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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

5. in 7. februarja 1979 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
je sklicana za ponedeljek, 5. 
februarja 1979, seji Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
pa sta sklicani za sredo, 7. 
februarja 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- problematiko varstva na- 
ravne in kulturne dediščine s 
predlogi ukrepov (ESA 189); 

- predlog za. izdajo zakona 
o naravni in kulturni dediščini 
(ESA 188); 

- predlog za izdajo zakona 
o samostojnih umetnikih (ESA 
152>; - predlog programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1979 (ESA 193). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona 
o narodnih parkih, krajinskih 
parkih in naravnih rezervatih 
(ESA 195); 

- predlog za izdajo zakona 
o spominskem parku Trebče- 
-Kumrovec (ESA 187); 

- osnutek zakona o skladih 
skupnih rezerv (ESA 90); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starostnem zavaro- 

vanju kmetov z osnutkom za- 
kona (ESA 205); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju (ESA 154); 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o upravnih 
taksah (ESA 153); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi 9. člena zakona o 
rudarstvu (ESA 155); 
- predlog odloka o statistič- 

nih raziskovanjih Socialistične 
republike Slovenije v letu 1979 
(ESA 194); 

- osnutek zakona o posebni 
taksi na uvoženo blago (ESA 
218); 

- osnutek zakona o posebni 
davščini za izravnavo davčne 
obremenitve uvoženega blaga 
(ESA 217). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- predlog temeljnih usmeri- 
tev za organiziranje in razvoj 
zunanjetrgovinske mreže ter 
zunanjetrgovinskih kadrov do- 
ma in v tujini (ESA 139); 

Družbenopolitični zbor pa 
bo obravnaval še: 

- informacijo o uresničeva- 
nju zakona o združenem delu. 

Vsi trije zbori Imajo na 
dnevnem redu sej volitve in 
Imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

k predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979, ki ga je 
podal dr. Anton Vratuša, 
predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. De- 
legati so na skupnem zaseda- 
nju poslušali tudi poročilo o 
poteku usklajevanja osnutka 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. decembra 1978 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin In Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 

so sprejeli tudi predlog stališč 
in sklepov, ki jih objavljamo v 
tej številki Poročevalca. 
Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 

- predlog zakona o združe- 
vanju kmetov; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju; 

(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- osnutek programov dela 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 

Zbor združenega dela: 

Marjan Šramel, Ivan Zelenšek, Janko Buh, Marija Petkov- 
šek, Franc Vičar, Štefan Lazar, Ivan Marjek, Gojko Vizovišek, 
Emil Sirnik, Jože Guzelj, Jože Zakonjšek,'Aleksander. Wille- 
waldt, Francka Herga, Jože Pacek, Ivo Marenk, Slavko Glin- 
šek, Ivan Rome, Edvard Gale, Franc Kokošar, Emil Tomažič, 
Pavel Jeras; 
Zbor občin: 

Marjan Simič, Tone Simrajh, Ernest Štesl, Franc Svetelj, 
Zvonko Perič, Marjana Hojan, Stojan Makovec, Zdenka Juran- 
čič, Dimitrij Živec, Štefan Korošec, Alojz Pretnar, Marjan 
Oblak Franc Štrakl, Ivan Čanžek, Karmelo Budihna, Andrej 
Petelin, dr. Saša Cvahte, Franc Bricelj, Franc Mrcina, Ivo 
Marenk; 
Družbenopolitični zbor: 

Jože Globačnik, Miloš Prosenc, Majda Naglost, Ivo Marenk, 
Milan Kučan, Andrej Grahor, Stane Repar, Ludvik Golob. 

je, ki je bilo 25. decembra 
1978, so delegati najpre) po- 
slušali ekspoze Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 

1976 do 1980 v letu 1979 v 
delovnih telesih Zbora repu- 
blik In pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, ki ga je po- 
dal ing. Marko Bule, vodja de- 
legacije iz SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1979 s te- 
meljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev; vsi trije zbori 

zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za leto 1979. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta 
sprejela še: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o delovnih razmerjih (Druž- 
benopolitični zbor je sprejel 
stališča). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa sta sprejela: 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela v letu 1979; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 



na o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks; 

- predlog zakona o sodnih 
taksah; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prekrških; 

- predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 
1979; 

- predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1979; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za financi- 
ranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 do 
1978; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v letih 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma: 

- predlog zakona o prispev- 
ku za raziskovalno dejavnost v 

letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili spora- 
zuma; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za usmerjeno izobraževanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za sta- 
rostno zavarovanje kmetov v 
letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1978, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku 
odjemalcev električne energije 
na nizki napetosti za financira- 
nje energetskih objektov; 

- predlog zakona o preživ- 
ninskem varstvu kmetov; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o kmetijskih zemljiščih; 
- predlog zakona o inter- 

vencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane; 

- predlog stališč, sklepov in 
priporočil za oblikovanje in 
izvajanje politike na področju 
družbene prehrane v SR Slo- 
veniji; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o vojaških invalidih; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o sloven- 
skih vojnih dobrovoljcih in 
vojn 1912 in 1918; 1 

- predlog odloka o pristopu 
k dogovoru o izdaji doplačilne 
poštne znamke »VIII. medite- 
ranske igre, Split 1979. leto«; 

- predlog odloka o dodelitvi 
posojil in dotacij iz sredstev 
rezerv SR Slovenije. 

Zbor združenega dela je dal 
soglasje k: 

- osnutku zakona o zagoto- 
vitvi sredstev federacije za do- 
datno vlogo Socialistične fe- 

derativne republike Jugoslavi- 
je za povečanje kapitala me- 
dnarodne finančne korpora- 
cije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Karla Mejaka dolžnosti so- 
dnika Vrhovnega sodišča SR 
SLovenije; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešerno- 
vega sklada. Imenovani so bili: 
za predsednika Bogdan Osoi- 
nik; za člane: Miha Baloh, Bo- 
gdan Borčič, Franc Braniselj, 
dr. Anica Cevc, Slavko Fras, 
Hilda MolzI, Grega Košak, dr. 
Jože Koželj, Boris Lipužič, 
Karel Pečko, Jože Pogačnik, 
dr. Andrej Rijavec, Francka 
Strmole-Hlastec in dr. France 
Zadravec; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju Petra Ogrizka za na- 
mestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kulturo. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 

Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije je na podlagi 335. člena, prvega 
odstavka 336. člena in 345. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, prve- 
ga razdelka 72. člena, prvega odstavka 
244. člena in 245. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 25. decem- 
bra 1978 sprejela 

stališča in sklepe 
ob obravnavi resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1979 

1. Skupščina SR Slovenije sprejema 
resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi 
nalogami v letu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev, ob tem pa poudarja, da 
morajo vsi nosilci planiranja na podlagi 
usmeritev in nalog, opredeljenih z reso- 
lucijo, s svojimi odločitvami prevzeti kon- 
kretno odgovornost za njihovo uresniči- 
tev in tako nadoknaditi zaostajanje na 
tistih področjih, na katerih ugotavljamo 
realne možnosti za doseganje načrtova- 
nih smotrov razvoja. Takšne odločitve 
morajo biti tudi podlaga za realno opre- 
deljevanje izhodišč za pripravo nasled- 
njega srednjeročnega družbenega plana. 

2. Zaradi zaostajanja pri uresničeva- 
nju samoupravnega planiranja, ki zahte- 
va dogovarjanje nosilcev planiranja o 
medsebojnih odgovornostih pri združe- 
vanju dela in sredstev za skupne naložbe 
z udeležbo v skupaj ustvarjenem dohod- 

ku, prihaja do pritiskov, da se v letne 
resolucije vgradi posamezne nosilce na- 
log in usmeritev, ki bi morale biti konkre- 
tizirane v samoupravnih sporazumih in 
dogovorih o temeljih planov. Skupščina 
SR Slovenije poudarja, da ob tako razšir- 
jeni vsebini letne resolucije opredeljujejo 
politiko razvoja v letu 1979 predvsem na- 
slednji poglavitni elementi: 

- uveljavljanje samoupravnega druž- 
benega planiranja kot osnova za nadalj- 
njo preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov na vseh področjih in ravneh 
družbene reprodukcije; 

- zagotavljanje stabilnejše gospodar- 
ske rasti s povečevanjem produktivnosti 
dela in uveljavljanjem drugih kvalitetnih 
dejavnikov razvoja; 

- učinkovitejše vključevanje v medna- 
rodno menjavo in krepitev konkurenčne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva 
za nastopanje na tujih trgih; 

- dograjevanje sistema ter opredelje- 
vanje osnov in meril za razporejanje či- 
stega dohodka za vse vrste porabe in 
posebej osebnih dohodkov v odvisnosti 
od realno ustvarjenega dohodka in rasti 
produktivnosti dela; 

- uresničevanje samoupravnih do- 
hodkovnih odnosov v družbeni repro- 
dukciji, zlasti z združevanjem dela in 
sredstev za skupna vlaganja z udeležbo v 
skupno ustvarjenem dohodku, z uveljav- 
ljanjem svobodne menjave dela, s spre- 
minjanjem odnosov v gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi v bankah in z vgraje- 
vanjem spodbud za povečanje dohodka 
kot materialnega temelja razvoja. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da z resolucijo dogovorjena politika 
družbenoekonomskega razvoja v nasled- 

njem letu terja odgovornost nosilcev ra- 
zvojnih nalog, saj neizpolnjevanje prev- 
zetih obveznosti pomeni kršitev samou- 
pravnih pravic delavcev, delovnih ljudi in 
občanov pri upravljanju in gospodarjenju 
s sredstvi družbene reprodukcije. Zato je 
treba ključnim vprašanjem, ki nanje opo- 
zarja Skupščina SR Slovenije v teh skle- 
pih, v vsakodnevni družbenopolitični ak- 
tivnosti nameniti posebno pozornost v 
skladu z usmeritvami, opredeljenimi v 
dokumentih družbenopolitičnih oraani- 
zacij. 

Zato Skupščina SR Slovenije opozarja, 
da je ob obravnavanju in sprejemanju 
zaključnih računov za leto 1978 ter ob 
njihovi analizi potrebno, da delavci v te- 
meljnih organizacijah na podlagi kazal- 
cev gospodarjenja, opredeljenih v zako- 
nu o združenem delu, celovito in kritično 
ocenijo rezultate gospodarjenja in mož- 
nosti za razporejanje celotnega prihodka 
v skladu z njihovimi potrebami in spreje- 
timi obveznostmi ter v primeru ugotovlje- 
nih motenj v gospodarjenju sprejmejo 
odločitve za njihovo odpravljanje. 

4. Pri pripravi osnutka republiškega 
zakona o družbenem planiranju je treba 
upoštevati opozorila v zvezi z različnim 
pojmovanjem vloge in namena vsakolet- 
nega izvedbenega planskega dokumen- 
ta. Skupščina SR Slovenije se s tem v 
zvezi zavzema, da mora letni izvedbeni 
akt vsebovati le tiste konkretne usmeritve 
in ukrepe, ki jih je treba uresničiti za 
zagotovitev načrtovanega razvoja oziro- 
ma le tiste nove naloge posameznih no- 
silcev, ki naj glede na spremenjene po- 
goje gospodarjenja zagotove izpolnitev 
skupno dogovorjenega razvoja v določe- 
nem srednjeročnem obdobju. 

2 poročevalec 



ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
Odbor za družbenoekonomske odnose 

k^ceni 'uresničevanja ekonomskih odnosov s tujino ter nekatera odprta vprašanja m 
naloge        

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
18. decembra 1978 obravnaval oceno 
uresničevanja ekonomskih odnosov s tu- 
jino ter nekatera vprašanja in naloge, ki 
jo je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V razpravi je odbor pozitivno ocenil 
gradivo, ki prikazuje problematiko na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino in 
ustrezno obravnava osnovne vzroke, ki 
zavirajo hitrejše vključevanje temeljnih 
organizacij združenega dela v mednaro- 
dno delitev. 

Sprejeti zvezni zakoni s področja eko- 
nomskih odnosov s tujino, usposobitev 
in začetek delovanja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino dajejo osnovo za vzpostavitev no- 
vega deviznega sistema ter novih od- 
nosov na področju ekonomskih odnosov 
s tujino. Glede na to, da domače investi- 
cijsko povpraševanje v prihodnjem letu 
ne bo moglo biti glavni pospeševalec go- 
spodarske rasti, se ta vloga zaupa izvozu 
kot osnovnemu razvojnemu faktorju na- 
še proizvodnje. Pri tem pa se postavlja 
vprašanje, kako bo lahko izvoz to nalogo 
izpolnil, če zvezni organi zavlačujejo z 
izdajanjem soglasij za uresničevanje viš- 
jih oblik gospodarskega sodelovanja s 
tujino, kot je npr. dolgoročna proizvod- 
nja kooperacije. Zato bi bilo treba zao- 

striti odgovornost zveznih organov, da 
pravočasno izdajajo soglasja, posebno 
še, če je vsa potrebna dokumentacija za 
sklenitev pogodb pravilno sestavljena. 

Odbor je ugotovil, da je eno ključnih 
vprašanj mc*.nosti uresničitve novega si- 
stema ekonomskih odnosov s tujino 
vzpostavitev ustreznega informacijskega 
sistema in sistema evidenc. Obstoječi si- 
stem evidenc omogoča spremljanje bla- 
govnega priliva in odliva na ravni republi- 
ke po proizvajalcih blaga in koristnikih, 
podatki na neblagovnem delu pa še ve- 
dno ne obstajajo v zadostni meri oziroma 
se del neblagovnih tokov evidentira pri 
Narodni banki Slovenije po posebnem 
ključu, del pa jih sploh ni mogoče sprem- 
ljati, ker plačila opravljajo poslovne ban- 
ke. Zato se je potrebno prizadevati, da se 
vzpostavi lasten sistem informacij in evi- 
denc, ki bo omogočil, da se zajamejo vsi 
tokovi deviznih prilivov in odlivov na rav- 
ni temeljnih organizacij združenega dela. 
Vsekakor bi morali biti devizni prihodki 
in devizni odhodki enako obravnavani 
kot dinarska vplačila in izplačila. 

Pri uvozu reprodukcijskega materiala 
je treba dosedanjo vezavo najpozneje za 
leto 1980 nadomestiti z ustreznejšim si- 
stemom s tem, da seže v prihodnjem letu 
zožijo dosedanje razlike v pravicah za 
plačevanje uvoza. Za spodbuditev proce- 
sov samoupravnega sporazumevanja kot 
bistvene vsebine novega sistema eko- 

nomskih odnosov s tujino je treba aktiv- 
cem izboljšati sedanje razmerje med 
uvozom in izvozom, pri pasivcih pa 
zmanjšati zneske in veljavna razmerja. 

Prav tako je odbor ugotovil, da je zago- 
tovljeno izobraževanje samo za delavce v 
zunanji trgovini in je opozoril na nujnost 
izobraževanja in ustreznejšega usposab- 
ljanja delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela za celotno področje 
ekonomskih odnosov s tujino, kakor tudi 
na nujnost vključevanja problemov te- 
meljnih organizacij združenega delai v 
ekonomskih odnosih s tujino v izobraže- 
vanje delavcev zunanje trgovine. 

Odbor se v celoti strinja s predlogi reši- 
tev ključnih vprašanj v letu 1979 na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino, ka- 
kor tudi s stališči Izvršnega sveta. 

Odbor je bil mnenja, da bi bilo potreb- 
no, da se zaradi pomembnosti problema- 
tike z gradivom seznanijo temeljne dele- 
gacije, ki delegirajo delegate v Zbor 
združenega dela, predvsem pa naj bi ma- 
terial proučili vsaj v tistih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki se s svojo 
proizvodnjo oziroma dejavnostjo vklju- 
čujejo v mednarodno menjavo. Zato je 
odbor sklenil, da bo nadaljeval z razpra- 
vo potem, ko bo sprejel tudi stališča te- 
meljnih organizacij združenega dela o 
tem gradivu, nakar bo poda! Zboru zdru- 
ženega dela končno poročilo. 

OCENA 

uresničevanja sistema ekonomskih odnosov s tujino 

ter nekatera odprta vprašanja in naioge    

1. Ocena uresničevanja sistema ekonomskih odnosov s 
tujino skuša opozoriti predvsem na nekatera najbolj odprta 
vprašanja uresničevanja novega deviznega sistema, ki so naj- 
bolj bistvena za zaživitev novega sistema ekonomskih od- 
nosov s tujino. Ta vprašanja so predvsem režim plačevanja v 
tujino v letu 1979, pospeševanje izvoza, problematika blagov- 
nih režimov in materialnega bilariciranja ter samoupravna 
organiziranost združenega dala v okviru Samoupravne intere- 
sne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

V oceni niso zajeta vprašanja uveljavljanja socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
zunanjetrgovinske mreže in kadrov, ki bodo predmet posebne 
informacije. Prav tako gradivo ne posega v nekatere druge 
segmente našega gospodarskega sistema (področje cen, fi- 
nanc itd.), čeprav so njihova medsebojna povezava in posre- 
dni pa tudi neposredni učinki na uveljavljanje sistema eko- 
nomskih odnosov s tujino izredno močni. 

1.1. Na področju ekonomskih odnosov s tujino močno zao- 
stajamo pri uresničevanju dogovorjenih usmeritev iz srednje- 
ročnega plana razvoja Slovenije. 

V prvih treh letih je izvoz blaga realni praktično stagniral, 
uvoz blaga pa se je realno zniževal za okoli 3,8% ob velikih 
skokih v posameznih letih. Tekoča ekonomska politika na 
področju ekonomskih odnosov s tujino ni bila usklajena z 
razvojno politiko, po kateri naj bi bil izvoz blaga in storitev 
osnovni pospeševalec rasti in kvalitete v gospodarjenju, tem- 
več je bila usmerjena predvsem v zagotavljanju zunanje likvi- 
dnosti države z omejevanjem uvoza, vse premalo pa v ukrepa- 
nje za povečanje izvoza. 

Devetmesečni rezultati zunanjetrgovinske menjave v letu 
1978 v merilu Jugoslavije in Slovenije še vedno kažejo težnje 
po stagnaciji približno na lanski ravni, čeprav prihajajo v 
zadnjih mesecih vse bolj do izraza tendence nekoliko hitrej- 
šega naraščanja izvoza v primerjavi z uvozom. Zlasti v avgustu 
in septembru so bila gibanja v tej smeri posebno izrazita v 
menjavi naše republike. Takšna gibanja pomenijo povečano 
prilagajanje nalogam resolucije ter plačilnobilančnemu polo- 
žaju republike, vendar doseženi rezultati še vedno precej 
zaostajajo za obema. 

V devetih mesecih letos je jugoslovansko gospodarstvo 
ustvarilo 5,7% povečanje izvoza blaga, uvoz blaga pa se je 
gibal na lanskem nivoju. Trgovinski deficit je bil tako za 6,3% 
nižji od lanskega.v enakem razdobju. 
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SR Slovenija je v devetih mesecih realizirala naslednje 
rezultate: 

v mio din 
- $ = 18,25 

Indeksi 
1977 1978 1978/77 

januar september jan. avg. 
102,5 
107,0 
99,9 
89,7 

BLAGOV. MENJAVA 33.717,6 34.573,8 
- Izvoz 12.486,0 13.365,4 
- Uvoz 21.231,6 21.208,4 
Saldo blagovne menjave -8.745,6 -7.843,0 
Delež pokrivanja uvoza 
z izvozom v % 58,8 63,0 v 

Na konvertibilnem področju so bili v odnosu do sprejete 
projekcije plačilnobilančnega položaja ustvarjeni naslednji 
rezultati: 

- v mio din 
- $ = 18,25 

1978 
januar -september Delež 

Izpolnjene 
Projekcija Izpolnjeno projekcije 

Izvoz blaga 11.210 10.825,0 96,6' 
Uvoz blaga 19.551 18.718,4 95,7 
Saldo blagovne menjave -8.341 -7.893,4 94,6 
Delež pokrivanja uvoza 
z izvozom v %  57,3 57,8 

Ob tem ko lahko ugotovimo, da se zunanjetrgovinski deficit 
giblje v predvidenih okvirih, je zaskrbljujoča ugotovitev, da se 
naša zunanjetrgovinska menjava v celoti giblje na nižji ravni 
od predvidenega ter da torej prihaja od zapiranja v menjavi s 
tujino. Situacija v prvih devetih mesecih letos kaže le nadalje- 
vanje trenda iz preteklih let, saj se stalno znižuje udeležba 
Jugoslavije v svetovni menjavi. Med glavnimi vzroki za tako 
stanje je verjetno treba upoštevati naslednje: 

- ekstenzivno rast našega gospodarstva v zadnjem ob- 
dobju, ki je vplivala na poslabšanje naše konkurenčne spo- 
sobnosti, tako da je izvoz naraščal v manjši meri, kot bi bilo 
potrebno, na drugi strani pa se je spodbujalo k povečanemu 
uvozu; 

- zelo počasi in na nizki ravni se uresničujejo nove zakon- 
ske rešitve na področju zunanje trgovine. Tako je cela vrsta 
instrumentov v bistvu še vedno prepis starih odlokov. Zlasti je 
neučinkovit instrumentarij spodbujanja izvoza in njegovega 
usmerjanja. Na tem sistemskem področju je opazna nesinhro- 
niziranost različnih ekonomskih politik, ki so premalo prilago- 
jene pptrebam našega vključevanja v mednarodno delitev 
dela: 

- neprilagojenost naše razvojne politike potrebam vključe- 
vanja v mednarodno delitev dela, ki se je moramo še posebej 
zavedati glede na to, da smo v predpripravah za sprejem 
novega srednjeročnega plana; 

- razen doslej navedenih vzrokov so še nekateri, ki od 
zunaj vplivajo na poslabšanje naših rezultatov na področju 
zunanjetrgovinske menjave. Kot primer lahko navedemo po- 
slabšanje v odnosih cen izdelkov, ki jih izvažamo, v primerjavi 
s cenami izdelkov, ki jih moramo uvažati. Omenjenim in 
drugim zunanjim vzrokom ne gre pripisati odločilnega po- 
mena pri omenjenih negativnih trendih na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, ampak imajo odločujoč vpliv na te 
odnose vzroki, ki jih moramo sami rešiti v okviru naše repu- 
blike in y okviru SFRJ. 

Dosedanja gibanja na področju ekonomskih odnosov s 
tujino kažejo, da verjetno nedosežene naloge srednjeročnega 
plana razvoja na tem področju ne bomo mpgli v celoti nado- 
mestiti do konca tega planskega razdobja. Zato je toliko bolj 
potrebno, da se čimprej sprejmejo vsi predloženi ukrepi, da bi 
naloge za srednjeročno obdobje izvedli v čim večji meri ter s 
tem v zvezi nevtralizirali nekatere odpore proti uveljavljanju 
novih ekonomskih odnosov s tujino. 

II. 

2.1. Po večletnih razpravah na zveznih svetih je Skupščina 
SFRJ v marcu 1977 sprejela tri zakone, ki globalnb urejajo 

sistem ekonomskih odnosov s tujino: zakon o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s tujino, zakon o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini ter zakon o prometu blaga in 
storitev s tujino. Naknadno sta bila sprejeta še zakon o vlga- 
naju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega 
dela ter zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, v končni 
fazi sprejemanja pa še zakon o Jugoslovanski banki za me- 
dnarodno ekonomsko sodelovanje. S temi zakoni je bila bi- 
stveno poudarjena vloga in prenesena odgovornost za giba- 
nje in stanje ekonomskih odnosov s tujino na združeno delo 
in republike ter samoupravno sporazumevanje med organiza- 
cijami združenega dela ter v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

2.2. Novi sistem ekonomskih odnosov s tujino se le počasi 
uresničuje. V letu 1977 je v celoti ostal v veljavi zunanjetrgo- 
vinski instrumentarij iz leta 1976, s tem da so se začele 
nekatere priprave za uveljavitev novega sistema. 

Šele v zadnjem kvartalu 1977 je Zvezni izvršni svet sprejel 
na podlagi pooblastil sprejetih zakonov različne podzakonske 
akte (deloma samostojno, deloma ob soglasju republik preko 
usklajevanja na medrepubliškem komiteju za zunanjetrgovin- 
ski in devizni sistem). Posebna težava pri sprejemanju teh 
aktov je bila, da so se kot podzakonski akti novega sistema 
predlagala besedila odlokov, ki so bila identična s starimi 
besedili. Sprejem vrste predpisov je zahteval daljše medrepu- 
bliško usklajevanje, precejšen del je sprejetih le začasno za I. 
1978 in so bolj kontinuiteta starega kot uveljavljanje novega 
sistema ekonomskih odnosov s tujino. 

2.3. Na temelju določil zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino je Skupščina SFRJ v decembru 
1977 sprejela akt o skupni devizni politiki, ki zajema: politiko 
pospeševanja in spodbujanja izvoza blaga in storitev ter dru- 
gih oblik ekonomskih odnosov s tujino; politiko uvoza; poli- 
tiko zaščite domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; poli- 
tiko deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov s tujino; poli- 
tiko usklajevanja medsebojnih razmerij republiških in pokra- 
jinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino in politiko plačilnobilančnih omejitev. 

Prav tako je Skupščina SFR Jugoslavije v decembru 1977 
sprejela projekcijo plačilne in devizne bilance Jugoslavije. V 
tej projekciji bi morale biti opredeljene tudi projekcije plačil- 
nobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin, bile 
pa so opredeljene le začasno do 31. marca 1978, s čimer je 
bilo oteženo sprejemanje nekaterih odločitev in ukrepov. 

31. marca so bile projekcije plačilnobilančnih položajev 
republik in avtonomnih pokrajin dokončno usklajene, vendar 
je zamuda povzročila, da so samoupravni sporazumi ter re- 
žimske rešitve temeljile na rešitvah iz leta 1977, ne pa na 
usklajenih projekcijah plačilnobilančnih položajev. 

2.4. Konec leta 1977 je bila ustanovljena Interesna skup- 
nost Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ki je v skladu 
z deviznim zakonom na svoji decembrski skupščini sprejela 
enotne kriterije o merilih in postopkih za dosego dogovorje- 
nega obsega uvoza blaga in storitev ter drugega odliva deviz. 
Ti kriteriji, katerih veljavnost je bila le začasna, so bili prak- 
tično identični z do tedaj veljavnim režimom uvoza in plačeva- 
nja v tujino ter so dajali ozek prostor za uveljavljanje vloge in 
odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin. 

Sredi leta 1978 so bili sprejeti novi enotni kriteriji, ki so manj 
podrobni, s tem dopuščajo republikam in avtonomnima po- 
krajinama večje možnosti specifičnega urejanja problematike 
glede na svoje potrebe ter sprejete obveznosti, istočasno pa 
tudi omogočajo spremembe starega sistema, ki temelji na 
gibanjih in odnosih tokov mednarodne menjave iz leta 1977. 

Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino ni sprejela kriterijev za zadolževanje v tujini in tudi 
nekaterih drugih aktov, ki bi jih morala sprejeti na osnovi 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, 
ampak jih je začasno sprejel Zvezeni izvršni svet. 

2.5. V skladu z 82. členom zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino je Skupščina SFR Jugoslavije s 
posebnim aktom v decembru 1977 določila, da se Skladu 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tu- 
jino za pospeševanje izvoza v letu 1978 odstopi pred vnosom 
vzvezni proračun 45,19% vplačanih carin in uvoznih davščin. 

Samoupravni sporazum o pospeševanju ekonomskih od- 
nosov s tujino, ki so ga kot začasnega sklenile republiške in 
pokrajinske skupnosti s 1. 1. 1978 z veljavnostjo do 31. 3. 
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1978, je bil instrumentarij izvoznih stimulacij iz leta 1977. Ker 
do 31. 3. besedilo novega samoupravnega sporazuma ni bilo 
pripravljeno, je bila začasnost prvega podaljšana do 30. 6. V 
tem času je bil koncipiran in 8. 8. 1978 sklenjen novi samou- 
pravni sporazum, ki temelji na starem, deloma spremenjenem 
instrumentariju oziroma povečanih stopnjah povračil, ki za- 
htevajo približno 20% več sredstev (dodatno stimuliranje do- 
mače substance, povišanje stopenj za izvoz storitev, uvedba 
dodatnih stimulacij za določene države zahodne Evrope). 

