrtovana, kakor 
tudi premajhne strukturne 
spremembe v gospodarstvu — 
vse to zahteva, da bo v Reso- 
luciji poudarjeno hitrejše iz- 
polnjevanje planskih nalog 
pri razvoju teh dejavnosti. Se 
posebej pa velja to za tiste 
dejavnosti, ki so se doslej 
razvijale prepočasi. 

— Krepitev reprodukcijske 
In akumulacijske sposobnosti 
gospodarstva je v glavnem 
pogojena z zmanjševanjem 
splošne in skupne porabe, če- 
prav je gibanje te porabe v 
veliki meri uokvirjeno z zar 
koni, predpisi in odloki. Že- 
ljene rezultate pa bo mogoče 
doseči tudi s kakovostnejšimi 
odločitvami družbeno-politič- 
nih skupnosti, saj prav te bi- 
stveno vplivajo na pogoje go- 
spodarjenja in pridobivanja 
dohodka. 

— Ocena, da se razvoj go- 
spodarstva približuje ciljem 
to nalogam srednjeročnega 
plana, temelji samo na reali- 
zaciji stopnje rasti družbene- 

ga proizvoda in nacionalnega 
dohodka. Toda, ta ocena mo- 
ra temeljiti tudi na uresniče- 
vanju vseh nalog. Predvsem 
tistih, ki so izpolnjene pri 
spreminjanju družbenih odno- 
sov, razvoju samoupravnih 
odnosov in pri izboljšanju 
strukture gospodarstva. Zara- 
di tega so delegati predlagali, 
naj bi preučili vse ocene in 
vse postavke, ki jih ponuja 
Osnuteik resolucije. 

Osnutek resolucije med na- 
logami, ki zadevajo dejavnosti 
posebnega pomena, so oceni- 
li na seji, ne prinaša predlo- 
gov, kako naj bi odpravili 
težave in ustvarili pogoje za 
razvoj teh dejavnosti v skla- 
du s planskimi nalogami. Za- 
radi tega so delegati menili, 
da je nujno potrebno za raz. 
voj dejavnosti posebnega po- 
mena preučiti vse možnosti za 
odpravo sedanjih administra- 
tivnih in vseh drugih zaprek 
(na primer počasnost pri pri- 
dobivanju uvoznih dovoljenj 
in podobno). Mimo tega pa 
so člani Odbora tudi predla- 
gali, da naj ima, skladno z 
ustavnimi pooblastili, mnogo 
večjo vlogo pri reševanju vseh 
teh vprašanj tudi Zvezni 
zbor. 

Odbor se je prav tako zav- 
zel, da naj bi popolneje anali, 
zirali sedanji položaj ta pre- 
učili možnosti za nadaljnjo 
dejavnost in sprejetje novih 
ukrepov, ki bi spodbudili 
združevanje sredstev in skup- 
nih vlaganj s tujimi partner- 
ji. 

POSPEŠITI RAZVOJ 
MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ 

Posebno pozornost so čla- 
ni Odbora namenili obravna- 
vi tistega dela Osnutka reso- 
lucije, ki govori o politiki 
razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. Med drugim so ugotovi- 
li, da gospodarski razvoj V 
SAP Kosovo zaostaja glede na 
dogovorjeno politiko. Ker se 
bo ta trend v prihodnjem le- 
tu nadaljeval, če ne bomo 
sprejeli primernih ukrepov, 
so na seji Odbora predlagali, 
da bi v besedilo Osnutka re- 
solucije zapisali poseben od- 
stavek, v katerem bi jasno po- 
vedali, da mora - biti gospo- 
darska rast v SAP Kosovo za 
60 odstotkov večja kot po- 
prečna rast v Jugoslaviji. Is- 
točasno pa so tudi predlagali, 
da bi celovito preučili proble- 
matiko hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij in ob 

tem tudi predlagali nove in 
učinkovitejše rešitve. 

Kar zadeva nunainje eko- 
nomske odnose naj bi po 
oceni Odbora spremenili se- 
danji pristop, saj bo le tako 
mogoče uspešno uresničiti 
planske naloge. Posebej so 
poudarili na seji, da bo mo- 
ral Zvezni izvršni svet mno- 
go bolj razviti svoje delo za 
učinkovitejše preprečevanje 
raznih oblik protekcionizma v 
našem izvozu. 

Nadalje je Odbor menil, 
da Resolucija ne bi smela 
vsebovati samo določb, s ka- 
terimi bi deficit plačilne bi- 
lance razreševali le s siste- 
mom stimuliranja izvoza. 
Prav tako pa ne bi bile smo- 
trne določbe, ki bi poudar- 
jale izvoz kot edini dejavnik 
za doseganje optimalizacije 
devizne in plačilne bilance 
države. 

Ko so na seji govorili o 
problematiki ekonomskih od- 
nosov s tujino, so predlagali, 
naj bi celotno to področje te- 
meljiteje preučili. 

Na koncu seje pa so tudi 
predlagali, naj Zvezni izvršni 
svet zato, da bo lažje uskla- 
jevanje stališč skupščin repu- 
blik in pokrajin o Osnutku 
resolucije, odgovori na ta sta- 
lišča in ocene pred začetkom 
usklajevanja. 

OKREPITI VLOGO 
ZDRUŽENEGA DELA 

Odbor za vprašanja združe- 
vanja v gospodarstvu je ugo- 
tovil, da Osnutek resolucije v 
glavnem ustreza. Vsi možni 
popravki besedila pa naj bi 
predvsem podrobneje oprede- 
lili ukrepe in dejavnost, ki bi 
zagotovili uresničevanje plan- 
skih ciljev. Pri tem so dele- 
gati tega Odbora poudarili 
pomembnost uresničevanja 
dogovorjenega razvoja dejav- 
nosti posebnega pomena. Mi- 
mo tega so opozorili tudi na 
nujnost nadaljnje izpopolnit- 
ve politike razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. 

Resolucija naj bi, kakor so 
ocenili člani Odbora, vsebova- 
la več konkretnih ukrepov za 
razvoj družbenoekonomskih 
odnosov. S tem bi se okrepi, 
la vloga združenega dela. Za- 
radi tega so tudi predlagali, 
da moramo v bodoče, mnogo 
bolj kot doslej, spodbujati 
družbeno produktivnost dela. 
Z ekonomskimi ukrepi naj bi 
torej spodbudili združevanje 
dela in sredstev. Istočasno pa 
delegati zamerijo, ker Osnu- 

tek resolucije mnoge ukrepa 
in dejavnosti odlaga na poz- 
nejši čas, ko bodo posamezna 
vprašanja uredili družbeni 
dogovori ta samoupravni spo- 
razumi. Delegati namreč me- 
nijo, da bi marsikatero vpra- 
šanje lahko rešili že v samem 
dokumentu. Obenem pa bi 
morali zagotoviti mnogo bolj 
učinkovito spoštovanje že 
sprejetih dogovorov in spora- 
zumov. 

Podobno so na seji Odbora 
tudi pripomnili, da Osnutek 
resolucije poudarja razvoj 
strojne industrije ta agroin- 
dustrijskega kompleksa. Is- 
točasno pa predlaga uravno- 
vešenje odnosov do vseh pri. 
oritetnih dejavnosti, od de- 
javnosti posebnega pomena 
do področij. Glede agroindu- 
strijskega kompleksa so na 
seji opozorili, da bo potreb- 
no poleg večjega investiranja 
v razvoj, zagotoviti tudi bolj- 
še planiranje proizvodnje ozii 
roma boljše dogovarjanje za- 
njo. Na ta način bi se izog- 
nili sedanjim primerom, ko 
kmetijski proizvodi ostajajo 
na njivah, ali pa ni možnosti 
za njihovo industrijsko pre- 
delavo. 

Po oceni Odbora so eko- 
nomski odnosi s tujino še 
eno od področij, kjer bo po- 
trebno s selektivnimi ukrepi 
zagotoviti večji izvoz in 
manjši uvoz reprodukcijskega 
materiala. 

Za uresničitev določene raz- 
vojne politike pa je Odbor 
opozoril tudi na potrebno ra- 
zmejitev splošne in skupne 
porabe. Točno moramo dolo- 
čiti, kaj naj bi razvijali na. 
prej in kaj omejevali. Ce te- 
ga ne bomo storili, je nevar- 
nost, da bo prišlo do omeje- 
vanja dogovorjenih načrtov 
družbenega razvoja. 

Predlagana stopnja rasti za- 
poslovanja je nizka, so meni. 
li delegati tega Odbora. Med 
drugim jo lahko povečamo 
tudi z oblikovanjem solidar- 
nostnih skladov zaposlenih za 
nezaposlene. Predtem pa bi 
morali točno ugotoviti, koga 
lahko resnično smatramo za 
nezaposlenega, saj sedanja 
metodologija ne prikazuje 
pravega stanja. Zato tudi ni 
mogoče sprejemati ustreznih 
ukrepov. 

ODGOVORNOST VSEH 
ZA URESNIČEVANJE 
PLANSKIH NALOG 

Odbor za finance je prav 
tako podprl temeljno usmeri- 
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tev Osnutka resolucije. Pri 
tem so delegati tega Odbora 
poudarili, da dokument vse- 
buje temeljne elemente, na 
katerih sloni politika gospo- 
darskega in družbenega raz- 
voja države v letu 1978. Hkra- 
ti pa so tudi opozorili, da be- 
sedilo ni dovolj konkretno in 
da ne vsebuje vseh potrebnih 
ukrepov za uresničevanje ci- 
ljev srednjeročnega plana v 
prihodnjem letu, ki je osred. 
nje obdobje pri iavajanju 
Družbenega plana Jugoslavije. 

Mnogo bolj kritično bi mo- 
rali, so ocenili delegati, anali- 
zirati neugodna gibanja in 
slabosti pri uresničevanju do- 
govorjene razvojne politike. 
Skladno s to ugotovitvijo so 
med drugim na seji Odbora 
opozorili na letošnji relativno 
visok deficit plačilne bilance, 
ki limitirajoče deluje na 
stopnjo gospodarske rasti. Od 
nje pa je odvisna dinamika 
celotnega gospodarskega in 
družbenega razvoja države. 
Povpraševanje znotraj naših 
meja je ocenjeno kot prevla- 
dujoč dejavnik gospodarske 
rasti. Zaradi tega so med ras- 
pravo predlagali, naj bi s po- 
litiko in ukrepi podpirali ta- 
ko povpraševanje v državi, ki 
bi temeljilo na domačih suro- 

vinah in posredno s tem vpli- 
valo na zmanjševanje plačil- 
nega deficita. Istočasno pa so 
po mnenju članov Odbora, 
pri spodbujanju izvoza eko- 
nomske in politične meje. 

