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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Osnutek temeljnih razvojnih nalog v letu 1978
in opredelitev njihovih

nosilcev (ESA - 889)

(Priloga k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976—1980 v letu 1978)

V tej prilogi, ki je sestavni del resolucije o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 so zbrane
pomembnejše naloge iz družbenega plana in dogovora
o temeljih družbenega plana ter samoupravnih sporazumov o temeljih planov na področjih, ki so posebnega
pomena za uresničevanje skupne razvojne politike in
ki jih bodo v skladu s sprejetimi obveznostmi uresničevale v prihodnjem letu posamezne samoupravne organizacije in skupnosti in republiški upravni organi. V
skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja bodo nosilci nalog v svojih programih dela za
prihodnje leto te naloge še posebej konkretizirali in v
zvezi s tem opredelili in sprejeli potrebne ukrepe.
1. Na področju investicij
Manjše možnosti za dotok sredstev zahtevajo skrajno
varčno uporabo družbenih sredstev, pa tudi eventualno preložitev nekaterih investicij na naslednje srednjeročno plansko obdobje.
V tej zvezi bodo podpisniki družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1978—1980 uskladili svoje
investicijske plane s prevrednotenim dotokom sredstev, in
to s stališči sprejetih kriterijev investiranja. V skladu s sistemom kontinuiranega planiranja bodo nato dali pobudo
za ustrezne spremembe in dopolnitve tega dogovora, in sicer še v prvem četrtletju 1978. Na osnovi teh pobud in po
proučitvi možnosti in potreb družbenega razvoja bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do 30. junija 1978 sprožil
ustrezni uskladitveni postopek.
Služba družbenega knjigovodstva bo zagotavljala ustrezne podatke, spremljala in obveščala podpisnike dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1978 do
1980 o združevanju sredstev za uresničevanje dogovorjenih
nalog na področju gospodarske infrastrukture ter njihovem
koriščenju.
2. Na področju energetike
Združena elektrogospodarska podjetja, Petrol, INA-Nafta Lendava, Sermin in premogovniki bodo v sodelovanju s
Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in Sa-

moupravno interesno skupnostjo za nafto in plin nadaljevali z izvajanjem sprejetih samoupravnih sporazumov o razvoju energetike v letu 1978 ter z izgradnjo planiranih energetskih objektov.
RAZŠIRJENI DNEVNI RED SEJE
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Dnevni red seje Zbora zdru- in storitev z osnutkom zako.
ženega dela Skupščine SR Slo- na (ESA 976);
venije in seje Zbora občin — dogovora o usmerjanju in
Skupščine SR Slovenije, ki uporabi posojil Mednarodna
sta sklicani za 23. november baaike aa otaovo in razvoj v
1977, je razširjen z obravnavo: obdobju od 1. julija leta 1976
— predloga za izdajo zakona do 30. junija leta 1981 (ESA
o določitvi stopenj, odbitnih 971);
postaivik in olajšav za repub- — osnutka zakona o zagotoliški davek iz dohodka temelj- vitvi sredstev za vrnitev prenih organizacij združenega de- mij za mleko, ki so jih rela v letu 1978 z osnutkom za- publike in avtonomni pokrakona (ESA 070)
jini iaplačale v obdobju od le— predloga za izdajo zakona ta 1973 do leta 1975 (ESA 975).
o spremembah in dopolnitvah Dnevni red seje Zbora zdruzakona o posebnem republiš- ženega dela Skupščine SE
kem davku od prometa proiz- Slovenije pa je razširjen ša
vodov in odplačil za storitve z obravnavo:
ter načinu, po katerem občani — predloga zakona o ratifiin zasebne pravne osebe ob- kaciji druge spremembe staturačunavajo in plačujejo da- ta mednarodnega monetama
vek od prometa proizvodov ga sklada (ESA 928).
UMAKNJENA TOČKA Z DNEVNEGA
REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA IN SEJE ZBORA OBČIN
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Z dnevnega reda seje Zbo- 16. novemibra 1977, Je umakra združenega dela Skupš- njena obravnava:
čine SR Slovenije in seje Zbo- — predloga zakona o skupno
ra občin Skupščine SR Slove- stih za ceste.
nije, ki sta sklicani za sredo

V zadetku leta bo pričela a obratovanjem hidroelektrarna Srednja Drava XI, osmi agregat HE Fala ter pričela z
rednim obratovanjem TE Šoštanj IV, črpalni agregat HE
Moste, I. faza 380 kW mreže ter ostala planirana 110 kW
indistribuoijska omrežja. Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije t)fido nadaljevala izgradnjo to montažo NE
Krško, pričela z gradnjo HE Solkan in Toplarno II v Ljubljani ter s pripravami za gradnjo nadaljnih objektov kontinuitete, izhajajoč iz sprejetega samoupravnega sporazuma
razvoja energetike ter izvršene optimizacije do leta 1990. Nadaljevala bo z usklajeno izgradnjo premogovniških kapacitet
ea potrebe elektrogospodarstva in široke potrošnje. Začela
bo s pripravami za izgradnjo II. faze 380 kW omrežja in izgradnjo Rudnika urana, 2irovski vrh.
Petrol, TOZD Zemeljski plin bo nadaljeval gradnjo magi:
stralnega plinovodnega omrežja, ki bo v tem letu končan od
avstrijsko-jugoslovamske meje do Ljubljane in Jesenic ter povezan s hrvatskim plinovodnim omrežjem. Konec prvega polletja bo plinovodno omrežje pričelo z obratovanjem in sprejemom prvih pogodbenih količin naravnega plina iz Sovjetske zveze (skupno 420 mio Nm 3, od česar 240 mio Nm 3
za SR Slovenijo in 180 mio Nm 3 za SR Hrvatsko). Hkrati
bo pospešeno pripravljala porabnike za kvaliteten odjem.
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Petrol,
INA — Nafta Lendava in Polikem — Sermin bodo v sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko nadaljevali
sprejeti program izgradnje zmogljivosti za predelavo, skladiščenje in transport nafte in njenih derivatov. Nadaljevali
bodo s pripravami za izgradnjo posameznih projektov energetske cone v Kopru ter pripravili ustrezne predinvestioijske
in investicijske študije, ki bodo osnova za skupne naložbe.
Poleg nadaljnjih priprav za gradnjo rafinerije in terminalov
za deficitarne naftne derivate bo definiran tudi obseg terminala za sprejem naravnega vtekočinjenega plina ter sprejete
odločitve o njegovi povezavi slovenskega s hrvatskim magistralnim omrežjem. Ob tem je treba zaključiti dolgoročno pogodbo z najugodnejšim dobaviteljem vtekočinjenega plina za
pokrivanje dodatnih potreb po letu 1980.
Republiški komite za energetiko se bo zavzemal za razdelitev uvoznih kontingentov v skladu s porabo nafte in last.
nimi viri posameznih republik in pokrajin ter za sklepanje
ustreznih sporazumov o predelavi in njeni strukturi med porabniki in predelovalci nafte. Samoupravna interesna skup
nost za nafto in plin ter distributerji bodo tekoče usklajevali strukturo porabe in sodelovali pri oblikovanju cen naftnih derivatov ter naravnega plina, da bi tako pospeševali
racionalno obnašanje.
V okviru sprejetega programa ukrepov za racionalizacijo
pridobivanja pretvarjanja, transporta in porabe energije ter
priporočil republiške skupščine bo Republiški komite za energetiko pripravil nekatere izvršilne predpise. Z njimi bo dan
poudarek predvsem boljšemu izkoristku vseh virov energije,
povečanju zahtev glede toplotne izolacije zgradbe ter o izrabi odpadne toplote. Večja skrbo po posvečena boljšemu
Informiranju porabnikov o možnostih racionalne porabe energije. Zagotovljeno bo usmerjeno strokovno izobraževanje kadrov za potrebe energetike. Republiški komite za energetiko
bo sodeloval pri izdelavi zveznih predpisov za področje ukrepov o racionalni proizvodnji in porabi energije.
Republiški komite za energetiko, področne raziskovalne
skupnosti in organizacije združenega dela s področja energetike ter njihove samoupravne interesne skupnosti bodo
vzpodbudili potrebne raziskave v energetiki na podlagi dolgoročne raziskovalne usmeritve in plana raziskav do leta 1985,
ki ju je potrebno sprejeti v letu 1978. Z raziskavami je treba zagotoviti realno oceno domačih energetskih virov.
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se bodo
▼ sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva pospešeno pripravljala na pričetek izgradnje hidroenergetskih kapacitet po letu 1980, ki so sprejete v okviru izvedene dolgoročne optimizacije, pri čemer bodo upoštevane tudi možnosti za zagotovitev oskrbe z energijo s skupnimi naložbami v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. Sklenjen bo sporazum med Združenimi
elektrogospodarskimi podjetji, inštituti, projektantskimi organizacijami, gradbeno operativo in proizvajalci opreme ter iz2

vajalci montažnih del o sodelovanju pri gradnji hidro in
termo objektov, s čimer bo omogočena njihova racionalna
vključitev V izgradnjo energetskih zmogljivosti.
Zaradi pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije za
električno energijo, zagotavljanje sredstev za vračanje tujih
kreditov ter pokrivanje stroškov enostayne reprodukcije premogovnikov, ki dobavljajo premog pretežno za potrebe elek.
trogospodarstva bo SOZD elektrogospodarstva v okviru samoupravne tateresne skupnosti proučila sedanjo raven cen
in predlagala novo, hkrati pa bo predlagala ukrepe, ki bodo
prispevali k večji učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti poslovanja elektrogospodarstva in premogovništva.
Samoupravna Interesna skupnost elektrogospodarstva bo
še pred zaključnim računom predložila način pokritja izpada dohodka elektrogospodarstva in na njega vezanih premogovnikov iz lanskega leta, kajti izvedena korekcija cen električne energije v letu 1977 še ni pokrila stroškov enostavne
reprodukcije. Predlog korekcije cen in način pokritja izgube
bo sprejela skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva.
Ker do leta 1980 ne bo možno zgraditi planiranega obsega elektroenergetskih objektov, bo samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva v skladu z realnimi potrebami gospodarstva ob upoštevanju vseh možnih postopkov za
racionalizacijo ter v skladu z gmotnimi in prostorskimi možnostmi in ekološkimi zahtevami sprejela dopolnjen program
kontinuitete po letu 1980 ob predhodni javni razpravi in uskladitvi dopolnjenega samoupravnega sporazuma.
Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo,
samoupravna interesna skupnost za nafto in plin ter Republiški komite za energetiko bodo v sodelovanju s SDK pospešili izvajanje samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev
s področja elektrogospodarstva, premogovništva in naftnoplinskega gospodarstva.
Republiški komite za energetiko bo ob sodelovanju samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin zaradi korekcije to dopolnjevanja dolgoročne energetike bilance do leta
2000 v skladu s potrebami razvoja gospodarstva, njegovih finančnih možnosti in glede na prostorske možnosti in ekološke zahteve organiziral potrebne razprave na raznih po.
dročjih gospodarstva in zagotovil ustrezne študije.
Manjši premogovniki Laško, Senovo in Kanižarica se bodo ustrezneje organizirali ter tehnološko in dohodkovno povezali s porabniki v elektrogospodarstvu in industriji.
Slovenski premogovniki bodo z elektrogospodarstvom in
večjimi industrijskimi odjemalci sklenili poseben sporazum,
s katerim bodo omogočili kontinuirano porabi viškov drobnih vrst rjavega premoga. S tem bo tudi omogočeno, da bo
Rudnik lignita Velenje sprostil potrebne količine lignita z
nizkim odstotkom žvepla, s čimer se bo zmanjšala onesnaženost zraka v območjih IV. stopnje.
Republiški komite za energetiko bo skupno z Republiškim
komitejem za varstvo okolja pripravil potrebne usmeritve za
zmanjšanje onesnaževanja okolja z večjo racionalizacijo pora.
be energije in zagotavljanjem čistih oblik energije, predvsem
za območja večje ogroženosti.
Organizacije združenega dela s področja energetike bodo
dokončale reorganizacijo v skladu z načeli Zakona o združenem delu in sprejele akte, ki bodo omogočali njegovo
učinkovito izvajanje. Sprejele bodo ustrezne samoupravne
sporazume o pridobivanju in delitvi skupnega prihodka in
dohodka. Ustrezna reorganizacija bo izvedena tudi v Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva to Samoupravni interesni skupnosti za nafto in plin. Sprejet bo tudi sporazum o njunem medsebojnem sodelovanju.
Zaradi zaostankov pri uresničevanju dogovorjenih nalog
na področju razvoja elektroenergetskega omrežja na manj
razvitih območjih v letih 1976 in 1977 bo Skupščina samou.
pravne interesne skupnosti sprejela ukrepe za postopno odpravo teh zaostankov oziroma predlagala druge ustrezne rešitve.
3. Na področju prometa in zvez
Samoupravne interesne skupnosti s področja prometa in
zvez, Republiški komite za promet to zveze, Gospodarska
poročevalec

zbornica Slovenije ter nosilci in koristniiki prometnih storitev bodo dosledno izvajali sprejeta stališča za usmerjanje
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in
zvez.
Sestavljena organizacija združenega dela Železniško gospodarstvo in Republiški komite za promet in zveze se bosta zavzemala za politiko diferenciranih tarif zaradi zagotovitve stalne rasti železniškega in luškega prometa.
Sestavljena organizacija združenega dela Železniško gospodarstvo bo nadaljevala modernizacijo signalnovarnostnih naprav ter rekonstruirala najbolj ozka grla v prometu: pričela
bo z drugo fazo rekonstrukcije postaje Sežana in z deli na
postaji Jesenioe, dokončala bo ranžirno postajo v Zalogu in
pretežno dokončala signalno varnostne telekomunikacijske
naprave na progi Jesenice—Dobova.
Nadaljevala bo z vgrajevanjem teh naprav na progi Koper—Šentilj in Rragersko—Središče. Na obeh teh progah bo
nadaljevala z deli pri rekonstrukciji in modernizaciji spodnjega ustroja in postaj ter pričela z gradnjo I. faze kontejnerskega terminala v Ljubljani.
Republiška skupnost za ceste bo usposobila in opremila
mednarodne mejne prehode magistralnih cest in luko Koper
s stalnimi vgrajenimi tehtnicami in zagotovila redno tehtanje vseh naloženih tovornih vozil. Pričela bo graditi potrebne parkirne prostore na magistralnih cestah.
Na področju cestne infrastrukture bodo koncentrirana
razpoložljiva finančna sredstva ter gradbene in projektantske
zmogljivosti za gradnjo ljubljanske obvoznice na odseku Celovška cesta—Dolgi most, za nadaljevanje dela na odseku avtoceste Ljubljana—Vrhnika, Karlovškega mostu, za nadaljevanje rekonstrukcije magistralnih «i»»t skozi Ljubljano, začetek gradnje prve etape mejnega (iMshoda Vrtojba pri Novi
Gorici ter gradnje koprskega priključka in začetek graditve
Semedelske vpadnice pri Kopru. Pričela bo z gradnjo prve
etape hitre ceste skozi Maribor, magistralne ceste skozi Celje in rekonstrukcijo mejnega prehoda Šentilj. V letu 1978 se
bo nadaljevala izdelava idejnega in glavnega projekta Karavanškega predora. V odvisnosti od pridobitve domačih posojil
bo pričela gradnja prve etape avtoceste Naklo—Ljubljana v
skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavi.
je za razvoj magistralnih cest v obdobju 1976—1980.
Republiška skupnost za ceste, ki sprejete naloge pri modernizaciji regionalnega cestnega omrežja na manj razvitih
območjih izvaja, bo v dogovorjenem obsegu poskrbela tudi
za pripravo samoupravnih sporazumov med območnimi skupnostmi, v katerih bodo predvidena solidarnostna sredstva za
hitrejši razvoj lokalnega cestnega omrežja na manj razvitih
območjih.
Luka Koper bo izvajala sprejete sklepe in ukrepe v zvezi s sanacijo lastnega gospodarskega položaja. Gradila oz. sanirala bo v prvi vrsti objekte, ki so ključnega pomena za nadaljnjo rast in povečanje obsega del: ureditev obale za razsuti tovor na pomolu I ter nadaljnja gradnja terminala za
les. Pričela bo pospešeno posodabljati manimulativno tehnološko opremo in vlagati v objekte družbenega standarda.
Sestavljena organizacija združenega dela Združene PTT
organizacije Slovenije bo usmerjala razpoložljiva sredstva in
kadre predvsem v bolj usklajeno graditev osnovnega telefonskega omrežja z magistralnim sistemom vez. V promet bo
vključena mednarodna avtomatska telefonska centrala v Ljubljani, s čimer bo omogočeno večje in bolj kvalitetno izkoriščanje .magistralnih telefonskih zvez. Razširitev in povečanje
telefonskega prometa pa bo pospešila tudi postavitev avtomatskih telefonskih govorilnic za krajevne in medkrajevne
telefonske pogovore. Začela se bo I. faza postavitve koaksialnega kabla Maribor—Murska Sobota ter I. faza graditve
radiomobilne telefonske mreže ob trasah magistralnega cestnega omrežja. Zgrajena bo funkcionalna telefonska mreža za
potrebe slovenskega plinovoda.
Sestavljena organizacija združenega dela Združene PTT
organizacije Slovenije bo v letu 1978 zagotovila, da bodo zaostanki pri izvajanju nalog pri razvoju PTT omrežja na manj
razvitih območjih v SR Sloveniji, ki so nastali v letih 1976
in 1077, postopoma nadoknađeni v naslednjih letih.
Iniciativni odbor za ustanovitev samoupravne interesne
■kupnosti za letališki promet bo delal za ustanovitev samouporočevaleo

pravne interesne skupnosti za letališki promet. Na osnovi
izločenih sredstev odpravljenega državnega kapitala in predvidenih sredstev bank in koristnikov letaliških storitev bo
DO Aerodrom Ljubljana—Pula—Brnik izvedla rekonstrukcijo
vzletno pristajalne steze, dogradila manjkajoče komunalna
naprave ter usposobila letališče Brnik za II. kategorijo.
V cilju izvajanja sprejete prometne politike bo Republi.
ški komite za promet in zveze:
— spodbujal in podpiral dejavnost samoupravnih interesnih skupnosti na področju prometa in zvez pri izvajanju sta.
lišč za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji, v Jugoslaviji in še posebej tistih mednarodnih sporazumov, ki zadevajo tranzitno
vlogo Slovenije;
— intenziviral izvajanje preusmeritve in delitve dela med
cesto in železnico;
— ukrepal v svoji pristojnosti za čim bolj racionalno izkoriščanje celotne prometne infrastrukture;
— pripravil izhodišča za organiziranje zveze samoupravnih interesnih skupnosti s področja prometa in zvez;
— si prizadeval, da bodo realizirani sklepi in ukrepi, ki
jih je predlagala komisija za uresničevanje tekoče gospodarske politike in razvoja Luke Koper ter razvoja samoupravna
organiziranosti v Luki Koper za sanacijo gospodarskega položaja;
— skrbel za izvajanje smernic za skladni razvoj prometa
in zvez v SFRJ ter za pospeševanje vseh oblik prometa z
državami v razvoju.
Gospodarska zbornica Slovenije bo:
— pospešila izvajanje nalog s področja integralnega prometa ter usmerjala gospodarstvo ob standardizaciji in unt
fikaciji, da se bo v večji meri posluževalo domačih prevoznikov, še posebej v poimorskem prometu, in Luke Koperj
— skupaj s poslovnimi bankami sodelovala pri izvajanju Piranskega sporazuma;
— spodbudila samoupravno dogovarjanje in dohodkovno
povezovanje med izvajalci prometnih storitev in večjimi kordstniki;
— izdelala metodologijo in merila za enotno ugotavljanje in spremljanje transportnih stroškov;
— spremljala učinke in dopolnjevala programe za racionalizacijo pretoka blaga ter vključevanje procesov racionalizacije v gospodarstvo;
— spodbujala učinkovito ta družbeno racionalno združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela cestnega
transporta;
— pospeševala povezovanje tn uvajanje dohodkovnih odr
nosov med uporabniki in izvajalci transportnih storitev;
izdelala in sprejela kriterije za delitev dela in usmerjanje potniških in blagovnih tokov v kopenskem prometu.
4. Na področju vodnega gospodarstva
Območne vodne skupnosti Mura, Savinja, Sotla in Primorske bodo dokončale že začeta večja investioijska dela, ostale območne vodne skupnosti pa bodo namenile sredstva za
urejanje pomembnejših vodotokov oziroma vodnega režima.
Območne vodne skupnosti bodo tudi intenzivneje delovale na
področju čiščenja in oskrbe z vodo. Pri tem bodo ukrepala
tako, da bodo večji onesnaževalci zagotovili posebna sredstva.
Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč prd Zvezi vodnih
skupnosti bo s svojimi sredstvi sofinanciral dela na kmetij,
skih zemljiščih kot doslej, dodatno pa bo z najetjem bančnega kredita pospešil ureditev še neurejenih odvodnikov na
večjih melioracijskih zemljiščih.
Zveza vodnih skupnosti bo izvedla priprave za izdelavo
predloga novega zakona o vodah, izdelala vodnogospodarska
bilance ter zaključila dela za pripravo vodnogospodarskih
osnov.
Zveza vodilnih skupnosti Slovenije bo sprejela ukrepe, ki
bodo omogočili, da bodo postopoma nadoknađeni zaostanki
pri uresničevanju nalog na področju vodnega gospodarstva,
zlasti še v zvezi z oskrbo s pitno in tehnološko vodo na
manj razvitih območjih in na manj razvitih obmejnih obmofl.
jih oziroma predlagala druge ustrezne rešitve.
Območne vodna skupnosti bodo v sodelovanju s Zveza
S

vodnih skupnosti uskladile svoje vodno gospodarske načrte
z Družbenim planom SR Slovenije.
5. Na področju kmetijstva in živilstva
V razvoju kmetijstva in živilstva bodo glavni poudarki
dani intenzifikaciji proizvodnje, večji tržnosti poljedeljske proizvodnje, stabilizaciji razmer v živinoreji in prioritetnim projektom v živilski industriji.
V letu 1977 sprejeti akcijski program za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa za obdobje 1976—1980 obvezuje vse
nosilce planiranja na izvajanje nalog, pri katerih so najvažnejše naslednje:
— povečanje obsega tržnosti rastlinske proizvodnje, zlasti žit;
— izgradnja sladkorne tovarne in zagotovitev proizvodnje
sladkorne pese na 1000 ha površin;
— povečanje naložb v rekonstrukcijo in novogradnjo mlekarn v skladu s sprejetim programom, ob istočasnem sovlaganju kmetijskih OZD in ureditvijo dohodkovnih odnosov;
— nadaljevanje izgradnje skladišč za žita v SR Sloveniji
in drugih področjih Jugoslavije;
— izvajanje programa zagotovitve skladišč za polizdelke
sadne predelave;
— povečanje proizvodnje semenskega krompirja;
— intenzivnejša organizacija proizvodnje vrtnin za sve.
žo potrošnjo in za predelavo;
— nadaljevanje modernizacije družbenih mlečnih farm in
pospešena izgradnja skupnih živinorejskih objektov ter usmeritev v osemenjevanju s ciljem, da bo ponudba mesa to
mleka usklajena s povpraševanjem;
— povečana reja prašičev v družbenih farmah in v kooperaciji;
— modernizacija morskega ribištva in izgraditev hladilnice;
— povečanje obsega organizirane proizvodnje oljne repice;
— nadaljevanje planirane dinamike obnove vinogradov in
sadovnjakov.
Vse omenjene naloge bodo izvajale organizacije združenega dela in skupnosti, podpisnice Samoupravnega sporazuma o temeljih razvoja srednjeročnega programa razvoja kmetijstva in živilstva v obdobju 1976—1980.
V skladu z obvezami, sprejetimi v dogovoru o temeljih
družbenega plana SFRJ o razvoju agroindustrijskega kompleksa za obdobje 1976—1980 bo Izvršni svet Skupščine SR
Slocenije v okviru svojih pristojnosti zagotovil pogoje za realizacijo nalog, ki izhajajo iz tega dogovora, predvsem
pa bo:
— dal pobudo upravljalcem bank in članicam Kmetij.
8ko živilske razvojne skupnosti Slovenije, da z medsebojnim
sporazumom opredelijo politiko kreditiranja proizvodnje in
zalog kmetijskih proizvodov na samoupravni podlagi in v
skladu s sezonskim značajem proizvodnje oziroma kopičenjem zalog;
— prizadeval si za trajnejšo opredelitev politike kompenzacij v okviru sprejete politike oen in politike zaščite
življenjskega standarda. Pri opredeljevanju intervencij v letu 1978 se bodo upoštevale sprejete obveznosti v skladu z
družbenim planom SR Slovenije v letu 1976—1980;
— zagotovil koriščenje sredstev, ki so se v letih 1978
z zakonom o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu za do.
ločene temeljne organizacije združenega dela prenesla na. članice Kmetijsko živilske razvojne skupnosti SR Slovenije, za
povečanje obsega zemljišč pri organizacijah združenega dela
in skupna vlaganja v proizvodne zmogljivosti združenih kmetov in zadrug;
— sprejel predpise o povečanju prispevka spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč, s čimer bodo zagotovljeni
osnovni pogoji za izvajanje melioracij v skladu z dinamiko,
sprejeto s srednjeročnim planom;
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— predložil sprejem predpisov, na podlagi katerih bodo
organizacije združenega dela, ki so bile v letu 1977 močno
prizadete zaradi posledic pozebe (v vinogradništvu, sadjarstvu
in hmeljarstvu), zmanjšane obveznosti, ki jih te organizacije
plačujejo za razvoj infrastrukturnih dejavnosti;
— Skupščini SR Slovenije predlagal sprejem zakona o
združevanju kmetov, zakona o kmetijskih zemljiščih, spremembo zakona o gozdovih, zakona o zagotovitvi socialne
varnosti ostarelih kmetov, zakona o delovanju hranilno kre.
ditnih služb in zakona o živinoreji.
V občinah bo v okviru oblikovanja prostorskih planov in
v skladu z že sprejeto politiko posebna pozornost posvečena
izvedbi komasacij in melioracij in opredelitvi namenske rabe kmetijskih zemljišč, v skladu s sprejetimi plani proizvodnje v kmetijstvu. V letu 1978 bodo vse občine oblikovale samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva.
Pri tem bo kot vir sredstev za oblikovanje skupnosti upoštevan tudi prispevek trgovinskih in predelovalnih organizacij združenega dela, ki odkupujejo kmetijske pridelke iz neorganizirane kmetijske proizvodnje, o katerem bodo, v skla^
du z zakonom o blagovnem prometu, občine sprejele ustrezne predpise.
Posamezni podpisniki dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 bodo do meseca
marca 1978 proučili izvajanje planskih obveznosti na področju kmetijstva in živilstva. Pri tem bo:
— Kmetijska živilska razvojna skupnost Slovenije proučila izvajanje politike naložb v kmetijstvu in živilstvu in
skupaj z upravljalci bank sprejela ukrepe za zagotovitev
ustrezne dinamike in takšne pogoje vlaganj, ki bodo zagotovili potreben obseg naložb v skladu s sprejetim planom. Še
posebej bo proučeno zaostajanje naložb v žitne sprejemne
in sušilne centre ter zagotovljeno financiranje naložb v izgradnjo skladiščenih kapacitet za hranjenje sadnih polizdelkov v obsegu s katerim bi obvladovali izmenično rodnost v
sadjarstvu.
— ustanoviteljice sladkorne tovarne bodo zagotovile potrebne pogoje za izgradnjo sladkorne tovarne na podlagi
združevanja sredstev;
— članice Zadružne zveze Slovenije bodo z dejavnostjo
pospeševalne službe povečale obseg družbeno organizirane
proizvodnje krušnih in krmskih žit, sladkorne pese in krompirja ter proizvodnjo svinjskega in govejega mesa;
— Gospodarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza
Slovenije bosta pripravili program vključevanja čim večjega
dela proizvodnje v zavarovanje;
— v skladu s sprejeto politiko si bodo članice Zadružne
zveze Slovenije prizadevale za uskladitev obstoječe organiziranosti kmetijskih zadrug in obratov za kooperacijo v skladu z zakonom o združenem delu;
— Zadružna zveza Slovenije bo sodelovala pri organiziranju in pospeševanju kmečkega turizma;
— članice poslovnih skupnosti bodo na podlagi v letu
1977 skupno sprejetih modelov s samoupravnimi sporazumi
opredelile medsebojne odnose pri ustvarjanju in delitvi skup.
no ustvarjenega dohodka pri združevanju dela in sredstev;
— Gospodarska zbornica Slovenije bo že naprej spremljala izvajanje sanacijskih programov organizacij združenega
dela, ki so po zaključnih računih v letu 1976 izkazale znatno izgubo in so opredeljene kot trajno žarišče izgub.
6. Na področju proizvodnje in predelave lesa
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije in območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo bodo skihele za izvajanje dogovorjenih nalog iz samoupravnega sporazuma o temeljih plana gospodarjenja z
gozdovi in o osnovah za usklajevanje razvoja gozdnega in
lesnega gospodarstva, predvsem na področju gozdne proizvodnje, enostavne in razširjane biološke reprodukcije ter izgradnje gozdnih komunikacij.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenijo
bo pregledala programe razširjene gozdne biološke reprodukcije po posameznih gozdnogospodarskih območjih ter sklenila dogovor o izvajanju in načinu financiranja teh del.
Začela bo tuidi z organizirano akcijo zaradi zlboljšanja
sistema načrtovanja tako, da bo dosežena večja povezanost
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in usklajenost med gozdnogospodarskimi načrti efnot tn programi razvoja temeljnih organizacij združenega dela.
Samoupravne interesne skupnosti gozdnogospodarskih območij bodo celovito začele izvajata funkcije in uresničevati
naloge, ki imajo v okviru gospodarjenja z gozdovi poseben
družbeni pomen.
Organizacije združenega dela se bodo v otkviru samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo sporazumele o merilih in kriterijih za oblikovanje cen gozdnih sortimentov
in zagotovile odvzem drobnega lesa listavcev.
Temeljne organizacije združenega dela na področju družbenega in še posebej zasebnega sektorja si bodo morale
prizadevati, da bodo dosegle takšno stopnjo samoupravne
organiziranosti, ki bo zagotavljala izvedbo nalog, določenih s
srednjeročnim družbenim planom.
Organizacije združenega dela s področja proizvodnje lesnih storitev bodo z izboljšanjem tehnologije, zlasti v novozgrajenih obratih povečale izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in s tem iaboljšale preskrbo pohištvene in druge
lesnopredelovalne industrije. S tem bodo prispevale k zmanjšanju uvoea reprodukcijskega materiala.
Organizacije združenega dela s področja finalne predelave lesa, zlasti pa sestavljeni organizaciji združenega dela Slovenijales in Uniles, bodo izboljšale sortiment izdelkov, zaradi povečanja izvoza in boljše oskrbe domačega tržišča. Intenzivno bodo razvijale trgovsko mrežo s potrebnimi poslovnimi in razstavnimi prostori.
SlovenijaleS in Lesnina bosta zagotovili potrebna sredstva za naložbe v gozdno lesne komplekse in inženiring v deželah v razvoju.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo bo zagotovila dokončanje v letu 1977 začete raziskave o racionalni
usmeritvi drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predelavo.
S tem bodo dane strokovne osnove za nadaljnjo usmeritev proizvodnih zmogljivosti v predelavi lesa.
7. Na področju proizvodnje in predelave jekla
SOZD Slovenske železarne in Poslovna skupnost za Izdelavo in predelavo jekla bosta na temelju dohodkovnih odnosov poglobili povezavo s proizvajalci jekla, ustreznimi trgovskimi organizacijami v državi in slovenskimi porabniki,
zaradi celovitejše preskrbe s proizvodi črne metalurgije.
V sestavljeni organizaciji združenega dela Slovenske železarne se bo nadaljeval proces prestrukturiranja z uvajanjem modernejše tehnologije. Zato se bo v lčbu 1978 pričela
izgradnja naprave za neprekinjeno vlivanje na Jesenicah,
elektro peči v železarni štore in kovačnice v Železarni Ravne, kar bo prispevalo k povečanju deleža kvalitetnih jekel v
celokupni proizvodnji surovega ješola.
Novo zgrajeni objekti kot so: naprave za neprekinjeno
vlivanje na Jesenicah, elektropeč v Štorah ter kov&čnica na
Ravnah bodo prispevali k večjemu deležu kvalitetnih jekel.
8. Na področju barvne matalurgije
Proizvajalci in porabniki aluminija v SR Sloveniji bodo
z izvajanjem samoupravnega sporazuma o osnovah srednjeročnega plana uskladili razvojne programe in na osnovi dohodkovnih odnosov zagotovili preskrbo surovin ter v povezavi s poslovnimi bankami in drugimi udeleženci pravočasno
izgradnjo dodatnih kapacitet za proizvodnjo primarnega aluminija.
V rudniku živega srebra Idrija bodo nadaljevali z izvajanjem programa vzdrževanja in konzervacije rudniških naprav kot tudi z raziskovanjem rudišč, da bi ohranili narodno bogastvo rudnika in njegovo sposobnost za obnovitev prodzvodnje živega srebra, če bodo to dopuščale razmere na
svetovnem trgu. Vsi pristojni dejavniki se bodo v skladu t
družbenim dogovorom o zagotovitvi socialne varnosti delavcev rudnika in nadaljnjem razvoju občine Idrija zavzeli za
pospešeno investiranje v nove proizvodne programe v tej
občini.
V rudniku svinca in cinka Mežica bodo pospešili geološke raziskave in nadaljevali program raziskav za sanacijo
človekovega okolja.
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9. Na področju bazne kemije
Hitrejše uresničevanje nalog na področju bazne kemije,
oziroma realizacija nekaterih Hiakroprojektov bo možna le
z intenzivnejšim združevanjem sredstev in deta reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela.
Zato bo sestavljena organizacija združenega dela Polikem,
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Izvršnim
svetom Skupščine SR Slovenije izvedla potrebne priprave za
ustanovitev skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje, v
katero bi se vključile! zainteresirane organizacije združenega
dela s področja kemije, energetike, pa budi organizacije združenega dela in poslovne skupnosti iz drugih področij.
Uresničevanje nalog na tem področju tudi zahteva, da s«
že ob pripravi investicijskih programov v okviru možnosti v
največji meri upošteva zavarovanje človekovega okolja.
SOZD Polikem bo v okviru omenjene skupnosti pospešeino nadaljevala pripravljalr* dela za izgradnjo zmogljivosti za
proizvodnjo dimetiltereftalata, pri čemer bo dan poseben
poudarek združevanju dela in storitev. Izdelan bo investicijski program, ustanovljena bo delovna organizacija v izgradnji iin pričelo se bo z gradnjo obrata.
V okviu Polikema bo v letu 1978: izdelan investicijski
program za jekleni kord ter odvisno od zagotovljenih srečk
stev pričeta gradnja proizvodnih zmogljivosti; zaključena bodo investicijska dela na zmogljivostih za proizvodnjo furfurala in pričela se bo redna proizvodnja v II. polletju; začeta
in zaključna bo izgradnja proizvodnih zmogljivosti za poliuretanske smole; izvajane bodo priprave za izgradnjo zmogljivosti fenolnih, fu/ranskih in epoksi smol in za furfuritai alkohol ter se bodo v odvisnosti od zagotovljenih sredstev pričele gradnje posameznih proizvodnih zmogljivosti.
V okviru sestavljene organizacije združenega dela Kema
bodo pospešili priprave za realizacijo programa II. faze izgradnje zmogljivosti za proizvodnjo umetnih gnojil, nadaljevali dela na izgradnji nove kisikarne ter povečali proizvodna
zmogljivosti umetaih hrusov, narmalnega korunda in prašnih pesticidov.
Delovna organizacija Cinkarna Celje bo pričela z izgradnjo obrata žvoplene kisline.
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik bo dokončala 3. fazo
izgradnje proizvodnih zmogljivosti natrijevega tripolifosfata
ter s tem povečala proizvodne zmogljivosti na 20.000 ton letno. Za uresničitev te naloge bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije intenzivirala priprave za sklenitev
samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev z zainteresiranimi partnerji.
Delovna organizacija INA-Nafta Lendava bo dokončala
izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo metanola in pričela s
poskusno proizvodnjo.
Delovna organizacija IPLAS bo dokončala II. fazo investicije za proizvodnjo ftalanhidrida, s čimer se bodo podvojile zmogljivosti in dosegel s planom predviden okvir proizvodnje.
V Belinki bo dokončana izgradnja proizvodnih zmogljivo,
sti natrijevega perborata. Izgradnja proizvodnih zmogljivosti
bo dokončana tudi v DO Lek in sicer na področju hidrogeniranih agrotalkaloidov in v DO TOK Ilirska Bistrica za proizvodnjo citronske kisline.
Pričela se bo izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo polimaidnih vlaken v temeljni organizaciji združenega dela Yulon-Jugotekstil, tor baznih farmacevtskih proizvodov v DO
Krka.
10. Na področju strojegradnje
Organizaciji združenega dela kovinsko in elektroindustri.
je, zlasti a področja strojegradnje, bodo ob sodelovanju s
porabniki ob težavnejših pogojih uvoza opreme z ustreznimi
organizacijskimi ukrepi in lasitsno modernizacijo organizirale
proizvodnjo opreme, ki bo nadomestila uvoz v največji možni
meri. V ta mamen bo Gospodarska zbornica Slovenije pripravila pregled opreme, ki bi jo bilo možno ob sorazmerno
nizkih naložbah proizvajati doma, pa jo sedaj uvažamo ia
konvertibilnega področja. Poslovne banke bodo pri odobravanju kreditov dajale prednost tem naložbam.
S

