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RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJEZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za ponedeljek, 27. marca 1978, je 
razširjen z obravnavo: 

- predloga odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidar- 
nostnih sredstev republikam in AP kot medsebojne pomoči za 
odpravljanje posledic potresov ali poplav večjih razsežnosti 
(ESA 1088); 

- predloga odloka o potrditvi dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti na- 
rodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in AP za odpravlja- 
nje posledic elementarnih nesreč (ESA 1089); 

- dogovora o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od 
leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po 
letu 1980 (ESA 1090); 

- predloga zakona o spremembi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975 do 1978 (ESA 1097); 

- predloga zakona o spremembah zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela (ESA 1098); 

- predloga odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev 
hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri poštni hranilnici 
v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do 1980 (ESA 1092); 

- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republi- 
ke Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (ESA 
1096); 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urbanističnem planiranju - usklajevanje (ESA 909). 

Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še z 
obravnavo: 

- osnutka zakona o združevanju v Skupnost jugoslovan- 
skih pošt, telegrafov in telefonov (ESA 692); 

- osnutka zakona o združevanju v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic (ESA 691); 

- osnutka zakona o spremembah zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini (ESA 1103); 

- osnutka zakona o spremembi zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino (ESA 1102). 

Z dnevnega reda seje Zbora združenega dela, seje Zbora 
občin in seje Družbenopolitičnega zbora dne 27. marca 1978 
pa je umaknjeno: 

- uresničevanje resolucije Skupščine SR Slovenije o eko- 
nomskih stikih SR Slovenije z deželami v razvoju (ESA 1073). 

Z dnevnega reda seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin pa je umaknjena tudi obravnava: 

- predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o upravnih 
taksah, z osnutkom zakona (ESA 1100). 

PREGLED SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki je biio 15. marca 1978, so 
delegati najprej poslušali uvo- 
dne obrazložitve k informaciji 
o uresničevanju zakona o 
združenem delu v SR Sloveniji 
s predlogom stališč, priporočil 
in sklepov o uresničevanju za- 
kona o združenem delu v SR 
Sloveniji, ki jo je podal Stane 
Markič, predsednik komisije 
Skupščine SR Slovenije za 

škega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino. 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela in Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slove- 
nije, so nato delegati poslušali 
še uvodni obrazložitvi k ener- 
getski in elektroenergetski bi- 
lanci SR Slovenije za leto 1978 
in informaciji o poteku priprav 
in gradnje energetskih objek- 
tov v letu 1977, ki jo je podal 
Dragan Petrovič, član IS in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko, ter k 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 

Ivan Godec, Slavko Uršič, Pavle Gantar, Janez Tavčar, 
Franc Istenič, Miroslav Jug, Venčeslav Zalezina, Franc 
Kobentar, Francka Herga, Franc Polak, Peter Toš, Ivan 
Pajntar, dr. Boris Zidarič, Drago Mirošič, dr. Miro Saje, 
Adolf Jurše, dr. Drago Ocepek, Lojze Cepuš, Andrej Ku- 
zman, Mitja Logar, Franc Godeša, Oskar Naglav, Janez 
Marinšek, Marija Harnel, dr. Jože Pahor, Sergej Bubnov, 
Aleksander Willewaldt. 

Zbor občin 

Judita Rakovec, Jožef Bitežnik, dr. Miro Saje, Leopold 
Pelko, Danilo Sbrizaj, Venčeslav Koderman, Just Miklavc, 
Maver Jerkič, Branko Korenika, Dragica Rome, Sergej 
Bubnov, dr. Boris Berce, Andrej Ujčič, Franc Zagozda, 
Stojan Makovec, Dušan Šinigoj. 

Družbenopolitični zbor 

Lojzka Čotar, Teodora Krpan, Leo Fusilli, Jernej Jan. 

spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu in predse- 
dnik Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
in k oceni o stanju obmejnega 
gospodarskega sodelovanja 
ter nalogam za uresničitev 
sklepov in stališč Skupščine 
SR Slovenije o obmejnem go- 
spodarskem sodelovanju SR 
Slovenije s sosednjimi drža- 
vami, ki jo je podal Jernej Jan, 
član IS in predsednik Republi- 

predlogu, za izdajo zakona o 
usmerjenem izobraževanju s 
tezami za zakon, ki jo je poda- 
la Ela Ulrih-Atena, članica IS 
in predsednica republiškega 
komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

V nadaljevanju so Zbor 
združenega dela, Zbor občin 
in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije po 
razpravi soglašali z informaci- 
jo o uresničevanju zakona o 



združenem delu v SR Sloveniji 
ter sprejeli stališča, priporoči- 
la in sklepe o uresničevanju 
zakona o združenem delu v SR 
Sloveniji. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi stališča in priporo- 
čila o samoupravnem spora- 
zumevanju ozdruževanju dela 
delavcev v temeljni organiza- 
ciji. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta po razpravi o 
energetski in elektroenerget- 
ski bilanci SR Slovenije za leto 
1978 in informaciji o poteku 
priprav in gradnji energetskih 
objektov v letu 1977 sprejela 
poseben sklep. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta sprejela: 

- Predlog zakona o uporabi 
presežka vplačanega prispev- 
ka in anuitet iz posojila za od- 
pravo potresa v Bosanski Kraji- 
ni; 

- Predlog za izdajo zakona 
o usmerjenem izobraževanju s 

tezami za zakon; 
- Predlog zakona o civilnih 

invalidih vojne; 
- Predlog za izdajo zakona 

o dopolnitvi zakona o podaljša- 
nju rokov za določitev stopenj 

.in osnov davkov za leto 1978 z 
osnutkom zakona; 

- Osnutek zakona o seiu- 
mološki službi; 

- Predlog odloka o prevze- 
mu obveznosti SR Slovenije za 
eksponate iz tujine, ki so po- 
trebni za razstavo slovenskega 
slikarja Franca Kavčiča; 

, - Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Socialistično fe- 
derativno republiko Jugoslavi- 
jo in Republiko Avstrijo o cest- 
nem predoru skozi Karavanke; 

- Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
protokola o spremembah in 
dopolnitvah enotne konvencije 
o mamilih iz leta 1961; 

- Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o minimalnih po- 

gojih za izdajo in za veljavnost 
vozniških dovoljenj (APC). 

- Osnutek resolucije o na- 
daljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti na podlagi ustave 
SFRJ. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep 
in priporočilo ob: 

- Obvestilu Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije po 410. čle- 
nu ustave SR Slovenije o vpra- 
šanju zamudnih (kazenskih) 
obresti od nepravočasno pla- 
čanih prispevkov in davkov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje k: 

- Osnutku zakona o jam- 
stvu Narodne banke Jugoslavi- 
je za hranilne vloge pri bankah 
in hranilnicah; 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- Osnutku sprememb in do- 
polnitev poslovnika Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- Predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado SFRJ in 
vlado Arabske republike Egipt 
o varstvu investicij. 

Zbor občin je sprejel: 
- Predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o urbanističnem planiranju 
(Zbor združenega dela pa ga je 
zavrnil). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- Predlog odloka o razreši- 
tvi Marjana Orožna dolžnosti 
člana Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in republiške- 
ga sekretarja za notranje zade- 
ve; 

- Predlog odloka o imeno- 
vanju Dušana Požarja za na- 
mestnika okrožnega javnega 
tožilca v Mariboru. 

ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 

INFORMACIJA 

o gospodarskih gibanjih na prehodu v leto 

1978 

Gospodarska gibanja v zadnjih mesecih potrjujejo osnovne 
ugotovitve, dane v Globalni oceni razvoja SR Slovenije v letu 
1977, objavljene v Poročevalcu z dne 27. 10. 1977. Čeprav so 
podatki za leto 1977, zlasti pa še za januar 1978 začasni in 
utegnejo biti še spremenjeni, pa dopuščajo naslednje ugotovi- 
tve: 

- industrijska proizvodnja je po ugodnem startu v prvih 
mesecih leta 1977 v celotnem drugem polletju stagnirala, 
oziroma v zadnjih mesecih leta po desezoniranih podatkih že 
upadala, tako da je v celotnem letu 1977 za 7,8% višja kot v letu 
1976 (v SFRJ za 9,4%); začasni podatki za januar 1978 kažejo 
sicer ugodnejše tendence (povečanje glede na januar 1977 za 
10%), vendar na bazi podatkov za en mesec še ne moremo 
oceniti, ali je večmesečna stagnacija industrijske proizvodnje 
zaključena; 

- obratno pa je zaposlovanje novih delavcev skozi vse leto 
naraščalo in to tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavno- 
stih; zaposlenost je porasla v vsem letu za 3,9%; 

- dinamika izvoza blaga je skozi vse leto postopoma upa- 
dala, medtem ko je bila dinamika uvoza blaga v vsem letu še 
zelo močna, tako da je dosežena rast izvoza za 3,6% (SFRJ 
7,7%) in rast uvoza za 26,8% (SFRJ 31%); v januarju 1978 so 
razmerja med rastjo izvoza in uvoza ugodnejša: glede na 
januar 1977 je izvoz porasel za 10% (SFRJ 16%), uvoz pa je 
manjši za 5%, v SFRJ pa je porasel za 12%. 

- medtem ko so bila plačila za investicije v prvih mesecih 
1977 nižja kot eno leto prej, pa so v zadnjih mesecih začela 
močneje naraščati, tako da postajajo investicije v osnovna 
sredstva najmočnejši faktor gospodarske aktivnosti, kar je v 
skladu z ocenami, danimi v septembru in oktobru; še vedno pa 
je porast izplačil za investicije znatrio nižji kot v celotni Jugo- 
slaviji (v SR Sloveniji so izplačila za investicije v letu 1977 
porasla za 15%, v celotni Jugoslaviji pa za 30%); 

- osebni dohodki zaposlenih in drugi prejemki prebivalstva 

so imeli skozi vse leto naraščajočo dinamiko in so bili ob koncu 
leta nekoliko višji od ocen; izdatki prebivalstva, zlasti izdatki za 
blago pa so v rasti zaostajali za osebnimi prejemki; realni 
osebni dohodki na zaposlenega so bili v letu 1977 za okoli 4% 
višji kot v letu 1976; 

- rast cen je v zadnjih mesecih hitrejša kot v prvem polletju, 
v vsem letu pa so cene proizvajalcev višje za 8,8% (v SFRJ za 
9,5%), cene na drobno za 13,3% (vSFRJ prav tako za 13,3%) in 
življenjski stroški za 14,6% (v SFRJ za 15,0%). V januarju 1978 
je pritisk na rast cen postal zopet močnejši; cene proizvajalcev 
so porasle od decembra za 1,5%, cene na drobno za 0,9% ter 
življenjski stroški za 1,5%. 

1. Dinamika rasti industrijske proizvodnje je bila v letu 1977 
pod vplivom konjunkturne situacije, ki jo je v prvi polovici leta 
opredeljevalo razmeroma visoko povpraševanje prebivalstva 
ob upadajoči dinamiki izvoznega povpraševanja, v drugem 
polletju pa je prišlo do postopnega oživljanja investicijskega 
povpraševanja, katerega vpliv na dinamiko rasti industrijske 
proizvodnje pa ni mogel nadomestiti poslabševanja konjunk- 
ture na domačem trgu zaradi postopnega upadanja povpraše- 
vanja prebivalstva in naglega zmanjševanja dinamike izvoza. 

V takih pogojih je zato po razmeroma ugodni rasti v teku 
prvega polletja industrijska proizvodnja v drugem polletju v 
glavnem stagnirala, tako da je v celotnem letu dosegla v 
primerjavi z letom 1976 7,8% rast. Dosežena stopnja rasti 
industrijske proizvodnje je bila v primerjavi s predvidevanji 
Resolucije za leto 1977 (6%) sicer višja skoraj za 2%, vendar pa 
precej nižja od nekaterih napovedi, danih v prvi polovici 
lanskega leta, ki so na osnovi relativno visokih stopenj rasti v 
prvih mesecih leta 1977 prognozirale za leto 1977 preko 10% 
rast industrijske proizvodnje. Doseženi rezultati tako potrjuje- 
jo opozorila, dana v naših analizah tekočih gospodarskih 
gibanj v prvi polovici leta 1977, da je bila ocena rasti industrij- 
ske proizvodnje za leto 1977, dana na osnovi statističnih 

2 poročevalec 



podatkov za prve mesece leta 1977, precenjena. 
V okviru globalne rasti industrijske proizvodnje je bila pri 

posameznih namenskih skupinah proizvodnje dosežena dokaj 
različna dinamika rasti. Medtem ko je v prvem polletju najbolj 
dinamično rast dosegla proizvodnja blaga za široko potrošnjo 
(preko 12%), je bil njen vpliv na globalno dinamiko rasti 
industrijske proizvodnje v drugem polletju najnižji, saj je 
dosegla le še okoli 2,2% rast. Obratno pa je proizvodnja 
sredstev za delo v prvem polletju beležila dokaj nizko stopnjo 
rasti (glede na prvo polletje 1976 le okoli 5%) v teku druge 
polovice leta pa je njena dinamika naraščala in je dosegla okoli 
8% rast ter tako omogočila, da je dinamika industrijske proi- 
zvodnje v globalu kljub zmanjševanju rasti proizvodnje ostalih 
namenskih grup dosegla relativno višjo stopnjo rasti. 

Proizvodnja reprodukcijskega materiala, ki je sicer v celem 
letu dosegla v poprečju najvišjo stopnjo rasti (8,4%) pa je v 
teku drugega polletja tudi beležila relativno upadanje dinami- 
ke (glede na drugo polletje 1976 je porasla le za 6%). 

Med posameznimi panogami oziroma dejavnostmi industri- 
je je bila v letu 1977 v okviru proizvajalcev opreme dosežena 
visoka stopnja rasti v proizvodnji električnih aparatov (18,9% 
rast) in elektronskih aparatur (18,7%), strojegradnja je poveča- 
la proizvodnjo za 10,6%, visoko povečanje je bilo doseženo 
tudi v proizvodnji prometnih sredstev (9,3%). V okviru proi- 
zvodnje reprodukcijskega materiala so posamezne dejavnosti 
dosegle dokaj različne rezultate: v črni metalurgiji se je proi- 
zvodnja povečala le za 1%, v barvasti metalurgiji za 3,8%, 
bazna kemija je povečala obseg proizvodnje za 1,7%, mnogo 
večji pa je bil porast proizvodnje v okviru predelave kemičnih 
izdelkov (11,4%); proizvajalci gradbenega materiala so izdelali 
za 9,6% več, proizvajalci žaganega lesa in ivernih plošč pa za 
8,2% več proizvodov. Visoko se je povečala proizvodnja papir- 
ja (za 20,5%), medtem ko je bila proizvodnja preje in tkanin za 
12,6% večja kot v letu 1976. 

Med pomembnejšimi proizvajalci blaga za široko potrošnjo 
je relativno ugodne rezultate dosegla le proizvodnja pohištva, 
ki se je povečala za 13%, proizvodnja električnih gospodinj- 
skih aparatov se je povečala za 5,9%, medtem ko je večina 
ostalih proizvajalcev blaga za široko potrošnjo v okviru prede- 
lovalne industrije, ki so obenem naši pomembni izvozniki, 
dosegla v letu 1977 zelo neugodne proizvodne rezultate: tako 
je bila proizvodnja konfekcije in trikotaže le za 2,8% višja kot v 
letu 1976, proizvodnja usnjenih izdelkov se je zmanjšala za 
10%, proizvodnja obutve je padla za 11%, medtem ko je 
proizvodnja živilskih izdelkov stagnirala na ravni leta 1976. Vse 
to kaže, da se je kot posledica nezadostnih lastnih sredstev za 
modernizacijo proizvodnje in za uvajanje novih proizvodov v 
teh dejavnostih v pogojih poslabšane konjunkture na doma- 
čem trgu in v izbozu položaj teh dejavnosti v letu 1977 še 
nadalje poslabševal. 

Ob takšnih gibanjih v proizvodnji so se zaloge izgotovljenih 
izdelkov v industriji v letu 1977 pri vseh namenskih grupah 
proizvodov zniževale, vendar mnogo intenzivneje v prvem kot v 
drugem polletju, v zadnjih mesecih pa pri nekaterih vrstah 
proizvodov že prihaja ponovno do naraščanja zalog, kar velja 
zlasti za zaloge proizvodov za široko potrošnjo, kjer obenem 
proizvodnja beleži najnižji porast. Najbolj so se zmanjšale 
zaloge v proizvodnji sredstev za delo, in to zlasti v drugem 
polletju 1977. leta, ko je proizvodnja v tej dejavnosti najbolj 
zaživela. V proizvodnji reprodukcijskega materiala se obseg 
zalog sicer še ne povečuje, vendar lahko v prihodnjih mesecih 
glede na znižanje dinamike rasti proizvodnje in poslabšano 
konjunkturo pri proizvajalcih blaga za široko potrošnjo priča- 
kujemo tudi postopno naraščanje zalog reprodukcijskega ma- 
teriala. 

Po prvih predhodnih podatkih Zavoda SRS za statistiko je 
bila v januarju letos dosežena relativno zelo ugodna dinamika 
rasti industrijske proizvodnje: v globalu je namreč industrijska 
proizvodnja v tem mesecu porasla v primerjavi z istim mese- 
cem lanskega leta kar za 10% in je bila le za 0,3% manjša kot v 
poprečju leta 1977. Ob tem je treba poudariti, daje za mesec 
januar sicer značilen reden sezonski padec industrijske proi- 
zvodnje, ki pa je bil v letošnjem letu manjši od pričakovanega. 
Če se podatki ne bodo spremenili, bi takšni rezultati pomenili 
relativno ugoden start v leto 1978.1) 

1 Izračuni na osnovi desezoniranih podatkov so pokazali, da bi industrijska 
proizvodnja v letu 1977, če bi se ohranila skozi celo leto, le na raven meseca 
januarja, lahko dosegla v celem letu 6,9% stopnjo rasti in bi s tem lahko dosegli z 
resolucijo predvideno stopnjo rasti industrijske proizvodnje (to je 7%). 

2. Gibanje zunanjetrgovinske menjave je v letu 1977 ravno 
obratno kot v letu 1976. Medtem ko je v letu 1976 izvoz blaga 
močno porasel, uvoz blaga pa se je močno znižal (predvsem 
pod vplivom zmanjšanega domačega povpraševanja in spre- 
memb v zunanjetrgovinskem sistemu) in je bilo doseženo 
skoraj 72% pokritje uvoza z izvozom, pa je v letu 1977 dinamika 
izvoza upadala, uvoz pa je zopet začel močno naraščati, tako 
da je doseženo pokritje uvoza z izvozom le z okoli 59%. 
Konkurenčnost naših organizacij združenega dela se v letu 
1977 ni izboljšala zaradi močnega porasta domačih cen in 
nezadostne rasti produktivnosti dela obenem pa so se posa- 
mezne države zaradi poslabšanja konjunkture še bolj zapirale, 
tako da je bilo v takih pogojih težko doseči povečanje izvoza, 
posebno še, ker je domače povpraševanje omogočalo razme- 
roma ugodno prodajo na domačem trgu. 

V okviru skromnega povečanja izvoza v letu 1977, je izvoz 
industrije kot osnovne nosilke izvozne aktivnosti slovenskega 
gospodarstva naraščal še počasneje, v zadnjem trimesečju pa 
je celo za 10% nižji kot v istem obdobju preteklega leta. K takim 
nespodbudnim rezultatom je v največji meri prispevalo skro- 
mno povečevanje izvoza proizvodnje reprodukcijskega mate- 
riala (predelava barvastih kovin, nekovinskih rudnin ter kovin, 
proizvodnja prometnih sredstev), kot tudi skromen izvoz pre- 
delovalne industrije, ki proizvaja blago za široko potrošnjo inje 
sicer močneje izvozno usmerjena (proizvodnja tekstilnih, zlasti 
končnih izdelkov, proizvodnja obutve, usnja in krzna, proi- 
zvodnja končnih lesnih izdelkov, živilska industrija). 

Nadpoprečno je izvoz povečevala strojegradnja, proizvod- 
nja kemičnih izdelkov in predelava baznih kemičnih izdelkov, 
proizvodnja električnih strojev in aparatov ter proizvodnja 
žaganega lesa in plošč. 

Ker so slabše proizvodne rezultate dosegle tiste dejavnosti, 
ki so sicer že po tradiciji močneje izvozno usmejene, tako 
stanje zahteva natančnejšo analizo vzrokov. Menimo, da je 
eden od vzrokov za slabše izvozne rezultate relativno zamanj- 
ševanje investicij vteh dejavnostih in počasnejša modernizaci- 
ja tovrstne predelovalne industrije, ki zato ni dovolj konku- 
renčna in nima ustreznih proizvodnih programov, ki bi bili 
privlačni za izvoz. 

Predhodni podatki kažejo, da je bil v januarju 1978 uvoz 
blaga po vrednosti za okoli 16% manjši kot v januarju 1977, 
prav tako pa je bil manjši tudi izvoz blaga (za približno 15%). 
Trgovinski deficit v SR Sloveniji v januarju predstavlja približ- 
no 8,5% zunanjetrgovinskega deficita, predvidenega v projek- 
ciji plačilnobilančnega položaja Slovenije za leto 1978. 

Nekoliko bolj ugodno sliko pa dajejo potrjene prijave uvoza 
in izvoza blaga, saj so prijave izvoza v januarju 1978 za okoli 
40% višje kot v istem mesecu leta 1977, prijave uvoza pa nižje 
za okoli 51%. 

Medtem ko januarski podatki o blagovni menjavi s tujino 
odražajo še sliko zunanjetrgovinskega režima iz leta 1977, saj 
gre za posle, sklenjene v preteklem letu, pa prijave izvoznih in 
uvoznih poslov v januarju že dajejo prvo orientacijo o delova- 
nju novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, čeprav še ne 
predstavljajo dovolj trdne podlage za končne ocene in ukrepe. 

Po predhodnih in začasnih podatkih je bila v januarju 1978 
vrednost celotnega jugoslovanskega izvoza blaga za okoli 
16% večja kot v januarju 1977. leta, vrednost uvoza blaga pa je 
bila večja za okoli 12%, tako da je znašala pokritost uvoza z 
izvozom le okoli 49% (v SR Sloveniji je pokritje 55%). Zvezne 
analize ocenjujejo, da se bodo v prihodnjih mesecih nadaljeva- 
le dosedanje tendence v gibanju zunanjetrgovinske menjave in 
da je težko pričakovati njihovo izboljšanje. 

Konjunkturni test ZIT kaže, da je v organizacijah združenega 
dela v začetku leta 1978 nekoliko več optimizma glede priliva 
naročil za izvoz v prihodnjih mesecih. Tako v SR Sloveniji kot 
tudi v celotni Jugoslaviji pričakujejo rahlo izboljšanje izvoza v 
primerjavi s stanjem ob koncu leta 1977. 

3. Na področju investicij razpolagamo le z globalnimi po- 
datki o izplačilih za investicije za celo leto 1977. Ti podatki 
kažejo, da je v letu 1977 prišlo do preokreta v investicijah, ki so 
začele močno naraščati, tako da so v zadnjem trimesečju 
izplačila za investicije za okoli 32% višja kot v enakem obdobju 
leta 1976; impulsni trend v zadnjih mesecih pa zanša preko 
50%. Tako so postala plačila za investicije opredeljujoč faktor 
gospodarske rasti, ki bi sicer še bolj upadala. 

Razlogi za živahnejšo investicijsko dejavnost so različni, 
med njimi pa ima gotovo pomembno vlogo prilagoditev gospo- 
darstva novim pogojem gospodarjenja in ugodnejši rezultati v 
periodičnih obračunih v letu 1977. Sodeč po gibanju proizvod- 
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nje, uvoza, izvoza in zalog sredstev za delo, kot tudi po 
prednosti gradbenih del in efektivnih ur dela v gradbeništvu 
znaša realna rast investicij v letu 1977 okoli 6%. 

Kljub ugodnim gibanjem v zadnjih mesecih pa je porast 
investicij v letu 1977 glede na leto 1976 v SR Sloveniji znatno 
nižji kot v celotni Jugoslaviji. V letu 1977 so bila namreč 
izplačila iz investicije v osnovna sredstva v Sloveniji za 15,0% 
višja kot v letu 1976, v celotni Jugoslaviji pa za okoli 30%. 
Realna rast investicij v osnovna sredstva pa je po oceni znašala 
v celotni SFRJ okoli 9-10%. 

Podatki o strukturi investicij po področjih, zlasti glede na 
usmeritve družbenega plana, bodo na razpolago kasneje, zato 
v tem času ni moč dati še nikakršne ocene o uresničevanju 
začrtane politike na področju razširjene reprodukcije na pre- 
hodu v leto 1978. 

S stališča spodbujanja notranje konjunkture je v okviru 
investicij še posebej pomembna stanovanjska izgradnja, za 
katero je potreben relativno manjši uvoz reprodukcijskega 
materiala in opreme in torej ne poslabšuje stanja v plačilni 
bilanci, obenem pa angažira sredstva občanov in spodbuja 
dejavnost v najrazličnejših panogah gospodarstva, zlasti še v 
pohištevni in elektro industriji. V letu 1977 je bilo zgrajenih 
13.122 stanovanj, kar je za 9% manj kot v letu 1976. V družbe- 
nem sektorju je bilo zgrajenih 8222 stanovanj, v zasebnem 
sektorju pa 4900. Med razlogi za zaostajanje stanovanjske 
izgradnje v letu 1977 je treba poudariti zlasti problem oskrbe z 
reprodukcijskim materialom, zlasti s cementom. 