Zelo podrobno so na seji 
Odbora spregovorili tudi o 
zamudah pri sprejemanju uk- 
repov, ki naj bi pospešili raz- 
voj dogovorjenih prioritet. 
Pri tem so posebej vztrajali, 
da moramo čimprej doseči še 
sklenitev drugih družbenih 
dogovorov na tem področju. 

Ob poudarku odgovornosti 
vseh subjektov za uresničitev 
ciljev srednjeročnega plana, 
so člani Odbora tudi zahteva- 
li od Zveznega izvršnega sve- 
ta, da mora pripraviti infor- 
macijo, zakaj je v letošnjem 
letu prišlo do opustitve reži- 
ma pogojenosti uvoza z izvo- 
zom. Predstavnik predlagate- 
lja je sprejel to nalogo in bo 
posredoval odgovor Odboru. 

UREDITI PRORAČUNSKO 
PORABO 

Med obravnavo posameznih 
delov Osnutka resolucije so 
člani Odbora posredovali vr- 
sto predlogov in pripomb. 
Med drugim , so tudi vprašali, 

kako je mogoče doseči 7 do 
8-odstotno stopnjo rasti indu- 
strijske proizvodnje ob zadr- 
ževanju obsega rasti uvoza na 
ravni letošnjega leta. Opozo- 
rili so namreč na visoko stop- 
njo uvozne odvisnosti naše 
industrije. To še posebej ve- 
lja za uvoz reprodukcijskega 
materiala. 

Omenili so tudi, da Osnu- 
tek resolucije ne upošteva in 
ne osvetli pomena in porabe 
letošnjih rekorednih pridel- 
kov v kmetijstvu. 

Podprli pa so stališče, da 
naj bi skupna in splošna po- 
raba rasli počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. Toda, 
kakor so ocenili, Osnutek re- 
solucije ne prinaša dovolj 
konkretiziranih instrumentov, 
ki bd zavarovali izvajanje ta- 
ke politike. Zaradi tega so 
predlagali, naj bi v dogovoru 
z republikami in pokrajina- 
ma predvideli ukrepe, ki bi 
jih uporabili v primerih, ko 
bi prišlo do odstopanj od do- 
govorjene politike. 

Ker so na seji, tako kot 
člani drugih skupščinskih te- 
les, ugotovili, da zaostaja 
enakomeren in obenem hit- 
rejši razvoj dejavnosti poseb- 
nega pomena (posebej ni že. 

ljene razvojne rasti v pomor- 
stvu, tujskem turizmu, ener- 
getiki, premogovništvu, čmi 
metalurgiji in v drugih pano- 
gah), so delegati predlagali, 
naj Resolucija prinese tudi 
ukrepe, ki bi zagotovili na- 
črtovani razvoj teh dejavno, 
sti. Zaradi tega naj bi med 
drugim dodali novo točko, 
kjer bi bile določene kon- 
kretne naloge za hitrejši raz- 
voj turizma. 

Gibanja na področju do- 
hodka in proračunskega si- 
stema pa so po oceni delega- 
tov Odbora za finance v Os- 
nutku resolucije opredeljena 
mnogo bolj na splošno kot v 
samem srednjeročnem planu. 
Prav to je vplivalo na pred- 
log delegatov, da bi ta giba- 
nja zapisali in prikazali bolj 
dorečeno in da bi Resolucija 
določila usmeritev izgradnje 
proračunskega sistema v pri- 
hodnjem letu. V novem od. 
stavku naj, po oceni delega- 
tov, določimo obveznost kre- 
pitve akumulacijske in repro- 
dukcijske sposobnosti gospo- 
darstva s tem, da rast pri- 
hodkov proračuna federacije 
s prispevd republik in pokra- 
jin ne bo smela biiti večja od 
nominalne rasti družbenega 
proizvoda. 

Konkretizirati najpomembnejše skupne planske 

naloge in ukrepe za izvajanje dogovorjene politike 

® Sindikat ne sprejema formulacij, v Osnutku resolucije, ki se nanašajo na rast cen, 
na življenjske stroške in na inflacijo 

® Preveč splošna formulacija v Osnutku resolucije daje možnost za opravičevanje 
tudi takšnega obnašanja, ki je v nasprotju z uresničevanjem politike 

% K Osnutku resolucije je treba priložiti program konkretnih ukrepov, ki jih bo treba 
sprejeti v prihodnjem letu 

© Brez sistemske analize pogojev gospodarjenja in pridobivanja dohodka ni mogoče 
dosledno izvajati delitve po delu 

• Spodbujati in organizirati področno gibljivost oseb, ki iščejo zaposlitev 

Podpirajoč glavne smeri 
gospodarske in družbene de- 
javnosti, ki jih vsebuje Os- 
nutek resolucije za leto 1978, 
je Predsedstvo Sveta Zveze 
sindikatov Jugoslavije pred- 
lagalo načelne in konkretne 
predloge in pripombe za iz- 
boljšanje besedila Resoluci- 

je. Pripombe so bile poslane 
Skupščini SFRJ, ki bodo 
prav gotovo upoštevane v 
postopku soglasja stališč o 
tem pomembnem dokumen- 
tu. 

Največ pripomb se nanaša 
na posplošenost Osnutka re- 
solucije in na nesorazmerje 

med nalogami dolgoročnejše 
narave ter tistimi, ki se lah- 
ko realizirajo v enem letu. 
Videti je, da se ponavljajo 
mnoge ugotovitve iz spreje- 
tega srednjeročnega plana, 
hkrati pa so preslabo kon- 
kretizirane tiste naloge in 
ukrepi, ki jih je treba ures- 

ničiti v naslednjem letu. 
Prav tako so nekateri cilji 
iz plana omenjeni, drugi pa 
so izpuščeni in niso obrav- 
navani ustrezno. Prav tako 
je kritizirana težnja, naj se 
v Osnutku resolucije »pokri- 
jejo« vse dejavnosti na vseh 
ravneh, namesto da bi bilo 
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težišče na konkretizaciji naj- 
pomembnejših skupnih na- 
log m ukrepov, zlasti tistih, 
ki se nanašajo na pooblasti- 
lo federacije. 

KONKRETIZACIJA 
NALOG IN OBVEZNOSTI 

Zaradi tega Predsedstvo 
Sveta Zveze sindikatov Jugo- 
slavije predlaga, da se pre- 
obširna in presplošna bese- 
dila omejijo, da se črtajo 
ugotovitve, ki so prevzete iz 
srednjeročnega plana ter da 
se napravi korak naprej h 
konkretizaciji nalog in ukre- 
pov, ki jih je treba uresni- 
čiti v letu 1978. Nesoglasje 
posameznih i^rtuiov v Osnut- 
ku resolucije s formulaci- 
jami iz Zakona o združenem 
delu in iz drugih zakonskih 
besedil, je bito opozorjeno 
na seji Sveta ZSJ, lahko slu- 
ži za različna obnašanja, tu- 
di takšna, ki niso v skladu 
z načeli, dogovorjene politi- 
ke. Izraženo je bilo tudi 
mnenje, da bi v takšni situa- 
ciji lahko prišlo do krepitve 
administrativnih posegov, ki 
jih vnaprej ne proučimo in 
ne opredelilo. To tem bolj, 
če v OsnutKU resolucije os- 
tanejo formulacije, ki govo- 
rijo, da se bomo lotili uk- 
repov, ni pa rečeno katerih, 
kdaj in kakšnih. 

Upoštevajoč vse te okoli- 
Sčine, Svet ZSJ predlaga, da 
se v Osnutku resolucije na- 
kažejo osnovni ukrepi in da 
naj bo k temu dokumentu 
priložen program ukrepov, 
ne samo z nosilci, ampak 
tudi z roki. S tem bi dosegli 
dvojni namen: oua bi opre- 
deljena odgovornost vseh 
subjektov uresničevanja do- 
govorjene politike, organiza- 
cije združenega dela pa bi 
bile pravočasno obveščene o 
tem, v kakšnih razmerah bo- 
do gospodarile. 

Podprto je stališče, da ra- 
steta skupna in splošna po- 
raba počasneje od rasti 
družbenega proizvoda, hkra- 
ti pa je bilo največ pripomb, 
da so v Osnutku resolucije 
slabo konkretizirani ukrepi, 
s katerimi bi to nalogo ures- 
ničili. Ce ta pomanjkljivost 
ne bo odpravljena, Sindikat 

opozarja, da bi se lahko po- 
novila znana dosedanja prak- 
sa: kljub obveznostim, ki iz- 
virajo iz sprejetih dokumen- 
tov, je praksa pokazala na- 
sprotno smer, pri čemer se 
vsi sklicujejo na formulaci- 
je, katerih netočnost omo- 
goča različna pojmovanja. 
Zaradi tega je predloženo, 
da se izvajanje politike na 
področju porabe zagotovi z 
učinkovitimi in natančnimi 
ukrepi, ki bodo sprejeti v 
primeru odstopanja od do- 
govorjene poiitike, posebej 
kadar gre za zakonske ob- 
veznosti. Poudarjeno je, da 
je to treba zagotoviti v do- 
govoru z republikami in po- 
krajinama. 

V SREDIŠČU 
POZORNOSTI: GIBANJE 
CEN IN ŽIVLJENJSKIH 
STROŠKOV 

Podobni predlogi so dani 
glede dela v Osnutku reso- 
lucije, ki se nanaša na izvoz- 
uvoz in na ukrepe, katerih 
namen je zaustavljanje ne- 
gativnih gibanj v trgovin- 
skem in plačilnem deficitu. 
Sindikat se zavzema za pod- 
robno obdelane ustrezne uk- 
repe in za določanje smer- 
nic, ki naj rabijo kot osno- 
va za njihovo ukrepanje 
(zlasti glede substitucije 
uvoza, pogojevanja uvoza z 
možnostmi izvoza, selektiv- 
nosti in podobno). 