6QZD Združena podjetja strojegradnje In druge organizacije združenega deda, s področja strojegradnje bodo skupno
z Gospodarsko zbornico Slovenije še naprej pospeševale prestrukturiranje proizvodnje in dohodkovno povezovanje s komplementarnimi proizvajalci z drugih področij industrije, zlasti pa inženiring organizacijami zaradi zboljšanja pogojev in
povečanja zmogljivosti za prevzemanje celovite izgradnje kompletnih objektov.
Organizacije združenega dela s področja strojegradnje bodo pospeševale proces specializacije, da bi se še v večji meri usposobile za večji in konkurenčnejši izvoz.
Proizvajalci — finalisti gospodarskih cestnih vozil bodo
Intenzivneje urejevali dohodkovne odnose s kooperanti in hitreje osvajali nov proizvodni program.
širše zasnovana kooperacija in delitev programa proizvodnje z velikimi inozemskimi proizvajalci osebnih voeii bo
omogočila nov kvalitativen vzpon industrije osebnih vozil v
SR Sloveniji. V okviru delitve programa se bodo začele priprave za organizacijo velikoserijske proizvodnje osebnih voeii, predvsem v IMV Novo mesto, kar bo močno angažiralo
delovne organizacije, zllasti kovinske in elektroindustrije pri
realizaciji tega Cilja.
Proizvajalci kmetijske mehanizacije bodo s samoupravnim
sporazumevanjem dosegli tako stopnjo specializacije in standardizacije, ki bo omogočila plasman izdelkov v širšem jugoslovanskem prostoru, kakor tudi v izvozu.
Nadaljeval se bo proces avtomaitdzacije na vseh področjih,
pri čemer bo zlasti elektroindustrija v vse večji meri vključena z novimi dosežki na področju profesionalne elektronike. Iskra bo s svojimi novimi programi dosegla prve rezultate pri avtomatizaciji elektrogospodarstva, prometa in drugih
dejavnosti in sicer s pomočjo procesnih računalnikov. V letu
1978 je treba računati tudi s prvimi rezultati pri izdelavi sistemov poslovnega računalništva. Istočasno se bodo pospeševala dela na izdelavi integriranih vezij in telekomunikacijskih sistemih. Iskra bo pristopila k novim investicijam na
področju mikroelektronike. Prav tako se bodo nadaljevala
dela za realizacijo programov optoelektronike.
Organizacije združenega dela s področja inženiringov bodo ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije ter z upoštevanjem sprejetih temeljnih razvojnih kriterijev bank pripravile dolgoročne programe razvoja inženiringov in povezovanja. Opredelite bodo specializacijo in medsebojno sodelovanje na tistih področjih, kjer obstojajo komparativne prednosti to kjer so že doseženi uspehi. Z večjim vertikalnim povezovanjem inženiring organizacij s proizvodnimi organizacijami bo omogočena večja in kompleksnejša ponudba na domačih in tujih trgih.
11. Na področju gradbeništva in industrije
gradbenega materiala
Organizacije združenega dela s področja gradbeništva in
Industrije gradbenega materiala bodo ob pobudi in pomoči
Gospodarske zbormoe Slovenije nadaljevale z integracijskimi
procesi, z odpravljanjem neskladij med gradbenimi in zaključnimi deli zaradi skrajšanja časa gradnje in zmanjšanja stroSkov finalizacije objektov ter z organiziranim vključevanjem
v mednarodno delitev dela. Pri odpravljanju neskladij med
gradbenimi in zaključnimi deli se bodo organizacije združenega dela s področja gradbeništva in industrije gradbenega
materiala povezale tudi z organizacijami združenega dela iz
komplementarnih dejavnosti ter iz raziskovalne dejavnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije, banke, Republiški sekretariat za urbamizem in Republiški sekretariat za industrijo bodo pobudniki za spremembo osnov pri predhodnem
ooenjevanju učinkov investicijskih projektov in nagrajevanje
projektov, zaradi hitrejšega uvajanja sodobne gradbene tehnologije ter racionalizacije in pocenitve gradnje.
Republiški sekretariat za urbanizem in Republiški sekretariat za industrijo bosta ob pomoči ostalih pristojnih organov nadaljevala z delom na novelaciji zakona s področja urbanističnega načrtovanja in graditve objektov, pri čemer bo
poudarek na skrajšanju in racionalizaciji upravnih postopkov, zlasti pri graditvi zaključenih kompleksov to pri gradit.
71 enakih objektov na različnih lokacijah.
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12. Na področju drobnega gospodarstva
Občine, krajevne skupnosti, sindikalne organizacije to
medobčinski odbori gospodarske zbornice bodo pobudniki za
širšo vključitev nosilcev samostojnega osebnega dela to pri
njih zaposlenih delavcev v družbeni razvoj to planiranje. Gre
predvsem zsa nove oblike združevanja v obrtna združenja v
okviru Gosjpodarske zbornice Slovenije to za vključevanje nosilcev samostojnega osebnega dela v Samoupravno interesno
skupnost za ekonomske odnose s tujino kot tudi za njihov
pristop k samoupravnim sporazumom o temeljih družbenih
planov družbenih dejavnosti. Občinske skupščine! bodo še nadalje pospeševale ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela ter obenem ustvarjale potrebne pogoje za nadaljnji razvoj teh organizacijskih oblik.
Občine to Gospodarska zbornica Slovenije bodo spodbujale samoupravno združevanje sredstev in razvijanje dohodikovnih odnosov. Spodbujale bodo tudi organizacije združenega
dela s področja drobnega gospodarstva k modernizaciji, širjenju zmogljivosti in odpiranju novih delovnih mest na področjih, kjer so pogoji za hitrejše zaposlovanje delavcev zla.
sH tistih, ki so na začasnem delu v tujini.
Posebna delovna telesa izvršnih svetov skupščin občin
bodo zagotovila stalno spremjlanje razvoja dejavnosti drobnega gospodarstva teir pripravila ukrepe za izvrševanje nalog v
skladu s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja.
Spodbujale bodo večje organizacije, da s kooperacijo to specializacijo razbremenjujejo svojo proizvodnjo s širokim asortimentom ter da v večji meri kot doslej ustanavljajo dislocirane obrate na manj razvitih to obmejnih področjih.
Občine bodo z diferencirano davčno politiko in politiko
najemnin ter gradnjo poslovnih prostorov in lokalov spodbujale odpiranje in primernejšo prostorsko razmestitev servisov
v naseljih in mestih posebno pa v novozgrajenih naseljih.
Obrtna združenja, družbenopolitične organizacije, šole to
strokovne izobraževalne organizacije bodo vzbujale interes
mladine za obrtne poklice to zanimanje delavcev za delo v
drobnem gospodarstvu.
13. Na področju turizma
Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, Republiški sekretariat za industrijo to Gospodarska zbornica Slovenije si bodo skupaj z drugimi dejavniki zavzemali za čim popolnejše ugotavljanje in stimuliranje pritoka deviznih sredstev od turizma ter za usklajen
to organiziran nastop turističnega gospodarstva v tujini.
Gospodarska zbornica Slovenije bo še nadalje vzpodbujala samoupravno dogovarjanje turističnega gospodarstva za
ustreznejšo poslovno organiziranost na osnovi dohodkovnih odnosov, pospeševala to vzpodbujala bo racionalne integracije
ter pripravila predlog samoupravnega sporazuma o kriterijih
za oblikovanje to razvrščanje cen gostinskih storitev.
Organizacije združenega dela turističnega to drugega gospodarstva bodo v okviru samoupravnih sporazumov o združevanju v poslovne in druge skupnosti načrtovale ta usklajevale razvoj turizma, skupno propagando to informativno
dejavnost, razširjeno reprodukcijo, nabavo to prodajo ter druge zadeve skupnega interesa. Razširjale bodo kooperaintske
odnose z zasebnim gostinstvom ta oddaj alci zasebnih turističnih sob. V sodelovanju z organizacijami združenega dela
drugih dejavnosti, z družbenopolitičnimi skupnostmi in organizacijami to drugimi dejavniki bodo reševali vprašanja
turistične infrastrukture za rekreacijo in pospeševanje turizma delovnih ljudi.
14. Na področju ekonomskih odnosov s tujino
Za zagotovitev kvalitetnih premikov na področju ekonomskih odnosov s tujino bodo organizacije združenega dela čimprej sprejele svoje plane ekonomskih odnosov s tujino, s
poudarkom na večji usmeritvi na zunanje trge ter racionalno nadomeščanje uvoza. Na teh osnovah bodo oblikovale to
podpisale samoupravni sporazum o temeljih planov ekonomskih odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino. Za zagotoviporočevalec

tev izvajanja teh planov se bodo organizacije združenega dela
medsebojno povezovale na samoupravnih <tohodkovnih osnovaih.
Izvozno usmerjene organizaoije združenega dela se bodo
vertikalno povezovale v različnih oblikah trajnega vzajemnega proizvodnega, finančnega in drugega gospodarskega sodelovanja ter skupnega planiranja eikonomskih odnosov s tujino. Temeljne organizacije združenega dela, ki ustvarjajo devize z izvozom blaga in storitev in pri katerih so v raznih oblikah trajneje sodelovale budi druge organizacije združenega dela, boido s temi organizacijami sklepale samoupravne sporazume o njihovem deležu pri skupno ustvarjenem
deviznem dohodku, pa tudi o skupni odgovornosti in nošenju
rizikov pni doseganju deviznega dohodka.
Gospodarska zbomica Slovenije bo zaradi zagotavljanja
skladnejših odnosov v regionalni strukturi ekonomskih odnosov s tujino:
— organizirala nove poslovne skupnosti za nastop na posameznih trgih v deželah v razvoju ter podprla napore združenega dela za okrepljeno delovanje že obstoječih skupnosti,
v okviru katerih bodo organizacije združenega dela z izdelavo konkretnih projektov zagotovilel razširitev in višje oblike gospodarskega sodelovanja;
— pospeševale delo interesnih skupnosti za nastop v socialističnih državah, še zlasti v smeri izboljšanja kvalitete in
operativnosti delovanja interesnih skupnosti;
— usmerjale napore združenega dela za izboljšanje sedanjih neugodnih razmerij in tendenc v menjavi z razvitimi
zahodnimi državami.
Uskladitev uvoza opremi s konvertibilnega področja ■
možnostmi terja predvsem:
— večjo aktivnost organizacij združenega dela pri povezovanju tega uvoza z izvozom naših proizvodov;
— sprememba regionalne usmerjenosti uvoza opreme, ki
ja izrazito enostranska;
— spodbujanje ustrezne proizvodnje opreme dama, bodisi s primemo prilagoditvijo obstoječih zmogljivosti za proda,
vodnjo opreme, ki se sicer uvaža, bodisi r okviru koopdracijskih pogodb ali skupnih vlaganj;
— večjo povezanost med uporabniki opreme In proizvajalci, ne samo na področju tehnologije, temveč tudi na področju zagotavljanja sredstev za investicije.
Gospodarska zbornica Slovenije bo vzpodbujala samoupravno sporazumevanje o združevanju dela in sredstev tett
trajnejše oblike poslovnotehničnega sodelovanja za zagotovitev boljše preskrbljenostl proizvodnje s potrebnimi domačimi in uvoženimi surovinami lin reprodukcijskim materialom.
Brav tako bo Gospodarska zbomica SloveSniJ vzpodbujala
samoupravno organiziranje in združevanje dela in sredstev za
pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja v simeri
uveljavljanja predvsem višjih oblik sodelovanja.
Da bi se zmanjšal obstoječi pozitivni saldo, se morajo
organizacije združenega dela, ki izvažajo po tržaškem in goriškem sporazumu, v večji meri angažirati tudi za uvoss v
okviru sporazumov. Poleg tega naj se uvoz oprem«) v okviru
republiške kvote delno usaneri tudi na uvoz po teh sporazumih, predvsem pri tistih organizacijah združenega delk, ki
V okviru obmejnih sporazumov izvažajo.
Za uspešnejši nastop izvajalcev investicijskih del v tujini
ibo poleg samoupravnega sporazuma o organiziranem nastopu gospodarstva pri izvajanju investicijskih del v tujini Gospodarska zbornica Slovenije spodbudila oblikovanje ustreznih Inženiring organizacij, ki bodo usposobljene nuditi inženiring za kompletne objekte ter organizirati in bolj povezovati konzultantsko in projektivno dejavnost s proizvodnjo.
15. Na področju tržišča In cene
Po sprejetju medrepubliškega dogovora o izvajanju politike cen bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni svet skupščin občin v februarju 1978 sklenili dogovor o
izvajanju politike cen ia pristojnosti republike in občin.
poročevalec

Organi, pristojni za ukrepanje na področju tržišča ln
cen, bodo tekoče spremljali in analizirali izvajanje politike
cen ter pojave na tržišču ter o tem obveščali pristojne organe v družbenopolitičnih skupnostih. Hkrati bodo organi tržnih inšpekcij zaostrili nadzor nad izvajanjem predpisov, pri
čemer bo republiški tržni inšpektorat posebno pozornost posvečal pojavom, ki rušijo enotnost jugoslovanskega tržišča in
uveljavljanju novega zakona o sistemu in družbeni kontroli
celn, občinske tržne inšpekcije pa bodo zlasti zaostril® nadzor
nad cenami in kakovostjo blaga v prodaji na drobno.
Republiški komite za tržišče in cene bo v skladu z novim
zakonom o sistemu cen in družbeni kontroli oen pripravil
ustrezne predpise za urejanje cen izdelkov in storitev iz svoje pristojnosti. Ustrezne predpise bodo morale pripraviti tudi občinske skupščine za cene Izdelkov in storitev iz svoje
pristojnosti.
V skladu s spremembami v sistemu kompenzacij bodo
Republiški komite za tržišče in cene, Republiški sekretariat
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republiški sekretariat za finance izdelali ustrezne predpise in navodila na
temelju katerih bodo organizacije združenega dela uveljavljale kompenzacije.
Zavod SRS za cene bo skupaj z ustrezno raziskovalno institucijo pripravil strokovna gradiva za izvajanje novega zakona o sistemu cen in družbeni kontroli cen.
Zavod SRS Slovenije za statistiko bo ob sodelovanju Zavoda SR Slovenije za cene, Republiškega sekretariata za de.
lo, Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in Zvezo sindikatov Slovenije do aprila 1978 razširil listo proizvodov za
spremljanje rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin, pri čemer bo zlasti upošteval potrebe po spremljanju cen za posamezne skupine proizvodov različne kakovosti ter tako omogočil pripravo metodologije za ugotavljanje rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin glede na višino dohodka različne
skupine družin.
V letu 1078 bodo proizvodne organizacije združenega dela
in organizacije združenega dela za promet blaga intenzivirale proces medsebojnega povezovanja na osnovi odnosov v
okviru skupnega prihodka. S tem se bodo kupoprodajna
razmerja med proizvodnjo in trgovino močno zožila, vse bolj
pa se bo uveljavljalo načrtovanje skupna poslovne in razvojne politike.
Dogovore med predstavniki organizacij združenega dela
po posameznih strokah in dejavnostih s področja proizvodnje
in trgovine bodo pospeševali Republiški komite za tržišče in
cene, ustrezni upravni organi s področja gospodarstva in Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje TOZD trgovine).
Republiški komite za tržišče in cene in Združenje TOZD
trgovine bosta proučila probleme, ki zavirajo proces povezovanja proizvodnje in trgovine z vidika predpisov in pripravila predloge za spremembe in dopolnitve teh predpisov.
Republiški komite za tržišče in cene bo dal pobudo za
sklenitev samoupravnega sporazuma o namenih in pogojih
bančnih kreditov za financiranje republiških blagovnih rezerv
za izgradnjo skladišč, če se bo za to pokazala potreba.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na predlog pristojnih republiških upravnih organov in Narodne banke Slovenije z odlokom določil obseg, način in druge pogoje za
kreditiranje obratnih sredstev republiških blagovnih rezerv in
bančnega kreditnega potenciala, če s samoupravnim sporazumom ne bi našli ustrezne rešitve.
Zavod SR Slovenije za rezerve bo pripravil v sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko, Republiškim sekretariatom za industrijo, Gospodarsko zbornico Slovenije in
organizacijami združenega dela srednjeročni program republiških stalnih blagovnih rezerv industrijskih proizvodov.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Republiški
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški
komite za tržišče in cene ter Gospodarska zbornica Slovenije
bodo pripravili bilanco osnovnih kmetijskih pridelkov SR Slovenije, posebno Ustih, ki so v sistemu zaščitnih cen.
Republiški komite za tržišče in cene, Zavod SR Slovenije
za družbeno planiranje, Republiški sekretariat za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Gospodarska zbornica Slovenije
bodo pripravili predlog proizvodov, ki bodo r sistemu zaščit.
r

nih cen republike ter predlog proizvodov, za katere bodo t
SR Sloveniji oblikovane tržne rezerve.
Republiški komite za tržišče in cene bo v sodelovanju s
poslovnimi bankami ter z ustreznimi organi in organizacijami združenega dela pripravil družbeni dogovor o oblikovanju republiških tržnih blagovnih rezerv.
16. Na področju stanovanjske izgradnje in
stanovanjske politike
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo skupaj z občinskimi stanovanjskimi skupnostmi pospešeno uresničevala
naloge iz svojih samoupravnih sporazumov o osnovah plana.
Poleg tega bodo v svojih sporazumih konkretizirale tiudi
tiste dogovorjene obveznosti, ki jih še niso, zlasti pa sledeče:
— združevanje sredstev za realizacijo programa izgradnje
dijaških domov v višini 0,34 odstotka glede na združena sredstva (6 odstotkov iz bruto osebnih dohodkov);
— izdelava programa in predloga sporazuma za združevanje sredstev za reševanje stanovanjskih problemov kadrov
na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih;
— nadaljevanje programa subvencioniranja stanarin za
družine z nizkimi dohodki;
— nadaljevanje in konkretizacija raziskovalnega dela za
področje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva;
— izdelava dolgoročnega programa stanovanjskega gospodarstva in vključevanje v dolgoročno planiranje v republiki in začetek izgradnje registra stanovanj v SR Sloveniji;
— aktivnejšo udeležbo pri pridobivanju zemljišč za usmerjeno stanovanjsko graditev.
Glede na predvideno zagotavljanje sredstev za usmerjeno
ln solidarnostno stanovanjsko graditev iz dohodka bo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije skupaj z Zvezo stanovanjskih
skupnosti pripravil predlog za prehodno obdobje, da bi omogočili kontinuiteto pri realizaciji programirane stanovanjske,
graditve.
(Podpisniki družbenega dogovora o oblikovanju cen v stanovanjski izgradnji bodo s svojimi ukrepi zagotavljali, da bo.
do dejavniki v stanovanjski graditvi oblikovali cene stanovanj s samoupravnimi sporazumi v skladu z družbenim dogovorom.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo aktivno sodeloval pri predlogu družbenega ogovora o racionalizaciji stanovanjske graditve; prav tako bo posredoval Skupščini SR Slovenije predloge za usklajevanje obstoječe stanovanjske zakonodaje z zaikonom o združenem delu.
17. Na področju družbenih dejavnosti
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje, zdru.
Seni v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti Cv nadaljnjem besedilu: samoupravne interesne skupnosti) bodo na podlagi analize skladnosti samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov glede na usmeritve Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 prilagodile
sprejete programe in obseg materialnih obveznosti delavcev
v združenem delu dejanskim dohodkovnim možnostim v posameznih letih. Na podlagi tako usklajenih samoupravnih
sporazumov bodo v prvi polovici leta 1978 sprejele svoje
srednjeročne plane.
Na osnovi sistemskega zakona, ki bo podlaga za uveljavljanje ustavnih načel o svobodni menjavi dela na področju družbenih dejavnosti, bodo samoupravne interesne skupnosti v letu 1978 oblikovale, najkasneje s 1.1,1979 pa uveljavile nov sistem združevanja sredstev. Pri tem bodo še posebno pozornost posvetile uveljavitvi takega sistema solidarnega
združevanja sredstev za dogovorjene skupne družbene potrebe ln interese, ki bo učinkoviteje in hitreje odpravljal razlike v možnostih posameznih območij za koriščenje storitev
teh dejavnosti.
18. Na področju izobraževanja
Izobraževalna skupnost Slovenije ln posebne izobraževalne skupnosti bodo:
— skupaj z gospodarsko zbornico Slovenije in ustreznimi

organi Zveze sindikatov Slovenije nadaljevala a ustanavljanjem posebnih izobraževalnih skupnosti tako, da bodo le-te
v letu 1978 ustanovljene za vsa področja proizvodnje in terciarnih dejavnosti za področja družbenih dejavnosti pa glede na uveljavitev zakona o osnovah sistema zadovoljevanja
skupnih potreb v družbenih dejavnostih;
— izoblikovale mrežo usmerjenega izobraževanja;
— skupaj s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, Zvezo
skupnosti za zaposlovanje in Republiškim komitejem za vzgojo to izobraževanje usmerjala mladino v izobraževanje v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami in pri tem uveljav.
ljala ukrepe, kot so določanje izobraževalnih zmogljivosti za
posamezne poklioe, okrepljene akcije poklicnega svetovanja
in druge;
— skupaj z občinskimi izobraževalnimi skupnostmi dograjevale strukturo cene vzgojno-izobraževalne storitve za enoto
storitve v skladu s sprejetimi saimoupravnimi sporazumi o
temeljih planov to pri tem v dohodku kot enem izmed elementov cene kalkulirale osebne dohodke tako, da bodo čimbolj usklajeni z osebnimi dohodki delavcev na drugih področjih združenega dela;
— izdelala merila za združevanje in uporabo sredstev
združenih v skladu s samoupravnimi sporazumi o osnovah
plana vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980 za adaptacije, rekonstrukcije ln novogradnje centrov usmerjenega izobraževanja;
— pripravila normative za gradnjo in opremo objektov,
ki so namenjeni usmerjenemu izobraževanju;
— bodo pripravile program za ureditev normalnih pogojev na usmeritvi SLO na FSPN ter izdelavi ustreznih prostorskih in drugih pogojev.
Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izgradnji domov učencev in študentov bo skupaj z zainteresiranim i
samoupravnimi interesnimi skupnostmi zagotovil izgradnjo
zmogljivosti, predvidenih za leto 1978 to pravočasen začetek izgradnje domov po programu za leto 1979.
Organi po družbenem dogovoru in samoupravnem sporazumu o štipendiranju bodo na podlagi spremenjenega in
dopolnjenega družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji pripravili dopolnitve samoupravnega sporazuma in drugih aktov o urejanju
štipendiranja, s čimer se bo pospešil proces podružbljanja
štipendiranja in usklajevanja štipendijske politike s kadrov,
skimi potrebami združenega dela.
Zveza skupnosti za zaposlovanje bo nadaljevala z izdelavo nomenklature to profilov poklicev; v tem okviru bo
za področje vzigoje in izobraževanja izdelal nomenklaturo
to profile poklicev za osnovno šolstvo.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo nadaljeval z izdelavo metodologije planiranja in globalne projekcije dolgoročnih kadrovskih potreb v skladu z razvojnimi
načrti organizacij združenega dela, kar je neobhoden pogoj
za usklajevanje obsega ta strukture izobraževanja s potrebami združenega dela in za uspešno preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo:
— nadaljeval s pripravo sistemskih, strokovnih to drugih osnov za uvajanje reforme vzgojnoizobraževalnega sistema, s tem da bo pripravil zakon o usmerjenem izobraževanju to koordiniral uresničevanje akcij to nalog za preobrazbo šolstva in uvajanje usmerjenega izobraževanja;
— na osnovi enotne klasifikacijske lestvice to kadrov,
skih potreb sprejel nomenklaturo in pospešil izdelovanja
profilov poklicev ta zagotovil pogoje za razvoj popolno
osnovne šole.
19. Na področju raziskovalnega dela
Raziskovalna skupnost Slovenije bo:
— na podlagi splošnega družbenega interesa opredelila
to izvajala skupne programe raziskovalne politike na področju humanističnih to nacionalnih ved ter nekaterih funporočevaleo

damemtalmih Taziskav s področja družbenih, medicinskih, naravoslovnih in tehnoloških ved v skladu z usmeritvami
družbenega plana;
— za spremljanje učinkov raziskovalnega dela in uporabe dosežkov aplakativnih in razvojnih raziskav v okviru
inovacijskih procesov izpopolnila in uskladila metodologijo
teir kriterije za ocenjevanje konferetnih projefetov in usmerjenih programov;
— skupaj a samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti organizirala
strokovne razprave o usmeritvah raziskovalne dejavnosti glede na njihove srednjeročne ta dolgoročne razvojne potrebe;
— dopolnila metodologijo za posredovanje raziskovalnih
dosežkov uporabnikom ter metod za spodbujanje interesa
uporabnikov za uporabo raziskovalnih dosežkov ter temu
ustrezno razvijala informacijski sistem;
— skupaj z občinskimi raziskovalnimi skupnostmi In področnimi raziskovalnimi skupnostmi sodelovala v procesu
nadaljnjega dograjevanja samoupravnega sistema in oblikovanja ustrezne sestave delegatov v zborih uporabnikov;
— skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije opredelila in
verificirala konkretne projekte in usmerjene programe usklajeno s planom ter pospešila sklepanje samoupravnih sporazumov za njihovo izvajanje med izvajalci ta uporabniki, kot
enega od načinov združevanja dela in sredstev na področju raziskovalne dejavnosti. V tem okviru bo s svojo aktivnostjo prispevala k uveljavitvi takih delegatsko zasnovanih
projektnih ta programskih svetov, ki bodo usmerjali ta nadzorovali izvajanje dela ter delovno organiziranost izvajalcev;
— skupaj z drugimi nosilci pospeševala nadaljnjo samoupravno preobrazbo mednarodnega znanstveno-tehničnega sodelovanja ter razvijala medrepubliško sodelovanje na osnovi
verificiranih konkretnih projektov ta usmerjenih programov.
Gospodarska zbornica Slovenije bo:
— skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije dala pobudo, da bo v okviru uveljavljanja samoupravnega družbenega planiranja in dograjevanja celovitega sistema raziskovalne dejavnosti ter zagotavljanja njunega vključevanja v
združeno delo, vsaka TOZD in samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti vključila potrebe in osnovno usmeritev inovacijske ta raziskovalne dejavnosti v temeljne plane ter zagotovila ustrezna
sredstva za izvajanje teh programov. Hkrati bo potrebno
ustanavljati v organizacijah združenega dela ustrezne samoupravne ta strokovne organe z nalogo spodbujanja ta
vključevanja raziskovalne dejavnosti v odločitvene in proizvodne procese.
Republiški komite za raziskovalno dejavnost bot
— pripravil osnove, kriterije ta merila za določanje
amortizacije znanja kot ena izmed sistemskih osnov za izpeljavo svobodne menjave dela na področju raziskovalne
dejavnosti s predlogi predpisov;
— pripravil metodologijo zajemanja podatkov o vlaganjih v rast tehničnega napredka v združenem delu, ki bo
zajemala podatke o vlaganjih v celotno inovacijsko in raziskovalno dejavnost.
Zavod SK Slovenije za družbeno planiranje bo:
— skupaj z Zavodom SE Slovenije za statistiko, Službo
družbenega knjigovodstva, Gospodarsko zbornico Slovenije,
Raziskovalno skupnostjo Slovenije ta Republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost v skladu z novo definiranimi družbenoekonomskimi odnosi in funkcijo raziskovalne
dejavnosti na osnovi Zakona o združenem delu uskladil,
poenotil, izpopolnil in razširil sistem zajemanja podatkov,
ter tako omogočil dovolj zanesljivo spremljanje uresničevanja družbenega plana SR Slovenije 1976—1980 ta dogovora
o temeljih plana SRS 1976—1980 v zvezi z gibanjem celotnih sredstev, namenjenih pospeševanju ta razvijanju razi.
»kovalne dejavnosti i republiki.