2.6. Na temelju določil zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino je bila v SR Sloveniji z republiškim 
zakonom julija 1977 ustanovljena Samoupravna interesna 
skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ter 19. 
septembra oblikovana njena telesa - delegatska skupščina ter 
izvršilni organi. Skupnost trenutno posluje v skladu s predho- 
dnimi določbami republiškega zakona in ima 25 enot, ki so 
približno oblikovane po načelu medsebojne proizvodne, pro- 
metne in dohodkovne soodvisnosti panog, katerim pripadajo 
organizacije združenega dela - članice enot. Skupnost po- 
sluje na temelju začasnega statuta, v teku pa je javna razprava 
o statutu skupnosti, ki bo moral zakonska določila o oblikova- 
nju enot dosledno uveljaviti, obenem pa omogočiti fleksibilno 
in operativno obravnavanje celotne problematike ekonom- 
skih odnosov s tujino v okviru enot in hkrati zagotoviti učinko- 
vito uveljavljanje pravic ter sprejemanje obveznosti temeljnih 
organizacij združenega dela v skladu z načeli novega sistema. 

V okviru Skupnosti Slovenije je bil na podlagi enotnih 
kriterijev, dogovorjenih v Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, že sprejet samoupravni spora- 
zum o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogo- 
vorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za 
leto 1978. V podpisovanju je samoupravni sporazum o merilih 
in postopkih ža uresničevanje kreditnih odnosov s tujino (na 
podlagi meril iz odloka Zveznega izvršnega sveta); v javni 
razpravi je osnutek samoupravnega sporazuma o planiranju 
ekonomskih odnosov s tujino do leta 1980. 

2.7. Samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in 
postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za leto 1978 je bil v SR Sloveniji 
sklenjen 25. 4. 1978, v veljavo pa je stopil s 15. 5. 1978. 

Ker so bile skupnosti ustanovljene šele v zadnji tretjini 
lanskega leta ter zaradi normalnega roka sprejemanja in pod- 
pisovanja samoupravnih sporazumov ni bilo možno uveljaviti 
sporazumov s .1. 1. 1978. Zato so v skladu z določili zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosov s tujino veljavni 
režim uvoza in plačevanja v tujino od 1.1.1978 pa do uveljavi- 
tve samoupravnega sporazuma določali odloki Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Ti odloki so bili pripravljeni 
skupno z osnutkom samoupravnega sporazuma ter zato ni 
bilo bistvenih sprememb ob prehodu na poslovanje po samo- 
upravnem sporazumu. 

Samoupravni sporazum pooblašča skupščino Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino, da s sklepi podrobneje opredeli pogoje in način 
omejitev v razpolaganju z ustvarjenimi devizami ter plačeva- 
nje v tujino. Ti sklepi so bili sprejeti hkrati z uveljavitvijo 
samoupravnega sporazuma in so naslednji: 

- sklep o plačevanju uvoza surovin, reprodukcijskega ma- 
teriala in rezervnih delov za tekoče vzdrževanje ter nekaterih 
drugih plačil v tujini v letu 1978; 

- sklep o uvozu opreme v letu 1978; 
- sklep o uvozu blaga široke potrošnje v letu 1978; 
- sklep o plačevanju obveznosti po kreditnih poslih s tu- 

jino, obveznosti v zvezi z vlaganjem sredstev v tuja podjetja in 
po pogodbah o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organi- 
zacije združenega dela v letu 1978; 

- sklep o pogojih, merilih in postopku za zadolževanje na 
konvertibilnem področju za uvoz opreme v letu 1978. 

Sklenjeni samoupravni sporazum in navedeni sklepi urejajo 
devizni režim uvoza in plačevanja v tujino v letu 1970. 

2.8. Samoupravni sporazum o merilih in postopkih za ure- 
sničevanje kreditnih odnosov s tujino v SR Sloveniji še ni 
sklenjen. Skupščina Samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino je na svoji seji 30. 6 
1978 sprejela predlog sporazuma in ga dala v podpisovanje 
organizacijam združenega dela. Pričakovati je, da bo spora- 
zum v kratkem podpisan ter da bo skupščinaSamoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 

tujino ugotovila njegovo veljavnost na prvi naslednji seji v 
oktobru. 

Do sklenitve samoupravnega sporazuma so področje kre- 
ditnih odnosov s tujino urejali odloki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki temeljijo na enotnih merilih in postop- 
kih, ki jih je sprejel Zvezni izvršni svet. S temi odloki se ureja 
celotno področje najemanja in dajanja kreditov. Pri tem od- 
loki Izvršnega sveta izhajajo iz Dogovora republik in avtono- 
mnih pokrajin o usmerjanju dopolnilnih tujih sredstev. SR 
Slovenija je razpoložljive nove finančne kredite usmerila v 
izgradnjo cest, železnic in energetskih objektov. V Dogovoru 
opredeljene možnosti blagovnih kreditov za uvoz opreme se 
tekoče razporejajo v okviru Šamoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, izhajajoč pri tem 
iz planskih usmeritev na osnovi splošnih in posebnih, še 
vedno začasnih kriterijev za uvoz opreme, ki jih je sprejela 
skupščina Skupnosti za leto 1978. 

2.9. Osnutek samoupravnega sporazuma o planiranju eko- 
nomskih odnosov s tujino do leta 1978 je rezultat samostojnih 
naporov organov in organizacij v republiki, da se čimprej 
uveljavijo načela novega sistema v planiranju, od temeljnih 
organizacij združenega dela do družbenopolitičnih skupno- 
sti. V odsotnosti iniciative ter dokumentov zveznih organov 
osnutek sporazuma izhaja iz usmeritev družbenega plana 
Slovenije za obdobje 1976-1980 in obenem poskuša vgraditi 
obveznost planiranja ekonomskih odnosov s tujino na opera- 
tivni nivo temeljnih organizacij združenega dela. Pri tem je bil 
osnovni cilj predlagateljev, da planske kategorije postanejo 
nepogrešljiv ukrep izvajanja tekoče poslovne politike, ne pa 
dodatna adminstrativna obveznost temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Ko je bil osnutek samoupravnega sporazuma že dan v javno 
razpravo, so strokovne službe Iteresne skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino poslale republiškim in pokra- 
jinskim skupnostim delovno gradivo za dogovor o skupnih 
elementih ciljev planiranja ekonomskih odnosov s tujino. V 
skladu z 12. členom zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino sicer res dogovarjanje o skupnih elemen- 
tih ciljev planiranja pomeni eno temeljnih nalog republiških in 
pokrajinskih skupnosti v okviru Interesne skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino, toda predloženo delovno 
gradivo namesto konkretnih skupnih elementov ciljev planira- 
nja ekonomskih odnosov s tujino prenaša na nekoliko spre- 
menjen način v celoti prgpisan Odlok o metodologiji,in meri- 
lih za določanje projekcijplžičilnobtlančnih pozicij in projekcij 
devjžnobilančnih pozicij republik oziroma avtonomnih pokra- 
jin v enotni projekciji..plačilne bilahce in devizne bilance 
Jugoslavije za leto..1;978 ter o metodologiji za spremljanje 
njunega uresničevanja. Na ta rlačin se dogovarjanje o skupnih 
ciljih spreminja v detajlirani metodološki okvir, ob katerem ni 
jasno, ali bo informacijski sistem, potreben za njegovo izde- 
lavo, sploh racionalen, uresničljiv in, še posebej, uporabljiv ža 
potrebe temeljnih organizacij združenega dela kot nosilcev 
temeljnih pravic in obveznosti v novem sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino. 

•III. V'";.;' 

3. Sprejeti zvezni zakoni s področja ekonomskih odnosov s 
tujino, ustanovitev ter pričetek delovanja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in 
avtonomnih pokrajin; Interesne skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino ter sklenitev oziroma sprejem našte- 
tih samoupravnih sporazumov ter drugih, aktov v njihovem 
okviru dajejo osnovo za vzpostavitev novega deviznega si- 
stema ter novih odnOsovna področju ekonomskih odhosov s 
tujino, ki naj.bi temeljili na aktivni vlogi temeljnih in drugih 
"Organizacij združenega dela ter'republik in avtonomnih po- 
krajin. Sprememba družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju zunanjetrgovinskega poslovanja je. še posebno po- 
membna za slovensko gospodarstvo, ki je zaradi svoje prede- 
lovalne usmerjenosti ieredno odyisno od uvoza surovin in 
reprodukcijskih materialov, pa tudi od uvoza opreme in te- 
hnologije. 

Poleg tega je tudi jasno, da usmerjenost proizvodnje na 
domači trg postaja orrtejevalni faktor uresničitve dogovorjene 
razvojne usmeritve, gospodarske rasti, izkoriščanja kapacitet 
ter s tem tudi večjega skupnega prihodka in dohodka organi- 
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zacij združenega dela. V tem smislu postaja večja usmerje- 
nost v izvoz naša razvojna nujnost, istočasno pa bo večji izvoz 
omogočil tudi uvoz, ki je potreben organizacijam združenega 
dela za njihovo enostavno in razširjeno reprodukcijo. 

Organizacije združenega dela, katerih uvoz je večji od 
izvoza, ne morejo več iskati rešitev preko dodeljevanja pravic 
do uvoza, ki jih daje republiška ali zvezna administracija, 
temveč predvsem v ustvarjanju večjega deviznega prihodka 
ter v neposrednem povezovanju z organizacijami združenega 
dela, ki ustvarjajo devizni dohodek. 

Glede na težo, ki jo imajo v naši republiki »pasivne« organi- 
zacije združenega dela oz. ko imamo le okrog 80 organizacij 
združenega dela, katerih devizni priliv je večji od odliva, je 
nujno, da se za zagotovitev trajne preskrbe s surovinami in 
repromateriali iz uvoza intenzivirajo napori za povečanje pro- 
daje naših izdelkov in znanja na tujih trgih. Izrazito zaosta- 
jamo z vidika neposrednega sporazumevanja in povezovanja 
organizacij združenega dela v okviru vse Jugoslavije na kon- 
kretnih projektih in programih združevanja dela in sredstev za 
skupno ustvarjanje deviznega prihodka kot uresničevanjem 
vsebine novega sistema ekonomskih odnosov s tujino. 

Obstoječi, še nedodelani devizni režim in poti za doseganje 
deviznih pravic mnogokrat povzročajo vrsto neustreznih pro- 
cesov, ki izhajajo iz ozkih, podjetniških interesov posameznih 
temeljnih organizacij združenega dela in vodijo v tako obna- 
šanje organizacij združenega dela, ki nima ničesar skupnega 
z neposrednim povezovanjem in sporazumevanjem organiza- 
cij združenega dela za skupno povečanje deviznega priliva. V 
določenih primerih je prišlo zaradi povezovanja organizacij 
združenega dela celo do izpada izvoza, zato ker je bilo zdru- 
ževanje uvoznih pravic lažje pot do dodatnih možnosti za 
uvoz kot pa povečanje izvoza. 

V odsotnosti nezadostno opredeljene funkcije izvoza v ra- 
zvoju ter v odsotnosti širše podpore izvoza v tekoči ekonom- 
ski politiki je kratkoročna logika večjega dohodka organiza- 
cije združenega dela pri zadovoljevanju potreb pregrete do- 
mače potrošnje vodila v sporazumevanje temeljnih organiza- 
cij združenega dela predvsem v smislu združevanja doseženih 
deviznih pravic v smislu 68. člena zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s tujino, ne pa v združevanje dela in 
sredstev za ustvarjanje večjega skupnega deviznega prihodka 
v smislu 67. člena zakona. 

IV. 

4. Ključna vprašanja za leto 1979 

4.1. Z ustanovitvijo in pričetkom delovanja Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino so bile dane možnosti za delovanje novega sistema 
ekonomskih odnosov s tujino ter opredeljeno mesto samo- 
upravnega sporazumevanja in dogovarjanja o vseh pomemb- 
nejših vprašanjih vključevanja v mednarodno menjavo. 

Ugotoviti je treba, da izrazito zaostajamo pri uresničevanju 
vsebine novega sistema ekonomskih odnosov s tujino z vidika 
neposrednega sporazumevanja in povezovanja organizacij 
združenega dela v okviru vse Jugoslavije na konkretnih pro- 
jektih in programih združevanja dela in sredstev za skupno 
ustvarjanje deviznega prihodka. S samoupravnimi sporazumi 
bi morale temeljne organizacije združenega dela hitreje opre- 
deljevati udeležbo vsake temeljne organizacije združenega 
dela pri ustvarjenem deviznem prihodku ter v tem okviru 
uveljaviti skupno planiranje, skupni riziko in skupno odgovor- 
nost za poslovanje s tujino vseh tistih, ki medsebojno trajno 
sodelujejo pri proizvodnji blaga in storitev za izvoz ali pri 
drugih oblikah vključevanja v mednarodno menjavo. 

Zato je potrebna tudi politična aktivnost za usmerjanje 
organizacij združenega dela, da v večji meri kot doslej zdru- 
žujejo delo in sredstva za povečanje izvoza in drugih oblik 
skupnega nastopa v okviru delovnih organizacij, sestavljenih 
organizacij združenega dela in drugih institucionaliziranih 
oblik združevanja in tudi med organizacijami združenega 
dela, ki institucionalno med seboj sicer niso povezane, ki pa 
trajno sodelujejo v medsebojni proizvodnji in dohodkovni 
soodvisnosti. Taka usmeritev naj postane tudi sestavni del 
razvojne in poslovne politike bank. 

Uresničitev teh temeljnih usmeritev mora biti tudi osnova za 
rešitev v deviznem režimu, blagovnem režimu in stimulacijah 

izvoza v letu 1979 ter podlaga za ukrepanje na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 

4.2. Sprejete projekcije plačilnobilančnih položajev repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za leto 1978 so kompromis med 
razvojnimi plani republik in avtonomnih pokrajin ter vnaprej 
opredeljenim plačilnobilančnim deficitom Jugoslavije. Pri 
tem je kot obveznost za republike in avtonomni pokrajini 
opredeljen le blagovni del plačilnobilančnega položaja, ves 
neblagovni del pa je ostal zaradi nemožnosti zagotovitve 
ustrezne informacijske baze ter evidentiranja na ravni temelj- 
nih organizacij združenega dela za leto 1978 popolnoma 
odprt. 

Sprejeti akti Samoupravne interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino, ki urejejo režim plačeva- 
nja v tujino, v glavnem ne temeljijo na projekciji plačilnobi- 
lančnega položaja republike, saj, kot je že omenjeno, izhajajo 
iz odnosov v blagovni menjavi posameznih temeljnih organi- 
zacij združenega dela iz preteklih let. Zveza s projekcijo je 
vzpostavljena le na področju uvoza opreme ter blaga široke 
potrošnje. Vzroki za to so v neustrezno vzpostavljenih eviden- 
cah pa tudi v tem, da so bili plačilnobilančni položaji republik 
in avtonomnih pokrajin za leto 1978 sprejeti šele konec marca 
1978. Nujno je zagotoviti, da se pri sprejemanju bilanc za leto 
1979 taka situacija ne bo ponovila. 

4.3. Eno ključnih vprašanj možnosti uresničitve novega 
sistema ekonomskih odnosov s tujino je vzpostavitev ustrez- 
nega informacijskega sistema in sistema evidenc. 

V letu 1978 so bile v tej smeri sprejete nekatere zadolžitve 
zveznih in republiških institucij, ki do sedaj niso dale nikakrš- 
nih rezultatov. Obstoječe evidence o gibanju blagovnih in 
neblagovnih tokov so pomanjkljive oziroma jih sploh ni. To 
onemogoča, da se Odlok o metodologiji in merilih za določa- 
nje projekcij plačilnobilančnih in deviznobilančnih položajev 
republik in avtomomnih pokrajin v enotni projekciji plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije ter o metodologiji za spremljanje 
njunega uresničevanja izvede v vseh svojih postavkah na nivo 
posamezne temeljne organizacije združenega dela. Le tako 
evidentirani celotni blagovni in neblagovni devizni priliv na 
ravni temeljnih organizacij združenega dela bo omogočal 
ustrezno obnašanje in ukrepanje, ki naj bi zagotovilo razpola- 
ganje posamezne temeljne organizacije združenega dela z 
ustvarjenim deviznim prilivom in realizacijo plačilnobilanč- 
nega položaja republike. 

Obstoječi sistem evidenc omogoča spremljanje blagovnega 
priliva in odliva na ravni republike po proizvajalcih blaga in 
koristnikih, podatki na neblagovnem delu pa še vedno ne 
obstajajo v zadostni meri. 

Del neblagovnih tokov se evidentira pri Narodni banki Slo- 
venije na podlagi različnih ključev, del pa jih sploh ni mogoče 
spremljati, ker plačila opravljajo poslovne banke. Zato se je 
potrebno poleg prizadevanj, da se informatika na ustrezen 
način uredi v federaciji, v SR Sloveniji še posebej organizirati 
in vzpostaviti lasten sistem informacij in evidenc, ki bo omo- 
gočil, da se zajemajo vsi tokovi deviznih prilivov in odlivov za 
temeljne organizacije združenega dela s sedežem v republiki. 

Vsekakor bi morali biti devizni prihodki in devizni odhodki, 
to je prilivi in vplačila, enako obravnavani kot dinarska vpla- 
čilai in izplačila. Zagotoviti je potrebno, da se po liniji odlivov 
plačil v tujino omogoči temeljnim organizacijam združenega 
dela vpogled v potrebno dokumentacijo, česar doslej ni bilo 
saj temeline organizacije združenega dela doslej niso imele 
možnosti kontrole in vpogleda v dokumente plačil v tujino. To 
je potrebno tudi zaradi določil zakona o združenem delu, po 
katerem bi vsak delavec temeljne organizacije združenega 
dela moral imeti zagotovljen vpogled v dokumente, ki se 
nanašajo na zunanjetrgovinske posle in na posle na dinar- 
skem področju. 

4.4. Celotni mehanizem je potrebno usmeriti v realizacijo 
vsebine novega sistema ekonomskih odnosov s tujino kot 
osnovno, kar želimo doseči na tem področju: neposredno 
povezovanje organizacije združnega dela, združevanja dela in 
sredstev za skupno ustvarjanje deviznega prihodka, skupen 
nastop, skupno odgovornost in kritje rizika pri nastopu v 
tujini, namenska preusmeritev proizvodnje v proizvodnjo za 
izvoz. V tem smislu je treba iskati rešitve v deviznem režimu, 
ukrepih pospeševanja izvoza, blagovnih režimih in na drugih 
področjih. 
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4.4.1. Rešitve v deviznem režimu za leto 1979 morajo izha- 
jati iz nujnosti postopne uresničitve temeljnega načela, da 
devize pripadajo tistim organizacijam združenega dela, Ki so 
pri njihovem ustvarjanju sodelovale z vzajemnim proizvo- 
dnim, finančnim ali drugim gospodarskim sodelovanjem, da 
temeljne organizacije združenega dela, ki ustvarjajo devize z 
izvozom blaga in storitev, pri proizvodnji katerih so v raznih 
oblikah trajneje sodelovale tudi druge organizacije združe- 
nega dela, obvezno sklenejo s temi organizacijami združe- 
nega dela samoupravni sporazum o njihovem deležu pri devi- 
zah v sorazmerju s tem, koliko so njihovi delavci k njim 
prispevali ter da temeljne organizacije združenega dela, ki 
sodelujejo pri ustvarjanju deviz, določijo s samoupravnim 
sporazumom med seboj delež pri ustvarjenih devizah na pod- 
lagi tega, koliko so v to vložili delavci s svojim živim in 
minulim delom. 

V tem smislu je treba zagotoviti razpolaganje z deviznimi 
sredstvi v obsegu, kot so jih temeljne in druge organizacije 
združenega dela ustvarile same, jih združile ali do njih prišle 
po samoupravnih sporazumih, ter tako postopoma opustiti 
dosedanji sistem pravic na plačevanje uvoza blaga in storitev 
in izvrševanja drugih plačil v tujino. Ta globalna usmeritev v 
letu 1979 ne bo v celoti izvedljiva. 

4.4.2. Izenačiti je potrebno blagovne in neblagovne devizne 
prilive in odlive ter na osnovi tako zajetega celotnega priliva in 
odliva deviz omogočiti združevanje deviznih pravic. 

4.4.3. Pri uvozu reprodukcijskega materiala je nujno, da se 
dosedanja vezava najpozneje za leto 1980 v celoti nadomesti z 
ustreznejšim sistemom, s tem da se že v letu 1979 bistveno 
zožijo dosedanje razlike v pravicah za plačevanje uvoza, ki so 
povzročale neupravičene razlike med pogoji gospodarjenja 
posameznih temeljnih organizacij združenega dela; vsa druga 
plačila v tujino (oprema, odplačila kreditov, potni stroški, 
kotizacije, stroški predstavništev, storitve tujih oseb itd.) je 
treba pospešeno že v letu 1979 ustrezno povezati z doseže- 
nimi deviznimi prilivi; doseženi devizni priliv iz dodatne ob- 
veznosti izvoza za uvoz opreme in blaga za široko potrošnjo 
se mora izvozniku priznati v celoti za plačevanje reprodukcij- 
skega materiala in izvrševanje drugih plačil v tujino. 

Za spodbuditev procesov samoupravnega sporazumevanja 
organizacij združenega dela po 67. in 68. členu zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino kot bi- 
stvene vsebine novega sistema ekonomskih odnosov s tujino 
je potrebno aktivcem izboljšati dosedanje razmerje med uvo- 
zom in izvozom, pri pasivcih pa zmanjšati absolutne zneske in 
veljavna razmerja. 

4.4.4. Na področju uvoza opreme je potrebno uvesti meha- 
nizem prostega plačila za del uvoza opreme brez soglasij 
komisije Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino v odvisnosti od ustvarjenega 
deviznega priliva. Soglasje oziroma dogovarjanje je potrebno 
prvenstveno usmerjati v razvojne programe, večje investicije 
in izvozno usmerjeno gospodarstvo kot tudi na zadolževanje v 
tujini, vse to na podlagi dogovorjene politike, usmeritev, krite- 
rijev in postopkov; ob tem je treba v celotni devizni sistem 
uvesti določene avtomatizme in poenostaviti postopke pri 
razpolaganju z devizami (po dogovorjenih merilih). 

V tem smislu naj bi organizacije združenega dela prosto 
uvažale opremo v višini 10% od ustvarjenega deviznega pri- 
liva, pri čemer bi se jim v ta namen porabljeni devizni priliv na 
štel v osnovo za izračun pravic iz razmerja vezave uvoza na 
izvoz. 

4.5. Uveljavljanje samoupravne vsebine novega sistema 
ekonomskih odnosov s tujino je v naslednji fazi bistveno 
odvisno tudi od dograjevanja planiranja ekonomskih odnosov 
s tujino v okviru celotnega sistema družbenega planiranja. 
Zelo nujno je, da se v letu 1979 čimprej dogovorijo skupni 
elementi ciljev planiranja ekonomskih odnosov s tujino na 
podlagi racionalne metodologije, ki bo predvsem izhajala iz 
zahteve uporabljivosti informacijskega sistema za potrebe 
temeljnih organizacij združenega dela. Pri tem je treba me- 
drepubliško dogovoriti in uskladiti minimum skupnih elemen- 
tov za usklajevanje srednjeročnih planov ekonomskih od- 
nosov s tujino. Le na ta način bo mogoče ustrezno izpeljati 
priprave za programiranje ekonomskih odnosov s tujino za 
obdobje 1981-1985. 

4.6. Samupravni sporazum o pospeševanju ekonomskih 
odnosov s tujino, ki so ga sprejele republiške in pokrajinske 

skupnosti z veljavnostjo do 31. 12. 1978, je lahko le eden od 
ukrepov pospeševanja izvoza v okviru politike in programa 
pospeševanja izvoza, ki nista dogovorjena. Osnova za spora- 
zum je bil obstoječi instrumentarij izvoznih stimulacij, h kate- 
remu so republiške in pokrajinske skupnosti na podlagi za- 
htev organizacij združenega dela dale svoje predloge spre- 
memb, izhajajoč pri tem iz svoje gospodarske strukture in 
ocene, kateri instrument prinese največ sredstev. 

Zato bi se bilo treba prvenstveno v okviru Jugoslavije dogo- 
viriti za politiko in program pospeševanja izvoza, pri čemer bi 
morali izhajati iz naslednjih osnovnih elementov: 

a) Izvoz je osnovni razvojni faktor naše proizvodnje, saj ob 
tem, ko domače tržišče postaja premajhno za predvideno 
povečanje naše gospodarske rasti, omogoča polno izkorišča- 
nje kapacitet ter velikoserijsko proizvodnjo, večjo zaposle- 
nost ter dviga produktivnost, s tem pa tudi večji skupni priho- 
dek in dohodek organizacije združenega dela. 

b) Izvoz ni nekaj izoliranega od drugega dogajanja v našem 
gospodarstvu, temveč je del celotnega proizvodnega in trž- 
nega procesa ter rezultat vseh pogojev gospodarjenja. K 
povečanju izvoza morajo prispevati vsi ukrepi tekoče eko- 
nomske politike. Izvoz mora temeljiti na planih in programih 
ter ga je treba pospeševati s politiko domačega tržišča in 
proizvodnje, investicijsko politiko in politiko poslovnih bank, 
kreditno-monetarno politiko, carinske politiko itd. V tem smi- 
slu je treba izdelati kompleksen program ukrepov na vseh 
sektorjih. Le tako bo mogoče spodbuditi zavestno usmerjanje 
in izgrajevanje proizvodnje za izvoz in preiti iz sedanje prakse, 
po kateri ponujajo v izvoz pretežno viške proizvodnje, ki je 
sicer usmerjena v prodajo doma. Samoupravni sporazum o 
pospeševanju ekonomskih odnosov, s tujino je tako le del 
politike pospeševanja izvoza in sam po sebi ne more preobr- 
niti problemov in trendov. 

c) Instrumentarij samoupravnega sporazuma mora izha- 
jati iz skupno dogovorejnih osnovnih ciljev. Posamezni ukrepi 
morajo biti utemeljeni s politiko in cilji. V tem smislu je treba v 
novem samoupravnem sporazumu obravnavati naslednje 
vrste ukrepov: 

- ukrepi, ki izenačujejo štartne pogoje nastopa našega 
gospodarstva na tujih trgih s pogoji drugih tujih ponudnikov 
na teh trgih (povračila carin, povračila drugih uvoznih dajatev, 
davčne olajšave, olajšave ali povračila v mehanizmu prispev- 
kov itd.). 

- ukrepi, ki pospešujejo povezovanje temeljnih organizacij 
združenega dela v smeri njihovega povezovanja v smislu 67. 
čl. zakona (poleg različnih internih oblik stimulacije v okviru 
delovnih organizacij ali sestavljenih organizacij združenega 
dela in povezovanja na širših osnovah, ki niso predmet tega 
samoupravnega sporazuma, še dodatne stimulacije za zdru- 
ževanje sredstev - v tem smislu ukrepi bančne politike, kre- 
ditne politike itd.). 

- ukrepi za ustrezno regionalno usmeritev izvoza (npr. po- 
sebne stimulacije za države v razvoju, tretman klirinškega in 
konvertibilnega področja, dodatne stimulacije za izvoz dr- 
žave, kjer je stopnja pokritja pod povprečjem, obmejno go- 
spodarsko sodelovanje itd.). 

- ukrepi, ki pospešujejo uresničevanje nekaterih drugih 
ciljev ekonomskih odnosov s tujino (na primer stimuliranje 
višje stopnje predelave, neto deviznih efektov itd.). 

č) Poleg instrumentov pospeševanja izvoza po samouprav- 
nem sporazumu je treba politiki izvoza prilagoditi tudi drugi 
zunanjetrgovinski instrumentarij: 

- stimulacija izvoznika v večjem razpolaganju z devizami 
- poenostavitev in bistvene korekture v blagovnih režimih 
- carinska politika 
- politika zadolževanja 
- politika tečaja dinarja ter v tem okviru tudi politika pravo- 

časnega prilagajanja tečaja dinarja z gibanjem na deviznem 
trgu kot oblikovalca osnove za instrumente. 

d) Posebno pozornost je treba v programu in politiki po- 
speševanja izvoza posvetiti tudi strokovnemu izpopolnjevanju 
kadrov, organizaciji zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini 
itd. 

4.7. V letu 1978 je v okviru Samoupravne interesne skupno- 
sti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino le deloma 
zaživelo neposredno sporazumevanje organizacij združenega 
dela in uveljavljanje njihovih neposrednih interesov in odgo- 
vornosti. Večina režimskih rešitev temelji na razdeljevanju in 
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odoboravanju deviznih pravic v odborih skupnosti namesto 
na medsebojnem sporazumevanju članov skupnosti v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino. V tem smislu enote skupnosti niso 
zaživele. Režim je narekoval potrebo, da so se rešitve v pre- 
težni meri sprejemale v odborih skupnosti, namesto da bi se 
članice skupnosti medsebojno dogovarjale in sporazumevale. 