Povsem razumljivo so po- 
sebno pozornost pritegnila 
vprašanja, ki so povezana 
z življenjskim standardom. 
Sindikat ni sprejel formula- 
cije v Osnutku resolucije, ki 
se nanaša na rast cen, na 
gibanje življenjskih stroškov 
in na inflacijo. To pa zaradi 
tega, ker iz formulacije, da 
bo rast cen in življenjskih 
stroškov uižja od letošnje 
ravni izhaja, da je ta rast 
planirana na viso&i ravni, 
to je, da bo večja od letoš- 
nje rasti. Poudarjeno je, da 
tako dopuščanje tako viso- 
ke rasti življenjskih stroš- 
kov ne izraža zahteve za 
večje odpore in aktivnosti 
zoper vire nestabilnosti, in- 
flacije in njene negativne 
pritiske na prerazdelitev, 

standard delavcev in razvoj 
družbenoekonomskih odno- 
sov v organizacijah združe- 
nega dela. 

Predlog sindikata je zelo 
konkreten: iz Osnutka reso- 
lucije je treba črtati vse ne- 
jasnosti ter na podlagi ma- 
terialnih bilanc in celotnih 
gibanj, ki so predvidena za 
prihodnje leto, kvantificirati 
rast cen, življenjske stro- 
ške ta stopnjo inflacije ter 
protiukrepe v primeru od- 
stopanja od teh predvide- 
vanj. 

SISTEMATIČNO 
ANALIZIRATI POGOJE 
GOSPODARJENJA 

Čeprav je stopnja resnič- 
nega poznavanja na področ- 
ju pogojev gospodarjenja in 
pridobivanja dohodka zelo 
skromna, Osnutek resolucije 
ne pripisuje potrebnega po- 
mena proučevanju in sprem- 
ljanju tega gradiva. Izhaja- 
joč iz te ugotovitve, sindikat 
opozarja, da v zadnjih petih, 
šestih letih ni bila opravlje- 
na nobena resnejša analiza 
ta to kljub dejstvu, da je v 
tem obdobju, pod vplivom 
močnejših inf'.iicijskih gibanj 
v našem in svetovnem gos- 
podarstvu, prišlo do velikih 
sprememb v ekonomskem 
položaju posameznih delov 
združenega dela in do občut- 
nejših razlik v dohodku na 
delavca, kot tudi pri drugih 
kazalcih poslovanja. 

Takšno stanje ni le posle- 
dica delovanja inflacijskih 
gibanj, ampak je — ne tako 
redko — tudi plod neustrez- 
nih ukrepov, tako na pod- 
ročju cen, kot tudi na dru- 
gih segmentih gospodarske- 
ga sistema (davčni, devizni, 
carinski, kreditni in drugi 
instrumenti). 

Razlike, do katerih je pri. 
šlo zaradi omenjenih vzro- 
kov, v večini pr-merov niso 
rezultat večje produktivno- 
sti, boljšega izkoriščanja 
sredstev, intenzivnejšega tem- 
pa razvoja ta uporabljanja 
rezultatov znanstveno-tehnič- 
nega napredka, ampak so 
prišle kot posledica delova- 
nja posameznih ukrepov eko. 
nomske politike. 

Zaradi pomanjkanja takš- 
nih analiz ta pogostih pri- 
tiskov za povečanje cen do- 
bijo dovoljenja za povečanje 
cen večkrat organizacije, ki 
so močnejše ta bolj organi- 
zirane, čeprav imajo med 
vsemi cenami, cenovnimi od- 
nosi ta delovanjem drugih 
instrumentov gospodarskega 
sistema ugodnejše pogoje za 

gospodarjenje ta pridobiva- 
nje dohodka. 

Zato sindikat predlaga, da 
je treba z Resolucijo dolo- 
čiti pristojnim organom v 
federaciji nalogo, da skupaj 
z ustreznimi republiškimi ta 
pokrajinskimi organi v prvi 
polovici leta 1978. analizirajo 
spremembe v primarni de- 
litvi in ekonomskem položa- 
ju posameznih delov zdru- 
ženega dela. Istočasno bi mo- 
rali — kot predlaga sindikat 
— predložiti predlog kon- 
kretnih ukrepov za usmerja- 
nje odnosov v cenah (na 
podlagi novega Zakona o ce- 
nah in drugih sistemskih za- 
konih), upoštevajoč pri tem 
cilje ta naloge iz Družbene- 
ga plana za obdobje od leta 
1976 do 1980. 

HITREJŠE 
ZAPOSLOVANJE 
V GOSPODARSTVU, 
POČASNEJŠE PA V 
NEGOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTIH 

Ker je bilo ugotovljeno, da 
v Osnutku resolucije inte- 
gralno ni govor o zaposlo- 
vanju, je sindikat, poleg na- 
čelnih pripomb, predlagal vr- 
sto konkretnih predlogov 
(kar je napravil tudi za os- 
tale de.'e Osnutka resoluci- 
je). Tako je med drugim 
predloženo, da se zagotovi 
v okviru predvidene stopnje 
zaposlenosti hitrejša rast za- 
poslenosti v gospodarstvu, 
počasnejša pa v negospodar- 
skih dejavnostih. Kar zadeva 
produktivno zaposlovanje 
prebivalcev ta zmanjšanje 
števila oseb, ki iščejo zapo- 
slitev, je predloženo, da se 
poleg novih ta izpraznjenih 
delovnih mest še bolj izko- 
riščajo obstoječe možnosti 
kot so: izkoriščanje razpo- 
ložljivih zmogljivosti in uva- 
janje več izmen, povečanje 
obsega izvajanja investicij- 
skih del v tujini, zmanjšanje 
nadurnega ta vseh oblik po- 
daljšanega dela. 

Zaradi zmanjšanja nezapo- 
slenosti ta večjega zadovolje- 
vanja potreb v zaposlovanju, 
sindikat meni, da je treba 
s sistemom izobraževanja za- 
gotoviti usklajevanje kvalifi- 
kacijske strukture oseb, ki 
iščejo zaposlitev, s potreba- 
mi gospodarstva ta vse druž- 
be. Obenem se Kaže potreba 
za spodbujanje ta organizi- 
ranje področne ta poklicne 
gibljivosti oseb, ki iščejo za- 
poslitev, upoštevajoč pri tem 
resnične možnosti zaposlova. 
nja. 
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Zaostriti odgovornost vseh nosilcev planiranja 

• Resolucijo čim bolj popolno nasloniti na dogovorjene cilje in naloge Plana 

• Še vedno ni povsem odprt proces samoupravnega sporazumevanja subjektov 
planiranja 

® Kako zmanjšati prepad med realno rastjo dohodka v gospodarstvu in nesorazmerno 
rastjo splošne in skupne porabe 

• Posledice d&ficita plačilne bilance bo moral prevzeti tisti, ki jih ustvarja 

Osnutek resolucije o ure- 
sničevanju srednjeročnega 
piana v letu 1978. je bil pred- 
met razprave na sejah dvanaj- 
stih panožnih svetov in štirih 
komisij, kot tudi na poseb- 
ni seji Izvršnega odbora Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. V teh razpravah je bi- 
lo, ob vse kritičnih pripom- 
bah in predlogih, ugotovlje- 
no, da predloženi Osnutek re- 
solucije predstavlja dober 
temelj za dokončno uresni- 
čevanje besedila Resolucije. 

Zbornica je poslala Skup- 
ščini SFRJ svoje načelne pri- 
pombe, kjer posebej ugotav- 
lja, da se mora Resolucija 
na pragu tretjega leta uresni- 
čevanja srednjeročnega plana 
kar najbolj nasloniti na cilje 
in naloge plana. Po ocenah, 
ki so jih načeli v razpravah, 
kaže, da je Osnutek resoluci- 
je precej avtonomno zasno- 
van in da bi kazalo to po- 
manjkljivost odpraviti, to je 
točno opredeliti naloge in 
določiti obveznosti v okviru 
dogovorjenih smeri. S tem 
bi, po mišljenjih, ki so jih 
izrekli na sestankih v Zbor- 
nici, ustvarili zadovoljive po- 
goje za pospešenost investi- 
cijske gradnje, posebno na 
sektorjih skupnega interesa, 
kjer za zdaj z realizacijo ob- 
čutno zaostajamo. 

ZAOKROŽITI SISTEM 
DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA 

Uresničevanje dogovorje- 
nih ciljev in nalog, ugotavlja- 
jo v Zbornici, bo toliko uspe- 
šnejše v kolikor bo Resolu- 
cija predvidevala obveznost 
zaokroževanja vseh sistem- 
skih sklepov, zakonskih in 
podzakonskih aktov, federaci- 
je, republik in pokrajin, kot 
tudi obveznost vseh subjek- 
tov planiranja, da sprejmejo 
svoje razvojne programe, ki 
bi obsegali obdobje do leta 

1980 in da takšne programe 
med seboj uskladijo s sa- 
moupravnimi sporazumi. Pri- 
kazana je bila nujnost te na- 
loge glede na to, da precej- 
šnje število organizacij zdru- 
ženega dela nima svojih pla- 
nov, pa tudi tam kjer jih 
imajo, še ni povsem odprt 
proces samoupravnega spo- 
razumevanja. 

Zaradi čimvečje smotrnosti 
uvajanja novega sistema dru- 
žbenega planiranja je treba 
— to je posebej poudarjeno 
— poostriti odgovornost sa- 
moupravnih, poslovodnih, iz- 
vršnih in političnih organov 
in organizacij. Zaradi tega bi 
morali z Resolucijo zadolžiti 
vse nosilce planiranja, da 
analizirajo ves postopek pri 
pripravi, usklajevanju in re- 
alizaciji svojih planov, isto- 
časno pa določiti odgovor- 
nost organov in strokovnih 
služb pri uresničevanju vseh 
ciljev in nalog naštetih v sa- 
moupravnih sporazumih o 
razvoju. 