20. Na področju kulturnih dejavnosti
Kulturna skupnost Slovenije bo:
— intenzivneje kot doslej delovala za konstituiranje temeljnih skupnosti ta enot ter posebnih skupnosti za naslednja kulturna področja: gledališko, knjižno, glasbeno, plesno, likovno-galerijsko, kinematografijo ta varovanje kulturne dediščine;
— dograjevala sistem solidarnosti za uresničevanje ustavnih načel o dostopnosti kulturnih dobrin vsem občanom ta
delovnim ljudem ne glede na kraj bivanja;
— z nadaljevanjem vzajemnostnega združevanja sredstev
za dejavnosti kulturnih zavodov širšega pomena še naprej
uveljavljala enotno kulturno politiko, pospeševala sodelovanje sorodnih organizacij združenega dela s področja kulture po poti samoupravnega sporazumevanja;
— s stimulativno politiko podpirala delitev po dedu v
organizacijah združenega dela na področju kulture, usmerjala izdelavo delovnih, kadrovskih ta tehničnih normativov
za vse kulturne dejavnosti;
— uravnavala enakomerno bogatitev kulturnih progra.
mov radia ta televizije z dosežki kulturnih zavodov ter zagotovila enakopravnejši položaj teh zavodov nasproti Radioteleviziji Ljubljana s samoupravnimi sporazumi o nagrajevanju posamičnih kulturnih delavcev v programih radia in
televizije;
— pospeševala razvoj založništva ta knjižničarstva, glodališke ta glasbene dejavnosti ter varstva kulturne dedi.
ščine;
— s svojo udeležbo spodbujala naložbe na vseh kulturnih področjih;
— zagotovila svojo udeležbo pri izgradnji kulturnega centra Ivan Cankar ta organizirala akcijo v celotni SR Sloveniji za združevanje sredstev za ta projekt.
Republiški komite za kulturo bo:
— upoštevajoč specifiko posameznih kulturnih dejavnosti opredelil v predpisih za področje gledališke ta glasbene
dejavnosti, knjižničarstva, muzejske dejavnosti in varstva
kulturnih spomenikov družbenoekonomske osnove za uveljavitev svobodne menjave dela ter v sodelovanju s strokovno
službo Kulturne skupnosti Slovenije in s pomočjo strokovnih ustanov pripravil analize gmotnega in kadrovskega sta*
nja ter družbene problematike na področju muzejsike, glasbene ta gledališke dejavnosti, varstva kulturnih spomenikov
in samostojnih umetnikov in pripravita predlog novih projektov za razrešitev prostorskih problemov v kulturi v na.
21. Na področju zdravstvenega varstva
Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji bodo:
— vzpodbujale tako samoupravno organiziranost zdrav*
stvenih delavcev, ki bo obdržala medsebojno dohodkovno ta
tehnološko povezanost in soodvisnost zdravstvenih delavcev,
združenih v zdravstvenih temeljnih ta drugih organizacijah
združenega dela, in zagotovile kompleksno zdravstveno varstvo prebivalstva. Pri tem bodo zagotovile odločilen vpliv
uporabnikov na vseh ravneh organiziranosti izvajalcev zdravstvenega varstva;
— dogovarjale sistem solidarnosti na občinski, medobčinski ta republiški ravni, pri čemer je nujno uresničiti tudi
nov pristop za pripadnost prispevkov po načelih lili. člen«
ustave SR Slovenije;
— zaradi boljšega ta hitrejšega informiranja delavcev v
združenem delu ta drugih delovnih ljudi ter njihovih delegatov v zvezi s sprejemanjem programov zdravstvenega
varstva ta uresničevanjem svobodne menjave dela vzpostavil celovit računalniško zasnovan zdravstveno informacijski
sistem v okviru družbeno-informaeijskega sistema;
sodelovale pri oblikovanju posebne skupnosti 9
Bdravstveno šolstvo ta izdelavi ustreznih programov.
Za Izvajanje vseh nalog je nujna nadaljnja krepitev
viloige ta položaja občinskih zdravstvenih skupnosti kot mesta za sporazumevanje med uporabniki ta izvajalci za naArtovu^s ta izvajanje zdravstvenega varstva.

22. Na področju socialnega varstva
Zveza skupnosti otroškega varstva bo:
pobudnik pri ustanavljanju enot skupnosti otroškega varstva
v krajevnih skupnostih;
— sodelovala pri dograjevanju sisteima družbenega varstva predšolskih otrok in z dajanjem strokovnih predlogov
pomagala pri uvajanju novih oblik vzgoje in varstva teh
otrok;
— dajala pobude za izpopolnitev samoupravne organiziranosti vzgojnovarstvenih organizacij v skladu ■ zakonom o
združenem deliui;
— pripravila predlog delovnih in drugih normativov kot
osnove za izvajanje svobodne menjave dela na področju
vzgojmovarstvena dejavnosti.
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo:
— pripravila predlog izhodišč za opredeOltev življenjskega minimuma in izoblikovala samoupraivni sporazum o kriterijih za ugotavljanje pravice do družbenih denarnih pomoči;
— pospravila izhodišča za sklenitev dogovora o cenah
in elementih cene oskrbnega dne v zavodih za izobraževanje
in usposabljenje otrok z motnjami v telesnem in duševnem
zdravju;
— pripravila predlog normativov za določanje realne višine rejnine glede na sporazum o pogojih za priznanje rejništva kot samostojne poklicne dejavnosti.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
Invalidov bo:
— pripravil predlog za omilitev kriterijev asa pridobitev
vastvenega dodatka pri starostni pokojnini kmetov — borcev
NOV;
— predlog za realizacijo družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnini udeležencem NOV in drugih vojn, katere podeljujejo občinske
skupščine, s katerim bo v letu 1978 urejeno vprašanje teh
priznavalnin;
— pripravil predlog za ureditev materialnega položaja
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega
materiala ter predlog za ureditev materialnega položaja družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi.
Stanovanjske samoupravne interesne skupnosti bodo
skupaj s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in organizacijami združenega dela
sprejele ukrepe za hitrejše reševanje stanovanjskih probleimov in domskega varstva borcev NOV. V tem okviru bodo v letu 1978 sklenile samoupravni sporazum o sodelovanju pri gradnji domov za upokojene borce NOV.
Zdravstvena skupnost Slovenije bo skupaj z Republiškim
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo, Republiškim
komitejem za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov
in z Raziskovalno skupnostjo Slovenije v letu 1978 proučila problematiko zdravstvenega varstva borcev v zamejstvu
in predlagala ukrepe. /
23. Na področju zaposlovanja
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije in samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje bodo:
— skupaj z udeleženci družbenega dogovora in podpisniki samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih
življenjskih in kulturnih pogojev pri zaposlovanju delavcev
spremljale izvajanje določil tega dogovora ter svojel ugotovitve in predloge posredovale izvršnim svetom občin;
— spremljale in analizirale vse pomembne elemente kadrovske politike in uresničevanje predvidene rasti zaposlenosti ter v primeru odstopanja od dogovorjene politike predlagale organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim in družbenopolitičnim skupnostim ustrezne ukrepe;
skupaj s skupnostjo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Zdravstveno skupnostjo SR Slovenije in organizacijami združenega dela zagotovile pogoje za dosledno
izvajanje zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov.
— skupaj z Republiškim sekretariatom za delo in Republiškim komitejem za vzgojo in izobraežvanje izdelale no10

menklaturo ta profile pedagoSkih poklicev za učene« osnovne šole, posebne osnovne šole, srednje šole in za domove
za učence srednjih šol ter dopolnjevale že izdelane nomenklature in profile poklicev v skladu s potrebami združenega <Ma in usmerjenega izobraževanja;
— usklajevale minimalne dajatve v okviru skupnosti socialnega varstva;
— zaradi pospeševanja vračanja iz tujine evidentirale
vse začasno zaposlene delavce v tujini ta njihove družinske
člane ter jih neposredno pa tudi preko društev klubov,
in predstavništev ter na druge načine obveščale o možnostih za vrnitev v domovino ta za vključitev v delo v domovini;
— dalo pobudo za spremembo samoupravne organiziranosti na področju zaposlovanja, zlasti z oblikovanjem skupnosti za zaposlovanje za območje občin.
24. Na področju urejanja delovnih razmeri], socialne varnosti in preventivnega varstva delovnih ljudi
Republiški sekretariat za delo bo:
— predložil poročilo o rezultatih izvajanja priporočil
ta sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žensk
ta mladine v industriji, gradbeništvu ta prometu, s posebnim ozirom na okoliščino, da je leto 1878 določeno kot zad.
nji rok za odpravo nočnega dela žensk ta mlaJdine v omenjenih dejavnostih ta predlog eventuetaah ukrepov;
— izdelal poročilo o izvajanju sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike na področju zaposlovanja ter sklepov ta priporočil Skupščine SR
Slovenije za postopno vračanje delavcev ta predlog eventualnih ukrepov;
— pripravil predlog aakona o spremembah ta dopolnitvah zakona o zaposlovanju ta zavarovanju za primer
brezposlemosti;
— v sodelovanju s pristojnimi samoupravnimi interesnimi slkupniostmi ta republiškimi upravnimi organi pripravil
predlog ukrepov za izboljšanje preventivnega varstva delovnih ljudi.
25. Na področju uveljavljanja zakona o združenem
delu
Za uveljavljanje zakona o združenem delu bo treba T
letu 1978 pripraviti zlasti zakone z naslednjih področij:
— uresničevanje svobodne menjave dela na področju
družbenih dejavnosti (nosilec: za posamezne dejavnosti pristojni republiški upravni organi);
— združevanje sredstev v okviru samoiupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in upravljanje v teh
skupnostih: sem spadajo zlasti zakon o elektrogospodarstvu,
zakon o vodah, zakon o gozdarstvu, zakon o skupnostih za
PTT promet in zveze (nosilci: za posamezne dejavnosti pri.
stojni republiški upravni organi);
— zagotavljanje sredstev za financiranje splošnih družbenih potreb; to je gradivo ustreznih davčnih zakonov (nosilec: Republiški sekretariat za finance);
— združevanje delovnih ljudi v obrtne zadruge ter njihovo sodelovanje z organizacijami združenega dela ta
ustanavljanje pogodbenih organizacij (nosilec: Republiški
sekretariat za industrijo);
— položaj delovnih ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško dejavnost, njihovo
povezovanje med seboj ta sodelovanje z organizacijami
združenega dela; (nosilec: Republiški komite za kulturo);
— združevanje kmetov (nosilec: Republiški sekretariat
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano);
— opravljanje gospodarskih dejavnosti v družbenih organizacijah ta društvih (nosilec: Republiški sekretariat za
industrijo v sodelovanju s Republiškim sekretariatom za
notranje zadeve).
poročevalec

jetih programov za sanacijo
potresnih območij.
Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za
odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju z osnutkom zakona je
bil obravnavan in sprejet na

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju
(ESA-932)
Operativni štab za civilno
zaščito SR Slovenije je na
15. seji dne 30. 8. 1977 sprejel Informacijo o odpravljanju posledic potresa v SR
Sloveniji, ki jo je predložil
Predsedstvu SR Slovenije,
Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije in Republiški
konferenci SZDL. Med ukrepi, s katerimi se naj zagotovi odprava posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju, predlaga Operativni
štab, da se spremeni in dopolni zakon o prispevku za
odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (Uradni list SRS, št.
15/76) tako, da se obveznosti plačevanja prispevka iz
dohodka za odpravljanje posledic potresa še v višini 1%
od skupnega dohodka podaljša še za nadaljnjih šest mesecev. Ukrep je v smislu
ugotovitev v omenjeni informaciji nujen, da se skupaj
s sredstvi iz drugih virov zagotovijo manjkajoča sredstva
za realizacijo sprejetih programov obnove porušenih in
poškodovanih stanovanjskih
ln drugih objektov ter komunalnih in drugih naprav.
Po splošni oceni bi se s
podaljšanjem obveznosti plačevanja 1% prispevka zbrala
sredstva v višini 300 mio dinarjev, ki naj bi se po mnenju operativnega štaba porazdelila med občino Tolmin
in območjem Kozjansko v
razmerju 90:10.
Na osnovi predložene informacije in predlogov za
zagotovitev dolgoročnih kreditov Posočju in Kozjanskemu bi bilo potrebno okoli
1.046 mio dinarjev nepovratnih in kreditnih sredstev, od
tega za Kozjansko 286 milijonov dinarjev in za Posočje
760 milijonov dinarjev.
Za Kozjansko bodo vsi viri
sredstev do 31. 12. 1977 zagotovili 1.007,8 milijonov dinarjev, ki v odnosu na dogovorjeno višino sredstev (750 milijonov din) vključujejo poporočevalec

dražitve. Glede na dejstvo,
da se za Kozjansko v prvi
fazi niso dodeljevali potrošniški krediti prizadetim občanom, ki so imeli razporejene objekte v I. in II. kategorijo (skupaj 571, od tega
Šmarje pri Jelšah 315, Šentjur pri Celju 256) in da socialna struktura tudi teh prizadetih ni najboljša, predlagatelj meni, da je nujno potrebno zagotoviti okoli 30
milijonov dinarjev nepovratnih sredstev občini Šmarje
pri Jelšah in Šentjur pri Celju (Kozjansko). Na Kozjanskem bi s temi sredstvi morali zaključiti sanacijo stanovanjskih objektov in družbenih objektov.
Gospodarski razvoj tega
nerazvitega območja pa terja vlaganja v daljšem časovnem obdobju na osnovi ekonomsko predloženih in utemeljenih elaboratov ustreznim bačnim institucijam.
Za Posočje, kjer se ocenjuje potreba po dolgoročnih
kreditih v višini 500 milijonov
dinarjev, je v teku akcija za
združevanje sredstev samoupravnih stanovanjskih skupnosti v občinah SR Slovenije v višini 150 milijonov dinarjev. Za preostala sredstva
v višni 350 milijonov dinarjev pa bo potrebno poiskati
druge vire.
Občini Tolmin, ki je bila
po potresu najbolj prizadeta,
je potrebno zagotoviti nepovratna sredstva v višini
270 milijonov dinarjev, da bi
sanacijo stanovanjskega fonda lahko zaključili, pri čemer bi upoštevali sprejete
pravilnike o merilih za dodeljevanje posojil in pomoči
prizadetim občanom po potresu v občini Tolmin, Novi
Gorici in Idriji.
Glede na navedeno Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina
SR Slovenije predlagani zakonski predlog sprejme in s
tem omogoči realizacijo spre-

sejah zborov Skupščin« SiR
Slovenije dne 19. 10. 1977.
Glede na to, da v skupščinski razpravi k predlogu za
izdajo zakona z osnutkom
ni bilo pripomb, je ta predlog zakona pripravljen tako
kot zakonski osnutek.

Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk
in olajšav za republiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij
združenega dela v letu 1978
(ESA-970)
S tem predlogom za izida j o
nakana se določajo stopnje ter
nekatere odbitne postavke in
olajšave za republiški davek
in dohodke temeljnih organizacij združenega dela v letu
1978. Osnovne značilnosti pred.
loga, ki povzema bistvene elemente iz zakona za leto 1977,
so naslednje:
1. Davek se plačuje po stopnji 7 %, kar je enako, kot v
letu 1977.
2. Osebni dohodiki se upoštevajo kot odbitna postavka
v višini 4.040 dinarjev mesečno
za polni delovni čas, za rudnike, ki izplačujejo jamski dodatek, pa v višini 4.630 dinarjev. V primerjavi z letom
1977 pomeni ta znesek povečanje za 18 %, za kolikor se
bodo v skladu s planskimi izhodišči za resolucijo predvidoma nominalno povečali
osebni dohodki v letu 1978.
3. Zakonske obveznosti, katerih višina ni določena z zakonom ali odtokom skupščine družbenopolitične skupnosti (ta gre predvsem za prispevke za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih
skupnosti), se upoštevajo kot
odbitna postavka v višini, določena z družbenim dogovorom, samoupravnim sporazumom oziroma sklepom skupščine ustrezne samoupravne
interesne skupnosti.
4. Izdatki, ki imajo značaj
osebnih prejemkov (dnevnice,
kilometrina, povračilo za ločeno življenje, terenski doda-

tek) ter izdatki za regres za
letni dopust in za prehrano
se upoštevajo kot odbitna postavka v dejansko obračunani
oziroma izplačani višini, vendar največ v višini, določeni •
posebnim predpisom ali družbenim dogovorom oziroma
samoupravnim sporazumom.
5. Davčne olajšave se prizna
vajo v glavnem v enakem obsegu in za iste zavezance kot
v leta 1977 (naložbe v fegradnjo čistilnih naprav za vodo
m zrak, sredstva za financiranje programov ljudske obrambe, naložbe v razvoj kmetijstva, naložbe v opremo za
raziskovalno delo, naložbe r
zavarovanje družbenega premoženja, sredstva za financiranje krajevnih skupnosti, naložbe v predelaivo odpadkov
za pridobivanje surovin, naložbe v obveznice za ceste, naložbe na gospodarsko nezadostno razvitih območjih v Ju.
goslaviji in na manj razvitih
območjih v Sloveniji, naložlba
v razvoj surovinske industrije,
naložbe v proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju
ter olajšave izvoznikom posebnim organizacijam za zaposlovanjem invalidnih oseb, premogovnikom, organizacijam •
področja založniške to časopisne dejavnosti.)
6. Morebitna presežena sredstva iz davka (preko zneska,
ki ga predvideva republiški
proračun za leto 1978), naj bi
se prenesla v reipubliSki proračun za leto 1979 kot akontacija na račun obveznosti za
leto 1979.
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Predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona
o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od
plačil za storitve ter o
načinu po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z
osnutkom zakona

Z zveznim zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu in pravilnikom za izvajanje tega zakona »o bila uvedene nekatere
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spremembe in dopolnitve, ki
narekujejo tudi spremembo
oziroma dopolnitev republiškega zakona o prometnem
davku.

Predvsem gre za spremembo davčnih stopenj in davčnih osnov temeljnega davka
od prometa določenih alkoholnih pijač (opuščen po
vrednosti); glede na izrecno
določbo 18. člena zveznega zakona je tem spremembam
treba prilagoditi tudi zadevne
določbe v republiških in občinskih predpisih. Ker vsaka
tovrstna sprememba terja inventurni popis proizvodov,
naj bi se to izvedlo istočasno za republiški in občinski
posebni davek, in to s 1. januarjem 1978.
V tarifi posebnega republiškega prometnega davka
predlagamo spremembo tarifne številke 1 a, ki ureja
plačevanje davka od alkoholnih pijač, tako da bo v celo.
ti usklajena z zvezno tarifo.
Za vse pijače, za katere je
uveden tudi zvezni davek, naj
bi se skladno z 18. členom
zveznega zakona tudi posebni republiški davek obračunaval v odstopu od vrednosti
teh pijač. Od naravnega in
penečega vina ter vinsko sadnih pijač, ko temeljni davek
ni uveden in se zato posebni

lahko plačuje tudi od metrske enote, pa naj bi se še
nadalje obračunaval od metrske enote — litra.
S predlagano spremembo
tarife posebnega republiškega davka od alkoholnih pijač
se načeloma združuje sedanja višina republiškega davka od teh pijač, manjše zvišanje je predlagalo le za pijače iz pretežno uvoženih surovin, ker bi bile sicer nižje
obdavčene od pijač iz pretežno domačih surovin.
Predlagane so tudi določena
spremembe, ki so potrebne
zaradi uskladitve z zveznim
zakonom in pravilnikom.
Predlagamo tudi podaljšanje roka za priznavanje oprostitve plačila posebnega republiškega prometnega davka ob
nabavi določenega gradbenega materiala in opreme za
občane iz območja zahodna
Slovenije, ki ga je v maju
1976 prizadel potres, in to
do 30. septembra 1978 gleda
na to, da je do tega datuma
podaljšan tudi rok za koriščenje kreditov v zvezi z obnovo.

poročevalec

Delegacija

Skupščine

SR Slovenije v Zboru

republik in pokrajin Skupšščine SFRS poroča:
1. Stanja dogovarjanja In
sprejemanje dogovorov predvidenih z družbenim planom
razvoja Jugoslavije za razdobje od leta 1976 do 1980.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin je v raznih oblikah (v
delovnih telesih Zbora republik in pokrajin, na sestankih
predsedujočih delegacij skupščin republik in pokrajin) postavljala zahtevo, da se čimprej sprejmejo družbeni dogovori kot sestavni del srednjeročnega plana oziroma da se
ažurno informira o sta.
nju dogovarjanja in sprejemanja teh dogovorov.
Zvezni izvršni svet je pripravil ustrezno informacijo,
ki jo v skrajšani obliki posredujemo širši delegatski bazi in združenemu delu.
V III. delu Družbenega plana
razvoja Jugoslavije za obdobje
od 1976. do 1980. leta je predvideno, da bo pripravljeno in
v Skupščini SFRJ potrjeno 17
dogovorov. Do sedaj je že potrjenih 12 dogovorov, 3 dogovori so v fazi podpisovanja s
strani izvršnih svetov skupščin republik in pokrajin, 2
dogovora pa še nista usklajena in sicer:
— Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj nafte in plina v razdobju od 1976. do 1980. leta.
Pripravljen osnutek dogovora je bil v raaprajvi v koordinacijski komisiji Zveznega izvršnega sveta nazadnje 12. X.
1977, ki jo sklicuje predsednik
ZIS, ob udeležbi predsednikov
izvršnih svetov skupščin republik in pokrajin. Pripravljena so bila zahtevana analitična gradiva; analiza o pogojih
gospodarjenja naftnega gospodarstva glede na to, v kolikšni
meri so olajšave, ki jih je
imela ta industrija, vplivale na
razvoj rafinerijskih kapacitet
oziroma, kako so le-te vplivale na upočasnjenje procesa
dogovarjanja o razvoju naftnega gospodarstva; analiza o
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možnostih plasmana t državi
in kontingenti ranj e uvozne
surove nafte; analiza o možnostih plasmana proizvodov naftnega gospodarstva v izvozu s
finančnimi efekti, ob upoštevanju veljavnega uvozno-izvoznega instrumentarija, vendar o vsebini družbenega dogovora ni bila dosežena soglasnost. Bil pa je sprejet
sklep, da se nadaljevanje
procedure usklajevanja tega
dogovora nadaljuje v skupnem delovnem telesu Zveznega izvršnega sveta in izvršnih
svetov skupščin republik in
pokrajin za spremljanje izvajanja oz. uresničevanje Resolucije aa 1978. leito, kar pomeni, da ni realno pričakovati sprejetje teiga dogovora v
1977. letu.
— Dogovor federacije, republik in avtonomnih pokrajin o
kriterijih za usmerjanje in
uporabo dopolnilnih tujih
sredstev za potrebe razvoja
države v obdobju od 1976 do
1980. leta.
V imfommaciji Zveznega izvršnega sveta je koit edini razlog navedeno, da v strokovnem usklajevanju tega dogovora ni prišlo do soglasja med
predstavniki izvršnih svetov
republik in pokrajin glede kri.
terij ev razdelj evanj a dopolnilnih tujih sredstev (člen 8). Pa
leg tega pa je sporen tudi člen
7 tega dogovora, v katerem je
predvideno, da bi se izdvojili
določeni krediti za nabavo opreme v korist hitrejšega razvoja SAP Kosovo, šele nato
pa opravila delitev med republikami in pokrajinama.
2. Do konca letošnjega leta,
skladno a določenim rokom
v Ustavnem zakonu za izvedbo Ustave SFRJ, bi morali biti sprejeti tudi vsi sistemski
zakoni, še vedno pa se kasni
pri nekaterih zakonih:
— Zakon o carinski tarifi.
Obstoja soglasje s pripombami vseh skupščin in pokrajin.
Usklajevalni postopek v delovnih telesih Zbora republik

in pokrajin je bil prekinjen
zaradi soglasnega dogovora v
Zboru republik in pokrajin,
da naj bi se v Skupščini usklajevala samo politika carinske zaščite in sprejeli samo
kriterije za določanje carinskih stopenj, same stopnje pa
določile v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta in pristojnih organov socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Osnutek zakona je bi zaradi tega že pred meseci vrnjen Zveznemu izvršnemu svetu v ustreano uskladitev.
Skupščina SFRJ pričakuje v
smislu danih predlogov dopolnjen osnutek zakona, na podlagi katerega se bo usklajevalni postopek nadaljeval in
zakon po možnosti sprejel do
konca leta;
— Zakon o temeljih sistema
in družbeni kontroli cen.
V razpravi na sejah zveznih
svetov so bila osnovna stališča
sprejeta. Zadolžena je posebna
delovna skupina, da na podlagi sprejetih sugestij pripravi
nov osnutek zakona, za katerega se pričakuje, da bo v
Skupščino SFRJ dostavljen v
teku meseca novembra. Delegacija Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin je v
avezi s tem zakonom uveljavila zahtevo, da bi novi osnu.
tek zakona kljub temu, da so
vse skupščine socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin nanj že dale soglasje, moral biti poslan
ponovno skupščinam republik
in pokrajin, ki bi lahko ugotovile vse nastale razlike in
izboljšanja, izrazile svoja stališča in dale, če tako ocenijo,
pooblastila delegacijam, da bi
lahko dokončali usklajevalni
postopek v delovnih telesih
Zbora republik in pokrajin in
do konca leta po možnosti
sprejeli zakon.
— Zaradi narave izraženih pripomb in dilem na osnutek zakona o vlaganju sredstev tujih

oseb v domače organizacije
združenega dela je bil prekinjen usklajevalni postopek ▼
telesih Zbora republik in pokrajin in predloženo, da o
njih razpravljajo zveanj sveti.
Posebna delovna skupina zveznega sveta za družbenopolitii
ni sistem, kjer so sodelovali
tudi člani delegacije, je koncem septembra razčistila vsa
sporna vprašanja. Na nadaljevanje usklajevalnega postopka v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin je treba čakati samo zaradi nejasnosti v zvezi s predlogom ZIS,
da naj bi v ta zakon bile vgrajene tudi rešitve iz zakona o
skupnem prihodku in dohodku;
3. Sprejemanje preostalih sistemskih zakonov.
Usklajevalni postopek je bil
prekinjen tudi o osnutku zakona s katerim se ureja združevanje v skupnosti jugoslovanskih železnic, pošt, telegrafa in telefona in elektrogospodarstvo, kjer je bilo
ocenjeno, da je vsebina pripomb taka, da je nujno o njih
ponovno razpravljati v zveznih svetih. Ko bodo zvezni
sveti sprejeli ustrezna stališča, se bo z usklajevalnim postopkom nadaljevalo. Predlagatelj — Zvezni izvršni svet
je dolžan, da Zboru republik
in pokrajin dostavi tudi osnutke nekaterih drugih sistemskih zakonov: zakon o jugoslovanski banki za pospeševanje ekonomskega sodelovanja
s tujino in o določenih oblikah tega sodelovanja; zakon o
kompenzacijah; zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju in pridobivanju pravic
na temelju tehnologije med
organizacijami združenega dela in tujih oseb, da bi tako
kompletirali sistem, vendar
Zboru republik in pokrajin še
niso dostavljeni. Naša delegacija je na seji vodij delegacij
na to opozorila.
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Skupščine