Da bi se realizirali temeljni cilji in osnove novega sistema 
ekonomskih odnosov s tujino, je treba v letu 1979 krepiti 
samoupravno organiziranost samoupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino, sprejeti statut, predvsem pa 
uveljaviti enote skupnosti kot temeljno obliko usklajevanja in 
dogovarjanja članov pri planiranju ekonomskih odnosov s 
tujino in pri uresničevanju medsebojnih interesov v oblikova- 
nju in izvajanju deviznega režima. 

4.8. Sprejeti sistem ekonomskih odnosov s tujino prenaša 
odgovornost za plačilnobilančni položaj na republiške in po- 
krajinske samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino in s tem na temeljne organizacije združenega 
dela, ki morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti njegovo izvrše- 
vanje (v letu 1978 ta odgovornost republik in avtonomnih 
pokrajin še ni v celoti zaživela). To pomeni, da se v novem 
sistemu plačilnobilančno ravnotežje zagotavlja z mehanizmi 
deviznega režima. Poleg teh mehanizmov obstaja v ekonom- 
skih odnosih s tujino še urejanje uvoza blaga z blagovnimi 
režimi (blagovni kontingent - RK, devizni kontingent - DK, 
dovoljenje - D) in soglasji. 

Ena od bistvenih osnov novega sistema je, da se z instru- 
menti deviznega režima regulira plačevanje v tujino in s tem 
skrbi za realizacijo projekcije plačilnobilančnega položaja 
republike oziroma avtonomne pokrajine v enotni projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije, vloga blagovnih režimov, ki so v 
starem sistemu predstavljali tudi pravico do plačila v tujino, 
pa je zožena izključno na zaščito razvoja domače proizvod- 
nje. Ta temeljna usmeritev novega sistema ekonomskih od- 
nosov s tujino se v letu 1978 v bistvu ni realizirala. Kvantita- 
tivne restrikcije (režim RK in DK) po številu tarifnih postavk 
zajemajo 40% vsega uvoza, po vrednosti pa znatno več, saj se 
po podatkih Zveznega zavoda za plan na ravni federacije 
bilansira že več kot 80% vsega uvoza. 

Taka situacija na področju blagovnega režima ovira uvelja- 
vitev novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, otežuje 
prevzemanje neposredne odgovornosti temeljnih organizacij 
združenega dela, republiških in pokrajinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino in repu- 
blik in pokrajin za piačilnobilančne tokove. Organizacije zdru- 
ženega dela ponovno usmerja predvsem v pridobivanje čim- 
več uvoznih pravic po blagovnih režimih v dialogu z zveznimi 
organi in pravic do plačevanja v tujino v okviru republiških 
skupnosti, ne pa v povečanje prizadevanj za realizacijo obvez- 
nosti v okviru plačilnobilančnega položaja republik in pokra- 
jin in v povečanje izvoza. 

Poleg tega današnja situacija na področju blagovnih reži- 
mov pri nekaterih proizvodih ne zagotavlja enotnosti jugoslo- 
vanskega trga oz. jo celo ruši. Blagovni režim ni usklajen s 
politiko cen. 

V zvezi s problematiko blagovnega režima je treba oprede- 
liti tudi funkcijo ter naloge intervencijskega uvoza, proučiti 
spisek proizvodov, za katere naj se v bodoče še opravlja 
intervencijski uvoz na osnovi odločitev državnih organov v 
večji meri krepiti odgovornost organizacij združenega dela za 
stanje na tržišču ter s tega vidika poiskati tudi rešitve pri 
uvozu blaga široke potrošnje. 

4.8.1. Vzporedno s problemom blagovnega režima ter bla- 
govnih in deviznih kontingentov se vse bolj odpira vprašanje 
materialnega bilansiranja. 

Zvezni zavod za družbeno planiranje je pripravil osnutek 
Odloka o kriterijih in metodologiji za izdelavo in spremljanje 
izvajanja materialnih bilanc gospodarstva in blagovnih bilanc 
njene zunanjetrgovinske menjave, kjer so opredeljene mate- 
rialne bilance kot vzporeden sistem dogovarjanja in planira- 
nja, ki gre mimo planov razvoja in ekonomskih odnosov s 
tujino, osnovnih nosilcev planiranja - temeljnih organizacij 
združenega dela. Hkrati se želi z materialnimi bilancami natu- 
ralno določati in bilansirati celotna proizvodnja in uvoz ter 
uporabljati materialne bilance kot izhodišča za ukrepanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. Materialne bilance 
morajo izhajati iz realnih potreb temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki so opredeljene v njihovih realnih in medsebojnih 
ter s skupnimi interesi usklajenih celotnih planih razvoja. Pri 
pripravi materialnih bilanc je potrebno izhajati iz osnovnih 
načel in izhodišč sistema samoupravnega družbenega plani- 
ranja. 

Namen uporabe materialnih bilanc je potrebno opredeliti 
kot sicer nujen analitično strokoven pripomoček pri planira- 
nju. Ne more pa se z določanjem materialnih bilanc nadome- 
stiti celotnega sistema samoupravnega sporazumevanja in 
dogovarjanja, ki je predviden z novim sistemom ekonomskih 
odnosov s tujino. 

4.9. Povsem odprto je ostalo področje urejanja menjave s 
socialističnimi državami vzhodne Evrope s klirinškim nači- 
nom plačevanja. Projekcija plačilnobilančnega položaja do- 
loča vsaki republiki oziroma avtonomni pokrajini določene 
obveznosti in odgovornosti v menjavi s temi državami na 
prilivni in odlivni strani, pri čemer pa ni opredeljena niti 
politika niti kriteriji in instrumenti za urejanje te menjave, ki 
naj bi zagotovili realizacijo tega dela plačilnobilančnega polo- 
žaja republike oziroma avtonomne pokrajine in realizacijo 
blagovnih list. 

V. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je po- 

trebno, da se v republiki in v federaciji čimprej sprožijo 
ustrezne aktivnosti za hitrejšo in bolj dosledno uveljavitev 
sistema ekonomskih odnosov s tujino. Zato Izvršni svet pred- 
laga: 

- da se gradivo Ocena uresničevanja sistema ekonomskih 
odnosov s tujino ter nekatera odprta vprašanja in naloge 
skupno s prilogami, ki podrobneje opredeljujejo najpomemb- 
nejša odprta vprašanja, obravnava v enotah Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino z namenom, da se tako v najširši razpravi vseh članov 
skupnosti zgradi enoten pristop k razrešitvi temeljnih vpra- 
šanj nadaljnjega uresničevanja sistema; 

- da se gradivo obravnava v Gospodarski zbornici Slove- 
nije v okviru združenj TOZD ter dogovorijo ustrezne aktivno- 
sti, za realizacijo predloženih usmeritev; 

- da se gradivo predloži v obravnavo Skupščini SR Slove- 
nije ter sproži razprava v ustreznih odborih zborov združe- 
nega dela; 

- usmeritve iz gradiva naj služijo za vse razprave s po- 
dročja sistema ekonomskih odnosov s tujino v republiki ter 
pri pripravi aktov, ki se sprejemajo v zvezi z uresničevanjem 
deviznega režima v republiki; 

- v organih zvezne uprave ter Zveznem izvršnem svetu naj 
se sproži ustrezna razprava in s tem aktivneje pripomore k 
hitrejšemu in boljšemu uresničevanju sistema ekonomskih 
odnosov s tujino; 

- da se realizacija navedenih usmeritev podpre tudi z 
ustrezno politično akcijo družbenopolitičnih dejavnikov v re- 
publiki. 
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Predlog za izdajo 
zakona o družbenem 
varstvu otrok in 
skupnostih otroškega 
varstva 

(ESA-210) 

Predlog za izdajo 
zakona o socialnem 
skrbstvu 

(ESA-211) 

Na podlagi določb Ustave 
SR Slovenije, Zakona o zdru- 
ženem delu in osnutka Zakona 
o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela naj bi se na po- 
dročju družbenega varstva 
otrok uveljavili novi samou- 
pravni družbenoekonomski 
odnosi, s katerimi bi bilo de- 
lavcem v združenem delu in 
drugim delovnim ljudem, ki v 
skupnostih otroškega varstva 
združujejo sredstva, omogo- 
čeno odločati o teh sredstvih, 
delavcem v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področju družbe- 
nega varstva otrok, pa pravica 
da v svobodni menjavi dela 
uveljavljajo enak družbenoe- 
konomski položaj, kot delavci 
v organizacijah združenega 
dela materialne proizvodnje. 

Sedaj veljavni zakon o druž- 
benem varstvu otrok in o skup- 
nostih otroškega varstva ni us- 
klajen z novimi družbenoeko- 
nomskimi dogajanji in tako ne 
daje podlage za nadaljnji ra- 
zvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov na 
tem področju. Iz tega razloga 
je potrebno izdati nov zakon. 

Zakon o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroške- 
ga varstva naj bi vzpostavil 
podlago za skupno in enako- 
pravno odločanje delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, ki v 
skupnostih otroškega varstva 
združujejo delo in sredstva, o 
potrebah in interesih po druž- 
benem varstvu otrok ter odlo- 
čanju skupnega programa de- 
la in razvoja tega področja. 

Zakon naj bi opredelil kaj 
obsega družbeno varstvo 
otrok ter da je dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena. 
Opredeljeni bi bili uporabniki 
in izvajalci kot subjekti spora- 
zumevanja na tem področju 
ter predmet svobodne menja- 
ve dela. Kot osnova za uresni- 
čevanje svobodne menjave de- 
la na tem področju bi bilo do- 
ločeno planiranje osebnih, 
skupnih in splošnih družbenih 
potreb po vzgoji in varstvu 
otrok. Medsebojne odnose bi 
uporabniki in izvajalci urejali s 
samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov v katerih bi 
opredelili zlasti programe 
družbenega varstva otrok; vi- 
re, osnove in merila ter obseg 

sredstev za izpolnjevanje do- 
govorjenih obveznosti, stan- 
darde in normative; namen, 
način in obseg solidarnostne- 
ga združevanja in prelivanja 
sredstev za pokrivanje skupnih 
potreb in interesov na tem po- 
dročju. V zakonu bi bilo dolo- 
čeno, da uporabniki in izvajal- 
ci zagotavljajo potrebe in inte- 
rese po družbenem varstvu 
otrok z neposredno svobodno 
menjavo dela, kakor tudi s svo- 
bodno menjavo dela v krajevni 
skupnosti, v enoti skupnosti 
otroškega varstva, v občinski 
skupnosti otroškega varstva, v 
zvezah teh skupnosti za ob- 
močje več občin ali republike. 

Določena bi bila obveznost 
povezovanja skupnosti otro- 
škega varstva v skupnost so- 
cialnega varstva in opredelje- 
na vsebina, ki mora biti pred- 
hodno usklajena z ostalimi 
skupnostmi, ki se vključujejo v 
skupnost socialnega varstva. 

Z zakonom naj bi se nadalje 
določila sestava skupščine 
skupnosti otroškega varstva, 
način delegiranja delegatov v 
skupščine skupnosti, pristoj- 
nost skupščine skupnosti in 
način odločanja v njej, normi- 
rana naj bi bila obveznost 
ustanavljanja organa samo- 
upravne delavske kontrole, ka- 
kor tudi ustanovitve posebne- 
ga sodišča združenega dela za 
področje družbenega varstva 
otrok. Za opravljanje strokov-- 
nih, administrativno-tehničnih 
in finančnih opravil naj bi 
skupnosti otroškega varstva 
ustanovile strokovno službo 
praviloma skupaj z drugimi sa- 
moupravnimi interesnimi 
skupnostmi, organizacijami ali 
upravnimi organi. 

Zakon naj bi v zvezi z vzgojo 
in varstvom predšolskih otrok 
opredetil le tista izhodišča, ki 
so pomembna za izvajanje te- 
ga zakona. Vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok kot del enot- 
nega vzgojnoizobraževalnega 
sistema v SR Sloveniji bo ure- 
jal Zakon o predšolski vzgoji in 
varstvu otrok. 

Z zakonom naj bi bile opre- 
deljene denarne pomoči druži- 
nam za otroke in osnovni krite- 
riji za pridobitev pravice do teh 
pomoči ter postopek glede 
uveljavljanja pravic do teh po- 
moči. 

Uveljavitev določb Ustave 
SR Slovenije, Zakona o zdru- 
ženem delu in osnutka Zakona 
o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela narekuje potre- 
bo po uskladitvi sedaj veljav- 
nega Zakona o socialnem 
skrbstvu, ki je bil sprejet v letu 
1974, z navedenimi določbami 
in sicer tako, da bo začrtana 
pot samoupravne družbenoe- 
konomske ureditve prišla v ce- 
loti do izraza tudi na področju 
socialnega skrbstva. S tem naj 
se vsem tistim delavcem, de- 
lovnim ljudem in občanom, ki 
združujejo sredstva, zagotovi 
pravica odločati o teh sred- 
stvih, delavcem organizacij 
združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področju social- 
nega skrbstva pa zagotovi pra- 
vica, da v svobodni menjavi 
dela uveljavljajo enak družbe- 
noekonomski položaj, kot 
ostali delavci v organizacijah 
združenega dela materialne 
proizvodnje. 

Da bi bila resnično omogo- 
čena navedena pravica delav- 
cev je potrebno z novim zako- 
nom na področju socialnega 
skrbstva urediti osnove druž- 
benoekonomskih odnosov 
med udeleženci svobodne me- 
njave dela na tem področju, 
samoupravno organiziranost 
izvajalcev storitev na področju 
socialnega skrbstva, načela za 
organizacijo skupnosti social- 
nega skrbstva in urejanje med- 
sebojnih odnosov med udele- 
ženci. Zakon pa bo uredil tudi 
dejavnost socialnega skrbstva, 
rejništvo kot samostojno po- 
klicno dejavnost ter postopek 
za odločanje v zadevah social- 
nega skrbstva v zvezi z oprav- 
ljanjem nalog in opravil po 
drugih zakonih. 

Zakon o socialnem skrbstvu 
bo določil, da delavci v združe- 
nem delu, drugi delovni ljudje 
in občani za uresničevanje 
programov socialnega 
skrbstva zagotavljajo potrebna 
sredstva, katerih vire, osnove, 
merila ter obseg opredelijo s 
samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. V teh oprede- 
lijo tudi namen, način in obseg 
solidarnostnega združevanja 
in prelivanja sredstev za pokri- 
vanje skupnih potreb in intere- 
sov ter pogoje za uveljavljanje 
socialno-varstvenih pravic, ki 
se uresničujejo v skupnostih 

socialnega skrbstva. Z zako- 
nom bodo opredeljeni upravi- 
čenci do storitev na področju 
socialnega skrbstva, posamez- 
ne storitve na tem področju ter 
izvajalci storitev in njihova sa- 
moupravna organiziranost. 
Zadovoljevanje svojih potreb 
in interesov po določenih so- 
cialnoskrbstvenih storitvah si 
bodo uporabniki teh storitev 
zagotavljali s svobodno me- 
njavo dela z izvajalci na na- 
slednjih ravneh: z neposredno 
svobodno menjavo dela, s svo- 
bodno menjavo dela v krajevni 
skupnosti, v enoti skupnosti 
socialnega skrbstva v občinski 
skupnosti socialnega skrbstva 
in v Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije. 

Zakon bo predvidel obvez- 
nost povezovanja skupnosti 
socialnega skrbstva v skupno- 
sti socialnega varstva in opre- 
delil vsebino, ki mora biti pred- 
hodno usklajena z ostalimi 
skupnostmi, ki se vključujejo v 
skupnost socialnega varstva. 

Z zakonom bo določeno 
oblikovanje organov skupnosti 
socialnega skrbstva ter način 
sprejemanja samoupravnih 
odločitev in sklepov. 

Ker je dejavnost socialnega 
skrbstva posebnega družbe- 
nega pomena, bo zakon vse- 
boval nekatere določbe o stro- 
kovnih delavcih, ki delajo na 
tem področju. Z zakonom bo 
predvidena ustanovitev poseb- 
nega sodišča združenega dela 
ter dana možnost ustanovitve 
skupnega posebnega sodišča 
združenega dela za samo- 
upravne interesne skupnosti 
podobnih dejavnosti. Za 
opravljanje strokovnih, admi- 
nistrativno-tehničnih in tem 
podobnih del skupnega pome- 
na bqdo skupnosti socialnega 
skrbstva praviloma ustanovile 
skupno službo s samouprav- 
nim sporazumom, ki ga bodo 
sklenile z drugimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi, 
organizacijami ali upravnimi 
organi. Določbe o rejništvu kot 
samostojni poklicni dejavnosti 
bodo v celoti povzete iz sedaj 
veljavnega zakona. 

V zvezi s postopkom pri izvr- 
ševanju opravil določenih v 
drugih zakonih bo zakon opre- 
delil posebnosti na osnovi Za- 
kona o splošnem upravnem 
postopku. 

poročevalec 
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Predlog za izdajo 
zakona o skupnostih 
socialnega varstva 

(ESA-212) 

Uveljavitev določb Ustave 
SR Slovenije, Zakona o zdru- 
ženem delu in osnutka Zakona 
o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela na katerih bodo 
temeljili zakoni, ki urejajo po- 
samezna področja socialnega 
varstva, narekuje tudi izdajo 
novega zakona o skupnostih 
socialnega varstva. 

Z novim zakonom o skupno- 
stih socialnega varstva bo po- 
trebno jasno in dosledno izpe- 
ljati funkcijo skupnosti social- 
nega varstva kot mesta za us- 
klajevanje socialnovarstvenih 
pravic v programih samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, s kateri- 
mi želimo izboljšati življenjske 
in delovne razmere delovnih 
ljudi in občanov in pa ustavno 
pravico delovnih ljudi in obča- 
nov, da združujejo svoje inte- 
resne skupnosti v skupnost 
socialnega varstva zaradi ena- 
kopravnega soodločanja z 
zbori skupščin in družbenopo- 
litičnih skupnosti o vprašanjih 
s teh področij, ki so v pristoj- 
nosti teh skupščin. Z zakonom 
bodo določena tista vsebinska 
področja, ki zahtevajo obvez- 
no in predhodno usklajevanje 
izhodišč med posameznimi 
skupnostmi in to v vseh tistih 
primerih, ko je potrebno upo- 
števati celovitost problematike 
socialnega varstva delovnega 

človeka in občana in v prime- 
rih ko gre za hkratno uveljavi- 
tev različnih socialnih vidikov, 
ki bodo učinkoviti le tadaj, če 
izhajajo iz enotnih in usklaje- 
nih izhodišč. 

Zakon bo urejal vsebino dela 
in funkcijo skupnosti socialne- 
ga varstva, določil obveznost 
usklajevanja skupnosti social- 
nega varstva in načela za nji- 
hovo organiziranost, zagotav- 
ljanje sredstev tem skupno- 
stim s strani samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, ki tvorijo to 
skupnost in postopke za spre- 
jemanje odločitev in način us- 
klajevanja stališč. 

V postopku za sprejem za- 
kona se bo potrebno opredeliti 
in dokončno sprejeti tista 
izhodišča, ki bodo omogočila 
nadaljnje delo pri pripravi za- 
kona. Gre za to, da še vedno ni 
dokončno pojasnjena funkcija 
te skupnosti - vprašanje je, ali 
bo ta skupnost delovala kot 
skupnost skupnosti, katere 
osnovna naloga bi bila uskla- 
jevanje, aktivno oblikovanje in 
spremljanje politike na po- 
dročju socialnega varstva ozi- 
roma ali bo ta skupnost ure- 
sničevala nekatere izvirne na- 
loge, s čemer bi se pojavljala 
kot skupnost s podobnimi na- 
logami in obveznostmi, ki jih 
sedaj opravljajo skupnosti s 
področja socialnega varstva. 

Predlog za izdajo 
zakona o osnovni šoli 

(ESA-215) 

Novi zakon o osnovni šoli 
naj zagotovi možnosti in da 
nove spodbude za poglablja- 
nje in razširjanje procesov, ki 
bodo omogočali uveljavljanje 
novih družbenoekonomskih 
odnosov na področju osnov- 
nega šolstva ter nove oblike 
samoupravne organiziranosti 
v svetih šol kot skupnih orga- 
nih uporabnikov in izvajalcev. 
Pospeši naj delovno in samou1- 
pravno povezovanje osnovne 
šole z okoljem, tako da se bo 
osnovna šola razvijala kot 
odprt družbeni vzgojnoizobra- 
ževalni, kulturni in telesnokul- 
turni center v krajevni skupno- 
sti. Zakon naj pospeši razvija- 

nje in uveljavljanje celodnevne 
osnovne šole kot temeljne ob- 
like podružbljanja funkcije 
osnovne šole in izenačevanja 
razvojnih možnosti vseh otrok 
in zagotovi večji vpliv uporab- 
nikov na programiranje življe- 
nja in dela osnovne šole. Opre- 
deli naj odgovornost osnovne 
šole, da načrtnoistematično in 
sistematično razvija sposob- 
nosti in poklicne interese 
učencev in uvaja take oblike in 
metode vzgojnoizobraževalne- 
ga dela, ki bodo omogočale 
večjo uspešnost in učinkovi- 
tost osnovne šole. 

Osnovna šola bo še naprej 
zasnovana kot enotna obvezna 

osemletna splošnoizobraže- 
valna šola, kot novost pa bo 
zakon uvedel organizirano pri- 
pravo otrok na vstop v osnov- 
no šolo. V osnovni šoli se 
učenci oblikujejo v vsestran- 
sko razvite osebnosti ter pri- 
pravljajo na življenje, delo in 
samoupravljanje ter vzgajajo v 
duhu pridobitev socialistične 
revolucije, socialističnega pa- 
triotizma, bratstva, enotnosti 
in enakopravnosti narodov in 
narodnosti Jugoslavije ter soli- 
darnosti vseh delovnih ljudi. V 
skladu s temi smotri bo zakon 
opredelil naloge in organizaci- 
jo osnovne šole. 

Osnovna šola se samou- 
pravno organizira praviloma 
kot enovita delovna organiza- 
cija, iahko pa se organizira tu- 
di kot delovna organizacija s 
temeljnimi organizacijami 
združenega dela, vendar v tem 
primeru TOZD ne morejo pre- 
našati na delovno organizacijo 
odgovornosti za celovito 
vzgojnoizobraževalno dejav- 
nost, ki jo osnovna šola lahko 
uresničuje le v tesni povezano- 
sti z življenjem in delom v oko- 
lju. 

Osnovno šolo upravljajo de- 
lavci osnovne šole skupaj s 
starši učencev, o zadevah, ki 
jih bo določil ta zakon, pa ena- 
kopravno soodločajo tudi de- 
legati uporabnikov' ustanovi- 
telja in družbenopolitičnih or- 

ganizacij v skladu s samou- 
pravnim sporazumom, statu- 
tom osnovne šole in tem zako- 
nom. Skupni organ upravljanja 
osnovne šole je svet. 

Zakon bo določil postopek 
za imenovanje poslovodnega 
organa in njegove naloge kot 
pedagoškega vodje. Določil bo 
posebne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci osnovne 
šole za opravljanje vzgojnoizo- 
braževalnega dela. Uredil pa 
pripravništvo in opravljanje 
strokovnega izpita pripravni- 
kov. 

Za"kon bo smiselno povzel 
določila veljavnega zakona o 
pravicah in dolžnostih učen- 
cev, na novo pa bo v zvezi z 
obvezno pripravo otrok na 
vstop v osnovno šolo določil 
pogoje za vpis v prvi razred, 
predvidel možnost za vpis s 
šestim letom in določil posto- 
pek za ugotavljanje zrelosti 
otroka za vstop v osnovno 
šolo. 

Zakon ne bo imel finančnih 
posledic za družbenopolitične 
skupnosti, niti ne bo neposre- 
dno povečal finančnih obvez- 
nosti za zadovoljevanje potreb 
na področju osnovnega izo- 
braževanja, ker v ta namen de- 
lavci in delovni ljudje združu- 
jejo sredstva v okvirih, določe- 
nih s samoupravnimi sporazu- 
mi o temeljih planov. 

Predlog za izdajo 
zakona o varstvu in 
vzgoji predšolskih otrok 

(ESA-216) 

Zakon o predšolski vzgoji in 
varstvu otrok bo v okviru celo- 
vite družbene skrbi za otroka, 
ki jo ureja zakon o družbenem 
varstvu otrok in skupnostih 
otroškega varstva, urejal pred- 
šolsko vzgojo in varstvo otrok 
kot del vzgojnoizobraževalne- 
ga sistema v SR Sloveniji. 

Pospešil bo uveljavljanje 
družbenoekonomskih od- 
nosov in uveljavil nove oblike 
samoupravne organiziranosti 
v svetih vzgojnovarstvenih or- 
ganizacijah kot skupnih orga- 
nih uporabnikov in izvajalcev. 

S podružbljanjem predšol- 
ske vzgoje in varstva bo zakon 
zagotovil vpliv uporabnikov na 
programiranje, vsebino in or- 
ganizacijo dela v vzgojnovar- 
stvenih organizacijah in dal 
možnost, da bodo lahko dosle- 
dneje uresničevale temeljne 
družbene smotre in v večji me- 
ri kot doslej zadovoljevale po- 

trebe po predšolski vzgoji in se 
s povezovanjem različnih oblik 
vzgojnega dela za vse otroke 
postopoma razvile v centre za 
predšolsko vzgojo v krajevni 
skupnosti. 

Družbeni smoter predšolske 
vzgoje je vsestransko razvija- 
nje osebnosti predšolskega 
otroka v skladu z vrednotami 
samoupravne socialistične 
družbe. Zakon bo opredelil na- 
loge vzgojnovarstvenih orga- 
nizacij pri uresničevanju tega 
smotra in jih zavezal, da pri 
uresničevanju svojih nalog so- 
delujejo z družbenimi organi- 
zacijami, društvi, organizacija- 
mi združenega dela in krajev- 
nimi skupnostmi. Za dosledno 
uveljavitev družbenih vzgojnih 
smotrov v celovitem sistemu 
vzgoje in izobraževanja se 
družbeno organizirana pred- 
šolska vzgoja izvaja po vzgoj- 
novarstvenem načrtu, ki ga 
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sprejme strokovni svet za 
vzgojo in izobraževanje. 

Na podlagi vzgojnovarstve- 
nega načrta sprejme svet 
vzgojnovarstvene organizacije 
letni program dela, s katerim 
določi vsebino, vrsto in obseg 
dejavnosti. Uporabniki in izva- 
jalci se v svetu vzgojnovarstve- 
ne organizacije kot skupnem 
organu upravljanja dogovarja- 
jo o zagotavljanju pogojev za 
izvedbo programa. 

Zakon bo opredelil samou- 
pravno organiziranost, pogoje 
za ustanovitev in naloge vzgoj- 
novarstvenih organizacij. 

Vzgojnovarstvena organiza- 
cija uresničuje naloge pred- 
šolske vzgoje in varstva s tem, 
da organizira vzgojno delo za 
vse otroke v krajevni skupnosti 
v skladu z dogovorjenim pro- 
gramom, v dogovoru z osnov- 
no šolo organizira pripravo 
otrok na vstop v osnovno šolo, 
za otroke, ki so vključeni v vsa- 
kodnevno varstvo, pa tudi var- 
stvo, nego in prehrano. 

V načelih za organizacijo 
vzgojnovarstvenega dela bo 
zakon upošteval psihofizično 
razvitost otroka, spodbujal 
njegovo aktivnost, odkrivanje 
ustvarjalnih sposobnosti, ra- 
zvijanje delovnih navad in 
omogočal postopnost, načrt- 
nost in sistematičnost razvija- 
nja otrokove osebnosti in nje- 
gov zdrav telesni razvoj. 

Predvidel bo minimalne pe- 
dagoške in zdravstvene nor- 
mative. ki so nujni za zavaro- 

vanje kvalitete vzgojnega dela, 
zdravja in varnosti otrok. 

Zakon bo določil, da vzgoj- 
novarstveno organizacijo 
upravljajo delavci te organiza- 
cije skupaj s starši otrok, v za- 
devah posebnega družbenega 
pomena pa enakopravno 
soodločajo delegati zainteresi- 
ranih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, de- 
legati ustanovitelja, delegati 
občinske skupščine, družbe- 
nopolitičnih organizaicj, kra- 
jevnih skupnosti in drugih 
zainteresiranih organizacij in 
skupnosti. 

Organ upravljanja vzgojno- 
varstvene organizacije je svet. 

Z zakonom bo določen po- 
stopek za imenovanje indivi- 
dualnega poslovodnega orga- 
na in opredeljene njegove na- 
loge kot pedagoškega vodje. 
Predpisani bodo tudi posebni 
pogoji za delavce, ki opravljajo 
vzgojno delo in urejeno pri- 
pravništvo ter opravljanje stro- 
kovnega izpita. 

Zakon ne prinaša novih ob- 
veznosti za proračun družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Delavr 
ci in drugi delovni ljudje, starši 
otrok in drugi občani v skup- 
nostih otroškega varstva in 
enotah teh skupnosti in nepo- 
sredno v vzgojnovarstvenih or- 
ganizacijah načrtujejo obseg, 
vsebino in organizacijo vzgoj- 
novarstvene dejavnosti ter se 
na tej podlagi dogovarjajo o 
združevanju sredstev v ta na- 
men. 

Predlog odloka o 
dodelitvi posojil in 
dotacij iz sredstev 
rezerve SR Slovenije 

(ESA-213) 

S predlaganim odlokom se v 
skladu z določili 39. člena za- 
kona o financiranju splošnih 
družbenih potreb v DPS (Ura- 
dni list SRS, št. 39/74 in 4/78) 
zagotavlja 11 slovenskim obči- 
nam, ki so jih prizadele ele- 
mentarne nesreče posojilo 
oziroma dotacijo iz sredstev 
rezerve SR Slovenije. 

V mesecih juniju in juliju 
1978 so SR Slovenijo zajela 
obsežna neurja s katastrofalno 
točo. Prizadetih je bila večina 
občin v republiki v njenem 
skrajnem zahodnem, osred- 
njem in še zlasti v severovzho- 
dnem predelu. Dne 18. 7.1978 
je vihar s katastrofalno točo 
prizadel najpomembnejše 
kmetijsko območje v Sloveniji 
in sicer občine Gornja Radgo- 
na, Murska Sobota in Lendava 

ter je na obsežnih predelih teh 
občin tik pred žetvijo v celoti 
uničil rastlinsko proizvodnjo. 

Na prizadetih območjih so 
organizirali prijavo škode po 
toči zaradi odpisa davka iz 
osebnega dohodka od kmetij- 
ske dejavnosti. Glede na to, 
bodo imele navedene občine 
občuten izpad prihodkov v 
svojih proračunih predvsem iz 
naslova davka iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti 
in tudi nižjo realizacijo drugih 
prihodkov zaradi zmanjšanja 
kupne moči prebivalstva, zlasti 
tistega, ki se preživlja iz kme- 
tijstva. 

Zato Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da se 
prizadetim občinam dodeli iz 
sredstev rezerve SR Slovenije 
dotacija brez obveznosti vra- 

čanja v skupni višini 
5,000.000,00 din, za nadome- 
stilo izpada izvirnih prihodkov, 
ki je nastal kot posledica zako- 
nitih davčnih olajšav zavezan- 
cem iz področja kmetijstva, za- 
radi škode povzročene v neur- 
jih meseca junija in julija 1978. 

Dne 13. julija ter v noči 18. in 
19. julija 1978 je nekatere obči- 
ne Severovzhodne Slovenije 
prizadelo hudo neurje s točo, 
ki je v nekaterih predelih po- 
polnoma uničilo poljske pri- 
delke, vinograde, sadne nasa- 
de ter travnike in s tem še po- 
slabšalo ekonomski položaj ti- 
stih območij SR Slovenije, ki 
se štejejo za manj razvita in 
kjer se prebivalstvo pretežno 
ukvarja s kmetijstvom. Da bi se 
ublažila velika materialna ško- 
da v kmetijstvu na teh področ- 
jih, je bilo potrebno ponovno 
posejati uničena polja, istoča- 
sno pa oskrbeti dovolj krme za 
prehrano živine v zimskem ča- 
su. Za nabavo semen in umet- 
nih gnojil za ponovno setev, 
zaščitnih sredstev za škroplje- 
nje sadnega drevja ter za re- 
gresiranje krmil, so potrebna 
ogromna sredstva, ki pa jih 
prizadete občine same ne mo- 
rejo zagotoviti zaradi slabe go- 
spodarske razvitosti. 

Omenjeno neurje je prizade- 
lo na območju Severovzhodne 
Slovenije občine Maribor, 
Murska Sobota, Lenart, Ptuj, 
Ormož, Gornja Radgona, po- 
leg tega pa so znatno škodo 
utrpele tudi občine Kranj, No- 
va Gorica, Ilirska Bistrica in 
Ljubljana Moste-Polje. Občine 
Severovzhodne Slovenije, ra- 
zen Maribora so opredeljene 
kot manj razvita obmejna ob- 
močja, kjer se iz dneva v dan 
manjša število aktivnega pre- 
bivalstva zaradi majhnega šte- 
vila delovnih mest, istočasno 
pa so ravno ta področja z druž- 
benim planom razvoja SR Slo- 
venije opredeljena kot območ- 
ja, v katera je potrebno inten- 
zivneje vlagati in pospeševati 
njihov razvoj. Škoda, ki jo je 
povzročilo neurje v občini Ma- 
ribor ter v predelih severov- 
zhodne Slovenije je tako veli- 
ka, da ne bodo zadostovali le 
ukrepi posameznih občin, am- 
pak je potrebna širša družbena 
akcija in angažiranje sredstev 
republiškega proračuna, saj bi 
le tako lahko pravočasno reali- 
zirali zastavljene naloge v zve- 
zi z jesensko setvijo in nabavo 
zadostne količine semen in 
mineralnih gnojil ter krmil za 
živino med zimskim časom. 

Na podlagi navedenega 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predlaga, da se iz sred- 
stev rezerve SR Slovenije za 
leto 1978 dodeli: 

1. Občinam Murska Sobota, 
Maribor, Lendava, Lenart, 
Ptuj, Ormož, Gornja Radgona, 
Ilirska Bistrica, Kranj ter Ljub- 
ljana Moste-Polje dotacijo v 
skupni višini 11,050.365 din 
brez obveznosti vračanja za 
regresiranje semen in mineral- 
nih gnojil, krmil, zaščitnih 
sredstev za škropljenje sadne- 
ga drevja in prizadetih vino- 
gradov ter krompirišč za sana- 
cijo nastale škode v kmetij- 
stvu, ki jo je povzročilo neurje 
s točo v teh občinah. 

2. Skupščini občine Mari- 
bor brezobrestno posojilo v vi- 
šini 10,0 mio din. Posojilo se 
daje za dobo 10 let, s tem, da 
bi se posojilo pričelo vračati 1. 
januarja 1980, zadnja anuiteta 
pa zapade v plačilo 31. 12. 
1989. S sredstvi tega posojila 
bo občina Maribor sanirala na- 
stalo škodo v kmetijstvu, ki jo 
je povzročilo neurje v juliju le- 
tošnjega leta, poleg tega pa bo 
lahko nemoteno nadaljevala z 
izvajanjem srednjeročnega 
plana v letih 1979 in 1980 na 
področju kmetijstva, ker kme- 
tijski proizvajalci ne bodo spo- 
sobni iz ostanka dohodka za- 
gotoviti lastne udeležbe, na- 
ložbe na območjih, ki jih je pri- 
zadelo neurje, pa ne bodo da- 
jale načrtovane proizvodnje na 
področju sadjarstva, vinogra- 
dništva in živinoreje. 

Povezava Malečnika z Mari- 
borom po levem bregu reke 
Drave je zaradi izjemnih narav- 
nih okoliščin ogrožena zaradi 
stalnega rušenja Melskega hri- 
ba. V zadnjem desetletju so bili 
zabeleženi vse večji podori 
zemlje in kamenja, ki niso 
ogrožali samo ceste kot objek- 
ta, temveč tudi varnost ljudi in 
prometa. Gre za vitalno pove- 
zavo naselja Malečnik z Mari- 
borom, neurejenost ceste za- 
držuje razvoj naselja Malečni- 
ka in njegovega zaledja. 

Po temeljitem proučevanju 
nakazanih in predloženih reši- 
tev zanesljive sanacije, te cest- 
ne povezave, je revizijska ko- 
misija Izvršnega sveta skupšči- 
ne občine Maribor izbrala kot 
najprimernejšo varianto, pre- 
mostitev Drave z mostom in se 
tako izogniti nevarnemu ob- 
močju. Premostitev Drave pri 
»Svili« zagotavlja dokončno 
varno prometno povezavo Ma- 
lečnika z vsemi predeli Mari- 
bora in kvalitetno vključitev v 
sedanje in v bodoče prometno 
omrežje Maribora. Cesta pod 
Meljskim hribom je edina 
odvoznica iz Maribora proti 
Slovenskim Goricam in je po- 
membna tudi v akciiah terito- 
rialne obrambe v obrambnem 
pogledu zato je štab SR Slove- 
nije za civilno zaščito na osno- 
vi ogleda dejanskega stanja 
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dal aktivno priporočilo za odo- 
britev posojila občini. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga za razreši- 
tev sanacije ceste Maribor- 

-Malečnik, da se dodeli skup- 
ščini občine Maribor posojilo 
iz sredstev rezerve SR Sloveni- 
je v višini 12.000,00 din. 

Predlog odloka o 
statističnih 
raziskovanjih SR 
Slovenije v letu 1979 

(ESA-194) 

Po programu statističnih ra- 
ziskovanj, ki imajo pomen za 
vso državo, se zberejo z razi- 
skovanji tudi podatki za SR 
Slovenijo. Predlog programa 
za leto 1979 predvideva števil- 
ne spremembe in dopolnitve, 
ki so potrebne zlasti zaradi 
spremljanja izvajanja ustavnih 
določil na področju združene- 
ga dela in za sestavo in sprem- 
ljanje družbenih planov. Zara- 
di posebnih potreb, ki jih ima 
SR Slovenija, pa je potrebno 
nekatera raziskovanja še do- 
polniti s posameznimi vpraša- 
nji oziroma opraviti samostoj- 
na statistična raziskovanja, ki 
imajo pomen samo za repu- 
bliko. 

V načrtu, ki je priloga odlo- 
ku, so podrobno navedena po- 
samezna raziskovanja. Pri vsa- 

kem je označeno, ali gre za 
dopolnitev statističnega razi- 
skovanja, ki je pomembno za 
vso državo, ali pa gre za razi- 
skovanje, pomembno za repu- 
bliko. 

Za dopolnitve je pravna 
osnova, s katero se določijo 
obveze dajalcev podatkov in 
statistične službe. Po zakonu o 
statističnih raziskovanjih, ki 
imajo pomen za vso državo, 
določi zvezni Izvršni svet pro- 
gram raziskovanj, ki jih predlo-, 
ži zvezni skupščini v sprejetje. 
Po enakem postopku naj bi se 
tudi v SR Sloveniji sprejpl od- 
lok o načrtu dopolnitev stati- 
stičnih raziskovanj iz progra- 
ma statističnih raziskovanj, ki 
imajo pomen ža Socialistično 
republiko Slovenijo v letu 
1979. 

Osnutek zakona o 
skladih skupnih rezerv 

(ESA-90) 

Z zakonom o sredstvih re- 
zerv (Uradni list SFRJ, št. 
62/77) je predpisan način obli- 
kovanja, uporabe in upravlja- 
nja s sredstvi rezerv v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela, hkrati pa so uvedena na- 
čela združevanja sredstev re- 
zerv za območje družbenopo- 
litičnih skupnosti, ki jih je po- 
trebno podrobneje razdelati v 

republiških predpisih. Sred- 
stva rezerv, ki jih delavci v te- 
meljni organizaciji oblikujejo 
iz čistega dohodka, se lahko 
poleg sanacije izgub uporab- 
ljajo tudi za tekočo likvidnost 
in za druge namene v poslova- 
nju, določene z zveznim zako- 
nom, zato je bilo potrebno pri 
pripravi predloga za izdajo za- 
kona o skladih skupnih rezerv 

upoštevati načelo, da pred- 
stavlja sistem združevanja 
sredstev rezerv na ravni druž- 
benopolitičnih skupnosti 
predvsem dopolnjujoč način 
zagotavljanja sredstev, ki bodo 
omogočala nemoteno izvaja- 
nje sanacijskih postopkov v 
primerih, ko je bil ugotovljen 
širši družbeni interes za sana- 
cijo temeljnih organizacij z iz- 
gubo v poslovanju in hkrati 
nujnost, da med viri sredstev 
za sanacijo nastopajo tudi 
združena sredstva rezerv. 
Predlagana temeljna načela, 
na katerih bodo urejeni odnosi 
pri združevanju, uporabi in 
upravljanju sredstev rezerv, so 
bila usmerjena predvsem k 
takšnim rešitvam, ki bodo 
omogočala letno usklajevanje 
potreb po združevanju sred- 
stev v okviru sanacijskih po- 
stopkov z drugimi viri sredstev 
za pokrivanje izgub. Iz teh ra- 
zlogov je predlagana tudi ure- 
ditev, ki omejuje namene upo- 
rabe združenih sredstev rezerv 
le na sanacijske kredite za po- 
krivanje nekritih izgub, za na- 
domeščanje izdatkov za prek- 
valifikacijo delavcev, za izpla- 
čilo Osebnih dohodkov v za- 
jamčeni višini - vse v skladu s 
predlaganimi ukrepi v prever- 
jenem sanacijskem programu, 
za začasno izplačilo akontacij 
osebnih dohodkov, za investi- 
cije v osnovna in obratna sred- 
stva pa le izjemoma in pod po- 
gojem, da se s takšnimi vlaga- 
nji odpravljajo vzroki izgub v 
skladu s sprejetim sanacijskim 
programom. Proces zagotav- 
ljanja sredstev za te namene 
naj bi odražal širšo družbeno 
solidarnost delavcev v prime- 
rih, ko nastopijo pri določenih 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela motnje v poslova- 
nju, medtem ko naj bi sredstva 
za druge namene, določene z 
zakonom o sredstvih rezerv, 
zagotavljali z združevanjem 
sredstev v okviru delovnih in 
sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela ter samoupravnih 
interesnih skupnosti kot odraz 
ožjih interesov delavcev, ki so 
organizacijsko, dohodkovno 
ali poslovno povezani. 

V razpravah o predlogu za 
izdajo zakona je prevladovalo 
stališče, da je potrebno naj- 
manjši obseg združevanja 
sredstev rezerv v sklade na 
ravni družbenopolitičnih skup- 
nosti opredeliti za srednjeroč- 
no razdobje, medtem ko bi v 
primerih nastopanja potreb po 
večjem obsegu združevanja 
sredstev rezerv v posameznem 
letu s finančnimi načrti določili 
višje stopnje za obračun ob- 
veznosti po postopkih in na 
način, kakor je bilo to izvede- 
no ob sprejemanju stopenj za 
srednjeročno obdobje. V 
osnutku zakona je zato predla- 
gana rešitev, po kateri se s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju sredstev rezerv v 
sklade določi minimalna stop- 
nja za obračun obveznosti 
združevanja, letni finančni 
načrt pa obsega predvsem 
predlog o obsegu uporabe 
združenih sredstev za posa- 
mezne namene, določene z za- 
konom. V kolikor je v posa- 
meznem letu ugotovljeno, da 
predvideni obseg združevanja 
sredstev rezerv ne zadošča za 
pokrivanje izgub po zaključnih 
računih in za druge namene, 
določene z zakonom, se lahko 
s finančnim načrtom sprejme 
tudi višja stopnja za izračun 
obveznosti združevanja sred- 
stev rezerv v tem letu. 

Zakon o skladih skupnih re- 
zerv naj bi bil prehodnega zna- 
čaja in bi s postopoma čim 
manjšim združevanjem sred- 
stev rezerv na ravni družbeno- 
političnih skupnosti pospeše- 
val združevanje sredstev re- 
zerv v okviru delovnih ali se- 
stavljenih organizacij združe- 
nega dela. S sanacijskimi kre- 
diti iz združenih sredstev re- 
zerv na ravni družbenopolitič- 
nih skupnosti naj bi v tem pre- 
hodnem obdobju predvsem 
zagotovili dokončno pokriva- 
nje nekritih izgub v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la, kjer so nastale motnje v po- 
slovanju in s tem omogočili 
prevzemnikom sanacije zdru- 
ževanje sredstev za izvedbo 
preverjenega sanacijskega 
programa. 

MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 

ekonomsko politiko k nekaterim temeljnim vprašanjem 

iz osnutka zakona o skladih skupnih rezerv 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 5 seji dne 17. novembra 1978 obravnavat nekatera 
temeljna vprašanja, ki se postavljajo ob obravnavi o osnutku 

zakona o skladih skupnih rezerv. 
Člani Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 

sko politiko so dobili od Republiškega sekretariata za finance 
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v zvezi s tem naslednja gradiva osnutek zakona o skladih 
skupnih rezerv (z dne 10. 11. 1978) z obrazložitvijo in doku- 
mentacijo, pregled nekaterih temeljnih vprašanj, ki se postav- 
ljajo ob razpravi o osnutku zakona o skladih skupnih rezerv, 
informacijo o razpravi o predlogu za izdajo zakona o skladih 
skupnih rezerv s tezami za osnutek zakona, primerjalni pre- 
gled določo zakona o združevanju sredstev rezerv v skladih 
skupnih rezerv za območje družbenopolitičnih skupnosti v 
drugih socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih 
pokrajinah, način izračuna stopenj za obračun obveznosti 
združevanja v sklade skupnih rezerv, ki so predlagane v 
osnutku zakona o skladih skupnih rezerv in predpostavke, ki 
so bile pri tem upoštevane. 

Na podlagi navedenega gradiva je Republiški svet za go- 
spodarski razvoj in ekonomsko politiko po razpravi sprejel 
naslednja mnenja in predloge: 

Uvodoma so člani sveta ugotovili, da je Republiški sekreta- 
riat za finance pripravil obsežno in kvalitetno gradivo o vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na sklade skupnih rezerv. Pri tem 
so bili predlagatelji gradiva dolžni, da upoštevajo določila 
zveznega zakona o sredstvih rezerv (Ur. list SFRJ štev. 62/77), 
ki je po mnenju sveta napravil le delen odmik v smeri odcepi- 
tve do tedaj veljavnega sistema rezervnih skladov družbeno- 
političnih skupnosti v smeri rezervnih skladov združenega 
dela. Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko meni, da je to usmeritev na oblikovanje rezervnih 
skladov združenega dela na določenem območju potrebno v 
republiškem zakonu vgraditi v večji meri, kot je to v predlože- 
nem osnutku zakona. Ravno tako mora biti v osnutku zakona 
popolnoma razvidna logika, da se temeljne organizacije zdru- 
ženega dela upravljalskim pravicam glede sredstev združenih 
v sklade skupnih rezerv nikakor ne odrekajo ter ne poobla- 
ščajo druge subjekte, da z njimi razpolagajo, ampak zadržu- 
jejo svoj vpliv na upravljanje z njimi. V dejanski vsakodnevni 
praksi dela skladov skupnih rezerv bo tak vpliv temeljnih 
organizacij združenega dela težko uresničiti v vsakem pri- 
meru, zato je potreben restriktiven pristop pri oblikovanju 
tega sistema rezerv. 

Spodbujati pa je potrebno združevanje sredstev za te na- 
mene med organizacijsko in poslovno povezanimi temeljnimi 
organizacijami združenega dela. To bi moral biti osnovni 
sistem skupnih rezerv v združenem delu. 

Še posebej pa je potrebno z zakonskimi določbami o uprav- 
ljanju omogočiti, da se odločanje o uporabi združenih sred- 
stev rezerv čimbolj približa delavcem v temeljnih organizaci- 
jah ki so sredstva združili ter da se odpravi še preveč ohra- 
njena proračunska in podjetniška miselnost pri uporabi zdru- 
ženih sredstev v sanacijskih postopkih. . . . 

K posameznim temeljnim vprašanjem, ki se pojavljajo ob 
razpravi o osnutku zakona o skladih skupnih rezerv, pa je svet 
sprejel še naslednja mnenja in predloge 

1. Sestavni deli finančnega načrta In način 
njegovega sprejemanja 

Svet je menil da so izhodišča v zvezi s planiranjem sredstev 
skupnih rezerv pravilna, vendar pa je predloženi pristop še 
vedno preveč proračunski. Finančni načrt v nobenem primeru 
ne sme biti oblikovan le kot seznam potreb, saj taka rešitev 
omogoča ekspanzijo potrebnih sredstev. Izraženo je bilo 
mnenje, da moramo s planiranjem potreb težiti k tem, da vse 
subjekte dezinteresiramo da bi sploh ne prihajalo do izgub, ki 
bi jih morali sanirati iz sredstev skupnih rezerv. Prvenstveno 
naj bi se uporabljala sredstva organizacij združenega dela m 
sestavljenih organizacij združenega dela. 

Iz predloženega načina sestavljanja enotnega finančnega 
načrta vseh skladov združenih sredstev rezerv (občinskih in 
republiškega) se lahko dobi vtis, da je obstoj občinskih skla- 
dov le formalnega pomena - dominantna vloga se dejansko 
daje republiškemu skladu, čeprav je predvideno soglasje ob- 
činskih skladov pri izdelavi predloga enotnega finančnega 
načrta vseh skladov. Zaradi kratkih in skoraj neizvedljivih 
rokov ki so vsako leto predvideni za izdelavo in pri dogovarja- 
nju o predlogu finančnega načrta s katerim se bo določal tudi 
obseg sredstev, bo prav gotovo prihajalo do pritiskov na 

republiški sklad in do predimenzioniranja zahtevkov za upo- 
rabo sredstev združenih sredstev rezerv za posamezne ob- 
čine. ... ... 

Zaradi tega bi bilo potrebno najti bolj ustrezno rešitev kot je 
to vsakoletni finančni načrt, kije sprejet po kratkem postopku 
za planiranje obsega združenih sredstev rezerv in stopenj za 
obračun obveznosti združevanja dela sredstev rezerv temelj- 
nih organizacij združenega dela v sklade. Svet meni da je ta 
rešitev v finančnem načrtu kot samoupravnem sporazumu o 
obsegu sredstev in stopnjah za srednjeročno obdobje. S tem 
bi odpadla potreba po vsakoletnem hitrem in težko izvedlji- 
vem vsklajevanju predloga finančnega načrta skladov in nje- 
govem sprejemanju v temeljnih organizacijah združenega _ 
dela. Vsaj orientacijski finančni načrti minimalnih potreb skla-. 
dov za vsako leto bi bili tako že sprejeti v samoupravnem 
sporazumu Za srednjeročno obdobje in s tem tudi stopnja za 
obračun obveznosti združevanje dela sredstev rezerv temelj- , 
nih organizacij združenega dela v sklade. Po potrebi bi s.e v ■. 
teku srednjeročnega obdobja sprejemali aneksi k omenjenim 
samoupravnim sporazumom seveda po enakem postopku kat 
bi to veljalo za petletni samoupravni Sporazum. Vsakoletne . 
finančne dokumente skladov bi potem sprejemale skupščine 
skladov po obravnavi zaključnih računov. Če bi ocenili, da na 
podlagi petletnega sporazuma ne bo možno izvesti neogibnih 
nalog, bi skupščina predložila aneks. V tem primeru dopolni- 
tev sporazumov ne bi bilo treba izvesti v taki časovni stiski, saj 
bi bila minimalna sredstva že zagotovljena z obveznostjo 
Sprejeto s samoupravnimi sporazumi za srednjeročno ob- 
dobje. Letni finančni dokument bi imel značaj letnega plana 
in bi ga torej lahko sprejela .skupščina sklada, petlethi fi- 
nančni načrt pa značaj samoupravnega sporazuma o temeljih 
srednjeročnega plana. S tem bi se ti akti povezali z dokumenti 
iz zakona o planiranju. 

Taka rešitev je še toliko bolj ustrezna saj je znano, da se 
problemi v zveži s sanacijami nekaterih temeljnih organizacij 
združenega dela vlečejo iz leta v leto in se ob vsakoletnem 
zaključnem računu le začasno sanirajo. 

S predloženim samoupravnim sporazumom za srednje- 
ročno obdobje bi se določil vsaj minimum sredstev potrebnih 
za stalno funkcioniranje skladov pri čemer bi bili lahko na 
podlagi pooblastil, ki bi jih skupščine skladov dobile od zdru- 
ženega dela s samoupravnimi sporazumi izvedeni različni 
postopki (skupščine, Izvršilni odbori in druga telesa) za upo- 
rabo združenih sredstev rezerv v odvisnosti od namena upo- 
rabe. Pri tem pa svet meni, da je potrebno obseg združenih 
sredstev, kakor tudi stopnje, določiti posebej za vsak občinski 
sklad in za republiški sklad posebej s tem, da se sporazumi 
pred delavci sočasno obravnavajo, tako, da ne predstavlja vse 
skupaj le en sam dokument, kot je to predloženo v osnutku 
zakona. . .. 

Svet dalje meni, da je sporna izpeljava, da se z v osnutku 
zakona predloženim enotnim finančnim načrtom predvideva 
prelivanje združenih sredstev rezerv med občinskimi skladi, ki 
imajo manj potreb in eventuelno več združenih sredstev in 
skladi, ki imajo več potreb in eventuelno manj združenih 
sredstev rezerv. Jaka rešitev bi prav gotovo dodatno prispe- 
vala k sporom med večjimi uporabniki sredstev skupnih re- 
zerv. Vloga republiškega sklada bi morala biti postavljena 
tako, da ta sklad predstavlja le enega - sicer pomembnega 
dejavnika pri dogovarjanju o saniranju izgub temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in da je pred njim potrebno angažirati 
vse ostale vire. Občinski skladi pa bi se morali o prelivanju 
sami dogovoriti. Republiški sklad naj ne bi imel vloge posre- 
dnika v tem dogovarjanju. 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko predlaga, da se upošteva pri dokončnem oblikovanju 
zakona o skladih skupnih rezerv njegov predlog naveden v tej 
točki tj, da se ustrezno vključi v osnovni predlog k 6. do 9. 
členu zakona (in ne v varianto) priprava in sprejem predlogov 
samoupravnih sporazumov o obsegu sredstev in stopnjah za 
občinske in republiški sklad skupnih rezerv za srednjeročno 
obdobje. , ... 

S tem v zvezi se je svet strinjal z mnenjem, da točnih 
postavk glede saniranja izgub ne moremo predvideti že z 
omenjenim srednjeročnim samoupravnim sporazumom o ob- 
segu sredstev skladov skupnih rezerv, vendar to hkrati ne 
pomeni, da bi se bilo potrebno odreči omenjenemu samo- 

, v upravnemu sporazumu. Z njim bi upoštevaje stanje in upo- 
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rabo sredstev skupnih rezerv v preteklem petletnem planskem 
obdobju, ob določeni valorizaciji zagotovili vsaj minimum 
potrebnih sredstev, ki bi jih nato lahko korigirali z aneksi. 

2. Osnova za obračun obveznosti za 
združevanje sredstev rezerv 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko seje strinjal z osnovnim predlogom navedenim v 5. členu 
osnutka tj., da se obračun obveznosti združevanja izvrši od 
osnove, ki jo predstavlja del čistega dohodka, namenjen za 
sklade temeljne organizacije 

3. Vloga in pomen občinskih skladov skupnih 
rezerv 

Svoje mnenje in predloge glede občinskih skladov skupnih 
rezerv je Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko sprejel že pri obravnavi 1 točke, ki se nanaša na 
finančne načrte. 

4. Možnost uporabe združenih sredste v rezerv 
za investicije v osnovna in obratna sredstva 

Republiški svet meni, da naj se variantni predlog k 16 členu 
osnutka zakona vključi v zakonsko besedilo. Pri izjemni upo- 
rabi združenih sredstev rezerv tudi za investicije pa je treba 
dodati še novo alineo v kateri naj bi se predvidela obveznost, 
da prevzemniki sanacij preverijo utemeljenost predlaaanih 
ukrepov. 

Svet meni, da bi na ta način še v večji meri zagotovili fes 
izjemno odobravanje sredstev za te namene in tako tudi 
onemogočili, da se v praksi investicija vključi v pojem preven- 
tivna sanacija. 

Glede na nekatere sedanje primere neogibnega saniranja 
organizacij združenega dela surovinskega kompleksa, je svet 
menil, da ne kaže širiti zakonskih kriterijev za uporabo zdru- 
ženih sredstev rezerv za te namene. Kolikor se bo kljub temu 
sprejela ta odločitev, da se skladi skupnih rezerv vključijo v 
reševanje teh problemov, naj se ta vprašanja rešijo v preho- 
dnih doiočbah zakona. 

5. Način upra vijanja z združenimi sredstvi 
rezerv 

člani Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko so mnenja da bi se skupščine skladov morale bolj 
aktivno vključevati v upravljanje in razpolaganje z združenimi 
sredstvi rezerv in pri tem uporabljati take načine dela, da 
zlasti glede pomembnejših zahtevkov za uporabo sredstev 
rezerv za sanacijske kredite—odočitve o tem niso vezane le na 
izvršne odbore skladov (kot je to predvideno v 23. členu). 
Predloženo je, da se predlogi za pomembnejše sanacijske 
posege dajo v verifikacijo v temeljne organizacije združenega 
dela šele potem naj bi se sprejela odločitev v organih uprav- 
ljanja skladov. Podobno naj bi se v določilih o delu organov 
upravljanja skladov predvideli še nekateri drugi postopki 
glede upravljanja in razpolaganja z združenimi sredstvi re- 
zerv. 

Glede delovnih skupnosti skladov, ki bi opravljale splošna 
administrativna dela za sklade pa je svet menil, da ne kaže na 
novo ustanavljati posebnih strokovnih služb, kot bi se to 

lahko razbralo iz besedila osnutka zakona (25 člen), ampak 
naj bo jasno razvidno da se bodo ta dela poverila (kot je 
ustaljena praksa) pristojnemu organu družbenopolitične 
skupnosti na območju katere je sklad ustanovljen oziroma 
specializirani organizaciji če je že doslej opravljala ta opra- 
vila. 

V nadaljevanju razprave je Republiški svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko sprejel še naslednja mnenja in 
predloge. 

Svet predlaga da bi Pravni svet SR Slovenije proučil do 
kakšne mere je možno razčleniti določbo zveznega zakona o 
sredstvih rezerv, ki je (v 5 členu) omejil sistem združevanja 
sredstev rezerv temeljnih organizacij v skladu skupnih rezerv 
delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega 
dela. Republiški svet je predlagal, da bi se proučila možnost 
združevanja sredstev rezerv v različnih dohodkovnih in sploh 
poslovnih povezavah brez omejevanja po organizacijskem 
principu le na delovno in sestavljeno organizacijo. 

S tem v zvezi je svet menil, da naj bi Republiški sekretariat 
za finance poskusil najti še druge instrumente s katerimi bi 
vzpodbudil takšno združevanje sredstev rezerv. Pospeševanje 
teh oblik uporabe združenih sredstev je v enem primeru že 
uveljavljeno v določilih 5 člena kjer je predvideno da se 
obveznost za združevanje zmanjša za del sredstev rezerv ki je 
namenjena za kritje izgub drugih temeljnih organizacij. 

K 4. členu 

Z zveznim zakonom je v drugem odstavku 16. člena predvi- 
deno da bo republiški zakon uredil način upravljanja in razpo- 
laganja z rezervami združenimi v sklad skupnih rezerv. V prvi 
alinei drugega odstavka 4 člena osnutka republiškega zakona 
Pf>!

ePredvideno da bo to vprašanje urejeno s samoupravnim 
° zdruzevanju sredstev rezerv v sklade in torei ta določba zveznega zakona ni realizirana v osnutku republi- 

škega zakona. 

K S. členu 

V točki 3/11. Informacije o razpravi o predlogu za izdaio 
zakona (stran 10) je postavljeno vprašanje. Gospodarske 

sr**Ttl6 Si°venije' kl se nanaša na prioriteto pri združevanju 
uZl?nn t£ w sveta™enii°' da « to vprašanje moralo biti urejeno tako, da v nobenem primeru ne bi smelo dajati priori- 
teto pri združevanju sredstev rezerv v skladom družbenopoli- 
tičnih skupnosti ampak bi se morala dati prioriteta pri združe- 
vanju sredstev rezerv dohodkovnim povezavam v okviru de- 
ovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela 

in drugim oblikam v okviru katerih bi se predvsem moralo 

združenega dela?16 ^ ^ teme,'nimi organizacijami 

K 6. členu 

Izraženo je bilo mnenje, da je treba v tem ali posebnem 
členu dati določeno usmeritev za prakso kdaj naj se uporab- 
ljajo sredstva iz občinskih, kdaj iz republiškega sklada. Po- 
trebno bi bilo da se navede vsaj nekaj tipičnih primerov za 
občinske m posebej za republiški sklad, če se ne bi uspelo 
izoblikovati načelnih kriterijev za to. 

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
ti ko je sklenil da bo s temi mnenji in predlogi seznanil Skup- 
ščino SR Slovenije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 6. 12.1978 

Zaposlovanje v Sloveniji akuten 
problem? 

Konferenca delegacij Pivo- venije je postavila naslednje 
varne Union za Zbor združe- delegatsko vprašanje: 
nega dela skupščine SR Slo- Iz poročila o izvajanju skle- 

pov in priporočil za reševanje 
problematike na področju za- 
poslovanja v Sloveniji je ra- 
zvidno, da je zaposlovanje 
oziroma pomanjkanje delov- 
nih mest veliko in kot dobese- 
dno piše akuten problem. Za- 
to delegati konference spra- 
šujejo, kaj je bilo dosedaj na- 
rejenega, da bi se odpravilo 

honorarno delo, predvsem pa 
tisto, ki ga upravljajo že upo- 
kojene osebe. Znano je na- 
mreč, da je veliko delovnih 
mest, ki jih zasedajo upoko- 
jenci in s tem onemogočajo 
zaposlitev mlajšim, oziroma 
tistim, ki so brez dela in vpra- 
šujejo zakaj se z zakonom ne 
prepove zaposlitev upokojen- 
cev. 
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Na vprašanje je odgovoril An- 
drej Grahor, član Izvršnega 
sveta Skupščine Slovenije in 
repuliški sekretar za delo. 

V tem času poteka o osnut- 
ku dveh zakonov, ki naj bi v 
bistvu uredila, da je delavec - 
ali delavec ali upokojenec - 
razprava, oziroma, da se upo- 
kojenec lahko reaktivira in 
spet postane delavec, da pa 
nihče ne more biti eno in 
drugo. 

Iz zakonskih rešitev izhaja, 
da ni namen prepoved dela, 
pač pa da naj delavec dela do- 
kler želi, ne more pa imeti 
dvojnega statusa. O tem je bila 
dana obširna obrazložitev 
pred začetkom obravnave za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju in 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o delovnih 
razmerjih. 

Drugi del vprašanja. Iz istega 
poročila republiške skupščine 
je razbrati, da se priporoča 
izobraževanje ob delu, kar je 
tudi prav, toda le v primeru, ko 
je to izobraževanje vezano za 
delovno mesto, ki ga delavec 
že opravlja in ne prekvalifika- 
cijo v administracijo. Vprašu- 
jemo se ali ni bojazni, da bo v 
doglednem času vse preveč ti- 
stih, ki so se z izobraževanjem 
ob delu prekvalificirali v ura- 
dnike. 

Izobraževanje za delo in ob 
delu je ena izmed istočnic za 
reformo vzgoje in izobraževa- 
nja. Koristno in optimalno za 
družbo in posameznika je, da 
se delavec izobražuje, tudi z 
izobraževanjem ob delu, v 

skladu s svojimi sposobnostmi 
in željami, a vendarle tudi v 
skladu s potrebami združene- 
ga dela. To pa ne smemo ra- 
zumeti dobesedno kot potrebe 
delovnega mesta - če ga že 
tako poimenujemo. Potrebe 
združenega dela so sedanje in 
načrtovane kadrovske potrebe 
organizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Prav je, da tako usmeritev sti- 
mulirajo delavci v vseh temelj- 
nih samoupravnih sredinah in 
vsi drugi dejavniki v naši druž- 
bi. Izvršni svet pripravlja zako- 
ne s tega področja, ki bodo, v 
kratkem predloženi v obravna- 
vo skupščini. Ker so tendence 
za prehajanje iz proizvodnje v 
administrativno delo, zlasti 
tam, kjer delitev po delu ni v 
celoti zaživela, še posebno 
tam, kjer težkih pogojev dela 
ne upoštevamo dovolj v delitvi 
osebnih dohodkov, je potreb- 
no opozoriti s tem v zvezi tudi 
na uvod in referat tovariša Mi- 
ke Špiljaka na kongresu Zveze 
sindikatov Jugoslavije in raz- 
pravo na tem kongresu, ki 
usmerja aktivnost sindikatov 
tudi na ta del delitve po delu. 
Vsekakor pa administrativno 
omejevanje usposabljanja ne 
bi bilo na mestu in ni moč ni- 
komur prepovedati, da svoje 
delovne sposobnosti razvija 
maksimalno in to v tisto smer, 
v katero želi, zelo težko bi bilo 
namreč nekomu, ki je začel 
svojo pot kot kvalificiran dela- 
vec, prepovedati, da doseže 
najvišjo stopnjo izobrazbe. Za- 
to Izvršni svet v tej zvezi tudi 
ne bo izdajal nikakršnih pred- 
pisov. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 12.1978 

Kako uskladiti razmerja med cenami 
koruze, živine in mesa? 

Skupina delegatov Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije za gospodarsko 
področje 16. okoliša - Maribor 
je v zvezi s problematiko na 
področju proizvodnje in oskr- 
be z mesom, postavila na- 
slednje vprašanje: Kaj bo sto- 
ril Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v zvezi s prizadeva- 
nji, da se uskladijo razmerja 
med cenami koruze, živine in 
mesa? , . 
Na vprašanje je odgovoril Šte- 
fan Korošec, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik komiteja za trži' 
šče in cene. 

Način ter osnove in merila za 
oblikovanje cen nekaterih po- 
membnejših kmetijskih proiz- 
vodov, med katere spada tudi 

koruza in klavna živina, so do- 
ločeni v dogovoru o osnovah 
družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju od leta 
1976 do leta 1980. 

Proizvajalčeve prodajne in 
zaščitne cene se določajo na 
osnovi kriterijev iz tega dogo- 
vora in pravilnika o kriterijih in 
metodologiji, ki se uporablja v 
družbeni kontroli cen kmetij- 
skih proizvodov po dogovoru 
o agroindustrijskem komplek- 
su. Proizvajalčeve cene določa 
Zvezni izvršni svet, po predho- 
dnem medrepubliškem uskla- 
jevanju, in sicer do 1. oktobra 
tekočega leta za naslednje le- 
to. Na osnovi proizvajalčevih 
cen pa republike in avtonomni 
pokrajini določajo drobnopro- 

dajne cene kmetijskih proiz- 
vodov s tem, da morajo s po- 
sebnim dogovorom določiti 
tudi kompenzacije, če določijo 
drobnoprodajne cene, ki so 
nižje od ravni proizvajalčevih 
prodajnih cen. 

Pri določanju cen živine se 
izhaja iz razmerja med temi ce- 
nami in cenami rastlinske pro- 
izvodnje. Pri sedanjem določa- 
nju cen živine in končno tudi 
mesa je bila upoštevana kot 
izhodiščna cena koruze 2,30 
dinarjev za kilogram, na podla- 
gi tega pa je bila sporazumno 
dogovorjena cena za govedo 
25,36 dinarjev za kilogram ter 
za prašiče 22,72 dinarjev za ki- 
logram. 

Te cene so služile kot osno- 
va za določanje sedaj veljavnih 
maloprodajnih cen svežega 
mesa. Vendar pa je dejanska 
cena koruze, kot je tudi v vpra- 
šanju skupine delegatov po- 
stavljeno, višja od cene, ki je 
bila upoštevana kot izhodišče 
za določanje odnosov med ce- 
nami teh kmetijskih proiz- 
vodov. Cena koruze se namreč 
oblikuje predvsem po tržnih 
razmerah, medtem ko so cene 
živine in mesa zadržane na do- 
govorjeni ravni. Na novosadski 
blagovni borzi je koruza sicer 
že dosegla ceno 4,55 dinarjev 
za kilogram, vendar je treba 
povedati, da se po tej ceni pro- 
daja le manjši del koruze. 

SR Slovenija je kupovala do- 
mačo koruzo po cenah od 3,5 
do 4,5 dinarjev za kilogram. 
Očitno paritete med cenami 
koruze in cenami živine, od- 
nosno drobnoprodajnimi ce- 
nami svežega mesa, niso 
adekvatne in odstopajo od 
izhodiščnih proporcev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v prizadevanju, da 
se uskladijo razmerja med ce- 
nami koruze, živine in mesa, 
doslej sprejel že naslednje 
ukrepe: 

Decembra letos je bilo uvo- 
ženih 22.500 ton koruze po ce- 
ni od 2,6 do 2,7 dinarjev za 
kilogram. V začetku prihodnje- 
ga leta se predvideva dodaten 
uvoz 74.000 ton koruze po ceni 
od 3,2 do 3,3 dinarjev po kilo- 
gram. V SFR Jugoslaviji pa 
predvidevamo, da bo skupno 
uvoženo približno milijon ton 
koruze. 

Izvršni svet se tudi zavzema 
za to, da se razmerja med ce- 
nami rastlinske proizvodnje in 
cenami živinorejske proizvod- 
nje izboljšajo, zato se v okviru 
medrepubliškega komiteja za 
področje trga in cen zavzema 
za višje cene mlade pitane go- 
vedi ter prašičev v letu 1979. 
Pri svojem predlogu Izvršni 
svvet izhaja predvsem iz višjih 
tržnih cen koruze, za katero se 
predvideva, da se bo v prihod- 
njem letu v poprečju gibala 
okoli 3,6 dinarjev za kilogram 
ter temu ustrezno predlaga ce- 
no pitane govedi v višini 29 
dinarjev - to je proizvajalčeva 
prodajna cena za kilogram - 
ter ceno pitanih prašičev v viši- 
ni 24 dinarjev za kilogram. Ker 
se cene mesa v drobnoprodaji 
določajo na osnovi cen živine, 
se bodo v prihodnjem letu te- 
mu ustrezno povečale tudi 
drobnoprodajne cene svežega 
mesa. 

Izvršni svet meni, da bo za 
rešitev te problematike potreb- 
no v prihodnjem letu sprejeti 
še dodatne ukrepe - na primer 
premije ter kompenzacije, - ki 
jih pa zaenkrat Izvršni svet še 
dokončno pripravlja. Sprejeti 
proračun danes in predvideni 
ukrepi v okviru živilskopre- 
hrambene skupnosti so za- 
dostna materialna podlaga za 
realizacijo nujnih urepov na 
tem področju. Ukrepi so 
usmerjeni v tri smeri. Prvič, že- 
limo, da se zagotovi zadostna 
količina koruze na področju 
Slovenije in sicer iz intervent- 
nega uvoza in na osnovi re- 
zerv, ki smo jih oblikovali; dru- 
gič, zavzemamo se za korekci- 
jo proizvajalčevih prodajnih 
cen živine tako, da bi se parite- 
ta med koruzo in proizvajalče- 
vo ceno živine spremenila. De- 
jansko tukaj kasnimo. Za leto 
1979 teh novih cen proizvajal- 
cev še nismo sprejeli, čeprav 
bi po dogovoru o razvoju 
agroindustrijskega kompleksa 
to morali storiti že do 30. okto- 
bra. Tretji ukrep pa naj bi bil v 
tem, da bi zagotovili subvenci- 
je, na osnovi sredstev, ki so 
predvidena v proračunu. Na- 
knadno pa bo tu sprejeto, ali 
gremo v proizvodnjo ali po- 
trošnjo. Računamo, da bodo v 
mesecu januarju ali pa v začet- 
ku februarja predvideni ukrepi 
na področju cen sprejeti. 

Kakšni ukrepi za zagotovitev nujno 
potrebnih količin premoga? 

Skupina delegatov za pro- 
svetnokulturno področje 7. 
okoliša - Maribor, je postavila 
v zvezi s položajem na tržišču 
s premogom naslednje vpra- 

šanje: Kakšne ukrepe predvi- 
deva Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije za zagotovitev 
nujno potrebnih količin pre- 
moga? 

poročevalec 
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Na vprašanje je odgovoril 
Drago Petrovič, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko. 

Že sredi meseca novembra 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlagal premogov- 
nikom na področju republike, 
da prouče vse možnosti za 
obratovanje ob dela prostih 
dnevih z namenom, da se po- 
veča proizvodnja premoga za 
močno povečane potrebe 
elektrogospodarstva in široke 
potrošnje. Vsi premogovniki 
so se predlogu odzvali in od 
začetka meseca decembra 
obratujejo tudi ob sobotah, 
deloma pa tudi ob nedeljah. To 
bo trajalo predvidoma do kon- 
ca meseca februarja prihod- 
njega leta. 

Prek Združenja premogovni- 
kov Jugoslavije smo se zani- 
mali za možnosti dobav dodat- 
nih količin premoga iz Kosova, 
vendar smo prejeli telefonsko 
obvestilo, da dobave niso 
možne. Republiški komite za 
energetiko je posredoval pri 
Titovih rudnikih premoga v Tu- 
zli glede povečanja dobav pre- 
moga Sloveniji. S teleksom z 
dne 22. decembra so nas ob- 
vestili, da bodo podvzeli vse 
ukrepe, da bodo kupcem iz 
Slovenije dobavili pogodbene 
količine za mesec december. 
Po podatkih za 11 mesecev je 
od pogodbenih količin v višini 

133.500 ton dobavljenih 
133.800 ton. Zaradi obvestila o 
pomanjkanju vagonov v repu- 
bliki Bosni in Hercegovini, je 
naš Izvršni svet posredoval pri 
Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana, da da na razpolago 
večje število vagonov za od- 
premo premoga iz SR Bosne 
in Hercegovine za potrebe na- 
še republike. 

Konec meseca novembra je 
bilo izdano dovoljenje za uvoz 
60.000 ton briketov iz Nemške 
demokratične republike, od te- 
ga 30.000 ton za potrebe širo- 
ke potrošnje v naši republiki. 
Do danes je uvoženo okoli 300 
ton, do konca decembra bi 
moralo priti iz uvoza skupaj 
2500 ton. Razlika bo uvožena v 
začetku prihodnjega leta. 

Izvršni svet bo posredoval 
pri zveznih organih za podalj- 
šanje uvoznega dovoljenja. 

V začetku prihodnjega leta 
bosta Izvršni svet in Poslovna 
skupnost za premogovništvo 
dala pobudo za pripravo dol- 
goročnega sporazuma o doba- 
vah premoga iz SR Bosne in 
Hercegovine in SR Srbije za 
potrebe industrije in široke po- 
rabe v Sloveniji bo pogoju, da 
bodo zagotovljene ustrezne 
deponije, posebno pri distri- 
bucijskih podjetjih. Pod temi 
pogoji se lahko v drugem letu 
izognemo pomanjkanju pre- 
moga v pozni jeseni in zimi. 

ZBOR OBČIN - 25. 12. 1978  

Kako uskladiti razmerja med cenami 
koruze, živine in mesa? 

Podobno vprašanje kot v 
Zboru združenega dela o pri- 
zadevanjih za usklajena ra- 
zmerja med cenami koruze, ži- 
vine in mesa je v Zboru občin 
postavila skupina delegatov za 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije občine Maribor. Na 

vprašanje je prav tako odgovo- 
ril Štefan Korošec, član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Komiteja 
za tržišče in cene in ga objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 25 12 
1978 " 

Še o normativih za gradnjo domov za 
učence in študente 

1. Zakaj nI enotna delovna 
skupina oblikovala normati- 
vov za gradnjo domov učen- 
cem In študentom, tako da 
Imamo sedaj normative za 
učence In enotne kriterije za 
študente. Prav tako me zani- 
ma, zakaj so bili sprejeti v ra- 
zličnih letih. 

2. Na podlagi katerega 
družbeno verificiranega pro- 
storskega programa so se Iz- 
delali kriteriji za gradnjo štu- 
dentskih domov. Želim vedeti, 
kdo so vsi zainteresirani, ki jih 
navaja v odgovoru, kdaj so 
verificirali prostorski pro- 
gram? 

3. Zanima me, če je Skup- 
ščina izobraževalne skupno- 
sti Slovenije sprejela Idejni 
projekt Stavbarja Maribor, kot 
merodajen za enotne kriterije, 
zakaj in kdaj? 

4. Kateri družbeni razlogi 
utemeljujejo, da pri gradnji 
študentskih domov ni potreb- 
no graditi spremljajočih ob- 
jektov, kot so obrat kuhinje, 
pralnica, upravni prostori, ki 
niso zajeti z enotnimi kriteriji. 
Zato se seestavlja vprašanje, 
kdo bo to dodatno financiral 
in tudi planiral. 

5. V zvezi s točko ad 1/a v 
odgovoru Izobraževalne 
skupnosti Slovenije se spra- 
šujem, kaj še spada zraven, 
ker je stavek končan z itd., to 
lahko pomeni veliko ali pa nič. 

Na vprašanja je odgovoril 
Ivan Bitenc, tajnik Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, 

ad 1., 2. in 3. 
Da bi preprečili neorganizi- 

rano in neracionalno izgradnjo 
je Izobraževalna skupnost Slo- 
venije že 24. 1. 1973, na podla- 
gi predhodne ocene potrebne- 
ga prostorskega in investicij- 
skega obsega, naročila podjet- 
ju »Stavbar-Maribor« izdelavo 
TIPSKEGA PROJEKTA DIJA- 
ŠKIH DOMOV. 

Za to je dalo pobudo Zdru- 
ženje visokošolskih zavodov - 
Maribor, ki je 28. 8. 1972 po- 
sredovalo javnosti podatke v 
zvezi z graditvijo študentskega 
stolpiča v Mariboru in dveh 
študentskih stolpičev v Ljub- 
ljani. Pri tem je bila ob istoča- 
sni izgradnji izkazana cena na 
ležišče v Ljubljani za celih 92% 
višja od dosežene cene v mari- 
borskem stolpiču, katerega je 
gradilo podjetje »Stavbar-Ma- 
ribor«. 

Združenje visokošolskih za- 
vodov — Maribor je s svojim 
dopisom št. 012-1766/72- 
KJ/MJ z dne 22.12.1972 pred- 
lagala Izobraževalni skupnosti 
Slovenije, da začeto študijo 
tipskega projekta za dijaške 
domove razširi za IZDELAVO 
TIPSKEGA PROJEKTA Z ME- 
RILI IN STANDARDI ZA ŠTU- 
DENTSKE DOMOVE in obe- 
nem predlagala štiri svoje 
predstavnike kot sodelavce pri 
tem delu. 

Pred naročilom za izdelavo 
projektne dokumentacije je bi- 
lo treba, enako kot za dijaške 
domove, predhodno določiti 
vsaj okvirni predvidevani ob- 
seg potrebnih površin in inve- 
sticij in to za stanovanjsko 
enoto študentskega doma, ki 
naj bo neodvisna od različnih 
mikrolokacijskih pogojev. 

Junija 1974 je bila Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije pred- 
ložena »Idejna projektna reši- 
tev študentskega doma«, ki jo 

je v sodelovanju s strokovno 
službo izobraževalne skupno- 
sti Slovenije in predstavniki 
Zveze visokošolskih zavodov - 
Maribor, izdelal »Stavbar-Ma- 
ribor«. Funkcionalna značil- 
nost tega predloga je bila obli- 
kovanje etažnih skupnosti po 
36 študentov, razdeljenih na 4 
zaključene bivalne enote po 9 
študentov v 3 enoposteljnih in 
3 dvoposteljnih sobah. Vsaka 
bivalna enota ima lastne sani- 
tarije in svoj dnevni prostor s 
pokrito teraso, ki se neposre- 
dno navezuje na skupni dnevni 
prostor etažne skupnosti. V 
sklopu dnevnega prostora je 
še čajna kuhinja in prostor za 
vzdrževanje osebne garde- 
robe. 

Pritličje pa je namenjeno 
skupnim potrebam stanoval- 
cev stolpiča. Na podlagi take- 
ga predloga je potem Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije 5. 
8. 1974 naročila podjetju 
»Stavbar-Maribor« izdelavo 
TIPSKEGA PROJEKTA STA- 
NOVANJSKE ENOTE ŠTU- 
DENTSKIH DOMOV. 

Izobraževalna skupnost Slo- 
venije se je odločila za financi- 
ranje obeh tipskih projektov z 
namenom, da bi jih smiselno 
uporabili vsi investitorji. Tako 
bi prihranili na času ter poeno- 
tili in racionalizirali gradnjo 
objektov iz programa gradnje 
domov za učence in študente v 
SR Sloveniji v obdobju 
1976-1980. 

Zato je morala biti sestavni 
del tipskega projekta tudi po- 
nudba izvajalca za gradnjo ob- 
jektov po projektu in to s fik- 
snimi cenami »na ključ«. Le 
tako so bile planirane investi- 
cije za realizacijo programa 
gradnje domov lahko realno 
ovrednotene. 

Teh predvidevanj sicer 'po- 
tem v praksi (iz objektivnih, 
večkrat pa tudi subjektivnih ra- 
zlogov) ni bilo mogoče realizi- 
rati. Upoštevajoč specifične 
mikrolokacijske pogoje so na- 
mreč investitorji, za vsakega 
od 17 dijaških domov iz pro- 
grama, pripravili lastno pro- 
jektno dokumentacijo, ki pa je 
morala biti v celoti skladna z 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN 
OPREMO DOMOV ZA UČEN- 
CE SREDNJIH ŠOL V SR SLO- 
VENIJI, katere je sprejela 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 17. 3. 
1975. 

Za študente je bila s progra- 
mom predvidena gradnja 6 
STANOVANJSKIH STOLPIČEV 
na 2 lokacijah (po trije stolpiči 
v Mariboru in Ljubljani). 

Tipski projekt stanovanjske 
enote je izdelan za konkretno 
lokacijo v Mariboru, vendar ta- 
ko, da bi ga mogli brez vsakih 
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težav takoj porabiti tudi na ka- 
terikoli drugi lokaciji. Po tem 
projektu, ki ga je financirala 
Izobraževalna skupnost Slove- 
nije, sprejela pa Zveza viso- 
košolskih zavodov - Maribor 
kot investitor, se mariborski 
študentski stolpiči tudi gra- 
dijo. 

Drugi investitor, Studentski 
domovi - Ljubljana, se s funk- 
cionalno zasnovo tipskega 
projekta ni strinjal in je za svo- 
je potrebe naročil izdelavo 
novega projekta. 

Ne glede na različno pojmo- 
vanje funkcionalnih potreb, pa 
je moral investitor zadostiti mi- 

nimalnim higiensko-tehničnim 
pogojem v okviru maksimalno 
dopustnih investicij v smislu 
predloženih mu ENOTNIH KRI- 
TERIJEV, katerim je služil kot 
izhodišče tipski projekt. 

Po novem projektu grajen 
študentski dom v Ljubljani bo 
od študentskega doma v Mari- 
boru po funkcionalni plati si- 
cer bistveno različen, vendar 
od njega, kar zadeva minimal- 
ni prostorski standard in cene 
po ležišču, ne bo bistveno od- 
stopal. 

Ad 4. 
Že iz našega odgovora v Po- 

ročevalcu Skupščine SR Slo- 

venije z dne 15.11.1978 (ad II- 
c) je jasno, da sama stanovanj- 
ska enota seveda ne pokriva še 
vseh ostalih potreb študentov. 
Jasno je pa tudi, da so lahko te 
potrebe od primera do primera 
zelo različne in da terja vsak za 
sebe skrbno proučitev kom- 
pleksne problematike, ki v bo- 
doče ne bi smela študentske 
populacije obravnavati ločeno, 
pač pa kot integralni del prebi- 
valstva krajevnih skupnosti. V 
tem smislu naj bi se, kot vsi 
ostali zainteresirani, tudi štu- 
dentski domovi vključevali kot 
tvorni dejavnik pri razčiščeva- 
nju problematike in sprejema- 
nju ustreznih sklepov v zvezi s 

planiranjem ter sofinancira- 
njem izgradnje potrebnih 
skupnih objektov. 

Ad 5. 
V normativih za graditev in 

opremo domov za učence 
srednjih šol v SR Sloveniji zav- 
zema naštevanje in obravnava 
prostorov, na katere se nanaša 
naš odgovor v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije z dne 
15. 12. 1978 (ad I. a), polnih 7 
strani (od 10. do 17. strani). Pa 
tudi s tem še niso izčrpane vse 
možne različne variantne reši- 
tve, ki jih lahko investitor v ok- 
viru limitiranih investicij, skla- 
dno s specifičnimi lokalnimi 
potrebami, poljubno oblikuje. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Trdni temelji za dinamično rast 

družbenega proizvoda 

• Končno besedilo Resolucije za leto 1979 vsebuje več novih rešitev, ki so plod 
intenzivnega dela pri usklajevanju stališč republik in pokrajin 
• Resolucija predvideva vrsto ukrepov za celovitejše in doslednejše uresničevanje 
politike ekonomske stabilizacije in za krepitev materialnega položaja združenega 
dela 
• Za leto 1979 je predvideno, da bo realna rast družbenega proizvoda celotnega 
gospodarstva znašala okoli 6 odstotkov, industrije blizu 7 odstotkov in kmetijstva 5 
odstotkov 
• Postopno se bo zmanjševal uvoz surovin in drugih reprodukcijskih materialov 
• Za preprečevanje vzrokov, ki povzročajo zaostajanje razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosova, bodo sprejeti posebni ukrepi 

Po izredno intenzivnem delu 
pri usklajevanju stališč o pri- 
pombah in predlogih skupščin 
republik in pokrajin k Osnutku 
resolucije o uresničevanju 
Družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1976. do 1980. 
leta v letu 1979 (AS 66) v delovn 
nih telesnih Zbora republik in 
pokrajin, je Zbor, na zasedanju 
26. decembra 1978, sprejel 
končno besedilo Resolucije o 
družbenoekonomskem razvo- 
ju v letošnjem letu. Za ta doku- 
ment so dale soglasje za gla- 
sovanje svojim delegatom vse 
skupščine republik in pokrajin. 

V dosedanjih številkah naše- 
ga glasila smo prikazali vse fa- 
ze dela pri dograjevanju tega 
pomembnega dokumenta. 
Povzeli smo tudi vsebino naj- 
pomembnejših pripomb, ki so 
jih sporočile skupščine repu- 
blik in pokrajin glede Osnutka 
resolucije. V tej številki pa želi- 
mo opozoriti in povzeti najpo- 
membnejše dele Resolucije ter 
hkrati opisati nove rešitve v 
tem dokumentu, ki so plod 

konstruktivnega usklajevanja 
stališč delegacij republik in 
pokrajin. 

TEMELJNE NALOGE IN 
CILJI RAZVOJA 

Uvodni del Resolucije opre- 
deljuje najpomembnejše nalo- 
ge družbenoekonomskega ra- 
zvoja v letu 1979. Te so: zago- 
tavljanje večje stabilnosti 
družbenoekonomskih gibanj, 
predvsem bistveno zmanjšanje 
prenapetosti v delitvi dohodka 
in družbenega proizvoda, več- 
ja usklajenost blagovnodenar- 
nih odnosov na domačem trži- 
šču, povečanje izvoza in racio- 
nalnejši uvoz ter obvladovanje 
in preprečevanje vzrokov eko- 
nomske nestabilnosti. 

Kakor je predvideno, bo nuj- 
no potrebno dinamiko gospo- 
darske rasti celoviteje usklaje- 
vati z doslednejšim izvajanjem 
politike ekonomske stabiliza- 
cije in z obvladovanjem vzro- 
kov, ki ustvarjajo in spodbuja- 
jo ekonomsko nestabilnost. 

oooocoeooooeosoeoooooosoooceoosooooeoaoe 

Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980. leta v letu 
1979-AS 66 

Prav tako mora dinamika go- 
spodarske rasti odloči Inejše 
prispevati k odpravljanju mo- 
tenj pri delitvi dohodka in pri 
blagovnodenarnih odnosih ter 
hkrati prispevati h krepitvi 
ekonomske stabilizacije drža- 
ve nasproti tujini. 

Za popolnejše in doslednej- 
še uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije in krepi- 
tev materialnega položaja 
združenega dela bo potrebno: 

- uskladiti vse oblike pora- 
be z ustvarjenim dohodkom, 
kar naj bi zagotovilo boljši ma- 
terialni položaj združenega 
dela; 

- pospešiti proces združe- 
vanja dela in sredstev ter zau- 
staviti rast zadolževanja go- 
spodarstva s tem, da bi investi- 
cijsko porabo prilagodili real- 
nim okvirom ter tudi uskladili 
druge vrste porabe z razpolož- 
ljivim dohodkom; 

- investicijsko porabo us- 
kladiti z razpoložljivimi sred- 
stvi, izboljšati strukturo vla- 
ganj in učinkovitost investicij; 

- zagotoviti pogoje, da bo 
rast cen nižja kot v lanskem 
letu; 

- s povečanjem izvoza bla- 
ga in storitev ter drugimi de- 
viznimi prihodki in zaviranjem 
rasti uvoza doseči, da bo defi- 

cit v plačilni bilanci nižji kot v 
letu 1978 in da bo tudi zmanj- 
šana stopnja zadolženosti na- 
še.države v tujini; 

- doseči, da bo stopnja rasti 
produktivnosti dela večja od te 
stopnje rasti v lanskem letu in 
zatotoviti povečanje dohodka 
z večjo učinkovitostjo gospo- 
darjenja, še posebej pa s 
splošnim varčevanjem v vseh 
okoljih, z racionalizacijo mate- 
rialnih proizvodnih stroškov, 
zmanjševanjem vseh nepro- 
duktivnih stroškov in z dosle- 
dno delitvijo po rezultatih dela. 

Uresničitev vseh teh nalog, 
poudarja Resolucija, bo zago- 
tovila trdne temelje za dina- 
mično rast družbenega proiz- 
voda, hitreje izboljšala struktu- 
ro proizvodnje in okrepila kon- 
kurenčno sposobnost gospo- 
darstva. 

Uvodni del Resolucije vse- 
buje tudi več novih stališč, ki 
govore o nalogah samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti 
pri izvajanju sistema ekonom- 
skih odnosov s tujino, delova- 
nju delegatskega sistema v 
bankah in o transformaciji no- 
tranje in zunanje trgovine. Pri 
tem je posebej omejeno, da 
bodo republike in pokrajine 
sprejemale ukrepe za čimbolj 
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dosledno uresničevanje Zako- 
na na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, za povečanje 
izvoza blaga in storitev in 
zmanjševanje negativnega sal- 
da v svojih plačilno-bilančnih 
in devizno-bilančnih postav- 
kah. S tem pa seveda tudi za 
zmanjševanje deleža v deficitu 
tekoče plačilne in devizne bi- 
lance Jugoslavije. 

Organizacije združenega 
dela morajo, v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, 
okrepiti dejavnost pri medse- 
bojnem povezovanju in zdru- 
ževanju dela in sredstev za po- 
speševanje izvoza in hitrejše 
prevzemanje in uresničevanje 
pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti pri izvajanju sistema in 
politike na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, kar naj 
zagotovi racionalnejši izvoz in 
tudi druge oblike pridobivanja 
deviznih prihodkov. 

V bankah in drugih finanč- 
nih institucijah bo potrebno 
zagotoviti učinkovitejše delo- 
vanje delegatskega sistema in 
celovit vpliv ter nadzorstvo 
združenega dela pri odločanju 
v teh organizacijah. Sredstva 
združenega dela v bankah bo 
potrebno usmerjati s samou- 
pravnimi sporazumi temeljnih 
organizacij združenega dela 
na temelju njihovih planov in 
programov in na temelju druž- 
benih planov družbenopolitič- 
nih skupnosti. Sprejeti bodo 
ukrepi in nadaljevala se bo de- 
javnost pri- ustavni preobrazbi 
notranje in zunanje trgovine. 
Torej pri dohodkovnem pove- 
zovanju in združevanju dela in 
sredstev proizvodnih ter pro- 
metnih organizacij. 

TEMELJNI KAZALCI 
V letu 1979 je predvideno, da 

bo realna rast družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva znašala okoli 6 odstot- 
kov, od tega v inudstriji približ- 
no 7 odstotkov in v kmetijstvu 
5 odstotkov, ob dinamični rasti 
na drugih področjih. Tako pre- 
dvidena rast družbenega pro- 
izvoda celotnega gospodar- 
stva bo temeljila na ustreznem 
povpraševanju na domačem 
tržišču, povečanju izvoza in 
večjim nadomeščanju uvoza 
ter na hitrejši rasti produktiv- 
nosti dela. 

Uresničevanje predvidene 
gospodarske rasti in celotnega 
napredka države, kakor pravi 
Resolucija, bodo zagotovile 
investicije v osnovna sredstva, 
posebej vlaganja v dogovorje- 
ne zmogljivosti v dejavnostih, 
ki imajo pomen za celoten ra- 
zvoj države, in povečanje 
izvoza. 

Z dogovorjenimi ukrepi eko- 
nomske politike in z aktivnost- 
jo vseh nosilcev planiranja bo 
stimulirana tista proizvodnja, s 
katero je mogoče ekonomsko 
racionalno razmenjati uvoz in 
povečati izvcz. 

Do konca februarja 1979. le- 
ta bodo federacija, republike, 
pokrajine in občine sprejele 
svoje programe ukrepov in ak- 
tivnosti, ki bodo nadalje kon- 
kretizirali politiko ekonomske 
stabilizacije, kakršno določa 
Resolucija. 

S programi varčevanja, ki jih 
bodo organizacije združenega 
dela sprejele do konca prvega 
tromesečja, bo določeno smo- 
trnejše izkoriščanje surovin, 
reprodukcijskih materialov in 
energije, pri čemer bo poudar- 
jeno varčevanje pri njihovem 
uvozu. 

SUROVINE IN 
ENERGETIKA 

Resolucija pravi, da federa- 
cija, republike in pokrajini, v 
okviru svojih pristojnosti, 
sprejemajo ukrepe za zagoto- 
vitev postopnega zmanjševa- 
nja uvoza surovin in drugih 
materialov za reprodukcijo ter 
hrane, ki jih proizvajamo v 
zmogljivostih, zajetih v dogo- 
voru o razvoju dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen za celo- 
ten razvoj države. 

Besedilo Resolucije prinaša 
še dodatno stališče, ki dovo- 
ljuje v letu 1979 uvedbo carin- 
skih kontingentov za uvoz su- 
rovin in reprodukcijskih mate- 
rialov, ki jih ne proizvajamo 
doma ali pa jih ni mogoče v 
dovolj velikih količinah proiz- 
vesti v Jugoslaviji. Pogoj pa je, 
da bo ta uvoz prispeval k več- 
jemu izvozu in k stabilizaciji 
domačega tržišča. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo sprejele potrebne 
ukrepe za zagotovitev usklaje- 
vanja rasti proizvodnje in uvo- 
za surove nafte ter porabe 
naftnih derivatov v skladu s 
plansko dogovorjeno politiko 
in plačilnobilančnimi mož- 
nostmi države. Ukrepi in sa- 
moupravni akti morajo namreč 
zagotoviti pogoje za racional- 
nejšo predelavo nafte in pora- 
bo naftnih derivatov ter pospe- 
šiti izgradnjo dogovorjenih 
zmogljivosti za sekundarno 
predelavo nafte, naftovodov in 
plinovodov. 

Ta del Resolucije prinaša tu- 
di novo formulacijo, ki predvi- 
deva, da naj bi z dogovorom 
republik in avtonomnih pokra- 
jin, sklenjenim najkasneje v 
prvem polletju letošnjega leta, 
določili pogoje za izgradnjo 
novih elektrarn, toplarn in 
energana na tekoča goriva, z 

izjemo objektov, zajetih v do- 
govorih o temeljih razvoja 
elektrogospodarstva, premo- 
govništva in novih oblik ener- 
gije v obdobju od 1976. do 
1980. leta in o kontinuiteti iz- 
gradnje zmogljivosti za razvoj 
proizvodnje električne energi- 
je in premogovništva v obdob- 
ju po letu 1980. 

Dogovor v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije, ki mora 
biti sklenjen v prvem polletju 
letošnjega leta, bo predvidel, v 
skladu s plansko določeno po- 
litiko, merila in program ukre- 
pov za kar najbolj racionalno 
porabo in maksimalno varče- 
vanje naftnih derivatov. Njegov 
namen je, da bi te energetske 
vire v kar največji meri nado- 
mestili z domačimi energetski- 
mi viri, posebej pri velikih po- 
rabnikih mazuta in naravnega 
plina kot energetskega goriva. 
Pri tem bi upošteval ekonom- 
ske in tehnične možnosti tako 
da bi organiorganizacije zdru- 
ženega dela lahko opredelile 
potrebne ukrepe in dejavnost. 

Taka usmeritev v energetski 
politiki, je poudarjeno, bo 
spodbujevana z ekonomskimi 
ukrepi: politiko cen, davčno in 
carinsko politiko ter drugimi. 

Določili naj bi tudi dolgoroč- 
no strategijo in program ener- 
getske politike, ki bo temeljil 
na prizadevanjih za večje izko- 
riščanje domačih energetskih 
virov. Določena bodo razmerja 
cen posameznih energetskih 
virov, kar rtaj bi seveda zagoto- 
vilo večje izkoriščanje doma- 
čih.virov energije. Prav tako pa 
bodo sprejeti potrebni ukrepi 
za pospešena raziskovanja in 
eksploatacijo premoga, nu- 
klearnih surovin, nafte, plina, 
sončne in druge energije. Po- 
dobno bo velika pozornost na- 
menjena dejavnosti za izpo- 
polnitev tehnologije pri prido- 
bivanju plina in koksa iz doma- 
čega premoga. 

V letu 1979 naj bi začeli pri- 
pravljati tudi dogovor o teme- 
ljih razvojne politike na po- 
dročju nuklearne energetike 
do leta 2000 in pri dolgoroč- 
nem raziskovanju nuklearnih 
surovin. Sprejet pa bo ludi var- 
nostni program pri uporabi 
nuklearne energije. 

AGROINDUSTRIJSKI 
KOMPLEKS 

Del Resolucije, ki govori o 
razvoju agroindustrijskega 
kompleksa, je bil med usklaje- 
vanjem bistveno spremenjen. 
Med drugim sedaj predvideva, 
da bodo, na temelju bilanc os- 
novnih prehrambenih in kme- 
tijskih proizvodov po republi- 
kah in pokrajinah in skupni bi- 
lanci v letu 1979, sprejeti 

ustrezni ukrepi za izvajanje 
dogovorjene proizvodne, 
uvozne in izvozne politike na 
tem področju. 

S samoupravnim sporazu- 
mevanjem na dohodkovnih te- 
meljih in z dogovarjanjem med 
organizacijami združenega 
dela na področju proizvodnje, 
predelave in prometa ter orga- 
nizacijami potrošnikov in dru- 
gih družbenih dejavnikov, ki 
so zainteresirani in odgovorni 
za preskrbovanje s hrano, in 
tudi z dogovarjanjem o proiz- 
vodnji ter dobavi pred začet- 
kom proizvodnega procesa, 
naj bi zagotovili stabilen razvoj 
proizvodnje in boljšo organi- 
zacijo ter stabilizacijo tržišča 
kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov. 

Prednost na tem področju 
bo še naprej zagotovljena po- 
večanju proizvodnje pšenice, 
koruze, industrijskih rastlin, 
mesa in rib, saj to zahteva do- 
govorjena proizvodna usmeri- 
tev v agroindustrijskem kom- 
pleksu in plasman kmetijsko- 
prehrambenih proizvodov. 

Sprejeti bodo tudi ukrepi za 
normalizacijo položaja pri pre- 
skrbi s koruzo, ker mora biti 
ohranjen živinski fond in zago- 
tovljena trdnost v proizvodnji 
živine in mesa. V gorsko-pla- 
ninskih predelih naj bi spod- 
bujali hitrejši razvoj živinoreje 
in proizvodnje živinske krme 
ter razvijali blagovno proiz- 
vodnjo, ki se bo povezovala s 
predelovalno industrijo. Prav 
tako naj bi intenzivirali proiz- 
vodnjo na mediteranskem ob- 
močju in bolj razvili morski ri- 
bolov. 

PROMET, TURIZEM IN 
STANOVANJSKA 
GRADNJA 

Resolucija za leto 1979 dolo- 
ča, da bi morali hitreje uresni- 
čevati Družbeni dogovor o 
prometni politiki Jugoslavije in 
dogovore o temeljih Plana o 
razvoju magistralnega prome- 
ta. Okrepljena bodo tudi priza- 
devanja in sprejeti potrebni 
ukrepi za uresničitev dogovor- 
jene politike zagotavljanja nor- 
malnih pogojev gospodarjenja 
na železnici, ki mora temeljiti 
na dohodkovnih odnosih. Prav 
tako pa naj bi b letošnjem letu 
hitreje uresničili program mo- 
dernizacije železnic. 

Sklenjen bo dogovor med 
federacijo, republikami in po- 
krajinama o pogojih in ukrepih 
za pospeševanje notranjega 
zračnega prometa. 

Novo stališče, ki ga prinaša 
končno besedilo Resolucije v 
tem poglavju, pravi, da se mo- 
rajo okrepiti napori in sprejeti 
potrebni ukrepi za razvoj enot- 
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nega tehnološkega sistema v 
prometu ter na področju siste- 
ma zvez. Potrebna je namreč 
tudi unifiKacija in standardiza- 
cija sistemov na tem področju, 
pri čemer naj bi v kar največji 
meri uporabili domačo 
opremo. 

Na področju turizma naj bi v 
letošnjem letu posebej spod- 
bujali združevanje dela in 
sredstev zainteresiranih orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, saj bo na ta način 
mogoče zagotoviti hitrejši ra- 
zvoj na tem področju. Republi- 
ke in pokrajini bodo najpozne- 
je do konca prvega polletja 
1979. leta sklenile dogovor o 
načinu evidentiranja in razpo- 
rejanju deviznega priliva, 
ustvarjenega s tujim turistič- 
nim prometom, ki se zdaj ne 
evidentira v organizacijah 
združenega dela s področja 
turističnega gospodarstva. 

Z boljšim izkoriščanjem 
sredstev, hitrejšo pripravo 
zemljišč, pravočasno izdelavo 
urbanističnih načrtov, projek- 
tov in z večjim anagažiranjem 
sredstev občanov, pa naj bi 
pospešili stanovanjsko izgrad- 
njo. S predpisi ali s samou- 
pravnimi sporazumi bank o 
kreditiranju komunalne infra- 
strukture naj bi v ta namen za- 
gotovili tudi del sredstev, zbra- 
nih s hranilnimi vlogami obča- 
nov, in zagotovili dolgoročno 
namensko varčevanje za sta- 
novanja ter kreditiranje proda- 
je gradbenega materiala. 

Resolucija vsebuje še novi 
stališči, ki pravita, da moramo 
zagotavljati pogoje in usmerja- 
ti politiko k postopnemu pre- 
hodu na realne ekonomske 
stanarine ter hitreje skleniti 
družbeni dogovor o razvoju 
malega gospodarstva v Jugo- 
slaviji. 

ZAPOSLOVANJE IN 
PRODUKTIVNOST 
DELA 

V letu 1979 bo rast zaposlo- 
vanja znašata okoli 3 odstotke. 
Pri tem mora, kakor omenja 
Resolucija, počasneje rasti za- 
poslovanje novih delavcev v 
negospodarskih dejavnostih. 

Z angažiranjem sredstev ob- 
čanov naj bi zagotovili boljše 
pogoje za hitrejše odpiranje 
novih delovnih mest. Pri tem 
naj bi zajeli tudi devizna sred- 
stva naših delavcev, ki so na 
začasnem delu v tujini, in ra- 
zvili različne oblike njihovega 
sodelovanja z združenim de- 
lom. 

Ukrepi federacije, republik, 
pokrajin in občin naj spodbu- 
jajo skupna vlaganja v Jugo- 
slaviji, pri čemer moramo ra- 

čunati tudi na vlaganja tujih 
partnerjev, saj bo to omogoči- 
lo večje zaposlovanje pred- 
vsem na tistih območjih, fcjer 
ni dovolj delovnih mest. Tem 
območjem, poudarja novo sta- 
lišče v Resoluciji, moramo v 
letošnjem letu dajati tudi pre- 
dnost, kadar bomo zaposlovali 
naše delavce v tujini. 

Kar zadeva produktivnost 
dela, je za leto 1979 predvide- 
no, da bo produktivnost dela 
za približno 3 odstotke večja 
kot lansko leto. To naj bi dose- 
gli z boljšim izkoriščanjem de- 
lovnega časa in proizvodnih 
zmogljivosti. 

Hrbtenica politike ekonom- 
ske stabilizacije in hitrejšega 
ter učinkovitejšega vključeva- 
nja v mednarodno delitev dela 
je vsekakor tudi dvig indivi- 
dualne in družbene produktiv- 
nosti dela ter racionalna deli- 
tev dohodka in čistega dohod- 
ka. Zaradi tega moramo v bliž- 
njih mesecih nameniti poseb- 
no pozornost razvoju indivi- 
dualne in družbene delitve de- 
la, kooperaciji in specializaciji, 
izboljšati ekonomičnost dela 
in sredstev ter skrbeti za racio- 
nalizacijo na temeljih boljšega 
izkoriščanja znanja, dela in 
sredstev, kakor tudi uvajati no- 
ve proizvode in izboljšati kako- 
vost proizvodnje in tehnologije 
ter organizacije dela. 

DELITEV DOHODKA IN 
POKRIVANJE 
SPLOŠNIHTER 
SKUPNIH POTREB 

Resolucija zahteva, da mo- 
ramo pri delitvi družbenega 
proizvoda, dohodka in čistega 
dohodka v letošnjem letu za- 
gotoviti, da bo rast celotne 
končne porabe nižja oziroma 
počasnejša od rasti družbene- 
ga proizvoda in dohodka. Pre- 
dvideno je, da naj bi osebna 
poraba in skupni osebni do- 
hodki naraščali počasneje od 
dohodka. Prav tako pa morajo 
celotna sredstva za pokrivanje 
splošnih in skupnih potreb na- 
raščati počasneje od nominal- 
ne rasti dohodka in družbene- 
ga proizvoda. Sredstva za 
skupno porabo v organizaci- 
jah združenega dela morajo 
naraščati počasneje od rasti 
dohodka. Delitev dohodka in 
čistega dohodka pa naj zago- 
tovi večje izločanje sredstev za 
krepitev materialne osnove 
združenega dela in dinamično 
rast vlaganj v temeljne sklade 
organizacij združenega dela. 

Najkasneje v prvem trome- 
sečju letošnjega leta naj bi v 
republikah in pokrajinah, v or- 
ganizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah ter skupnostih preu- 

čili družbene dogovore in sa- 
moupravne sporazume o pri- 
dobivanju in razporejanju do- 
hodka in o delitvi sredstev za 
osebne dohodke. 

Novo stališče Resolucije 
predvideva, da morajo republi- 
ke, pokrajini, občine in samo- 
upravne interesne skupnosti 
do konca prvega tromesečja 
1979. leta analizirati mehani- 
zme avtomatičnega pritekanja 
sredstev za pokrivanje sploš- 
nih in skupnih potreb in hkrati 
zagotoviti mehanizme, ki bodo 
onemogočili ustvarjanje vi- 
škov sredstev, ki presegajo do- 
govorjene okvire. 

Izpopolniti bo potrebno tudi 
sistem pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. V skladu 
z materialnimi možnostmi 
kmetov, združenega dela in 
družbe v celoti, naj bi republi- 
ke in pokrajini še naprej uvajali 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje oseb, ki združujejo 
delo, zemljišča in sredstva z 
zadrugami ali drugimi organi- 
zacijami združenega dela. 

Besedilo Resolucije pa pri- 
naša tudi stališče, naj odhodki 
proračuna federacije narašča- 
jo počasneje od nominalne ra- 
sti družbenega proizvoda ce- 
lotnega gospodarstva. 

INVESTICIJE 
V letošnjem letu naj bi rast 

celotnih gospodarskih investi- 
cij v osnovna sredstva dosegla 
7 odstotkov. Z aktivnostjo in- 
vestitorjev in drugih nosilcev 
investicij, poudarja Resolucija, 
moramo zagotoviti hitrejšo do- 
graditev začetih objektov, od- 
praviti pojave ekstenzivnega in 
neracionalnega investiranja in 
zagotoviti tudi Večjo učinkovi- 
tost investicij. 

Dodatno stališče v tem delu 
Resolucije terja, da moramo 
posebno pozornost nameniti 
investiranju v obratna sredstva 
gospodarstva. Organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije ter 
skupnosti morajo to vsekakor 
upoštevati, ko bodo razporeja- 
le dohodek in čisti dohodek. 

Podobno naj bi skrbeli zato, 
da bodo investicije v negospo- 
darskih dejavnostih ostale v 
mejah dogovorjene politike. 
Povečana pa mora biti tudi od- 
govornost nosilcev odločitev 
glede njihove racionalnosti in 
učinkovitosti teh vlaganj. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo sprejele ukrepe za 
spodbujanje samoupravnega 
združevanja dela akumulacije 
in usmerjanje domačih in tujih 
kreditov v objekte, ki so pose- 
bej pomembni pri uresničeva- 
nju dogovorjenega razvoja. To 
velja predvsem za zmogljivo- 
sti, ki so zdaj v zaključni fazi 

gradnje in bo njihov začetek 
obratovanja prispeval k pove- 
čanju izvoza in nadomestitvi 
uvoza. 

EKONOMSKI ODNOSI S 
TUJINO 

Resolucija namenja pose- 
ben del vprašanjem pospeše- 
vanja zunanjetrgovinske me- 
njave in različnim oblikam 
ekonomskega sodelovanja na- 
še države s tujino. O tej izre- 
dno pomembni in občutljivi 
problematiki je bilo usklajeva- 
nje stališč republik in pokrajin 
dolgotrajno. Po argumentirani 
in konstruktivni razpravi je bila 
končno sprejeta ocena, da se 
mora izvoz blaga in storitev v 
letošnjem letu povečati za naj- 
manj 5 odstotkov. Uvoz blaga 
in storitev pa se sme, ob 
ustrezni strukturi, realno pove- 
čati za 2 odstotka. 

Krepitev izvozne sposobno- 
sti gospodarstva, pravi Reso- 
lucija, bo zagotovljena z večjo 
produktivnostjo dela, boljšo 
kakovostjo proizvodov in stori- 
tev, z učinkovitejšim gospo- 
darjenjem, združevanjem dela 
in sredstev, z bolj organizira- 
nim nastopom na tujem trži- 
šču, upočasnjevanjem rasti 
domačih cen, izboljšanjem do- 
hodkovnih odnosov, z ukrepi 
ekonomske politike in s spod- 
bujevalnimi ukrepi. 

V tem delu Resolucije je več 
novih stališč. Med njimi je po- 
sebej poudarjena podpora se- 
lektivnemu izvozu blaga in sto- 
ritev, ki naj zagotovi večji neto 
devizni učinek. V znatni meri 
pa naj bi pospešili tudi izvoz 
tistega blaga, ki je proizvede- 
no iz domačih surovin in vse- 
buje hkrati veliko domačega 
dela, s tem pa sodi med proiz- 
vode na višji stopnji obdelave. 

Ukrepi federacije, republik 
in pokrajin morajo spodbujati 
skupna vlaganja s tujimi part- 
nerji, ki naj zagotovijo pridobi- 
tev nove in sodobne tehnolo- 
gije v proizvodnji, zasnovane 
na dolgoročnih in trdnih odno- 
sih s tujimi partnerji, in omo- 
gočijo povečan izvoz ter 
zmanjšajo stopnjo zadolženo- 
sti v tujini. Določena bodo me- 
rila in pogoji za kreditiranje 
izvoza blaga in storitev, pripra- 
vo proizvodnje za izvoz blaga 
in storitev, kreditiranje izvoza 
opreme in ladij ter za izvajanje 
investicijskih del v tujini. 

Če republike in pokrajini ne 
bodo uspele zagotoviti predvi- 
denih odnosov med izvozom 
in uvozom blaga in storitev, 
kakršne določajo plačilno-bi- 
lančne postavke v okviru enot- 
ne projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1979, bodo 
morale sprejeti potrebne ukre- 
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pe za ustrezno in sorazmerno 
zmanjšanje predvidenega ob- 
sega uvoza. 

Če pa bomo na konvertibil- 
nem področju ustvarili večji 
izvoz kot ga načrtujejo plačil- 
no-bilančne postavke republik 
in porajin, bodo njegovi učinki 
uporabljeni za rast uvoza, ki 
bo s tem presegel stopnje, za- 
črtane v plačilnobilančnih po- 
stavkah republik in pokrajin. 
Del teh zbranih sredstev pa 
bomo porabili za izboljšanje 
plačilne bilance Jugoslavije. 

Nadalje Resolucija tudi pou- 
darja, da bomo še naprej po- 
speševali ekonomsko sodelo- 
vanje z vsemi območji sveta in 
ekonomskimi grupacijami. 
Okrepila se bo dejavnost pri 
zagotavljanju bolj uravnoteže- 
nih odnosov v ekonomskem 
sodelovanju z industrijsko ra- 
zvitimi državami Zahoda, še 
posebej z razvojem sodobnih 
in dolgoročnih oblik sodelova- 
nja. Vse to naj bi prispevalo k 
zmanjšanju deficita v blagovni 
menjavi s temi državami. 

S socialističnimi državami 
naj bi v letošnjem letu prav ta- 
ko povečali obseg menjave, 
razširili finančno sodelovanje 
prek kreditnoposlovnega in 
medbančnega sodelovanja in 
prek meddržavnih kreditnih 
aranžmajev. 

Izboljšali naj bi tudi dolgo- 
ročne oblike ekonomskega in 
tehnološkega sodelovanja z 
neuvrščenimi državami in dr- 
žavami v razvoju s pomočjo 
razširitve delitve dela na teme- 
lju skupnih proizvodno-fi- 
nančnih programov. Posebej 
pa naj bi pri tem spodbujali 
dolgoročne proizvodne koo- 
peracije in poslovno-tehnično 
sodelovanje, menjavo znanja 
in tehnologije ter skupno izva- 
janje investicijskih projektov 
na tretjih tržiščih, ki bi temelji- 
lo na bilateralnih dogovorih. 

V skladu s politiko in siste- 
mom ekonomskih odnosov s 
tujino naj bi, kot omenja novo 
stališče Resolucije, razvijali 
obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje s sosednjimi državami in 
pri tem posebej spodbujali so- 
delovanje v proizvodnji in dru- 
gih višjih oblikah gospodar- 
skega sodelovanja. 

Cene in življenjski 
stroški 

V letošnjem letu se mora 
rast proizvajalnih cen v indu- 
striji in kmetijstvu gibati največ 

do meje ustvarjene rasti cen v 
industriji v letu 1978. Cene os- 
novnih kmetijskih proizvodov 
se bodo oblikovale po merilih 
dogovora o temeljih Družbe- 
nega plana Jugoslavije za ra- 
zvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v obdobju od 1976. do 
1980. leta. 

Rast cen storitev sme doseči 
samo rast proizvodnih cen. Ob 
upoštevanju dejavnosti pri ra- 
zvijanju družbeno-ekonom- 
skih odnosov na stanovanj- 
skem področju pa bi smela biti 
rast cen storitev (toda le zaradi 
povečanja stanarin) večja od 
rasti proizvodnih cen. Pri tern 
pa bi smela biti ta rast največ 
za eno stopnjo višja od dogo- 
vorjenih okvirov, predvidenih 
za rast cen storitev. Cene na 
drobno in življenjski stroški 
morajo v letošnjem letu nara- 
ščati za približno petino poča- 
sneje kot v lanskem letu. 

Federacija, republike in po- 
krajini bodo najkasneje do 
konca letošnjega januarja 
sprejele dogovor o izvajanju 
politike cen v letošnjem letu, ki 
bo podrobneje določal način 
in odgovornost pri uresničeva- 
nju dogovorjene politike. 

Novo stališče Resolucije na- 
dalje predvideva, da morajo 
nosilci odločitev o cenah" za- 
gotoviti, da bodo cene storitev, 
v okviru dogovorjene politike 
rasti cen storitev za letošnje 
leto, naraščale počasneje v ti- 
stih družbenopolitičnih skup- 
nostih, kjer so prekoračili lan- 
ske dogovore na tem po- 
dročju. 

Delovanje enotnega 
jugoslovanskega 
tržišča 

V letošnjem letu bodo vse 
samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
ne skupnosti sprejele ukrepe 
za odpravljanje pojavov, ki 
motijo delovanje enotnega ju- 
goslovanskega tržišča. 

Sprejeti bodo tudi predpisi, 
ki bodo pospešili samouprav- 
no združevanje dela in sred- 
stev na področju proizvodnje 
in prometa in še posebej po- 
skrbeli za hitrejše združevanje 
dela in sredstev organizacij 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo z izvoznimi in uvoznimi de- 
javnostmi-ter s prometom bla- 
ga na veliko, s proizvodnimi 
organizacijami združenega 
dela. 

Ta del Resolucije prinaša tu- 
di novo stališče, ki zahteva do- 
graditev sistema blagovnih re- 
zerv federacije, republik in po- 
krajin, občin in organizacij 
združenega dela, ki je pomem- 
ben dejavnik stabilizacije pro- 
izvodnje'in tržišča. Zahteva pa 
tudi nadaljnja prizadevanja za 
ustrezno razmestitev skladišč- 
nega prostora za prehrambene 
indjt/strijjske proizvode. 

Politika potrošniških posojil 
mora selektivno spodbujati 
plasman blaga na domačem 
tržišču. Pri tem bo seveda več 
kreditov za plasman tistega 
bl&ga, kjer je ponudba večja 
od povpraševanja in je to bla- 
go izdelano iz domačih suro- 
vin. Pogoji za odobritev po- 
trošniških posojil se bodo 
sproti- prilagajali ponudbi in 
povpraševanju na tržišču in 
sledili politiki ekonomske sta- 
bilizacije, Pri tem bo seveda 
potrebno upoštevati tudi po- 
men potrošniških posojil pri 
plasmanu določenega blaga. 
Vsekakor pa bodo zaostreni 
pogoji- ali celo onemogočena 
odobritev potrošniških posojil 
za tisto blago, katerega cene 
so se povečale mimo dogovor- 
jene politike. 

Hitrejši razvoj 
gospodarsko manj 
razvitih 

Hitrejši razvoj posamezne 
gospodarsko manj razvite re- 
publike in najhitrejši razvoj 
SAP Kosovo bo'v letošnjem le- 
tu skladen z dogovorjeno poli- 
tiko v srednjeročnem planu, 
poudarja Resolucija. Federaci- 
ja bo izpolnjevala dogovorjene 
ukrepe za spodbujanje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo ter tudi uresničila do- 
govorjene dopolnilne in po- 
sebne ukrepe za spodbuditev 
najhitrejšega razvoja te Pokra- 
jine. 

Dogovorjena politika najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo v 
dosedanjem obdobju ni bila 
uresničena. Še več, precej je 
zaostajala za skupnimi načrti. 
Zaradi tega se mora v letoš- 
njem letu, če želimo nadokna- 
diti zamujeno, v kar največji 
meri angažirati tako združeno 
delo omenjene Pokrajine kot 
federacija. Preučiti je namreč 
potrebno vzroke zaostajanja in 
sprejeti potrebne ukrepe za 
njihovo odpravljanje, saj bo le 

tako mogoče do leta 1980 ure- 
sničiti dogovorjeno politiko 
najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sovo. 

Po mnenju Resolucije bo 
potrebno tudi okrepiti dejav- 
nost pri širšem samoupravnem 
združevanju dela sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo ter drugih sred- 
stev pri vlaganju v razvojne 
programe omenjenih območij. 
Zato bodo organi federacije, 
republik in pokrajin v sodelo- 
vanju z Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije in gospodarskimi 
zbornicami republik in pokra- 
jin, analizirali vzroke zaostaja- 
nja združevanja dela in sred- 
stev organizacij združenega 
dela z gospodarsko razvitih re- 
publik in SAP Vojvodine ter 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. 

Druge dejavnosti 
Ob koncu Resolucije o ra- 

zvoju za letošnje leto poudar- 
ja, da na področju monetarne 
politike rast denarne mase ne 
sme biti večja od nominalne 
rasti družbenega proizvoda. V 
teh okvirih je potrebno tudi za- 
gotoviti likvidnost plačevanja v 
državi in v tujini. 

V letošnjem letu naj bi tudi 
nadaljevali z nadaljnjo krepi- 
tvijo celotnih obrambnih pri- 
prav države. Izvedena bo orga- 
nizacijska, kadrovska in mate- 
rialno-tehnična modernizacija 
oboroženih sil SFRJ v skladu z 
začrtanimi cilji in nalogami v 
dolgoročnem in srednjeroč- 
nem razvojnem planu. Poseb- 
na pozornost bo namenjena 
pripravam za sprejem dolgo- 
ročnega in srednjeročnega ra- 
zvojnega plana oboroženih sil 
SFRJ po letu 1980. 

Poudarjeno je tudi, da mora- 
jo vse organizacije združenega 
dela in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti s 
svojimi ukrepi, dejavnostjo in 
obnašanjem ustvariti nujne 
pogoje za čimbolj dosledno 
uresničevanje ciljev in nalog 
Plana v letošnjem letu. 

Letošnje leto pa se bo na 
vseh ravneh začel konstituirati 
tudi družbeni sistem informi- 
ranja v skladu z Resolucijo 
Skupščine SFRJ o temeljih si- 
stema družbenega informira- 
nja. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Popolnejše uresničevanje funkcije zbora 

v izvajanju sprejete politike 

# V letu 1979 bo treba opraviti obsežno delo, ki se nanaša na uresničevanje 
Družbenega plana do leta 1980 in pripravo naslednjega srednjeročnega plana 
# Poleg razvojne politike bo težišče dela Zbora republik in pokrajin na uresničeva- 
nju sprejete politike in politični kontroli nad delom zveznih upravnih organov 
# V prvem polletju letos bodo sprejeti zakoni o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen ter o kompenzacijah 

Kriteriji za določanje stopnje razvitosti republik 
in pokrajin 

Na seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 26. 
decembra 1978 je bil sprejet Delovni program Zbora za leto 
1979. O Osnutku programa so prej razpravljale skupščine 
republik in pokrajin ter dale svoje soglasje, poslan pa je bil 
tudi Zveznemu izvršnemu svetu, in drugim organom in druž- 
benopolitičnim organizacijam v federaciji, da dajo svoje mne- 
nje. O Osnutku je razpravljalo in ga sprejelo tudi Predsedstvo 
SFRJ. 

Delovni program ima pet delov: razvojna politika, uresni- 
čevanje sprejete politike, proračunska poraba federacije, 
zakonodajni del in ostala vprašanja. 

K posameznim temam Delovnega programa, ki ga objav- 
ljamo v povzetku je dana kratka vsebina, ki naj rabi za lažjo 
pripravo delegatov in za vključevanje delegacij temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skuphosti v proces odločanja v 
Skupščini SFRJ. 

RAZVOJNA POLITIKA 
V letu 1979 je treba v Zboru republik in pokrajin in njegovih 

delovnih telesih opraviti obsežno delo, ki se nanaša na reali- 
zacijo tekočega razvojnega družbenega plana za obdobje do 
leta 1980 ter pripravo naslednjega dolgoročnega in srednje- 
ročnega plana. V zvezi s tem bo Zbor obravnaval: 

Analiza o uresničevanju dogovora o razvoju 
dejavnosti, ki imajo poseben pomen za celoten 
razvoj države 

Pri dosedanjem sprejemanju teh dogovorov seje pokazalo 
precej problemov, ki so oteževali sprejetje dogovora, s tem pa 
zavrli uresničevanje srednjeročnega plana Jugoslavije. To je 
posebej pripeljalo do težav pri uresničevanju predvidenega 
razvoja dejavnosti, ki imajo poseben pomen za celoten razvoj 
države. Zaradi tega je nujno treba podrobno ugotoviti dose- 
danje izkušnje pri sprejemanju teh dogovorov, pogoje gospo- 
darjenja in položaj dejavnosti posebnega pomena, kakor tudi 
možnosti uresničevanja predvidenih planskih nalog. Raz- 
prava o teh vprašanjih, kakor tudi sprejemanje ustreznih ukre- 
pov je pomembno tudi za pripravo novega srednjeročnega 
plana. 

Poročilo o uresničevanju začrtane politike 
družbenoekonomskega razvoja 

Na osnovi poročila in predloga Zveznega izvršnega sveta bo 
Zbor republik in pokrajin obravnaval gospodarsko situacijo v 
določenih obdobjih oziroma uresničevanje začrtane politike 
družbenoekonomskega razvoja, kakor tudi predlog ukrepov, 
ki jih je treba sprejeti. 
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Na osnovi teh kriterijev bo določeno katera republika in 
pokrajina bo štela za manj razvito po letu 1980. Določeni bodo 
kriteriji na osnovi katerih bo določen znesek potrebnih dopo'- 
nilnih sredstev. Kriteriji bodo vključeni v naslednji petletni 
plan za obdobje od leta 1980 do 1985. 

Analiza o uresničevanju politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosova 

Dosedanji razvoj teh področij kaže na resne probleme pri 
izvajanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova, čeprav se obveznosti federacije 
izpolnjujejo prek Sklada in proračuna. To nalaga, da na 
osnovi popolnejše analize proučimo celotno problematiko, 
posebej pa problematiko razvoja SAP Kosova in se proučijo 
možnosti nadaljnjega razvoja teh področij. V zvezi s tem je 
tudi vprašanje izvajanja sistema spodbujanja hitrejšega ra- 
zvoja teh področij. 

Politika in sistem spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin 

Ob pripravi novega srednjeročnega plana za obdobje 
1981-1985, bo treba oceniti uresničevanje dosedanje politike 
in sistema spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin ter se opredeliti za 
politiko in sistem v novem srednjeročnem planu. 

Odlok o osnovnih smernicah in okvirih 
ekonomske politike za obdobje od leta 1981 do 
1985 

Ker je Zbor na seji 6. decembra 1978 sprejel Odlok o 
sprejetju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981 
do 1985 je treba določiti tudi osnovne smernice in okvire 
ekonomske politike za prihodnje petletno obdobje, za kar je 
treba sprejeti poseben odlok. 

Program ukrepov in akcij za koordinacijo dela v 
zvezi s samoupravnim sporazumevanjem in 
dogovarjanjem o temeljih Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 

Dogovori o temeljih Družbenega plana Jugoslavije za na- 
slednje obdobje, ki jih je treba skleniti v letu 1980, naj bi 
temeljili na dogovorih o temeljih družbenih planov republik in 
pokrajin in drugih družbenopolitičnih skupnosti ter na sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov organizacij zdru- 
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ženega dela in samoupravnih interesnih skupnosti. Da bi 
zagotovili pravočasno sprejemanje teh dogovorov in sporazu- 
mov ter njihovo medsebojno usklajevanje je treba organizirati 
ta proces, določiti roke, obveznosti in odgovornost posamez- 
nih subjektov planiranja ter spremljati uresničevanje tega 
procesa. 

Poročilo o delu za pripravo in sprejem 
dolgoročnega Družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1986 do 1995 

Aprila je Zbor sprejel Odlok o pripravi in izdaji tega plana. 
Da bi lahko spremljali uresničevanje tega odloka in dajali 
smernice za nadaljnje delo je treba preučiti projekt za izde- 
lavo analize o pogojih in možnostih razvoja do leta 1995 
oziroma do leta 2000, kot tudi metodološke temelje za izde- 
lavo tega plana. 

Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije v letu 1980 

Na podlagi usklajenih stališč republiških in pokrajinskih 
skupščin bo Zbor do konca leta 1979 sprejel resolucijo o 
politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980. 

V zvezi s tem bo Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ 
poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega ra- 
zvoja v preteklem obdobju. s predlogom ukrepov za nadaljnje 
uresničevanje te politike in ocenami možnosti za uresničeva- 
nje tega razvoja v letu 1980. 

Obenem s sprejetjem resolucije bo Zbor sprejel še odloke o 
skupni devizni politiki, o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike 
kakor tudi plačilno in devizno bilanco Jugoslavije za leto 
1980 

URESNIČEVANJE SPREJETE POLITIKE 
Zbor bo v določenih intervalih obravnaval posamezne ak- 

tualne probleme s svojega delovnega področja, pri čemer bo 
težišče dela na vprašanjih izvajanje politike, določene z Druž- 
benim planom in zakoni, ki jih je sprejel, politične kontrole 
nad delom zveznih upravnih organov in na vprašanjih, ki naj 
bi rabila kot podlaga za pripravo aktov, ki jih Zbor republik in 
pokrajin sprejema na podlagi soglasja skupščin republik in 
pokrajin. 

Ko bo končano delo v zvezi s preostalimi velikimi zakoni in 
drugimi akti z delovnega področja Zbora, bodo ustvarjeni 
pogoji, da se v naslednjem obdobju ta funkcija Zbora popol- 
neje uresničuje, kar je bistvenega pomena za uresničevanje 
ustavnih funkcij Zbora republik in pokrajin. 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
Zvezni izvršni svet daje zboroma Skupščine SFRJ najmanj 

enkrat na leto poročilo o svojem delu, o izvajanju politike, ki 
jo je določila Skupščina, o izvrševanju zveznih zakonov, dru- 
gih predpisov in splošnih aktov, ki jih je sprejela Skupščina 
SFRJ, o stanju na vseh področjih družbenega življenja ter o 
drugih vprašanjih s svojega delokroga. V skladu s tem bo 
Zvezni izvršni svet pripravil poročilo in ga poslal Skupščini 
SFRJ. 

Aktualni problemi reproduktivne in 
akumulativne sposobnosti gospodarstva in 
produktivnosti dela 

Odbor za družbeni plan in razvojno politiko je ocenil, da 
mora Zbor republik in pokrajin preučiti to vprašanje o čemer 
je bilo pripravljeno ustrezno gradivo v Zveznem izvršnem 
svetu. 

Pogoji gospodarjenja v dejavnostih, ki so 
posebnega pomena za celoten razvoj države 

V Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije v letu 1979 je predvideno, da bodo v prvem trime- 
sečju 1979 federacija, republike in pokrajini razpravljale o 

pogojih gospodarjenja v dejavnostih, ki so posebnega po- 
mena za celoten razvoj države in v dejavnostih v katerih so se 
posebej pokazali nezadovoljvivi rezultati v poslovanju. 

Analiza odnosov v primarni delitvi 
Nadaljevalo se bo začeto delo v zvezi z analizo odnosov v 

primarni delitvi, ki bo temeljila na široki obsežnosti posamez- 
nih kategorij, izhajajoč iz pokazovalcev, določenih v zakonu o 
združenem delu in iz ustreznih dopolnilnih pokazovalcev. Pri 
pripravi projekta analize bodo rabila tudi spoznanja, ki so 
uspeh raziskovanj posameznih inštitutov in konzorcijev inšti- 
tutov, pri čemer bi bilo koristno združiti prizadevanja pristoj- 
nih organov in organizacij in inštitutov, z namenom, da bi 
analiza pokazala čim bolj ustrezne odnose v primarni delitvi. 

Analiza paritete cen glede na pariteto cen v 
energetiki 

Pripravljena bo analiza o paritetah domačih cen, po možno- 
sti pa vzporedna analiza domačih in tujih cen za osnovne 
proizvode. 

Dosedanji rezultati in smeri aktivnosti v zvezi z 
uresničevanjem politike združevanja dela in 
sredstev proizvodnih in prometnih organizacij 
združenega dela na temeljih Ustave in Zakona o 
združenem delu 

Na podlagi predlogov in pripomb Skupščine SR Slovenije 
na Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin je 
ta tema vključena v Delovni program Zbora za leto 1979 in 
sicer pod istim naslovom kot v Delovni program Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

Nekatera aktualna vprašanja uresničevanja 
stanovanjske politike 

Obravnavana bodo nekatera temeljna vprašanja nadaljnega 
družbenoekonomskega razvoja na stanovanjskem področju 
in nekatera najaktualnejša vprašanja uresničevanja Programa 
stanovanjske graditve na temelju Družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 do 1980 kot so: delovanje stano- 
vanjskih samoupravnih interesnih skupnosti; družbeno dogo- 
varjanje in samoupravno sporazumevanje udeležencev v sta- 
novanjski gradnji; financiranje stanovanjske gradnje; stroški 
gradnje in cene stanovanj; stanarine in njihova ekonomska 
ter socialna funkcija; vzdrževanje stanovanjskega sklada, 
vloga in delo hišnih svetov in zbora stanovalcev; angažiranje 
osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov v stanovanjski 
gradnji; racionalizacija stanovanjske gradnje; vloga stano- 
vanjskih zadrug itd. 

Poročilo o izvajanju Zakona o denarnem 
sistemu 

Ta tema je ostala iz prejšnjega delovnega programa, vklju- 
čuje pa tudi obravnavo poročila o uresničevanju Zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslova- 
nju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin. 

Analiza o stopnji zadolženosti gospodarstva in 
o politiki obrestnih stopenj 

Z uresničevanjem programa aktivnosti in ukrepov za zmanj- 
šanje stopnje zadolženosti gospodarstva, ki ga je treba dolo- 
čiti z dogovorom federacije, republik in pokrajin in sprejema- 
njem drugih ukrepov, bodo ustvarjeni pogoji za samoupravno 
združevanje dela in sredstev in na tej podlagi pridobivanje in 
razporejanje celotnega dohodka. 

Glede na pomen tega vprašanja bo Zbor razpravljal o izvaja- 
nju tega programa. Preučil bo tudi izvajanje politike obrestnih 
stopenj. 
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Poročilo o izvajanju Odloka o ciljih in nalogah 
emisijske in denarne politike in skupnih temeljih 
kreditne politike za leto 1979 

Upoštevajoč pomen skupne emisijske in denarne politike in 
skupnih temeljev kreditne politike za skupno razvojno politiko 
in njihovo medsebojno odvisnost, kot tudi določanje ciljev in 
nalog te politike v Družbenem planu Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 je nujno, da Zbor republik in pokrajin 
obravnava uresničevanje ciljev in nalog te politike. 

Posebna pozornost bo usmerjena k: deležu gospodarstva v 
denarni masi; vplivu kreditno-monetarne politike na oživljanje 
gospodarske aktivnosti in politiko ekonomske stabilizacije; 
funkcije primarne emisije, njenemu planiranju, usmerjanju 
sredstev in njihovi uporabi; vplivu kreditno-monetarne poli- 
tike na brzdanje inflacije; stimulaciji izvoza, izboljšanju pla- 
čilno-bilančnih pozicij; kvalitativni menjavi gospodarske 
strukture; razporedu in tokovom denarne akumulacije; pove- 
zovanju emisije z blagovnodenarnimi odnosi; razvoju procesa 
monetarizacije; hitrejše transformiranje kreditno-monetar- 
nega in bančnega sistema itd. 

Delovanje mehanizma plačilnega prometa 
Obravnavano bo delovanje sistema plačilnega prometa, po- 

sebej njegova učinkovitost, raven zmanjšanja odvisnosti or- 
ganizacij združenega dela od kreditov in kreditnih odnosov, 
delovanje ukrepov pri izpopolnjevanju mehanizma plačilnega 
prometa, razvoj sistema monetarizacije, uporaba vrednostnih 
papirjev v plačilnem sistemu, raznih obveznic in podobno, kot 
tudi uresničevanje ukrepov za nadaljnje izpopolnjevanje tega 
sistema. 

Uresničevanje procesa prenašanja državnih 
regulativ na združeno delo 

Analiza tega procesa naj bi pokazala, kaj je bilo na tem 
področju do sedaj narejenega oziroma v kakšni smeri in s 
kakšnim tempom je treba iti naprej. Sestavljata jo dva dela: 
poročilo o uresničevanju procesa prenašanja državnih regu- 
lativ na združeno delo, kjer naj bi pokazali tudi opravljanje teh 
obveznosti in analizo uresničevanja procesa prenašanja dr- 
žavnih regulativ na združeno delo, s potrebno teoretično 
obdelavo in predlogi za njegov nadaljni razvoj. 

Združevanje dela in sredstev v jugoslovanskem 
gospodarstvu 

Glede na pomen vprašanja uresničevanja procesa združe- 
vanja dela in sredstev za realizacijo razvojnih načrtov je nujno 
treba izvesti ustrezne akcije in storiti ustrezne ukrepe, da bi ta 
proces pospešili, da bi ustvarili ustrezne pogoje za večjo 
mobilnost družbene akumulacije, njeno racionalno izkorišča- 
nje in usmerjanje k izvrševanju prednostnih ciljev dogovor- 
jene razvojne politike. V okviru te teme bodo posebej obrav- 
navali uresničevanje vloge republik in pokrajin ter drugih 
družbenopolitičnih skupnosti ter vlogo znanosti pri uresniče- 
vanju tega procesa. 

Uresničevanje sistema samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 

Namen razčlenitve te teme je dojeti in oceniti dosedanje 
izkušnje pri uresničevanju sistema samoupravnega sporazu- 
mevanja in družbenega dogovarjanja, zlasti o vprašanjih iz 
pristojnosti federacije, ter poudariti bistvene idejnopolitične, 
strokovne in druge probleme, ki zavirajo učinkovitejše sa- 
moupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, ki 
urejata odnose na področju planiranja, cen, dohodka, medna- 
rodne menjave, politike zaposlovanja itd. 

Treba je torej poiskati odgovor na vprašanje, kako se v 
praksi uresničuje proces samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. Pri sistemu in metodah usklajeva- 
nja družbenoekonomskih in drugih odnosov je treba dojeti 
stanje in probleme, ki se pojavljajo v procesu samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja ter težave, ki 
nastanejo pri realizaciji samoupravnih sporazumov, družbe- 
nih dogovorov in dogovorov. Treba je določiti tudi ukrepe, ki 

jih velja storiti za izpopolnjevanje mehanizma samouprav- 
nega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja oziroma 
za njun hitrejši razvoj in vsestransko uporabo. 

Informacija o uresničenih učinkih na podlagi 
pogodb o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela 

Zbor je v začetku leta 1978 sprejel Zakon o vlaganju sred- 
stev tujih oseb v domače organizacije združenega dela. Na 
sejah delovnih teles Zbora pa so zahtevali, da se preuči 
izvajanje tega zakona, zlasti pa do sedaj uresničeni učinki na 
podlagi pogodb o vlaganju sredstev tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela. 

Analiza izvajanja srednjeročnega plana na 
področju tujskega turizma 

Odbor za ekonomske odnose s tujino je predlagal, da bi to 
vprašanje vnesli v Delovni program Zbora ter da bi to analizo 
pripravila Turistična zveza Jugoslavije v sodelovanju z Zvez- 
nim sekretariatom za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Analiza zunanjetrgovinske menjave in odnosov 
naše države z integracijskimi grupacijami na 
zahodu in z državami v razvoju. 

Rezultati in problemi, ki se pojavljajo v zunanjetrgovinski 
menjavi, nas vodijo k kompleksnejšemu preučevanju gibanj in 
problemov na tem področju, zlasti pa s stališča povečanja 
izvoza in stanja plačilne bilance. 

V zvezi s tem bodo obravnavani finančni odnosi države s 
tujino, odnosi s posameznimi regijami in integracijskimi gru- 
pacijami (ZET, SEV idr), predvsem pa s stališča problema 
organizacij združenega dela pri njihovem poslovanju na teh 
območjih in pogojev za menjavo blaga s teh področij. Zlasti 
bo treba obravnavati pogoje in možnosti pospešitve izvoza na 
trg EGS iz naslova dolgoročne kooperacije in skupnih vla- 
ganj, kot tudi kooperacije z državami v razvoju. 

Posebej bo treba preučiti vprašanje transformacije naše 
zunanje trgovine, kot tudi delovanje instrumentov, s katerimi 
se odvija prelivanje sredstev (refakcije, premije in drugo). 

informacija o stanju in problemih izvajanja 
sprejete carinske politike 

Skupščina SFRJ je februarja 1976 sprejela carinski zakon, 
marca 1978 po Zakon o carinski tarifi. Glede na pomen obeh 
zakonov, bo moral Zbor preučiti njuno izvajanje. Ob tej prilož- 
nosti bo posebna pozornost posvečena izvencarinski zaščiti. 

Izvajanje politike splošnih in skupnih potreb 
Glede na pomen, ki ga ima poraba v celotnem procesu 

družbene reprodukcije, zlasti njen vpliv na akumulativno in 
reproduktivno sposobnost gospodarstva, je potrebno preučiti 
gibanja splošne porabe in sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb, zlasti pa s stališča izvajanja dogovorjene politike na 
tem področju. 

V okviru tematskega področja o uresničevanju sprejete 
politike je bilo v Program vključenih tudi nekaj tem iz prejš- 
nega Delovnega programa Zbora, ki pa doslej niso bile realizi- 
rane. To so: analiza o delovanju enotnega jugoslovanskega 
trga; analiza o problematiki izvoza ladij na klirinško področje; 
dosedanji rezultati ter program ukrepov in akcij za substitu- 
cijo izvoza; poročilo o uporabi Odloka V. konference neuvr- 
ščenih držav v Colombu; poročilo o izvajanju Zakona o finan- 
ciranju federacije; program negospodarskih investicij, ki 
bodo financirane iz proračuna federacije v obdobju do izteka 
srednjeročnega plana 1980; sistem in politika kreiranja bla- 
govnih rezerv. 

24 poročevalec 



PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE 

Zbor bo razpravljal o teh-le vprašanjih s 
področja proračunske porabe federacije: 

Določitev celotnega obsega odhodkov 
proračuna federacije za leto 1980 

Zbor bo obravnaval analizo o uresničevanju Proračuna fe- 
deracije za leto 1979 in bo, izhajajoč iz temeljev politike 
družbenoekonomskega razvoja za leto 1980, določil do konca 
tega leta celoten obseg izdatkov proračuna federacije za leto 
1980. 

Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Zbor bo določil prihodke od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino za povrnitev carin in 
drugih davščin v korist tistih organizacij združenega dela, ki 
izvažajo. 

Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1980 

Zbor bo v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino določil celotni znesek deviz za 
potrebe federacije za leto 1980. 

Vsi trije akti s področja proračunske porabe bodo sprejeti 
po istem postopku in v rokih, ki so predvideni za sprejem 
resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugosla- 
vije za leto 1980. 

ZAKONODAJNI DEL 
V prvem polletju 1979 naj bi Zbor sprejel naslednje zakone: 

Zakon o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen 

Z zakonom bodo urejeni temelji sistema družbene kontrole 
cen, ki se uporabljajo v prometu blaga in storitev na enotnem 
jugoslovanskem trgu in bodo določene pravice in dolžnosti 
organov federacije glede izvajanja ukrepov neposredne druž- 
bene kontrole cen. 