REALNO SPOZNATI 
OBSTOJEČE ODNOSE 

Osnutku resolucije posebej 
očitajo, ker neenakomerno in 
premalo adekvatno obravna- 
va nekatere naloge in cilje 
dogovorjene politike. Tako je 
rečeno, da energetika, suro- 
vine in nekatere druge dejav- 
nosti niso dobile ustreznega 
mesta v Osnutku resolucije.. 
Prav tako je podčrtano, da 
niso predloženi dovolj pod- 

robni ukrepi in naloge za 
nadomeščanje zaostajanja v 
dinamiki razvoja gospodar- 
sko manj razvitih področij. 

Ker se ta pripomba nana- 
ša na Osnutek resolucije v 
celoti, je bilo predloženo, da 
se do dokončnega sprejema 
tega dokumenta izdelajo kon- 
kretne rešitve oziroma ukre- 
pi za uresničevanje določe- 
nih ciljev in nalog v 1. 1978 
in kot osnuteiK. pošljejo gospo- 
darstvu. 

Ob številnih prizadevanjih, 
ki jih je opazita, da bi 
se, mimo sprejetih družbe- 
noekonomskih ukrepov, iz- 
boljšali pogoji gospodarjenja 
te ali one panoge, se Zbor- 
nica ni strinjala s takšno 
prakso in se zavzela, da se 
pri konstituiranju ekonom- 
ske in razvojne politike upo- 
števa resničen ekonomski po- 
ložaj posameznih panog in 
skupin v skupnem gospodar- 
stvu. S tem je mogoče ra- 
zumeti tudi dograditev siste- 
ma informiranja, ki bi bil 
prvenstveno namenjen delav- 
cem v združenem delu. 

Posebna pozornost je bila 
v razpravah posvečena vse 
večjemu poglabljanju prepa- 
da med realno rastjo dohod- 
ka v gospodarstvu in neso- 
razmerno rastjo splošne in 
skupne porabe. Skoraj eno- 
glasno je bila poudarjena za- 
hteva, da Resolucija jasno iz- 
razi neizogibnost reduciranja 
splošne in skupne porabe v 
okvire realnega dohodka in 
da se posebej oblikujejo tak- 
šni ukrepi, ki bodo prihodnje 

leto pretrgali verigo antici- 
pirane porabe in nesorazmer- 
no poseganje v gospodarstvo. 

KAKO USKLADITI 
UVOZ Z IZVOZOM 

Veliko število predlogov je 
bilo danih glede razreševar 
nja temeljnih problemov eko- 
nomske menjave naše drža- 
ve s tujino. Pri tem je bilo 
ocenjeno, da predloženi ob- 
seg, struktura in regionalna 
usmerjenost izvoza in uvoza 
niso nerealno postavljeni, da 
pa je njihovo uresničevanja 
nujno, da se popolnoma za- 
gotovijo določeni pogoji in 
ustvarijo bitne domneve. Med 
drugim je predloženo, da se 
obenem z Resolucijo sprej- 
mejo temeljni sistemski skle- 
pi, ukrepi in mehanizmi za 
napredek fevoza. Z druge 
strani pa je treba uresničiti 
ustrezno stopnjo ustavne pre- 
obrazbe zunanjetrgovinske 
mreže doma in na tujem. Za 
zagotavljanje teh in drugih 
pogojev bi moral Osnutek 
resolucije — kot je podčrta- 
no — predvideti konkretne 
ukrepe in aktivnosti. 

Zbornica je oblikovala po- 
vsem določen predlog glede 
uvoza nekaterih izdelkov, v 
prihodnjem letu. Računajoč 
na materialne bilance je bi- 
lo predloženo, da prihodnje 
leto ne bi uvažali nepotreb- 
nih količin hrane, cementa, 
železne rude, i vernih plošč, 
celuloznih vlaken, soli, neka- 
terih izdelkov bazične kemije, 
kot tudi, da se ne sklepajo 
nove pogodbe o nakupu ladij 
v tujini. Istočasno je bilo 
predloženo, da se čim bolj 
zagotovi substitucija uvoza. 

Velja omeniti še stališče, 
da morajo posledice deficit- 
ne plačilne - bilance nositi re- 
publike in pokrajine, ki jo. 
ustvarjajo. Računajo,, da bi 
tako preprečili sprejem line- 
arnih ukrepov za omejitev 
uvoza. 

Illllllllllflllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1 TEMELJNE NAČELNE PRIPOMBE 
= GOSPODARSKE ZBORNICE JUGOSLAVIJE 
I K OSNUTKU RESOLUCIJE O POLITIKI 
= URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA § 
I JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 197G I 
I DO 1980, V LETU 1978 | 
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Nujna so objektivna družbena merila za pridobivanje 

in delitev dohodka   

• Predlaganih stopenj gospodarske rasti ne smemo spreminjati 

• Težišče ekonomske politike ne sme sloneti le na selektivnem uvozu, temveč tudi 
na večjih prizadevanjih za ekspanzivn&jši izvoz 

• Preučiti bo potrebno možnosti za odkup stanovanj v družbeni lasti 

V poročilu, ki ga je Skup- 
ščini SFRJ poslal Zvezni eko- 
nomski svet, je poudarjeno, 
da je Osnutek resolucije do- 
bro pripravljen. Zaradi tega 
Svet podpira ta Osnutek, ki 
ustreza okvirom razvojne po- 
litike, določene v srednjeroč- 
nem planu. Povzemamo pa 
nekatere ključne misli, pre- 
dloge in pripombe, izrečene 
na seji Sveta, ko je govoril 
o Osnutku resolucije. 

Svet na primer sprejema 
predvidene stopnje rasti dru- 
žbenega proizvoda. Toda, ko 
so na seji podrobneje preu- 
čili tudi predvidene stopnje 
rasti zaposlenosti, produktiv- 
nosti dela, izvoza in uvoza, 
so podvomili v trdnost iri 
realnost vseh teh temeljnih 
parametrov. Zaradi tega so 
predlagali ponovno, oceno , in 
preverjanje temeljnih razme- 
rij kazalcev, ki jih ponuja 
Osnutek resolucije. Ob tem 
pa so se zavzeli, naj ne bi 
spreminjali predlagane sto- 
pnje gospodarske rasti, iz- 
ražene v družbenem , proizvo- 
du. 

PREMAGOVANJE 
NEUGODNIH GIBANJ 
V EKONOMSKIH 
ODNOSIH S TUJINO 

Po oceni Sveta bo ena Od 
najpomembnejših in obenem 
najtežjih nalog ekonomske 
politike v 1978. letu spremi- 
njanje neugodnih gibanj v 
zunanjetrgovinskih odnosih 
In zmanjševanje trgovinske- 

ga in plačilnega deficita. Za 
čim uspešnejšo rešitev teb 
problemov bo potrebno, ka- 
kor omenja poročilo Sveta, 
zagotoviti ustrezna gibanja 
uvoza iri izvoza. Kar zadeva 
prvo sestavino naše ekonom- 
ske menjave je Svet ocenil, 
da predlagana projekcija uvo- 
za predvsem sloni na seda- 
nji bilančni situaciji. Ob opo- 
zorilu na stopnjo odvisnosti 
našega gospodarstva od uvo- 
za, Svet meni, kakor je za- 
pisano, da je potrebno tako 
v prihodnjem letu kdt do 
konca tekočega srednjeročne- 
ga plana preračunljivo selek- 
tivno omejevati celoten uvoz. 
Pri tem pa ta restrikcija ne 
bi smela zajeti dejavnosti po- 
sebnega pomena,' uresničeva- 
nja planiranega prestrukturi- 
ranja gospodarstva, kapacitet 
za nadomeščanje uvoza in tu- 
di ne reprodukcijskega mate- 
riala ter surovin. 

Med razpravo o problemih 
ekonomskih odnosov naše 
države s tujino so na seji 
zastavili tudi vprašanje, za- 
kaj ni dovolj jasno določena 
vloga finančnih kreditov v 
našem sistemu zadolževanja 
v tujini. Ob tem so poudarili, 
da.se znaten del tek posojil 
ne porablja za razširjeno re- 
produkcijo, čeprav je to nji- 
hov temeljni namen. 

Svet meni, da je potrebno 
na zelo umirjen način, kljub 
težki situaciji in upošteva- 
nju vseh problemov na tem 
celotnem področju, zahtevati 
rešitve in zgraditi realno 
smer politike. Skladno s tem 

pa Svet tudi poudarja, da 
težišče ekonomske politike 
ne sme sloneti samo na selek- 
tivnosti uvoza, temveč v znat- 
no večji meri tudi na priza- 
devanjih za ekspanzijo izvo- 
za. 

SPODBUJANJE 
STANOVANJSKE 
IZGRADNJE 

Ko se je Svet zavzel, da 
bi na področju politike cen 
svobodne je razširjal število 
proizvodov in storitev, kate- 
rih cene se oblikujejo v tr- 
žnih pogojih, je sprejel tudi 
zelo zanimiva mnenja in pre- 
dloge glede stanovanjske po- 
litike. 

Glede na izjemno velik po- 
men stanovanjske izgradnje, 
tako za zadovoljevanje teme- 
ljnih potreb delovnih ljudi 
kot tudi za celotno gospodar- 
sko rast, je Svet predlagal, 
da obresti za stanovanjske 
kredite ne bi smele biti več- 
je od določ&nega odstotka, 
odplačilni roki za te kredite 
pa ne krajši od določenega 
števila let. Prav tako bi mo- 
rali zmanjšati prometni da- 
vek za gradbeni material iri 
opremo za stanovanjsko iz- 
gradnjo na najmanjšo možno 
mero. Poleg tb^a, kakor je 
zapisano v poiočilu, naj bi 
mesta in občine v določeni 
meri spremenile veljavne re- 
žime za izdelavo urbanistič- 
nih načrtov, določanje loka- 
cij in dajanje gradbenih do- 
voljenj. 

Svet je tudi ocenil, da bi 
sredstva za stanovanjske kre- 
dite lahko zagotovili s po- 
sebnim sporazumom poslov- 
nih bank z Narodno banko. 
V celotnem y<ucetu teh ukre- 

. pov je precuagana tudi pre- 
učitev možnosti za odkup 
stanovanj s strani tistih na- 
jemnikov, ki zdaj žive v sta- 

novanjih v družbeni lasti. 
Ce povzamemo, Svet pred- 

laga, naj bi bila stanovanjska 
politika, opredeljena v Osnut- 
ku resolucije, podrobneje do- 
ločena. 