NOVI

SFRJ

PREDPISI

Večje možnosti za zaposlovanje naših delavcev,
ki

se

vračajo

iz

tujine

• široko sodelovanje med Juaoslaviio in drugimi državami pri ustvarjanju pogojev
za postopno vračanje naših ljudi iz tujine
• Ustanovljen bo Sklad za financiranje povečanja zaposlenosti v gospodarsko manj
razvitih in izrazito izseljeniških področjih
• Odobreni bodo krediti za uresničitev tistih investicijskih projektov, s katerimi je
ob najmanjših vlaganjih zagotovljeno produktivno zaposlovanje večjega števila delavcev
4 Enakopravna udeležba vseh republik in pokrajin pri sprejemanju odločitev in
potrjevanju politike Sklada
Jugoslovanski delavci na za- Tako bo naša država letos VLOGA IN NALOGE SKLADA
časnem delu v tujini so s dobila na Nizozemskem 6 miZ Osnutkom zakona se po- federaciji, da . nastopa pred
svojim delom v precejšnji lijonov guldnov, kot nepovmeri prispevali k povečanju račilna sredstva za udeležbo trjuje, da se ustanovi Sklad tujimi soudeleženci, pri čematerialne blaginje drugih pri financiranju dveh investi- za financiranje povečanja za- mer so v glavnem vztrajale
držav. Razen tega je naša cijskih projektov, s kateri- poslenosti v gospodarsko države, ki so doslej sprejele
država vložila velika sred- ma bodo ustvarjeni pogoji manj razvitih in izrazito iz- določene oblike sodelovanja
stva v izobraževanje in uspo- za hitrejše povečanje zaposle- seljeniških področjih Jugosla- na tem področju.
Sredstva Sklada se obliku,
sabljanje teh delavcev na ra- nosti v gospodarstvu manj vije, zaradi ustvarjanja matečun svojega nacionalnega do- razvitih področij naše države. loge Sklada. Tako je med jejo iz sredstev, ki jih naša
Da bi se takšni in podobni rialnih in drugih pogojev za država dobiva nepovratno ali
hodka.
hitrejše povečanje zaposle- v obliki posojila. Razen tega
Izhajajoč iz tega jeJugosla. aranžmaji lahko vključili v nosti in zaposlovanje naših se zbirajo v Skladu tudi anunaš
gospodarski
in
družbeni
vija v svoji politiki začas- sistem, kot tudi, da bi. bilo v občanov, ki se vračajo z dela itete od odobrenih kreditov,
nega zaposlovanja delavcev največji možni meri zadovo- v tujini.
obresti, darila in sredstva iz
y tujini, vedno vztrajala na ljeno zahtevam, s katerimi
drugih virov.
Temeljna
naloga
tako
zasnoobveznosti držav v katerih druge države ponujajo sodeOsnutek podrobno našteva
so zaposleni naši delavci, da lovanje na tem področju, je vanega Sklada je da zbira naloge Sklada. Tako je med
sredstva,
ki
jih
druge
države,
prispevajo k ustvarjanju po- bil izdelan Osnutek zakona
drugim rečeno, da Sklad upgojev za hitrejše večanje za- o zbiranju in uporabi tujih nepovratno ali v obliki poso- ravlja s pridobljenimi sredposlenosti v Jugoslaviji, s če- sredstev za povečanje zapo- jila, dajejo naši državi na te- stvi, da zbira in proučuje inmelju sodelovanja na podmer bi bilo omogočeno poin zaposlovanja na- ročju zaposlovanja. Ta sred- vesticijske projekte glede na
stopno vračanje n^ših ljudi slenosti
delavcev, ki se vračajo stva se, v soglasju z medna- zahteve tujih soudeležencev
ln njihovo vključevanje pri zšihdela
iz tujine (AS 556). Os- rodnimi pogodbami in določ- za dodeljevanje sredstev, da
delu doma.
nutek je bil poslan v razpra- bami tega zakona, rabijo in prouči zahteve za dodeljevaV zadnjih letih so bile v tej vo delegatom v Zboru repub- usmerjajo za izrazito izšel j e- nje posojil iz svojih sredsmeri dane številne pobude, lik in pokrajin Skupščine niška področja. Ta področja stev in da odobri posojila,
skrbi za odplačevanje anuki so že dale prve rezultate. SFRJ.
so gospodarsko manj razvi- da
itet odobrenih posojil, skrbi
te republike in pokrajine, do- za
o uporabi sred.
ločene z zveznim zakonom, stevnadzorstvo
in
o
tem
najmanj enkot tudi manj razvite občine, krat letno obveščan
Skupščiki imajo ta status v republi- no SFRJ, Zvezni izvršni
ških in pokrajinskih zako- in ostale pristojne organesvetv
nih.
republikah in pokrajinama.
OSNUTEK ZAKONA O PRIDOBIVANJU IN UPODa bi lahko opravljal nadzor
V soglasju z našim političRABI ZUNANJIH SREDSTEV ZA POVEČANJE
nim
sistemom s sredstvi nad namensko uporabo sredZAPOSLENOSTI IN ZA ZAPOSLOVANJE NAŠIH
Sklada upravljajo ter odloča- stev, si Sklad zagotavlja praDELAVCEV, KI SE VRAČAJO Z DELA IZ TUjo o razdelitvi in uporabi, vico vpogleda v njihovo upoJINE — AS 556
republike in pokrajine prek rapo, uporabniki teb sredsvojih predstavnikov v orga- stev, pa se zavzujejo, da Sklanih upravljanja Sklada. Tak- du dajejo ustrezne podatke
šna vloga Sklada omogoča in dokumentacijo.
14

poročevalec

POSTOPEK ODOBRAVANJA KREDITA
V Osnutku je izdelan posto- nih mest in višina udeležbe
pek za odobritev posojila, pri Sklada pri finansiranju uresnačelu, da bo posojilo na- ničitve investicijskega promenjeno za uresničevanje ti- jekta. Ker za zdaj ni račustih investicijskih projektov, nati z večjimi tujimi sredki v naštetih področjih, ob stvi za te namene, Osnutek
najmanjših vlaganjih, zago- zavezuje Sklad, da v politiki
tavljajo produktivno zaposlo- uporabe sredstev postopoma
vanje večjega števila delav- zagotovi kreditiranje projekcev. Na drugi strani je balo tov iz manj razvitih področij
sprejetno načelo, da se iz vseh republik in pokrajin.
sredstev Sklada lahko odobriIzhajajoč iz pravkar razlojo posojila samo kot udelež- ženih osnovnih meril, mora
ba v skupnih sredstvih za Upravni odbor Sklada določiti
uresničitev
investicijskega bližnja merila za potrjevanje
projekta in samo če so zago- kreditov. Ta sklep morajo
tovljena druga sredstva, ozi- enoglasno sprejeti vsi člani
roma izpolnjeni ostali zakon- Upravnega odbora. Ce pa vseski pogoji za uresničitev pro- eno ni doseženo soglasje,
jekta.
sklep sprejme Zvezni izvršni
Ce več investicijskih projek- svet v sodelovanju z izvršnitov enako izpolnjuje pogoje mi sveti republik in pokraza posojila, se pri ugotav- jin.
ljanju prednosti upošteva
Glede na to, da se s sredstvi
stopnja razvitosti področja, Sklada ustvarjajo pogoji za
stopnja izseljenosti s tega po- hitrejše povečanje zaposledročja, število povratnikov, nosti v gospodarsko manj
višina zbranih prihrankov ob- razvitih področjih Jugoslavičanov na delu v tujini name- je, Osnutek zagotavlja, da se
njenih odpiranju novih delov- posojila iz sredstev Sklada

dajejo pod istimi pogoji, ki
veljajo za posojila, ki se dodeljujejo iz Sklada federaci-

je za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin.

ORGANIZACIJA SKLADA
Vrsta členov v Osnutku ob.
Organizacija Sklada je uredeluje organizacijo Sklada. jena tako, da ustreza pogoTako je med drugim podčr- jem širšega in obsežnejšega
tano, da Sklad upravlja Up- sodelovanja med Jugoslavijo
ravni odbor, ki ima devet čla- in drugimi državami na podnov in osem namestnikov in ročju zaposlovanja naših ljukaterih mandat traja štiri le- di. Sedanji obseg sodelovata. Po enega člana in namest- nja, posebej pa sredstev, ki
nika imenjujejo izvršni sveti so trenutno na razpolago in
republik in pokrajin, direktor obseg bližnjih zadev, ne moSklada pa je po svojem po- rejo opravičiti izdatkov, ki
ložaju član Upravnega odbo- jih povzročilo imenovanja
ra. S tem je zagotovljena ena- direktorja Sklada in sestavkopravna udeležba vseh re- ljanje strokovne službe Sklapublik in pokrajin pri spre- da. Zato je z Osnutkom dojemanju odločitev in ustvar- ločeno, da bo, dokler se objanju politike Sklada. Po dru- seg zadev Sklada ne poveča
gi strani pa takšna organiza- do ustrezne ravni, strokovne
cija Sklada zagotavlja, da se in administrativne zadeva
tudi pri izbiri projektov, ki Sklada opravljal Sklad fedebodo predloženi tujim part- racije za kreditiranje hitrejnerjem, kot tudi pri dodelje- šega razvoja manj razvitih
vanju posojil, upoštevajo do- republik in pokrajin. Ista namače potrebe, interesi in od- čelo naj bi uporabili tudi glenosi.
de direktorja Sklada.

Proračun federacije usklajen s kazalci razvoja
v resoluciji za leto 1978
• V prihodnjem letu bodo proračunski izdatki federacije za 189 milijonov dinarjev
manjši od prvotnega predloga
• Zmanjšali se bodo izvirni prihodki od carin in uvoznih davščin
® Prispevek republik in avtonomnih pokrajin bo večji za milijardo dinarjev, prav za
toliko pa se bodo povečali krediti Narodne banke Jugoslavije
Potem ko je na seji 13. ženi skupni obseg proračun- pnjo 14 odstotkov, kot je bi- bo treba pokriti na dva naoktobra potrdil Osnutek re- skih izdatkov federacije za lo predvideno, se bo vrednost čina: prispevek republik in
solucije o politiki uresničeva- leto 1978 zmanjša od 86 mi- uvoza, po resoluciji poveče- avtonomnih pokrajin, bo večnja Družbenega plana Jugo- lijard in 638 milijonov dinar- vala samo za 6 odstotkov, ji od predvidenega za milislavije od leta 1976 do 1980 jev na 86 milijard in 449 mi- tako da bodo izvirni prihod- jardo in 16 milijonov dinarv letu 1978 je Zvezni izvrš- lijonov dinarjev, oziroma za ki manjši za 2,2 milijarde jev, krediti Narodne banke
ni svet istočasno proučil tudi 189 milijonov dinarjev. Zmanj- dinarjev od prvotnega pred- Jugoslavije pa bodo večji za
spremembe, ki naj na osnovi šanje je povezano z najno- loga. Toda pred vnašanjem milijardo dinarjev.
tega izvirajo iz Predloga pro- vejšimi proučevanji proračun- teh prihodkov v Proračun feNovi kazalci razvoja na osračuna federacije. Ob tej pri- skih gibanj v Osnutku reso- deracije je treba opraviti še
Osnutka resolucije boložnosti je bil pristojnim zbo- lucije za leto 1978, s katerimi zakonsko obveznost izdvaja- novi
izzvali tudi ustrezne sprerom Skupščine SFRJ poslan je predvideno zmanjšanje iz- nja 17 milijard dinarjev za do
glede na prvotni predDopolnilni predlog k Osnut- virnih prihodkov federacije. Interesno skupnost Jugosla- membe
log financiranja dogovorjenih
ku proračuna federacije za
vije za pospeševanje ekonom- funkcij federacije. Ker bo,
Kot je znano se izvirni pri- skih odnosov s tujino. Zato
leto 1978. (AS 523) in Dopolprimer, stopnja rasti nanilni predlog k Osnutku za- hodki zbirajo od carin in bo od skupne vsote uvoznih na
dohodka namesto
kona o ugotavljanju celotne- drugih uvoznih davščin. V na- davščin, ki naj bi bila po cionalnega
14,5
znašala
14,1 odstotka in
ga obsega izdatkov pro- slednjem letu bo vsota teh resoluciji 39,3 milijarde dinar- sredstva za tekoče
financiraračuna federacije za leto 1978 davščin manjša od prej pred- jev, v Proračun federacije nje Jugoslovanske ljudske
ar(AS 541).
videne, zato ker bo tudi uvoz praktično vnešen le del od made manjša za 162 milijoS tem dokumentom se pre- manjši, kot je bilo predvide- 22,3 milijarde dinarjev.
nov dinarjev. Namesto po
dlaga, da se prvotno predlo- no. Namesto, da raste s stoMedtem pa se zaradi novo- stopnji 14,8 odstotka, bo drunastalih proučevanj pojavlja žbeni proizvod rasel s 14,4
razlika med zmanjšanimi iz- odstotka in bodo zaradi tega
vornimi prihodki in prav ta- tudi dopolnilna sredstva goDOPOLNILNI PREDLOGI ZA PREDLOG PRORAko zmanjšanimi izdatki, ki spodarsko manj razvitih reČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1978
znaša 2 milijardi in 16 mi- publik in SAP Kosovo manjlijonov dinarjev. To razliko ša za 27 milijonov dinarjev.
poročevalec
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Popolnejša

ureditev dohodkovnih odnosov

po ustavnih določilih in zakonu o združenem delu
• Po mnenjih, predlogih in stališčih delegatske baze bo potrebno izboljšati besedilo
nekaterih členov Osnutka zakona
41 Med plačano realizacijo naj bi vključili tudi zneske za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki bodo plačani v 15 dneh po poteku obračunskega obdobja
• Topli obrok je v bistvu materialni strošek, saj je dejavnik produktivnosti dela
# V nobenem primeru ne bi smeli zmanjš ati sredstev za stanovanjsko izgradnjo
# Osnutek zakona ne prinaša niti temeljn ih sestavin svobodne menjave dela, čeprav
jo omenja kot vir za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela na področju
družbenih dejavnosti
Delovna telesa Zveznega likega pomena tega zakon- vo proizvodov in jih pri tem
Med obravnavo vprašanja,
rbora Skupščine SFRJ so skega besedila posredujemo knjižile kot zaloge.
če lahko naložbe za obnavobravnavala Osnutek zakona ocene, mnenja in predloge,
Osnutek zakona mora pri- ljanje, vzdrževanje in razio ugotavljanju in razporejanesti tudi rešitve glede ne- skovanje rudnih in drugih
nju celotnega prihodka in do- izrečene med razpravo v de- spornih zahtevkov, ki jih mineralnih bogastev sodijo
hodka (AS 542). Zaradi ve- lovnih telesih.
imajo organizacije združene- med materialne stroške, so
ga dela do družbenopolitič- bili delegati različnih mnenj.
nih skupnosti za regrese, Nekateri so menili, da so ti
PREDLOGI IN STALIŠČA IZ DELEGATSKIH SREDIN
kompenzacije, vra- stroški po sivojem značaju
V Odboru za družbeno, gih za spremembo sedanje- premije,
davkov in carin v vseh in po svoji funkciji nedvomekonomske odnose so dele- ga besedila, ki so, kakor so čilo
primerih, ko zaradi no materialni. Ti stroški so
gati ugotovili, da je ta zakon poudarili, odraz mnenj, pred- tisti',
trenutnega
pomanjkanja namreč nujen pogoj za nepomemben poskus normativ- logov in stališč v delegat- sredstev ti zahtevki
niso moten proizvodni proces, s
ne ureditve dohodkovnih od- skih sredinah v republikah mogli biti plačani do zadnjenosov po načelih Ustave in pokrajinah.
ga dne obračunskega obdob- tem pa tudi za ustvarjanje
SFRJ in Zakona o združeTe terjatve naj bi zakon celotnega prihodka. Po druPrva
pripomba
na
seji
Odnem delu. To tako po zar bora zadeva naslov zakona. ja.
vključil
v celotni prihodek gi oceni pa bi vključitev teh
snovi kot tudi v posamez- Delegati so se zavzeli za organizacije
združenega de- stroškov med materialne,
nih rešitvah. Pri tem pa so drugačen naslov, ki bo bolje la kot denarni znesek, vse- vplivala na politiko cen in
se člani Odbora zavzeli za ustrezal vsebini. Odnose pri bovan v instrumentih za za- na ugotavljanje vrednosti
nadaljnje
izpopolnjevanje
gotovitev plačil ali v dru- družbenega proizivoda. Vsi ti
eakonskih določil. S tem bo- pridobivanju in razporejanju gem dokumentu, ki ima ena- stroški se po tem mnenju
celotnega
prihodka
in
dohoddo vsi členi usklajeni z doveljavo kot instrument za ne morejo uvrstiti med stroločbami Zakona o združenem ka namreč ureja Zakon o ko
ške za tekočo proizvodnjo.
zagotovitev plačil.
delu, boljše pa bo tudi nji- združenem delu. S tem zahovo besedilo. Na seji so konom pa naj bi natančnejše
delegati posredovali načelne in popolnejše uredili pogo- TOPU OBROK VPLIVA NA PRODUKTIVNOST DELA
pripombe, predloge in ocene je in načine za ugotavljanje
Delegati so spregovorili tuČlani Odbora so podrobno
k Osnutku zakona. Sprego- in razporejanje celotnega spregovorili
o izločanju sred- di o toplih obrokih, ki so
vorili pa so tudi o predlo- prihodka in dohodka.
stev za stanovanjsko izgrad- gotovo eden od dejavnikov
njo in o ohranitvi sedanje produktivnosti dela. Pri tem
DOPOLNITI DOLOČBE O PLAČILNI REALIZACIJI
ravni te izgradnje. Med raz- so izrazili bojazen, da bi
Osnutek zakona, so nada- in ustvarjanjem družbenega pravo so se strinjali s se- sedanja rešitev v Osnutku
ljevali delegati, ne omogoča proizvoda in dohodka gos- danjo rešitvijo, ko zakonsko zakona lahko za topli obrok
korenitega razjašnjenja in podarstva.
zahteva, da se sred- prikrajšala mnoge delavce.
Večina članov Odbora je besedilo
odprave anticipiranega razstva
za
stanovanjsko
izgrad- Topli obrok kot dejavnik reporejanja tistega dohodka, ki predlagala, naj bi zakon med njo ialočajo iz čistega dohod- produkcije delovne sile vplini ustvarjen. Ob tem so na plačano realizacijo uvrstil ka. To je tudi v skladu z va na večjo produktivnost
teji opozorili, da vprašanje tudi zneske za dobavljeno določbami Zakona o zdru- dela in torej pomeni maIzločanja in porabe sredstev blago in opravljene storitve,
strošek. Kljub temu
delu. Pri tem pa so terialni
za splošno in skupno pora- ki bi bili plačani v 15 dneh ženem
pa
je
potrebno
se na seji zavzeli, naj bi Zakon o združenemupoštevati
bo med letom ni rešeno ta- po poteku obračunskega ob- omenjeni
delu, ki
zakon . popolnejše določa, da se sredstva
ko kot zahteva 112. člen Za- dobja. Sedanje rešitve v Osza te
uredil
to
vprašanje.
Zagotonutku
zakona
namreč
lahko
kona o združenm delu. Ta
namene izločajo iz čistega
vil
naj
bi
stalen
vir
sredčlen pravi, aa mora biti iz- privedejo do negativnih pa
dohodka. Zaradi tega so de.
ločanje in poraba teh sred- javov. Temeljne organizacije stev, kd bi se nemoteno zbi- legati na seji predlagali distev usklajena z gibanjem bi lahko zavlačevale z dobar rala skozi vse leto. Osnutek ferencirano obravnavanje tezakona naj bi pri tem pri- ga vprašanja. Topli obrok
nesel le temeljne rešitve. Za- naj bi v bodoče zagotovili
koni republik in pokrajin samo tisti kategoriji delavRAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O UGOTAVter samoupravni sporazumi cev, ki ga zaradi svojega
LJANJU IN RAZPOREJANJU CELOTNEGA PRIpa naj bi podrobneje opre- psihofizičnega in ekonomHODKA IN DOHODKA V DELOVNIH TELESIH
delili načine za zbiranje sred- skega položaja nujno potreZVEZNEGA ZBORA — K AS 542
stev za stanovanjsko izgrad- buje (na primer: delavcem
v neposredni proizvodnji).
njo.
poročevalec

UREDITI IZLOČANJE SREDSTEV ZA
STANOVANJSKO IZGRADNJO
Odbor za delo, zdravstvo javnosti. Del sredstev ostain socialno politiko je opo- ne v interesni skupnosti za
zoril, da Osnutek ne ureja denarne dajatve; kot na privprašanja virov financiranja mer nadomestila med odstanovanjske izgradnje. De- sotnostjo z dela zaradi bolegati so poudarili, da bo lezni, nosečnosti in poroda,
moral predlog zakona vsebo- za socialno pomoč, pomoč
vati tudi te rešitve. Menili med začasno brezposelnostso, če bo namreč ostalo ta- jo in podobno. Poleg vsega
ko, kakor je zapisano v Os- tega pa se Osnutek zakona
nutku zakona, da bo v bo- niti ne nanaša in niti ne zadoče mnogo manj sredstev jema samoupravnih skupnoza stanovanjsko izgradnjo, sti na področju družbenih
saj organizacijam združenega dejavnosti.
dela, ki ne bodo ustvarjale
Po mnenju Odbora bo lahčistega prihodka, ne bo pot- ko otežena uporaba meharebno izločati sredstev za te nizma, s katerim naj bi se
namene.
vsa področja družbenih deSedanjemu besedilu Osnut- javnosti razvijala v skladu
ka zakona delegati tega Od- z rastjo dohodka. Na primer
bora tudi očitajo, da pozab- na področju zdravstva, kjer
lja na temeljne sestavine svo- določajo in planirajo sredbodne menjave dela, čeprav stva po programih zdravstjo omenja kot vir pridobi- venega varstva. Naloge na
vanja dohodkov v organiza- tem področju pa določajo
cijah združenega dela na pravice iz zdravstvenega zapodročju družbenih dejavno- varovanja, predpisane v resti
publiških in pokrajinskih zaOb tem so na seji opozo- konih ter samoupravnih sporili, da organizacije združe- razumih. Glede na značaj teh
nega dela na področju druž- dejavnosti, ni mogoče prej
benih dejavnosti ustvarjajo kot v šestih mesecih preverprihodke s svobodno menja- jati, če pritekajo prihodki
vo dela v samoupravnih in- iz prispevkov iz osebnih doteresnih skupnostih. Sred- hodkov in iz dohodka orstva iz prispevkov iz oseb- ganizacij združenega dela v
nih dohodkov in iz dohodka skladu z rastjo dohodka. V
organizacij združenega de- krajših časovnih obdobjih
la se zbirajo v samoupravni tako tudi ni mogoča tega
interesni skupnosti in raz- korigirati.
porejajo s svobodno menjaPotrebno bo izdelati in dovo dela med organizacije ločiti postopek za hitrejše
združenega dela na določe- dogovarjanje o nižjih prinem področju družbenih de- hodkih ali o eventualnem
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zmanjšanju programa zdravstvenega varstva v skladu z
ustvarjenim prihodkom, če
bomo ugotovili, da je izločanje za družbene dejavnosti
prekoračilo rast dohodka.

Vse te spremembe pa bodo
možne le, ko bodo sprejet«
po takem postopku, kakršne,
ga predpisuje zakon oziroma
statut samoupravne interes,
ne skupnosti.

IZOGNILI NAJ BI SE PONAVLJANJU DOLOČB
ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
Zakonodajno-pravna komi- v delovni skupnosti. Sedanji
sija se je med obravnavo Osnutek zakona rešuje to
Osnutka zakona o ugotavlja- vprašanje samo za temeljne
nju in razporejanju celotne- organizacije, ne pa tudi za
ga prihodka in dohodka zav- delovne skupnosti.
zela, naj bd sestavljale! pri
Podobno naj bi bil Osnupripravi predloga zakona ne tek zakona bolj dorečen v
prepisovali in s tem ponav- tistem členu, kjer določa, da
ljali določb Zakona o zdru- se prihodki skupnega posloženem delu. To še posebej vanja v celoti razporejajo
takrat, ko tako povzemanje med temeljne organizacije,
ni nujno potrebno za pod- ki so sodelovale pri njegorobnejšo razčlenitev tega za- vem ustvarjanju. Po mnenju
konskega akta.
Komisije mora zakon doloKer Zakon o združenem čiti, kdo razporeja ta pridelu ureja ugotavljanje in hodek iz skupnega poslovarazporejanja celotnega pri- nja. Podrobneje naj bi zac
hodka in dohodka, so člani kan predpisal tudi čas, ko
Komisije menili, naj bi po- je možno začasno razporenovno preučili naslov zako- diti prihodek od skupnega
na. Zakon namreč določa le poslovanja, saj izraz »takoj«
načine in pogoje za ugotav- lahko zelo različno tolmaljanje in razporejanje celot, čimo.
Ne nazadnje so člani Konega prihodka in dohodka.
Mnogo bolj jasno naj bi misije tudi opozorili, da Zanovi zakon določil tudi za- kon o združenem delu vsekonodajno funkcijo republik buje širši spisek poslov, s
in avtonomnih pokrajin pri katerimi se ustvarja skupni
prihodek. Zaradi tega naj bd
urejanju te materije.
V posebni določbi bi mo- dopolnili ustrezni člen Osralo besedilo zakona tudi nutka zakona, ki pravi, da
predvideti, kdaj se lahko v se skupni prihodek ustvarja
breme obratnih sredstev, ki z uvoznimi posli, zastopaso vložena v zaloge blaga, njem in posredovanjem. S
obračunavajo
akontacije tem pa ni zajeto vse zunaosebnih dohodkov delavcev njetrgovinsko poslovanje.
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Vse oblike porabe moramo uskladiti
z ustvarjenim dohodkom
# Osnutek zakona mora podrobno določiti način izločanja sredstev za splošno in
skupno porabo in njihovo usklajevanje z gibanji družbenega proizvoda vsega
gospodarstva
9 Vprašanje izgub kot oblika nepokrite porabe ni v celoti obdelano
• Zakon mora omogočiti, da bi se akontacije osebnih dohodkov prikazovale kot
poraba tistega dohodka, ki še ni bil ustvarjen in družbeno verificiran
Osnutek zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka (AS 542)
so obravnavali na skupni seji
Sekcije za družbeno-ekonomska gibanja in gospodarski rarvoj Zvezne konference SZDL
Jugoslavije in Komisije Predsedstva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije za gospodarski sistem in razvojno politiko.
Med razpravo na skupni seji
so največ pozornosti namenili
vprašanjem, če Osnutek zakona zagotavlja uveljavitev in
nadaljnji razvoj odnosov, ka-

kršne zahtevata Ustava SFRJ
in Zakon o združenem delu.
Pri tem so izhajali iz tega, da
Osnutek novega zakona razčlenjuje temelje dohodkovnih
odnosov, ki jih določajta Ustava in ZZD.
Na seji so poudarili, da je
besedilo Osnutka zakona dobra podlaga za pripravo končnega besedila zakona, čeprav
pri nekaterih opredelitvah v
posameznih delih zakonskega
besedila pomembneje odstopa
od družbenopolitičnih opredelitev glede razvoja dohodkovnih odnosov na temelju
Zakona o združenem delu.

pi sprejeti zato, da bi se na
temelju tega lahko izplačevali
polni osebni dohodki. Razpravljale! so se odločno zavzeli, naj bodoči zakon na tem
področju trdneje poveže vi-

šino osebnih dohodkov z ustvarjenim finančnim rezultatom. Podobno je potrebno
tudi določiti, kateri organ ali
institucija bo ugotavljala, ali
so ukrepi resnično sprejeti in
kakšen je njihov učinek.

OSEBNI DOHODKI

Na omenjeni seji so ugotovi- ni mogoče obravnavati kot
li, da je v poglavju Osnutka stroškov. 2e samo zaradi tega
zakona o časovnem razporeja- jih tudi v nobenem primeru
nju največ odstopanj od do- ni mogoče vključiti med vredhodkovnih komcepoij, določe- nost zalog.
nih v Zakonu o združenem de- Prav tako so na seji tudi
lu. Predlagane rešitve namreč
da določbe Osnutka
ohranjajo stroškovni princip. ugotovili,
zakona praktično še vnaprej
S tem pa ohranjajo tudi dru- omogočajo,
NEPOKRITA PORABA IN IZGUBE
da bodo akontaodnose na
Med pripravo Osnutka zako- gospodarstva. Zaradi tega, so žbeno-ekonomske
cije osebnih dohodkov v Štetam
temelju.
Prav
tako
so
na, kakor so poudarili na sklenili na seji, mora Osnutek ugotovili, da osebne dohodke vilnih primerih izplačevali na
skupni seji, so sestavljalci ve- zakona nujno podrobno raz- zakonsko besedilo obravnava račun tistega dohodka, ki še
liko pozornost namenili pro- delati načine njiho<vega us- kot stroške.
ni bil ustvairjen in družbeno
blemom nepokrite porabe in klajevanja in izločanja med Ob tem so poudarili, da do- verificiran. Tako obravnavanja
iskanju primernih rešitev za letom.
Zakona o združenem de- ošabnih dohodkov in njihopreprečevanje teh negativnih Prav tako so opozorili na ločbe
lu jasno pravijo, da se kot vih akontacij kot stroškov pa
pojavov. Toda, kljub teimu re- problem izgub kot oblike ne- stroški lahko obravnavajo sa- kaže na stare koncepcije. Na
Sitree, ki jih ponuja Osnutek pokrite porabe. Osnutek zamaterialni stroški in stro- tiste, ki ne omogočajo odločsakona, ne razjasnjujejo ko- kona tega vprašanja ne rešuje mo
ški amortizacije po predpisa- nega preloma s prihologijo
renito in tudi ne likvidirajo celovito. To še posebej velja nih minimalnih stopnjah. mezdnih delavcev. Pod takimi
pojavov porabljanja tistega za način in vrstni red izkoriš- Osebnih dohodkov in ostalih pogoji tudi delavci, so opozo.
dohodka, ki še ni ustvarjen. čanja virov za pokrivanje iz- postavk na listi razporejanja rili, lahko zahtevajo svoj zaZ drugimi besedami poveda- gub, kakor tudi za dosedanjo dohodka in čistega dohodka pa služeni osebni dohodek.
no, kakor so opozorili člani možnost, ko organizacije zdruobeh družbenopolitičnih orga- ženega dela iz leta v leto pripnizacij, določbe, ki bi vse ob- ravljajo sanacijske programe
like porabe spravile v realne — pri tem pa še naprej po- PRISPEVEK K STANOVANJSKI IZGRADNJI
okvire ustvarjenega dohodka, slujejo z izgubo.
niso precizirane.
Obravnavali so tudi tisti del Na skupni seji so podrobno čin financiranja tega podPri obravnavi splošne in skup- Osnutka zakona, ki ureja iz- spregovorili tudi o členu Os- ročja. Zaradi tega so med
ne porabe so na seji izhajali plačevanje akontacij osebnih nutka zakona, ki govori o razpravo priporočili, naj bi v
iz določb Zakona o združenem dohodkov pri poslovanju z razporejanju dohodka temelj- prihodnje določbe besedila nodelu. Ta pomemben zakon za- izgubo. Pri tem so poudarili, ne organizacije. Ta čim ne vega zakona zapisali, da bi za
hteva, da se morajo sredstva da je po določbah Osnutka omenja sedanjih prispevkov prihodnje leto in morda še za
za splošno in skupno porabo dovolj, če se sprejme kakršen- za stanovanjsko izgradnjo, ki leto 1979, podaljšali priznavagibati skladno z gibanji dru- koli program utoepov in se so sestavni del bruto osebnih nje sedanjih stanovanjskih
žbenega proizvoda celotnega pri tem izjavi, da so ti ukre- dohodkov. Zakon o združe- prispevkov. To naj bi veljalo
nem deiu to vprašanje ureja v izključno za tiste organizacidoločbah o porabi sredstev je, ki poslujejo z izgubo aH
skupne porabe (člen 118). pa na meji rentabilnosti.
Glede na sedanje besedilo Os- Na enak način naj bi v priRAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O UGOTAV.
nutka zakona lahko pride do hodnjih določbah rešili tudi
LJANJU IN RAZPOREJANJU CELOTNEGA PRIdoločenega vakuuma pri zbi- vprašanje izdatkov za topla
HODKA IN DOHODKA V DRUŽBENO POLITIČranju sredstev za stanovanj- obroke, saj Osnutek zakona te
NIH ORGANIZACIJAH FEDERACIJE
sko izgradnjo, saj je odprt postavke ne opredeljuje povproblem prehoda na novi na- sem jasno.
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Nadomestilo za izplačane premije za mleko
d SR Sloveniji, SR Srbiji in SAP Vojvodini bodo nadomestili iz proračuna federacije
138 milijonov dinarjev, na račun izplačanih premij za mleko, ki so ga porabili na
območju drugih republik in pokrajin
Za vrnitev premil), ki so vsebovana v Osnutku zakona minimalne odkupne cene in območju drugih republik in
jih izplačale SR Slovenija, o zagotovitvi premij za mle- enotne premije za mleko, ki pokrajin. Te premije so SloSR Srbija in SAP Vojvodi- ko, ki so jih republike in jih bodo izplačevale iz svojih venija, Srbija in Vojvodina
na iz svojih sredstev za ko- pokrajine iaplačale od leta sredstev. Z njim je določeno, izplačale iz svojih sredstev
ličine mleka odkupljene od 1973 do 1975 (AS 553), ki ga da je treba za količine od- in sicer 0,30 dinarja za en li1. januarja 1973 do 31. de- je Zvezni izvršni svet poslal kupljenega mleka, ki se po- ter mleka.
V Osnutku zakona je docembra 1975. leta in ki so v razpravo Skupščini SFRJ. rabijo na območju drugih rebile porabljene na območ- Za sprejetje tega zakona je publik oziroma avtonomnih ločeno, da bodo sredstva za
ju drugih republik in avto- pristojen Zbor republik in pokrajin s posebnim dogo- vrnitev premij zagotovljena v
nomnih pokrajin, je zagotov- pokrajin.
vorom določiti pogoje in na- proračunu federacije za leto
V dogovoru o razvoju kme- čin vračila premij za mleko 1978. SR Sloveniji bodo vrljena vsota 138 milijonov in
tijstva je predvideno, da re- tistim republikam oziroma njena sredstva v višini 7,8
44 tisoč dinarjev.
To je temeljna določba publike in pokrajine določijo avtonomnim pokrajinam, ki milijona dinarjev, SR Srbiji
62,5 milijona in SAP Vojvoso to premijo izplačale.
dini 67,7 milijona dinarjev.
Ker dogovor med republiObračun za vrnitev izplačakami in pokrajinama doslej nih premij temelji na statisPREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDše ni bil sklenjen, se s tem tičnih podatkih o odkupljenih
STEV ZA VRNITEV PREMIJ ZA MLEKO, KI SO
zakonom zagotavljajo sred- in porabljenih količinah mleJIH REPUBLIKE IN AVTONOMNI POKRAJINI
stva za povračilo premij SR ka ter mlečnih izdelkov ▼
IZPLAČALI V OBDOBJU OD LETA 1973 DO LETA
Sloveniji, SR Srbiji in SAP posameznih republikah in av1975
Vojvodini za količine mle- tonomnih pokrajinah v letih
ka, ki so bile porabljene na 1972, 1973 in 1974.
ANALIZE