Zakon o kompenzacijah 
Z zakonom bodo urejena merila in pogoji za izvajanje kom- 

penzacijskih ukrepov, način zagotavljanja in viri sredstev za 
kompenzacije ter ukrepi dejavnosti in odgovornosti organov 
za izvajanje zakonov, s tem da se zagotovi enakopravnost 
temeljnih organizacij združenega dela, republik in avtono- 
mnih pokrajin pri pridobivanju in delitvi dohodka na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

Zakon o ekonomskih in drugih odnosih v 
proizvodnji in prometu oborožitve in vojaške 
opreme 

S tem zakonom bodo urejeni ekonomski in drugi odnosi v 
proizvodnji oborožitve in vojaške opreme kot so: določanje 
cen oborožitve in vojaške opreme, zunanjetrgovinski promet 
in drugi ekonomski odnosi na tem področju. 

Zakon o Skupnosti industrije oborožitve in 
vojaške opreme 

S tem zakonom bodo urejena vprašanja obveznega združe- 
vanja proizvajalcev oborožitve in vojaške opreme v Skupnosti 
in opravljanje določenih zadev s strani te skupnosti zaradi 
uresničevanja posebnega družbenega pomena na tem po- 
dročju. 

Zakon o zavarovanju sredstev federacije za 
dodatno vlogo SFRJ za povečanje kapitala 
Mednarodne finančne korporacije 

S tem zakonom bodo določena sredstva za vlaganje SFRJ v 
povečanje kapitala Mednarodne finančne korporacije v ob- 
dobju od leta 1979 do 1982 in način vplačila teh sredstev. 

Zakon o posebni dajatvi za poravnavo davčne 
obremenitve uvoznega blaga 

S tem zakonom bodo uvedene posebne dajatve za uvoz 
blaga za poravnavo davčne obremenitve uvoznega blaga z 
ustreznim blagom domače proizvodnje, Zvezni izvršni svet pa 
pooblaščen, da določi blago, za katerega bo treba plačevati te 
dajatve in višino dajatve. 

Zakon o posebni taksi za uvoženo blago 
S tem zakonom je predvideno začasno uvajanje posebne 

takse za uvoženo blago, ki se uvaža zaradi uresničevanja 
usklajenih odnosov s tujino, Zvezni izvršni svet pa pooblaščen 
da lahko določi blago, za katerega je treba plačati posebno 
takso, višino takse in čas, v katerem jo je treba plačati. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Carinskega zakona 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bodo uskla- 
jene njegove določbe, ki urejajo postopek o prekršku, z no- 
vimi predpisi o prekrških. 

Zakon o financiranju zavarovanja izvoznih 
poslov pred nekomercialnim rizikom 

V tem zakonu bodo urejeni pogoji in način zagotovitve 
sredstev za zavarovanje izvoznih poslov pred nekomercialnim 
rizikom. 

Zakon o financiranju poslov v zvezi z 
upravljanje proste cone 

Z zakonom bodo zagotovljena ustrezna sredstva za oprav- 
ljanje poslov v zvezi z upravljanjem v prosti coni. 

Zakon o financiranju popisa prebivalstva in 
stanovanj v letu 1981 

S tem zakonom bodo zagotovljena sredstva za financiranje 
popisa prebivalstva in stanovanj, ki ga bo treba opraviti v letu 
1981. 

V prvem polletju naj bi Zbor sprejel še tele zakone: o 
določitvi celotnega zneska za financiranje programa tretje 
etape investicijskih del in nakupa opreme ter tehničnih sred- 
stev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko- 
madžarske meje; o obračunavanju in kritju tečajnih razlik v 
deviznih računih občanov od leta 1975 do 1978; o prenosu 
izvršbe deviznih obveznosti za kredite iz tujine na republike in 
avtonomni pokrajini; o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa 
integracije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal. 

V drugem polletju 1979 pa naj bi Zbor sprejel naslednje 
zakone: o spremembah in dopolnitvah Zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju naro- 
dnih bank republik in pokrajin; o spremembah in dopolnitvah 
zakona o odstopanju graditve investicijskega objekta tujemu 
izvajalcu; o financiranju programa mobilnega radia Jugosla- 
vije. 
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DRUGA VPRAŠANJA 
Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja 

tako imenovane tekoče zakonodaje, katerih izdajo bo nareko- 
vala praksa in ki mu jih bodo poslali pooblaščeni predlagate- 
lji. 

Zbor bo v tem obdobju, na podlagi predlogov delovnih teles 
zbora, obravnaval tudi določeno število zakonov iz delovnega 
področja tega zbora, da bi dal svoje mnenje Zveznemu zboru. 

NOVI PREDPISI 

Poleg navedenih vprašanj bo Zbor, odvisno od konkretnih 
potreb, obravnaval tudi druga vprašanja s svojega delovnega 
področja kot: program parlamentarnih izmenjav; posamezna 
vprašanja z delovnega področja skupnih komisij Skupščine 
SFRJ; predloge za volitve, imenovanja in razrešitve; potrditve 
finančnih planov in zaključnega računa Narodne banke Jugo- 
slavije, Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in 
drugo. 

O podelitvi nagrade AVNOJ skupno 

odločanje vseh republik in pokrajin 

• Zakonske rešitve o postopku podeljevanja Nagrade AVNOJ, kot posebnega 
vsejugoslovanskega priznanja, se usklajuje s spremembami v družbenopolitičnem 
sistemu 
• Pobude za podeljevanje te nagrade bodo zbirala posebna družbena telesa, ki jih 
bodo oblikovale skupščine republik in pokrajin 

Odbor Zveznega zbora za 
družbenopolitične odnose je 
kot predlagatelj potrdil Pred- 
log za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o Nagradi AVNOJ, z Osnut- 
kom zakona (AS-94) ter ga po- 
slal Zveznemu zboru v razpra- 
vo in sprejem. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami je v prvi 
vrsti zagotovljeno, da bodo re- 
publike in pokrajine uresničile 
svoj skupni interes pri podelje- 
vanju Nagrade AVNOJ. V 
Osnutku zakona je namreč 
predvideno, da bodo republike 
in pokrajine prek družbenih te- 
les, ki jih bodo v ta namen obli- 
kovale njihove skupščine, or- 
ganizirale aktivnost in spreje- 
male ukrepe za izvajanje po- 
stopka za zbiranje pobud in 
predlogov za Nagrado AVNOJ. 

POSTOPEK ZA 
PODELITEV NAGRADE 
AVNOJ 

Pobudo za podelitev tega 
pomembnega družbenega 
priznanja lahko dajo delavci v 
organizacijah združenega dela 
ter drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, delov- 
ni ljudje v krajevnih skupno- 
stih in samoupravnih intere- 
snih skupnostih, zbornice in 
druga splošna združenja, 
znanstvene in strokovne orga- 
nizacije, družbenopolitične in 
druge družbene organizacije, 

združenja občanov in posa- 
mezniki. Predloge je treba 
predložiti prek pristojnega 
družbenega telesa v republiki 
oziroma pokrajini, mogoče pa 
jih je predlagati neposredno 
tudi Odboru za Nagrado AV- 
NOJ. 

Na ta način so zagotovljene 
potrebne konsultacije v okviru 
republike oziroma pokrajine 
ter potrjevanje mnenja o tem, 
da določeni dosežki na po- 
dročju znanosti, umetnosti ali 
na drugem področju ustvarja- 
nja predstavljajo dosežke po- 
sebnega pomena za razvoj 
SFRJ. 

V Osnutku zakona je sicer 
določeno, da je Nagrado AV- 
NOJ mogoče podeliti posa- 
mezniku, organizaciji združe- 
nega deia, oziroma drugi orga- 
nizaciji ali skupnosti, družbe- 
nopolitični organizaciji, drugi 
družbeni organizaciji ali zdru- 
ženju. Nagrade se posamezni- 
kom podeljujejo v obliki de- 
narnega zneska in diplom, na- 
štetim organizacijam ali zdru- 
ženjem pa v obliki plakete AV- 
NOJ z diplomo. 

Da bi zagotovili stalno ude- 
ležbo predstavnikov republik 
in pokrajin v Odboru za Nagra- 
do AVNOJ, Osnutek zakona 
predvideva, da člane Odbora 
volijo skupščine republik (po 3 
člane) in pokrajin (po 2 člana). 
Po istem postopku se volijo tu- 
di namestniki članov Odbora. 
Odbor zasnuje svoje delo na 
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sodelovanju z ustreznimi druž- 
benimi telesi v republikah in 
pokrajinah, z izmenjavo 
mnenj, konzultacijami in do- 
govori o stališčih in kriterijih, 
ki so pomembni za podelitev 
Nagrade. 

RAZLOGI ZA 
SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE 
VELJAVNEGA ZAKONA 

Z zakonom o Nagradi Antifa- 
šističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije, ki je 
bil sprejet novembra 1972, so 
med drugim urejena vpraša- 
nja, ki se nanašajo .na pogoje 
in način dodelitve nagrade, 
določena sta sestava in delov- 
no področje tega organa ter 
urejena druga vprašanja, ki so 
pomembna za dodelitev Na- 
grade AVNOJ. 

Po sprejemu ustave SFRJ in 
v skladu z razvojem družbeno- 
političnih odnosov in z nadalj- 
njo demokratizacijo procesa 
za izdajanje odlokov na vseh 
področjih družbenega življe- 
nja se je pojavila potreba po 
dograditvi zakonskih rešitev v 
postopku za dodelitev Nagra- 
de AVNOJ. Odbor za Nagrado 
AVNOJ je že prilagodil svojo 
prakso spremembam v druž- 
benopolitičnem sistemu in na 
določen način vključil republi- 
ke in avtonomni pokrajini v 
proces odločanja o dodelitvi 
nagrade AVNOJ kot posebne- 
ga splošnega jugoslovanskega 
priznanja ustvarjalcem dosež- 
kom, ki imajo splošen pomen 
za družbeno skupnost in pri- 

spevajo k njenemu nadaljnje- 
mu revolucionarnemu razvoju. 

Glede na to, da je delo Od- 
bora za Nagrado AVNOJ že 
prilagojeno spremembam v 
družbenopolitičnem sistemu 
je treba tudi zakonske določbe 
o dodelitvi Nagrade AVNOJ 
prilagoditi karakterju družbe- 
nopolitičnih odnosov. Zaradi 
tega so predložene ustrezne 
spremembe in dopolnitve v ve- 
ljavnem Zakonu, da bi tako 
ustvarili pogoje, da bi bila 
ustrezna družbena telesa v re- 
publikah in pokrajinah vklju- 
čena v postopek za dodelitev 
Nagrad AVNOJ. 

DOGOVOR SKUPŠČIN 
O SODELOVANJU PRI 
DODELITVI NAGRADE 
AVNOJ 

Skupaj z Osnutkom zakona 
je pripravljen tudi predlog za 
sproženje pobude za sklepa- 
nje dogovora med Skupščino 
SFRJ in skupščina republik in 
pokrajin o skupnih temeljih 
uresničevanja sodelovanja v 
postopku dodelitve Nagrade 
AVNOJ. Skupaj s predlogom je 
priložena tudi Delovna zasno- 
va za izdelavo dogovora. 

Glede na zanimanje republik 
in pokrajin, da se neposredno 
angažirajo v postopku pode- 
ljevanja takšnega splošnega 
jugoslovanskega priznanja kot 
je Nagrada AVNOJ, kot tudi na 
potrebo, da delovni ljudje kar 
neposredneje vplivajo na odlo- 
čanje o tej Nagradi, bo treba 
določiti ustrezen mehanizem 
za vzpostavitev sodelovanja 
med republikami in pokrajina- 
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ma v postopku dodelitve Na- 
grade. Zaradi tega je bila spro- 
žena pobuda za sprejetje do- 
govora Skupščine SFRJ in 
skupščin republik in pokrajin s 
katerim bi določili način sode- 
lovanja ob podeljevanju na- 
grade AVNOJ. 

Udeleženci takšnega dogo- 
vora bi morali ugotoviti katera 
so vprašanja pomembna za 
sodelovanje, skupne osnove 
na katerih bo zasnovano to so- 

delovanje, kot tudi druga vpra- 
šanja, ki so skupnega pomena. 
V Delovni zasnovi za dogovor 
je predvideno oblikovanje po- 
sebnih družbenih teles v skup- 
ščinah republik in pokrajin, ki 
bi opravljala določene zadeve 
v zvezi z zbiranjem pobud in 
predlogov za podelitev Nagra- 
de AVNOJ, sodelovala bi z 
znanstvenimi in strokovnimi 
organizacijami in združenji za 
zagotavljanje udeležbe pri 
ocenjevanju in dajanju stro- 

kovnega mnenja o delih in do- 
sežkih, določala svoje kandi- 
date za Nagrado in jih dostav- 
ljala Odboru. 

Omenjena družbena telesa v 
republikah in pokrajinah bodo 
sestavljena iz predstavnikov 
znanstvenih in strokovnih or- 
ganizacij in združenj, iz pred- 
stavnikov izvoljenih organov 
družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacij ter ugle- 
dnih znanstvenih, strokovnih 

in javnih delavcev. Iz teh druž- 
benih teles bi republike in po- 
krajine delegirale svoje pred- 
stavnike v Odbor za podelitev 
Nagrade AVNOJ. 

Ustanavljanje posebnih 
družbenih teles v republikah in 
pokrajinah bo prispevalo k 
učinkovitejšemu delu Odbora 
za Nagrado AVNOJ, obenem 
pa to pomeni njegovo širše od- 
piranje k vplivom vseh družbe- 
nih dejavnikov in struktur. 

Posebna taksa na uvoženo blago bo 

ostala 

• Posebna taksa je začasen ukrep, ki se uvaja zaradi uresničevanja usklajenejših 
odnosov s tujino 
• Na ves uvoz, razen surovin in reprodukcijskega materiala za razvoj prednostnih 
dejavnosti, je treba poravnati posebno takso v višini 10 odstotkov 

Zvezni izvršni svet je pripra- 
vil Osnutek zakona o posebni 
taksi na uvoženo blago o kate- 
rem bodo razpravljali delegati 
Zbora republik in pokrajin. Z 
osnutkom tega kratkega za- 
konskega teksta se obdrži po- 
sebna taksa za uvoženo blago, 
ki je vpeljana že od leta 1968. 

Posebno takso je mogoče 
vpeljati za določen čas zaradi 
obveznosti, ki izvirajo iz naše- 
ga članstva v GATT (Splošni 
sporazum o trgovini in tarifah), 
ter predstavlja začasni ukrep, 
katerega trajanje je časovno 
omejeno za tekoče leto. Za- 

kon, ki je v veljavi, kakor tudi 
novi Osnutek tega besedila, 
določa posebno takso za uvoz 
samo kot določeno kategorijo 
uvoznih davščin, Zvezni izvršni 
svet pa je z Zakonom poobla- 
ščen, da določa blago oziroma 
skupine blaga za katerega je 
pri uvozu treba plačati poseb- 
no takso za uvoženo blago, vi- 
šino takse in čas v katerem se 
bo ta taksa pobirala. 

Na osnovi tega je Zvezni 
izvršni svet v različnih časov- 
nih obdobjih določal uvozno 
takso v različnih višina: 5, 2, 6 
odstotkov, danes pa je 10 od- 
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Osnutek zakona o posebni taksi na uvoženo blago 
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stotkov. To takso je treba pla- 
čati za ves uvoz, medtem ko se 
za uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala in specifične 
opreme za hitrejši razvoj pre- 
dnostnih dejavnosti zaračuna- 
vajo posebne takse v višini 7, 
7,5, 8 in 9 odstotkov. 

Te izjeme se uporabljajo ob 
uvozu na podlagi odločbe o 
carinskih kontingentih, vendar 
v skladu z Določbo o merilih, 
ki se.bodo uporabljala pri zni- 
žanju carine za uvoz specifič- 
ne opreme in surovin, repro- 
dukcijskega materiala in delov 
za vgrajevanje. 

Osnutek zakona je izdelan v 
skladu s temeljnimi načeli na- 
šega gospodarskega sistema 
in v skladu z načeli enakih po- 

gojev gospodarjenja ter enot- 
nega gospodarskega področ- 
ja. Posebna taksa za uvoženo 
blago, ki je predvidena z 
Osnutkom je ukrep izvencarin- 
ske zaščite in ima namen, da 
skupaj z drugimi ukrepi zago- 
tovi ekonomsko opravičeno 
zaščito gospodarstva. 

Sredstva ustvarjena s pobi- 
ranjem .posebne takse so pri- 
hodek federacije. V Osnutku 
zakona je predloženo, da se 
posebna taksa pobira ob cari- 
njenju blaga in sicer po pred- 
pisih, ki veljajo za pobiranje 
carinskih davščin. 

Plačana posebna taksa na 
uvoženo blago se všteva v 
osnovo za obračun temeljnega 
in posebnega davka od pro- 
meta proizvodov. 

/ 
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Obstoječe posebne davščine za uvoz 

blaga se bistveno ne bodo spremenile 

• Namen te davščine, kot ukrepa izvencarinske zaščite, je zavarovanje ekonomsko 
upravičene žaščite gospodarstva 
• Zvezni izvršni svet bo določil višino posebne davščine in blago za katerega jo bo 
treba plačevati 

Zvezni izvršni svet je delega- 
tom v Zboru republik in pokra- 
jin poslal v razpravo in sprejem 
Osnutek zakona o posebni 
davščini za izravnano davčne 
obremenitve uvoženega blaga. 
Besedilo Osnutka ne vsebuje 
bistvenih sprememb glede na 
veljavni Zakon, ampak usklaju- 
je njegove določbe z Ustavo 
SFRJ, razen tega pa je oprav- 
ljena terminološka in druga 
izboljšava besedila. 

Osnutek ureja, da se poseb- 

na davščina za izravnavo davč- 
ne obremenitve uvoženega 
blaga uvajajo zaradi izravnave 
takšne obremenitve blaga do- 
mače proizvodnje in ustrezne- 
ga uvoženega blaga. Posebna 
davščina, kot ukrep izvenca- 
rinske zaščite, ima namen, da 
skupaj z drugimi ukrepi zago- 
tovi ekonomsko upravičeno 
zaščito gospodarstva. 

Zvezni izvršni svet mora do- 
ločiti blago za katerega se bo 

plačevala davščina, kot tudi vi- 
šino davščine. 

V okviru blagovne menjave s 
tujino v našem gospodarskem 
sistemu delujeta kot inštru- 
menta izvencarinske zaščite 
dve vrsti uvoznih davščin: po- 
sebna davščina za izravnavo 
davčne obremenitve uvožene- 
ga blaga in posebna taksa za 
uvoženo blago. Prva vrsta dav- 
ščine je bila uvedena leta 1968 
z Zakonom o posebni davščini 
za izravnavo davčne obreme- 
nitve uvoženega blaga. Takrat 
je bila višina 3 odstotke. Z 
ukrepi carinske politike za leto 
1976 je Zvezni izvršni svet po- 
večal to davščino na 5 odstot- 

kov, v letu 1977 pa je znašala 7 
odstotkov. Ta ukrep je imel na- 
men, da zagotovi izravnavo 
davčne obremenitve uvožene- 
ga blaga z ustreznim domačim 
blagom. 

Z Osnutkom zakona je prav 
tako predloženo, da so sred- 
stva, ustvarjena s plačevanjem 
posebne davščine, prihodek 
federacije. Posebne davščine 
bi se plačevale ob carinjenju 
blaga in po predpisih, ki velja- 
jo za plačilo carine. 

Znesek posebne davščine se 
všteva v osnovo uvoženega 
blaga za obračun temeljnega 
in posebnega davka od pro- 
meta proizvodov. 

Osnutek zakona o posebni davščini za izravnavo 
davčne obremenitve uvoženega blaga 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zboru republik in 
pokrajin so na zasedanju 26. 
decembra 1978 sprejeli na- 
slednje zakonske akte: 

Resolucijo o politiki izvaja- 
nja Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1976. do 
1980. leta v letu 1979. 

(AS 66), ki določa načine in 
ukrepe za izvajanje tekoče 
ekonomske politike v letu 
1979. 

Ob Resoluciji so sprejeli: 
Odlok o skupni devizni politiki 
Jugoslavije za leto 1979 (AS 
80), Projekcijo devizne bilan- 
ce Jugoslavije za leto 1979 
(AS 79) in Projekcijo plačilne 
bilance Jugoslavije za leto 
1979 (AS 78). 

Zakon o določanju celotne- 
ga obsega odhodkov Prora- 
čuna federacije za leto 1979 
(AS 70) opredeljuje višino 
sredstev za odhodke Proraču- 
na federacije in znesek pri- 
spevkov republik in pokrajin v 
Proračun federacije za leto 
1979 ter ureja druga vprašanja 
prihodkov in odhodkov. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o določanju celotnega 
obsega odhodkov Proračuna 
federacije za leto 1978 (AS 76) 
določa, da znaša celoten ob- 
seg odhodkov Proračuna fe- 
deracije za leto 1978 82 mili- 

•' ;5>;: ... 
jard in 345,2 milijona&iharjisv 
(prejšnji znesek v Zagonu pa je 
bil 80 milijard in 748,S milijona 
dinarjev). 

Odlok o določanju celotne- 
ga zneska deviz za potrebe 
federacije v letu 1979 (AŠ 73), 
predvideva, da naj bi v okviru 
predlagane devizne kvote za 
leto 1979 pokrili samo nujne 
izdatke za izvrševanje, funkcij 
in nalog federacije, kt jih ni 
mogoče odlagati na poznejši 
čas. Omejena devizna poraba 
naj bi prispevala k realizaciji 
temeljnih ciljev politike stabiliT 
zacije devizne bilance v letu' 
1979. 

Sprejet je tudi Odlok o spre- 
membi Odloka o določanju 
celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 
1978 (AS 84). 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah Odloka o določanju 
prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 
1978 odstopajo Interesni 
skupnosti Jugoslavije zaeko- 
nomske odnose s tujino (AS 
77) določa nov odstotek od ca- 
rinskih in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se, pred vnašanjem[.v 
Proračun federacije, izloča in 
odstopa Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske od-, 
nose s tujino. Poleg teda so 
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sprejeti tudi: 
Odlok o določanju prihod- 

kov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1979 od- 
stopajo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino (AS 72). 

Odlok o ciljih in nalogah 
emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljih kreditne 
politike za leto 1979 (AS 81) 
določa temeljne cilje in naloge 
kreditno-monetarne politike v 
prihodnjem letu, ki so v skladu 
s cilji in nalogami ekonomske 
politike, predvidene v Resolu- 
ciji za prihodnje leto. Podobno 
kot prejšnja leta so temeljne 
naloge podpora ciljem eko- 
nomske politike, ki naj bodo 
uresničeni s predvideno rastjo 
proizvodnje, uravnoteženjem 
blagovno-denarnih odnosov, 
upočasnjevanjem stopnje rasti 
cen in uresničevanjem ciljev 
na področju plačilne.bilance. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zveznih 
administrativnih taksah (AS 
69) predvideva nove oprostitve 
pri plačevanju zveznih admini- 
strativnih taks. Te obveznosti 
so sedaj oproščene krajevne in 
samoupravne interesne skup- 
nosti. Zveznih taks pa tudi ne 
bo potrebno plačevati za vse 
tište vloge, ki zahtevajo posre- 

dovanje družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o nadzoru 
kakovosti kmetijskih in pre- 
hrambenih proizvodov v zu- 
nanjetrgovinskem prometu 
(AS 68) zagotavlja z novimi do- 
ločili boljše varstvo domačega 
tržišča pred slabo kakovostjo 
uvoženih kmetijskih in pre- 
hrambenih proizvodov. Določa 
pa tudi, da mora stroške analiz 
in superanaliz kakovosti pla- 
čati uvoznik teh proizvodov in 
hkrati predvideva olajšave gle- 
de plačevanja ležarin v prime- 
rih, ko laboratorijska preuče- 
vanja trajajo dalj časa. 

Delegati so sprejeli tudi Pro- 
gram dela Zbora republik in 
pokrajin za leto 1979 ter Plan 
dela Zbora za obdobje od ja- 
nuarja do konca marca letoš- 
njega leta. 

Delegati Zveznega zbora so 
se prav tako zbrali na zaseda- 
nju Zbora 26. decembra, ko so 
sprejeli naslednje zakonske 
akte: 

Spremembe in dopolnitve 
Proračuna federacije za leto 
1978 (AS 74) s spremembami 
in dopolnitvami finančnega 
načrta zveznih direkcij za re- 
zerve industrijskih in pre- 
hrambenih proizvodov za leto 
1978, ki urejajo vsa vprašanja 
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okoli izpolnitve Proračuna fe- 
deracije med letom, vključno z 
ureditvijo rebalansa prihodkov 
in odhodkov. 

Proračun federacije za leto 
1979 (AS 51) predvideva, da 
bomo za financiranje funkcij 
federacije v letošnjem letu po- 
rabili 99 milijard in 409,9 mili- 
jonov dinarjev ali za 18,7 od- 
stotka več kot je znašal reba- 
lansirani Proračun federacije 
za leto 1978. Poudariti mora- 
mo, da je rast proračunskih 
sredstev, kljub vsemu, za pol 
odstotka nižja od planirane ra- 
sti družbenega proizvoda. 

Poleg Proračuna federacije 
so sprejeti tudi finančni plani 
zveznih direkcij za rezerve 
prehrambenih in industrijskih 

proizvodov za leto 1978. 
Zakon o izvajanju Proraču- 

na federacije za leto 1979 (AS 
71) določa način in pogoje za 
uporabo Proračuna federacije 
v letu 1979. Pri tem določa pri- 
hodke po vrstah in odhodke 
po namenih in nosilcih ome- 
njenih sredstev. 

Odlok o določanju progra- 
ma statističnih raziskav v letu 
1979, ki imajo pomen za vso 
državo določa, katere raziska- 
ve, ki bodo opravljene v letu 
1979, imajo pomen za vso dr- 
žavo. Niso pa zajete raziskave, 
predvidene v splošnem Pro- 
gramu statističnih raziskav od 
1978. do 1982. leta. Prav tako 
so v navedenem dokumentu 

zapisane spremembe in dopol- 

nitve statističnih raziskav, ki 
jih predvideva ta Program. 

Zakon o dopolnitvah Zako- 
na o določanju in razporeja- 
nju celotnega prihodka in do- 
hodka (AS 47) omogoča te- 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela in delovnim skup- 
nostim, da izplačujejo regres 
za letni dopust in za tople 
obroke iz čistega dohodka, če 
jim Sklad skupne porabe ne 
zagotavlja sredstev za ta na- 
men. 

Zakon o ratifikaciji Dopol- 
nilnega protokola k ženev- 
skim konvecijam z dne 12. av- 
gusta 1949. leta o varstvu 
žrtev mednarodnih oborože- 
nih spopadov (Protokol I) in 
Dopolnilnega protokola k že- 

nevskim konvencijam z dne 
12. avgusta 1949. leta o var- 
stvu žrtev mednarodnih obo- 
roženih spopadov (Protokol 
II) (AS 60) - omenjena Proto- 
kola precej razširjata uporabo 
vojnega in humanitarnega pra- 
va, saj uvrščata med mednaro- 
dne spopade tudi protikolo- 
nialne in osvobodilne vojne. 
Taka opredelitev pomeni veli- 
ko zmago neuvrščenih držav, 
ki so zahtevale tako ureditev. 
Mimo tega so mednarodno- 
pravno v celoti legalizirani tudi 
gverilci in drugi borci iz vrst 
»oboroženega ljudstva«. Po 
Protokolih pa je okrepljeno še 
varstvo civilnega prebivalstva, 
medicinskih ustanov in oseb, 
ki spremljajo oborožene sile. 
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ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna — UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O SPLOŠNEM UPRAV- 
NEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH - 
s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega 
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem 
pravu. 

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna 
razmerja 2. knjiga. 

dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič - 
PRAVDNI POSTOPEK. 

Franc Šink - PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimal- 
no klasifikacijo -r slovensko - srbohrvaško - franco- 
sko - nemško. 

dr. France černe — UVOD V EKONOMSKO VEDO — 
temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS - z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE - uvodna po- 

jasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasni- 

la dr. Ljubo Bavcon. 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna poja- 

snila dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasni- 
la Lojze Ude 

PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon 
z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili 
ZBIRKA PREDPISOV 

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DE- 
DOVANJE 

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stano- 

vanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stav- 

bami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI 

OBVEZNOSTI 
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMO- 

ZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRA VILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNI- 

KOV 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN 
STROKOVNIH IZPITIH 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE V SRS 

REGISTER PREDPISOV 1969-1971 
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