PONOVNO OPOZORILO 
SVETA 

Med oceno, da Osnutek re- 
solucije premalo pozornosti 
namenja delitvi dohodka na 
akumulacijo in porabo, je 
Svet ponovno opozoril na 
nujnost družbeno objektivizi- 
ranih meril za pridobivanje 
in delitev dohodka. Ti krite- 
riji morajo izhajati iz druž- 
benega značaja dohodka in 
sredstev. V njih pa bi našla 
svoj prostor tudi politika 
akumulacije, osebnih dohod- 
kov in splošne ter skupne po- 
rabe. 

Med podporo stališču Os- 
nutka resolucije, da bi neka- 
tere kratkotrajne ukrepe eko- 
nomske politii-.. zamenjali s 
trajnejšimi ni s stabilnim 
delovanjem sistema, je Svet 
menil, da ekonomske politi- 
ke nikakor ni možno izklju- 
čiti ali zamenjati s trajnimi 
rešitvami. Razlog je v terri, 
ker je gospodarstvo podvr- 
ženo določenim cikličnim gi- 
banjem. Še posebej pa ne- 
nadnim spremembam v med- 
narodnem gospodarstvu. Vse 
to seveda zahteva sprejema- 
nje ustreznih ukrepov eko- 
nomske politike. 

Ou koncu svojega poroči- 
la Svet tudi ocenjuje, da Os- 
nutek resolucije, o katerem 
zdaj razpravljamo, ni tako 
konkreten kot prejšnji do- 
kument. Nadaljevanje s to 
prakso pa bi pomenilo zma- 
njševanje pomi.-a teh doku- 
mentov, s katerimi oprede- 
ljujemo skupno politiko za 
enoletno obdobje srednjeroč- 
nega plana. 
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NOVI PREDPISI 

Prepoved reklamiranja vseh vrst alkoholnih pijač 

O Predlog za prepoved javnega reklamiranja vseh vrst alkoholnih pijač in ne samo 
močnih pijač, kot doslej, naj bi prispeval k splošnemu boju proti alkoholu 

• Prepovedano bo tudi reklamiranje zdravilnih lastnosti živil in predmetov 
za splošno uporabo 

# Namesto označb o vrsti in količini vseh aditivov v živilih ali predmetih za splošno 
uporabo bodo objavljeni le podatki o skupinah uporabnih aditivov 

Ublažitev določb o deklari- 
ranju živil in predmetov za 
splošno porabo glede označb, 
ki nimajo zdravstvenega po- 
mena, prepoved reklamiranja 
vseh alkoholnih pijač v sred- 
stvih javnega obveščanja, pre- 
poved reklamiranja zdravil- 
nih lastnosti živil in pred- 
metov za splošno uporabo 
in zelo poostreni ukrepi za 
kršenje predpisov o zdrav- 
stveni neoporečnosti živil in 
predmetov za splošno upora- 
bo, so najvažnejše novosti, 
ki jih vsebuje Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah 
iri dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in predmetov za splošno 
uporabo, z Osnutkom zakona 
CAS 574). 

Besedilo Predloga je Zvez- 
ni izvršni svet poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo. 
Njegovo sprejemanje pa je 
v pristojnosti Zveznega zbo- 
ra. 

Petletna uporaba Zakona o 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in predmetov splošne upo- 
rabe je pokazala, da ni po- 
trebe, da je na vsakem ži- 
vilu oziroma predmetu za 
splošno uporabo, označba o 
vrsti in količini vseh aditi- 
vov (sestavin), vsebovanih v 
živilih ali predmetu. Zaradi 
tega je v Osn>uitku zakona pre- 

dloženo, da se v deklaracijo 
vnesejo samo podatki o sku- 
pinah in ne o količini in vr- 
sti uporabljenih aditivov. Ob- 
vezno deklariranje vrste in 
količine uporabljenih aditivov 
bo omejeno samo na tiste 
proizvode, kjer je to zdrav- 
stvenega pomena. To bo ure- 
jeno s predpisi. 

Poleg tega je reklamiranje 
dozdevnih zdravilnih lastnos- 
ti posameznih živil in pred- 
metov za splošno uporabo 
dobilo širok razmah in naj- 
večkrat predstavlja prevaro 
za potrošnika, zaradi upanja, 
da njihova uporaba lahko na- 
domesti določena zdravila. 
Čeprav je z veljavnim Zako- 
nom prepovedano reklamira- 
nje živil in predmetov za 
splošno uporabo, ki potrošni- 
ka lahko zavedejo, je z Os- 
nutkom zakona, razen ostale- 
ga, posebej prepovedano re- 
klamiranje zdravilnih lastno- 
sti teh proizvodov. 

Najpomembnejša novost 
glede na sedaj veljaven Za- 

kon s£ nanaša na prepoved 
reklamiranja vseh alkohot 
nih pijač. Po določbah tega 
Zakona je zdaj prepovedano 
le reklamiranje močnih alko- 
holnih pijač (vodka, vinjak, 
viski), je pa dovoljeno rekla- 
miranjfe ostalih pijač, kot so 
vino. in pivo. Vendar se z 
vsakodnevnim in atraktivnim 
propagiranjem teh pijač do- 
seže velik in največkrat ško- 
dljiv vpliv na otroke in mla- 
dino. Ta nov sklep je še en 
prispevek v boju proti alko- 
holizmu, kOt vse pomembnej- 
šemu družbenemu problemu. 

Vendar, glede na potrebe 
obveščanja potrošnikov in na 
poslovne interese proizvajal- 
cev tobačnih izdelkov in al- 
koholnih pijač, predvideva 
Osnutek zakona možnost, da 
so potrošniki pravočasno ob- 
veščeni o novih izdelkih, o 
proizvodnih uspehih in po- 
dobno, pod pogoji in na na- 
čin, , ki bo določen z novim 
predpisom. Zvezni izvršni 
svet je z Osnutkom pooblaš- 

čen, da s posebnimi predpi- 
si določi sredstva javnega 
obveščanja, v katerih je pre- 
povedano reklamiranje tobač- 
nih izdelkov in alkoholnih 
pijač in da predpiše način 
in razmere, v katerih so v 
sredstvih javnega obveščanja 
potrošniki lahko obveščeni o 
tobačnih izdelkih in alkohol- 
nih pijačah. 

V Osnutku je prav tako do- 
ločeno, da bo vse stroške za 
zdravstveni pregled živil in 
predmetov za splošno upora- 
bo prevzel uvoznik, v višini 
in na način, ki ga predpiše 
Zvezni izvršni svet. Uvozniki 
zdaj plačajo samo pavšalno 
nadomestilo/za pokritje vseh 
stroškov pregleda. 

Razen tega se z Osnutkom 
zakona zelo zaostruje zgornja 
in spodnja meja denarnih ka- 
zni za . gospodarske prestop- 
ke, oziroma prekrške, odvis- 
no od posledic in stopnja 
družbene škodljivosti. Za de- 
lovne organizacije se gibljejo 
od 10 do 500 tisoč dinarjev, 
za odgovorne osebe pa od ti- 
soč do 10 tisoč dinarjev. Tak- 
šen sklep je predložen zara- 
di tega, ker je dosedanja 
praksa pokazala, da so pred- 
pisane kazni mile iri premaj- 
hne, da bi bil dosežen želeni 
učinek. 
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Točnejše določbe o upravnem postopku 

• Ne bo več nejasnih določb, ki sedaj lahko povzročajo njihovo različno uporabo 
v praksi 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili 
Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o splošnem uprav- 

nem postopku. Priložen je 
tudi Osnutek zakona (AS 
573), ki odpravlja nekatere 
pomanjkljivosti v posamez- 
nih členih veljavnega Zako- 

na. 
Med sedanjo uporabo spre- 

menjenifa in dopolnjenih do- 
ločb Zakona o splošnem up- 
ravnem postopku amo ugo- 

tovili, da posamezne določba 
ali deli določb v besedilu 
Zakona niso dovolj natanč- 
ne. Zaradi tega jdh je pot- 
rebno spremeniti. Prav teko 
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pa smo zasledili nekatere 
pomanjldjaivosti, ki lahko 
vplivajo na uporabo teh do- 
ločb v praksi. Obenem pa 
tudi otežujejo uporabo pre- 
čiščenega besedila Zakona. 

Nujno je zaradi tega pot- 
rebno pripraviti in sprejeti 

ustrezne spremembe in do- 
polnitve teh določb tako, da 
ne bi bilo več pomanjklji- 
vosti v prečiščenem bese- 
dilu. Tega mora pripraviti 
Zakonodajno-pravna komisi- 
ja Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ. Z spremembami 

se torej nikakor ne menja- 
jo vsebinske rešitve v Za- 
konu. 

Osnutek zakona spreminja 
določbo sedanjega 32. člena, 
ki ureja tista vprašanja, za 
katera nI več pristojna fe- 
deracija (kolizijo pristojno- 
sti, ki jo morajo s svojimi 
predpisa urediti republike 
oziroma avtonomni pokraji- 
ni). Poleg tega je v besedilu 
Osnutka zakona spremenjen 
298. člen, s katerim je sedaj 
podaljšana veljavnost dolo- 
čenih določb, kd bodo pre- 

nehale veljati z dnevom 
sprejetja republiških oziro- 
ma pokrajinskih zakonov. 
Sedanja praksa je pokazala, 
da republike in pokrajini ni- 
majo niti interesa niti po- 
sebnih razlogov, da bi ta 
vprašanja drugače uredile s 
svojimi predpisi. Zaradi tega 
tudi ni razlogov, da bi nji- 
hovo veljavnost podaljšali 
tudi v čas, ko bo začel ve- 
ljati Zaton o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o 
splošnem upravnem postop- 
ku. 

ANALIZE IN OCENE 

Naglo povečano število prometnih nesreč na cestah 

# Intenzivna graditev in rekonstrukcija cestne mreže je pripeljala do hitrega porasta 
prometa, kar je povečalo ogroženost ljudi in imetja v prometu 

O V prvih šestih mesecih letos je bilo evidentiranih nad 21.000 prometnih nesreč 
z več kot 30.000 poškodovanih oseb, od ka'arih je bilo več kot 2.000 mrtvih 

# Lani je bilo na licu mesta odvzetih nad 63.000 vozniških dovoljenj, zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola pa je bilo izključenih iz prometa 78.000 vozil 

9 Organi za notranje zadeve posvečajo posebno pozornost preventivni dejavnosti 
v prometu 

Zvezni sekretariat za not- 
ranje zadeve je poslal Sku- 
pščini SFRJ Informacijo o 
stanju prometne varnosti na 
cestah. 

V Informaciji je podčrta- 
no, da je intenzivna gradnja, 
rekonstrukcija in moderniza- 
cija cestne mreže, kot tudi 
stalno povečevanje števila vo- 
zil pripeljalo do naglega po- 
rasta števila nesreč, kar je 
povečalo ogroženost ljudi in 
imetja v prometu. Kot ilu- 
stracija je navedeno, da je 
od skupaj 98.500 kilometrov 
kategoriziranih cest v naši 
državi okrog 40.000 kilomet- 
rov (skoraj 40 odstotkov) s 
sodobnim cestiščem. Proiz- 
vodnja motornih vozil je do- 
segla leta 1976. številko več 
kot 270.000. V naši državi je 
registriranih okrog 2,280.000 
vozil, ali povprečno eno vo- 
zilo na vsakih 10 prebivalcev. 
Potniških avtomobilov je v 
naši državi 1.750.000. Povpreč- 
na letna stopnja rasti števila 
motornih vozil je več kot 11 
odstotkov. 

V letu 1976. je prišlo v 
Jugoslavijo nad 13,5 milijo- 
na tujih vozil, od česar polo- 

vica odpade na obmejni pro- 
met. 

PROMETNE NESREČE 

V Informaciji je potem po- 
udarjeno, da je bila, prejšnja 
konstantna rast števila pro- 
metnih nesreč s ponesrečeni- 
mi osebami, v zadnjih letih 
zaustavljena. V zadnjih pe- 
tih letih je bila rast števila 
teh nesreč nižja od dveh od- 
stotkov, kar je precej manj 
od povprečne rasta števila 
vozal, ki se je gibala med 10 
in 20 odstotki. Vendar je bi- 
lo v prvih šestih mesecih evi- 
dentiranih nad 21.000 pro- 
metnih nesreč s poškodova- 
nimi osebami. V primerjavi 
z istim obdobjem lani in v 
prejšnjih letih predstavlja 
to število občuten porast in 
znaša okrog 20 odstotkov. 

V prvem polletju 1977. le- 

ta se je ponesrečilo več kot 
30.000 oseb ali 24 odstotkov 
več kot v istem obdobju la- 
ni. Umrlo je 2.078 oseb ali 
17 odstotkov več kot v istem 
obdobju prejšnje leto. Med 
umrlimi je največ voznikov 
— 40,3 odstotka, potnikov 
32,6 odstotka in pešcev 24,6 
odstotka. 

Materialna škoda v promet- 
nih nesrečah raste iz leta v 
leto in je leta 1976. dosegla 
vrednost ene milijarde in 250 
milijonov dinarjev. V prvem 
polletju 1977. leta je znaša- 
la materialna škoda več kot 
640 milijonov dinarjev, kar 
je za 45 odstotkov več kot v 
istem obdobju lani. 

VZROKI PROMETNIH 
NESREČ 

Visoka rast nesreč v pr- 
vem polletju 1977. leta, je 
ugotovljeno v Informaciji, je 

presegla vse strokovne pro- 
gnoze. Zelo težko je najti 
opravičljive razloge za tak- 
šno povečanje in to tudi za- 
to, ker letos ni bilo kakšnih 
bistvenih sprememb v pro- 
metu na naših cestah. 

Med možnimi razlogi za 
povečanje števila nesreč na 
cestah je navedeno poveča- 
nje prometa s tovornimi av- 
tomobili, ki je bilo v prvih 
šestih mesecih večje za 17 
odstotkov. Na povečanje šte- 
vila nesreč vpliva tudi grad- 
nja določenih delov avtoceste, 
kot tudi rekonstrukcija ne- 
katerih delov na glavnih tran- 
zitnih smereh, kar povzroča 
številne zastoje in dolge ko- 
lone, s tem pa ustvarja na- 
petosti in nervozo pri udele- 
žencih v prometu. Vsa ta dej- 
stva, kot tudi precej nedisci- 
plinirano obnašanje domačih 
voznikov in voznikov iz dr- 
žav, katerih delavci se vozi- 
jo skozi našo državo v tran- 
zitu, je prispevalo, da so po- 
stale naše ceste bolj ogrože- 
ne in to posebej na magis- 
tralnih smereh. 

Poleg tega, kot je rečeno 
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t Informaciji, je na poslab- 
šanje stopnje prometne var- 
nosti vplival tudi priliv novih 
vozil in neizkušenih voznikov, 
precej nizka stopnja promet- 
ne kulture udeležencev v pro- 
metu, veliko število črnili 
točk in nezavarovani cestni 
prehodi in prog v nivoju, kot 
tudi premalo razvita in ne- 
učinkovita notranja kontro- 
la v avtotransportnih delov- 
nih organizacijah. 

V Informaciji je tudi ugo- 
tovljeno, da so krivci za ok- 
rog 80 odstotkov vseh nesreč 
vozniki, za 17 odstotkov peš- 
ci, medtem ko so pomanj- 
kljivosti na cestah in vozilih 
vzroki samo za 3 odstotke 
prometnih nesreč. Najpogos- 
tejši vzroki prometnih ne- 
sreč so prevelika in neprila- 
gojena hitrost — okrog 40 
odstotkov, nepravilno prehi- 
tevanja — 13 odstotkov in 
vožnja pod vplivom alkoho- 
la — 12 odstotkov. Pešci so 
najpogostejše žrtve zaradi ne- 
previdnega in nenadnega pre- 
hitevanja čez ceste in ulice 
na mestih, kjer miiso ozmačeni 
prehodi za pešce, otroci pa 
zaradi razposajenosti in ne- 
nadnega tekanja na cesto. 

UKREPI ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE 

V letu 1976 so se organi za 
notranje zadeve, je poudarje- 
no v Informaciji, v precej 
večji meri angažirali pri pre- 

ventivno-vzgojni dejavnosti, 
uresničujoč najtesnejše sode- 
lovanje z vsemi zainteresira- 
nimi organi in organizacija- 
mi. S kontrolo in regulira- 
njem prometa so organi za 
notranje zadeve lani odkrili 
večje število nevarnih pro- 
metnih prekrškov kot prej- 
šnje leto. 

V letu 1976 je bilo na ces- 
tah po Jugoslaviji registrira- 
nih skoraj 2,5 milijona prekr- 
škov, kar pomeni, da je v 
povprečju skoraj vsak voz- 
nik napravil po en prekršek. 
Na licu mesta je bilo odvze- 
tih nad 68.000 vozniških do- 
voljenj, zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola pa je bilo 
iz prometa izključenih 78.000 
vozil. Tuji državljani so lani 
napravili nad 8.000 prekr- 
škov. 

Organi za notranje zadeve 
so v preteklih letih vložili 
več kot 30.000 zahtev za za- 
četek postopka proti organi- 
zacijam združenega dela, od- 
govornim osebam v njih in 
privatnim voznikom. Toda 
kljub tako obsežni represivni 
dejavnosti je še veliko večje 
število oseb, ki so jih pri- 
padniki milice opomnili za 
storjene prekrške in z na- 
sveti pokazali na napake, ki 
so jih storili. 

V zadnjih letih so organi 
za notranje zadeve zelo veli- 
kokrat organizirali akcije ok- 
repljene prometne kontrole. 
V teh akcijah se odkrivajo 

najrazličnejše oblike prekr- 
škov, preprečijo določene ne- 
gativnosti, ki največkrat og- 
rožajo varnost v prometu, te 
so: vožnja, pod vplivom alko- 
hola, vožnja brez vozniškega 
izpita, vožnja z nedovoljeno 
hitrostjo, nepravilno prehite- 
vanje, vožnja s tehnično ne- 
popolnim vozilom itd. 

Pri izvajanju akcije pove- 
čane prometne kontrole so 
poleg delavcev milice vklju- 
čene še pooblaščene delovne 
organizacije za opravljanje 
tehničnega pregleda motornih 
vozil, zdravstvene ustanove, 
prometni inšpektorji, delav- 
ci AMZJ in Zveza šoferjev 
Jugoslavije, kot tudi pred- 
stavniki sredstev javnega ob- 
veščanja. 

Ob akcijah organov za no- 
tranje zadeve v prvem pol- 
letju 1977 je bilo ugotovlje- 
no, da ima vsako tretje vo- 
zilo kakšne tehnične poma- 
njkljivosti. Našli so tudi vi- 
sok odstotek avtobusov, ki 
niso ustrezali tehničnim pred- 
pisom. Ti podatki kažejo, da 
v nekaterih avtotransportnih 
organizacijah še vedno nima- 
jo učinkovite notranje kon- 
trole in da varnosti v pro- 
metu ne posvečajo ustrezne 
pozornosti. 

POSEBNA OBLIKA 
PROMETNE KONTROLE 

V Informaciji je navedeno, 
da so zaradi preprečevanja 

določenih pomanjkljivosti in 
bahavega obnašanja nekate- 
rih voznikov nekateri repub- 
liški sekretariati za notranje 
zadeve organizirah posebne 
oblike prometne kontrole z 
vozili in delavci za notranje 
zadeve brez označb milice. 
Takšen način prometne kon- 
trole, čeprav šele v začetni 
fazi, je pokazal ugodne re- 
zultate tako glede represiv- 
ne dejavnosti, kot tudi na 
področju preventive. 

Na koncu Informacije je 
rečeno, da posvečajo organi 
za notranje zadeve posebno 
pozornost preventivni dejav- 
nosti. Le-ta se razvija v več 
oblikah in to predvsem v 
prometni vzgoji in izobraže- 
vanju otrok in mladine, nu- 
đenju ustrezne pomoči pri 
organiziranju in izvajanju 
šolskih, občinskih, regional- 
nih in republiških tekmovanj 
za otroke in šolsko mladino 
s področja prometa, kontroli 
dela avtošol, nuđenju stro- 
kovne pomoči organizacijam, 
ki se ukvarjajo z javnim pre- 
vozom. Prav tako je sodelo- 
vanje s podjetji za ceste in 
ustreznimi inšfpekcijsJdmd or. 
gani, avto-moto organizacija- 
mi, združenji šoferjev, pra- 
vosodnimi organi, prosvetni- 
mi in zdravstvenimi institu- 
cijami, kot tudi z drugimi 
organi in organizacijami, ki 
sa ukvarjajo s problemi pro- 
meta. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Višina celotnega prihodka ni pogoj za oblikovanje 

temeljne organizacije združenega dela  

# Poslovanje z izgubo ne more biti razlog, da se določen del združenega dela, 
ki izpolnjuje vse pogoje, ne bi organiziral kot temeljna organizacija 

# Število delavcev prav tako ni pogoj za oblikovanje temeljne organizacije 
ali delovne skupnosti 

# S statutom se lahko določi, poleg razprave na zboru, tudi drugačen način 
predhodne obravnave tistih odločitev, ki jih delavci sprejemamo z osebnim izjavljanjem 

# Delavci s posebnimi pismenimi izjavami sprejmejo le samoupravni sporazum 
o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, ne pa tudi druge sporazume 

# Če se spremembe v organiziranih temeljnih organizacijah izvajajo s samoupravnim 
sporazumom, je nujno potrebno soglasje vseh temeljnih organizacij 

Komisija skupščine SFRJ dela preučila vprašanja, ki Zakona o združenem delu- bej zato, ker so prav ti odgo- 
za spremljanje izvajanja Za- so se v organizacijah združe- Posredujemo mnenja Ko- vori izredno pomembni za or- 
kona o združenem delu je nega dela pojavila med ure- misije o nekaterih vpraša- ganizacije združenega dela 
med nadaljevanjem svojega sničevanjem nekaterih določb njih, M jih j« preučila. Pose- in delovne ljudi, saj prav 
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zdaj sprejemajo nove ali us- 
klajujejo sedanje statute, pra- 
vilnike in druge samouprav- 
ne akte organizacij združene- 
ga dela z Zakonom o združe- 
nem delu. 

VIŠINA CELOTNEGA 
PRIHODKA KOT POGOJ 
ZA OBLIKOVANJE 
TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

Med obravnavo- vprašanja, 
če je višina celotnega prihod- 
ka ali dohodka (to pomeni 
poslovanje brez izgube) po- 
goj za organiziranje temeljne 
organizacije, so v Komisiji 
poudarili, da se po posebni 
določbi ZZD kot pogoj za spo- 
sobnost dela delovne organi- 
zacije, da izrazi skupen rezul- 
tat delavcev v njem kot vred- 
nost, ne sme postaviti višina 
celotnega prihodka oziroma 
dohodka (člen 322, 2. odst. 
ZZD). 

Za organiziranje temeljne 
organizacije je poleg drugih 
pogojev bistvena tudi sposob- 
nost dela delovne organizaci- 
je, da izrazi skupni rezultat 
dela delavcev v njem kot 
vrednost. Pri tem pa ni odlo. 
čilna sama višina te vredno- 
sti. Poslovanje z izgubo torej 
ne more biti razlog, da se us- 
trezni del združenega dela, ki 
izpolnjuje zahtevane pogoje, 
ne bi organiziral kot temelj- 
na organizacija. 

ŠTEVILO DELAVCEV 
KOT POGOJ ZA 
OBLIKOVANJE 
TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

Ali je število delavcev lah- 
ko pogoj za organiziranje te. 
meljne organizacije oziroma 
za oblikovanje delovne skup- 
nosti, je bilo naslednje vpra- 
šanje, ki ga je preučila Ko- 
misija. Opozorila je na poseb- 
no določilo ZZD, po kateri 
število delavcev ni pogoj za 
organiziranje temeljne orga- 
nizacije, če so izpolnjeni po- 
goji, ki jih Zakon o združe- 
nem delu predvideva za orga- 
niziranje temeljne organizaci- 
je (320. člen ZZD). Število de- 
lavcev ni pogoj niti za obliko- 
vanje delovne skupnosti, kar 
ee ta skupnost oblikuje s sa- 

moupravnim sporazumom o 
združevanju temeljnih organi- 
zacij. 

Toda, če kateri od drugih 
zakonov (primer za to je na 
področju zunanje trgovine) 
določa najmanjše število de- 
lavcev z določeno kvalifikacij- 
sko strukturo kot pogoj za 
opravljanje določene dejavno- 
sti, morajo seveda biti izpol- 
njeni tudi ti pogoji. 

POSTOPEK PREDHODNE 
RAZPRAVE 

Naslednje vprašanje zadeva 
značaj in pomen predhodne 
razprave o odločitvah, ki jih 
sprejemajo delavci v temeljni 
organizaciji z osebnim izjav- 
ljanjem. Posega pa tudi v na- 
čin vodenja te razprave. Ko- 
misija je ocenila, da predhod- 
no razpravljanje o omenje- 
nih odločitvah pomeni svojst- 
veno javno razpravo v temelj, 
ni organizaciji o vprašanjih, 
ki zadevajo te odločitve. Med 
to razpravo morajo delavci 
spoznati namen in razloge, 
zakaj naj bi sprejeli tako od- 
ločitev, kakor tudi cilje, ki 
naj bi jih taka odločitev do- 
segla. Delavci svobodno da- 
jejo svoje pripombe, predlo- 
ge in mnenja o predlogu od- 
ločitve in o njem tudi raz. 
pravljajo. V postopku pred- 
hodnega razpravljanja se to- 
rej ne odloča o samem pred- 
logu odločitve. 

Glede načina izvedbe pred- 
hodne razprave, pa so v Ko- 
misiji opozorili na 2. odsta- 
vek 462. člena ZZD. V njem 
je določeno, da se mora o 
vseh vprašanjih, o katerih se 
sprejmejo sklepi z osebnim 
izjavljanjem delavcev, zagoto- 
viti njihova poprejšnja obrav- 
nava na način, ki ga določa 
statut. V 5. odstavku tega čle- 
na pa je predpisano, da de- 
lavski svet Skliče zbor delav- 
cev za poprejšnjo obravnavo. 
Glede na to Komisija meni, 
da je potrebno omenjeno do- 
ločbo 2. odstavka 462. člena 
tolmačiti na ta način, da se 
s statutom lahko predvidi tu- 
di drugi način vodenja pred- 
hodne razprave. Zbor delav- 
nih ljudi (celotne temeljne or- 
ganizacije ali posameznih de- 
lov) torej ni edini način po- 
prejšnje obravnave. Pogoj pa 
je, da tudi ta druga možnost 
zagotavlja svobodno in demo- 

kratično razpravljanje delav- 
cev. Ce pa je s statutom do- 
ločeno, da razprava poteka na 
zboru delavcev, je naloga de- 
lavskega sveta, da skliče zbor 
delavcev zaradi poprejšnje ob- 
ravnave predlaganih rešitev. 

PISMENE IZJAVE 
DELAVCEV 

Oh vprašanju o načinu 
sprejemanja samoupravnih 
sporazumov s podpisovanjem 
oziroma posebnimi pismenimi 
izjavami delavcev, je Komisi- 
ja opozorila na 2. odstavek 
468. člena ZZD, ki pravi, da 
po sprejetju samoupravnega 
sporazuma o združevanju de- 
la delavcev v temeljni orga- 
nizaciji vsak delavec svobod- 
no odloča s posebno pismeno 
i2yavo, če se z njim strinja. 
Po Zakonu o združenem delu 
so predvidene posebne pisme- 
ne izjave delavcev samo, ka- 
dar sprejemajo samoupravni 
sporazum o združevanju dela 
delavcev v temeljni organiza- 
ciji. 

Za sprejemanje drugih sa- 
moupravnih sporazumov ZZD 
ne predpisuje posebnih izjav 
delavcev. Kljub temu pa la- 
hko delavci, v skladu z 465. 
členom ZZD, določajo v sa- 
moupravnih sporazumih in 
statutih vprašanja, o katerih 
bodo odločali s podpisova- 
njem oziroma s posebno pis- 
meno izjavo. V teh primerih 
pa delavcem, če ne podpišejo 
izjave, ne preneha delovno 
razmerje tako kot v primeru, 
ko ne podpišejo pismene iz- 
jave o sprejetju samouprav- 
nega sporazuma o združeva- 
nju dela delavcev v temeljni 
organizaciji. 

POTREBNA JE VEČINA 
GLASOV ZA SPREJETJE 
SAMOUPRAVNEGA 
SPLOŠNEGA AKTA 

Komisija je odgovorila tu- 
di na vprašanje, če lahko sa- 
moupravni splošni akt temelj- 
ne organizacije določi, da se 
njeni samoupravni akti spre- 
jemajo z večjim številom gla- 
sov, kakor je to predvideno v 
ZZD. Po oceni Komisije to ni 
mogoče določiti, saj se ne 
sme predvideti večje število 
glasov od tistega, ki je zapisa- 
no v ZZD. Razlog je v tem, 
ker samoupravni splošni akt 
ne sme predvidevati strožjih 
pogojev za sprejetje samoup- 
ravnega splošnega akta, kakor 
je to določeno v ZZD. (V 611. 
členu ZZD je predpisano, da 
statut temeljne organizacija 

sprejmejo, predlog delavske- 
ga sveta, delavci temeljne or- 
ganizacije združenega dela 
z večino glasov vseh delavcev. 
Druge samoupravne splošne 
akte temeljne organizacije 
sprejmejo delavci z večino 
glasov vseh delavcev temelj- 
ne organizacije oziroma de- 
lavski svet z večino glasov 
vseh svojih članov). 

Sklenemo torej lahko, da 
je večina glasov vseh delav- 
cev temeljne organizacije ozi- 
roma vseh članov delavskega 
sveta potrebna za sprejetje 
statuta temeljne organizacije, 
oziroma za sprejetje drugega 
samoupravnega splošnega ak- 
ta temeljne organizacije. 

POVEZANOST 
DELAVCEV S SKUPNIMI 
INTERESI V DELOVNI 
ORGANIZACIJI 

Naslednje vprašanje, ki ga 
je dobila Komisija, zadeva po- 
goje in način za ustanovitev 
delovne organizacije. V kate- 
rem primeru lahko sodimo, 
da so delavci povezani s sku- 
pnimi interesi pri delu v de- 
lovni organizaciji. Ob tem 
vprašanju je Komisija spom- 
nila na 2. in 3. odstavek 346. 
člena ZZD, ki urejata to pod- 
ročje. 
Po omenjenih določbah ZZD 

morajo biti temeljne organi- 
zacije v delovni organizaciji 
med seboj povezane z delov- 
nim procesom oziroma s pro- 
cesom proizvodnje in poslo- 
vanja ali z drugimi skupnimi 
interesi pri doseganju skupne- 
ga rezultata dela v delovni or- 
ganizaciji. Ce pa delovni pro- 
ces ne povezuje med seboj 
temeljne organijazije v delov- 
ni organizaciji in ni niti dru- 
gih skupnih interesov, ki bi 
povezovali temeljne organiza- 
cije, se lahko ustanovi enovi- 
ta delovna organizacija. To js 
delovna organizacija, ki v 
svojem sestavu niina temelj- 
ne organizacije. Taka rešitev 
je v skladu z opredelitvami 
ZZD, ki pravi, da je temeljna 
organizacija temeljna celica 
združenega dela, v kateri de- 
lavec uresničuje svojo pravi- 
co dela z družbenimi sred- 
stvi. 

POSTOPEK SPREMEMB 
V ORGANIZIRANIH 
TEMELJNIH 
ORGANIZACIJAH 

Spremembe v že organizira- 
nih temeljnih organizacijah 
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oziroma, delovnih organizaci- 
jah se lahko, po oceni Komi- 
sije, opravijo po določbah 
ZZD o organiziranju temelj- 
ne organizacije oziroma o us- 
tanovitvi delovne organizacije. 
Lahko pa tudi (po 376. členu 
ZZD) s samoupravnim spora- 
zumom. 

Ce omenjene spremembe v 
organiziranih temeljnih orga- 
nizacijah oziroma v delovni 
organizaciji delavci izvajajo 
po 376. členu ZZD (to pome- 
ni s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi), je za vse 
omenjene spremembe nujno 
potrebno soglasje vseh te- 
meljnih organizacij. V prime- 
ru, da se ena o temeljnih or- 
ganizacij ne strinja s predla- 
ganimi spremembami, do njih 
sploh ne more priti. Kadar 
pa pride do ocene, da katera 
od temeljnih organizacij ne 
izpolnjuje pogojev, da bi še 
naprej obstojala kot temeljna 
organizacija, je potrebno za- 
četi ustrezen postopek za or- 
ganiziranje temeljnih organi- 
zacij ali pa postopek za pre- 
nehanje takih temeljnih orga- 
nizacij, ki se ne morejo ob- 
vezati za združitev s spora- 
zumom. 

Mimo tega je Komisija tu- 
di opozorila, da je po 376. čle- 
nu ZZD možno izpeljati ust- 
rezne spremembe v organizi- 
ranju temeljnih organizacij 
tako, da delavci ustanove eno- 
vito delovno organizacijo. To- 
rej tako delovno organizacijo, 
ki v svojem sestavu nima te- 
meljne organizacije. 

DELOVNA SKUPNOST 
IN ZDRUŽEVANJE 
V DELOVNO 
ORGANIZACIJO 

Kaikšen je položaj delovne 
skupnosti pri reorganizaciji 
temeljnih organizacij, je bilo 
tudi eno od vprašanj, ki ga je 
dobila Komisija. Ali lahko 
ob reorganizaciji temeljnih 
organizacij delovna skupnost 
sodeluje pri sklepanju samo- 
upravnega sporazuma o zdru- 
ževanju v delovno organiza- 
cijo ali pri drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev 
(na primer, ko temeljne or- 
ganizacije oblikujejo enovito 
delovno organizacijo ali pa, 
ko se temeljne organizacije 
konstituirajo kot delovne or- 
ganizacije in se združijo v se- 
stavljeno organizacijo)? Ob 
tem vprašanju je Komisija 
poudarila, da imajo po ZZD 
izključno delavci v temeljnih 
organizacijah pravico odloča- 
ti o reorganizaciji svojih or- 
ganizacij združenega dela in 
o združevanju v delovno or- 
ganizacijo ali v drugo obliko 
združevanja dela in sredstev. 
Ta pravica delavcev v temelj- 
nih organizacijah je predvide- 
na v 326. in 376. členu ZZD. 
Delavci delovne skupnosti to- 
rej ne morejo odločati o 
omenjenem združevanju. 

Delovna skupnost se obli- 
kuje šele s samoupravnim 
sporazumom o združevanju 
temeljnih organizacij. Odnose 
med temeljnimi organizacija- 

mi in oblikovano delovno 
skupnostjo pa ureja samoup- 
ravni sporazum na načelih 
svobodne menjave dela. De- 
lovna skupnost preneha z de- 
lom, ko tako sklenejo temelj- 
ne organizacije, za katere ta 
skupnost opravlja posamezne 
naloge. Za obveznosti delovne 
skupnosti, ki preneha, soli- 
darno odgovarjajo temeljne 
organizacije. Sredstva delov- 
ne skupnosti pa se razporedi- 
jo med temeljne organizacije, 
v katere so razporejeni delav- 
ci delovne skupnosti, če sa- 
moupravni sporazum ne dolo- 
ča drugače (1 do 3. odstavek 
407. člena ZZD). 

Taka rešitev je skladna s 
temeljno opredelitvijo ZZD, 
da delavci v temeljnih orga- 
nizacijah določajo način, ka- 
ko bodo izvajali administra- 
tivno strokovna dela. Ali pa 
tudi odločajo, če bodo obli- 
kovali delovno skupnost. V 
obeh primerih pa svoje odno- 
se z delavci v delovni skup- 
nosti urejajo s svobodno me- 
njavo dela. 

DELOVNA SKUPNOST 
IN MERILA ZA DELITEV 
SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE 

Na vprašanje, če delavci de- 
lovne skupnosti sodeluj ejo pri 
sprejemanju samoupravnega 
sporazuma o osnovah in me- 
rilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke (v primeru, 
da se delavci dogovore, da bo- 
do ta sporazum sprejeli v 

delovni organizaciji), Je Komi- 
sija posredovala odgovor, 
skladen z določbo 3. odstav- 
ka 95. člena ZZD. Po njem 
imajo delavci v delovni sku- 
pnosti pravico do sredstev za 
osebne dohodke in za skupno 
porabo v skladiu z načelom 
delitve po delu ter v skladu 
z osnovami in merili, določe- 
nimi v samoupravnem spora- 
zumu, ki ga organizacija ozi- 
roma skupnost (za katero de- 
lovna skupnost opavlja dela 
skupnega pomena) sklene z 
delavci v delovni skupnosti. 
Določbe pa morajo ustrezati 
osnovam in merilom, po kate- 
rih se ta sredstva določajo v 
temeljnih organizacijah. 

Temelj za določanje sred- 
stev za osebne dohodke de- 
lavcev v delovni skupnosti (v 
svobodni menjavi dela) so 
osnove in merila, s katerimi 
se ta sredstva določajo v te- 
melg'nih oo^arnizacajah. Dolo- 
čene osnove in merila za de- 
litev sredstev za osebne do- 
hodke in za skupno porabo v 
temeljnih organizacijah so to- 
rej tudi pogoj za svobodno 
menjavo dela med delavci v 
delovnih skupnostih in delav- 
ci v temeljnih organizacijah. 

Ta rešitev ZZD izhaja ia 
položaja in vloge delavcev v 
temeljnih organizacijah, Id 
edini ustvarjajo dohodek, in 
med delavci v delovni skup- 
nosti, katerih delo prispeva lf 
ustvarjanju dohodka delavcev 
v temeljnih organizacijah ter 
torej pomeni sestavni del 
združenega dela. 
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna — UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR — teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O SPLOSNEM 
UPRAVNEM POSTOPKU — s komentarjem in sodno 
prakso. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPO- 
RIH — s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigo j — OBLIGACIJE — sistem sploš- 
nega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in pri- 
merjalnem pravu. 

dr. Stojan Cigo j — MEDNARODNO ZASEBNO PRA- 
VO — splošni nauki, 1. knjiga, in — posamezna prav- 
na razmerja 2. knjiga. 
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič — 

PRAVDNI POSTOPEK. 
\ 

Franc Sink — PRAVNI IZRAZI — primerjalni z de- 
cimalno klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško — 
francosko — nemško. 

dr. France Cerne — UVOD V EKONOMSKO VEDO 
— temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENE- 
NEGA ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS — z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE — uvod- 

na pojasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE — uvodna 

pojasnila dr. Ljubo Bavcon. 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU — uvodna 
pojasnila dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU — uvodna po- 
jasnila Lojze Ude. 

PREDPISI O PREKRŠKIH — zvezni in republiški 
zakon » uvodnimi pojasnili — Marjan Senk. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili. 

ZBIRKA PREDPISOV 

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA 
DEDOVANJE 
ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — samoupravna sta- 

novanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI S — gospodarjenje 

s stavbami v družbeni lastnini — delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZEN- 

SKIH SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VO- 

JAŠKI OBVEZNOSTI 

ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI 
SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 

ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 

PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEK- 
CIJAH 

ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODISCA ZDRUŽENEGA DELA 

PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU 
ODVETNIKOV 

PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNI- 
KIH IN STROKOVNIH IZPITIH 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV 
ZA UCENCE SREDNJIH SOL V SRS 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEB- 
NIH OSNOVNIH SOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZA- 
DETE OTROKE V SRS 

REGISTER PREDPISOV 1969—1971 

OBRAZCI: 

VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih pred- 
pisov prirejen za volitve članov delegacij, za nadome- 
stne volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, 
o uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v de- 
lavske svete. 

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi na- 
vodili za izpolnjevanje volilnega imenika) 

M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 
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Izvajanje določil 31. člena zakona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi 
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40 

RAZVOJNA POLITIKA 

— Z ekonomskimi ukrepi spodbujati združevanje dela 
in sredstev (Delovna telesa Zbora republik in pokrajin 
so obravnavala Osnutek resolucije o politiki uresničeva- 
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