IN

OCENE

Rast proizvodnje

in

.. •

dohodka - bistvena sestavina

uresničevanja plana v prihodnjem letu
9 V letu 1978 je pričakovati izboljšanje ekonomskega položaja in reproduktivne sposobnosti gospodarstva in to zaradi nadaljnje rasti proizvodnje in dohodka
• Začetek obratovanja novih zmogljivosti in večja vlaganja ustvarjajo pogoje za
dinamičnejše strukturne spremembe v celotnem gospodarstvu
€S V naslednjem letu se bo precej povečal o število zgrajenih stanovanj
# Stimulativnejša davčna politika bo lahko prispevala k hitrejšemu razvoju malega
gospodarstva
• Investicijska politika mora preprečiti gradnjo neracionalnih objektov
9 Razvoj življenjskega standarda se bo približal dinamiki in ravni, ki sta predvidena
v Planu
# Možnosti za zaposlovanje ne smemo iskati le v družbenem sektorju
Zvezni izvršni svet je po- nja obdelava analize o tej sila opisali Osnutek resolu- ci. Pri tem pregledu pa na
slal Skupščini SFRJ, skupaj problematiki, ki so jo dele- cije, smo sedaj iz tega ob- omenjamo dejavnosti posebz Osnutkom resolucije o po- gati Skupščine SFRJ obrav- sežnega analitičnega doku- nega pomena za celoten razmenta izbrali le nekatere ka- voj države. Njihovemu raz.
litiki uresničevanja Družbe- navali letošnjega junija.
rakteristične ocene možnosti voj.u in ekonomskemu položi
nega plana Jugoslavije v letu
Prav ta analitična ocena, ki razvoja v prihodnjem letu. ju namreč namenjamo pose1978, tudi vrsto spremljajočih gradiv. Med njimi tudi jo prinaša omenjeno gradivo, Ilustrirajo jih ustrezni kazal- ben zapis v tej številki.
analitični dokument »Uresni- pomeni — kakor poudarja
čevanje Družbenega plana njen uvod — enega od temeURESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA JUGOJugoslavije za obdobje od ljev Resolucije. Zasnovana je
SLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO 1980
1976. do 1980. leta v letih na končnih ocenah za leto
1976 in 1977, z ocenami mož- 1976 in preverjenih kazalcih
V LETIH 1976 IN 1977 Z OCENAMI MOŽNOSTI
nosti raizvoja v letu 1978«. To za 1977. leto. Ker smo že v
RAZVOJA V LETU 1978
gradivo je v bistvu nadalj- prejšnji številki našega glaporočevalec
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IZBOLJŠANJE EKONOMSKEGA POLOŽAJA
GOSPODARSTVA
Analitično gradivo je pri- dukcijske sposobnosti gospopravil Zvezali zavod za druž- darstva. Gradivo poudarja,
beno planiranje. Ker so na- da bosta uresničevanju tega
šteta temeljna izhodišča cilja znatno pripomogli zgrauresničevanja Plana v pri- ditev in začetek obratovanja
hodnjem letu, pri čemer je vrste večjih investicijskih obposebna pozornost namenje- jektov v dejavnostih posebna nadaljnjemu razvoju so- nega pomena.
cialističnih samoupravnih odnosov, gradivo podrobno priZ drugimi besedami povekazuje rezultate in perspek- dano, bosta začetek obratotive uresničevanja temeljnih vanja novih kapacitet in večstrukturalnih sprememb v ja vlaganja ustvarila pogoje
gospodarstvu. Najprej prina- za dinamičnejše strukturne
ša oceno, da lahko v letih spremembe in za hitrejšo
1977 in 1978 pričakujemo na- rast celotnega gospodarstva.
daljnjo rast proizvodnje in Taka ocena sloni na analizi
dohodka. Zaustavila se bo- doseženih rezultatov na vseh
do negativna gibanja v struk- področjih gospodarskega in
turnih odnosih in pričel se družbenega življenja, kakor
bo proces izboljšanja eko- tudi na ocenah možnosti raznomskega položaja in repro- voja v prihodnjem letu.
VEČJA SKLADNOST PROIZVODNJE
Z ZAHTEVAMI TRŽIŠČA
V prihodnjem letu bo, ka- pi prilagoditi uvoz dejansko
kor prikazuje gradivo, umir- potrebni ravni. Ta naj bi,
jena proizvodnja v predelo- poleg dopolnitve izbire blavalnih in drugih dejavnostih. ga, tudi spodbujal domače
To pomeni, da bo bolj sklad- proizvajalce k večji kreativna z zahtevami tržišča in z nosti in spremljanju modnih
možnostmi uvoza surovin in tokov v svetu.
reprodukcijskega materiala.
Znatne strukturne spreKemijska predelovalna in- membe pričakujemo tudi v
dustrija bo poslovala v bolj- gozdarstvu in lesni predeloših pogojih preskrbe s suro- valni industriji. Proizvodnja
vinami in reprodukcijskim v lesni industriji bo po predmaterialom. To bo vplivalo videvanjih večja za 7 do 8
na zmanjšanje njenih zahtev odstotkov, še naprej pa naj
za uvoz in povečalo možno- bi spreminjali njeno struktusti te gospodarske panoge za ro v smeri povečanega deleizvoz proizvodov.
ža finalnih proizvodov. Ta
Tekstilna industrija je že cilj bo dosežen, če bomo zadalj časa v dokaj težkem po- gotovili racionalen uvoz deložaju. V prihodnjem letu ficitarnih surovin in repro.
lahko pričakujemo nadaljnje dukcijskega materiala.
težave pri plasmaju njenih
Rast celotnega gospodarizdelkov, ker nazaduje rast stva tei še posebej rast invepovpraševanja. Po drugi stra- sticijske dejavnosti bosta v
ni pa bo na njen položaj ne- letu 1978 zagotovili Ugodnejgativno vplivala tudi rast cen še pogoje in možnosti za
surovin, še posebej tistih iz razvoj gradbeništva. Pri tem
uvoza. Za vsaj delno rešitev pa je, razumljivo, nujen poteh problemov je zato nuj- goj za dosego teh ciljev dono potrebno, kakor je pou- bra preskrbljenost tržišča z
darjeno, s selektivnimi ukre- gradbenim materialom.
VEČ STANOVANJ IN BOLJŠI POGOJI
ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
Na področju stanovanjske turizmu. Ce se bo nadaljeIzgradnje lahko pričakujemo val uspeh iz letošnjega leta
v prihodnjem letu znatno (okoli 45 milijonov nočitev
večje število zgrajenih sta- domačih gostov), lahko prinovanj, kot v letu 1977. hodnje leto dosežemo še večZgrajenih bo, kakor lahko je rezultate (približno 48 mipričakujemo približno 160 lijonov nočitev, kar je za 7
tisoč novih stanovanj ali za odstotkov več kot v letoš4,6 odstotka več kot v letoš- njem letu).
Posebne pozornosti bosta
njem letu (68 tisoč teh stanovanj bo zgrajenih v druž- deležna tudi razvoj malega
benem, 92 tisoč pa v zaseb- gospodarstva in rast zaponem sektorju).
slovanja. Glede na dinamičPozitivna gibanja lahko pri- no gospodarsko rast in pod
čakujemo tudi v domačem pogojem zagotovitve spodbud20

nejših in stabilnejših možnosti osebnega dela, se bo obrtna in storitvena dejavnost
v prihodnjem letu lahko povečala za 6 do 7 odstotkov.
Pri tem v družbenem sektorju za 6 do 7 odstotkov, v zasebnem pa med 5 in 6 odstotki.
Gradivo pri tem poudarja,
da bo za pospešitev razvoja
osebnega dela in spodbuja-

nje vlaganj sredstev v osebni lasti občanov za gospodarske namene, nujno potrebno
pospešiti delo pri sprejemanju in usklajevanju republiških in pokrajinskih predpisov, ki urejajo samostojno
osebno delo s sredstvi v lasti občanov. V teh okvirih
bo potrebno določiti tudi stalmulativnejšo davčno politiko,
kar še posebej velja za posamezne občine.

OŽIVLJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI
Pri osvetlitvi možnosti za bo zadržan visok delež vlazagotovitev sredstev in po- ganj v industriji. Prišlo pa
nudbe blaga in storitev, gra- bo tudi do rasti deleža
divo ocenjuje, da bo v letu vlaganj v promet in agroindu1978 prišlo do dinamičnejše strijski kompleks.
investicijske dejavnosti. RealPolitika investiranja — kana rast investicij v osnovna kor posebej poudarja gradisredstva bo lahko znašala vo — mora destimulativno
med 7,5 do 8,5 odstotki. V vplivati na začetek izgradnje
teh okvirih bo poudarek pred- novih kapacitet. Izjema pri
vsem na gospodarskih inve- tem velja le za tiste investisticijah v osnovna sredstva cije, ki jih predvidevajo dodružbenega sektorja in v sta- govori o kontinuiranem raznovanjski izgradnji. V struk- voju dejavnosti posebnega
turi gospodarskih investicij pomena.
NADALJNJA RAST PRODUKTIVNOSTI
IN ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA
Dinamičnejši in stabilnejši se bo še naprej večal prispegospodarski razvoj je med vek tehnološke komponente.
drugim tudi rezultat večje Istočasno pa bo upadal priproduktivnosti dela in dru- spevek strukturnih dejavnigih kvalitativnih dejavnikov kov.
gospodarjenja. Ta proces, ki
Pozitivna gibanja življenjse je začel v prejšnjih letih, skega standarda, kakršna v
se bo nadaljeval tudi v letu bistvu so, se bodo nadalje1978. Računamo lahko, da vala tudi v prihodnjem letu.
bo rast produktivnosti dela v Življenjski standard naj bi
celotnem gospodarstvu dose- se v letu 1878 povečal za prigla 6 odstotkov; v družbenem bližno 6 odstotkov — nekoligospodarstvu okoli 3,5 od- ko počasneje osebna poraba
stotka, v proizvodnih dejav- in hitreje družbeni standard.
nostih pa približno 4,3 od- Na ta način se bo razvoj živstotka. Razen tega, da priča- ljenjskega standarda priblikujemo rast produktivnosti žal dinamiki in ravni, ki ju
dela celotnega gospodarstva, predvideva Plan.
NADOMESTITI ZAOSTAJANJE GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Ugodni rezultati, ki smo jih stili zaostajanje na tem poddosegli v prvih dveh letih ročju iz preteklih dveh let.
uresničevanja Plana, skupaj
s sprejemanjem nujnih ukreNa gospodarsko manj razpov in z vso dejavnostjo, vitih območjih bo dinamika
omogočajo nadaljevanje di- rasti zaposlovanja relativno
namičnega razvoja v vseh hitrejša od splošnega porepublikah in pokrajinah. Po prečja. Najbolj umirjeno rast
predvidenih stopnjah rasti zaposlovanja predvidevajo Crdružbenega proizvoda na ve- na gora, Hrvatska in Slovečini območij, kakor ocenju- nija, najhitrejšo pa SAP Koje gradivo, bo lahko tudi na sovo (6,6 odstotno), Makedogospodarsko manj razvitih nija in ožja Srbija. Taka giobmočjih republik in v SAP banja bi poprečno triletno
Kosovo družbeni proizvod v rast še bolj približala planletu 1978 za okoli 13 odstot- skim predvidevanjem glede
kov nad poprečjem v državi. zaposlenosti v posameznih
S tem bi vsaj delno nadome- republikah in pokrajinah.
ŠE NAPREJ VELIK PRITISK NA ZAPOSLOVANJE
če ocenjujemo celovito, bo prav nekoliko počasnejša kot
tudi t prihodnjem letu, Se- v letu 1977, relativno hitra
poročevalec

rast zaposlovanja. Predvideva,
mo lahko, glede na načrtovano rast investicij, proizvodnje in storitev, da bo rast
zaposlovanja dosegla 3,5 odstotkov (<v gospodarstvu 3,4
odstotke in v družbenih dejavnostih 4 odstotke). Realno
lahko tudi pričakujemo nadaljno rast zaposlovanja žen.
s(k v skupni rasti zaposlenosti. Dosegla bo okoli 34,8 odstotkov.
Na obeh področjih lastnine
bo pri delu sodelovalo okoli
180 tisoč strokovnih delavcev
ali za približno 20 tisoč več
od predvidenega tekočega
priliva kadrov v letu 1978. Iz
tujine bo z začasnega dela

prišlo približno toliko delavcev kot doslej (okoli 70 tisoč), tako da bo konec leta
1978 na začasnem delu v tujini še okoli 650 tisoč naših delavcev.
Ko k teim podatkom dodamo še ocene o gibanju števila
učencev, študentov in drugih
kadrov, ostaja dejstvo, da bo
tudi v bodoče velik pritisk na
zaposlovanje. V takem položaju, ocenjuje gradivo, možnosti za zaposlovanje ne smemo iskati izključno v družbenem sektorju. Potrebno jih
bo poiskati tudi v zasebnem
kmetijstvu in na drugih področjih.

Hitrejši razvoj dejavnosti

TEŽIŠČE KREDITNO—MONETARNE POLITIKE
Stopnja rasti kreditov in benega proizvoda, vendar je
denarne mase je bila v zad- to deloma upravičeno tudi s
njih letih razmeroma visoka. »prenosom« denarne mase iz
To je privedlo do razhajanj leta 1977. Do relativno največmed blagovnimi in denarnimi je rasti pa naj bi prišlo v
fondi. Vplivalo je, kot omenja organizacijah združenega dela
analizja, na spreminjanje cen, v gospodarstvu (21 odstotkar je delovalo izrazito desta- kov).
Težišče kreditno-monetame
bilizacijsko. Zaradi tega bo v
letu 1978 potrebno zavreti gi- politike bo moralo v prihodbanje rasti denarne mase in njem letu, kakor poudarja
ga približati gibanju nominal- analiza, sloneti na krepitvi
nega družbenega proizvoda. akumulacijske in reprodukOcenjeno je, naj bi v prihod- cijske sposobnosti gospodarnjem letu zagotovili 18 odstot- stva, na prilagajanju finančna
no rast denarne mase (de- sfere določbam Ustave in nocember 1978 v primerjavi z vih zakonov, kakor tudi na
decembrom 1977). Zares je to podpiranju dinamične gosponekoliko hitrejša rast od za- darske rasti in zaviranju inčrtane nominalne rasti druž- flacijske stopnje.
oosebnega pomena

bo prispeval k spremembi strukture našega
gospodarstva
# Razvoj dejavnosti posebnega pomena je pogojen s splošnim gospodarskim položajem v državi
9 Predvideno je, da bo v letu 1978 rast dejavnosti posebnega pomena 8 odstotkov
® Zahvaljujoč zmogljivostim elektroenergetskega sistema bo preskrba z električno
energijo industrije in gospodarstva tudi prihodnje leto normalna
• Ekonomski položaj predelave nafte se bo poslabšal, če ne bo pravočasno dosežen
dogovor o enakomernem razvoju zmogljivosti v tej gospodarski grupaciji
9 Uspešen razvoj kmetijske proizvodnje omogoča, da prihodnje leto ne bo treba
uvažati številnih pomembnih kmetijskih in živilskih pridelkov
9 Kaže, da bo devizni priliv v turizmu v letu 1978 dosegel 875 milijonov dolarjev
Družbeni plan Jugoslavije zveznimi komiteji in drugi- men, da bi morala rast po- rast teh dejavnosti v industriza obdobje od 1976. do 1980. mi organi, izdelal ustrezno sebnega družbenega pomena ji pa približno 9 odstotkov.
leta določa, da je treba vsa- analizo, ki jo je Zvezni izvrš- znašati približno 8 odstotkov,
ko leto ob predložitvi poroči, ni svet poslal
Skupščini NORMALNA PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
la o uresničevanju plana, po- SFRJ kot spremno gradivo,
Čeprav je v proizvodnji ne- električne energije lahko ce
slati Skupščini SFRJ tudi skupaj z Osnutkom resoluci- katerih
panog za- lo izvozili. Posebnega pomeanalizo o razvoju dejavnosti je o politiki uresničevanja beleženasurovinskih
občutna rast, je do- na je dejstvo, da razvoj proposebnega pomena za ures- Plana v prihodnjem letu. Iz sežena raven
še vedno neza- izvodnih zmogljivosti v tej
ničevanje dogovorjene politi- te obsežne in vsebinske ana- dovoljiva, posebno
glede na panogi omogoča povečanje
ke celotnega razvoja države. lize smo izbrali podatke, ki potrebe in planirano dinami- zamenjave uvozne energije
V skladu s to obveznostjo je dajejo podobo predvidenega ko. Zares lahko v nekaterih (surova nafta in plin) z elekZvezni zavod za družbeno razvoja omenjenih dejavnosti panogah pričakujemo zadovo- trično energijo.
planiranje, v sodelovanju z v letu 1978.
ljive uspehe. To med drugim
velja tudi za proizvodnjo
Proizvodnja
premoga bi
DINAMIČNA RAST DEJAVNOSTI
električne energije. Pričako- prav tako morala zabeležiti
POSEBNEGA POMENA
vati je, da bodo zmogljivosti ugodno rast. Kaže, da bi priV uvodnem delu analiza jene možnosti za povečan elektroenergetskega sistema hodnje leto lahko nakopali
prikazuje najprej
obsežen uvoz surovin in repromateri- zagotovile v letu 1978 normal- 41,5 milijona ton (stopnja rapregled pogojev razvoja de- ala, dosedanja vlaganja v no preskrbo industrije in go- sti naj bi znašala 6,5 odstotjavnosti posebnega pomena ustrezne zmogljivosti pa niso spodarstva z električno ener- ka). Ce računamo na ustvar(zahvaljujoč
Podčrtano je, da bo ta raz dosegla potrebnih količin teh gijo. Ce bodo hidrološki po- jene zaloge
izdelkov, bo rast industrijske goji normalni, bomo nekaj ugodnim hidrološkim razmevoj v letu 1978 pogojen z go
spodarskim razvojem v drža- proizvodnje in gospodarstva
vi, možnostmi
ekonomske povsem omejena. Kljub temu
RAZVOJ IN EKONOMSKI POLOŽAJ DEJAVNOmenjave s tujino in doseda- pa je pričakovati po predSTI POSEBNEGA POMENA ZA URESNIČEVAnjimi vlaganji v planirane videvanjih, ki temeljijo na
NJE POLITIKE SKUPNEGA RAZVOJA DRŽAVE
zmogljivosti teh dejavnosti.
tržnih možnostih in možnoKer bodo, po sedanjih pro- stih zmogljivosti v dejavnoZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO 1980
učevanjih, v letu 1078 ome- stih, ki imajo poseben poporočevalec
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rain), potrošnja, ki bi se gibala na isti ravni kot planirana proizvodnja, ne bi predstavljala dodatnih problemov.
Tega pa ne moremo reči
za proizvodnjo in predelavo
nafte. Čeprav je planirana
rast proizvodnje 5 odstotkov,
to ni dovolj za domače potre,
be in bo treba računati s povečanim uvozom surove
nafte. Analiza kaže, da takšna situacija terja potrebo

po hitrejšem sprejetju dogovora o enakomernem razvoju zmogljivosti za predelavo
nafte.
To pa zaradi tega, ker bodo z vključitvijo novih zmogljivosti v letu 1978, zmogljivosti za predelavo nafte premalo izkoriščene (kljub omejenosti tržišča), kar bo imelo neugoden odmev na ekonomski položaj te proizvodnje.

NEUSKLAJENOST ZMOGLJIVOSTI
V ČRNI METALURGIJI
Izhajajoč iz specializacije
proizvodnje, je politika razvoja zmogljivosti črne metalurgije usmerjena na optimalizacijo obstoječih zmogljivosti po fazah tehnološkega procesa. Namen takšne politike
je zmanjševanje uvoza surovin in polizdelkov, oziroma
povečanje preskrbe gospodarstva z jeklom domače proizvodnje (do 80 odstotkov od
skupne porabe).
O vsem tem bi bilo treba
sprejeti dogovor federacije,
republik in pokrajin. Potek
usklajevanja dogovora v črni metalurgiji traja že več
ko dve leti in še vedno niso
bili doseženi
samoupravni
sporazumi o nekaterih ključnih vprašanjih razvoja in
graditve zmogljivosti. To se
nanaša, med drugim, na financiranje izgradnje rudnikov, na dolgoročnejšo delitev
proizvodnih programov, na
probleme enakomernega razvoja in na koncept o nadaljnji izgradnji. Zaradi tega se
bo črna metalurgija srečala

z dokaj zapletenimi problemi.
Na osnovi raapoložljivih podatkov kažejo ocene, da bi
lahko v letu 1978 izdelali
okrog 5,1 do 5,2 milijona ton
izdelkov iz jekla. To bi lahko dosegli z uporabo obstoječih zmogljivosti s 65 do 80
odstotkov. Iz tega lahko zaključimo, da bo domače tržišče lailko zaposlilo le 50 do
55 odstotkov razpoložljivih
zmogljivosti, kar bo mnoge
železarne pripeljalo v težavnejši položaj. Vzeto v celoti, izkoriščenost zmogljivosti
v črni metalurgiji bo prihodnje leto bolj neugodna kot
letos, glede na to, da bodo
vključene nove velike valjarne, ki ne bodo dovolj izkoriščene.
Ce k temu dodamo še dejstvo, da zaostaja izgradnja
proizvodnih
zmogljivosti,
lahko zaključimo, da se še
naprej povečuje neusklajenost zmogljivosti in povečuje odvisnost domače industrije od uvoza surovin in polizdelkov.

BOLJŠI POGOJI GOSPODARJENJA
ZA BARVASTO METALURGIJO
V središču politike razvoja
metalurgije barvastih kovin
je razvoj njenega ekstraktivnega dela. Glede tega je prihodnje leto pričakovati ugodne rezultate.
Ocene kažejo, da bo v letu 1978 prišlo do izboljšanja
pogojev gospodarjenja, večjega povpraševanja doma in izvoza kot tudi do večjega izkoriščanja zmogljivosti v barvasti metalurgiji. Z vključevanjem novih zmogljivosti glinice z okoli 300 tisoč ton bo
zagotovljena povečana stopnja rasti proizvodnje tega
pomembnega artikla. Vendar
bomo morali zaradi zaostajanja rudarske proizvodnje, pri22

hodnje leto še naprej uvažati dopolnilne količine bakrovega, svinčenega in cinkovoga koncentrata, za pričakovano proizvodnjo.
Posebno težavno pri uresničevanju politike razvoja
barvaste metalurgije predstavlja problem cen električne energije za velike porabnike, v prvi vrsti za aluminijsko industrijo.
Upoštevajoč delež stroškov
električne energije v ceni proizvoda barvaste metalurgije
se nujno kaže koristnost dolgoročnih dogovorov z elektrogospodarstvom. če bi pospešili začet proces samoupravnega sporazumevanja, bi to

zagotovilo optimalno preskrbo proizvodnih kapacitet s
potrebno količino električne
energije in bi prispevalo k
utrjevanju takšne politike cen

za električno energijo, ki naj
bi aluminijski industriji zagotovila možnosti za normalno delo in za razvoj v celotnem planskem obdobju.

PROBLEMI BAZIČNE KEMIČNE INDUSTRIJE
Vse ocene položaja bazič- dov. V ta namen je treba zane kemijske industrije kaže- gotoviti, da ne bomo uvažali
jo, da zaostaja dinamika ra- tistih surovin in reprodukcijsti proizvodnje in porabe, skega materiala, ki jih lahko
prav tako pa tudi spremem- proizvedemo doma (kalciniba strukture proizvodnje ke- rana soda, amonijak, umetna
mične industrije ter razmer- gnojila, umetne snovi). Razen
ja med uvozom in izvozom. tega bi kazalo trajno spodRast proizvodnje bazične ke- bujati ukrepe za razvoj zmomične industrije je v letu gljivosti bazične kemične in1978 ocenjena s približno 9 dustrije.
odstotki. Seveda ob boljšem
Če bi v letu 1978 in v naizkoriščanju obstoječih zmo- daljnjih letih zagotovili dogljivosti in z vključitvijo v sledno uresničevanje Dogovoproizvodnjo nekaterih novih ra o razvoju bazične kemičobjektov (alkalije, umetne ne industrije, če bi za posasnovi in fosforna gnojila).
mezne temeljne grupacije te
Pričakovati je, da se bo v panoge sprejeli samoupravne
predelovalni industriji umiri- sporazume, bi lahko pričakolo povpraševanje in da se bo- vali določeno približanje plado izboljšali pogoji za plas- niranim ciljem razvoja do
ma lastnih bazičnih proizvo- leta 1980.
POSPEŠITI RAZVOJ RUDNIKOV NEKOVIN
Rast proizvodnje nekovin- no zaostajanje graditve predskih surovin ustrezne kako- videnih zmogljivosti nekovin,
vosti in obsega je mogoče kaže, da se Dogovor ne ureszagotoviti samo s pospeše- ničuje ne po obsegu in ne
nim razvojem rudnikov. To
V oceni je podčrtano, da
je obenem tudi pogoj za zagotovitev skladnejšega raz- gredo prizadevanja za tem,
merja med ekstraktivnim in kako bi intenzivirali proces
predelovalnim delom v tej prestruktuiranja v tej panopanogi, da se domačemu gi, v smislu hitrejšega raztrgu zagotovijo potrebne ko- voja ekstraktivnega dela. O
ličine nekovinskih izdelkov tem govori podatek, da naj
ter da se občutno zmanjša bi v letu 1978 bil — na osnovi opravljenih prijav —
uvoz in poveča izvoz.
obseg investicij približno 2
Ocenjeno je, da bi mora- milijarde dinarjev.
la proizvodnja nekovinskih
Na osnovi podrobne ocene
surovin v letu 1978 narašča- problematike strojegradnje in
ti po stopnji, ki ustreza ra- ladjedelništva je mogoče pristi celotne industrije (pri- čakovati v letu 1978 rast probližno 8 odstotkov), če bi izvodnje strojegradnje za 11
ob tem zagotovili relativno odstotkov, ladjedelništva pa
manjši uvoz, bi bila zagotov- za 4 odstotke, če se bodo
ljena potrebna proizvodnja uresničila predvidevanja o
tistih industrijskih panog, ki rasti proizvodnje v letu 1977
temeljijo na teh surovinah. in 1978, se kažejo realne mož.
Vendar je dosedanja rast nosti, da bo prišlo, ob doproizvodnje nekovin 6 do 7 datnih prizadevanjih v naodstotkov letno (namesto slednjih dveh letih, obdobja
predvidenih 13 odstotkov), za uresničitev prizadevanj na
če k temu dodamo še znat- podlagi družbenega plana.
PRENEHANJE UVOZA VRSTE ŽIVILSKIH
PROIZVODOV
Dosledno
uresničevanje usklajevanja s povpraševadomnev in ukrepov iz Dogo- njem na domačih in tujih
vora o temeljih družbenega tržiščih.
plana za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju
V okviru predvidevanj, ki
od leta 1976 do 1980, naj bi izhajajo iz tega, vsekakor zaprihodnje leto pripeljalo do vzema posebno mesto prenenadaljnjega razvoja kmetij- hanje uvoza vrste pomembske proizvodnje in večjega nih kmetijsko-živilskih proporočevalec

Izvodov. V letu 1978 Je predvideno prenehanje uvoza pšenice, sladkorja, svinjine in
drugih proizvodov, katerih
proizvodnja se je povečala
doma (nekatere vrste povrtnin in sadja, mleko, mlečni
izdelki). To bo vsekakor vplivalo na zmanjšanje vrednosti uvoza kmetijsko-živilskiih
proizvodov. Obenem pa je
predvideno znatno naraščanje
vrednosti izvoza, k čemur
naj bi prispeval izvoz koruze (po predvidevanjih bi v

letu 1978 lahko izvozili milijon ton koruze).
Predvidene rezultate v okviru agroindustrijskega kompleksa bi lahko dosegli, če
bi z zavestno družbeno akcijo in ustreznimi ukrepi zagotovili sredstva za kreditiranje planiranega razvoja.
Sem sodijo vsekakor ukrepi kreditno-monetarne politike in boljše družbeno organiziranje vseh udeležencev v
procesu proizvodnje in prometa kmetijskih proizvodov.