Glede na sprejete dogovore s cementarnami v letu 1978 ne bi 
smelo biti problemov pri oskrbi s cementom. Cementarna 
Anhovo daje že tri mesece večjo proizvodnjo cementa, vendar 
pa še ne dela s polno kapaciteto. Zato je ena od osnovnih 
nalog, pospešiti stanovanjsko gradnjo in s tem intenzivneje 
reševati tako socialne kot tudi ekonomske probleme delavcev 
in občanov. Ob tem pa bo treba paziti na izvajanje sprejetih 
obveznosti iz dogovorov o dobavah cementa, da ne bi pomanj- 
kanje cementa zopet zavrlo stanovanjske gradnje; obenem pa 
s kreditno politiko vplivati na ustrezno ponudbo in zaloge 
gradbenega materiala v trgovini in pri proizvajalcih. 

4. Prejemki prebivalstva so se tudi v zadnjih mesecih leta 
1977 sorazmerno hitro povečevali in so bili za 24,0% višji kot v 
letu 1976. V tem okviru seje povečala masa osebnih dohodkov 
nekoliko bolj — za 25,7% (v SFRJ za 27,1%) realni osebni 
dohodki na zaposlenega (po podatkih Zavoda SRS za statisti- 
ko) pa so bili za 3,9% višji kot v preteklem letu. 

Povpraševanje prebivalstva na osnovi osebnih dohodkov je 
zelo pomembno za vzdrževanje konjunkture. Glede na to, da 
so imeli osebni dohodki in tudi skupni prejemki prebivalstva v 
letu 1977 naraščajočo dinamiko, bi pričakovali, daje bil njihov 
vpliv na splošno konjunkturo močan in da je najhitreje rasla 
proizvodnja sredstev za široko potrošnjo. Iz priložene tabele 
pa se vidi, da temu ni tako in da ima proizvodnja blaga za široko 
potrošnjo izrazito upadajočo dinamiko. To navidezno nasprot- 
je si pojasnjujemo z naslednjimi vzroki: 

- hitrejše naraščanje cen storitev, zlasti stanarine in komu- 
nalnih storitev, je vplivalo na to, da je prebivalstvo porabilo 
relativno večji delež svojih prejemkov za pokritje izdatkov v 
zvezi s stanovanjem in drugimi storitvami in je zato ostalo 
relativno manj sredstev na razpolago za nakup industrijskega 
blaga; 

- odobravanje potrošniških kreditov se je v letu 1977 znat- 
no umirilo. V letu 1976 so potrošniški krediti porasli za 93%, v 
11 mesecih leta 1977, glede na isto obdobje preteklega leta pa 
so porasli le še za 40%. V letu 1976 je prirast potrošniških 
kreditov (3 milijarde dinarjev) predstavljal preko 40% dodatne 

kupne moči prebivalstva, v letu 1977 pa le še okoli 20% (1,6 
milijarde dinarjev). Taka dinamika potrošniških kreditov je 
deloma posledica spremenjenih pogojev pri odobravanju po- 
trošniških posojil, zlasti pa manjšega interesa za najemanje 
potrošniških posojil, ker je obremenjenost osebnih dohodkov 
z odplačili posojil (potrošniških in stanovanjskih) že presegla 
25% sredstev za osebne dohodke; 

- hranilne vloge v SR Sloveniji še nadalje naraščajo, čeprav 
nekoliko bolj umirjeno, tako da so v novembru 1977 za okoli 
37% višje kot v istem času preteklega leta; 

- hitreje naraščajo tudi razne druge obveznosti iz osebnih 
dohodkov. Skupaj z odplačili potrošniških in stanovanjskih 
posojil, se je delež teh obveznosti v zadnjih letih močno 
povečal, kot kažejo naslednji podatki: 

1976 1977 
Obveznosti iz osebnih dohodkov v % 
od osebnih dohodkov 
- od tega 
samoprispevki 
posojila za ceste 
odplačila potrošniških posojil 
odplačila stanovanjskih posojil 

24,0 28,9 

1,8 
0,8 

15,0 
6,4 

2,2 
1,5 

18,0 
7,2 

Povpraševanje prebivalstva po industrijskem blagu za široko 
potrošnjo je iz vseh teh razlogov raslo počasneje kot osebni 
prejemki prebivalstva in vplivalo tudi na počasnejšo dinamiko 
rasti industrijske proizvodnje. 

Obveznosti iz osebnih dohodkov se bodo v letu 1978 še 
povečale (uveljavitev dodatnega davka na osebni dohodek, 
povečanje participacije občanov za zdravstvene storitve in 
zdravila, povečanje stanarin in cen storitev). 

5. Priliv sredstev za skupno porabo2) je bil v SR Sloveniji v 
letu 1977 za 21,6% višji kot v letu 1976, v celotni Jugoslaviji pa 
za 29,2%, kar je med drugim rezultat naporov za skladnejša 
gibanja sredstev za skupno porabo z rastjo dohodka v SR 
Sloveniji. 

V okviru priliva sredstev za splošno porabo pa so v letu 1977 
počasneje rasla sredstva za občinske in republiški proračun 
(12,9%), skoraj še enkrat hitreje pa sredstva za poravnavo 
obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna - kotizacija je 
porasla za 24,9%. Tudi na področju splošne porabe so gibanja 
v SR Sloveniji bolj umirjena kot v celotni Jugoslaviji, kjer so 
porasla skupna sredstva za splošno porabo za 29%. 

6. Z resolucijo in dogovorom o izvajanju politike cen za leto 
1977 je bilo predvideno, da rast cen in življenjskih stroškov v 
letu 1977 ne bo bistveno presegala v letu 1976 dosežene rasti 
cen in življenjskih stroškov. Dejanski podatki o gibanju cen v 
preteklem letu pa kažejo, da so na splošno cene v letu 1977 
naraščale bistveno hitreje kot v letu 1976, in to tako v Sloveniji 
kot v celotni Jugoslaviji. Takšno gibanje cen je odraz nekoliko 
bolj sproščene politike cen v letu 1977, saj je povečanje cen od 
decembra 1976 do decembra 1977 celo nekoliko višje kot 
poprečno letno povečanje ravni cen. 

Podatki za januar kažejo, da v gibanju cen na splošno ni 
prišlo do sprememb. 

Z vidika dosežene rasti cen se je dogovorjena politika najbolj 
uresničevala pri cenah proizvajalcev industrijskih proizvodov, 
saj njihova rast v letu 1977 na presega bistveno dogovorjenih 
okvirov. Tako v Sloveniji kot v SFR Jugoslaviji so največ 

2 Podrobnejši prikaz je podan v Informaciji o izvajanju samoupravnih sporazu- 
mov družbenih dejavnosti v letu 1977 in o pripravah aneksov za leto 1978 s 
predlogi stališč in ukrepov. 

Rast cen po trimesečjih _____  -stopnje rasti 
od 3. 1977 od 6. 1977 od 9. 1977 dec. 1977 jan. 76 
do 6. 1977 do 9. 1977 do 12. 1977 dec. 1976 dec. 77 

Cene proizvalacev 
industrijskih proizv. 1,5 4,1 0,6 9,2 1,5 
Cene na drobno 2,8 1,5 3,3 14,6 0,9 
- industrij, proizv. 0,4 2,9 2,3 13,9 0,6 
- kmetijski proizv. 6,5 -5,4 6,7 16,2 3,2 
- storitve 6,3 1,5 6,0 19,9 0,2 
Življenjski stroški  2,7 -0,5 5,0 15,3 1,5 
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porasle cene pri proizvajalcih izdelkov za široko porabo, 
nekoliko počasneje so rasle cene reprodukcijskega materiala, 
medtem ko je rast cen proizvajalcev sredstev za delo v SRS 
znatno nižja kot v celotni SFRJ. Podatki za januar pa kažejo 
drugačna gibanja - ob visokem porastu proizvajalčevih cen v 
tem mesecu so znatno porasle cene proizvajalcev reprodukcij- 
skega materiala in sredstev za delo. 

V okviru cen na drobno so se kljub ugodni letini v kmetijstvu 
najbolj povečale cene kmetijskih proizvodov, kar v veliki meri 
izhaja iz že vrsto let prisotnih neskladij med ravnijo cen 
nekaterih kmetijskih proizvodov in cenami industrijskih izdel- 
kov. Tudi rast cen storitev je bila skozi leto 1977 visoka, zlasti v 
zadnjih mesecih leta. Sorazmerno hitra rast cen kmetijskih 
proizvodov in storitev v preteklem letu je vplivala tudi na 
nekoliko višji porast življenjskih stroškov. Tudi na prehodu v 
letošnje leto se nadaljuje lanskoletna dinamika rasti cen na 
drobno in življenjskih stroškov, pri čemer je potrebno poudari- 
ti, da je v januarju dosežena rast cen kmetijskih proizvodov in 
življenjskih stroškov predvsem rezultat sezonskih vplivov. 

Doseženo gibanje cen v preteklem in na prehodu v letošnje 
leto, zlasti pa odnosi med rastjo posameznih kategorij cen 
kažejo, da bo tudi v letu 1978 potrebno nadaljevati z napori za 
večjo stabilizacijo cen ter realizacijo dogovorjene politike na 
tem področju. Vse večji pritiski za rast proizvajalčevih cen v 
industriji, ki izvirajo iz sorazmerno visokih stroškov (po enoti 
proizvoda3, ter prisotne tendence za povečanje cen storitev 
utegnejo vplivati tudi v naslednjih mesecih leta 1978 na nekoli- 
ko hitrejšo rast cen in življenjskih stroškov. 

7. Monetarna gibanja so bila v letu 1977 neenakomerna in 
neusklajena z gospodarskimi tokovi. Ob nekolikobolj umirjeni 
denarnokreditni politiki se je udeležba OZD iz gospodarstva v 
vsej denarni masi znižala. Tako v republiki kot v vsej državi je 
bil priliv na žiro račune negospodarstva izredno močan. Tako 
so pomembnejša sredstva bank v SFRJ porasla lani do konca 
decembrav primerjavi s predhodnim letom za 17%; od tega so 
se sredstva na žiro računih gospodarstva znižala za 4%, 
sredstva negospodarstva pa povečala za 55%. 

Podobno so porasla pomembnejša sredstva bank v SR 
Sloveniji; do konca decembra je znašal njihov skupni porast 
9%. Sredstva na žiro računih gospodarstva so se zmanjšala za 
3%, medtem ko so se likvidna sredstva na žiro računih nego- 
spodarstva še vedno povečevala zelo dinamično (porast za 
37%), kar pomeni krepitev likvidnosti teh sektorjev glede na 
sektor gospodarstva. Glede na to, da je bila likvidnost gospo- 
darstva in bank v letu 1976 izredno visoka zaradi zaostrenih 
pogojev pri poravnavanju obveznosti, kaže zmanjševanje likvi- 
dnosti v letu 1977, da se je gospodarstvo novim pogojem v večji 
meri prilagodilo in zato manjša likvidnost v letu 1977 ni 
predstavljala ovire pri medsebojnem poslovanju. 

Zaradi sprememb v kontnem planu je primerjavaza leto 1977 
otežkočena. Iz razpoložljivih virov izhaja, da so se krediti 
povečevali počasneje kot sredstva (za 9%); pri tem so se od 
polletja dalje gibali dolgoročni krediti znatno hitreje kot krat- 
koročni. 

8. Ob koncu leta 1977 in na prehodu v leto 1978 je bilo torej v 
slovenskem gospodarstvu prisotno poslabševanje splošne ko- 
njunkturne situacije, ki ga opredeljuje zmanjševanje povpraše- 
vanja prebivalstva in absolutno upadanje fizičnega obsega 
izvoza blaga. Investicijsko povpraševanje, ki je bilo ob koncu 
leta 1977 glavni faktor rasti industrijske proizvodnje, ni moglo 
nadomestiti manjkajočih potrebnih impulzov od izvoza. Struk- 
tura povpraševanja na domačem trgu in situacija glede izvoza 
je bila torej v disproporcu s strukturo in možnostmi proizvod- 
nje. Te strukturne neusklajenosti ob koncu leta 1977 so imele 
za posledico ponovno naraščanje zalog končnih izdelkov v 
industriji, zlasti proizvodov za široko potrošnjo, ob istoča- 
snem, čeprav nepopolno sinhroniziranem zmanjševanju inten- 
zivnosti rasti proizvodnje. Zmanjševanje konjunkture prinaša v 
naših razmerah nove probleme tudi na sektorju cen. Po sezon- 
skem umirjanju rasti cen na drobno in življenjskih stroškov v 
poletnih mesecih je v zadnjem trimesečju leta 1977 prišlo do 
ponovnega povečanja rasti cen. Z zmanjševanjem proizvodnje 
in realizacije na trgu se povečujejo stroški na enoto proizvo- 
dov, kar vpliva na nadaljnjo krepitev pritiskov za povečevanje 
cen. 

3 Hitrejša rast osebnih dohodkov od produktivnosti dela ob relativno nižji rasti 
proizvajalčevih cen kaže na prisotnost »potencialne« inflacije, ki je znatno višja 
od dejanske rasti cen, in se utegne sprostiti ob spremenjeni politiki cen in ob 
hitrejšem porastu domačega povpraševanja (Gospodarska gibanja januar 1978, 
Ekonomski inštitut pravne fakultete). 

Kljub navedenim razmeram v konjunkturi ob koncu leta 1.977 
in njihovim tendencam na prehodu v letošnje leto je glavna 
značilnost ocen organizacij združenega dela o razvoju ko- 
njunkture v prvih treh mesecih letos4 določena krepitev optimi- 
zma glede povpraševanja in rasti proizvodnje. Organizacije 
združenega dela namreč pričakujejo krepitev priliva naročil z 
domačega trga, kot tudi določeno izboljšanje priliva naročil za 
izvoz. Opaziti je tudi krepitev optimizma glede razvoja indu- 
strijske proizvodnje, ki pa ne bo v celoti pokrito z ustreznim 
povpraševanjem, saj OZD pričakujejo, da bo del povečane 
proizvodnje ostal v zalogah. Optimistična pričakovanja OZD 
glede domačega povpraševanja temeljijo predvsem na nadalj- 
njem povečevanju priliva naročil za proizvodnjo delovnih sred- 
stev in reprodukcijskega materiala, toda tudi pri proizvajalcih 
blaga za široko potrošnjo z nekoliko večjim optimizmom 
pričakujejo razvoj konjunkture v prihodnjih treh mesecih. 

Ob tem pa moramo poudariti, da je visok optimizem OZD na 
začetku leta skoraj reden pojav, zlasti v razmerah, ko konjunk- 
tura upada, zato je potrebno te ocene upoštevati z določeno 
mero rezerve. Takšna pričakovanja so namreč, kot kažejo 
izkušnje, v določeni meri opredeljena z željo OZD, da ohranijo 
doseženo rast proizvodnje in zaposlenosti, da bi ustvarile 
ustrezen dohodek in zagotovile akumulativno in reproduktiv- 
no sposobnost v razmerah, ko OZD sprejemajo programe za 
celo leto. 

Glede pričakovane rasti cen v prvih treh mesecih letos pa so 
OZD mnogo manj optimistične. V začetku januarja letos je 
namreč kar 44% anketiranih OZD v industriji pričakovalo v 
prihodnjih mesecih porast cen. To je skoraj dvakrat močnejši 
pritisk na povečanje cen kot v zadnjih mesecih leta 1977. Ta 
pritisk je še posebej izražen pri proizvajalcih blaga za široko 
potrošnjo, kjer je tudi najbolj izrazito poslabšana konjunktura. 
Prav tako se krepijo tudi pritiski na porast cen reprodukcijske- 
ga materiala, kar utegne pripeljati do novega vala rasti repro- 
dukcijskih stroškov. 

Ocena možnega razvoja osnovnih kazalcev gospodarskih 
gibanj v naslednjih mesecih je na začetku letošnjega leta zelo 
težka. Predhodni podatki o doseženih gospodarskih gibanjih v 
mesecu januarju, zlasti glede stopnje rasti industrijske proi- 
zvodnje, gibanja izvoza in uvoza blaga ter rasti cen in življenj- 
skih stroškov, dopuščajo oceno, da v prvem trimesečju letoš- 
njega leta ne bo prišlo do bistvenih sprememb v splošni 
konjunkturni situaciji: v osnovi se problemi glede gibanja 
izvoza še bolj potencirajo, temu pa je treba dodati še proble- 
matiko cen. V zvezi s tem se v velikem delu OZD povečujejo tudi 
problemi zalog končnih izdelkov, zlasti proizvodov za široko 
potrošnjo, kar bo vsekakor eden izmed opredeljujočih faktor- 
jev za ritem industrijske proizvodnje v prihodnjih mesecih. 

Na osnovi razpoložljivih predhodnih podatkov za mesec 
januar in ob upoštevanju ocen OZD o razvoju konjunkture v 
prihodnjih treh mesecih lahko torej pričakujemo naslednje 
tendence v nekaterih osnovnih kazalcih gospodarskih gibanj v 
SR Sloveniji glede na gibanja v zadnjem trimesečju leta 1977: 

- stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta  
Pričakovane tendence 

1977 v I. trimesečju 
III. IV. jan.1978 1978 glede na IV. 

trim. trim. jan.1977 trimesečje 1977 
Indus. proizvodnja 6,3 4,1 10,0 > 
Zaloge gotovih ^ 
proizvodov v industriji —11,8 -5,1    
Izvoz blaga (nomin.) 2,2 2,6 -15,0   
Uvoz blaga (nomin.) 26,6 28,9 -16,0  v 

Investicije v osnovna 
sredstva 4,5 31,6 ... 
Prejemki prebivals. 26,2 28,8 28,6 > 
Izdatki prebivalstva za 
blago 19,2 24,5 25,0 > 
Cene proizvajalcev v 
industriji 9,6 7,9 8,4 ^ 
Cenenadrobno 14,4 15,1 13,0 ^ 
Življenjski stroški 15,1 16,3 11,6  > 

4 Konjunkturni test ZIT št. 1/1978 
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OSNOVNI KAZALCI GOSPODARSKIH GIBANJ VSR SLOVENIJI 
(stopnja rasti v % glede na isto obdobje v preteklem letu) 

1976 
1975 

1977 

KVARTAL 
3 

IV.. 

5 
Industrijska proizvod. 
- skupaj 
- sredstva za delo 
- produk. material 
- blago široke potroš. 
Zaloge gotovih proizv. v industriji 
- skupaj 
- sredstva za delo 
- reprod. material 
- blago široke potroš. 
Zaposleni v združenem delu: 
- skupaj 
- gospodarstvo 
- družbene dejav. 
- industrija 
Produktivnost dela v industriji 
Izvoz blaga: 
- skupaj 
- industrija 
- kmetijstvo 
- gozdarstvo 
Uvoz blaga: 
- skupaj 
- oprema 
- reprod. material 
- blago široke potroš. 
Pokritje uvoza blaga z izvozom v % 
Investicije v osn. sred. 
- skupaj 
- gospodarstvo 
- negospodar. dejav. 
Prejemki prebivalstva 
- osebni dohodki 
Izdatki prebivalstva 
- izdatki za blago 
Osebni dohodki na zaposl. 
- skupaj 
- gospodarstvo 
- družbene dejav. 
Realni OD na zaposl. 
- skupaj 
- gospodarstvo 
- družbene dejavn. 
Hranilne vloge 
Potrošniški krediti 
Priliv sredstev za skupno porabo 
Priliv sredstev za splošno porabo 
- za občinske in rep. proračun 
- za kotizacijo feder. 
Cene proizvajalcev ind. proizvodnje 
Cene na drobno: 
- skupaj 
- industr. proizvodi 
- kmetijski proizvodi 
7 storitve 
Življenjski stroški 

2.3 
2,9 
1,7 
2,1 

13,9 
44.4 

8,1 
9.4 

2,9 
2,3 
6.1 
2.0 
0,3 

19,6 
20.5 

9,3 
8.2 

-15,5 
-11,7 
-21,2 
-23,7 

71,9 

20.1 
21,8 
18.2 
18.6 
20,0 
16.0 
12,8 

15.5 
15.6 
14,5 

2.1 
2.2 
1,2 

39.7 
92.8 
26,5 

11,2 
7,8 
5,8 

9,5 
8,1 

14,8 
10,5 
13.1 

6,9 
1,3 
5,7 
9,7 

-15,1 
-10,0 
-19,8 
-12,3 

3,5 

2,3 
4,5 

14.8 
16,0 

-12,0 
18.9 

20,7 
12,7 
26.2 
10.3 
60,6 

-0,4 

17.2 
19,7 
18.3 
17,7 

16,3 

3,1 

37,1 
86,3 

8,5 

10,5 
9,7 

13,1 
12,0 
12,8 

14,2 
8,8 

15,5 
15,2 

-21,4 
-30,6 
-25,5 
-15,6 

3,7 

2,8 
11,1 

-2,7 
-2,8 
-4,3 

6,0 

30,7 
14,5 
39,5 
13,5 
58,9 

18,4 

22.2 
26,9 
18,5 
18.3 

18,2 

3,8 

34,0 
87,9 

9,1 
10.0 
12,3 
16.8 
16.1 
13.9 

6,3 
6,7 
7.3 
3.4 

-11,8 
-26,3 
-11,4 
-8,4 

4,1 

3,3 
2,9 

2,2 
2,8 

-8,1 
-8,1 

26,6 
35,1 
-2,3 
56,6 
57,1 

4,5 

26.2 
28.3 
18,8 
19.2 

21.3 

5,4 

37,7 
63,2 

9,6 

14,4 
13,1 
20,6 
16,1 
15,1 

4,1 
8,7 
5,3 
1,1 

-5,1 
-31,5 
-4,4 
-1,8 

4,22 

3,7 
0,4 

2,6 
-10,3 
230,0 
369,4 

28,9 
62,2 
19,4 
36,0 
58,7 

31,6 

28,8 
27,3 
22,5 
24,5 

20,0 

3,3 

37,22 

43,52 

7,9 

15.1 
14.2 
18.2 
20,1 
16.3 

1977 
1976 

7,8 
6.3 
8.4 
7,3 

—3,33 

-28,53 

-4,33 

4,1 

3,81 

3.0 
4,7 

3.6 
3.1 
6.7 

20,9 

26,8 
19.4 
29.5 
27,5 
58,8 

15,0 

24.0 
25,7 
19,6 
20.1 

19,1 

3,9 

37,3' 
40,41 

21,6 

12,9 
24,9 

8,8 

13,3 
12,3 
17.1 
16.2 
14,6 

SFRJ* 
1977 
1976 

7 

9.4 
9.5 
9.6 
9,2 

2,73 

-16,523 
-3,0 
12,63 

3,8" 
3,8" 
3,8" 
3,5 

7,7 
7,9 
0,2 

26,8 

30,8 
38,5 
27,5 
32,7 
54,5 

30,0 

33,8 
27.1 
31.2 
20,4 

29.2 

29,0 
9,5 

13.3 
13,0 
17.3 
13.4 
15,0 

1 Obdobje januar-november ! okt.-nov. 77 okt.—nov. 76 J dec. 77/dec. 76 
' obdobje jan.-avg. 77/jan.-avg. 76 

Povzeto iz Informacije o gospodarskih gibanjih v decembru 1977 
(Sekretariat SIV za praćenje privrednih kretanja, Bgd. 1. februar 1978) 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obli- 
gacijskih razmerij je namenjena knjiga 

dr. Stojan Cigoj: 

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 aH po zakonu. Številni podatki iz 
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po- 

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonoda- 
je in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija 
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše 
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava 
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktič- 
no vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi 
partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ 
»Uradni list SRS" ob 30-letnici ustanovitve in ga pripo- 
roča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in 
pravnim službam ter posameznikom. 

6 
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Predlog zakona o polo- 
žaju in pooblastilih Rde- 
čega križa Slovenije (ESA-830) 

Predlog zakona izhaja iz do- 
ločb zveznega zakona o polo- 
žaju in pooblastilih Rdečega 
križa Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, 
št. 13/76), s katerim se prepu- 
šča ureditev določenih, zlasti 
finančnih vprašanj republiške- 
mu zakonu o Rdečem križu 
Poleg tega - in na prvem me- 
stu - pa Rdeči križ Slovenije 
kot sestavni del Rdečega križa 
Jugoslavije opravlja javna poo- 
blastila in določene naloge s 
posebnim družbenim pome- 
nom, ki so z zveznim zakonom 
poverjene Rdečemu križu Ju- 
goslavije. 

Predlog zakona upošteva 
vse pripombe in predloge, ki so 
jih dala telesa Skupščine SRS 
ob obravnavi osnutka zakona 
in zlasti še zahtevo zakonodaj- 
no-pravne komisije Skupščine 
SRS, da je v zakonu izpeljati 
»neposredno povezanost med 
položajem in pooblastili, pravi- 
cami in dolžnostmi Rdečega 
križa Slovenije s sistemom 
zdravstvenega varstva, s čimer 
bi bila dana ustrezna ustavna 
podlaga za sprejem tega zako- 
na« ter zahtevo, da je v zakonu 
konkretneje določiti javna poo- 
blastila Rdečega križa, če jih ta 
ima. 

Povezanost Rdečega križa 
Slovenije s sistemom zdrav- 
stvenega varstva nakazuje 
predlog zakona v 5. členu, na- 
tančneje pa jo opredeljuje sta- 
tut Rdečega križa Slovenije, v 
katerem so - na podlagi do- 
ločb zakona o društvih (Ur. I. 
SRS, št. 37/74) - opredeljene 
naloge in namen Rdečega kri- 
ža Slovenije pri opravljanju na- 
log zdravstvenega varstva. Po- 
vezanost Rdečega križa Slove- 
nije s sistemom zdravstvenega 
varstva pa je izpeljana tudi z 
določbo zakona o zdravstve- 
nem varstvu (Ur. I. SRS. št. 
38/74), ki pooblašča organiza- 
cije Rdečega križa, da opravlja- 
jo naloge zdravstvenega var- 
stva - seveda v skladu z nalo- 
gami, pooblastili in program- 
skimi cilji Rdečega križa Slove- 
nije. Opredeljena so tudi do se- 
daj manjkajoča javna poobla- 
stila Rdečega križa Slovenije: z 
javnimi pooblastili v 7. členu 
predloga zakona in z javnimi 
pooblastili iz zveznega zakona, 
ker jih predlog zakona spreje- 
ma kot svoja (1. člen); ta zvezna 
javna pooblastila so - če vse- 
bujejo naloge zdravstvenega 
varstva - dodatna opredelitev 
povezanosti Rdečega križa 

Slovenije s sistemom zdrav- 
stvenega varstva. 

Druge spremembe in dopol- 
nitve v predlogu zakona so po- 
sledica dodatnih predlogov 
izvršnega odbora predsedstva 
RK SZDL in zadevajo naslednje 
rešitve, ki odstopajo od zakon- 
skega osnutka (z dne 12. 7. 
1977): 

- Dopolnjuje se naslov za- 
kona v »Zakon o položaju in 
pooblastilih Rdečega križa 
Slovenije« zaradi uskladitve z 
naslovom zveznega zakona. 

- Predlog zakona cpušča 
drugi odstavek 4. člena osnut- 
ka zakona - svojstvo pravne 
osebe organizacij Rdečega kri- 
ža - ker jim je to svojstvo priz- 
nano z zakonom o društvih; to 
rešitev vsebuje nova določba 
drugega odstavka 4. člena 
predloga zakona. 

- Predlog zakona spremi- 
nja prvi odstavek 7. člena 
osnutka zakona, ki je z nadzor- 
stveno funkcijo Republiškega 
komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo nad izvajanjem 
nalog Rdečega križa Slovenije 
ter nad uporabo sredstev za 
izvrševanje njegovih pooblastil 
in nalog postavljal Rdeči križ v 
položaj državne organizacije in 
s tem manjšal njegovo družbe- 
no funkcijo v smislu opredeli- 
tve iz 1. člena. Zato 8. člen 
predloga zakona nalaga Repu- 
bliškemu komiteju za zdrav- 
stveno in socialno varstvo le 
nadzorstvo nad zakonitostjo 
dela Rdečega križa Slovenije 
pri izvrševanju njegovih javnih 
pooblastil. Tak način nadzor- 
stva predpisuje tudi zvezni za- 
kon. 

- Predlog zakona opušča 
tudi 8. člen osnutka zakona, 
ker ni potreben; 181. člen usta- 
ve SRS predlog zakona izpelju- 
je z opredelitvijo javnih poobla- 
stil Rdečega križa Slovenije. Če 
pa bo interes občine za nadalj- 
njo konkretizacijo dejavnosti in 
nalog teritorialnih organizacij 
Rdečega križa, imajo občinske 
skupščine to možnost nepo- 
sredno iz cit. člena ustave SRS. 

- 11. člen osnutka zakona 
je zapopaden v drugem odstav- 
ku 4. člena predloga zakona. 

- Predlog zakona opušča 
konkretno navajanje virov 
sredstev (12. člen osnutka za- 
kona), ker je to generalno reše- 
no v 6. in 16. členu predloga 
zakona, po 4. členu zakona o 
društvih pa je konkretna dolo- 
čitev virov sredstev vsebina 
statuta Rdečega križa Sloveni- 

je. Oprostitev 13. člena osnutka 
zakona pa je utemeljena, ker to 
pooblastilo Rdeči križ Sloveni- 
je lahko črpa neposredno iz75. 
člena ustave SRS. 

- V 13. členu predloga za- 
kona se dodaja nova akcija 
Rdečega križa Slovenije »Te- 
den solidarnosti«; leta je že 
podpisan v zakonu o teden so- 
lidarnosti (Ur. list SRS, št. 
26/74), predvidena spremem- 
ba tega zakona pa organizacijo 
tedna solidarnosti ter zbrana 
sredstva v ta namen prenaša na 
Rdeči križ Slovenije. 

- Opušča se 20. člen osnut- 
ka zakona, ker je ta določba v 
tem zakonu pravno tehnično 
odveč. 

- Realizacija določb zako- 
na ne bo prinesla novih finanč- 
nih obremenitev - tako sploš- 
ne kot skupne porabe - in ne 
bo presegla dosedanjih že tra- 
dicionalnih načinov zbiranja 
sredstev za dejavnost Rdečega 
križa Slovenije. 

Predlog zakona s tem v celoti 
sprejema vse pripombe in 
predloge teles Skupščine SRS 
ob obravnavi osnutka zakona 
in je izvajan iz sklepa zbora 
združenega dela in zbora občin 
Skupščine SRS z dne 28. 9. 
1977, da se na podlagi spreje- 
tega osnutka zakona o Rdečem 
križu Slovenije pripravi pred- 
log zakona. 

Predlog zakona o do- 
polnitvi zakona o po- 
daljševanju rokov za 
določitev rokov in 
osnov davkov za leto 
1978 (ESA-1047) 

Po načelih davčne zakono- 
daje se višina davkov ugotavlja 
po predpisih o osnovah in 
stopnjah, ki so veljale na dan 1. 
januarja tistega leta, za katero 
se obveznost ugotavlja. 

Z zakonom o podaljšanju ro- 
kov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1978 je bil 
rok za sprejetje stopenj in 
osnov davkov podaljšan do 31. 
marca 1978. V tem času naj bi 
se torej določil neobdavčeni 
znesek davka iz skupnega do- 
hodka občanov, višina olajšave 
za vzdrževanje družinskega 
člana in stopnje za odmero 
davka iz skupnega dohodka 
občanov za leto 1978. 

Dela za usklajevanje davčne- 
ga sistema med republikami in 
za pripravo zveznega zakona o 
enotnih osnovah davčnega si- 
stema kasnijo; dokaj različna 
so tudi sploh stališča glede bo- 
doče ureditve davka iz skupne- 
ga dohodka občanov. Vzpore- 

dno s tem pa je republiški se- 
kretariat za finance prejel še 
vrsto pobud za spremembo ve- 
ljavne ureditve, predvsem v 
smeri spodbujanja stanovanj- 
ske graditve, zavarovalstva, 
spodbujanja umetniške dejav- 
nosti in drugo. Vsa navedena in 
druga problematika bo obrav- 
navana v okviru revizije zakona 
o davkih občanov v teku leta 
1978, zato menimo, da bi se 
določitev instrumentarija za 
odmero davka iz skupnega do- 
hodka občanov za leto 1978 
odložila do 31. decembra 1978. 
To bi tudi omogočalo presojo, 
ali in katere od novih rešitev naj 
bi se eventualno upoštevale tu- 
di že ob odmeri tega davka za 
leto 1978, ki se bo izvajala v 
prvih mesecih leta 1979. 

Pri obravnavi. osnutka zako- 
na o organih Skupščine SRS 
na predloženi osnutek ni bilo 
pripomb, zato predlog zakona 
posredujemo v nespremenje- 
nem besedilu. 

Predlog zakona o spre- 
membah zakona o dav- 
ku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela (ESA-1098) 

V dosedanjem sistemu obra- 
čunavanja in plačevanja davka 
iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela je uveljav- 

ljena rešitev, da se mesečne 
akontacije za davek plačujejo v 
sorazmerju z višino obračuna- 
nega davka za preteklo leto in 
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Po obstoječem sistemu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za samoupravne in- 
teresne skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti, ki se pla- 
čujejo iz dohodka na podlagi 
prirejene davčne osnove (razi- 
skovalna dejavnost, usmerjeno 
izobraževanje in del udeležbe v 
solidarnostnem pokrivanju 
stroškov za starostno zavaro- 
vanje kmetov), je plačevanje 
akontacij urejeno takole: 

- mesečna akontacija za 
čas od 1. januarja do 30. aprila 
se obračunava in plačuje v viši- 
ni mesečne akontacije za dru- 
go polletje preteklega leta, 

- mesečna akontacija za 
čas od 1. januarja do 31. de- 
cembra se obračunava na pod- 

lagi prispevne osnove, ugotov- 
ljene za preteklo leto, poveča- 
ne za določen odstotek in pri- 
spevne stopnje za tekoče leto. 

Takšen sistem je pomenil, da 
tekoča gibanja dohodka med 
letom (ugotovljena s periodič- 
nimi obračuni) niso imela bi- 
stvenega vpliva na višino akon- 
tacij. 

Novi zakon o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka (Uradni list 
SFRJ, št. 62/77) je v skladu z 
načeli zakona o združenem de- 
lu uveljavil na tem področju bi- 
stveno spremembo, po kateri 
se obveznosti za davek in pri- 
spevke iz dohodka med letom 
gibljejo v odvisnosti od ustvar- 
jenega dohodka. V zvezi s tem 

je v prvem in drugem odstavku 
53. člena omenjenega zakona 
določeno naslednje: »Temelj- 
na organizacija med letom za- 
časno ugotavlja in razporeja 
dohodek v periodičnem obra- 
čunu, in sicer v roku, ki je v 
zakonu predpisan za predloži- 
tev periodičnega obračuna. Pri 
začasni ugotovitvi in razpore- 
ditvi dohodka izračuna temelj- 
na organizacija obveznosti za 
davek iz dohodka in prispevke 
iz dohodka odvisno od ustvar- 
jenega dohodka tako, kot je 
predpisano za dokončno ugo- 
tovitev in razporeditev dohod- 
ka. Plačane akontacije davkov 
in prispevkov iz dohodka us- 
kladi z obračunanimi zneski 
teh obveznosti v skladu z zako- 
nom oziroma v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom. 

Te izdatke nadomešča iz do- 
hodka v zneskih, ki se nanašajo 
na dobo, za katero se začasno 
ugotavlja in razporeja doho- 
dek.« 

To pomeni, da je treba po 
uveljavitvi novega obračunske- 

ga sistema, to je do 1. 1. 1978, 
obveznosti za davek in prispev- 
ke iz dohodka usklajevati z gi- 
banjem ustvarjenega dohodka 
po periodičnih obračunih. 

Zato je potrebno obstoječi 
zakon o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975 do 1978 
v tem delu uskladiti z obračun- 
skim sistemom. Predlagamo, 
da se določbe obstoječega za- 
kona, ki urejajoakontiranje pri- 
spevkov med letom, spremeni- 
jo tako, da se uveljavi načelo 
novega zveznega zakona o 
sprotnem prilagajanju obvez- 
nosti ustvarjenemu dohodku 
med letom. 

Glede na to, da je novi obra- 
čunski sistem uveljavljen s 1. 
januarjem 1978 in davaprilu in 
maju letos niso predvidene de- 
lovne seje novo konstituiranih 
skupščinskih zborov, predla- 
gamo, da se predlog zakona 
obravnava in sprejme na sejah 
zborov 27. marca 1978. 

da se dokončni obračun ob- 
veznosti opravi po zaključnem 
računu. Takšen sistem je po- 
menil, da tekoča gibanja do- 
hodka med letom (ugotovljena 
s periodičnimi obračuni) niso 
imela vpliva na višino akonta- 
cij. 

Novi zakon o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka (Uradni list 
SFRJ, št. 62/77) je v skladu z 
načeli zakona o združenem de- 
lu uveljavil na tem področju bi- 
stveno spremembo, po kateri 
se obveznosti za davek in pri- 
spevke iz dohodka med letom 
gibljejo v odvisnosti od ustvar- 
jenega dohodka. V zvezi s tem 
je v prvem in drugem odstavku 
53. člena omenjenega zakona 
določeno naslednje: »Temelj- 
na organizacija med letom za- 
časno ugotavlja in razporeja 
dohodek v periodičnem obra- 
čunu, in sicer v roku, ki je v 
zakonu predpisan za predloži- 
tev periodičnega obračuna. Pri 
začasni ugotovitvi in razpore- 
ditvi dohodka izračuna temelj- 
na organizacija obveznosti za 
davek iz dohodka in prispevke 
iz dohodka odvisno od ustvar- 
jenega dohodka tako, kot je 
predpisano za dokončno ugo- 
tovitev in razporeditev dohod- 
ka. Plačane akontacije davkov 
in prispevkov iz dohodka us- 

kladi z obračunanimi zneski 
teh obveznosti v skladu z zako- 
nom oziroma v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom. Te 
izdatke nadomešča iz dohodka 
v zneskih, ki se nanašajo na 
dobo, za katero se začasno 
ugotavlja in razporeja doho- 
dek. 

To pomeni, da je treba po 
uveljavitvi novega obračunske- 
ga sistema, to je od 1. 1. 1978, 
obveznosti za davek in prispev- 
ke iz dohodka usklajevati z gi- 
banji ustvarjenega dohodka po 
pe.riodičnih obračunih. 

Zato je treba obstoječi zakon 
o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v 
tem delu uskladiti z obračun- 
skim sistemom. Predlagamo, 
da se določbe obstoječega za- 
kona, ki urejajo akontiranje 
davčnih obveznosti med letom, 
spremenijo tako, da se uveljavi 
načelo novega zveznega zako- 
na o sprotnem prilagajanju ob- 
veznosti ustvarjenemu dohod- 
ku med letom. 

Glede na to da je novi obra- 
čunski sistem uveljavljen s 1. 
januarjem 1978 in da v aprilu in 
maju letos niso predvidene de- 
lovne seje novo konstituiranih 
skupščinskih zborov, predla- 
gamo, da se predlog zakona 
obravnava in sprejme na sejah 
zborov 27. marca 1978. 

Predlog zakona o spre- 
membi zakona o osno- 
vah ter načinu obraču- 
navanja in plačevanja 
prispevkov za financira- 
nje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na po- 
dročju družbenih dejav- 
nosti v letih 1975 do 
1978 (ESA-1097) 

Predlog odloka o po- 
oblastitvi Izvršnega sve- 
ta SR Slovenije, da skle- 
ne družbeni dogovor o 
uporabi sredstev hranil- 
nih vlog in drugih sred- 
stev občanov pri poštni 
hranilnici v srednjeroč- 
nem obdobju od leta 
1977 do 1980 (ESA-1092) 

Predlog odloka o pooblasti- 
tvi Izvršnega sveta SR Sloveni- 
je, da sklene družbeni dogovor 
o uporabi sredstev hranilnih 
vlog in drugih sredstev obča- 
nov pri poštni hranilnici v sred- 
njeročnem obdobju od leta 
1977 do 1980. 

Družbeni dogovor o uporabi 
sredstev hranilnih vlog in dru- 
gih sredstev občanov pri Pošt- 
ni hranilnici v srednjeročnem 
obdobju od leta 1977 do .leta 
1980 je izdelan na podlagi 211. 
člena zakona o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema 
(Uradni list SFRJ, št. 2/77), ki 
določa, da se sredstva hranil- 
nih vlog in druga sredstva ob- 
čanov uporabljajo po odbitku 
predpisanih rezerv za likvi- 
dnost na podlagi družbenega 
dogovora, ki ga sklenejo pred- 
stavniki organizacij Združene- 
ga PTT prometa, predstavniki 
Jugoslovanske ljudske armade 
in predstavniki republik in av- 
tonomnih pokrajin. 

S sredstvi, katerih uporaba 
se določa v družbenem dogo- 
voru, so mišljena sredstva, ki 
izvirajo iz prirasta hranilnih 
vlog prebivalstva pri Poštni 
hranilnici v obdobju 1977- 
1980, odplačila danih kreditov 
iz teh sredstev in obresti. 

Po oceni Poštne hranilnice 
Beograd (dopis št. 06-3427 z 
dne 22. 4. 1977) bodo znašala 
razpoložljiva sredstva v sred- 
njeročnem obdobju 1977-1980: 

leto 
1977 
1978 
1979 
1980 
1977-1980 

milijondin 
244,1 
280,7 
332,7 
378,9 

1.236,4 

Planirana sredstva se po od- 
bitku predpisanih rezerv za lik- 
vidnost in sredstev za potrošni- 
ške kredite vojaškim osebam, 
ki so določena v vsakoletnem 
absolutnem znesku, delijo med 
podpisnike družbenega dogo- 
vora na sledeč način: 
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1. za kreditiranje moderni- 
zacije in avtomatizacije PTT 
prometa na območju SR Slove- 
nije 50% 

2. za kreditiranje prodaje 
domače opreme in letališke in- 
frastrukture 40% 

3. za kratkoročno kreditira- 
nje republiških tržnih rezerv 

10% 

Ob predpostavki ocene raz- 
položljivih sredstev hranilnih 
vlog v omenjenem obdobju bi 
delitev sredstev Poštne hranil- 
nice med posamezne podpi- 
snike družbenega dogovora v 
absolutnih zneskih bila nasled- 
nja: 

preostanek razpoložljivih sred- 
stev v višini 10% usmeri za kre- 
ditiranje republiških tržnih re- 
zerv v skladu s potrebami in 
določbami republiškega zako- 
na o tržnih rezervah. Ta sred- 

Leto 
Delež 

PTT 

Oprema 
Delež in letal. 

JLA infrastr. 
Tržne 

rezerve Skupaj 
1977 
1978 
1970 
1980 

103,2 
125.4 
146.5 
159,7 

37,8 
29,8 
39,7 
59,6 

82,5 
100,4 
117,2 
127,7 

20,6 
25,1 
29,3 
31,9 

244,1 
280,7 
332,7 
378,9 

1977 do 
1980 534,8 166,9 427,8 106,9 1.236,4 

1. Del sredstev, ki je predvi- 
den za kreditiranje moderniza- 
cije in avtomatizacije PTT pro- 
meta na območju SR Slovenije 
je znatno večji kot v sprejetem 
samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana razvoja PTT pro- 
meta v . Sloveniji - za obdobje 
1976-1980, kjer je v skupnih 
investicijskih vlaganjih, ki zna- 
šajo 2620 milijonov dinarjev 
predvidena udeležba sredstev 
hranilnih vlog pri Poštni hranil- 
nici v višini 11,8%, kar pred- 
stavlja v absolutnem znesku 
309 milijonov dinarjev računa- 
no po cenah iz leta 1975. 

Predlagana usmeritev 50% 
zbranih sredstev hranilnih vlog 
na območju SR Slovenije, ki bi 
naj se uporabila za moderniza- 
cijo in avtomatizacijo PTT pro- 
meta, bi samo v obdobju 1977 
do 1980 znašala 534,8 milijo- 
nov dinarjev, ob upoštevanju 
že usmerjenih sredstev za leto 
1976 pa bi skupaj v celotnem 
srednjeročnem obdobju 
1976-1980 znašala usmeritev 
teh sredstev 634,8 milijonov di- 
narjev, kar znaša več kot 100% 
predvidene usmeritve sredstev 
hranilnih vlog po samouprav- 
nem sporazumu. 

S predlagano usmeritvijo 
sredstev hranilnih vlog se za- 
gotavljajo tudi ustrezna sred- 
stva Podjetju za PTT promet 
Ljubljana, da kot podpisnik 
družbenega dogovora o iz- 
gradnji in financiranju Kultur- 
nega doma Ivan Cankar na 
Trgu revolucije v Ljubljani, 
zgradi v objektu Kulturnega 
doma novo območno telefon- 
sko centralo, kar je bilo pred- 
hodno usklajeno s širšimi inte- 
resi Združenih PTT organizacij 
Slovenije in upoštevano pri do- 
končnem predlogu razporedi- 
tve sredstev hranilnih vlog pri 
Poštni hranilnici. Na ta način 
so podani pogoji, da v skladu z 
družbenim dogovorom o iz- 
gradnji Kulturnega doma Ivan 
Cankar Podjetje za PTT promet 
Ljubljana sklene posebno po- 

stva naj bi se usmerjala predv- 
sem kratkoročno, ker vsa raz- 
položljiva sredstva hranilnih 
vlog ne moremo dolgoročno 
usmerjati. 

godbo, s katero prevzame 
ustrezne obveznosti za izgrad- 
njo območne telefonske cen- 
trale (prostori in naprave). 

2. Za kreditiranje prodaje 
domače opreme in kreditiranje 
letališke infrastrukture določa 
dogovor usmeritev 40% zbra- 
nih sredstev hranilnih vlog. 
Usmeritev dela sredstev hranil- 
nih vlog za te namene je v skla- 
du s smernicami družbenega 
plana razvoja SRS in dogovora 
o temeljih družbenega plana 
SRS za obdobje 1976-1980, 
kjer je poudarjen razvoj stroje- 
gradnje z vidika nadomeščanja 
uvoza in s tem izboljšanja pla- 
čilne bilance, poboljšanja 
strukture proizvodnje v smeri 
skladnejšega gospodarskega 
razvoja in uveljavitve kvalitet- 
nih faktorjev razvoja kot so ve- 
čanje stopnje predelave, zbolj- 
šanje kvalitete in podobno. 

Delež sredstev Poštne hra- 
nilnice za kreditiranje letališke 
infrastrukture je opredeljen v 
predlogu samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana razvo- 
ja letališke mreže v SRS za ob- 
dobje 1976-1980. Sporazum 
določa, da se potrebna sred- 
stva za investicije v skupni viši- 
ni 250 milijonov dinarjev delno 
zagotovijo tudi iz sredstev hra- 
nilnih vlog pri Poštni hranilnici 
v višini 50 milijonov dinarjev. 

Združeno podjetje stroje- 
gradnje in Samoupravna inte- 
resna skupnost za letališki pro- 
met, ki je v ustanavljanju, skle- 
neta samoupravni sporazum, v 
katerem bo določena prioriteta 
zagotovitve sredstev za krediti- 
ranje te infrastrukture. Pri obli- 
kovanju samoupravnega spo- 
razuma tako glede pogojev in 
višine predlagamo, da sodelu- 
jejo pristojni organi Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in pred- 
stavniki Republiškega komite- 
ja za promet in zveze kot odgo- 
vornega resornega organa za 
realizacijo dogovorjenih nalog. 

3. Po predlogu družbenega 
dogovora predlagamo, da se 

Prelog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o 
upravnih taksah z osnut- 
kom zakona (ESA-1100) 

Kadar jugoslovanski držav- 
ljani živeči v tujini, zahtevajo 
preko naših diplomatskih ozi- 
roma konzularnih predstavni- 
štev razne upravne spise (potr- 
dila v zvezi z državljanstvom, 
izpiske iz matičnih knjig, potr- 
dila o premoženjskem stanju, 
razna spričevala itd.), za kate- 
rih izdajo so pristojni republi- 
ški ali občinski upravni organi, 
morajo ob prevzemu teh spisov 
plačati pri diplomatskem pred- 
stavništvu republiško ali občin- 
sko upravno takso, ki se v pri- 
merih, če plačuje takso taksni 
zavezanec iz tujine, plača v tuji 
valuti po veljavnem tečaju. Ker 
gre v navedenih primerih za 
republiške oziroma občinske 
upravne takse pripadajo do- 
hodki tudi od tako plačanih 
upravnih taks republiki ali ob- 
čini, katerih upravni organi so 

opravili dejanje na zahtevo na- 
šega državljana v tujini. Da se 
bodo tako pobrane republiške 
in občinske upravne takse tudi 
odvajale v korist tistih družbe- 
nopolitičnih skupnosti katerim 
pripadajo, je treba dopolniti re- 
publiški zakon o upravnih tak- 
sah z določbo, da mora upravni 
organ, ko pošlje zaprošeni akt 
predstavništvu v tujini, priložiti 
aktu spremni dopis v dveh izvo- 
dih, v katerem bo naznačen 
znesek takse, katero mora to 
predstavništvo pobrati ob izro- 
čitvi akta stranki. Tako plačane 
republiške in občinske uprav- 
ne takse bodo diplomatska 
predstavništva ločeno eviden- 
tirala in tozadevne podatke po- 
šiljala Zveznemu sekretariatu 
za zunanje zadeve, ki bo nato ta 
sredstva razdelil na posamez- 
ne republike oziroma občine. 

Predlog za izdajo zako- 
na o Triglavskem naro- 
dnem parku s tezami za 
osnutek zakona (ESA-1101) 

Po tezah za zakon o Triglav- 
skem narodnem parku se seda- 
nji Triglavski narodni park raz- 
širja na območje Julijskih Alp, 
ki je bilo valorizirano kot po- 
membno naravovarstveno ob- 
močje. Novi narodni park se 
razdeli na štiri območja, s tem 
da prvo območje predstavlja 
jedro Triglavskega narodnega 
parka. Teze za zakon določajo 
dovoljene posege in dejavnost 
ter prepovedi za tri območja 
narodnega parka, medtem ko 
za četrto območje dajejo le 
smernice za naravovarstveni 
režim, ki ga bodo uredile obči- 
ne na podlagi družbenega do- 
govora o temeljih prostorskega 

plana in z urbanističnimi doku- 
menti.1 

Upravljanje Triglavskega na- 
rodnega parka se poverja sa- 
moupravni interesni skupnosti 
Triglavski narodni park, ki je 
široko oblikovana na delegat- 
ski osnovi, izhajajoč iz stališča, 
da gre v danem primeru za za- 
varovanje slovenskega visoko- 
gorskega območja. Sistem fi- 
nanciranja nalog v zvezi z izva- 
janjem zavarovalnih ukrepov in 
aktiviranjem prostora temelji 
na načelu solidarnostnega 
združevanja sredstev vseh 
ustanoviteljev in članov skup- 
nosti narodnega parka ter na 
dohodku, ki ga ta ustvari v skla- 
du z določbami tega zakona. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 15. 3. 1978 

Obveznosti vodenja knjigovodstva za 
druge uporabnike 

Vodja delegacije Skupščine 
občine Kamnik Logar Milan, 
za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je postavil nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Po zvezni uredbi o kontnem 
planu in bilancah za druge 
uporabnike družbenih sred- 
stev bodo morala vsa društva 
in druge družbene organizaci- 
je v letošnjem letu začeti vodi- 
ti predpisano enotno knjigo- 
vodstvo, enako kot delovne 
organizacije, ne glede s ko- 
likšnimi sredstvi razpolagajo 
oziroma kolikšen je njihov 
promet. 

Za vodenje obveznega knji- 
govodstva bo morala vsaka 
organizacija imeti usposoblje- 
nega knjigovodja, ki bo vešč 
zahtevnega dela, kar pa bo 
prvič povzročilo znatne stro- 
ške in drugič kako naj vse te 
organizacije in društva sploh 
dobe knjigovodja, glede na 
velike potrebe. Ce pa jih bodo 
dobile, jih bodo morale plačati 
in sicer prav iz sredstev, ki so 
jih do sedaj uporabljale za 
svoje redne dejavnosti. Ti 
stroški ne bodo niti na območ- 
ju občin, kaj šele v celi republi- 
ki majhni, saj sem slišal, da 
bodo samo lovske družine v 
Sloveniji morale za ta nov 
strošek odšteti okrog 4 milijo- 
ne novih dinarjev, medtem ko 
so dosedaj vodile pregledno 
finančno poslovanje brez vse- 
kakršnih stroškov pod strogim 
nadzorom nadzornih odborov 
in celotnega članstva. 
O tem vprašanju je bila sezna- 
njena slovenska javnost po 
časopisju in vsekakor tudi re- 
publiški organi. 

Glede na to postavljam de- 
legatska vprašanja: 

Kakšne mere so predvzeli 
pristojni republiški organi, da 
bi se spremenilo navedeni 
predpis in se tako izognilo ne- 
smiselnemu obremenjevanju 
družbenih organizacij in dru- 
štev ter neracionalnemu ra- 
zmetavanju težko zbranega 
družbenega denarja, za dela, 
ki prav gotovo ne bodo dala 
enakovrednih rezultatov? 

Kdo in iz katerih virov bo 
financiral vsakoletno obdela- 
vo gore zaključnih računov in 
drugih poročil, ki bodo posle- 
dicajiovega obveznega vode- 
nja knjigovodstva in se bodo 
kopičile na SDK in statističnih 
zavodih? 

Ali in za koliko se bo moralo 
povečati število zaposlenih v 
SDK in statističnih zavodih, 
zaradi novega dela, kajti do- 
datnega dela delavcem ni mo- 
goče naložiti, če so že polno 
zaposleni? 

Ali ne bo to, če se bo vztraja- 
lo na izvajanju citiranega 
predpisa samo nesmiselno 
odtegovanje družbenih sred- 
stev prav na področjih, kjer jih 
najbolj primanjkuje in jih je za 
te dejavnosti tudi najtežje za- 
gotoviti? 

Kdo bo odgovoren, če bodo 
mnoga društva prenehala de- 
lati prav zaradi tega, ker ne 
bodo mogla izpolniti obvezno- 
sti, naloženih s cit. predpi- 
som? 

Vsekakor predstavlja pred- 
pis o obveznem predpisanem 
vodenju knjigovodstva pro- 
stovoljne organizacije in dru- 
štev prisilo, ki ni v skladu niti z 
ustavnimi intencijami niti z 
osnovnimi določili resolucije o 
družbenem razvoju niti ne s 
politiko ZKJ, še manj pa z na- 
čeli dobrega gospodarjenja. 

Na vpraSanje je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za finan- 
ce: 

Z zakonom o knjigovodstvu 
(Ur. I. SFRJ št. 58/76), ki ga je 
sprejela Skupščina SFRJ na 
seji Zveznega zbora dne 24. 12. 
1976, je določena obveznost 
vodenja knjigovodstva tudi za 
druge družbenopravne osebe, 
ki uporabljajo družbena sred- 
stva. Z zakonom določena 
dolžnost vodenja knjigovod- 
stva za vse uporabnike družbe- 
nih sredstev je bila uvedena za 
uresničevanje pravic in dolž- 
nosti delavcev v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, da 
skupaj in enakopravno z drugi- 
mi delovnimi ljudmi odločajo o 
celotnem procesu reprodukci- 
je in o celotnem dohodku, da 
opravljajo kontrolo nad razpo- 
laganjem z dohodkom na vseh 
ravneh in v vseh oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev, da od- 
ločajo o zadevah in sredstvih v 
vseh odnosih družbene repro- 
dukcije in da samostojno odlo- 
čajo o svojih in družbenih inte- 
resih. 

V 4. členu zakona o knjigo- 
vodstvu so podrobneje opre- 
deljeni obvezniki za vodenje 
knjigovodstva; mednje sodijo 

tudi družbene organizacije in 
druge družbeno-pravne osebe, 
ki uporabljajo družbena sred- 
stva in so v nadaljnjem besedi- 
lu zakona označene z izrazom 
»drugi uporabniki družbenih 
sredstev«. S temi določbami je 
opredeljena obveznost vode- 
nja knjigovodstva skladno z 
določbami zakona o knjigo- 
vodstvu za vse uporabnike 
družbenih sredstev. 

Na podlagi tretjega odstavka 
35. člena, drugega odstavka 
36. člena in prvega odstavka 
57. člena je izdal Zvezni izvršni 
svet Uredbo o kontnem planu 
in bilancah za druge uporabni- 
ke družbenih sredstev (Ur. I. 
SFRJ št. 42/77). Z navedeno 
uredbo je bil zadržan pojem 
»drugi uporabniki družbenih 
sredstev« za vse tiste družbe- 
nopravne osebe, ki uporabljajo 
družbena sredstva in njihova 
dejavnost poteka na republiški, 
medrepubliški ali zvezni ravrri, 
in uveden pojem »določeni 
uporabniki družbenih sred- 
stev« za družbenopolitične or- 
ganizacije, družbene organiza- 
cije in druge družbenopravne 
osebe, kakor tudi za druge or- 
ganizacije in skupnosti, ki upo- 
rabljajo družbena sredstva, ki 
opravljajo dejavnost na ob- 
močju krajevne skupnosti, na 
območju občine ali medobčin- 
ske skupnosti oziroma v orga- 
nizaciji združenega dela ali pri 
drugem uporabniku družbenih 
sredstev in za hišne svete (9. 
člen navedene uredbe). 

Za določene uporabnike 
družbenih sredstev je bil hkrati 
z navedeno uredbo objavljen 
poseben kontni plan, ki obsega 
15. sintetičnih kontov, razvr- 
ščenih v 10. kontnih razredov, 
od katerih so trije razredi pro- 
sti. Stanje aktivnih in pasivnih 
računov na določen dan se pri- 
kazuje z osmimi postavkami 
poenostavljenega obrazca bi- 
lance za določene uporabnike 
družbenih sredstev, medtem 
ko se prihodki in odhodki v 
določenem obdobju prikazuje- 
jo v bilančnem obrazcu na 
osnovi prometa na sedmih sin- 
tetičnih kontih iz kontnega pla- 
na, razlika med prihodki in od- 
hodki določenega obdobja, ki 
je dobljena na način, predpisan 
z bilančnim obrazcem, pa po- 
jasnjuje velikost finančnega re- 
zultata dejavnosti določenega 
uporabnika družbenih sred- 
stev. 

Nedvomno je tako poeno- 
stavljen predpis o vodenju knji- 
govodstva za določene upo- 
rabnike družbenih sredstev, 
dopolnjen še s pravilnikom o 
vsebini posameznih kontov v 

konjnem planu za druge upo- 
rabnike družbenih sredstev 
(Ur. I. SFRJ št. 51/77), izdanem 
na podlagi pooblastila v dru- 
gem odstavku 58. členazakona 
o knjigovodstvu, omogočal hi- 
tro in preprosto vzpostavitev 
evidence o uporabi družbenih 
sredstev na enoten način in ob 
uporabi enotnih navodil. Vsi 
izvedbeni predpisi, izdani na 
osnovi pooblastil v zakonu o 
knjigovodstvu, so bili objavlje- 
ni pravočasno in so tako omo- 
gočali izvedbo vseh potrebnih 
priprav za ugotovitev knjigo- 
vodskega stanja sredstev in nji- 
hovih virov na dan 31. 12. 1977 
pri določenih uporabnikih 
družbenih sredstev ter začetek 
evidentiranja vseh poslovnih 
dogodkov od 1.1. 1978 naprej. 

Ob tem velja poudariti, da je 
zahtevnost vodenja knjigovod- 
stva odvisna od števila poslov- 
nih dogodkov, ki jih je potreb- 
no evidentirati, od značaja de- 
javnosti posameznega uporab- 
nika družbenih sredstev s tem v 
zvezi, od raznolikosti poslov- 
nih dogodkov. Drugi uporabni- 
ki družbenih sredstev in s tem v 
zvezi, od raznolikosti poslov- 
nih dogodkov. Drugi uporabni- 
ki družbenih sredstev bodo za- 
torej uporabljali le tiste konte, 
predpisane s kontnim planom, 
ki jim omogočajo evidentiranje 
poslovnih dogodkov v okviru 
njihove dejavnosti. 

Vodenje knjigovodstva se 
sme po določbah drugega od- 
stavka 52. člena zakona o knji- 
govodstvu poveriti le delavcu, 
ki ima vsaj končano srednjo 
šolo ekonomske smeri in naj- 
manj tri leta delovnih izkušenj v 
knjigovodstvu; njegova stro- 
kovna izobrazba se predpiše s 
samoupravnim splošnim ak- 
tom (drugega) uporabnika 
družbenih sredstev. S preho- 
dnimi določbami 68. člena pa 
je omogočeno delavcu, ki mu 
je že poverjeno vodenje knjigo- 
vodstva, pa nima predpisane 
strokovne izobrazbe, še nadalj- 
nje vodenje knjigovodstva, 
vendar ne dalj kot štiri leta od 
dneva, ko je začel zakon veljati. 
Rok za dokončno strokovno 
usposobitev delavcev, ki jim je 
poverjeno knjigovodstvo bo to- 
rej potekel 8. 1. 1981. leta. 

Po določbah prvega odstav- 
ka 7. členazakona o knjigovod- 
stvu je dovoljeno knjigovod- 
stvo poveriti tudi delovni skup- 
nosti drugega uporabnika 
družbenih sredstev, za vodenje 
knjig specializiranim organiza- 
cijam ali drugim organizaci- 
jam. V kolikor bo torej iz ute- 
meljenih razlogov prišlo do od- 
ločitve, da se knjigovodstvo 
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drugega uporabnika družbe- 
nih sredstev poveri drugi spe- 
cializirani organizaciji, po na- 
ših ocenah vodenje knjigovod- 
stva na poenostavljen, vendar 
enoten način, ne bi zahtevalo 
bistvenega dodatnega angaži- 
ranja družbenih sredstev. Za 
čim učinkovitejšo vzpostavitev 
knjigovodskih evidenc bi bilo 

zatorej potrebno usmeriti pro- 
zadevanja in nadaljnjo družbe- 
no aktivnost v organizirano 
strokovno usposabljanje vseh 
knjigovodskih servisov, ki s 
koncentracijo, strokovno 
usposobljenih kadrov in meha- 
nografskih sredstev lahko nu- 
dijo hitre, kakovostne in cene- 
ne storitve. 

Zagotavljanje namenskih dopolnilnih 
sredstev za realizacijo Družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnine udeležencem 
NOV in drugih vojn, ki jih urejajo občinske 
skupščine s svojimi predpisi 

Vodja skupine delegatov 
Rudi Vrčkovnik za zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Ravne na Koroškem je 
zastavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Za realizacijo 2/3 družbene- 
ga dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za podeljevanje 
priznavalnine udeležencem 
narodno osvobodilne vojne in 
drugih vojn, katere urejajo ob- 
činske skupščine s svojimi 
predpisi, potrebujemo v občini 
Ravne na Koroškem v letu 
1978 sredstva v višini 
2.480.000 din. Tu še ni upošte- 
vana realizacija teh sredstev 
za dvig življenjskih stroškov v 
tem letu. 

Seznanjeni smo, da občina 
Ravne na Koroškem v letu 
1978 izpada iz seznama dopol- 
njevanih občin, ker je bila do- 
polnjevana z manj kot 12% 
skupnih proračunskih sred- 
stev občine v letu 1977. Tu 
mislimo na splošna dopolnil- 
na sredstva. Menimo, da je 
občina Ravne na Koroškem še 
zmeraj upravičena do namen- 
skih dopolnilnih sredstev za 
priznavalnine borcem NOV. 

Do takih zaključkov izhaja- 
mo iz teh vidikov oz. ugotovi- 
tev: 

— Občina Ravne na Koro- 
škem je spadala lansko leto 
med dopolnjevane občine in 
je dobivala poleg splošnih do- 
polnilnih sredstev še namen- 
ska dopolnilna sredstva za 
priznavalnine borcem v zne- 
sku 520.000 din, za realizacijo 
1/3 družbenega dogovora. 

— Po zakonu o proračunu 
SR Slovenije za leto 1978, ob- 
čina Ravne na Koroškem ne 
izpolnjuje pogoje za pridobi- 
tev splošnih dopolnilnih sred- 
stev. 

— Zaradi novih nalog obči- 
ne na področju splošne pora- 
be v letu 1978, ki so nastale 
zaradi novih nalog, pri obliko- 
vanju občinskih blagovnih re- 
zerv, nalog v zvezi z organiza- 
cijo in izvedbo volitev in nove 

organiziranosti krajevnih 
skupnosti, pri razporeditvi 
izvirnih dohodkov občina sa- 
ma ne more zagotoviti potreb- 
na sredstva za realizacijo priz- 
navalnin do 2/3 družbenega 
dogovora. 

— Občina Ravne planira za 
priznavalnine borcem za leto 
1978 iz izvirnih dohodkov 
920.000 din, ker predstavlja 
realizacijo občinskih izvirnih 
dohodkov iz leta 1977, poviša- 
no za globalen porast prora- 
čuna za leto 1978. 

— Razliko v višini 1.560.000 
din pričakujemo kot namen- 
ska dopolnilna sredstva za 
priznavalnine borcem NOV. 

— Brez dopolnilnih sred- 
stev ne bo mogoče realizirati 
2/3 družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnin 
udeležencem NOV in drugih 
vojn, katere urejajo občinske 
skupščine s svojimi predpisi 
(2.480.000 din). 

Iz obrazložitve predloga za- 
kona o spremembi zakona o 
financiranju splošnih družbe- 
nih potreb v družbeno politič- 
nih skupnostih je razvidno, da 
se uvaja nov vir za napajanje 

" republiškega proračuna in si- 
cer 1 % davek iz osebnega do- 
hodka delavcev, med drugim 
tudi zato, da se realizira DD o 
priznavalninah borcem NOV. 

Citiramo 2. alineo obrazloži- 
tve: 

«— enotne priznavalnine 
borcev v skladu s sprejetim 
dogovorom o postopnem ize- 
načevanju višin priznavalnin 
borcem;« 

Z uvedbo 0,5% občinskega 
davka iz osebnih dohodkov 
delavcev, občina Ravne na 
Koroškem ne pokrije izpada 
1,612.000 din splošnih in na- 
menskih dopolnilnih sredstev 
sprejetih iz republiškega pro- 
računa v letu 1977 in novih 
nalog in obveznosti, ki jih mo- 
ramo pokrivati v letu 1978. 

Prosimo Izvršni svet, da da 
odgovor ali so v proračunu SR 

Slovenije zagotovljena fi- 
nančna sredstva za enotne 
priznavalnine borcem NOV; v 
skladu s sprejetim DD o po- 
stopnem izenačevanju prizna- 
valnin borcem vsem občinam 
in s tem tudi občini Ravne na 
Koroškem. 

Na vprašanja je odgovoril 
Dragan Mozetič, namestnik re- 
publiškega sekretarja za finan- 
ce: 

Zakon o republiškem prora- 
čunu za leto 1978 (Uradni list 
SRS, št. 24/77 in 4/78) določa 
pogoje, pod katerimi so občine 
upravičene do dopolnilnih 
sredstev iz republiškega prora- 
čuna. Pogoji so naslednji: 

1. da lastni proračunski do- 
hodki, predvideni v skladu z 
dogovorom občin o usklajeva- 
nju davčne politike in v skladu z 
možnostmi posamezne obči- 
ne, ne zadoščajo za izvajanje 
nalog na področju splošnih 
družbenih potreb v dogovorje- 
nem obsegu (23. in 24. člen 
zakona), 

2. da je obseg splošne pora- 
be predviden v skladu z dogo- 
vorjenimi merili po 26. členu 
zakona, 

3. da stopnja rasti družbe- 
nega proizvoda v občini dopu- 
šča izvršitev dogovorjenega 
obsega splošne porabe z do- 
govorjenimi merili. 

Zakon o republiškem prora- 
čunu v določbah o zagotavlja- 
nju dopolnilnih sredstev obči- 
nam ne loči splošnih in namen- 
skih republiških dopolnilnih 
sredstev, občina po enotnih 
kriterijih dopolnilna sredstva 
prejme ali pa nanje nima pravi- 
ce. Posebnih namenskih do- 
polnilnih sredstev občinam za 
priznavalnine borcem izven 
določb zakona o zagotavljanju 
dopolnilnih sredstev občinam 
republiški proračun ne predvi- 
deva. 

Občina Ravne na Koroškem 
je v letu 1977 prejela v strukturi 
skupnih proračunskih prihod- 
kov 9% republiških dopolnilnih 
sredstev v znesku 2017 tisoč 
din. Z možnostjo uvedbe davka 
iz OD delavcev od 1. 1. 1978 bi 
se lastni prihodki občine iz te- 
ga naslova povečali po oceni 
republiškega sekretariata za fi- 
nanco (izdelana je po enotnih 
podatkih za vse slovenske ob- 
čine) za 5000 tisoč din, kar v 
primerjavi z izvršenimi lastnimi 
prihodki občine v letu 1977 po- 
meni 24% povečanje. Če upo- 
števamo pri tem izpad republi- 
ških dopolnilnih sredstev, pa je 
povečanje virov sredstev obč. 
proračuna 15%. 

Povečana obveznost za iz- 
plačilo priznavalnin borcem 
NOV (vključno s 15% valoriza- 
cijo) v primerjavi z izvršeno po- 
rabo preteklega leta pa pred- 
stavlja 7% povečanje. 

Pri tem velja posebej omeni- 
ti, da se bodo povečali tudi dru- 
gi viri splošne porabe v občini 
(prometni davki, za približno 
15%, upravne in sodne takse za 
100%, pa tudi druge davščine 
ne bodo ostale na isti ravni. 

Iz navedenih ocen torej sledi, 
da v občini Ravne v občinskem 
proračunu ne bi smelo zmanj- 
kati sredstev za izvajanje druž- 
benega dogovora o skupnih 
osnovah in merilfh za podelje- 
vanje priznavalnin udeležen- 
cem NOV in drugih vojn. Seve- 
da pa izhajamo pri taki oceni iz 
predpostavke, da bo splošna 
poraba v občini v letu 1978 
uravnana tako kot to v republi- 
ški skupščini sprejeti doku- 
menti priporočajo. V tem pri- 
meru pa - če bo v občinskem 
proračunu vendarle primanj- 
kovalo sredstev za ta namen, 
ima občina še vedno možnost 
uveljavljati izjemen zahtevek za 
dopolnilna sredstva iz republi- 
škega proračuna. 

Kje so vzroki za pomanjkanje plina v SR 
Sloveniji? 

Vodja skupine delegatov 
Franc Grešak za Zbor Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine 
Trbovlje, je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Kje so vzroki za pomanjka- 
nje plina v SR Sloveniji in kaj 
bo Izvršni svet ukrenil, da se 
stanje s preskrbo plina nor- 
malizira oziroma, da v bodoče 
ne bo več prihajalo do takšne- 
ga stanja? 

Na vprašanje je odgovoril Mi- 
lan Štruc, republiški podsekre- 
tar v Republiškem komiteju za 
energetiko: 

Ob sprejemanju energetske 
bilance za leto 1977 je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije v 

stališčih k energetski bilanci 
posebej poudaril pereč položaj 
na področju oskrbe s tekočim 
naftnim plinom. Ocenjeno je 
bilo, da zaradi premajhnih re- 
zervoarskih kapacitet za to 
vrsto energije prihaja do mo- 
tenj v oskrbi že pri nekajdnev- 
nih kasnitvah v dobavi ter je 
zato potrebno povečati rezer- 
voarske kapacitete za tekoči 
naftni plin tako pri plinarnah, 
kot tudi pri večjih porabnikih v 
industriji. 

Prav tako je Izvršni svet SR 
Slovenije v juliju 1977 posredo- 
val Zveznemu izvršnemu svetu 
oziroma njegovim upravnim 
organom stališča k informaciji 
o oskrbi tržišča z nafto in deri- 
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vati, v katerih ugotavlja, da za 
leto 1977 predvidena količina 
surove nafte ne zadošča za po- 
kritje vseh potreb po naftnih 
derivatih, zlasti po kurilnih oljih 
in tekočem naftnem plinu. 

V drugi polovici meseca no- 
vembra je Plinarna Ljubljana 
obvestila Republiški komite za 
energetiko, da ji INA Zagreb že 
od meseca septembra omejuje 
dobavo tekočega naftnega pli- 
na. Tako je Plinarna dobila v 
septembru 79%, v oktobru 
93% in v prvi polovici novem- 
bra 89% pogodbenih količin 
tekočega naftnega plina. Prav 
tako sta ji občutno zmanjšala 
dobave tudi domača dobavite- 
lja in sicer Petrol na 45% in 
Istra-benz na 38% pogodbenih 
količin, kar je pomenilo, da bo 
Plinarna v decembru 1977 mo- 
rala pričeti z omejevanjem do- 
bav plina za pogon avtomobi- 
lov in za potrebe gospodinj- 
stev, ker bo le tako lahko ne- 
moteno oskrbovala mestno 
plinsko omrežje, vrtce, bolnice 
družbeno prehrano ter gospo- 
darske dejavnosti. 

Republiški komite za ener- 
getiko je zahteval pojasnilo o 
stanju in možnostih oskrbe 
trga s tekočim naftnim plinom 
od Petrola in Istra-benza. V 
svojem odgovoru je Petrol me- 
nil, da zmanjšanje dobav ne bo 
povzročilo zastojev v proizvod- 
nji, zlasti če bodo dobavitelji v 
mesecu januarju 1978 zagoto- 
vili vse potrebne količine. Istra- 
benz je položaj ocenil kot bolj 
neugoden ter poskušal dobiti 
dodatne količine TNP v rafine- 
riji Sisak, vendar brezuspešno, 
prav tako so dobili negativne 
odgovore o možnostih uvoza. 

Republiški komite za ener- 
getiko je 15. 12. o problematiki 
oskrbe slovenskega tržišča s 
TNP pismeno obvestil Republi- 
ški komite za tržišče in cene ter 
opozoril na dejstvo, da so pli- 
narne in INA sklenile samou- 
pravni sporazum, s katerim so 
povišali ceno tekočega naftne- 
ga plina za 7 par/kg, kar naj bi 
zagotavljalo,d zagotavljalo, da 
bo INA uvozila manjkajoče ko- 
ličine, če jih ne bo moglazago- 
toviti iz lastnih rafinerij. O pro- 
blematiki je bil takoj obveščen 
Zvezni sekretariat za tržišče in 
cene istočasno z zahtevo, da 
sprejme ukrepe za izboljšanje 
oskrbe tudi za celotno področ- 
je Jugoslavije, ker smo ocenje- 
vali, da problem pomanjkanja 
TNP ni omejen le na področje 
naše republike, saj je INA o 
zmanjšanju dobav obvestila tu- 
di ostale porabnike v državi. 

16. decembra 1977 je Repu- 

bliški komite za energetiko ob- 
vestil tudi Zvezni komite za 
energetiko in industrijo, da je 
situacija glede oskrbe s TNP že 
tako kritična, da nekatere orga- 
nizacije združenega dela iz te- 
ga razloga že ustavljajo proi- 
zvodnjo. 

Petrol in Plinarna Ljubljana 
sta sredi meseca decembra 
vložila pri Zveznem sekretaria- 
tu za tržišče in cene prošnjo za 
uvoz TNP. Tako je Plinarna 
Ljubljana 12. 12. zaprosila za 
dovoljenje za uvoz 4501 TNP iz 
Madžarske. Uvoz naj bi potekal 
v času od decembra do marca. 
Zaradi nekaterih nepreciznosti 
v zahtevku je bilo dovoljenje 
izdano šele 27. 12., ko plina na 
Madžarskem ni bilo več na raz- 
polago. Petrol Ljubljana pa je 
16. 12. zaprosil za uvoz 1500 
ton tekočega naftnega plina iz 
Poljske. Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino je sicer dovo- 
ljenje izdal 30. 12., vendar Na- 
rodna banka uvoza ni potrdila, 
ker bi bilo treba uvoz poljskega 
plina plačati v Lichtensteinu. 
Poizkusi pridobiti plin direktno 
iz Poljske so naleteli na negati- 
ven odgovor poljskega part- 
nerja. 

Zaradi brezizhodnosti situa- 
cije je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije29.12.1977 poslal 
generalnemu sekretarju Zvez- 
nega izvršnega sveta brzojav- 
ko, skupaj s teleksi nekaterih 
slovenskih porabnikov, kjer 
ugotavlja skrajno kritičnost si- 
tuacije. Zlasti je opozoril na kri- 
tično situacijo v vseh železar- 
nah in steklarni Hrastnik. Po- 
polnoma neoskrbljen je bil tudi 
del široke potrošnje, ki se oskr- 
buje s plinom v jeklenkah, z 
izjemo nekaterih prednostnih 
kategorij. 

V mesecu januarju 1978 so 
se nadaljevala prizadevanja za 
boljšo oskrbo tržišča s tekočim 
naftnim plinom tako iz rafinerij 
INE, kot z iskanjem možnosti za 
uvoz deficitarnih količin. 3. fe- 
bruarja je Plinarna Ljubljana 
vložila prošnjo za uvoz okrog 
2000 ton TNP iz Zvezne repu- 
blike Nemčije. 

Po intervencijah republiške- 
ga izvršnega sveta pri predse- 
dniku Zveznega izvršnega sve- 
ta je Zvezni sekretariat za zuna- 
njo trgovino 17. 2. 1978 izdal 
dovoljenjs^za uvoz. Prve količi- 
ne TNP' iz Zvezne republike 
Nemčije so dospele konec me- 
seca februarja letos. 

INA-PLIN - TOZD trgovina je 
10. novembra 1977 obvestila 
svoje odjemalce, da bo v mese- 
cih novembru in decembru za 
20% zmanjšala v pogodbah 

dogovorjene dobave tekočega 
naftnega plina. Kot vzrok temu 
navaja nedovoljne količine su- 
rove nafte za predelavo. Za leto 
1978 INA s svojimi odjemalci, 
kljub njihovim zahtevam, še ni 
sklenila pogodb, pačpajimdo- 
bavlja plin v višini okrog 80% 
lanskoletnih pogodbenih koli- 
čin za ustrezni mesec, kar ute- 
meljuje z nedefinitivnimi kon- 
tingenti za Uvoz nafte v letu 
1978. Vendar pa to kaže tudi na 
zelo neenakopravne odnose 
med porabniki in dobavitelji na 
tem področju. 

Znano je, da Rafinerija INA 
Reka z delom svojih kapacitet 
predeluje nafto za Italijo ter tu- 
di izvaža določene količine te- 
kočega naftnega plina. V zvezi 
s tem je Zvezni izvršni svet na 
zahtevo Izvršnih svetov SRH in 
SRS že v decembru 1977 spre- 
jel sklep o odlogu izvoza teko- 
čega naftnega plina do 13. 1. 
1978. Zvezni izvršni svet je o 
zadevi ponovno razpravljal 2. 
februarja 1978 ter sprejel sklep, 
da se INI ponovno podaljša ob- 
veznost izvoza do 30. 4. 1978. 
Oskrba v Sloveniji ves čas do- 
slej ne kaže na to, da bi INA 
upoštevala omenjeni sklep. Za- 
radi ocene, da ni bila v celoti 
zagotovljena enakopravna 
oskrba porabnikov s TNP na 
enotnem jugoslovanskem trgu, 
bo republiški tržni inšpektorat 
tudi podal ovadbo zaradi krše- 
nja enotnosti trga in kršenja 
dobrih poslovnih običajev s 
strani INA-Plin Zagreb in Rafi- 
nerije Reka. 

Ocenjujemo, da je razlog na- 
stale situacije poleg premaj- 
hnih rezervoarskih kapacitet 
pri potrošnikih nedvomno tudi 
v neurejenih poslovnih odno- 
sih med predelovalci, dobavi- 
telji in potrošniki, kjer se še ni 
razvila dohodkovna povezava 
in ni urejeno poslovanje na 
trajnejših osnovah. 

Reagiranje TOZD, ki so za- 
dolžene za oskrbo domačega 
tržišča s TNP in drugimi naftni- 
mi derivati ne more biti omeje- 
no le na intervencijske akcije v 
času, ko je položaj v oskrbi s 
tržiščem že skrajno kritičen. V 
teh OZD je treba zagotoviti 
realno planiranje potreb ne le v 
letnem globalu, temveč tudi v 
operativni mesečni dinamiki 
ter v Samoupravni interesni 
skupnosti za nafto in plin zago- 
toviti tudi njihovo operativno 
usklajevanje, saj predstavlja 
usklajevanje potreb in možno- 
sti njihovega zadovoljevanja 
eno od temeljnih nalog samou- 
pravnih interesnih skupnosti 

na področju materialne proi- 
zvodnje. 

V letošnjem letu bo pričelo 
obratovati slovensko plinovo- 
dno omrežje, po katerem bo v 
Slovenijo že v letošnjem letu 
priteklo okrog 200 mio m3 na- 
ravnega plina iz Sovjetske zve- 
ze. Uvoz plina bo do leta 1980 
porastel na letno količino 700 
mio m3, kar bo bistveno izbolj- 
šalo oskrbo slovenskih potroš- 
nikov s to vrsto energije. Od 
navedene skupne količine pli- 
na bo za porabnike v Zasavju v 
letu 1980 na razpolago 25 mio 
m3. Zaradi uvoza naravnega 
plina iz Sovjetske zveze predvi- 
devamo v energetski bilanci za 
leto 1978, da se bo poraba te- 
kočega naftnega plina znižala 
od 76.000 ton v letu 1977 na 
58.000 ton v letu 1978. Kljub 
takšnim spremembam na tem 
področju pa bo predvsem zara- 
di znatnega sezonskega niha- 
nja v porabi TNP, potrebno do- 
datno dograjevati rezervoarske 
kapacitete, saj bo TNP služil 
tudi za kritje konic pri porabi 
zemeljskega plina. Zato je po- 
trebno že sedaj pregledati ne le 
globalne potrebe po TNP, tem- 
več predvsem njihovo sezon- 
sko pokrivanje ter ob upošte- 
vanju možnosti za kritje teh po- 
treb iz domačih rafinerij ali pa 
iz uvoza, pri čemer bodo mora- 
le OZD v okviru letnih količin že 
sedaj ob upoštevanju realne di- 
namike dobave in lastnih rezer- 
voarskih kapacitet preveriti 
možnosti za oskrbo v kritičnih 
mesecih ter najaviti potrebne 
količine iz uvoza TNP do konca 
meseca junija, kar bo omogo- 
čilo pravočasno zagotovitev 
uvoznih kontingentov. 

Zato moramo nadalje pospe- 
šiti gradnjo rezervoarskih pro- 
storov za tekoči naftni plin tako 
pri večjih potrošnikih kot tudi 
pri distributerjih. V ta namen 
Petrol proučuje možnosti za iz- 
gradnjo večjih rezervoarskih 
kapacitet v Celju. Financiranje 
bi bilo zagotovljeno skupno z 
MATREZ, kapacitete pa bi za- 
doščale za okrog 15-dnevno 
potrebo po TNP v Sloveniii. 

Oskrba porabnikov s TNP je 
predvsem zaradi uvoza iz Zvez- 
ne republike Nemčije normali- 
zirana, z doslej zgrajenimi ka- 
pacitetami, uvozom naravnega 
plina ter dokončanjem rezer- 
voarskih kapacitet v gradnji pa 
pričakujemo, da bo tudi nada- 
lje zagotovljena normalna 
oskrba s tekočim naftnim pli- 
nom. 
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Iz Skupščine 

ANALIZE IN OCENE 

Uspešno zatiranje sovražnega in drugega 

družbi škodljivega delovanja  

• Varnost v državi je stabilna in zagotavlja zadovoljive pogoje za nemoten razvoj 
na vseh področjih družbenega življenja   
• Onemogočena je sovražna dejavnost, ki računa na slabljenje in spodkopavanje 
naše ustavne ureditve 
• Pozitivna tendenca zmanjšanja kriminalnih dejanj se je nadaljevala v letu 1977, 
ko je bilo 13,7 odstotka manj kaznivih dejanj kot prejšnje leto . 
• Lani je bilo zabeleženo 114 milijonov prehodov čez državno mejo v obeh smereh 
• V prometnih nesrečah na cestah je umrlo lani 5125 oseb. 
• Sprejetih je bilo več organizacijskih in drugih ukrepov za krepitev učinkovitosti in 
akcijske sposobnosti organov za notranje zadeve 

Vzporedno z razvojem naše 
družbe na samoupravnih osno- 
vah in izpolnjevanjem politič- 
nega sistema, so bili v prete- 
klem obdobju doseženi po- 
membni uspehi v podružblja- 
nju funkcij za varnost. Z vše 
večjim vključevanjem delovnih 
ljudi in občanov v okvir sistema 
družbene samozaščite je 
zmanjšan prostor za sovražno 
in drugo družbeno škodljivo 
delovanje. V skladu s stališči 
Zveze komunistov, so organi za 
notranje zadeve učinkoviteje 
opravljali svoje naloge, prila- 
gajali organizacijo in sistem 
dela vsebinskim interesom 
družbe in s polno pomočjo 
družbene skupnosti dosegli 
pomembne rezultate pri svo- 
jem usposabljanju. 

To je med drugim poudarje- 
no v gradivu Zveznega sekreta- 
riata za notranje zadeve »Sta- 
nje varnosti in usposobljenosti 
organov za notranje zadeve,« 
ki je bilo poslano Skupščini v 
razpravo. 

STABILNA VARNOST 
Vse to se izraža v tem, je 

rečeno v gradivu, da imamo 
konstantno stabilno varnost v 
državi in zadovoljive pogoje za 
nemoten razvoj na vseh po- 
dročjih družbenega življenja. 

Ni bilo pojavov rušenjajavnega 
reda in miru, v preteklem letu 
pa se je nadaljevala težnja 
zmanjševanja kriminala v celo- 
ti, vključujoč tudi politično de- 
likvenco. Število prijav za poli- 
tično delikvenco se stalno 
zmanjšuje (1975. leta - 1880; 
1976. - 1465; 1977 - 788). 

V pretekiem obdobju so or- 
gani za notranje zadeve usme- 
rili svojo dejavnost v dve 
osnovni smeri; uresničevanje 
večje učinkovitosti pri zmanj- 
ševanju sovražne in druge kri- 
minalne ter druge družbeno 
škodljive dejavnosti ter nadalj- 
nje odpiranje k družbi in pove- 
zovanje svojega delovanja z 
aktivnostjo ostalih dejavnikov 
družbene samozaščite. 

Dosežen je popoln vpogled v 
strateške načrte in tekočo so- 
vražnikovo dejavnost. S široki- 
mi preventivnimi ukrepi, organi 
za notranje zadeve v sodelova- 
nju z nosilci družbene samoza- 
ščite, vse uspešneje omejujejo 
pogoje za kriminalno in drugo 
družbeno škodljivo dejavnost 
in hitreje odkrivajo njene nosil- 
ce. 

V nadaljnji izgradnji sistema 
družbene samozaščite so bili 
prav tako doseženi pomembni 
uspehi. Vse številnejši so pri- 
meri sodelovanja občanov in 
drugih subjektov družbene sa- 

mozaščite z organi za notranje 
zadeve in njihovo angažiranje v 
raznovrstnih akcijah. Na ta na- 
čin podružbljanje funkcije var* 
nosti dobiva tudi svojo praktič- 
no in konkretno vsebino. 

Odpiranje organov za notra- 
nje zadeve k javnosti dobiva 
vse širše in konkretnejše obli- 
ke, od osnovnih organov za no- 
tranje zadeve, prek republiških 
in pokrajinskih, do Zveznega 
sekretariata za notranje zade- 
ve. To pride posebej do izraza 
pri vse bolj vsebinskem obve- 
ščanju pristojnih državnih or- 
ganov, družbenopolitičnih te- 
les, kot tudi širše javnosti o 
vseh pomembnih varnostnih 
vprašanjih in delu organov za 
notranje zadeve. 

Izhajajoč iz načela nedeljivo- 
sti varnosti je bil narejen velik 
napredek pri razvijanju funk- 
cionalne enotnosti organov za 
notranje zadeve v federaciji, re- 
publikah in pokrajinah, v skla- 
du z določbami Ustave, skupno 
programsko orientacijo in z 
dogovori o vseh pomembnih 
vprašanjih varnosti. Uresniče- 
na je prav tako nadaljnja krepi- 
tev sodelovanja s pravosodni- 

mi in drugimi organi tgrslužba- 
mi. 

DELOVANJE, 
USMERJENO K 
SPODKOPAVANJU 
USTAVNEGA REDA 

V preteklem letu ni bilo druž- 
beno nevarnejše in organizira- 
ne dejavnosti notranjega so- 
vražnika. Vendar to ne pomeni, 
da so nasprotniki samouprav- 
ne poti naše države, njene neo- 
dvisnosti in neuvrščene politi- 
ke, bratstva in enotnosti, skup- 
nosti in enakopravnosti naših 
narodov in narodnosti, spre- 
menili svoje sovražno stališče. 

Potem, ko so spoznali, da so 
pogoji in možnosti za delova- 
nje in obeti za uresničevanje 
skrajnih ciljev minimalni, so se 
njihova prizadevanja usmerila 
v dve smeri; da obdržijo med- 
sebojno povezanost, pridobijo 
nove pripadnike in da z obča- 
snim izpolnjevanjem svojih so- 
vražnih stališč vzbujajo pozor- 
nost v javnosti in da povzročijo 
škodo ugledu Jugoslavije v 
svetu. 

^ Stanje varnosti in usposobljenosti organov za notranje 
K zadeve 
Scosccoco coocoseooeoecoooeosooccooooooco 
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Njihovi napadi so naperjeni 
predvsem na politiko in dejav- 
nost ZKJ pri nadaljnjem razvo- 
ju samoupravljanja. Pogosti so 
tudi poskusi diskreditiranja in 
napadov na naše ugledne 
družbenopolitične voditelje. 
Kot povod za odprte sovražne 
napade so se poslužili po- 
membnih dogodkov in akcij v 
državi (dejavnost pri izvajanju 
Zakona o združenem delu, 
predkongresne in predvolilne 
priprave itd.) kot tudi mednaro- 
dna aktivnost naše države. 

Zavedajoč se, da bi njihovo 
odprto nastopanje naletelo na 
odločno zavrnitev in obsodbo 
naših delovnih ljudi in obča- 
nov, se nacionalisti zatekajo k 
prikritim oblikam delovanja 
(pisanje parol s katerimi žalijo 
nacionalna čustva pripadnikov 
drugih narodnosti, pošiljanje 
anonimnih pisem, objavljanje 
člankov s prikritimi nacionali- 
stičnimi sporočili, povezovanje 
z ekstremno fašistično emigra- 
cijo in podobno). 

Z nacionalističnih stališč de- 
lujejo tudi nekateri pripadniki 
drugih platform (klerikalci, bi- 
rokratsko-dogmatski in drugi 
sovražni elementi). Njihovo de- 
lovanje stalno podpira tudi so- 
vražna emigracija in določeni 
reakcionarni krogi v tujini. 

Skupine in posamezniki 
anarholiberalističnih opredeli- 
tev že dalj časa dopolnjujejo 
sovražno delovanje, ki je 
usmerjeno k delovanju svoje- 
vrstne opozicije Zveze komuni- 
stov. Skupaj z določenimi reak- 
cionarnimi krogi v tujini so se 
zavzemali za največjo aktivnost 
v prizadevanjih, da se pokažejo 
kot borci za »državljanske pra- 
vice in svobode«. 

V svojih sovražnih poskusih 
liberalci prav tako poskušajo 
diskreditirati Zvezo komuni- 
stov, njeno politiko in najvišje 
vodstvo države, večkrat pa so 
solidarni z nacionalisti. 

Z družbenopolitičnimi in re- 
presivni ukrepi leta 1976 in 
1977 so bile razbite birokrat- 
sko-dogmatske skupine in po- 
samezniki, ki so delovali ilegal- 
no in organizirano. Njihov cilj 
je bil ustvarjanje določene 
fronte v borbi proti samouprav- 
nemu sistemu in oblikovanju 
tako imenovane nove KPJ. Re- 
zultat njihovega uničenja je bi- 
lo občutno zmanjšano delova- 
nje na teh osnovah. 

DELOVANJE 
FAŠISTIČNE 
EMIGRACIJE 

Fašistična emigracija, katere 
protijugoslovansko dejavnost 
v nekaterih državah še vedno 
tolerirajo, nadaljuje s tem, da 
pripravlja in izvede kakšno pro- 
pagandno pa tudi divezantsko 
teroristično dejavnost proti 

SFRJ. Vzporedno s prizadeva- 
nji, da pridobijo nekatere naše 
državljane, ki so na delu vtujini 
in izseljence, fašistična emi- 
gracija poskuša pridobiti naše 
posamezne občane v državi, 
predvsem tiste, ki so znani po 
svoji protisocialistični oprede- 
litvi. Služba je takšna prizade- 
vanja odkrila in v glavnem 
uspešno preprečevala, med 
drugim tudi z represivnimi 
ukrepi. 

Čeprav poskuša ta emigraci- 
ja javnost v tujini prepričati, da 
se je odrekla, diverzantsko-te- 
rorističnemu delovanju, še na- 
prej planira, pripravlja in izvaja 
takšne oblike subverzivnega 
delovanja. Samo v letu 1977 je 
izvedla ali poskušala več diver- 
zantsko-terorističnih akcij. Od 
vseh teh je bila le ena izvedena 
v državi in to na mednarodnem 
vlaku v katerega je bila eksplo- 
zivna naprava postavljena v tu- 
jini. Ostali poskusi v državi so 
bili onemogočeni v sodelova- 
nju organov za notranje zadeve 
z ostalimi dejavniki sistema 
družbene samozaščite. 

Fašistična emigracija izvaja 
tudi pospešeno subverzivno- 
propagandno dejavnost. V pre- 
teklem letu so razne emigrant- 
ske organizacije poslale v drža- 
vo večjo količino svojega pro- 
pagandnega gradiva. Vendar 
to delovanje ni imelo posebne- 
ga učinka na naše občane, ki 
so takšna gradiva izročali pri- 
stojnim organom. 

Fašistična organizacija je 
prav tako poskušala, da bi 
evropsko konferenco za var- 
nost in sodelovanje v Beogra- 
du izkoristili za svoje namene 
in je v tujini organizirala proti- 
jugoslovanske provokacije ter 
širila dezinformacije o stanju v 
državi z namenom, da škoduje 
mednarodnemu ugledu Jugo- 
slavije in obrne pozornost na- 
se. 

Z učinkovitim delovanjem 
organov za notranje zadeve in 
celotnega sistema družbene 
samozaščite, so bile zmanjša- 
ne možnosti za delovanje tujih 
obveščevalnih služb. Vendar 
so še naprej prisotna njihova 
prizadevanja, da zbirajo obve- 
ščevalne podatke. Služba je 
nekatera takšna delovanja 
uspešno onemogočila. 

PREPREČEVANJE 
KRIMINALA 

Pozitivna težnja zmanjšanja 
kriminala v nekaj zadnjih letih 
se je nadaljevala tudi v letu 
1977. Skupno število kaznivih 
dejanj v letu 1977 je bito manjše' 
za 13,7 odstotka. Pomembno 
mesto in vlogo ima tudi delova- 
nje organov za notranje zade- 
ve, ki vse večjo pozornost po- 
svečajo preventivni dejavnosti. 

Struktura kaznivih dejanj se 
ni bistveno spremenila. Kot v 
preteklih letih so bila najštevil- 
nejša kazniva dejanja splošne- 
ga kriminala, od katerih jih je 
največja večina lažjih kaznivih 
dejanj. Zabeležena je rast števi- 
la nekaterih vrst kaznivih de- 
janj s težjimi posledicami, ki 
predstavljajo resnejšo družbe- 
no nevarnost - razbojništvo, 
razbojniške kraje in podobno. 
Pri tem pa je prisotna vse večja 
organiziranost in mobilnost 
izvrševalcev kaznivih dejanj. 

Organi za notranje zadeve so 
tudi v letu 1977 nadaljevali z 
intenzivnim delovanjem pri od- 
krivanju in zmanjševanju go- 
spodarskega kriminala. Vse 
širša aktivnost dejavnikov 
družbene samozaščite, poseb- 
no začetek delovanja notranje 
in samoupravne delavske kon- 
trole v organizacijah združene- 
ga dela in razvito sodelovanje 
organov za notranje zadeve z 
inšpekcijskimi in drugimi služ- 
bami, so bistveno vplivali na 
njihovo zmanjšanje. V letu 
1976 je bilo število prijavljenih 
kaznivih dejanj gospodarskega 
kriminala za 6,8 odstotka večje 
kot prejšnje leto, v letu 1977 pa 
je prišlo do zmanjšanja za 13,9 
odstotka. 

Pri zmanjševanju kriminala 
je bilo doseženo širše medna- 
rodno sodelovanje, tako s čla- 
nicami Interpola, kakor tudi s 
policijami drugih držav. To so- 
delovanje je posebej intenziv- 
no z nacionalnimi biroji držav v 
katerih je večje število naših 
državljanov na začasnem delu. 
Sodelovanje je bilo posebej 
uspešno pri odkrivanju organi- 
ziranih skupin kriminalcev, ki 
se ukvarjajo s tihotapljenjem in 
razpečevanjem mamil in pona- 
rejenih bankovcev, kot tudi pri 
odkrivanju tistih, ki so povzro- 
čili kazniva dejanja s krajo kul- 
turnih in zgodovinskih dobrin 
naše države. 

JAVNI RED IN MIR 
Javni red in mir sta bila prav 

tako zadovoljiva. Javni red in 
mir so največkrat ogrožali po- 
samezniki ali manjše skupine 
državljanov. 

V večini posredovanj za 
vzpostavljanje javnega reda in 
miru, kot pri drugih posredova- 
njih, so imele pooblaščene ura- 
dne osebe podporo občanov. 
Vendar je zabeleženih 1470 fi- 
zičnih in drugih napadov na 
uradne osebe. 

Pri intervencijah in postop- 
kih do občanov pooblaščene 
uradne osebe postopajo v okvi- 
ru zakonskih pooblastil in po 
pravilih službe. Primeri samo- 
volje, prekoračenja ali zlona- 
merne uporabe uradnih poo- 
blastil so redki, proti tistim, ki 
to storijo pa se sprejemajo 

strogi disciplinski in drugi 
ukrepi. 

VARNOSTDRŽAVNE 
MEJE IN KONTROLA 
GIBANJATUJCEV 

Organi za notranje zadeve 
posvečajo posebno pozornost 
zadevam kontrole prehajanja 
in varnosti državne meje, giba- 
nje in bivanje tujcev v naši dr- 
žavi in potovanja naših držav- 
ljanov v tujino. 

Pospešeni potniški promet 
prek državne meje, posebno v 
turistični sezoni, kottudi stalna 
nevarnost pred diverzantsko- 
terorističnimi akcijami, tiho- 
tapljenje orožja, municije in 
eksplozivnega materiala ter 
prinašanje propagandnega 
gradiva - so zahtevali maksi- 
malno pripravljenost in organi- 
ziranost organov za notranje 
zadeve, kot tudi pospešeno so- 
delovanje z ostalimi dejavniki 
družbene samozaščite (carin- 
sko službo, obmejne enote). 

V teku leta 1977 je bilo zabe- 
leženih okrog 114 milijonov 
prehodov državne meje v obe 
smeri. Razen okrepljenih ukre- 
pov kontrole so organi za no- 
tranje zadeve v istem obdobju 
izdali 485.000 viz, 650.000 pre- 
pustnic in okrog 160.000 raznih 
dovoljenj. 

Posebna pozornost je bila 
posvečena varnostnim ukre- 
pom v zračnem prometu. Če- 
prav so bili doseženi določeni 
uspehi, stanje še vedno ni za- 
dovoljivo, ker pospešen zračni 
promet in povečane potrebe za 
njegovo zavarovanje zahtevajo 
mnogo boljšo tehnično oprem- 
ljenost kontrolnih organov. 
Sveti za varnost na letališčih so 
postali pomembni dejavniki si- 
stema družbene samozaščite, 
ki so svojo dejavnost usmerili 
na bistvena vprašanja. 

VARNOSTCESTNEGA 
PROMETA 

Občuten porast števila žrtev 
v prometnih nesrečah opozar- 
ja, da prometna varnost vse 
bolj postaja resen družbeni 
problem. 

V letu 1977 se je zgodilo 
47.899 prometnih nesreč s po- 
nesrečenimi osebami, ali 13,1 
odstotka več kot v letu 1976. Pri 
teh nesrečah je težje ali lažje 
poškodbe dobilo nad 65.000 
občanov (12,7 odstotka več kot 
prejšnje leto), umrlo pa 5125 
(okrog 17 odstotkov več kot v 
letu 1976). prehitevanje in dru- 
go. 

Zadnja leta organi za notra- 
nje zadeve vlagajo velike napo- 
re za ureditev prometnih tokov 
in kontrole obnašanja v cest- 
nem prometu. Tako so v letu 
1977 postopali v nad 2,7 milijo- 
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na primerov kršenja prometnih 
predpisov. 

POŽARI IN 
EKSPLOZIJE 

Čeprav je bilo skupno število 
požarov in eksplozij v letu 1977 
za 6,17 odstotka manjše kot v 
preteklem letu, je skupna ško- 
da precej večja in ocenjena na 
nad milijardo dinarjev. Poveča- 
no je število umrlih in poškodo- 
vanih oseb: 

Ugotovljeno je, da so požari 
in eksplozije največkrat posle- 
dica malomarnosti, brezbriž- 
nega in neodgovornega odno- 
sa do družbene imovine oziro- 
ma pomanjkanja potrebne ko- 
trole v posameznih organizaci- 
jah združenega dela. 

USPOSOBLJENOST IN 
MODERNIZACIJA DELA 
ORGANOVZA 
NOTRANJEZADEVE 

Organi za notranje zadeve 
so, s konkretno pomočjo in 

podporo družbenopolitičnih 
vodstev, predvzeli tudi vrsto or- 
ganizacijskih in druqih ukre- 
pov za krepitev svoje učinkovi- 
tosti in akcijske sposobnosti. 
Narejena so bila velika prizade- 
vanja, da se skupna Materialna 
škoda v teh nesrečah znaša 
skoraj 1,4milijardedinarjev(10 
odstotkov več kot v letu 1976). 

Vozniki povzročajo okrog 78 
odstotkov prometnih nesreč, 
pešci okrog 17 odstotkov, na 
pomanjljivosti cest in vozil pa 
odpade komaj 1 odstotek. Naj- 
pogostejši vzroki prometnih 
nesreč pri voznikih so neupo- 
števanje predpisane hitrosti, 
neodstopanje prednosti pre- 
hoda, vpliv alkohola, nepravil- 
no dejavnost organov za notra- 
nje zadeve opravlja čim bolj v 
skladu s sprejeto programsko 
usmeritvijo. 

V okviru izboljševanja dela 
so organi za notranje zadeve 
pristopili k planskemu in orga- 
niziranemu uresničevanju ka- 
drovske politike. V preteklih 
treh letih je bilo obnovljeno več 
kot 35 odstotkov kadrovskega 

sestava organov za notranje 
zadeve z uvajanjem mlajših 
sposobnejših, idejno in razre- 
dno opredeljenih kadrov. Nad 
55 odstotkov sedanjega ka- 
drovskega sestava je do 35 let 
starosti. Zagotovljena je tudi 
zadovoljiva nacionalna in so- 
cialna kadrovska struktura. 

Razvit je lasten sistem stro- 
kovnega šolanja. Srednje šole 
za notranje zadeve so skoraj v 
vseh republikah in pokrajinah, 
v nekaterih pa tudi višje in viso- 
ke. Pri teh šolah so organizira- 
ne tudi druge oblike strokovne- 
ga usposabljanja (tečaji, semi- 
narji). 

Glede materialnega položaja 
delavcev organov za notranje 
zadeve so bila v zadnjem času 
narejena velika izboljšanja, če- 
prav so skupščine občin in šir- 
ših družbenopolitičnih skup- 
nosti pokazale polno razume- 
vanje in sprejele konkretne 
ukrepe, da bi se status delav- 
cev teh organov izboljšal, v ce- 
loti vzeto povsod še ni ustrezno 
rešeno, posebno v manj razvi- 
tih sredinah. 

Uresničen je očiten napre- 
dek tudi glede reševanja stano- 
vanjskih problemov delavcev 
organov za notranje zadeve. V 
preteklih treh letih je bilo za 
okrog 10.000 pripadnikov teh 
organov rešeno stanovanjsko 
vprašanje. Vendar so trenutne 
potrebe še vedno blizu 15.000 
stanovanj, ocenjujejo pa, da 
bodo le-te v naslednjih letih še 
naprej rasle. 

Povečan obseg in zahtev- 
nost nalog organov za notranje 
zadeve vse bolj zahtevajo upo- 
rabo sodobne tehnike, tehno- 
logije in večje izkoriščanje 
znanstvenih dosežkov pri vsa- 
kodnevnem delu. V tem smislu 
so bili.sprejeti dolgoročni pro- 
grami modernizacije, katerega 
prva faza je realizirana in tudi v 
praksi predstavlja pomemben 
prispevek k uspešnemu delu. 
Pomembna sredstva in napori 
so bili vloženi v izgradnjo mo- 
dernih sistemov zvez, poso- 
dabljanje oborožitve in oprem- 
ljanje z nujnimi tehničnimi in 
drugimi sredstvi. 

Delegatski sistem - pot za samoupravno 

združitev družbe ' 

• Dokument Zvezne konference SZDLJ poudarja, da rešitve v političnem sistemu 
zaostajajo za doseženo stopnjo razvoja družbenopolitičnih odnosov ^ 
• Delegacija je temeljni člen dela in odločanja skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti na vseh ravneh   . 
• Družbenopolitične organizacije so nenadomestljiv politični instrument pri uresni- 
čevanju socialističnega samoupravljanja   
• Medsebojna odprtost in sodelovanje vseh delov in institucionalnih oblik delegat- 
skega skupščinskega sistema je eden od temeljnih pogojev za njegovo uspesno 
delovanje 

Zvezna konferenca SZDLJ je 
pred kratkim sprejela doku- 
ment »Temeljne smeri, razvoja 
in celovanja delegatskega 
skupščinskega sistema«. Do- 
kument, ki je nastal s skupnim 
sodelovanjem Zvezne konfe- 
rence SZDLJ, ustreznih teles 
Skupščine SFRJ, organov in 
organizacij v federaciji ter re- 
publiških in pokrajinskih kon- 
ferenc SZDL, pomeni razčleni- 
tev in konkretizacijo stališč 30. 
seje Predsedstva CK ZKJ o na- 
daljnjem razvoju delegatskega 
skupščinskega sistema. Zato 
mora ta dokument prispevati k 
izpolnjevanju prakse delovanja 
delegatskega skupščinskega 
sistema in pomagati delegaci- 
jam in delegatom pri njihovem 
delu. V tem prispevku povze- 
mamo nekatere bistvene vse- 

binske značilnosti tega po- 
membnega dokumenta. 

PREUČITEV 
DELOVANJAVSEH 
INSTITUCIJ 
POLITIČNEGA 
SISTEMA 

Uvodni del dokumenta ZK 
SZDLJ vsebuje splošne ocene 
položaja in dosedanjega razvo- 
ja delegatskega skupščinske- 
ga sistema. Tako je med dru- 
gim poudarjeno, da pri razvoju 
in krepitvi tega sistema še nale- 
timo na težave, odpore, in ovi- 
re. V procesu delegatskega od- 
ločanja na primer, ne izhajamo 
dovolj iz povezanosti in medse- 
bojne odvisnosti neposrednih 
interesov delovnih ljudi v sa- 

moupravnih organizacijah in 
skupnostih. Prav tako ne upo- 
števamo dovolj zgodovinskih 
interesov delavskega razreda. 
Po drugi strani v delegatskih 
telesih niso dovolj izražena sta- 
lišča samoupravne delegatske 
baze. Podobno dokument tudi 
ugotavlja, da so še prisotni ele- 
menti tradicije in prakse pred- 
stavniškega političnega siste- 
ma. To še posebej velja za or- 
ganiziranje in metode dela 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, kakor tudi za odno- 
se glede obveznosti izvršnih in 
upravnih organov do skupščin. 

Nadalje so naštete druge sla- 

K Temeljne smeri razvoja 
^ skupščinskega sistema 

09CCCOCOOCO 
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bosti in odprta vprašanja glede 
načina organiziranja in vsebine 
dela delegacij in delegatov. 

Zapažene slabosti pri delo- 
vanju delegatskega skupščin- 
skega sistema so posledica, 
kakor poudarja dokument, 
zaostajanja rešitev in prakse v 
političnem sistemu za doseže- 
no stopnjo razvoja družbeno- 
političnih odnosov. Resne sla- 
bosti so tudi v delovanju druž- 
benopolitičnih organizacij. Pri 
tem dokument pravi, da te or- 
ganizacije - kot de! in idejno- 
politični nosilec delegatskega 
odločanja - niso dovolj anga- 
žirane. Se posebej to zadeva 
scoaococosoceosccccg 
delovanja delegatskega k 
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njihovo prisotnost v družbeni 
bazi in delegacijah. 

Sedanje izkušnje kažejo, da 
moramo nujno pogledati in 
preučiti delovanje vseh institu- 
cij političnega sistema. Razlog 
je v tem, ker moramo zagotoviti 
pogoje, da bo delegatski si- 
stem v polni meri postal instru- 
ment demokratične integracije 
družbe na samoupravnih teme- 
ljih. 

ORGANIZIRANJE 
SAMOUPRAVNE BAZE 
V DELEGATSKEM 
SKUPŠČINSKEM 
SISTEMU 

Pri opravljanju funkcije obla- 
sti in upravljanja z družbenimi 
zadevami se delovni ljudje in 
občani organizirajo v delegaci- 
je temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupno- 
sti in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. Kot spe- 
cifična oblika samoupravnega 
organiziranja, je delegacija te- 
meljni člen delegatskega skup- 
ščinskega sistema. Ona je na 
vseh ravneh temelj dela in od- 
ločanja skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Ob takih stališčih dokument 
ZK SZDLJ podrobno razčlenju- 
je različne probleme in vpraša- 
nja delovanja samoupravne 
baze. Najprej analizira doseda- 
njo prakso organiziranja, obve- 
ščanje in način dela delegacij 
temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih organizacij. Iz te 
analize in ocene sedanjega sta- 
nja pa nato oblikuje vrsto kon- 
kretnih in nujnih nalog, ki naj 
bi, po eni strani odpravile zapa- 
žene slabosti, in po drugi,- 
izboljšale delo na tem področ- 
ju. Prav tako dokument vsebuje 
naloge, ki jih moramo izpolniti 
za zagotovitev ustreznih pogo- 
jev za uspešnejše delovanje 
delegacij (posebej vprašanja 
volitev in sestave delegacij). 

Kar zadeva oblike povezova- 
nja delegacij zaradi določanja 
smernic za delo delegatov v 
skupščinah, dokument ocenju- 

je, da bi delegacije morale najti 
stalne oblike konzultacije in 
sodelovanja z drugimi delega- 
cijami in družbenopolitičnimi 
organizacijami, znanstvenimi 
ter strokovnimi institucijami. 
Dokument opozarja, da so med 
drugim lahko te oblike povezo- 
vanja in sodelovanja tudi 
ustrezne konference delegacij. 
Ob tem pa poudarja, da te kon- 
ference ne morejo zamenjati 
samostojne funkcije, ki jo ima 
vsaka delegaicija. 

DELOVANJE 
SKUPŠČIN NA 
DELEGATSKIH 
TEMELJIH 

Posebno poglavje dokumen- 
ta ZK SZDLJ je namenjeno 
vprašanjem delovanja skup- 
ščin družbenopolitičnih skup- 
nosti na delegatskih temeljih. 
Pri tem je poudarjeno, da mo- 
rajo skupščine vse bolj posta- 
jati mesto usklajevanja stališč 
in interesov samoupravno or- 
ganiziranih družbenih teme- 
ljev. Zraven pa se morajo kar 
najbolj neposredno odpirati in 
povezovati s celotno družbeno 
bazo, organiziranimi sociali- 
stičnimi silami, znanstvenimi in 
strokovnimi organizacijami. Na 
tem izhodišču je nato podrob- 
no analizirana dosedanja prak- 
sa volitev in uresničevanja pra- 
vic in dolžnosti delegatov. 
Vzporedno s tem pa so označe- 
ne tudi najpomembnejše nalo- 
ge, ki jim moramo uresničiti v 
prihodnjem obdobju. 

Poudarjeno je, da moramo 
posebno pozornost nameniti 
zborom združenega dela pri 
nadaljnjem razvoju delegat- 
skega skupščinskega sistema. 
Za zbore krajevnih skupnosti v 
občinskih skupščinah pa do- 
kument pravi, da jih moramo 
razvijati v njihovi funkciji pobu- 
dnika in usklajevalca samou- 
pravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja v 
krajevnih skupnostih. To tako 
med njimi samimi kot tudi z 
drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijami ter skupnostmi. 

Zbori občin se morajo v večji 
meri uveljaviti pri obravnava- 
nju in odločanju o tistih vpraša- 
njih, ki predvsem zadevajo ra- 
zvoj občin. Prav tako pa o vpra- 
šanjih, ki sodijo na področje 
razvoja samoupravljanja v te- 
meljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, saj brez 
tega ni niti občine kot samou- 
pravne skupnosti. 

Sedanja praksa, nadalje pra- 
vi dokument ZK SZDLJ, kaže, 
da imamo še mnoge probleme 
pri opravljanju funkcije in pri 
delu družbenopolitičnih zbo- 
rov. Pri tem je poudarjeno, da 
morajo ti zbori prispevati k ob- 
vladovanju razlik in nasprotij v 
posebnih, oziroma parcialnih 
interesih delovnih ljudi in ob- 
čanov. Zaradi tega besedilo 
omenja vprašanja, ki jih mora- 
mo podrobno opredeliti v dolo- 
čitvi delokroga družbenopoli- 
tičnih zborov. 

Posebej je ocenjeno, da se 
skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti še niso uve- 
ljavile kot skupščinski zbori 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. Ob tem so tudi na- 
šteta vprašanja, ki jim moramo 
v prihodnjem obdobju nameni- 
ti posebno pozornost. 

Med osvetlitvijo delovanja 
skupščin na delegatskih teme- 
ljih, dokument vsebuje tudi 
oceno dela zborov Skupščine 
SFRJ. Med drugim ugotavlja, 
da je bilo doslej najbolj zaple- 
teno vprašanje delegatov v 
Zveznem zboru, iskanje rešitev 
glede določanja smernic za nji- 
hovo delo. Pri tem je omenje- 
no, da bi večje sodelovanje de- 
legatske baze tudi pri vpraša- 
njih, o katerih se določajo stali- 
šča, za delo delegacij v Skup- 
ščini SFRJ, v republiških oziro- 
ma pokrajinskih skupščinah, 
mnogo izpopolnilo tudi delo 
Zbora republik in pokrajin. 

VLOGA IN NALOGE 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

Družbenopolitične organiza- 
cije so gotovo nenadomestljiv 

politični instrument uresniče- 
vanja socialističnega samou- 
pravljanja. Ob takem temelj- 
nem stališču dokument sklene, 
da se te organizacije morajo 
angažirati v vseh procesih sa- 
moupravnega in političnega 
odločanja. Pri tem delu so 
družbenopolitične organizaci- 
je dejavnik socialistične zave- 
sti, idejnega usmerjanja in poli- 
tičnega vpliva. Glede na to, da 
družbenopolitične organizaci- 
je v teh odnosih in procesih 
delujejo kot organizirana poli- 
tična sila, katere cilj je uresni- 
čevanje samoupravnih pravic 
in ekonomske, družbene ter 
politične enakopravnosti de- 
lovnih ljudi, bi bile nasprotne 
temu cilju kakršnekoli težnje za 
privilegiran, še posebej mono- 
polistični položaj v sistemu po- 
litičnega odločanja. Po tej oce- 
ni pa dokument podrobno 
opredeljuje naloge družbeno- 
političnih organizacij pri ure- 
sničevanju take njihove vloge. 

Ob koncu dokument ZK 
SZDLJ opredeljuje tudi nujnost 
koordinacije in sodelovanja 
vseh družbenih dejavnikov v 
delegatskem skupščinskem si- 
stemu. Poudarja, da je eden od 
temeljnih pogojev za uspešno 
delovanje tega sistema, med- 
sebojna odprtost vseh njego- 
vih delov in institucionalnih 
oblik. Zaradi tega stalne med- 
sebojne konzultacije, različni 
načini sodelovanja in koordi- 
nacije dela postajajo bistvena 
vsebina njihovega delovanja. 
Drugačno ravnanje lahko samo 
škoduje uresničevanju funkci- 
je in nalog vsakega družbene- 
ga dejavnika v delegatskem si- 
stemu in njegove vloge v celoti. 

Med številnimi oblikami ure- 
sničevanja vzajemnih vezi, 
medsebojnih konzultacij, so- 
delovanja in koordinacije po- 
sameznih dejavnikov v dele- 
gatskem sistemu, dokument 
posebej poudarja pomen druž- 
benih svetov, sekcij Sociali- 
stične zveze in drugih podob- 
nih teles. 

Potreba stalne krepitve Združenih naro- 

dov v interesu miru in varnosti v svetu 

• Generalna skupščina je sprejela več pomembnih resolucij 
• Okrepljeno angažiranje neuvrščenih držav in držav v razvoju 
• Razvite države niso pripravljene, da vsebinsko prispevajo k reševanju mednaro- 
dnih ekonomskih odnosov 
• Ponovno afirmirana neodvisna in principialna politika Jugoslavije 
• Združeni narodi imajo zdaj 149 članic 

Dvaintrideseto zasedanje nih narodov so karakterizirali dnih mednarodnih razmer in stagnacija in skaljeni odnosi 
Generalne skupščine Združe- zaskrbljenost zaradi neugo- težine nerešenih problemov, med velikimi silami ter neu- 
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speh pariške konference pred- 
stavnikov razvitih in držav v ra- 
zvoju. Sliko negotovosti pred 
začetkom zasedanja so dopol- 
njevali zastoj pri pogajanjih o 
strateškem orožju med ZDA in 
SZ, nadaljevanje tekme v obo- 
rožitvi, akcije in nasprotja v 
zvezi s človekovimi pravicami, 
pritiski na neuvrščene in drža- 
ve v razvoju, vojni spopad na 
afriškem rogu in druga krizna 
žarišča v svetu. 

V takšnih razmerah so neuvr- 
ščene države in druge države v 
razvoju reagirale s svojim več- 
jim angažiranjem. Zasedanje 
Generalne skupščine ni prine- 
slo nekih posebno vidnih uspe- 
hov, niti ni zagotovilo vsebin- 
skega razpleta o najvažnejših 
vprašanjih. Kljub temu je gene- 
ralna debata potekala mirno, 
vendar so govorniki izražali za- 
skrbljenost zaradi negotovega 
nadaljnjega razvoja mednaro- 
dnih odnosov. 

To je med drugim zapisano v 
Poročilu jugoslovanske dele- 
gacije s 32. rednega zasedanja 
Generalne skupščine OZN, ki je 
bil poslan delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. 

NARAŠČANJE 
ZANIMANJA ZA 
PROBLEME 
RAZOROŽITVE 

Generalna skupščina je 
sprejela več pomembnih reso- 
lucij. Resolucije o kriznih žari- 
ščih - o Bližnjem vzhodu, pro- 
blemu Palestine, Cipru, jugu 
Afrike (Namibija, Rodezija in 
apartheid), o Zahodni Sahari 
itd. - gledano v celoti znova 
uveljavljajo temeljna načela, za 
katera se zavzemajo Združeni 
narodi oziroma največ njenih 
članic. Pomen teh dokumentov 
je v tem, da poudarjajo potrebo 
po celovitih in trajnih rešitvah 
ob nenehni krepitvi vlogeZdru- 
ženih narodov v interesu miru 
in varnosti mednarodne skup- 
nosti. 

Združeni narodi so ostali v 
okviru stališč, ki jih zastopa ve- 
čina članstva. Vendar so, na- 
daljnja diferenciranja ter večje 
in manjše poudarjanje posa- 
meznih določb, v skladu z ožji- 

mi interesi velikih sil ali drugimi 
posamičnimi interesi, neizbež- 
na v nadaljnjih procesih poga- 
janja. 

Posebnega pomena je to, da 
je bila na našo pobudo sprejeta 
resolucija o splošnih načelih 
izkoriščanja in prenosa jedrske 
tehnologije za ekonomski in 
socialni razvoj brez diskrimina- 
cije. 

Na zasedanju se je pokazalo, 
da narašča zanimanje za pro- 
bleme razorožitve. Eden glav- 
nih razlogov je napovedano 
specialno zasedanje General- 
ne skupščine o razorožitvi. V 
tem smislu so pomembne tudi 
resolucije o vseobsežni prepo- 
vedi jedrskih poskusov in pre- 
povedi kemičnega orožja ter 
resolucije, po kateri bosta obe 
veliki sili informirali Generalno 
skupščino pogajanjih o omeje- 
vanju strateškega oboroževa- 
nja. Na pogajanjih o omejeva- 
nju strateškega oboroževanja. 
Na pobudo neuvrščenih držav 
sta bili sprejeti resolucija o de- 
tantu (popuščanju) ter o me- 
dnarodni varnosti in nevmeša- 
vanju. 

Najpomembnejši sklep, 
sprejet na podlagi sporazuma 
med razvitimi državami in drža- 
vami v razvoju je, da je treba za 
pogajanja o globalnih eko- 
nomskih vprašanjih in novem 
mednarodnem ekonomskem 
redu v večji meri uporabljati 
sistem Združenih narodov in 
oblikovati novo telo - komite 
Generalne skupščine univer- 
zalne sestave, ki bo deloval 
med dvema zasedanjema Ge- 
neralne skupščine - vse do no- 
vega specialnega zasedanja o 
ekonomskih problemih v letu 
1980. Njegova funkcija je po- 
speševati pogajanja in reševati 
težave, ki onemogočajo dose- 
go sporazumov v različnih or- 
ganih Združenih narodov. 

Sicer je razprava pokazala, 
da razvite države Zahoda in 
Vzhoda niso pripravljene, da 
vsebinsko prispevajo k reševa- 
nju mednarodnih ekonomskih 
odnosov. Vendar je bila potrje- 
na usmeritev za nadaljevanje 
razgovorov o vseh odprtih 
vprašanjih na tem področju. 

DELOVANJE 
NEUVRŠČENIH DRŽAV 

Delovanje in vpliv neuvršče- 
nih držav in držav v razvoju, je 
rečeno v Poročilu, sta bila v 
celoti zadovoljiva kljub števil- 
nim težavam ter razlikam med 
njimi in kljub pritiskom in vpli- 
vom, katerim so izpostavljene z 
različnih strani. Enotnost neu- 
vrščenih držav in držav v razvo- 
ju, ki se je kazala na sestankih 
ob začetku zasedanja, se je v 
glavnem potrdila med zaseda- 
njem. Le-te so aktivno sodelo- 
vale pri izdelavi resolucije o za- 
pleteni koncepciji človekovih 
pravic, ki prvič v Združenih na- 
rodih afirmira vseobsežen kon- 
cept pojmovanja človekovih 
pravic in način njihovega izva- 
janja. Pri tem je upoštevana ne- 
deljivost in neodtuljivost člove- 
kovih pravic, ki prvič v Združe- 
nih narodih afirmira vseobse- 
žen koncept pojmovanja člove- 
kovih pravic in način njihovega 
izvajanja. Pri tem je upošteva- 
na nedeljivost in neodtuljivost 
človekovih pravic, tako naro- 
dov kot tudi posameznikov, in 
glede enakega pomena držav- 
ljanskih in političnih ter eko- 
nomskih, socialnih in kulturnih 
pravic. 

Generalna skupščina je 
sprejela sklep o sprejetju Viet- 
nama in Džibutija za nova čla- 
na, s čimer se je število članic 
ZN povečalo na 149. 

Tudi na tem zasedanju je bilo 
potrjeno, da naglavnih medna- 
rodnih področjih, kjer obstaja- 
jo širši mednarodni interesi, ni- 
sta bila ogrožena enotnost in 
solidarnost skupine neuvršče- 
nih držav. Skupno nastopanje 
in glasovanje o najpomemb- 
nejših resolucijah je bilo celo 
zasnovano na aktivni podpori 
večine neuvrščenih držav in 
drugih držav v razvoju. Ministr- 
ski sestanki neuvrščenih držav 
in držav v razvoju so bili rezul- 
tat skupne ocene, da je bila 
mednarodna situacija skrajno 
težavna in da je šlo za resno 
nevarnost pred nadaljnjim po- 
slabšanjem in ogrožanjem mi- 
ru. 

Na področju razorožitve so 
ostale neuvrščene države v 
glavnem v mejah načelnih 
obravnavanj in splošnih poli- 
tičnih stališč o pomenu spe- 
cialnega zasedanja in potrebi, 
da je to začetek nove etape v 

obravnavanju in reševanju pro- 
blemov razorožitve. Njihove 
glavne prioritete se nanašajo 
na ustavitev tekme v jedrski 
oborožitvi in najedrsko razoro- 
žitev. Pri čemer je poseben 
poudarek na tem, da bo treba 
na specialnem zasedanju do- 
seči konkretne dogovore na 
podlagi deklaracije in na pod- 
lagi programa ukrepov. 

PRIZNANJE 
JUGOSLAVIJI 

V skladu z instrukcijami 
Predsedstva SFRJ in z izhodi- 
ščem, ki ga je sprejel Zvezni 
izvršni svet, je Jugoslavija na 
32. zasedanju Generalne skup- 
ščine delovala aktivno in se 
zavzemala za izvajanje določe- 
nih stališč. V tem smislu je de- 
legacija aktivno sodelovala tu- 
di na sestankih neuvrščenih 
držav in držav v razvoju že na 
samem začetku zasedanja, je 
rečeno v Poročilu. 

Jugoslovanska delegacija je 
sestavila prve osnutke nekoli- 
ko najpomembnejših resolucij 
in je med celotnim zasedanjem 
aktivno pomagala pri oblikova- 
nju večine drugih resolucij ter 
pri pogajanjih v zvezi z njimi. 
Tako je, prvič na jugoslovan- 
sko pobudo, v resolucijo o me- 
dnarodni varnosti vnešena tudi 
direktna podpora Generalne 
skupščine ustvarjanju cone mi- 
ru in sodelovanja v Sredozem- 
lju. 

Sestanki ministrov neuvr- 
ščenih držav in držav v razvoju 
so omogočili aktivno jugoslo- 
vansko angažiranje in naš pri- 
spevek k obravnavanju tako re- 
koč vseh najpomembnejših 
vprašanj. Stališča, ki so bila 
obravnavana na teh sestankih 
ter številni bilateralni pogovori 
s predstavniki raznih držav so 
prispevali k temu, da so neuvr- 
ščene države in države v razvo- 
ju na zasedanju nastopale tyolj 
aktivno in boli usklajeno. 

Kot je rečeno v Poročilu, je 
izvolitev jugoslovanskega 
predstavnika Lazarja Mojsova 
za predsednika Generalne 
skupščine posebno priznanje 
jugoslovanski aktivnosti in mi- 
roljubni zunanji politiki ter nje- 
ni vlogi v Združehih narodih in 
v gibanju neuvrščenih. S tem je 
znova prišla do izraza neodvi- 
sna in načelna politika SFRJ. 
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RAZVOJNA POLITIKA 

Načrtovanje razvoja naše države do kon- 

ca tega stoletja 

• Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije se sprejema za obdobje od 1986 do 1995 
oziroma za določena specifična področja tudi do leta 2000 
• Skoraj začetek del pri pripravi Dolgoročnega družbenega plana 
• Konec leta 1983 bo Zvezni izvršni svet predložil Skuščini SFRJ predlog Dolgoroč- 
nega družbenega plana 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ bo na eni pri- 
hodnjih sprejel sklep o pripravi 
in sprejetju Dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do 
1995 oziroma do leta 2000 (AS 
605). Osnutek tega dokumenta 
je pripravil Zvezni izvršni svet v 
sodelovanju z izvršnimi sveti 
republik in pokrajin in je že 
poslan Skupščini SFRJ. Na ta 
način se je začelo zapleteno, 
odgovorno in dolgotrajno delo 
pri pripravi dokumenta, s kate- 
rim bo trasiran družbeni in eko- 
nomski razvoj naše države do 
konca tega stoletja. 

ISTOČASNO 
SPREJEMANJE 
DOLGOROČNIH 
PLANOV 

S tem, da se dolgoročni 
družbeni plan Jugoslavije 
sprejema za obdobje desetih 
let oziroma za nekatera speci- 
fična področja tudi za obdobje 
petnajstih let, je z Osnutkom 
odloka istočasno določeno, da 
bodo za ista obdobja sprejeti 
dolgoročni družbeni plani 
družbenopolitičnih skupnosti 

in plani organizacij združene- 
ga dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. 
Na ta način je zagotovljeno, da 
bodo istočasno, v medsebojni 
odvisnosti in povezanosti, 
sprejeti dolgoročni plani vseh 
nosilcev družbenega planira- 
nja. Razen tega so ustvarjeni 
pogoji, da se na temelju dolgo- 
ročnih planov, ki služijo kot 
izhodiščna in splošna usmeri- 
tev, izdelajo tudi srednjeročni 
plani na vseh ravneh družbene- 
ga in ekonomskega razvoja. 
Septembra 1975 leta, ob spre- 
jemanju Temeljev skupne poli- 
tike dolgoročnega razvoja 
SFRJ do leta 1985, je bilo spre- 
jeto stališče, da je treba nepre- 
trgoma nadaljevati s preučeva- 
njem dolgoročnega razvoja 
oziroma, da se na tej podlagi 
proučujejo možnosti razvoja in 
ugotovi skupna politika razvoja 
do leta 1990, za nekatera speci- 
fična področja pa do leta 2000. 
To stališče je bilo dodano uvo- 
dnemu delu omenjenega do- 
kumenta. 

Vendar sedanji Osnutek od- 
loka vsebuje določene spre- 
membe. Predloženo je namreč 
naj dolgoročni plan obsega ob- 
dobje od 1986 do 1995, za ne- 

katera področja pa do leta 
2000. Kot je rečeno v obrazloži- 
tvi Osnutka, je bilo pri izbiri 
tega obdobja upoštevano, da 
že obstaja dokument o dolgo- 
ročnem razvoju do leta 1985 in 
da bi zaradi tega bilo koristne- 
je, da bi novi dolgoročni plan 
obsegal naslednje desetletno 
obdobje, začenši z letom 1986. 

ZAČETEK DELA PRI 
PRIPRAVI 
DOLGOROČNEGA 
PLANA 

Z Osnutkom je določeno, da 
se delo za pripravo dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugo- 
slavije začne osem dni po za- 
četku veljavnosti Odloka. Ista 
določba bo uporabljena tudi 
pri dolgoročnih planih vseh 
ostalih nosilcev planiranja. 

Prav tako je določen rok v 
katerem mora Zvezni izvršni 
svet predložiti Skupščini SFRJ 
osnutek oziroma predlog dol- 
goročnega plana. Osnutek pla- 

na bo predložen Skupščini sre- 
di leta 1983, predlog tega plana 
pa bo dostavljen v zadnjem tri- 
mesečju istega leta. 

Pred izdelavo teh izredno 
pomembnih dokumentov bo 
na vrsti temeljito in vsestran- 
sko raziskovalno delo. Zaradi 
tega je v obrazložitvi Osnutka 
poudarjeno, da bo financiranje 
raziskovalnega dela pri pripra- 
vi dolgoročnega plana, kottudi 
financiranje priprav srednje- 
ročnega plana, zagotovljeno z 
ustreznimi letnimi zneski v pro- 
računu federacije in v proraču- 
nih republik in pokrajin. Ude- 
ležba proračunov v teh sred- 
stvih bo določena z dogovori. 

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje se bo v dogovoru z 
zavodi republik in pokrajin, kot 
tudi z raziskovalnimi instituci- 
jami, odločil za posamezne ra- 
ziskovalne projekte in razisko- 
valne naloge, upoštevajoč 
skupne in posebne zahteve re- 
publik in pokrajin, obenem pa 
se bo dogovoril tudi o načinu 
njihovega financiranja. 

occccoeoccoscA (»soooooococccooeooccoooeceoooocccoooooofl 
k Osnutek odloka o pripravi in sprejetju Dolgoročnega 
S družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 S 
^do 1995 oziroma do leta 2000 - AS 605 {j 

Dolgoročni plan — izraz najširših intere- 

sov in ciljev delavskega razreda Jugosla- 

vije  

• Zagotoviti sinhronizirano in istočasno delo pri pripravi dolgoročnih planov na 
vseh ravneh 
• Dolgoročni plani naj bi bili v največji meri rezultat neposrednega sodelovania 
združenega dela ' 
• Organizirano znanstveno-raziskovalno delo bo služilo vsem subjektom planira- 
nja, da spoznajo svoje razvojne možnosti in da ugotovijo skupne dolgoročne cilje in 
naloge v naslednjem obdobju 
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o 
^ Osnutek delovnega programa za pripravljanje in spreje- 

manje Dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije - k 
t> AS 605 
IZL 

Skupaj z Osnutkom odloka 
za pripravljanje in sprejemanje 
Dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije je bilo Skup- 
ščini SFRJ poslano še spremno 
gradivo: Osnutek delovnega 
programa za pripravo in spre- 
jemanje tega dokumenta, kot 
tudi Predlog okvirnih te- 
matskih Področij znanstveno- 
raziskovalnega dela Konzorci- 
ja ekonomskih inštitutov pri 
Koncepciji dolgoročnega ra- 
zvoja Jugoslavije do leta 1995 
oziroma do leta 2000. Glede na 
pomen gradiva o katerem je 
govor, bomo v tem pregledu 
prikazali kratko vsebino obeh 
dokumentov. 

SPLOŠEN OKVIR 
IZDELAVE PLANOV 

Osnutek programa, ki ga je 
potrdil Zvezni izvršni svet v do- 
govoru z izvršnimi sveti repu- 
blik in pokrajin, Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, Svetom 
ZSJ in Zvezno konferenco 
SZDLJ, predstavlja samo splo- 
šen okvir, ki naj omogoči, da se 
čimprej začne z organiziranimi 
in istočasnimi pripravami dol- 
goročnih planov vseh nosilcev 
družbenega planiranja. Z dru- 
ge strani bo obsežna znanstve- 
no-raziskovalna dejavnost 
omogočila objekktivno prou- 
čevanje razvojnih možnosti 
vseh subjektov družbene in 
ekonomske aktivnosti, kot tudi 
določanje njihovih skupnih 
dolgoročnih ciljev in nalog. 

Plan bo zajel vsa področja, ki 
imajo skupen pomen za našo 
državo. Pri tem bo treba razvoj 
nekaterih specifičnih področij 
proučiti tudi do leta 2000. To 
naj bi bila v prvi vrsti tista po- 
dročja, ki angažirajo velika in- 
vesticijska sredstva in znatno 
vplivajo na nadaljnji razvoj več 
področij, panog in področij ak- 
tivnosti. Posebej je podčrtana 
potreba analize osnovnih de- 
javnikov dolgoročnega razvo- 
ja. 

Če bo zagotovljeno, da bodo 
dolgoročni plani kar najbolj re- 

zultat neposrednega sodelova- 
nja združenega dela, bi bili lah- 
ko izraz najširšega zanimanja 
in ciljev delavskega razreda Ju- 
goslavije. 

SMERI 
ZNANSTVENO- 
RAZISKOVALNEGA 
DELA 

Znanost ima posebno vlogo 
in velik pomen v postopku pri- 
prav dolgoročnih planov. Zara- 
di tega je predvideno, da bo 
Zvezni zavod za družbeno pla- 
niranje sklenil dogovor s Kon- 
zorcijem znanstvenih inštitu- 
tov o izdelavi vrste študij. To 
znanstveno-raziskovalno delo 
naj bi bilo opravljeno v dveh 
delih. Prvi bi trajal do sredine 
leta 1979, v tem roku bi bili 
določeni podrobni projekti-za 
posamezna raziskovanja oziro- 
ma opravljeno bi bilo pospeše- 
no raziskovalno delo. 

Predvideno je, da bi v dru- 
gem trimesečju 1979. leta 
opravili sintezo raziskovalnih 
rezultatov, ki se nanašajo na 
analizo razvoja v preteklem ob- 
dobju in na določanje orienta- 
cijskih elementov in smeri mo- 
gočega razvoja v naslednjem 
obdobju. Konzorcij bo istoča- 
sno pripravil preliminarno stu- 
dijo o pogojih in možnostih 
dolgoročnega razvoja Jugosla- 
vije. Ta studija bo Ijenavzvezi 
s pripravo naslednjega sred- 
njeročnega plana (1981-1985). 

V drugi etapi do konca leta 
1981 bodo znanstveni instituti 
pripravili preliminarne studije 
in monografije, ki se nanašajo 
na posamezna ožja raziskoval- 
na področja. Planirano je, da 
naj bi bile do konca leta 1981 
končane vse študije, vključujoč 
tudi zbirno študijo pod naslo- 
vom »Koncepcija dolgoročne- 
ga razvoja Jugoslavije do leta 
1995 oziroma do leta 2000.« 

Kot je poudarjeno v Osnutku 
programa, bo največja pozor- 
nost v raziskovalnem delu po- 

svečena osvetljevanju dolgo- 
ročnih problemov ekonomske- 
ga in socialnega značaja, ki bo- 
do značilni v naslednjih desetih 
do petnajstih letih. Pri delu na 
analizi in projeciranju razvoja, 
bo treba proučiti več možnih 
alternativ razvoja, kar bo omo- 
gočilo objektivnejše in realnej- 
še odločitve. 

TRI FAZE DELA 
Priprave za sprejem dolgo- 

ročnega plana bodo potekale v 
treh fazah. V prvi fazi, ki bo 
trajala do konca leta 1979 bodo 
med drugim pripravljeni na- 
slednji dokumenti: Odlok 
Skupščine SFRJ o času traja- 
nja dolgoročnega plana, Pro- 
gram dela pri njegovi pripravi 
in sprejetju, in Operativni pro- 
gram za razvoj zbirne analize. 
Do konca letošnjega leta mora- 
jo biti končane metodološke 
osnove za izdelavo dolgoroč- 
nega plana, v tretjem trimeseč- 
ju leta 1979 pa bo končana ana- 
litična študija o koncepcijskih 
osnovah dolgoročnega razvoja 
Jugoslavije. 

Druga faza dela bo trajala od 
konca leta 1979 do konca leta 
1982. Takrat bodo na vrsti po- 
spešena raziskovalna dela na 
vseh ravneh. V tej fazi bodo 
končane in proučene zelo po- 
membne študije in dokumenti: 
analiza o pogojih in možnostih 
za dolgoročni razvoj naše drža- 
ve in študija o koncepciji tega 
razvoja. Konec leta 1982 bo za- 
četek dogovarjanja in izdelave 
načrta o temeljih dolgoročne- 
ga plana. 

V tretji fazi, ki obsega vse leto 
1983, bo treba sprejeti dogovo- 
re ter pripraviti in sprejeti 
Osnutek oziroma predlog dol- 
goročnega plana. ■. 

V Osnutku programa je po- 
sebej govor o nosilcih aktivno- 
sti pri pripravi dolgoročnega 
plana. Podrobno so določene 
naloge in obveznosti vseh ud- 
ležencev pri tem pomembnem 
delu: Zveznega izvršnega sve- 
ta, zveznih organov in organi- 
zacij, znanstveno-razsikoval- 
nih organizacij, organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti, Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, sveta ZSJ in 
Zvezne konference SZDLJ. 

OKVIRNATEMATSKA 
PODROČJA 
RAZISKOVANJA 

Pregled okvirnih tematskih 
področij znanstveno-razisko- 
valnega dela pri koncepciji dol- 
goročnega razvoja je drugo 
spremno gradivo. V tem doku- 
mentu, ki ga je pripravil Kon- 
zorcij ekonomskih inštitutov v 
sodelovanju z Zveznim zavo- 
dom za družbeno planiranje in 
zavodi republik in pokrajin, je 
naštetih trinajst širših temat- 
skih raziskovalnih področij. V 
okviru teh področij je predvide- 
no skupaj 55 posameznih tem, 
ki obsegajo ožjo problematiko. 

Prvo tematsko področje je 
posvečeno preučevanju so- 
dobnih teženj in problemov 
družbenoekonomskega razvo- 
ja v obdobju od leta 1965 do 
1980. Za njim je področje, ki se 
ukvarja s problematiko dolgo- 
ročnih dimenzij srednjeročne- 
ga plana Jugoslavije od leta 
1981 do 1985. Dolgoročni fak- 
torji gospodarske rasti in oce- 
na njihovega prispevka k bodo- 
čemu razvoju so predmet razi- 
skovanja tretjega tematskega 
področja. 

Sledijo področja, ki imajo 
naslove: spremembe v struktu- 
ri gospodarstva, proizvodna 
orientacija in strateška vpraša- 
nja razvojne politike;. zunanji 
pogoji razvoja in dolgoročna 
usmeritev zunanjeekonomske 
politike; vloga znanosti in te- 
hničnega napredka v gospo- 
darskem razvoju, globalna de- 
litev družbenega proizvoda, 
akumulativna sposobnost go- 
spodarstva, oblikovanje in 
učinkovitost uporabe sredstev 
za razširjeno reprodukcijo, ce- 
lotna proizvodnja, delitev in 
poraba-povpraševanje, prebi- 
valstvo, zaposlenost, izobra- 
zba in kadri; življenjski stan- 
dard; splošna vprašanja regio- 
nalnega razvoja, medregional- 
ni odnosi, urbanizacija in si- 
stem naselij, ekonomski 
aspekti varstva in izboljšanja 
življenjske sredine, samou- 
pravna organizacija gospodar- 
stva (razvoj socialističnih sa- 
moupravnih odnosov in sa- 
moupravno organiziranje, pla- 
niranje in koordinacija razvo- 
-ja); izbira metod in kazalcev ter 
njihova uporaba pri analizi in 
projeciranju dolgoročnega ra- 
zvoja. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Nujna vsestranska aktivnost za izboljša- 

nje družbenoekonomskega položaja in 

vloge žensk  

• Pomembne uspehe smo dosegli glede zaposlovanja in izobraževanja žensk, 
varstva materinstva, in družbene skrbi za otroke, vendar je še vedno premajhen 
delež žensk v odločanju in upravljanju 
• Zagotoviti moramo enake pogoje za zaposlovanje žensk in moških in urediti 
probleme nočnega dela žensk 
• Nujno je vsestransko varstvo materinstva in ne varstvo žensk kot spola 
• S širšim vključevanjem otrok v predšolsko vzgojo in podaljševanju bivanja v šoli 
se bo še naprej razvijala in izpopolnjevala družbena skrb za otroke 
• Sprejeti moramo konkretne ukrepe za ustreznejše vključevanje žensk na odgo- 
vorne družbene, politične, gospodarske in druge funkcije 

Sestavni del bitke za samou- 
pravne produkcijske odnose in 
za naš celoten razvoj je tudi 
uresničevanje enakopravnosti 
moških in žensk v naši družbi. 
Ženske vse bolj postajajo ne- 
posredni dejavnik našega poli- 
tičnega in ekonomskega življe- 
nja. Zaradi tega tudi postopno 
premagujemo ostanke neena- 
kopravnega položaja žensk in 
podedovane delitve dela. V se- 
danjem razvoju smo dosegli 
pomembne uspehe glede za- 
poslovanja in izobraževanja 
žensk, varstva materinstva, 
družbene skrbi za otroke in po- 
družbljanja gospodinjskih 
opravil. Toda, ob vidnih uspe- 
hih, še vedno ženske ne sode- 
lujejo v dovolj veliki meri v pro- 
cesih upravljanja in odločanja 
v družbi. 

Te ugotovitve poudarja 
Predlog resolucije o izboljše- 
vanju družbenoekonomskega 
položaja in vloge ženske v so- 
cialistični samoupravni družbi 
(AS 616). To gradivo je pripravi- 
la delovna skupina Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. Pri nje- 
govi pripravi pa so sodelovali 
tudi Odbor Zbora republik in 
pokrajin za vprašanja združe- 
vanja v gospodarstvu, pred- 
stavniki družbenopolitičnih or- 
ganizacij v federaciji in zveznih 
upravnih organov. Dokument, 
ki opozarja na številna vpraša- 
nja glede izboljševanja družbe- 
noekonomskega položaja na- 
ših žensk, bo, kakor pričakuje- 
jo, sprejet na prihodnji seji 
Zveznega zbora. 
DOSEŽENI SO 
POMEMBNI USPEHI 

Med 5,3milijonazaposlenimi 
je več kot milijon in sedemsto 

tisoč žensk, omenja prvo po- 
glavje Predloga resolucije. Dve 
tretjini žensk sta zaposleni v 
gospodarstvu, v negospodar- 
skih dejavnostih pa je med 
skupnim številom zaposlenih 
35 odstotkov žensk. 

Dokaj vidni rezultati so dose- 
ženi tudi pri izkoreninjanju ne- 
pismenosti. Deklice so skoraj v 
celoti zajete v osnovnošolsko 
izobraževanje. Med skupnim 
številom dijakov in študentov 
na srednjih šolah in na fakulte- 
tah je skoraj polovica pripadnic 
ženskega spola. 

Prav tako, kakor nadalje pra- 
vi analiza, je izboljšano varstvo 
materinstva. Pri približno 80 
odstotkih porodov imajo žen- 
ske medicinsko pomoč, poro- 
dniški dopust pa je podaljšan 
na 180 oziroma 210 dni. Mnogo 
več otrok je zajetih tudi v razne 
družbene oblike varstva. Pose- 
bej velja to za otroke zaposle- 
nih staršev. Tako je na primer 
uvedeno podaljšano in celo- 
dnevno bivanje v šoli, organizi- 
rana je šolska prehrana, odprte 
so številne jasli in vrtci itd. 

Kljub temu pa še ni rešeno 
vprašanje enakopravnosti 
obeh spolqv v razvojnih planih 
delovnih organizacij in vseh 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Še vedno je prisoten odpor gle- 
de zaposlovanja žensk. Prema- 
gana ni tudi delitev na moške in 
ženske poklice. Majhen je od- 
stotek zaposlenih žensk na go- 
spodarsko manj razvitih ob- 
močjih. Pri tem pa niso niti žen- 
ske - kmetovalke še v celoti 
uresničile status neposredne 
proizvajalke. 

Resolucija prav tako poudar- 
ja, da se biološka reprodukcija 
ne obravnava v dovolj veliki 

meri kot sestavni del družbene 
reprodukcije. V prid tej ugoto- 
vitvi govori tudi dejstvo, da je 
materialni položaj žensk v času 
porodniškega dopusta slabši. 
Slabo je tudi zdravstveno var- 
stvo na gospodarsko manj ra- 
zvitih območjih. Mimo tega tu- 
di družbena skrb za otroke 
znatno zaostaja za potrebami 
in realnimi možnostmi. Poleg 
tega pa delež žensk v samou- 
pravnih telesih ne ustreza nji- 
hovemu prispevku k razvoju 
družbe. 

ENAKI POGOJI ZA 
ZAPOSLOVANJE 

Drugi del Predloga resoluci- 
je vsebuje stališča in predloge 
za rešitev večjega števila vpra- 
šanj, pomembnih za izboljša- 
nje družbenoekonomskega 
položaja in vloge žensk. Ob 
tem gradivo poudarja, da je 
proces spreminjanja položaja 
žensk celovit in zelo zahteven. 
Uresničiti gaje mogoče samo s 
hitrejšim, vsestranskim druž- 
benoekonomskim razvojem in 
ustreznimi strukturnimi spre- 
membami. 

Zelo pomembno je, ocenjuje 
dokument, da v programih za- 
poslovanja in v družbenih do- 
govorih in sporazumih zagoto- 
vimo enake pogoje za zaposlo- 
vanje žensk, predvsem mladih 
s strokovno izobrazbo. To na- 
čelo mora veljati za vsa dela in 
vse dejavnosti. 

Reforma vzgojno-izobraže- 
valnega sistema naj po drugi 
strani zagotovi boljše pogoje 
za večjo učinkovitost šolanja in 
za bolj usklajeno poklicno 
usmeritev v skladu s potrebami 
združenega dela. To bo prispe- 
valo k premagovanju tradicio- 
nalizma v poklicni usmeritvi 
žensk. Skladno s tem bo nujno 
potrebno preučiti tudi progra- 
me vzgoje na področju zdrav- 
stva, prehrane in načrtovanja 
družine za kmečke ženske. 

VSESTRANSKO 
VARSTVO 
MATERINSTVA 

Resolucija posebej opozarja 
na nujnost vsestranskega var- 
stva žensk pri delu in na varstvo 
materinstva. Pri tem ne gre za 
varstvo žensk kot spola, tem- 
več za delovno varstvo in var- 
stvo materinstva. Za uresniči- 
tev teh nalog bo nujno potreb- 
no zagotoviti boljšo razporedi- 
tev delovnega časa in zagotovi- 
ti pogoje za reševanje proble- 
ma dela žensk v nočni izmeni 
(namestitev in skrb za otroke v 
času nočnega dela, zagotovi- 
tev družbene prehrane in pre- 
voza, skrajševanje delovnega 
časa v nočni izmeni). 

Rojstvo otrok in roditeljska 
vprašanja imajo poseben druž- 
beni pomen, omenja Predlog 
resolucije. Zaradi tega je po- 
trebno zagotoviti, da skrb za 
otroke ne bo samo obveznost 

S Predlog resolucije o i; 
0 skega položaja in vloc 
S pravni družbi - AS 61( 
ft  

izboljševanju družbeno-ekonom- 
a in vloge žensk v socialistični samou- S 
- AS 616 0 
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družine in organizacij združe- 
nega dela, temveč tudi vseh 
republik in pokrajin. Nadome- 
stilo v času porodniškega do- 
pusta bi moralo ustrezati višini 
osebnega dohodka, ustvarje- 
nega v zadnjih treh mesecih 
pred začetkom tega dopusta 
oziroma v višini poprečnih do- 
hodkov v 12 mesecih, če je to 
poprečje ugodnejše za upravi- 
čenko. Mimo tega bi morali te 
osnove tudi ustrezno valorizi- 
rati. Prav tako je nujno, pravi 
nadalje Resolucija, da enotno v 
vsej državi določimo minimum 
trajanja porodniškega dopu- 
sta. Skladno s tem pa bi morali 
določiti tudi različne oblike in 
pogoje za dodaten porodniški 
dopust, ki bi presegel dogovor- 
jene minimume. Priporočljivo 
bi bilo, da bi tudi Očetje ali 
kateri od drugih družinskih čla- 
nov izkoristili del porodniške- 
ga dopusta in dopusta zaradi 
bolezni otroka. 

Del dokumenta, ki govori o 
zdravstvenem varstvu, omenja, 
da mora biti zdravstveno var- 
stvo dostopno vsem ženskam. 
Posebej je pri tem poudarjen 
pomen svobodnega odločanja 
o rojstvu otrok in dvig zdrav- 
stvene kulture z različnimi obli- 
kami zdravstvenega izobraže- 
vanja in popularizacije ukrepov 
za varstvo zdravja. 

DRUŽBENASKRBZA 
OTROKE 

Z odločno in usklajeno akci 
jo moramo sprejeti ukrepe za 
razvoj in napredek družbene 
skrbi za otroke. Še posebej za 
otroke zaposlenih staršev. To 
naj bi dosegli z organiziranjem 
prehrane šolskih otrok in po- 
daljšanim bivanjem v šoli, ka- 
kor tudi s širšim zajetjem pred- 

šolskih otrok v vzgojne in izo- 
braževalne procese. Družbena 
skrb za otroke kot celovitost 
vzgojno-izobraževalnih, zdrav- 
stvenih in socialnih ukrepov 
mora vsakemu otroku omogo- 
čiti izobraževanje na vseh rav- 
neh, ne glede na spol in mate- 
rialne možnosti. 

Dejanske potrebe zahtevajo, 
je zapisano v Resoluciji, da je 
težišče dejavnosti v hitrejši iz- 
gradnji objektov za varstvo 
otrok, v razvoju in organizira- 
nju različnih (tudi prehodnih 
oblik) družbene skrbi za otro- 
ke, v povezovanju individual- 
nega dela z organizacijami 
združenega dela za varstvo 
otrok in podobno. Razumljivo, 
da je pri tem potrebno usposo- 
biti strokovne kadre za delo v 
teh ustanovah. Gradivo pri tem 
ocenjuje, da bo taka politika 
ustvarila pogoje za spremenje- 
no funkcijo, ki jo ima kdaj otro- 
ški dodatek. 

V urbanističnih planih kra- 
jevnih skupnosti in občin naj bi 
zagotovili izgradnjo takih na- 
selij, ki bodo enotna celota 
družbeno in racionalno organi- 
ziranih dejavnosti. Resolucija 
poudarja, da moramo naselja 
opremiti z vsemi tistimi objekti, 
ki zagotavljajo normalno življe- 
nje družine. Predvsem to velja 
za organiziranje prehrane za 
zaposlene in za družinske čla- 
ne. Tu je mišljena tudi skrb za 
ostarele in bolne ljudi in skrb za 
druge oblike zdravstvene pre- 
ventive za otroke in odrasle. 
Omenjeni so tudi servisi in ob- 
jekti za pomoč gospo- 
dinjstvom, rekreativni centri, 
sprehajališča, parki, svetoval- 
nice in podobno. Vse dejavno- 
sti za podružbljanje gospodinj- 
skih del moramo obravnavati 
kot dejavnosti posebnega 

družbenega pomena, kar seve- 
da zahteva tudi ugodnejše reši- 
tve glede plačevanja davkov, 
prispevkov, komunalnih stori- 
tev itd. 

VEČJI DELEŽ ŽENSK V 
PROCESU ODLOČANJA 

Delegatski sistem daje široke 
možnosti za povečanje vpliva 
žensk v procesu odločanja. 
Nujno je zaradi tega potrebno 
zagotoviti, da bo delež žensk v 
vseh samoupravnih organih in 
na vodilnih funkcijah ustrezal 
njihovemu številu in prispevku, 
ki ga ženske dajejo v vsem 
družbenem razvoju. Ustrezno 
je potrebno ukrepati tudi glede 
primernejšega vključevanja 
žensk na odgovorne družbene, 
politične, gospodarske in dru- 
ge funkcije. Pri tem ne smemo 
prezreti tudi vključevanja 
žensk - kmetijskih proizvajalk 
v samoupravne organe temelj- 
nih zadružnih organizacij, 
kmetijskih zadrug in temeljnih 
organizacij kooperantov. 

Kot eno pomembnih vpra- 
šanj, ki mu moramo v prihod- 
njem obdobju nameniti mnogo 
več pozornosti, je tudi večje 
angažiranje žensk v splošni 
ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti in v rezervnem sesta- 
vu Jugoslovanske ljudske ar- 
made ter enotah teritorialne 
obrambe. 

Sredstva javnega obvešča- 
nja morajo prav tako prispevati 
k afirmaciji žensk, humanizaci- 
ji odnosov v družini, premago- 
vanju razumevanj in obnaša- 
nja, ki nasprotuje samoupravni 
opredelitvi kakor tudi k aktiv- 
nosti, ki naj pospešuje po- 
družbljanje gospodinjskih in 
družinskih opravi(. 

Ukrepi za nadaljnjo 
afirmacijo žensk 

Zaključni, tretji del Resoluci- 
je poudarja nujnost' da organi- 
zacije združenega dela, krajev- 
ne in samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitič- 
ne skupnosti redno obravnava- 
jo to problematiko, preverjajo 
položaj in dosežene uspehe in 
nato sprejemajo konkretne 
ukrepe za nadaljnje izboljševa- 
nje družbenoekonomskega 
položaja žensk. S stalno uskla- 
jeno akcijo pa naj bi zagotavlja- 
li pogoje za uresničevanje ena- 
kih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti žensk in moških. Na- 
daljnji napredek družbenih 
odnosov na temeljih samou- 
pravljanja in uspešnejši eko- 
nomski razvoj sta odvisna tudi 
od stopnje večjega vključeva- 
nja žensk v celoten razvoj naše 
dežele. Tak je eden od zaključ- 
kov v Resoluciji. 

Zvezni izvršni svet mora raz- 
členiti operativni in dolgoročni 
program ukrepov in dejavnosti 
za izvajanje tega pomembnega 
skupščinskega akta. Preučiti 
mora, katera družbena stališča 
naj bi vključili v družbene do- 
govore in predpise, ki zadevajo 
izvajanje plana. Prav tako pa 
naj opredeli ukrepe, ki naj bi jih 
sprejeli v tekočem letu in v 
srednjeročnem in dolgoroč- 
nem obdobju zato, da bi dose- 
gli temeljne cilje tega doku- 
menta. Njegovo uresničevanje 
bo spremljala Skupščina SFRJ. 

Ob koncu gradiva je zapisa- 
na tudi ugodna ocena dela Ju- 
goslovanskega odbora, ki je v 
Mednarodnem letu žensk OZN 
1975. leta, uspešno sodeloval v 
delu Svetovne konference Me- 
dnarodnega leta žensk in po- 
membno prispeval k izdelavi 
stališč v dokumentih OZN in 
mednarodnih srečanj. 

NOVI PREDPISI 

Večja stopnja organiziranosti in odgovor- 

nosti zvezne uprave 

• Učinkovitejše sodelovanje in dogovarjanje med organi federacije, republik in 
pokrajin o vprašanjih skupnega pomena „ 
• Ustanovljen bo Zvezni sekretariat za informacije, ukinjenih pa bo sest zveznm 
komitejev 
• Odprta je možnost, da posamezni zvezni organi postanejo postopoma skupni 
organi federacije, republik in pokrajin 

• Večja prilagojenost zveznih organov potrebam delegatske skupscine SFRJ 
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organizaciji in delovnem področju b 
ganov in zveznih organizacij - AS S 

Skupščini SFRJ je bil poslan 
v razpravo Predlog za izdajo 
zakona o organizaciji in delov- 
nem področju zveznih uprav- 
nih organov in zveznih organi- 
zacij, z Osnutkom zakona (AS 
617). Predloženi zakon pravza- 
prav predstavlja konkretizacijo 
ustreznih določb zakona o te- 
meljih sistema državne uprave 
in o Zveznem izvršnem svetu 
ter zveznih upravnih organih. 
Osnutek tega zakona je sprejel 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
dokončna verzija pa naj bi bila 
sprejeta do konca mandata te- 
ga sklica Skupščine. 

Zaradi tega Zvezni izvršni 
svet kot predlagatelj zahteva, 
da se istočasno sprejme tudi ta 
novi Osnutek zakona in je pri- 
čakovati, da bi lahko bil na 
dnevnem redu seje Zveznega 
zbora 30. marca, kot predlog 
pa dokončno sprejet na april- 
ski seji Zbora. 

ODPIRANJEZVEZNE 
UPRAVE K DRUŽBI 

Predloženi Osnutek izhaja iz 
načela, da bi morali v organiza- 
ciji in delovanju zveznih orga- 
nov čim bolj priti do veljave 
dosežki pri graditvi in delova- 
nju samoupravnega sociali- 
stičnega družbenopolitičnega 
sistema. To pred vsem pomeni 
čim večjo prilagojenost teh or- 
ganov potrebam delegatske 
Skupščine SFRJ, na temeljih 
Ustave SFRJ in sklepov desete- 
ga kongresa ZKJ, kot tudi na- 
menu nadaljnjega razvoja poli- 
tičnega sistema. 

V organizaciji in načinu dela 
zveznih organov je treba opra- 
viti takšne spremembe, ki bodo 
omogočile učinkovitejše sode- 
lovanje, obveščanje in dogo- 
varjanje med organi federacije 
ter organi republik in pokrajin 
o vprašanjih skupnega pome- 
na. Zaradi tega se odpirajo per- 
spektive postopnega spremi- 
njanja posameznih zveznih or- 
ganov v skupne organe, ki bi jih 
z dogovorom oblikovali federa- 
cija, republike in pokrajini. 
Istočasno je z zakonom zago- 
tovljena večja stopnja organizi- 
ranosti, učinkovitosti in odgo- 
vornosti zveznih organov in or- 

ganizacij pri izpolnjevanju nji- 
hovih funkcij. 

Z zakonom se ustanavljajo 
zvezni upravni organi in zvezne 
organizacije, določa njihovo 
delovno področje, razrešujejo 
določena vprašanja o njihovem 
pravnem statusu in usklajujejo 
sedanje organizacije zvezne 
uprave s sklepi v novem zako- 
nu, ki naj bi bil v kratkem spre ■ 
jet. Sicer pa je bil veljaven Za- 
kon o organizaciji in delovnem 
področju zveznih upravnih or- 
ganov in zveznih organizacij 
sprejet leta 1971 in od tedaj 
noveliran šestkrat. 

SKUPAJ DVAJSET 
ZVEZNIH UPRAVNIH 
ORGANOV 

Po Osnutku zakona je zvez- 
nih upravnih organov skupaj 
dvajset in to: osem zveznih se- 
kretariatov, šest zveznih komi- 
tejev, tri zvezne uprave in trije 
zvezni inšpektorati. Glede na 
sedanje stanje je predlog, za 
ukinitev šestih zveznih komite- 
jev in ustanovitev enega nove- 
ga zveznega sekretariata. 

Zvezni sekretariati so: 1. za 
zunanje zadeve, 2. za ljudsko 
obrambo, 3. za notranje zade- 
ve, 4. za finance, 5. za zunanjo 
trgovino, 6. za trg in splošne 
gospodarske zadeve, 7. za pra- 
vosodje in organizacijo zvezne 
urpave in 8. za informacije. 

V tej razdelitvi je nov Zvezni 
sekretariat za informacije (do 
sedaj Zvezni komite) in v dolo- 
čeni meri Zvezni sekretariat za 
trg in splošne gospodarske za- 
deve. Preoblikovanje Zveznega 
komiteja za informacije v Zvez- 
ni sekretariat je predloženo za- 
radi tega ker bo moral v nasled- 
njem obdobju ustrezne zadene 
opravljati upravni organ z indi- 
vidualnim vodstvom in ustrez- 
nim družbenim svetom, kjer bi 
prišla do izraza tudi vloga druž- 
benopolitičnih organizacij in 
drugih dejavnikov. Zvezni se- 
kretariat za trg in splošne go- 
spodarske zadeve, naj bi se v 
bodoče usmeril k opravljanju 
gospodarskih zadev, ki so 
skupne za vsa gospodarska 
področja in za uresničevanje 

odnosov, ki so pomembni za 
enotni jugoslovanski trg. 

Z Osnutkom zakona je pre- 
dvidena organizacija šestih 
zveznih komitejev in to: 1. za 
energetiko in industrijo, 2. za 
kmetijstvo, 3. za promet in zve- 
ze, 4. za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo, 5. za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov in 
6. za zakonodajo. V tej sistemi- 
zaciji je nov Zvezni komite za 
delo, zdravstvo in socialno var- 
stvo, ki naj bi bil ustanovljen 
namesto sedanjih dveh zveznih 
komitejev - za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ter za delo in 
zaposlovanje. 

Ostali organi zvezne uprave 
ne bedo spremenjeni. To so tri 
zvezne uprave (carina, za kon- 
trolo letenja in za radijske zve- 
ze) in trije zvezni inšpektorati 
(tržni, devizni in letalski). 

ZVEZNE 
ORGANIZACIJE 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno skupaj 14 zveznih organi- 
zacij in to devet zveznih zavo- 
dov, tri zvezne direkcije, Zvezni 
biro za zaposlovanje in Arhiv 
Jugoslavije, ki je edina nova 
zvezna organizacija. 

Zvezni zavodi so: 1. za druž- 
beno planiranje, 2. za cene, 3. 
za statistiko, 4. za mednarodno 
znanstveno, prošvetno-kultur- 
no in tehnično sodelovanje, 5. 
hidrometeorološki zavod, 6. za 
standardizacijo, 7. za patente, 
8. za mere in dragocene kovine 
in 9. geološki zavod. 

Tri zvezne direkcije (za rezer- 
ve živil, za rezerve industrijskih 
izdelkov ter za promet in rezer- 
ve proizvodov posebnega po- 
mena) so v sestavu Zveznega 
sekretariata za trg in splošne 
gospodarske zadeve, oziroma 
Zveznega sekretariata za ljud- 
sko obrambo. Več zveznih or- 
ganizacij ima lastnost družbe- 
ne pravne osebe, nekatere pa 
delujejo v sestavi zveznih orga- 
nov, kot je to primer z zveznim 
biro za zaposlovanje, ki je v 
sestavi Zveznega komiteja za 
delo, zdravstvo in socialno var- 
stvo. 

ODPRAVLJENIH BO 
NEKAJ ZVEZNIH 
KOMITEJEV 

Kot je predloženo v Osnutku 
zakona, naj bi letos 15. maja 
bilo odpravljenih in prenehalo 

z delom šest dosedanjih zvez- 
nih komitejev: za družbeno 
planiranje, za turizem, za eko- 
nomsko sodelovanje z dežela- 
mi v razvoju, za delo in zapo- 
slovanje, za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ter za znanost in 
kulturo. Njihove pristojnosti 
oziroma zadeve bodo preneše- 
ne na druge zvezne organe in 
organizacije. Z istim datumom 
bo prenehalo z delom pet ta- 
koimenovanih nacionalnih ko- 
misij in dva zvezna strokovna 
sveta, ker nadaljujejo delo v 
okviru Zveznega izvršnega sve- 
ta kot posvetovalna telesa. 

Delavci, ki do zdaj delajo v 
odpravljenih komitejih in orga- 
nizacijah bodo prevzeli istoča- 
sno s prevzemanjem zadev, ti- 
sti pa, ki jih ne bodo prevzeli 
bodo na razpoloženju. Funk- 
cionarji in člani kolegialnih te- 
les odpravljenih zveznih komi- 
tejev bodo razrešeni dolžnosti. 

NADALJUJE SE 
ZAČETA 
REORGANIZACIJA 
ZVEZNE UPRAVE 

Reorganizacija zvezne upra- 
ve je predložena v skladu z 
realnimi potrebami in pogoji v 
katerih se nahaja zvezna upra- 
va. Le-ta naj bi se nadaljevala v 
skladu z določeno načelno 
opredelitvijo v celotni nadaljnji 
preobrazbi zvezne uprave. 
Zvezni izvršni svet je sprejel 
ukrepe za vsestransko in teme- 
ljito preučitev vprašanj, ki so 
pomembna za preoblikovanje 
in za napredek organizacije in 
dela zvezne uprave. 

V tem smislu bo Zvezni izvrš- 
ni svet predlagal izvršnim sve- 
tom skupščin republik in po- 
krajin, da se sprejmejo dogo- 
vori o ustanavljanju skupnih 
organov za sodelovanje in us- 
klajevanje dela pri nalogah in 
zadevah, ki so skupnega po- 
mena. Takšni skupni organi bi 
bili lahko ustanovljeni na po- 
dročju znanosti, kulture, izo- 
braževanja, turizma, človeko- 

vega okolja in druga. 
Rezultat celotne bodoče 

preobrazbe zvezne uprave naj 
bi bil, da bi v njeni organizacij- 
ski strukturi ostali tisti zvezni 
organi in organizacije, ki delu- 
jejo na področjih, v katerih ima 
federacija neposredne pravice, 
dolžnosti in odgovornosti, ki so 
določene z Ustavo SFRJ. 
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Enakopravno vključevanje našega go- 

spodarstva v mednarodno delitev dela 

6 Zakonski osnutek določa,da lahko proizvodno sodelujejo s tujimi osebami orga- 
nizacije vseh proizvodnih panog in področij — pogoj pa je, da je tako sodelovanje 
zanimivo za jugoslovansko gospodarstvo 
• Zagotovljene so uvozne in devizne stimulacije za domače nosilce dolgoročne 
proizvodne kooperacije ... 
# Pogodba o pridobivanju materialne pravice na tehnologiji, se lahko sklene samo, 
če s tem pridobimo najsodobnejšo proizvodno tehnologijo 

Domače organizacije zdru- 
ženega dela sklepajo s tujimi 
osebami dolgoročno proizvo- 
dno kooperacijo, proizvodno- 
tehnično sodelovanje in prido- 
bivajo ter odstopajo materialne 
pravice na tehnologiji. Po teh 
oblikah sodelovanja je bilo do 
leta 1973 do junija 1977. leta 
uvoženo blago v vrednosti sko- 
raj 10,5 milijarde dinarjev. V 
tem času pa smo izvozili blago 
v vrednosti blizu 12 milijard di- 
narjev. Sklenjenih je bilo 610 
pogodb o odstopu in pridobitvi 
pravice industrijske lastnine in 
105 pogodb o poslovno-te- 
hničnem sodelovanju (največ z 
državami Evropske gospodar- 
ske skupnosti: 398 pogodb). 

Sodelovanje smo doslej ure- 
jali z uredbami, sprejetimi po 
Zakonu o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino in 
Zakonu o prometu blaga in sto- 
ritev s tujino. Dolgoročna proi- 
zvodna kooperacija ter druge 
oblike sodelovanja pa so izre- 
dno pomembna vprašanja, s 
katerimi želimo doseči izbolj- 
šanje proizvodnje, enakoprav- 
no vključevanje Jugoslavije v 
mednarodno delitev dela, uva- 
janje sodobne tehnologije, 
učinkovitejše poslovanje in 
boljše izkoriščanje zmogljivo- 
sti, surovin ter energije na na- 
čelu učinkovitega sodelovanja 
z drugimi deželami. Zaradi tega 
mora to področje urediti pose- 
ben zakon. Še posebej, ker gre 
tu za specifične institute, ki ne 
sodijo niti v devizno poslovanje 
niti v promet blaga in storitev s 
tujino, čeprav so s temi odnosi 
tesno povezani. 

V skladu s temi ugotovitvami 
in stališči je Zvezni izvršni svet 
pripravil in poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo Osnutek za- 
kona o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji, poslovno-tehnič- 
nem sodelovanju in pridobiva- 
nju ter odstopanju materialne 
pravice na tehnologiji med or- 
ganizacijami združenega dela 
in tujimi osebami (AS 612). Za 
sprejetje tega Zakona je pristo- 
jen Zbor republik in pokrajin. 

SODELOVANJEV 
OKVIRU POTREB 
JUGOSLOVANSKEGA 
GOSPODARSTVA 

Oblike proizvodnegasodelo- 
vanja, ki jih opredeljuje Osnu- 
tek zakona, so določene tako, 
da omogočajo sklepanje po- 
godb z organizacijami vseh 
proizvodnih panog in področij. 
Istočasno pa varujejo jugoslo- 
vansko gospodarstvo pred in- 
teresno ekonomsko dominaci- 
jo. 

Dolgoročno proizvodno 
kooperacijo, pravi besedilo za- 
konskega osnutka, sestavljajo 
skupni razvojni program, osva- 
janje proizvodnje, kakor tudi 
proizvodnja in medsebojna do- 
bava proizvodov ali sestavnih 
delov. Ti elementi so združeni v 
vseh oblikah tega sodelovanja. 
Pri tem je poudarjeno, da ne 
gre za kooperacijo, če organi- 
zacije sodelujejo s tujimi ose- 
bami izključno tako, da nudijo 
storitve (sestavljanje, razkosa- 
vanje ali pakiranje posameznih 
proizvodov in podobno). 

Proizvodna organizacija kot 
nosilec kooperacije mora biti 
ža to kooperacijo primerna. To 
pomeni, da mora imeti določe- 
ne zmogljivosti in kadre, ki so 
potrebni za proizvodnjo. Po- 
godba o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji se sklene najmanj 
za 5 let. Pri tem lahko program 
sodelovanja uresničuje organi- 
zacija sama ali v sodelovanju 
oziroma skupnosti z drugimi 
organizacijami združenega de- 
la. Organizacija združenega 
dela mora praviloma skupaj z 
podkooperanti osvojiti proi- 
zvodnjo sestavnih delov, kate- 
rih vrednost znaša najmanj 15 
odstotkov od vrednosti enote 
končnega proizvoda, ki je 
predmet kooperacije in ga pra- 
viloma proizvaja organizacija 
združenega dela v Jugoslaviji. 

Poslovno tehnično sodelo- 
vanje je druga oblika sodelova- 
nja, ki jo ureja Osnutek zakona. 
S tem sodelovanjem je mišlje- 
no sodelovanje pri izumi- 
teljstvu (to je skupno razisko- 

vanje in skupna uporaba izu- 
mov), sodelovanje pri vzaje- 
mnem nuđenju storitev in so- 
delovanje v proizvodnji za sku- 
pen nastop na trgu. 

Tretja oblika sodelovanja pa 
je pridobivanje in odstopanje 
materialne pravice na tehnolo- 
giji. S tem so mišljene material- 
ne pravice na stvaritvah (pa- 
tent, model za izkoriščanje, 
vzorec, zaščitni znak), pravice 
na znanju in izkušnjah (skupek 
sodobnih tehničnih in tehnolo- 
ških znanj, izkušenj in veščin, 
vštevši tudi specifikacije suro- 
vin, standarde proizvodnje in 
predelave in podobno) in pravi- 
ce na proizvodno-tehnični do- 
kumentaciji. 

Organizacija združenega de- 
la lahko sklene pogodbo o pri- 
dobitvi materialne pravice na 
tehnologiji samo, če si z njo 
zagotovi pridobitev sodobne 
tehnologije, ki je ne more pri- 
dobiti ob približno enakih po- 
gojih v Jugoslaviji. Podobno pa 
lahko sklene pogodbo o odsto- 
pu materialne pravice organi- 
zacija samo, če to ni v nasprot- 
ju z interesi gospodarstva kot z 
drugimi interesi Jugoslavije, in 
če s tem niso kršene pravice 
drugih oseb. 

POSEBNA 
STIMULACIJA ZA 
DOLGOROČNO 
PROIZVODNO 
KOOPERACIJO 

Določbe Osnutka zakona 
urejajo tudi vlogo republik in 
pokrajin glede sklenjenih po- 
godb. V tem smislu je rečeno, 
da pogodbe ne smejo biti v 
nasprotju z Družbenim planom 
in dogovori o temeljih Družbe- 
nega plana Jugoslavije, kakor 
tudi ne z družbenim planom 

oziroma dogovorih o temeljih 
družbenega plana republike in 
pokrajine. Mimo tega mora v 
postopku za odobritev pogod- 
be organizacija združenega 
dela dobiti mnenje pristojnega 
organa v republiki oziroma av- 
tonomni pokrajini o upraviče- 
nosti sklenitve take pogodbe. K 
zahtevi za odobritev pa mora 
priložiti tudi mnenje določenih 
organov in organizacij. 

Za pospešitev dolgoročne 
proizvodne kooperacije orga- 
nizacij združenega delaš tujimi 
osebami, besedilo zakonskega 
osnutka predvideva določene 
uvozne in devizne stumulacije. 
Organizacija združenega dela, 
ki je sklenila tako pogodbo, na- 
mreč dobi, istočasno z odobri- 
tvijo sklenitve pogodbe, tudi 
soglasje za uvoz ali izvoz proi- 
zvodov v času trajanja pogod- 
be. Devizna sredstva, ki jih 
ustvari z izvozom proizvodov 
po pogodbi, sme organizacija 
uporabiti za uvoz proizvodov, 
predvidenih v tej kooperaciji. 

Za carinski tretman blaga, ki 
se uvaža na podlagi pogodbe o 
dolgoročni proizvodni koope- 
raciji, veljajo sprejeta merila 
carinske politike in carinski 
kontingenti. Pri tem je potreb- 
no zagotoviti njihovo dolgo- 
ročnost in zanesljive pogoje za 
realizacijo dolgoročnih po- 
godb o proizvodni kooperaciji 
in specializaciji. 

Osnutek zakona pa ne dolo- 
ča posebnih stimulacij za dru- 
ge oblike sodelovanja, ker Za- 
kon o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino za 
plačevanje uvoženih proizvo- 
dov in storitev ne predvideva 
poseben izvoz deviznih sred- 
stev. Devizna sredstva za ta 
plačila se morajo zagotoviti s 
projekcijo plačilne in devizne 
bilance republike oziroma po- 
krajine. 

0 Osnutek zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 
v poslovnotehničnem sodelovanju in pridobivanju ter od- 1  x _! i na tehnologiji med organi- 

tujimi osebami - AS 612 
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fiosoocoooosoososoaeoeccoBC« 

poročevalec 23 



Posojilo v vrednosti 28,5 milijona dolarjev 

za izgradnjo osnovne prenosne mreže v 

Jugoslaviji 

• Odplačilni rok za posojilo Evropske investicijske banke je 11 let, obresti pa bodo 
znašale 9,2 odstotka letno. 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
Osnutek zakona o supergaran- 
ciji federacije za obveznosti Ju- 
gobanke-Združene banke 
Beograd kot garanta za posoji- 
lo Evropske investicijske ban- 
ke. S tem posojilom naj bi del- 
no finansirali projekt druge fa- 
ze izgradnje osnovne 380 KV 
prenosne mreže Jugoslavije 
(AS 610). Za sprejetje tega za- 
konskega predpisa je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

Osnutek zakona določa, da 
je federacija supergarant za 
obveznosti Jugobanke-Zdru- 
žene banke, ki je garant za po- 
sojilo Evropske investicijske 
banke v vrednosti 28,5 milijo- 
nov dolarjev (približno 522 mi- 
lijonov dinarjev), povečanega 
za znesek dogovorjenih obresti 
in stroške posojila. 

Evropska investicijska banka 
je regionalna finančna institu- 
cija držav članic Evropske go- 
spodarske skupnosti. Za vsa 
posojila, ki jih ta banka odobri 
gospodarskim organizacijam 
držav, ki niso članice Skupno- 
sti, zahteva državno garancijo. 
Kljub takim pravilom pa je 
Evropska investicijska banka 
upoštevala specifičnosti jugo- 
slovanskega pravnega in eko- 
nomskega sistema. Prevladal 
je tudi obojestranski interes za 
sodelovanje in zato je Banka 
predlagala, da bi za obveznosti 
iz kreditne pogodbe prevzela 
garancije katera od jugoslo- 
vanskih poslovnih bank ali sku- 
pina bank. Tak sporazum o ga- 
ranciji je z Evropsko investicij- 
sko banko podpisala Jugoban- 
ka-Združena banka Beograd. 
Garant za kredit je torej poslov- 

na banka. Obveznost federaci- 
jo kot supergaranta pa velja za 
Jugoslovansko poslovno ban- 
ko in ne za Evropsko investicij- 
sko banko. 

Pogodbo o posojilu so 3. no- 
vembra 1977 podpisali Evrop- 
ska investicijska banka in deset 
jugoslovanskih organizacij in 
skupnosti na področju elektro- 
gospodarstva iz vseh naših re- 
publik. Pogodba določa vse 
pravice in obveznosti v kredit- 
nem razmerju. 

Rok za odplačilo posojila je 
11 let, medtem ko je obrestna 
stopnja določena v višini 9,2 
odstotka letno. Za izvajanje te- 

ga Zakona niso potrebna fi- 
nančna sredstva iz proračuna 
federacije. Določeno je le, če 
posojilojemalci in garant ne iz- 
polnijo dospele obveznosti v 
določenem roku, da mora fe- 
deracija, skladno z določili te- 
ga zakonskega besedila, zago- 
toviti sredstva Jugobanki za iz- 
polnitev njene obveznosti kot 
garanta za posojilo. V tem pri- 
meru pa morajo republike in 
pokrajini federaciji povrniti da- 
na sredstva. Vsaka izmed njih 
mora pri tem izločiti tak del 
sredstev, kakršnega so upora- 
bile organizacije združenega 
dela iz njenega območja. 

SOOCOOCCOOOOOOOOCOOOCOOOOO« 
vj Osnutek zakona o supergaranciji federacije 
^ nosti iz posojila Evropske investicijske banke 
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