NARAŠČANJE PROMETA IN TUJSKEGA TURIZMA
Zahvaljujoč dejstvu, da so seg prometa povečal najv zadnjih letih pogoji poslo- manj za 6 odstotkov. Prav
vanja, ekonomski položaj in tako ocene kažejo, da bo v
reproduktivna
sposobnost promet mogoče investirati 16
prometa precej boljši, je mo- odstotkov več kot v letu 1977.
goče v prihodnjem letu priPomemben uspeh v dosečakovati, da se bo fizični ob- danjem razvoju magistralne-

Rast proizvodnje

je

ga prometa predstavlja dejstvo, da v glavnem ustreza
vsem potrebam gospodarstva
in družbe. Res je, da so
transportni stroški še naprej
nesorazmerno visoki in bo,
kot je ugotovljeno v oceni,
v naslednjih letih posvečena
posebna pozornost zmanjšanju njihovega deleža v ceni
blaga in storitev. Za to sta
potrebni poleg drugega večja
specializacija in drugačna
razdelitev transportnega dela na ustrezne oblike in vrste
prometa.
Na področju tujskega turizma, sicer zelo pomembne
gospodarske panoge, laihko
pričakujemo pri graditvi nastanitvenih zmogljivosti neko.
liko počasnejšo dinamiko. Kaže, da bi lahko zgradili približno 7.000 ležišč, v glavnih
in 12.000 v komplementarnih

objektih. Na ta način bi raspolagali konec leta 1978 a
skoraj 1,004.000 ležišči, od tega 261.000 v glavnih in 743.000
ležišči v komplementarnih objektih.
Prihodnje leto je pričakovati rahlo naraščanje mednarodnega turističnega prometa. Na podlagi tega ocenjujemo, da bi v letu 1978
naša država lahko dosegla
stopnjo naraščanja prenočevanj tujih turistov v višini
približno 4 do 5 odstotka,
kar bi pomenilo realizaoijo
od približno 31 milijonov
prenočevanj. Kar zadeva devizni priliv na osnovi turizma, kaže, da bi v letu 1978
lahko znašal okrog 875 milijonov dolarjev (porast za
okrog 7 odstotkov v primer,
javi z letom 1977).

ugodno vplivala na izvajanje

politike cen
# S politiko cen in drugimi ukrepi ekonomske politike smo dosegli, da se rast cen
v naši državi giblje v okvirih rasti cen zahodnoevropskih držav
# Gibanje cen v okvirih Dogovora o izvajanju politike cen v letu 1977
# Življenjski stroški v avgustu letos so bi li za 7,1 odstotka večji kot konec prejšnjega
leta
® Na porast domačih cen je vplivala hitrejša rast uvoza, rast uvoznih cen in premajhno pokrivanje uvoza z izvozom
© Da bi do konca leta 1977 uresničili politiko cen v skladu z Resolucijo, je nujno
zagotoviti gibanje vseh oblik porabe v okviru razpoložljivega družbenega proizvoda
V prvih osmih mesecih letošnjega leta se je politika
cen izvajala v skladu z Resolucijo o uresničevanju
Družbenega plana razvoja za
obdobje od 1976. do 1980. leta v letu 1977. Cene in živ,
ljenjski stroški se prav tako
gibljejo v okvirih Dogovora
o izvajanju politike cen v
letošnjem letu. Toda, ob sicer kar zadovoljivih uspehih
na področju cen in življenjskih stroškov, so tudi težave, ki jih bo potrebno rešiti z ukrepi ekonomske politike in, razumljivo, s politiko cen.
To poudarja gradivo z naslovom »Uresničevanje politike cen po Družbenem planu
Jugoslavije za obdobje od
1976. do 1980. leta v letu
1977,« ki ga je pripravil Zvezni sekretariat za tržišča in
poročevalec

cene. Zvezni izvršni svet je
to gradivo, skupaj s svojimi
stališči, poslal Skupščini
SFRJ kot dodatno analizo k
Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana
Jugoslavije v letu 1978.
Analiza omenja, da so gibanja na področju cen potekala v zelo zahtevnih pogojih. Hitrejša je rast proizvodnje, večji uvoz in višje
uvozne cene. Vse to povzroča nevarnost za izjemno visoko rast cen in življenjskih
stroškov v letu 1977. Zaradi
tega so bili sprejeti nujni
ekonomski ukrepi, ki so vplivali na zmanjšanje pritiskov
na tem področju.
S politiko cen in z drugimi ukrepi ekonomske politike smo dosegli, da se rast
cen v naši državi giblje v
okvirih sorazmerne rasti cen

t razvitih zahodnoevropskih
državah, s katerimi Jugosla.
vija sodeluje na ekonomskem področju. Pred nekaj
leti je bila, nasprotno temu,
stopnja rasti cen znatno višja.
Uresničevanje politike cen
v letu 1977 lahko karakteriziramo s temi podatki: vse

večji je delež združenega dala pri odtočanju o cenah,
usklajevanje odnosov med
cenami poteka v skladu s
tržnimi pogoji in razvojnimi
cilji, upoštevajo pa tudi zahtevo, da spremembe cen posameznih proizvodov ne povzročijo motenj v reprodukcijskem procesu.

UGODNO GIBANJE CEN
Na gibanje cen je v prvih
osmih mesecih, kot poudarja gradivo, ugodno vplivala
povečana stopnja rasti pro.
izvodnje. Pomembno vlogo

je pri tem imela tudi dobra
letina v kmetijski proizvodnji v letošnjem in lanskem
letu, kakor tudi relativno zadovoljiva preskrba tržišča.

URESNIČEVANJE POLITIKE CEN PO DRUŽBENEM PLANU JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE
OD LETA 1976 DO 1980 V LETU 1977
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O ugodnem gibanju cen in
njihovemu zadrževanju v okvirih Dogovora o izvajanju
politike cen pričajo lile podatki:
— rast cen proizvajalcev
Industrijskih proizvodov je
koncem avgusta znašala 7,4
odstotka v primerjavi z de.
oembrom lanskega leta (Dogovor Je predvideval približno 9 odstotno rast);
— cene proizvajalcev kmetijskih proizvodov so bile junija večje le za 5,6 odstotkov
glede na začetek leta 1977
(pričakovali smo 10 odstotno
rast);
— raven življenjskih stro.
Skov Je bila avgusta letos za
7,1 odstotka višja kot koncem lanskega leta, medtem
ko smo pričakovali 12 odstotno rast (v primerjavi z
lanskim avgustom so življenjski stroški resnično večji za
15,7 odstotkov);
— maloprodajne cene so
bile avgusta za 8,7 odstotka
višje kot v začetku leta, kar
vsekakor kaže na nevarnost,
da bo rast teh cen višja od
dogovorjenih
(predvidevali
srno, da bo rast cen na drobno v letošnjem letu v celoti
snašala okoli 9 odstotkov);
— cene storitev so v avgustu za 12,4 odstotka višje kot
na začetku letošnjega leta
(predvideno je bilo 8,5 odstotno povečanje), kar kaže,

da je na tem področju največ odstopanj od dogovorjene politike.
Gradivo pojasnjuje, ko razlaga te kazalce, da je rast
cen proizvodov in storitev
v pristojnosti republik in po.
krajin. Gledano v celoti je
bila ta rast zunaj dogovorjenih okvirov. Rast cen, za
katere so pristojne republike
in pokrajini, je pomembno
vplivala na življenjske stroške.
Pogoji za izvajanje politike
cen v prvih osmih mesecih
letošnjega leta so bili zapleteni in obenem določeni že
s prejšnjimi odnosi. To velja
predvsem za proizvodnjo in
porabo, za vpliv mednarodne ekonomije, gibanja kon.
junkture in proizvodnje ter
porabe v tekočem obdobju.
V letošnje leto so prenešene in nadaljevane tudi težnje neusklajenih odnosov iz
leta 1976. Vse oblike porabe
so rasle hitreje kot sta rasli
proizvodnja in realni družbeni proizvod. To pa ni v
skladu z Resolucijo o uresničevanju Družbenega plana
Jugoslavije.
Zaradi tega je, kakor omenja gradivo, prišlo do rasti
cen uvoženih proizvodov, rasti splošne in skupne porabe
in do pritiskov, da bi s povečanjem cen nevtralizirali
neugodne poslovne rezultate
iz leta 1976.

VZROKI RASTI PROIZVODNIH CEN
Gradivo posebej poudarja,
da Je visoka stopnja rasti«
proizvodnje v preteklem letu vplivala na cene v dveh
smereh: v smeri umirjanja
rasti cen zaradi obsega rasti
proizvodnje in zaradi boljšega Izkoriščanja kapacitet
in delovnega časa — po dru.
gi strani pa v smeri rasti
cen zaradi povečanega uvoza
po višjih cenah.
Na porast domačih cen je
vplivala hitrejša rast uvoza,
rast uvoznih cen in premajh-
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no pokrivanje uvoza z izvozom. Vzrok za rast proizvodnih cen je predvsem v tem,
ker so naraščali materialni
stroški, osebni dohodki in
uvozne cene. Cene na drobno in življenjski stroški so
narasli zaradi povečanih pro.
metnih davkov in drugih oblik prihodkov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti.
Rast uvoznih cen je vplivala na rast domačih proizvodnih cen predvsem v in-

dustriji, nato v prometu in
gradbeništvu. Rast proizvodnih cen pa se je skoraj v
celoti odrazila na povečanju
maloprodajnih cen in življenjskih stroškov. Pri tem
pa so cene na drobno in
življenjski stroški naraščali

hitreje, kakor je bila stopnja
rasti proizvodnih cen. V ve.
liki meri pa je bila v preteklem obdobju ublažena
rast cen in življenjskih stroškov s kompenzacijami za
nekatere kmetijske in prehrambne proizvode.

GIBANJE CEN DO KONCA
V prihodnjem obdobju bo,
po mislih iz gradiva, gibanje cen v mnogočem odvisno od celotnih pogojev gospodarjenja, domačih gospodarskih gibanj in od zunanjih vplivov, materialnih odnosov in od obnašanja ude.
ležencev v procesu družbene
reprodukcije. Zaradi tega je
še kako pomembno, da pravilno ocenimo konjunkturna
gibanja in stopnjo rasti proizvodnje, gibanja cen na
mednarodnem tržišču in obnašanje nosilcev odločitve v
reprodukcijskem
procesu.
Glede uvoznih cen pa do
konca leta ne pričakujemo
večjih sprememb.
Pri osvetlitvi sedanjega
uresničevanja politike cen v
prvi polovici letošnjega leta
lahko pričakujemo, da se bo-

LETA
do cene industrijskih proizvodov do konca leta gibale
v predvidenih okvirih ali
morda na nekoliko višji ravni.
Maloprodajne cene so v
prvih osmih mesecih letošnjega leta dosegle razmeroma visoko raven in bo njihova rast, sodeč po vsem, višja
od predvidene. Pri tem pa
je rast maloprodajnih cen
znatno višja od rasti proizvodnih cen. To pa predvsem
zaradi velikih zajemanj za
splošno in skupno porabo,
kakor tudi zaradi rasti cen
storitev. Ob okrepljenih prizadevanjih in sprejetju ustreznih ukrepov lahko pričakujemo, da bo rast življenjskih stroškov do konca leta
ostala v predvidenih okvirih.

SPREMINJANJE CEN — SAMO V DOGOVORJENIH
OKVIRIH
Kljub uspešnemu izvajanju in pristojni organi družbenopolitike cen v prvi polovici političnih skupnosti se moletošnjega leta so na tem rajo dosledno držati vseh dopodročju še težave, ki jih ločil Resolucije in Dogovobo potrebno reševati z ukre- ra o izvajanju politike cen
pi ekonomske politike in s za letošnje leto. Poleg tega
politiko can. Do konca leta lahko spreminjanje cen potebo nujno potrebno, da bi ka le v dogovorjenih okviuresničili politiko cen v rih.
Kljub vsemu pa je še ved.
skladu z Resolucijo, in da
rast cen ne bi prekoračila no resna nevarnost, da bo
v večji meri dogovorjenih rast maloprodajnih cen preokvirov, sprejeti ukrepe in koračila dogovorjene okvire.
nadaljevati politiko zadrževa- Zaradi tega moramo do konnja spreminjanja cen.
ca leta omejiti nadaljnjo
rast teh zahtev. Prav tako
Zaradi tega bo, kakor ome- bo dobro, če bi ohranili
nja gradivo, nujno potrebno kompenzacije cen za določezagotoviti gibanje vseh oblik ne kmetijske in prehramporabe v okviru razpoložlji- bne proizvode, da ne bo privega družbenega proizvoda. šlo do nadaljnje rasti živOrganizacije združenega dela ljenjskih stroškov.

poročevaleo

SPREJETI

Delegati v Zveznem zboru
so na seji 28. oktobra sprejeli tele zakone:
Zakon o prenehanju veljav,
nosti Zakona o obveznem evidentiranju investicijskih vlaganj (AS 524), ukinja obvezno
evidentiranje
investicijskih
vlaganj. Tako bo v bodoče na
področju investicij oziroma
graditve novih zmogljivosti
namesto zakonske regulative
urejalo to nalogo družbeno
dogovarjanje in samoupravno
sporazumevanje organizacij
združenega dela.
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o zagotavljanju
trajnih obratnih sredstev or.
ganizacij združenega dela (AS
528) omogoča organizacijam
združenega dela, da si na samoupravnih osnovali same
zagotavljajo ustrezna trajna
obratna sredstva. S tem preneha veljati zakonska obveznost in prehaja na samoupravni postopek o izločanju
teh sredstev.
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ZAKONI

Zakon o enotnem načinu
ugotavljanja, evidentiranja in
zbiranja podatkov o rezervah
rudninskih surovin in podzemnih voda ter bilanci teh
rezerv (AS 474), določa obveznost enotnega zbiranja podatkov o rezervah rudninskih
surovin in podzemnih voda,
kot tudi o njihovi bilanci. Tako bo zagotovljen celovit pregled o stanju teh rezerv, ki
so posebnega družbenoekonomskega in obrambnega pomena. Prvo bilansdramje rezerv rudninskih surovin in
podzemnih voda v SFRJ bo
opravljeno leta 1979.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Sredozemske,
ga morja pred onesnaženjem,
Protokola o preprečevanju
onesnaževanja Sredozemskega
morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov
z ladij in zrakoplovov in Protokola o sodelovanju v boju
pred onesnaženjem Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi materiali v

primeru nesreče (AS 544); dokumenta predstavljajo temelj
za sodelovanje priobalnih držav pri varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem.
Konvencija omogoča podpisnicam, da sprejmejo ukrepe za
preprečevanje in zmanjšanje
onesnaženja Sredozemskega
morja, če do tega pride zaradi potapljanja odpadnih
materialov a ladij in zrakoplovov, iz rek, objektov na
obali, kanalov ali kateregakoli drugega kopenskega izvora, ki je na njihovem ozemlju.
Konvenoijo skupaj z dodatnima protokoloma je isti dan
sprejel na svoji seji tudi
Zbor republik in pokrajin.
Na selji Zbora repulbldk in
pokrajin so poleg tega sprejeli še tele zakone:
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (AS 548) s katerim se vlada SFRJ jamči,
za pravočasno vračanje posojila 80 milijonov dolarjev, ki

ga je Mednarodna banka za
obnovo in razvoj dala jugoslovanskim elektrogospodarskim organizacijam za graditev druge faze Projekta prenosne mreže.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o garanciji med SFRJ
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (AS 549) s katerim je določeno da bo vlada SFRJ jamčila za redno odplačevanje posojila, ki ga ja
Mednarodna banka dala Vojvodinski banki. Posojilo v višini 75 milijonov dolarjev namenjeno za kmetijske in agroindustriijske projekte v družbenem in privatnem sektorju v vsej državi.
Na seji sta bila potrjena
tudi dva družbena dogovora:
Družbeni dogovor o temeljih
družbenega plana Jugoslavija
za razvoj barvaste metalurgije v obdobju od leta 1976 do
1980 in Družbeni dogovor o
ekonomskih in drugih ukre.
pih, ki bodo železnici zagotovili normalne pogoje gospodarjenja.
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CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:

ZBIRKA PREDPISOV

dr. Vilko Androjna — UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR — teoretični in praktični učbenik.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O SPLOSNEM
UPRAVNEM POSTOPKU — s komentarjem, in sodno
prakso.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH — s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj — OBLIGACIJE — sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu.

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA
DEDOVANJE
ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI S — gospodarjenje
s stavbami v družbeni lastnini — delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNOSTI

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 Sink — PRAVNI IZRAZI — primerjalni z decimalno klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško —
francosko — nemško.
dr. France Čeme — UVOD V EKONOMSKO VEDO
— temelji politične ekonomije.
TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENENEGA 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 pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE — uvodna
pojasnila dr. Ljubo Bavcon.

OBRAZCI:

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU — uvodna pojasnila Lojze Ude.

VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu,
o uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske svete.

PREDPISI O PREKRŠKIH — zvezni in republiški
zakon x uvodnimi pojasnili — Marjan šenk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili.

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za izpolnjevanje volilnega imenika)
M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU — uvodna
pojasnila dr. Peter Kobe.
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ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI
samozaščiti, 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
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU
ODVETNIKOV
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 SOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969—1971
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Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika):

izvodov

(ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (Ime ln naslov prejemnika):

Izvodov za (ime In naslov prejemnika):

Letno naročnino din
LJubljana 50100 K45 50204.

Dne

poročevalec

1977
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27

VSEBINA
Iz Skupščine SR Slovenije
RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE

j

UMAKNJENA TOČKA Z DNEVNEGA REDA SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA IN SEJE ZBORA OBČIN
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

1

OSNUTEK TEMELJNIH RAZVOJNIH NALOG V LETU
1978 IN OPREDELITEV NJIHOVIH NOSILCEV
1
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in Posočju (ESA — 932)
11
— Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 (ESA — 970) 11
— Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z
osnutkom zakona (ESA — 976)
12
— Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije o delu v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
13
Iz Skupščine SFRJ
NOVI PREDPISI
Večje možnosti za zaposlovanje naših delavcev, ki se
vračajo iz tujine (Osnutek zakona o pridobivanju in
uporabi sredstev za povečanje zaposlenosti in za zaposlovanje naših delavcev, ki se vračajo z dela iz tujine —
AS 556)

14

— Proračun federacije usklajen s kazalci razvoja v resoluciji za leto 1978 (Dopolnilni predlogi za Predlog proračuna federacije za leto 1978)
— Popolnejša ureditev dohodkovnih odnosov po načelih
ustave in zakona o združenem delu (Razprava o Osnutku
zakona o zagotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka v delovnih telesih Zveznega zbora —
k AS 542)
— Vse oblike porabe moramo uskladiti z ustvarjenim
dohodkom (Razprava o Osnutku zakona o ugotavljanju
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka v družbenopolitičnih organizacijah federacije)
— Nadomestilo za izplačane premije za mleko (Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za vrnitev premij za
mleko, ki so jih republike in avtonomni pokrajini izplačali v obdobju od leta 1973 do leta 1975)
ANALIZE IN OCENE
— Rast proizvodnje in dohodka — bistveno prispevala
k uresničevanju plana v prihodnjem letu (Uresničevanje
Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do
1980 v letih 1976 in 1977 z ocenami možnosti razvoja v
letu 1978)
— Hitrejši razvoj dejavnosti posebnega pomena bo prispeval k spremembi strukture našega gospodarstva (Razvoj in ekonomski položaj dejavnosti posebnega pomena
za uresničevanje politike skupnega razvoja države za
obdobje od leta 1976 do 1980)
Rast proizvodnje je ugodno vplivala na izvajanje politike
cen (Uresničevanje politike cen v Družbenem planu Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977
SPREJETI ZAKONI

PROGRAM DELA
Zbora združenega dela, Zbora občin in DružbenopolitičB) Teme iz delovnih programov zborov Skupščine SFRJ
nega zbora Skupščine SR Slovanije za obdobje od
a) Vključevanje in izvajanje programa dela Zbora
septembra 1977 do julija 1978
republik in pokrajin Skupščine SFRJ
b) Vključevanje v izvajanje programa Zveznega zbora
Skupščine SFRJ
Uvodno pojasnilo
2
II. ded
I. ded
ZAKONODAJNO PODROČJE
TEMATSKO PODROČJE
3
A) Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije
3
I. DRUŽBENOEKONOMSKI IN DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
3
II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
7
III. SPREMLJANJE IZVAJANJA POLITIKE IN AKTOV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, OBRAVNAVA PERIODIČNIH POROČIL IN SOGLASJA K AKTOM
8
1. Spremljanje izvajanja politike in aktov Skupščino
SR Slovenije
8
2. Obravnava periodičnih poročil
9
3. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih potrjuje Skupščina SR Slovenije
9

A. REPUBLIŠKI ZAKONI — prednostni program
RAZVRSTITEV ZAKONOV (OBRAVNAVA POSAMEZNIH FAZ) PO POSAMEZNIH MESECIH LETA 1977 IN
PO TROMESECJIH LETA 1978
I. Obdobje od 1. septembra do 31. decembra 1977
II. Prvo trimesečje 1978
III. Drugo trimesečje 1978
B. DRUGI REPUBLIŠKI ZAKONI
C. SOGLASJE K ZVEZNIM ZAKONOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE
SFRJ
a) Zakoni z delovnega področja zbora, ki jih je treba
sprejeti do konca leta 1977
b) Zakoni, ki jdh je treba sprejeti v obdobju januar—
—maj 1978
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2

Uvodno pojasnilo
I.
V skladu z določbami 227., 228. in 229. člena poslovnika SkupSčine SR Slovenije sprejema skupščina oziroma njeni zbori
delovni program za izvajanje nalog s svojega delovnega področja.
Ker se je julija iztekel delovni program zborov Skupščine SR
Slovenije za obdobje od septembra 1976 do julija 1977, je bil
pripravljen in sprejet nov delovni program in sicer od septembra 1977 do julija 1978 ne glede na to, da se bo maja 1978
iztekel mandat sedanjim delegacijam za delegiranje delegatov
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Zaradi kontinuitete dela
skupščine je bilo potrebno pripraviti programe dela za celotno programsko obdobje.
Program dela zborov Skupščine SR Slovenije je nastajal tako,
da je bilo najprej na podlagi analize o izvršitvi programov
dela zborov Skupščine SR Slovenije in na podlagi dokumentov
skupščine in družbenopolitičnih organizacij pripravljeno delovno gradivo za pripravo programov dela zborov Skupščine SR
Slovenije. To gradivo je predsedstvo Skupščine SR Slovenije
skupaj s predsedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnoisti obravnavalo na svoji seji dne 27. julija 1977, dalo k njemu svoje predloge in pripombe ter sklenilo, da se delovno
gradivo dopolni in kot delovna zasnova za programe dela
zborov Skupščine SR Slovenije pošlje vsem delegatom oziroma
skupinam delegatov, ki pošiljajo delegate v zbore Skupščine
SR Slovenije, vsem komisijam in odborom skupščine in njenih zborov, vsem samoupravnim interesnim skupnostim, ki
po ustavi SR Slovenije enakopravno soodločajo z zbori Skupščine SR Sloveuije, vsem vodstvom družbenopolitičnih organizacij v republiki, vsem občinskim skupščinam in njihovim
komisijam za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, Izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom, Gospodarski zbornici in drugim zainteresiranim organom in organizacijam, da dajo še v tazi nastajanja delovnih programov
zborov Skupščine SR Slovenije svoje predloge in pripombe
In tako sodelujejo pri programiranju dela zborov Skupščine
SR Slovenije. Delovna zasnova je bila poslana delegatom ter
drugim organom in organizacijam prve dni avgusta s sporočilom, da najkasneje do 25. septembra pošljejo k delovni zasnovi svoje pripombe in predloge. Skupine delegatov za pripravo programov dela, ki so jih zbori izvolili v ta namen,
so se sestale in pripravile na podlagi delovne zasnove, delovnega programa Izvršnega sveta, pripomb izvršnega odbora
predsedstva SZDL Slovenije, pripomb delovnih teles skupščine in zborov ter na podlagi drugih pripomb in predlogov
predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin
in Družbenopolitičnega zbora, ki so ga zbori Skupščine SR
Slovenije sprejeli na svojih sejah 17. in 19. oktobra 1977.
II.
Pri sestavi programa dela Zbora združenega dela, Zhora občin
In Družbenopolitičnega zbora za obdobje od septembra 1977
do maja 1978 so bile, poleg sedanjih izkušenj pri opredeljevanju nalog v delovnih programih zborov Skupščine SR Slovenije zlasti upoštevane:
— ustavno določene naloge in pristojnosti, ki jih ima Skupščina SR Slovenije kot organ družbenega samoupravljanja in
najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike,
kakor tudi naloge, ki izvirajo iz dokumentov VII. kongresa
Zveze komunistov Slovenije ter X. kongresa ZK Jugoslavije
ter na tej podlagi sprejetih dokumentov Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih družbenopolitičnih organizacij, tembolj ker se naslednje programsko obdobje časovno ujema s široko družbenopolitično aktivnostjo pred
novimi kongresi Zveze komunistov;
— naloge, ki izvirajo iz obveze nadaljnjega uresničevanja ustave Socialistične republike Slovenije in uveljavljanja zakona
o združenem delu. Pri tem je dan poudarek pripravi sistemskih zakonov, ki pomenijo nadaljnjo izgradnjo družbenopolitičnih odnosov in zadevajo družbenoekonomske in druge samoupravne odnose in so po svojem vsebinskem pomenu

PROGRAM DELA
tako bistveni, da jih je potrebno čimpreje pripraviti In spreJeti, saj je od njihovih temeljnih vsebinskih rešitev odvisna
priprava ustreznih samoupravnih splošnih aktov v samoupravnih organizacijah in skupnostih;
— naloge, ki izhajajo iz obveznosti skupščine, da spremlja
tekoča družbenoekonomska gibanja in uresničuje naloge iz
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, iz
resolucije o politiki izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za leto 1977 in 1978 in drugih planskih dokumentov ter iz že določene politike skupščine, ki jo je ta opredelila s svojimi zakoni in z drugimi skupščinskimi dokumenti.
— naloge, ki izhajajo iz pobud delavcev, delegacij, skupin delegatov za Zbor združenega dela in za Zbor občin ter občinskih skupščin;
— naloge iz programov dela zborov Skupščine SR Slovenije
za preteklo leto, ki še niso bile opravljene pa so še vedno aktualne, da jih je bilo potrebno vključiti v delovne programe
za prihodnje obdobje;
— naloge, ki jih ima Skupščina SR Slovenije v zvezi z dajanjem soglasij k aktom, ki jih sprejema Zbor republik ln pokrajin, Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami republik in
avtonomnih pokrajin, oziroma z obravnavo najpomembnejših
sistemskih zakonov, ki Jih sprejema Zvezni zbor Skupščine
SFRJ.
Delovni program vsebuje vse pomembnejše in prioritetne naloge zborov Skupščine SR Slovenije v prihodnjem programskem obdobju. Nekatera delovna telesa zborov so ob obravnavi programa posebej opozorila, da bo zelo zahteven tematski del terjal veliko aktivnost vseh družbenih subjektov, obsežen zakonodajni program pa tudi pospešeno delo pristojnih republiških organov in organizacij. Pri tem bo pomembno uresničiti prednostni program.in tudi po tej poti prispevati
k uresničevanju zakona o združenem delu. Seveda pa je treba
računati tudi s tem, da bodo zbori skupščine vključevali v
obravnavo in odločanje še druga vprašanja, ki jih bodo narekovale družbene potrebe in interesi, ne glede na to, ali so v
programu dela formalno zaobseženi.
III.
Program dela zborov Skupščine SR Slovenije je razdeljen na
dva dela, na tematsko področje in zakonodajno področje.
V prvem delu (tematsko področje) so najprej navedene teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije (I. družbenoekonomski in družbenopolitični sistem; II. družbenoekonomski
razvoj, v tematskih področjih I. in II. so posebej označena
vse tiste teme, ki naj bi se jih obravnavalo hkrati s predlogom za izdajo ustreznega zakona oziroma drugega splošnega
akta oziroma je v zvezi s programiranimi temami predvidena
v zakonodajnem delu programa zakonodajna ureditev tega
področja, III. spremljanje izvajanja politike in aktov Skupščine SR Slovenije, obravnava poročil in soglasja aktov), nato
pa teme iz programov dela zborov Skupščine SFRJ. Med
temi temami so izrecno navedene predvsem tiste, ki so jih
zbori Skupščine SR Slovenije dolžni obravnavati, ker morajo
dati k njim svoja soglasja in še nekatere druge pomembnejše
teme. Sicer pa je opozorjeno, da bodo zbori in delovna telesa
skupščine obravnavali še druge teme iz programa dela Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in iz programa Zveznega
zbora Skupščine SFRJ na pobudo delegacije Skupščine SR
Slovenije oziroma na pobudo delegatov iz SR Slovenije v teh
zborih, na pobudo predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Drugi del (zakonodajno področje), je razdeljen na tri delei
— pod A so navedeni republiški zakoni, ki so v prednostnem
programu; razvrščeni so po posameznih mesecih v letu 1977
ter po trimesečjih v letu 1978;
— pod B so navedeni nekateri drugi republiški zakoni, ki bodo predvidoma predloženi skupščini v prihodnjem programskem obdobju;
— pod C so navedeni zvezni zakoni, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami
republik in avtonomnih pokrajin.
Zakonodajni program pa ne zajema tekočih nalog, morebitne
spremembe in dopolnitve obstoječih zakonov in intervencijske
zakone.

PROGRAM DELA

I. del
TEMATSKO PODROČJE

A) Teme iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije
!. DRUŽBENOEKONOMSKI IN DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM

1. Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije
v preteklem mandatnem obdobju
Predlagatelj:
Pristojni:
Predsedstvo Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični! zbor
X. trimesečje 1978

2. Sklepni dokument v zvezi z obravnavo analize
o izvajanju delegatskega sistema in uresničevanju
delegatskih odnosov v Skupščini SR Slovenije
Prva razprava o izvajanju delegatskega sistema in uresničevanju delegatskih odnosov v Skupščini SR Slovenije
je bila opravljena. Zbori so sprejeli sklep, da predlagatelj
pripravi predlog ugotovitev, stališč in priporočilo o nadaljnjem izvajanju delegatskega sistema in uresničevanju delegatskih odnosov. Pri priprara predloga naj izhaja iz tez za
pripravo sklepnega dokumenta, iz razprave na sejaii zborov
ter razprave na posvetih skupin delegatov za Zbor združenega
dela in Zbor občin ter delegatov Družbenopolitičnega zbora,
kakor tudi iz raaprav v delovnih telesih zborov Skupščine
SR Slovenije.
Predlagatelj:
Odbor za družbenopolitični
sistem Družbenopolitičnega
Bbora
Gradivo pripravi:
Delovna skupina Odbora za
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega
zbora za

spremljanje in izvajanje delegatskega sistema
Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

3. Uresničevanje zakona o združenem delu
Pripravljeno gradivo in razprava naj bi zajela glavna vprašanja uresničevanja zakona o združenem delu v SR Sloveniji.
Posebej bo treba opozoriti na tiste subjektivne in objektivne
vzroke in okoliščine, ki ovirajo hitro in dosledno uresničevanje zakona. Poseben poudarek bo potrebno dati nalogam,
ki se v tej zvezi postavljajo pred skupščino, Izvršni svet,
družbenopolitične organizacije kot tudi pred temeljne in druge organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti. Pri tem bo potrebno posebno pozornost
posvetiti specifičnostim organiziranja temeljnih organizacij
združenega dela v družbenih dejavnostih oziroma potrebi po
noveliranju ustreznih zakonov s področja družbenih dejavnosti
v tem pogledu.
Predlagatelj:
I. trimesečje 1978
Komisija za spremljanje iz- Pristojni:
vajanja zakona o združenem Zbor združenega dela
delu
Zbor občin
Eok:
Družbenopolitični zbor

4. Poročilo o stanju na področju regionalnega
prostorskega planiranja ter o izvajanju urbanistične
in zemljiške politike
Glede na neurejena vprašanja na področju regionalnega prostorskega planiranja in v zvezi s problemi, ki se pojavljajo
na področju urbanistične in zemljiške politike je predsedstvo
Skupščine SR Slovenije zahtevalo od Izvršnega sveta, da pripravi poročilo o najbolj perečih in aktualnih problemih s tega področja ter na tej osnovi predloži potrebne ukrepe in
spremembe veljavnih zakonov.
Predlagatelj:
riat za kmetijstvo, gozdarstIzvršni svet Skupščine SR vo in prehrano in Republiški
komite za varstvo okolja.
Slovenije
Rok:
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbe, IV-. trimesečje 1977
no planiranje in informacij- Pristojni
ski sistem, Zavod SR Slove- Zbor združenega dela
nije za družbeno planiranje, Zbor občin
Republiški sekretariat za ur- Družbenopolitični zbor
banizem, Republiški sekreta5. Delovanje enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti v primerih
elementarnih nesreč
Upoštevajoč doslej pridobljene izkušnje pri odpravljanju posledic potresov in učinkovitost družbene organiziranosti in
aktivnosti odgovornih dejavnikov v takih primerih, upoštevajoč dalje sistemske rešitve v federaciji kakor tudi ustrezne
medrepubliške dogovore, je potrebno na tej osnovi oceniti
umestnost dosedanjih sistemskih rešitev s tem, da se le-te
dopolnijo tako, da bodo v celoti urejale postopek in ravnanje
odgovornih družbenih dejavnikov in zagotavljale enotno prar
kso v primerih elementarnih nesreč.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Stab SR Slovenije za civil- Zbor občin
Družbenopolitični zbor
no zaščito
6. Stališča in priporočila za samoupravno
sporazumevanje in družbeno dogovarjanje
o razporejanju čistega dohodka in o delitvi
sredstev za osebne dohodke skladno z zakonom
o združenem delu
Namen te teme je opredeliti izhodišča za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o razporejanju čistega
dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke glede na zakon o združenem delu in na družbeni plan razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980.
K stališčem in priporočilom bo priloženo poročilo o učinkovanju samoupravnih sporazumov o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v 1. 1976.

4
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Repulbliški sekretariat za de.
lo v sodelovanju z RS Zveze
sindikatov Slovenije
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Rok:
IV. trimesečje 1977
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

7. Izhodišča za pripravo novega sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
V pripravi so izhodišča za novi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem je treba rešiti vrsto načelnih
vprašanj sistemske narave. O izhodiščih naj bi razpravljali
»bori Skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo oziroma posebna Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo
zasnov novega sistema po-

kojninskega In invalidskega
zavarovanja
Rok:
I. trimesečje 1978
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

*8. Osnove družbenoekonomskih odnosov med
delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki
njihovih storitev — izpeljava sistemske podlage
za svobodno menjavo dela
Tema sodi v okvir uresničevanja zakona o združenem delu in
pomeni sistemsko osnovo za urejanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela med izvajalci storitev v družbeni dejavnosti in uporabniki teh storitev.
Temelji teh razmerij in ded osnov materialne narave so urejeni z zveznimi zakoni. Z republiškim zakonom pa bodo konkretizirana ta razmerja, vključno z vsemi osnovami in viri
za združevanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju šolstva, zdravstva, raziskovanja, kulture, socialnega
varstva ipd.
Gradivo pomeni izhodišče za pripravo predloga za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela,
pri čemer je potrebno upoštevati posebnosti posameznih področij družbenih dejavnosti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo je pripravil:
Republiški svet za vprašanja
družbene ureditve in je objavljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije z dne 25.
7. 1977

Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
SIS, vključene v skupščinski sistem

9. Sklepni dokument v zvezi z obravnavo teme:
Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega
dela
Prva razprava o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela je bila v pristojnih zborih že opravljena. Zbori so
sprejeli sklep, da predlagatelj pripravi predlog stališč, priporočil in sklepov kot zaključni dokument o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. Pri pripravi predloga bo
predalagatelj izhajal iz izhodišč za prip 'avo stališč, priporočil in sklepov, razprav na sejah ziborov, pripomb, predlogov
tn sugestij in razprav v temeljnih organizacijah združenega
dela, skupščinah občin in v drugih sredinah.
Z * so označene teme, ki naj bi bile obravnavane skupaj s
predlogi za izdajo ustreznih zakonov in drugih splošnih aktov; ti zakoni so navedeni v zakonodajnem delu tega programa.

Predlagatelj:
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Zbora občin skupaj s pristojnim delovnim telesom Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije
Gradivo pripravi:
Delovna skupina odborov
Zbora združenega dela, Zbora občin in Skupščine Razi-

skovalne skupnosti za pripravo dokumenta o raziskovalni dejavnosti kot sestavini
združenega dela
Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije

*10. Preobrazba šolstva in uvajanje usmerjenega
Izobraževanja
V zvezi z realizacijo nalog na področju vzgoje in izobraževanja v resoluciji X. kongresa ZK Jugoslavije in VII. kongresa
ZK Slovenije bo Skupščina obravnavala zasnovo preobrazbe
srednjega in visokega šolstva v usmerjeno izobraževanje in
sicer na podlagi gradiv: »Oblikovanje organizacij združenega
dela v usmerjenem izobraževanju, njihovo povezovanje in
združevanje« ter »Izhodišča in načela za izmenjavo kadrov
med izobraževanjem in drugimi področji združenega dela«
kot podlagi za razpravo o predlogu za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju in pri usklajevanju zakona o visokem
šolstvu.
Predttagateij:
Rok:
Iavršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški komite za vzgojo Zbor občin
Družbenopolitični zbor
in izobraževanje
11. Ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje
Gradivo naj bi na podlagi analiz posamičnih dejavnosti gospodarske infrastrukture, ki so že bila v obravnavi v skupščini ali pa bodo v naslednjih mesecih, povzelo temeljne
ugotovitve in podalo usmeritve za nadaljnje delo. Potrebno
bo tudi analizirati, kako se v okviru samoupravnih interesnih
Skupnosti materialne proizvodnje združujejo sredstva za financiranje dejavnosti posebnega pomena in predlagati ukrepe
za izvedbo nalog na področju teh dejavnosti, ki so sprejete z
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije. V gradivu naj bd se tako aktualizirale ugotovitve iz analiz, ki so
bile v skupščini že obravnavane v zadnjem obdobju, hkrati pa
naj bi se upoštevala stališča, ki bodo skupno izoblikovana v
okviru zveznega sveta za vprašanja družbene ureditve.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Posebna medresorska skupina Zbor občin
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije
*12. Problematika samoupravljanja na področju
vodnega gospodarstva
Po triletnem uresničevanju zakona o vodah je potrebno proučiti, kakšni problemi se pojavljajo na tem področju ob
vzpostavljanju in utrjevanju nove samoupravne organiziranosti. Cilj analize je utemeljitev sprememb v republiškem zakonu
o vodah.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za ur- Zbor občin
banizem
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*13. Uveljavljanje samoupravne stanovanjske
skupnosti ter procesi in stanje v stanovanjskem
gospodarstvu
Samoupravne stanovanjske skupnosti se kot osnovni nosilec
razvoja na tem področju vsakodnevno srečujejo z vrsto problemov, ki jih je potrebno kompleksno analizirati. Zlasti je
treba obdelati gibanje stanovanjske graditve, izvajanje politike stanarin, probleme v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskim fondom ter probleme v zvezi s transformacijo stanovanjskih podjetij. Proučiti je potrebno vlogo občin ter krajevnih skupnosti na področju stanovanjskega gospodarstva ter
delovanje samoupravnih enot za družbeno pomoč s posebnim poudarkom na problematiki izgrajevanja solidarnostnih
stanovanj, eventualno revalorizacijo stanovanjskih kreditov
ter delovanje samoupravnih enot za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini. Ob tem je treba tudi proučiti ustreznost veljavnih predpisov na tem področju. Gradivo
bo služilo kot osnova za novelizacijo stanovanjske zakonodaje
in njeno uskladitev z zakonom o združenem delu.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Slovenije
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za ur. Zbor občin
banizem v sodelovanju z Re- Obravnava tudi Skupščina
publiškitm komitejem za tr- Skupnosti socialnega varstva
žišče in cene
Slovenije
*14. a) Aktualna vprašanja organizacije in delovanja
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in republiških upravnih organov;
b)
Problematika organizacije in delovanja občinskih
upravnih organov;
c)
Program investicijskih vlaganj SR Slovenije
v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju
1977 do 1980
Ad a) Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemanju zakona o republiških upravnih organih sprejeli sklep, naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije poroča o uresničitvi nove organizacije republiške uprave, o njenem sodelovanju in o problemih, ki se pri tem pojavljajo, posebej tudi z vidika vloge, položaja in funkcije teh organov ter njihovo usposobljenost za
delovanje v novem ustavnem sistemu. Dalje o uresničevanju
novih ekonomskih funkcij republike po sprejemu zveznih sistemskih zakonov in o usposobljenosti za izvajanje in realizacijo zakona o združenem delu.
Ad b) Na temelju enotnih ustavnih izhodišč glede vloge, položaja in funkcij upravnih organov v federaciji, republiki in občini je potrebno v skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema državne uprave opredeliti vlogo, položaj in funkcijo upravnih organov v republiki z izhodišči za pripravo republiških
zakonskih aktov.
Ad c) S programom investicijskih vlaganj v graditev objektov
In nabavo opreme naj bi bilo zagotovljeno učinkovitejše delovanje državnih organov (izgradnja družbenoinformacijskega sistema, modernizacija poslovanja, kadrovska politika, delovni prostori itd.) in uresničeni nekateri že sprejeti sklepi.
mitejem za družbeno planira,
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR nje in informacijski sistem
(nove ekonomske funkcije reSlovenije
publike)
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Rok:
vosodje, organizacijo uprave IV. trimesečje 1977
in proračun v sodelovanju z Pristojni:
Republiškim komitejem za Zbor združenega dela
ekonomske odnose s tujino, Zbor občin
Republiškim sekretariatom za Družbenopolitični zbor
finance in Republiškim ko-
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*15. Izhodišča za ureditev družbenega sistema
informiranja
Obravnava izhodišč za ureditev družbenega sistema informiranja mora slediti cilju, da je informiranje delovnih ljudi in
občanov ter njihovih delegacij eden od osnovnih pogojev za
sporazumevanje, dogovarjanje in sprejemanje odločitev v vseh
delegatsko oblikovanih organih na vseh ravneh. S tega vidika
je potrebno zagotoviti vpliv delovnih ljudi in občanov na sredsta informiranja v procesu podružbljanja informacij.
V srednjeročnem družbenem planu SR Slovenije za obdobja
1976—1980 je naloženo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da do konca leta 1977 zaradi postopne izgradnje družbenega sistema informiranja Vključno s prilagoditvijo statističnega sistema predloži zakone, s katerimi bodo med drugimi
urejeni tudi temelji izgradnje informacijskih sistemov, računalništva in statistike. Zakoni naj bi obsegali tudi naloge na
področju izgradnje socialnega informacijskega sistema, sistema za spremljanje gospodarskih gibanj, prostorskega informacijskega sistema in sistema za spremljanje onesnaženja
okolja kot ključnih podsistemov družbenega informacijskega
sistema. Ob tem bo treba še oceniti, kakšne spremembe so potrebne glede veljavnega zakona o javnem obveščanju
ter zavzeti stališča o odprtih vprašanjih družbenega dogovora o medsebojnih odnosih med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, posebej še zategadelj, ker je ta družbeni dogovor
v pripravi in naj bi zamenjal družbeni dogovor o cenah dnevnikov iz leta 1975. Pri tem se bo treba vključiti tudi v oblikovanje resolucije o enotnih izhodiščih družbenega sistema informiranja v SFRJ, ki jo bo sprejela Skupščina SFRJ.
Skupščina bo predhodno obravnavala izhodišča za pripravo
zakonov o družbenem sistemu informiranja, statistiki in Službi družbenega knjigovodstva.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbe- Zbor občin
no planiranje in informacij- Družbenopolitični zbor
ski sistem
*16. Analiza davčne politike v SR Sloveniji
Analiza naj bi prikazala vse vidike davčne politike v republiki
ter bo služila, na podlagi stališč, sprejetih v Skupščini SR
Slovenije, kot osnova za revizijo davčnega sistema.
Prvemu poročilu, ki je faktografski zapis stanja na tem področju, bo sledilo drugo s stališči za reorganizacijo te služba.
Tretji del gradiva pa bo vseboval stališča o spremembah in
dopolnitvah davčnega sistema.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojna:
Slovenije
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za fi- Zbor občin
nance
17. Uresničevanje resolucije Skupščine SR
Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije
z deželami v razvoju
Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so marca 1975 s posebno
resolucijo opredelili osnovna izhodišča za nadaljnje sodelovanje SR Slovenije z državami v razvoju. Z njo so naložili tudi
konkretne naloge tako upravnim organom kot organizacijam
združenega dela. Obravnava te teme zato predstavlja celovit
pregled uresničevanja z resolucijo določene politike in morebiten sprejem stališč za učinkovito delo na tem področju.
Predlagatelj:
sodelovanje
Izvršni svet Skupščine SR Rok:
Slovenije
I. trimesečje 1978
Gradivo pripravi:
Pristojni:
Republiški komite za eko- Zbor združenega dela
nomske odnose s tujino vso- Zbor občin
delovanju z Republiškim se- Družbenopolitični zbor
kretariatom za mednarodno
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18. Poročilo o uresničevanju stališč Skupščine
SR Slovenije o obmejnem sodelovanju
Skupščina SR Slovenije je v začetku leta 1975 sprejela sklepe
In stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. Poročilo bo
prikazalo, kako se uresničujejo sprejeta stališča ter kakšne
ukrepe je treba podvzeti za njihovo nadaljnjo realizacijo, kakor tudi za ekonomsko krepitev manjšin.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za
mednarodno sodelovanje in
Republiški komite za eko-

nomske odnose s tujino
Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

19. a) Uresničevanje koncepta splošne ljudske
obrambe v obrambnih pripravah republike
in ožjih družbenopolitičnih skupnostih
b)
Analiza stanja in smotri razvoja civilne zaščite
v SR Sloveniji
Ad a) Poročilo o uresničevanju ciljev in nalog splošne ljudske
obrambe v SR Sloveniji, opredeljenimi z zveznim in republiškim zakonom o ljudski obrambi ter drugimi predpisi s
področja ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite,
zlasti na področju obrambnih priprav vseh struktur družbenopolitičnih skupnosti za vodenje 'n izvajanje splošnega ljudskega odpora.
Ad b) Poročilo o organiziranosti civilne zaščite in stopnji njene usposobljenosti za opravljanje nalog v zvezi z zaščito in
reševanjem prebivalstva in materialnih dobrin ob vojnhi akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah ter v drugih izrednih
razmerah.
Poleg tega naj bi s poročilom bile zajete smeri nadaljnjega
razvoja organiziranosti civilne zaščite v vseh strukturah družbenopolitične skupnosti s ciljem čim učinkovitejšega izvrševanja nalog, opredeljenih z zakonom o ljudski obrambi.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za ljud- Zbor občin
Družbenopolitični zbor
sko obrambo
20. Odnosi med samoupravno socialistično družbo
in verskimi skupnostmi v SR Sloveniji
V letu 1976 je bil sprejet nov zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji.
V skladu s funkcijo skupščine oziroma njenih zborov, da
spremljajo aktualna družbena vprašanja ter izvajanje politike
In aktov, ki jih je sprejela skupščina, je potrebno proučiti
odnose med samoupravno socialistično družbo in verskimi
skupnostmi (predvsem z rimsko-katoliško cerkvijo) v SR Sloveniji, zlasti z vidika uresničevanja novega zakona.
IV. trimesečje 1977
Predlagatelj:
Komisija SR Slovenije za od. Pristojna:
Zbor občin
nose z verskimi skupnostmi
Družbenopolitični zbor
Rok:
21. Kompleksno preventivno varstvo delovnih ljudi
Gradivo, ki bo obravnavalo kompleksno problematiko preventivnega varstva delovnih ljudi, bo vseoovalo naslednja posamična
gradiva:
— vzroki, posledice in prevencije nesreč v gospodarstvu, zasebnem kmetijskem sektorju, rekreaciji in v javnem prometu
(republiški sekretariat za notranje zadeve),
— varstvo pri delu z vidika uresničevanja zakona o varstvu
pri delu (republiški sekretariat za delo),

— stanje in delovanje službe medicine dela v zvezi z zdravstvenim varstvom delavcev (republiški komite za zdravstveno
in socialno varstvo),
— analiza o intenziteti invalidiziranja z družbenim dogovorom
o prevenciji invalidnosti (republiški sekretariat za delo),
— informacijo o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
(republiški sekretariat za delo).
Predlagatelj:
publiškim sekretariatom za
Izvršni svet Skupščine SR notranje zadeve
Slovenije
Rok:
Gradivo pripravi:
I. trimesečje 1978
Republiški sekretariat za de- Pristojna:
lo v sodelovanju z Republiš- Zbor združenega dela
kim komitejem za zdravstvo Zbor občin
in socialno varstvo ter z Re22. Problematika higiensko-epidemiološke službe
Gradivo naj bi zajemalo epidemiologijo in gibanje nalezljivih
bolezni, splošno higiensko stanje prebivalstva, epidemiologijo
splošnih in starostnih obolenj ter ukrepe za izboljšanje te
problematike.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Slovenije
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za zdrav- Zbor občin
stvo in socialno varstvo
Skupščina Skupnosti zdravst.
venega varstva Slovenije
23. Problematika varstva kulturnih spomenikov
Poročilo o stanju služb varstva kulturnih spomenikov s posebnim poudarkom na spomenikih revolucije in NOB ter predlogi za sistemsko ureditev.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški komite za kultu- Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti
ro
Slovenije
24. Problematika arhivov v SR Sloveniji
Poročilo o problematiki in stanju Arhiva SR Slovenije, pokrajinskega arhiva v Kopru in drugih arhivov v SR Sloveniji naj
bi osvetlilo stanje na tem področju ter opredelilo potrebne
ukrepe za sanacijo razmer na tem področju (delegatska pobuda).
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Slovenije
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za kultu- Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnoro
sti Slovenije
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II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
1. Aneks k družbenemu dogovoru o temeljih
družbenega plana razvoja Slovenije za obdobje
od leta 1976 do 1980
Rok:
Predlagatelj:
Izvrsni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški komite za druž- Zbor občin
beno planiranje in informa- Družbenopolitični zbor
cijski sistem
2. Resolucija o politiki izvajanja srednjeročnega
družbenega plana SR Slovenije v letu 1978
Izvršni svet bo predložil skupščini najprej osnutek resolucije
o izvajanju družbenega plana v letu 1978 in nato predlog te
resolucije.
Ob predložitvi osnutka resolucije bo skladno s sklepi, sprejetimi na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 19. julija 1977,
Izvršni svet poročal skupščini o ukrepih, s katerimi bo zagotovil spoštovanje dogovorjenih planskih usmeritev in pri tem
posebej predložil analizo skladnosti gibanj vseh oblik porabe
z gibanji družbenega proizvoda in splošno bilanco sredstev
za leto 1977; analizo možnosti vključevanja bančnih tokov v
tokove družbene reprodukcije; analizo izvajanja politike razširjene reprodukcije; analizo gibanj na področju ekonomskih odnosov s tujino; analizo o izivajanju politike cen v letu 1977; analizo
doseženih premikov v preobrazbi bančnega in kreditno-monetarnega sistema, analizo izpolnjevanja zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev in poročilo o uresničevanju družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja.
Predlagatelj:
publiškim komitejem za trIzvršni svet Skupščine SR žišče in cene in RepublišSlovenije
kim sekretariatom za finanGradivo pripravi:
ce
Republiški komite za družbe- Rok:
no planiranje in informacij- november in december 1977
ski sistem v sodelovanju z Pristojni:
Zavodom SR Slovenije za Zbor združenega dela
družbeno planiranje, z Re- Zbor občin
publiškim komitejem za eko- Družbenopolitični zbor
nomske odnose s tujino, Re.
3. Poročilo o izvajanju družbenega plana
in dogovora o temeljih družbenega plana v letih
1976, 1977 in 1978
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški komite za druž- Zbor občin
beno plaSiiranje in informa- Družbenopolitični zbor
cijski sistem
4. Republiški proračun za leto 1978
V novembru naj bi bil predložen predlog temeljev republiškega proračuna za leto 1978 v decembru pa predlog republiškega
proračuna za leto 1978.
republiškim sekretariatom za
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR finace
Rok:
Slovenije
IV. trimesečje 1977
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Pristojna:
vosodje, organizacijo uprave Zbor združenega dela
in proračun v sodelovanju ■ Zbor občin

5. Energetska bilanca SR Slovenije do leta 1990
z oceno do leta 2000
Da bi zagotovili pogoje za normalno rast gospodarstva in
njegov razvoj, je potrebno izdelati energetsko bilanco kot osnovo za odločitve glede graditve potrebnih energetskih objektov, da bi omogočili pravočasna pripravljalna dela za gradnjo novih objektov in naprav, kakor tudi zagotovili ustrezno
udeležbo sredstev pri izgradnji objektov v širšem jugoslovanskem prostoru. Gradivo o temi je že bilo objavljeno v posebni številki Poročevalca, kar je omogočilo javno razpravo o tein
vprašanju.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Slovenije
Pristojna:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za energe- Zbor občin
tiko
6. Energetska bilanca SR Slovenije v letu 1978
z informacijo o poteku izgradnje energetskih
objektov za leto 1977
Energetska bilanca SR Slovenije v letu 1978 mora zajeti celotno proizvodnjo, nabavo, predelavo in porabo vseh energetskih
virov. Gradivo mora zajeti tudi oceno ekonomskih učinkov
te bilance v letu 1978 ter poročilo o izvrševanju sprejetih ukrepov in akcijskih programov Izvršnega sveta v zvezi z energetsko situacijo, sprejetih v letu 1975, 1976, 1977.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR I. trimesečje 1978
Slovenije
Pristojna:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za energe- Zbor občin
tiko
7. Program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja,
pretvarjanja, transporta in porabe energije
Program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjar
nja, transporta in porabe energije je obravnaval Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije marca leta 1977. V skladu s stališči
Izvršnega sveta je dal Republiški komite za energetiko program ukrepov v javno razpravo z namenom, da se z njim seznanijo vse strukture družbenoekonomskega življenja in ga
dopolnijo z novimi pripombami in predlogi. Po končani javni
razpravi, ki bo trajala do konca septembra, bo tako oblikovan
program predstavljal osnovo družbenega dogovora, s katerim
bodo konkretizirana pota in načini uveljavljanja in uresničevanja v programu zajetih predlogov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za energetiko

Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

8. Dogovor o temeljih prostorskega plana
SR Slovenije
Dogovor bo vseboval tako politiko urbanizacije SR Slovenija,
kakor tudi temelje za politiko gospodarjenja s prostorom.
Uresničevanje nalog iz resolucije o politiki izvajanja družbene^
ga plana SR Slovenije za, obđob'e 1976—1980 v letu 1977 tel
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stališč, sklepov In priporočil o problematiki varstva naravnih
dobrin splošnega pomena in vrednotah človekovega okolja zahteva sočasno pripravo prostorskih planov republike in občin
v SR Sloveniji. Tako bodo pripravljeni: osnutek dogovora o
temeljih prostorskega plana SR Slovenije; osnutki dogovorov
o temeljih prostorskih planov občin in osnutek prostorskega
plana SR Slovenije.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Slovenije
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za druž- Zbor občin
beno planiranje in informaoijski sistem
9. Analiza izvajanja zemljiške politike
Analiza naj bi osvetlila izvajanje zemljiške politike in stanje
samoupravne organiziranosti na tem področju. Na podlagi
analize bo pripravljena podlaga za ustrezne dopolnitve zakona o kmetij sikih zemljiščih, predvsem za pospešitev prostorskega planiranja v Občinah, sanacijo zemljiškoposestne strukture in združevanja zemljišč.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Slovenije
Pristojna:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za Zbor občin
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10. Poročilo o uresničevanju stališč Skupščine
SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja
in delitve dela na področju prometa in zvez v SR
Sloveniji
Oceniti je potrebno, kako se uresničujejo stališča, ki so jih
sprejeli *ori Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike kompleksnega razvoja prometa v SR Sloveniji.
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1978
Pristojni:
Slovenije
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za pro- Zbor občin
met in zveze
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11. Problematika produktivnosti dela in izkoriščanje
zmogljivosti
Glede na to, da produktivnost dela neposredno vpliva na dinamiko rasti celotnega družbenega proizvoda, kar se v srednjeročnih načrtih postavlja kot ena temeljnih nalog družbenega razvoja nasploh, je potrebno v posebni analizi proučiti vzroke, zakaj glede produktivnosti zaostajamo za planskimi predvidevanji ter predlagati ukrepe, ki bi odpravili negativne tendence na tem področju. Posebej je treba v analizi obdelati
problematiko izkoriščanja proizvodnih kaipacitet in predvideti
ukrepe za njihovo boljšo izkoriščenost.
Predlagatelj:
upravnimi organi, GospodarIzvršni svet Skupščine SR sko zbornico in sindikati
Slovenije
Rok:
Gradivo pripravi:
II. trimesečje 1978
Republiški sekretariat za in- Pristojni:
dustrijo v sodelovanju z dru. Zbor združenega dela
gimi ustreznimi republiškimi Zbor občin
12. Razvojna problematika drobnega gospodarstva
v SR Sloveniji
Razvoj drobnega gospodarstva v prvih letih izvajanja družbenega plana SR Slovenije ni v skladu s predvidenim razvojem,
zlasti glede povečanega deleža tega gospodarstva v celotaem
gospodarstvu ter glede ustvarjanja možnosti za povečano zar
poslovanje. Deficitarnost pri servisnih in storitvenih dejavnostih je še vedno velika, zlasti zunaj večjih urbaniziranih enot.
Proces ustanavljanja pogodbenih organizacij združenega dela
in združevanja v zadruge pri samostojnih obrtnikih gre prepočasi.
Nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva zavira več pomanjkljivosti, ki jih je potrebno podrobno raziskati ter predlagati potrebne ukrepe. Hkrati je potrebno ugotoviti, kako se uresničuje sprejeti družbeni dogovor o pospešenem razvoju drobnega gospodarstva, kot tudi drugi dogovori na občinski in medobčinski ravni.
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za in- Zbor občin
Družbenopolitični zbor
dustrijo

III. SPREMLJANJE IZVAJANJA POLITIKE IN AKTOV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE, OBRAVNAVA PERIODIČNIH POROČIL IN SOGLASJA K AKTOM
1. Spremljanje izvajanja politike in aktov Skupščine SR Slovenije
Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega
a) informacija o tekočih gospodarskih gibanjih
kompleksa v obdobju 1976—1978
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR november 1977
Predlagatelj:
dom SRS za družbeno planifebruar 1978
Slovenije
Izvršni
svet
Skupščine
SR
ranje
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Rok:
Slovenije
Zavod SR Slovenije za druž- Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
II. trimesečje 1978
Zbor občin
beno planiranje
Republiški sekretariat za Pristojna:
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- Zbor združenega dela
hrano v sodelovanju z Zavo- Zbor občin
b) poročilo o izvajanju zakona o visokem šolstvu
Rok:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR IV. trimesečje 1977
č) izvajanje ustavne preobrazbe pravosodnega
Pristojni:
Slovenije
sistema
Zbor združenega dela
Gradivo pripravi:
Rok:
Predlagatelj:
Republiški komite za vzgojo Zbor občin
Skupščina
Izobraževalne Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1978
in izobraževanje
skupnosti Slovenije
Pristojni:
Slovenije
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za pra- Zbor občin
vosodje, organizacijo uprave Družbenopolitični zbor
c) poročilo o izvajanju akcijskega programa za
in proračun
izvajanje dogovorov o temeljih družbenega plana
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d) poročilo o izvajanju zakona o komunalnih
dejavnostih posebnega družbenega pomena
V poročilu je posvetiti posebno pozornost analizi uveljavljanja novih samoupravnih odnosov, delovanju komunalnih delovnih organizacij, kot organizacij posebnega družbenega pomena in vlogi družbenopolitičnih skupnosti.
Pristojna:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Rok:
II. trimesečje 1978
e) informacija o izvajanju priporoči! in sklepov
Skupščine SR Slovenije o štipendijski politiki
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za vzgojo
in izobraževanje

Rok:
I. trimesečje 1978
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

f) informacija o izvajanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žensk
in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu
in proizvodni obrti v letu 1977
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z ZSS, GZ
Slovenije in RK za zdravstveno in socialno varstvo

Rok:
II. trimesečje 1978
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina skupnosti socialnega varstva

2. Obravnava periodičnih poročil
Zbori Skupščine SR Slovenije bodo v skladu s svojimi pristojnostmi obravnaivali periodična poročila, kolikor je to določeno v zatonih na določenih področjih. Gre npr. za obravnavo letnega poročila o delu službe družbenega knjigovod-

g) informacija o izvajanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o izboljšanju socialne
varnosti upokojenih kmetov — borcev NOV
Predlagatelj:
nega zavarovanja kmetov
Izvršni svet Skupščine SR Rok:
Slovenije
II. trimesečje 1978
Gradivo pripravi:
Pristojni:
Republiški sekretariat za de- Zbor združenega dela
lo v sodelovanju z Republi- Zbor občin
škiim komitejem za vprašanja Skupščina skupnosti social
borcev NOV in vojaških in- nega varstva
validov ter skupnosti starosth) informacija o izvajanju priporočil in sklepov
skupščine za reševanje problematike zaposlovanja
naših delavcev v tujini in reševanje problematike
na področju zaposlovanja v SR Sloveniji
v letu 1977
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Gradivo pripravi:
Družbenopolitični zbor
Republiški sekretariat za de- Skupščina skupnosti sociallo
nega varstva
Rok:
II. trimesečje 1978
i) informacija o izvajanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o izvajanju investicijskih
in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev,
ob katerih smejo organizacije združenega dela
pošiljati delavce na delo v tujino
Predlagatelj:
Rok:
Izvršni svet Skupščine SR II. trimesečje 1978
Slovenije
Pristojni:
Gradivo pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za de- Zbor občin
lo

stva v SR Sloveniji, za obravnavo finančnega in zaključnega
računa Narodne banke Slovenije, za obravnavo poročila Narodne banke Slovenije itd.

3. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih potrjuje
Skupščina SR Slovenije
Skupščina SR Slovenije bo potrjevala samoupravne splošne sporazumi o ustanovitvi vseh področnih raziskovalnih skupakte, ko bodo ti predloženi od ustreznih samoupravnih inte- nosti.
resnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in Pristojni zbori Skupščine bodo dajali na predlog komisija
Skupščine SR Slovenije za potrjevanje statutov visokošolskih
skupnosti. V prihodnjem programskem obdobju bodo pred- zavodov soglasja k samoupravnim splošnim aktom visokoloženi Skupščini SR Slovenije v potrditev tudi samoupravni šolskih organizacij združenega dela in njihovih združenj.
llltlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IMIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll!lllllllllllllllllllllllll||||l||||||!lllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll|l||llllllllllllir
Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojana Cigoja:
OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu
Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu, številni podatki
iz sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na

področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na
važnejše rešitve v mednarodnih-konvencijah unificira•
nega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi partnerji.
To obsežno znastveno in praktično delo je izdal
CZ »Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga
priporoča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in pravnim službam ter posameznikom.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijii
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B) Teme iz delovnih programov zborov
Skupščine SFRJ

a) Vključevanje in izvajanje programa dela Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
1. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do
1980 v letu 1978
Predlagatelj:
Pristojni:
Zbor republik In pokrajin Zbor združenega dela
Skupščine SFRJ
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
IV. trimesečje 1977

pomembni za razvoj na področjih skupnega
interesa, ki pomenijo za republiko sprejemanje
materialnih obvez
Predlagatelj:
mesečje 1978
Zbor republik in pokrajin Pristojna:
Skupščine SFRJ
Zbor združenega dela
Rok:
Zbor občin
IV. trimesečje 1977 in I. tri-

2. Določitev skupnega obsega dohodkov proračuna
federacije za leto 1978
Predlagatelj:
Rok:
Zbor republik in pokrajin IV. trimesečje 1977
Skupščine SFRJ
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

6. Merila za ugotavljanje ravni razvitosti republik
in avtonomnih pokrajin, na podlagi katerih je treba
ugotoviti, katere republike oziroma pokrajine se
bodo štele za nezadostno razvite v obdobju
po letu 1980
Predlagatelj:
Pristojni:
Zbor republik in pokrajin Zbor združenega dela
Skupščine SFRJ
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
II. trimesečje 1978

3, Določitev skupnega zneska deviz za potrebe
federacije za leto 1978
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ

Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Projekcija plačilne in devizne bilance
Jugoslavije za leto 1978
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ

Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

5. Dogovori, predvideni z družbenim planom
Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980, ki so

Opomba: Zbor republik in pokrajin ima v svojem delovnem
programu še vrsito tem, ki naj bi osvetlile problematiko, kako se izvaja že določena politika na posameznih področjih.
Nekatere teh tem: poročilo o uresničevanju določene politike
družbenoekonomskega razvoja; izvajanje politike cen v letu
1977; poročilo o izvajanju zakona o denarnem sistemu in zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin; uresničevanje politike hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v prvih
dveh letih uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 itd. Zbori Skupščine SR Slovenije oziroma njihova delovna telesa bodo obravnavali te teme na predlog delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin ali na predlog predsedstva Skupščine SR Slovenije,
delovnih teles zborov in izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

b) Vključevanje v izvajanje programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ
1. Zakon o sklepanju in izvrševanju mednarodnih
pogodb
Predlagatelj:
Zvezni zbor Skupščine SFR
Jugoslavije

2. Zakon o obračunavanju
in dohodka
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet oziroma
Zvezni zbor Skupščine SFRJ

Rok:
IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
celotnega prihodka
Rok:
IV. trimesečje 1977
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

3. Zakon o temeljnih odnosih, s katerimi se
zagotavlja enotnost jugoslovanskega trga
Predlagatelj:
Rok:
Zvezni izvršni svet oziroma IV. trimesečje 1977
Zvezni zbor Skupščine SFR Pristojni:
Jugoslavije
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Zakon o sanaciji in prenehanju organizacije
združenega dela
Predlagatelj:
Rok:
Zvezni izvršni svet oziroma IV. trimesečje 1977
Zvezni zbor Skupščine SFR Pristojna:
Jugoslavije
Zbor združenega dela
Zbor občin
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8. Resolucija o razvoju krajevnih skupnosti na
podlagi ustave SFRJ

5. Zakon o izvolitvi in odpoklicu delegatov v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ
Predlagatelj:
Rok:
Odbor Zveznega zbora Skup- IV. trimesečje 1977
ščine SFRJ za družbeno-po- Pristojni:
litične odnose oziroma Zve- Zbor združenega dela
zna zbor Skupščine SFRJ
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Zakon o temeljih sistema družbenih svetov in
o družbenih svetih federacije
Predlagatelj:
I. trimesečje 1978
Zvezni izvršni svet oziroma Pristojni:
Zvezni zbor Skupščine SFR Zbor združenega dela
Jugoslavije
Zbor občin
Rok:
Družbenopolitični zbor
IV. trimesečje 1977 in
7. Resolucija o razvoju komunalnega sistema
Ob obravnavi osnutka zvezne resolucije bo potrebno v Skupščini SR Slovenije na podlagi dosedanjih izkušenj posebej
oceniti uresničevanja nekaterih najaktualnejših vprašanj v
zvezd z uveljavljanjem samoupravnih odnosov v občinah.
Rok:
Predlagatelj:
Posebna delovna skupina ozi- I. trimesečje 1978
roma Zvezni zbor Skupščine Pristojni:
Zbor združenega dela
SFR Jugoslavije
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

Resolucija naj bi določila enotne temelje za nadaljnji razvoj
krajevnih skupnosti. Ob obravnavi Zvezne resolucije bo potrebno posvetiti posebno pozornost normativnim vidikom glede urejanja samoupravne organiziranosti in drugih vprašanj
v krajevnih skupnostih.
Rok:
Predlagatelj:
Odbor Zveznega zbora Skup- I. trimesečje 1978
ščine SFRJ za družbenopoli- Pristojni:
Zbor združenega dela
tične odnose
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Opomba: Zvezni zbor ima v svojem delovnem programu ša
vrsto drugih pomembnih sistemskih zakonov, kakor so
n. pr.: zakon o obligacijah tn pogodbah, zakon o temeljih
lastninsko-pravnih raamerjih, zakon o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih
organih in številni drugi zakoni. Zbori Skupščine SR Slovenije in njihova, delovna telesa bodo obravnavali osnutke teh
zakonov na predlog delegatov iz SR Slovenije v zveznem zboru, na pobudo delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije,
na predlog predsedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije.

II. del
ZAKONODAJNO PODROČJE
Program zakonodajnega dela za naslednje obdobje pomeni na določenih področjih, pri čemer naj bi bile republike prinadaljnje uresničevanje ustave SR Slovenije ter uveljavljanje sotne s svojimi mnenji na teh področjih že pri koncipiranju
zakona o združenem delu. V programu zakonodajnega dela zveznih zakonov. Na tak način bodo v zveznih zakonih spreso tako našteti zakoni, ki jih je onvirno že opredelil zakono- jete take rešitve, ki ne bodo pomenile ovire za oblikovanje
dajni program za uveljavljanje zakona o združenem delu. originalne republiške zakonodaje na podlagi ustavne razmeHkrati pa so v njem našteti tudi vsi t.isti zakoni prioritetne- jitve zakonodajnih pristojnosti med zvezno in republiško zaga značaja, katerih priprava in sprejem sta bila predvidena konodajo.
že v programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za ob- Zakonodajni program je pripravljen tako, da so:
dobje september 1976 — julij 1977.
— pod A. navedeni republiški zakoni, ki so v predloženem
V zakonodajnem programu je dan poudarek pripravi bistve- programu. Najprej je dan pregled teh zakonov, nato pa so
nih sistemskih zakonov ter novih republiških znkonov, ki za- razvrščeni po posameznih mesecih v letu 1977 ter po trimedevajo družbenoekonomske in druge samoupravne odnose sečju v letu 1978;
delavcev v združenem delu, in sicer zakonov, ki so po svo- — pod B. navedeni drugi republiški zakoni za katere se ne
jem bistvenem pomenu tako bistveni, da jih je potrebno čim- ocenjuje, da so v prednostnem programu, ki pa so v priprej pripraviti- in sprejeti, saj je od njihovih temeljnih vse- pravi in bodo verjetno predloženi skupščini v prihodnjem
binskih rešitev odvisna priprava ustreznih samoupravnih programskem obdobju. Ti zakoni so samo našteti in niso rosplošnih aktov v samoupravnih organizacijah in skupnostih.
kovno opredeljeni;
Pri tem je upoštevana usmeritev, da morajo biti ti zakoni
pod C. navedeni zvezni zakoni, ki jih sprejema Zbor resinkronizirano pripravljeni tako, da pridejo do delavcev v —
združenem delu čimbolj časovno usklajeni, s čimer bo omo- publik in pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupgočeno skladno pripravljanje, obravnavanje in sprejemanje ščin republik in skupščin avtooommh pokrajin. Povzeti so
iz delovnega programa Zbora republik in pokrajin.
samoupravnih splošnih aktov.
Prav tako je v zakonodajnem programu dan poudarek us- Naslovi zakonov, ki so določeni v zakonodajnem program"klajevanju pri sprejemanju zveznih in republiških zakonov so delovnega značaja in niso dokončni.
A. REPUBLIŠKI ZAKONI — prednostni program
Najprej so navedmi zakoni, ki naj bi jih Skupščina SR Slovenije prioritetno obravnavala v prihodnjem programskem
obdobju od septembra 1977 do julija 1978.
1. Zakon o družbenem planiranju
2. Zakon o zadovoljevanju skupnih potreb na
podlagi svobodne menjave dela

3. Spremembe in dopolnitve zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih
dejavnosti
4. Zakon o družbeno-informacijskem sistemu
5. Zakon o volitvah delegacij za delegiranje
delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti
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6. Zakon o določitvi okolišev in števila delegatskih
mest po dejavnostih in okoliših za zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije
7. Zakon o dopolnitvah zakona o volitvah in
odpoklicu delegatov za zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
8. Zakon o referendumu in drugih oblikah osebnega
izjavljanja
9. Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v
organizacijah združenega dela
10. Zakon o organu samoupravne delavske kontrole
11. Zakon o družbenih svetih
12. Zakon o državni upravi SR Slovenije
13. Zakon o izobraževanju delavcev v državnih
organih
14. Zakon o statistiki
15. Zakon o družbeni kontroli cen
16. Zakon o službi družbenega knjigovodstva SR
Slovenije
17. Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije
18. Zakon o sredstvih skupnih rezerv
19. Zakon o odvetništvu in o drugih oblikah pravne
pomoči
20. Zakon o vpisovanju samoupravnih interesnih
skupnosti v sodni register
21. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
22. Zakon o območjih občin v SR Sloveniji
23. Zakon o urbanističnem planiranju
24. Zakon o delovnih razmerjih
25. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti
26. Zakon o preživninskem in drugem socialnem
varstvu ostarelih in za delo nezmožnih kmetov
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27. Zakon o grobiščih in grobovih borcev NOV
28. Zakon o varstvu žrtev fašističnega nasilja,
civilnih žrtev vojne in vojnega materiala
29. Zakon o varstvu družinskih članov oseb
v vojaški službi
30. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških invalidih
31. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o borcih za severno mejo v letih 1918/19 in o
slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918
32. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o dodatku zaposlenih udeležencev NOV
33. Zakon o narodni banki Slovenije
34. Zakon o zavarovanju in skupnostih zavarovanja
35. Zakon o usmerjenem izobraževanju
36. Zakon o založništvu
37. Zakon o samostojnih umetnikih
38. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov
39. Zakon o muzejsko-galerijski dejavnosti
40. Zakon o združevanju kmetov
41. Zakon o kmetijskih zemljiščih
42. Obrtni zakon
43. Zakon o živinoreji
44. Zakon o hranilno-kreditnih službah pri kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacijah
45. Zakon o blagovnem prometu
46. Zakon o skupnostih za ceste
47. Zakon o javnih cestah
48. Zakon o cestnem prometu
49. Zakon o davkih občanov
50. Zakon o ugotavljanju izvora premoženja
51. Zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela
52. Zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi
53. Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih
tekočinah in plinih ter drugih nevarnih snoveh

RAZVRSTITEV ZAKONOV (OBRAVNAVA POSAMEZNIH FAZ)
PO POSAMEZNIH MESECIH LETA 1977 IN PO TRIMESEČJIH LETA 1978
!■ Obdobje od 1. septembra do 31. decembra 1977
SEPTEMBER
1. Predlog zakona o varstvu živali pred kužnimi
boleznimi
Predlagatelj:
kmetijstvo, gozdarstvo in pre.
Izvršni svet Skupščine SR hrano
Slovenije
Pristojna:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za Zbor občin

3. Predlog zakona o skupnostih za ceste

2. Predlog zakona o eksplozivnih snoveh,
vnetljivih tekočinah in plinih ter drugih nevarnih
snoveh
Predlagatelj:
tranje zadeve
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat za no-

4. Predlog za izdajo zakona o narodni banki
Slovenije

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
Slovenije

SR

in zveze
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za fl
nance
Pristojen:
Zbor združenega dela
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OKTOBER
1. Osnutek zakona o delovnih razmerjih
Predlagatelj:
lo
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za de-

5. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
posebna delovna skupina

2. Osnutek zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
Sekretariat IS za zakonodajo

6. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela
Predlagatelj:
okviru Izvršnega sveta
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Posebna delovna skupina v Družbenopolitični zbor

3. Osnutek o volitvah in odpoklicu organov
upravljanja in o imenovanju poslovodnih orcnnov
v organizacijah združenega dela
Zakon pripravi:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Sekretariat za zakonodajo
Pristojen:
Slovenije
Zbor združenega dela

7. Osnutek zakona o založništvu
Pristojnl:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Skupščina Kulturne skupnoZakon pripravi:
Republiški komite za kultu- sti Slovenije

4. Predlog za izdajo s tezami zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij
in proračun
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Družbenopolitični zbor
vosodje, organizacijo uprave

8. Osnutek zakona o odvetništvu in o drugih
oblikah pravne pomoči
Predlagatelj:
in proračun
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat zapra- Družbenopolitični zbor
vosodje, organizacijo uprave

NOVEMBER
1. Predlog zakona o blagovnem prometu
cene
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški komite za trg in

9. Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije
Predlagatelj:
Republiški sekretariat za HIzvršni svet Skupščine SR nance
Slovenije
Pristojen:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela

2. Predlog za izdajo zakona o Službi družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji z osnutkom zakona
Republiški sekretariat za fi.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR nance
Pristojen:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
3. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o volitvah
delegacij in delegiranju delegatov v skupščine
družbenopolitičnih skupnosti in skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični ztoor
Zakon pripravi:
posebna delovna skupina
4. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o določitvi
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih
In okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije
posebna delovna skupina
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi;

10. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o varstvu
družinskih članov oseb v vojaški službi
Predlagatelj:
invalidov
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za vpraša- Skupščina Skupnosti socialnja borcev NOV in vojaških nega varstva Slovenije
DECEMBER
1. Predlog zakona o volitvah delegacij in delegiranju
delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in v skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
Posebna delovna skupina
2. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila
delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
Predlagatelj:
Posebna delovna skupina
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
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3. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah
in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Družbenopolitični zbor
Posebna delovna skupina
4. Predlog zakona o delovnih razmerjih
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za delo
5. Predlog zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja
Predlagatelj:
jo
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Sekretariat IS za zakonodaj Družbenopolitični zbor
6. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu organov
upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v
organizacijah združenega dela
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
Slovenije
Zakon pripravi:

SR

Sekretariat IS za zakonodajo
Pristojen:
Zbor združenega dela

7. Predlog zakona o Narodni banki Slovenije
Predlagatelj:
Republiški sekretariat za fi.
Izvršni svet Skupščine SR nance
Slovenije
Pristojen:
Zakon pripravi:
Zbor /-združenega dela
8. Predlog zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
Predlagatelj:
Republiški sekretariat za fiIzvršni svet Skupščine SR nance
Slovenije
Pristojen:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
9. Predlog zakona o družbenoekonomskih osnovah
svobodne menjave dela
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Posebna delovna skupina v

okviru Izvršnega sveta
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

11. Predlog za izdajo s tezami zakona o družbenem
planiranju
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje in informacij-

ski sistem
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

12. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem
izobraževanju
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo
in izobraževanje

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina
Izobraževalne
skupnosti Slovenije

13. Predlog za izdajo zakona o Gospodarski
zbornici Slovenije
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Sekretariat IS za zakonodajo

v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije
Pristojen:
Zbor združenega dela

14. Predlog za izdajo s tezami zakona o kmetijskih
zemljiščih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

15. Predlog za izdajo zakona o območjih občin
v SR Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra-

vosodje, organizacijo uprave in proračun in Republiški sekretariat za urbanizem
Pristojen:
Zbor občin

16. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za de-

lo ob sodelovanju Zveze za
zaposlovanje SR Slovenije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

10. Predlog zakona o varstvu družinskih članov
oseb v vojaški službi

17. Predlog za izdajo z osnutkom obrtnega zakona

Predlagatelj:
j.zvršn? svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za In-

invalidov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

dustrijo
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični abor
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!!. Prvo trimesečje 1978
1. Osnutek in predlog zakona o družbenem
planiranju
Predlagatelj:
ski sistem
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za družbe- Družbenopolitični zbor
no planiranje in informacij-

9. Predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti
lo ob sodelovanju Zveze za
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR zaposlovanje SR Slovenije
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za de- Zbor občin

2. Osnutek in predlog zakona o organu samoupravne delavske kontrole
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Zakon pripravi:
Sekretariat IS za zakonodajo

10. Predlog zakona o založništvu
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Skupščina Kulturne skupnosti
Zakon pripravi:
Republiški komite za kulturo Slovenije

3. Predlog zakona o odvetništvu in o drugih
oblikah pravne pomoči
Predlagatelj:
in proračun
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Družbenopolitični zbor
vosodje, organizacijo uprave

11. Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Skupščina
Izobraževalno
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo skupnosti Slovenije
in izobraževanje

4. Osnutek in predlog zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij
Predlagatelj:
rave in proračun
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat IS za Družbenopolitični zbor
pravosodje, organizacijo up5. Osnutek in predlog zakona o območjih občin
v SR Sloveniji
Predlagatelj:
vosodje, organizacijo uprave
Izvršni svet Skupščine SR in proračun in Republiški seSlovenije
kretariat za urbanizem
Zakon pripravi:
Pristojen:
Republiški sekreteriat zapra- Zbor občin
6. Osnutek in predlog zakona o Gospodarski
zbornici Slovenije
v sodelovanju z Gospodarsko
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR zbornico Slovenije
Pristojen:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Sekretariat IS za zakonodajo
7. Osnutek in predlog zakona o kmetijskih
zemljiščih
kmetijstvo, gozdarstvo in pre.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR hrano
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za Zbor občin
8. Predlog obrtnega zakona
dustrijo
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za in- Družbenopolitični zbor

12. Predlog za izdajo z osnutkom predloga zakona
o združevanju kmetov
hrano
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za Družbenopolitični zbor
kmetijstvo, gozdarstvo in pre13. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o
sredstvih skupnih rezerv
Pristojna:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za finance
Opomba: Priprava tega zakona je neposredno odvisna od priprave zveznega zakona.
14. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o družbeni
kontroli cen
nance
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za fi15. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o davku
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela
nance
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za fi-
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16. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o državni
upravi SR Slovenije
Predlagatelj:
ve in proračun
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat za pra- Družbenopolitični zbor
vosodje, organizacijo upra-
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24. Predlog za izdajo in osnutek zakona o hranilnokreditnih službah pri kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacijah
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije

17. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o družbenih svetih
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Družbenopolitični zbor
Posebna delovna skupina

25. Predlog za izdajo z osnutkom zakona in predlog
zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih
žrtev vojne in vojnega materiala
Predlagatelj:
invalidov
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za vpraša- Skupščina Skupnosti socialnja borcev NOV in vojaških nega varstva Slovenije

18. Predlog za izdajo, osnutek in predlog zakona
o urbanističnem planiranju
Predlagatelj:
banizem
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat za ur-

26. Predlog za izdajo z osnutkom zakona in predlog
zakona o grobiščih in grobovih borcev
Predlagatelj:
nja borcev NOV in vojaških
Izvršni svet Skupščine SR invalidov
Slovenije
Pristojna:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za vpraša. Zbor občin

19. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona
o javnih cestah
Predlagatelj:
met in zveze
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za pro20. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o cestnem
prevozu
Predlagatelj:
met in zveze
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za pro21. Predlog za izdajo s tezami in osnutkom zakona
o vpisovanju samoupravnih interesnih skupnosti
v sodni register
vosodje, organizacijo uprave
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR in proračun
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Zbor občin
22. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o izobraževanju delavcev v državnih organih
ve in proračun
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra. Skupščina
Izobraževalne
vosodje, organizacijo upra- skupnosti Slovenije
23. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o živinoreji
Predlagatelj:
kmetijstvo, gozdarstvo inpreIzvršni svet Skupščine SR hrano
Slovenije
Pristojna:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški sekretariat za Zbor občin

27. Predlog za izdajo zakona, osnutek in predlog
zakona o preživninskem in drugem socialnem
varstvu ostarelih in za delo nezmožnih kmetov
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za
kmetiijstvo, gozdarstvo inpre-

hrano
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

28. Predlog za izdajo s tezami zakona o zavarovanju in skupnostih zavarovanja
Predlagatelj:
Republiški sekretariat za flIzvršni svet Skupščine SR nance
Slovenije
Pristojen:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
29. Predlog za izdajo zakona o statistiki
Predlagatelj:
no planiranje in informacijski
Izvršni svet Skupščine SR sistem
Slovenije
Pristojna:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za družbe- Zbor občin
30. Predlog za izdajo zakona o družbeno-informacijskem sistemu
Predlagatelj:
ski sistem
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za družbe. Družbenopolitični zbor
no planiranje in informacij31. Predlog za izdajo s tezami zakona o samostojnih
umetnikih
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Skupščina Kulturne skupnoRepuibliški komite za kultu- sti Slovenijo
ro
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32. Predlog za izdajo s tezami zakona o varstvu
kulturnih spomenikov
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Zakon pripravi:
Skupščina Kulturne skupnoRepubliški komite za kulturo sti Slovenije
33. Spremembe in dopolnitve zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih
dejavnosti (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in
socialno varstvo, družbeno varstvo otrok, kultura,
raziskovalna dejavnost)
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Družbenopolitični zbor
Pristojni komite
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Opomba: V odvisnosti od priprave zakona o zadovoljevanju
skupnih potreb na podlagi svobodne menjave dela bodo potrebne spremembe in dopolnitve tudi v obstoječih zatonih o
samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih
dejavnosti. Glede na vsebino in obseg pričakovanih sprememb
bo odvisna tudi odločitev o tem, ali bo potreben postopek v
vseh rednih fazah ali z združevanjem faz oziroma skrajšanjem
rokov.
34. Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli
z osnutkom zakona
Pristojni:
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Zbor občin
Slovenije
Zakon pripravi:
Skupščina
Izobraževalna
Republiški komite za vzgojo skupnosti Slovenije
in izobraževanje

lil. Drugo trimesečje 1978
1. Predlog zakona o sredstvih skupnih rezerv
Predlagatelj:
nance
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat za fi_

7. Predlog zakona o cestnem prevozu
in zveze
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet

Opomba: Priprava tega zakona je neposredno odvisna od priprave zveznega zakona.

8. Predlog zakona o vpisovanju samoupravnih
interesnih skupnosti v sodni register
Predlagatelj:
vosodje, organizacijo upra.
Izvršni svet Skupščine SR ve in proračun
Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Zbor občin

2. Predlog zakona o družbeni kontroli cen
Predlagatelj:
in cene
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za tržišče
3. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela
Predlagatelj:
nance
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravlja:
Zbor občin
Republiški sekretariat za fi4. Predlog zakona o državni upravi SR Slovenije
Predlagatelj:
in proračun
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat zapra- Družbenopolitični zbor
vosodje, organizacijo uprave

9. Osnutek zakona o zavarovanju in skupnostih
zavarovanja
Republiški sekretariat za fiPredlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR nance
Slovenije
Pristojen:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
10. Predlog za izdajo zakona o davkih občanov
Predlagatelj:
nance
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški sekretariat za fi-

5. Predlog zakona o družbenih svetih
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Družbenopolitični zbor
Posebna delovna skupina

11. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju izvora
premoženja
Predlagatelj:
Republiškim
sekretariatom
Izvršni svet Skupščine SR za finance
Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pra- Zbor občin
vosodje, organizacijo uprave Družbenopolitični zbor
in proračun v sodelovanju z

6. Predlog zakona o javnih cestah
Predlagatelj:
met in zveze
Izvršni svet Skupščine SR Pristojna:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za pro-

12. Predlog zakona o živinoreji
Predlagatelj:
kmetijstvo, gozdarstvo in preIzvršni svet Skupščine SR hrano
Slovenije
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za Zbor občin
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13. Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah pr!
kmetijskih in gozdno-gospodarskih organizacijah
Predlagatelj:
Pristojen:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
14. Predlog za izdajo s tezami zakona o muzejskogalerijski dejavnosti
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Skupščina- Kulturne skupno. Republiški komite za kultu. sti Slovenije
ro

20. Predlog zakona o izobraževanju delavcev
v državnih organih
Predlagatelj:
Izvršni svet Sikupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave

in proračun
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skup.
nosti Slovenije

21. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških
invalidih

15. Osnutek zakona o statistiki
Predlagatelj:
no planiranje in inlormaeijIzvršni svet Skupščine SR ski sistem
Slovenije
Pristojna:
Zakon pripravi:
Zbor združenega dela
Republiški komite za družbe- Zbor občin

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vprašanja jorcev NOV in vojaških

16. Osnutek zakona o družbeno informacijskem
sistemu
*
Predlagatelj:
ski sistem
Izvršni svet Skupščine SR Pristojni:
Slovenije
Zbor združenega dela
Zakon pripravi:
Zbor občin
Republiški komite za družbe- Družbenopolitični zbor
no planiranje in informacij-

22. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za
severno mejo v letih 1918/19 in o slovenskih
vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918

17. Osnutek zakona o samostojnih umetnikih
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Skupščina Kulturne skupnoRepubliški komite za kultu- sti Slovenije
ro
18. Osnutek zakona o varstvu kulturnih spomenikov
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Skupščina Kulturne skupnoRepubliški komite za kultu- sti Slovenije
ro
19. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju
Predlagatelj:
Pristojni:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
Zakon pripravi:
Skupščina izobraževalne skup.
Republiški komite za vzgojo nosti Slovenije
In izobraževanje

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vpra.
šanja borcev NOV in vojaš-

invalidov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

kih invalidov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

23. Predlog za izdajo z osnutkom zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatku
zaposlenim udeležencem NOV
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških

invalidov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

24. Predlog zakona o osnovni šoli
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo
in izobraževanje

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina
Izobraževalne
skupnosti Sloveiije

lllllllllllllll!lllll!lllllll!llllllllllllllilllllllllllllllIlilllllllllllllIll!llllllllMllllllllli!llllllltlllllll!ll!llllll!lllHlillllllllllllllllllllllllllMII!lllliilllllllllllllllllllllllllllllt!llli!lltllllllllllll!lllllilIllirilllllllltllllll
CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako,

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve in spremembe glede na prejšnji zakon.
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z uvodnimi pojasnili Marjana šenka.
ZAKON O SPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU tn
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna.

illllilllllllllllllliltlllllllllllllillllllllilllllllUlIlllllilllllllllllllllllllllllllllllHIllillllllllllUlIlIillllMlIllUillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllillillllllillllllllllllllllillllllilllUlIllIllllIlllllllllIHIU
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B. DRUGI REPUBLIŠKI ZAKONI
1. Zakon o triglavskem narodnem parku
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin
Slovenije
Skupščina Kulturne skupnosti
Pristojni:
Slovenije
2. Zakon o strokovnih naslovih
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin
Slovenije
Skupščina
Izobraževalne
Pristojni:
skupnosti Slovenije
3. Zakon o knjižničarstvu
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin
Slovenije
Skupščina Kulturne skupnoPristojni:
sti Slovenije
4. Zakon o pečatih
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
Slovenije

SR

Pristojen:
Zbor občin

7. Zakon o izkoriščanju javnih letališč
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
8. Zakon o komunalnih taksah
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
9 Zakon o igrah na srečo
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
10. Zakon o Rdečem križu Slovenije
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin
11. Zakon o seizmološki službi
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin

5. Zakon o himni SR Slovenije
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Izvršni svet Skupščine SR Zbor občin
Slovenije
Družbenopolitični zbor
Pristojni:

12. Zakon o ravnanju z odpadki
Predlagatelj:
Pristojna:
Izvršni svet Skupščine SR Zbor združenega dela
Slovenije
Zbor občin

6. Zakon o žičnicah
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine
Slovenije

13. Zakon o spremembah
o upravnih taksah
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije '

SR

Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

in dopolnitvah zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

C. SOGLASJE K ZVEZNIM ZAKONOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR REPUBLIK
IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ
a) Zakoni z delovnega področja zbora, ki jih je treba sprejeti do konca 1.1977
1. Zakon o jugoslovanski banki za pospeševanje
ekonomskega sodelovanja s tujino in o določenih
oblikah tega sodelovanja
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet

Pristojen:
Zbor 7,druženega dela

2. Zakon o kompenzacijah
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela

4. Zakon o samoupravni interesni skupnosti
energetike Jugoslavije
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet

Pristojen:
Zbor združenega dela

5. Zakon o skladu za financiranje hitrejšega
povečanja zaposlenosti na gospodarsko manj
razvitih območjih Jugoslavije
Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet

Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

3. Zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji,
poslovno-tehničnem sodelovanju in pridobivanju
pravic na podlagi tehnologije med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami

6. Zakon o zagotavljanju sredstev za odpravljanja
posledic elementarnih nezgod

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet

Predlagatelj:
Zvezni izvršni svet
Pristojna:

Pristojen:
Zbor združenega dela

Zbor združenega dela
Zbor občin
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7. Zakon o dopolnitvi zakona o razvojnih premijah
in zagotovitvi sredstev za izplačilo teh premij
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
8. Zakon o temeljih sistema cen In o družbeni
kontroli cen
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
Zbor občin
Pristojna:
Opomba: Zbor republik to pokrajin Skupščine SFRJ bo predložil nov osnutek Skupščini SR Slovenije.
9. Zakon o združevanju železniško-transportnih
organizacij združenega dela v skupnosti
jugoslovanskih železnic
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
10. Zakon o skupnosti jugoslovanskih pošt,
telegrafov in telefonov
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
11. Zakon o skupnosti jugoslovanskega
elektrogospodarstva
Predlagatelj:
A
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega "dela
Opomba: k 9., 10. in 11. točki: Po razpravi o Zveznih svetih
je pričakovati nove osnutke, vendar ni jasno, ali bo to zahtevalo tudi nov postopek v Skupščini SR Slovenije.
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12. Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju
visokošolskega študija, diplom in stopenj v
sredozemskih arabskih in evropskih državah
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
Zbor občin
Pristojna:
13. Zakon o ratifikaciji druge spremembe statuta
mednarodnega monetarnega sklada
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
14. Zakon o udeležbi federacije pri financiranju
graditve druge faze kongresnega centra »Sava«
v Novem Beogradu
Predlagatelj:
Pristojna:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o dajanju kredita SAP Vojvodini in SR
Sloveniji iz sredstev stalne proračunske rezerve
federacije
Predlagatelj:
Pristojna:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela
Zbor občin
16. Zakon o jamstvu narodne banke Jugoslavije za
vloge in varčevanje v bankah in hranilnicah
Predlagatelj:
Pristojen:
Zvezni izvršni svet
Zbor združenega dela

b) Zakoni, ki jih je treba sprejeti v obdobju januar—maj 1978
1. Zakon o kompenzacijah proizvajalcem umetnih
gnojil za obdobje od leta 1978 do 1979
Predlagatelj:
Pristojen:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
2. Zakon o določitvi skupnega zneska sredstev za
financiranje razvojnega programa dela sistema za
kontrolo čistoče zraka, vode in tal v SFRJ v
obdobju od leta 1978 do 1982
Pristojna:
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
Zbor občin

3. Zakon o določitvi skupnega zneska sredstev za
financiranje III. etape investicijskih del pri
regulaciji Donave od Beograda do jugoslovanskomadžarske meje
Predlagatelj:
Zbor združenega dela
Zvezni izvršni svet
Zbor občin
Pristojna:

