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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
6. decembra 1978

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so 6. decembra 1978 najprej na skupnem zasedanju
poslušali uvodno obrazložitev
k osnutku zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave
dela, ki jo je podal Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije; uvodno obrazložitev k
predlogu za izdajo zakona o
sistemu družbenega planiranja, ki jo je podal Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje
in informacijski sistem ter
obrazložitev in nekatere dopolnila stališč in predlogov
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije k predlogom nekaterih zveznih aktov, ki opredeljujejo politiko ekonomskih
odnosov s tujino v letu 1979 in
ki jih je podal Jernej Jan, član
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja
za ekonomske odnose s tujino.
Na ločenih sejah so vsi trije
zbori sprejeli:
- osnutek zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave
dela s predlogom za nadaljnjo
dodelavo in dopolnitev osnutka zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela (Družbenopolitični zbor je sprejel
stališča, ki jih objavljamo v tej
številki »Poročevalca«);
- sklepe ob obravnavi
osnutka zvezne resolucije o
odnosih svobodne menjave
dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih
dejavnostih (Sklepe objavljamo v tej številki »Poročevalca«);
- predlog za izdajo zakona
o sistemu družbenega planiranja;
- sklepe ob obravnavi poročila o razvojni problematiki
drobnega gospodarstva v SR
Sloveniji (sklepe Zbora združenega dela in Zbora občin ter
poročila pristojnih odborov
objavljamo v tej številki »Poročevalca«);
- predlog obrtnega zakona
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča);
- predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene
družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen
med
družbenopolitičnimi
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skupnostmi,
ustanovitelji
dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki
sodelujejo v proizvodnji dnevnikov (Družbenopolitični zbor
je sprejel stališča).
Vsi trije zbori so dali soglasje
- osnutku delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 1979 s spremembami in dopolnitvami osnutka
delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 1979.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela tudi:
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin, z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona
o družbeni kontroli cen;
- predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa
proizvodov in od plačil za storitev ter o načinu po katerem
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo
davek od prometa proizvodov
in storitev;
- predlog odloka o določitvi
in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij,
družbenopolitičnih organizacij
in ožjih družbenopolitičnih
skupnosti v SR Sloveniji v letu
1979;
- predlog odloka o soglasju
k statutarnemu sklepu o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samoupravnih interesnih skupnosti SR Slovenije za
varstvo pred požarom.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta dala soglasje k:
- osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi
skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1978;
- osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin,
ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije
za ekonomske odnose s tujino;
- osnutku projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto
1979;
- osnutku projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto
1979;
- osnutku odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in poseb-

nih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki
se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino;
- osnutku odloka o določitvi skupnega zneska deviz za
potrebe federacije za leto
1979;
- osnutku odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih
temeljev kreditne politike v letu 1979;
- osnutku odloka o skupni
devizni politiki Jugoslavije v
letu 1979;
- osnutku zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih dohodkov federacije
za leto 1979;
- družbenemu dogovoru o
izdelavi in financiranju druge
izdaje Enciklopedije Jugoslavije.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o izvolitvi
predsednikov in sodnikov višjih sodišč v SR Sloveniji
Za predsednika Višjega sodišča v Celju je bil izvoljen
Zdenko Pavlina, za sodnike
tega sodišča pa Boris Debič,
Franc Dušej, Bojan Grčar,

slava Lukman, Metod Marinček, Pavel Maslo, Franc Mastnak, Albert Mislej, Albina Palovšnik-Grabrijan, Jože Petrič, Anton Pipan, Ana Pogačnik-Komar, Jernej Potočar,
Ana Rajič, Slavko Rupel, Bogdan Salberger, Franc Skodlar, Nada Šval, Janez dr. Tominec, Jože Vidmar.
Za predsednika Višjega sodišča v Mariboru je bil izvoljen
Branko Vezovišek, za sodnike
tega sodišča pa Gvido Beranič, Anton Brodarič, Mirko
Gosnik, Peter Grmovšek, Rajko Kramberger, Rudolf dr.
Martinec, Miloš Močnik, Danica Novak, Božidar Pajenk,
Božidar Petan, Viktor Planinšec, Andrej Rošker, Nada
Sancin, Hinko Šnuderl.
- predlog odloka o izvolitvi
sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR Sloveniji
Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Celju so bili izvoljeni Draga Brkljač, Božidar
Cmok, Brigita Čerček, Helena
Dovečar, Anton Gosak, Srečko Godec, Lenka Fijavž, Jože
Jakuš, Ludvik Kastelic, Kristina Kodre, Anica Konec, Lojze
Korošec, Ladislava Lesnika,
Franc Lukač, Zdenka Pikelc,
Anica Podlesnik, Tatjana Ra-

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela
Rajko Orešnik, Olga Abramič, Anton Kerčmar, Bojan Marolt, Viljem Ulaga, Boris Kralj, Ivan Marjek, Ivan Kogovšek,
Ferdo Prezelj, Franc Ambrož, Stoian Volčanšek, Bojan
Kmet, Marjan Vergles, Aleksander Skraban, Dušan Šubic,
Marjan Oblak, Tomaž Kavčič.
Zbor občin
Fani Toman, Milica Prešiček, Kristina Šmid, Štefan Horvat,
Tone Sirk, dr. Anton Fazarinc, Tomaž Banovec, Štefan
Korošec, Lucijan Lipušček, Marjan Oblak, Rudi Šepič,
Dušan Brglez, Ivan Kogovšek, dr. Lojze Ude, Anton Vušnik.
Družbenopolitični zbor
Ivan Kogovšek, Jože Globačnik, dr. Rastko Močnik, Stane
Markič, Miro Gošnik.
Franc Kos, Anton Metlika, Judita Trebar, Ludvik mgr. Vidmar, Jože Unverdorben.
Za predsednika Višjega sodišča v Kopru je bil izvoljen
Jože Trošt, za sodnike tega
sodišča pa Zorka mgr. Bradarič, Janez Brank, Vladimir dr.
Dintinjana, Janez Metelko,
Danilo Sever, Cvetko Spindler, Janko Stergar, Rado Turk.
Za predsedniko Višjega sodišča v Ljubljani je bila izvoljena Francka Strmole-Hlastec,
za sodnike tega sodišča pa
Stojan Baje, Mira Cepuder,
Jože Gerželj, Andrej Hrovat,
Alenka Jelenc-Puklavec, Bojana Jesenek, Milan Jesenko,
Marjan Kos, Fedor Kosem,
Franc Letonja, Breda LokarGaspari, Peter Lubej, Zmago-

dotič, Maksimilijan Samec,
Branka Šket, Alja Štefančič,
Anton Tepeš, Mile Trampuž,
Ivan Turnšek, Franc Valde,
Bojan Vovk.
Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Kopru so bili izvoljeni Jože Cetina, Elia Crollini,
Niko Čargo, Ivan Debernardi,
Nada France, Franc Gombač,
Emil Grižon, Boris Hrobat, Sonja Juroš, Malči Jug, Marija
Kosmač, Angela Kuhar, Marjan Likar, Viktor Likar, Jakob
Martini, Pavel Mermolja, Majda Mihelj, Leja Posega, Zlata
Radikon, Jože Roje, Zmaga
Seljak, Lilijana Šepič-Moreta,
Sergej Skorja, Vojko Škrlj, Mira Turk.
Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Ljubljani so bili
poročevalec

izvoljeni Marjan dr. Ahčin,
Anica Arbiter, Boris Bačar,
Milan Baloh, Jurij Batagelj,
Ivan Brezič, Ivanka Bukovec,
Maja Cerc, Zmago Črmelj,
Drago Černeič, Milutin Dakič,
Roman Dermaša, Sonja Dežjot, Tone Einfalt, Julijana Eršte, Iztok Federle, Marjan
Gantar, Ivo Garič, Rajko Gerdovič, Leopold Grahek, Anton
Jagodic, Martin Janžekovič,
Miroslav Jere, Marija Justin,
Aleksander Kavčič, Boris Lovrenčič, Anton Marčun, Silvester Oblak, Viktor Pakič, Slobodan Pekarovič, Štefan Pelcar, Matija Praznik, Alfonz Pucelj, Franc Redek, Jošt Rolc,
Jakob Savšek, Ivan Suvorov,
Silva Svetic, Jože Štrukelj,
Stojan Trošt, Vlado Trunk,
Alojz Urbič, Milan Vajda, Stane Vegelj, Milan Velkavrh, Zofija Žagar.
Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Mariboru so bili
izvoljeni Franc Andrič, Frančiška Anželj, Angela Brumec,
Franc Čagran, Anton Eilec,
Jože Feher, Marjan Fras, Bi-

serka Grgan, Jože Kauran,
Jože Kokol, Tilka Logar, Črtomir Mesarič, Stane Obaha,
Janez Perš, Bogomil Polanec,
Janko Potočnik, Silva Ravnikar, Milan Rožman, Radenko
Salemovič, Jernej Sekolec,
Ivanka Solina, Dragi Spasovski, Janez Škorjanec, Jože
Šnajder, Jože Stifter, Saša
Štros, Mirko Topolovec, Viktor
Vild, Janko Vogrinec, Mitja Žižek.
- predlog odloka o izvolitvi
sodnikov Sodišča združenega
dela SR Slovenije
Za sodnike Sodišča združenega dela SR Slovenije so bili
izvoljeni Vlado Vizovičar, Radoslava Brejc, Štefan Ftičar,
Milena Gnamuš, Pavel Godnič, Slavko Grmek, Vanda
Grošelj, Zvonko Horvatič, Jože Jelenko, Matjaž Kmet, Borut Kopitar, Lojze Krajec, Vladimir Kramžar, Stanko Kranvogel, Zvone Labura, Drago
Lukner, Vojko Maksimovič,
Mitja Mezgec, Marija Nahtigal, Miloš Rabič, Feliks Ritonja, Metka Simonič, Jožica

Sušič, Franc Šauperl, Antonija Valič, Borut VVildmann,
Zdravko Zabukovec, Boris Završnik, Maks Zupane (vsi navedeni sodniki niso v delovnem razmerju pri tem sodišču)
in mgr. Damjan Mozetič (v delovnem razmerju pri tem sodišču)!
- predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca SR Slovenije
Za namestnike javnega tožilca SR Slovenije so bili imenovani Mitja Deisinger, Jože
mgr. Friedl, Ignac Kolbl, Boris
Šetina, Roman Vobič, Ivan
Zorman.
- predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji in
njihovih namestnikov
Za javnega tožilca Višjega
javnega tožilstva v Celju se
imenuje Bojan Planinšek, za
namestnika javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v Celju pa se imenuje Jože Hebar.
Za javnega tožilca Višjega
javnega tožilstva v Kopru se
imenuje Silvester Vremec, za

namestnika javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v
Kopru pa se imenuje Marijan
Bobič.
Za javnega tožilca Višjega
javnega tožilstva v Ljubljani se
imenuje Branko Bračko, za
nemestnike javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v
Ljubljani pa se imenujejo Vladimir Dolenc, Ivan Drobnič,
Ludvik Filipec, Stane Iglič,
Bogdan dr. Lamut, Mihael
Malovrh, Vladimir Potrč, Janez Skobe.
Za javnega tožilca Višjega
javnega tožilstva v Mariboru se
imenuje Viktor Lešnjak, za namestnike javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru se imenujejo Angela Justin,
Aleksander Lipovšek, Dušan
mgr. Požar, Franjo dr.
Vrbnjak.
- predlog odloka o soglasju
k imenovanju glavnega tajnika
Raziskovalne skupnosti Slovenije; s tem so dali soglasje k
imenovanju Jožeta Korberja
za glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
Zbor združenega dela

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 12. seji dne 6. decembra
1978 obravnaval razvojno problematiko
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
in na podlagi 244. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 12. seji dne 6. decembra 1978 ob
obravnavi poročila o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji na podlagi 244. člena v zvezi z 242. in
237. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
ter stališča in predloge odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
občin.
2. Zbor občin ugotavlja, da so pri uresničevanju z družbenim planom in dogoporočevalec

sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji skupaj z ugotovitvami,
ki so navedene v poročilu odbora za
družbenoekonomski razvoj.
2. Glede na stališča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel odbor za družbenoekonomski razvoj ter mnenja in predloge
iz razprave na seji zbora, da so ugotovi-

vorom o njegovih temeljih dogovorjenega razvoja drobnega gospodarstva doseženi nekateri pomembni rezultati, da pa
zaostajamo pri hitrejšem vzpostavljanju
medsebojne povezanosti drobnega gospodarstva kot tudi pri povezovanju z
drugimi nosilci družbene reprodukcije
na samoupravnih dohodkovnih temeljih.
3. Zbor občin poudarja, da je treba za
hitrejši razvoj drobnega gospodarstva v
planskih dokumentih vseh nosilcev družbenega planiranja določneje opredeliti
usmeritve in določiti naloge, ki naj zagotove hitrejše povezovanje drobnega gospodarstva v sistemu samoupravnega
združenega dela v pogojih medsebojne
planske, proizvodne in dohodkovne soodvisnosti, kar je posebej pomembno tudi
za hitrejši razvoj manj razvitih območij.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pri oblikovanju in predlaganju druž-

tve, zaključki in predlogi v poročilu o
razvojni problematiki drobnega gospodarstva premalo konkretni in akcijsko
usmerjeni, naj Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije sprejme operativni in akcijski
program, v katerem naj konkretno opredeli naloge in odgovornosti za vse nosilce, odgovorne za razvoj drobnega gospodarstva in o izvajanju tega programa
poroča zboru združenega dela v poročilu
o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije v razdobju 1976 do 1980 v letu
1979.

benoekonomske politike na področju
drobnega gospodarstva upošteva ocene
in ugotovitve iz predloženega poročila,
kakor tudi stališča, mnenja in predloge,
ki jih je sprejel odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter mnenja in
predloge delegatov iz razprave na seji
zbora.
- Glede na stališča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, da so ugotovitve, zaključki in predlogi v poročilu o
razvojni problematiki drobnega gospodarstva premalo konkretni in akcijsko
usmerjeni, naj Izvršni svet sprejme operativni in akcijski program, v katerem naj
konkretno opredeli naloge in odgovornosti vseh nosilcev, odgovornih za razvoj
drobnega gospodarstva, posebej pa še
naloge občinskih skupščin, in o izvajanju
tega programa poroča Zboru občin.
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Zbor združenega dela
Odbor za družbenoekonomski razvoj
POROČILO
k razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega
dela je na seji dne 21. novembra 1978 obravnaval razvojno
problematiko drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jo je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Po krajši uvodni obrazložitvi je bilo v razpravi najprej ugotovljeno, da je razvojna problematika drobnega gospodarstva
predložena v skladu z opredelitvijo te naloge v programu dela
zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1977
do julija 1978 oziroma v programu dela za obdobje oktober-december 1978. V skladu z opredelitvijo se v predloženi
problematiki, po razmeroma izčrpni analizi razvoja v zadnjih
letihpredlagajo tudi ukrepi oziroma usmeritve, za nadaljnji
razvoj in za doslednejše izvajanje nalog opredeljenih v družbenem dogovoru o pospešenem razvoju drobnega gospodarstva, oziroma v srednjeročnem planu družbenoekonomskega
razvoja za obdobje 1976-1980.
V razpravi so člani odbora ocenili, da problematika daje
dokaj zaokrožen pregled stanja v posameznih organizacijskih
oblikah drobnega gospodarstva in da na ustrezen način
obravnava problematiko drobne industrije, obrtnih in pogodbenih organizacij združenega dela, obrtnih in obrtno-nabavnih prodajnih zadrug ter obratovalnic samostojnih obrtnikov,
kakor tudi občanov, ki opravljajo obrtne in druge storitve kot
postransko dejavnost. Takšen pristop je utemeljen in nujen,
glede na različne pogoje dela in gospodarjenja v navedenih
oblikah drobnega gospodarstva. Izraženo je bilo tudi mnenje,

da predložena razvojna problematika dokaj realno ocenjuje
doseženo raven in da je lahko izhodišče za oblikovanje nalog
in ukrepov za nadaljnje uresničevanje nalog na tem področju.
Člani odbora so v načelu soglašali tudi z ugotovitvami in
predlogi, oziroma usmeritvami, ki jih predlaga predlagatelj v
zvezi z nadaljnjim razvojem drobnega gospodarstva, vendar
so izrazili mnenje, da so premalo konkretne in akcijsko
usmerjene. Odbor zato predlaga, da jih predlagatelj, po
obravnavi v skupščinskih telesih in zborih dopolni in na njihovi podlagi pripravi operativno in akcijsko zasnovane
sklepe, ki bi po obravnavi v Skupščini SR Slovenije, postale
tako za predlagatelja kot tudi za vse ostale nosilce nalog
odgovornih za razvoj drobnega gospodarstva, programski
dokument za določeno obdobje.
V zvezi s tem naj se tako kot je opredeljeno v povzetku
analize, dopolni strategija na tem področju in strokovno obdelajo posamezni elementi razvoja ter povežejo v celoto. Pri
tem je potrebno, da se za posamezna področja izdelajo normativi in konkretnejše ter enotnejše smernice za izvedbo
posameznih aktivnosti, kar bi olajšalo delo strokovnim razvojnim službam zlasti v občinah.
Odbor za družbenoekonomski razvoj predlaga Zboru združenega dela, da sprejme razvojno problematiko drobnega
gospodarstva v SR Sloveniji, skupaj s predlogom odbora
glede priprave akta, ki naj bi postal za določeno obdobje
programski dokument.

Zbor občin
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj
POROČILO
k razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj je na seji
dne 21. 11. 1978 obravnaval poročilo Izvršnega sveta o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki
ga je le-ta predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije.
Predlagatelj je s predloženim poročilom želel seznaniti
Skupščino SR Slovenije z doseženimi rezultati oz. odprtimi
vprašanji, ki se pojavljajo pri realizaciji zastavljenih ciljev v
srednjeročnem planu ter v dogovoru o pospeševanju razvoja
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.
Odbor je podpre predložene ocene in ugotovitve o uresničevanju s planom opredeljenih ciljev, kot tudi usmeritve in
naloge, ki se predvidevajo v nadaljnjih družbenopolitičnih in
ekonomskih aktivnosti na tem področju. Pri uresničevanju
tako opredeljenega razvoja drobnega gospodarstva so v dosedanjem obdobju doseženi pomembni rezultati, zlasti glede
razvoja oz. uveljavljanja pogodbenih organizacij združenega
dela, ter združevanje v zadruge kot pomembne oblike povezovanja individualnega in družbenega sektorja.
Odbor je poudaril, da dosedanji razvoj organizacij na področju drobnega gospodarstva ne odgovarja niti možnostim,
niti potrebam proizvodnje in prebivalstva na sedanji stopnji
razvoja. Smotrna organiziranost sodobne industrije ter intenzivnejše uvajanje velikoserijske proizvodnje in sodobne tehnologije v proizvodnji, je povezana z oženjem sortimentov in
izločanjem tistih izdelkov, ki se izdelujejo v manjših količinah
ali pa po individualnih naročilih. Zato krepitev drobnega gospodarstva praktično pomeni krepitev celotnega gospodarskega potenciala in bogatitev trga, ki hkrati odpira možnosti
za hitrejše povečevanje produktivnosti dela v celotni družbeni
reprodukciji. Kljub spodbudnim rezultatom odbor ugotavlja,
da pri uresničevanju nekaterih ključnih nalog oz. ciljev zao4

stajamo, ker ovira hitrejši razvoj drobnega gospodarstva. Precej zaostajamo za možnostmi in tudi potrebami na področju
medsebojne povezanosti drobnega gospodarstva z večjimi
nosilci družbene reprodukcije ter uveljavljanje dohodkovnih
odnosov na podlagi vloženega dela in sredstev.
Drobno gospodarstvo, ki je praviloma delovno intenzivna
dejavnost, se lahko uspešno razvija tudi v gospodarsko manj
razvitih področjih, to je na tistih področjih, kjer je stopnja
zaposlenosti še vedno nezadovoljiva. Povezana in naslonjena
na velike proizvodne organizacije zahteva ta dejavnost relativno nizko število kvalitetnih in operativnih strokovnih kadrov, medtem ko se v pogledu projektiranja, znanstvenoraziskovalnega dela, raziskovanja trga itd., v glavnem lahko
naslanja na velike proizvodne organizacije aH na regionalne
centre za razvoj.
V nadaljevanju razprave je odbor ugotovil, da se še vedno
ne upošteva vloga drobnega gospodarstva pri povečanju kvalitativnih dejavnikov razvoja v organizacijah združenega dela,
čeprav prav na tem področju beležimo največje zaostajanje
glede na usmeritve opredeljene v srednjeročnem družbenem
planu. Vzroke za to je treba iskati poleg drugega tudi v
zaostajanju pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov kateri v
obravnavanem poročilu niso zadosti poudarjeni, predvsem pa
v zaključkih ni jasno opredeljeno, da je združevanje dela in
sredstev na dohodkovnih osnovah, eden od temeljnih pogojev za hitrejši razvoj tako organizacij združenega dela, kot tudi
drobnega gospodarstva. Prav tako je bilo poudarjeno, da bi
temu pomembnemu pogoju morali biti podrejeni ukrepi oz.
vzpodbude tekoče ekonomske politike, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi združena sredstva v bančnih organizacijah.
poročevalec

Odbor je poudaril, da je drobno gospodarstvo pomemben
dejavnik, ki vključuje osebno delo in sredstva občanov v
procesu družbene reprodukcije. Preko različnih oblik osebnega dela in njegovega povezovanja z delom drugih oseb ter
združenim delom se odpira pot k novim samoupravnim družbenoekonomskim odnosom na tem področju posebno s pospeševanjem ustanavljanja pogodbenih organizacij združenega dela in zadrug.
Odbor je v nadaljevanju skrbno obravnaval problematiko
glede izdajanja lokacijskih dovoljenj zlasti v strnjenih mestuih
naseljih ter kreditiranje tovrstnih gradbenih objektov. Poudaril je da drobno gospodarstvo, zlasti pa osebno delo m
zmožno samo graditi te objekte, težko pa se najdejo tudi
organizacije združenega dela, ki bi gradile takšne objekte in
jih potem oddajale drobnemu gospodarstvu v najem. Odbor je
zato menil, da je treba postopek glede izdajanja lokacijskih
dovoljenj nekoliko poenostaviti ter z ukrepi ekonomske politike tovrstno izgradnjo pospešiti in jo tudi posebej stimulirati.
Odbor je prav tako opozoril, da bi bilo smotrno, če bi
predlagatelj v poročilu prikazal podrobno problematiko drobnega gospodarstva po posameznih občinah s čemer bi se
pokazala specifičnost problematike po posameznih področjih Predlagatelj se je zavezal, da bo pripravil ustrezno analizo,
ki jo bo dostavil Skupščini SR Slovenije v obravnavo. V zvezi s
hitrejšim povezovanjem drobnega gospodarstva na podlagi
dohodkovnih odnosov je bilo v razpravi posebej poudarjeno,
da je treba temu problemu v bodoče posvetiti še posebno
skrb, saj je od tega odvisno, v kakšni meri bo drobno gospodarstvo pozitivno uresničevalo svojo vlogo v celotni družbeni
reprodukciji.

Glede davčne politike je odbor opozoril, daje treba opredeliti njen vsestranski vpliv na razvoj drobnega gospodarstva,
ter na tej osnovi pri oblikovanju nove davčne zakonodaje
določiti rešitve, ki bodo hitreje spodbujale razvoj te dejavnosti. Ustrezno je treba tudi rešiti pomen drobne inventivne
dejavnosti v drobnem gospodarstvu, kjer se lahko s posameznimi drobnimi inovacijami, dosežejo pomembni ukrepi pri
zmanjševanju stroškov proizvodnje.
Odbor je v nadaljevanju ugotovil, da v poročilu ni zadosti
opredeljeno kako se uresničuje dogovor, ki opredeljuje razvoj
dmbnega gospodarstva. Prav tako je premalo analizirano
kako se uveljavljajo določbe tega dogovora v posameznih
občinah in kako se v njegovo uresničevanje vključujejo
banke, zavarovalnice in drugi družbeni subjekti.
Ob zaključku razprave je odbor izpostavil tudi odgovornost
nosilcev družbenega planiranja, zlasti odgovornost občin, ki
neposredno skrbijo za razvoj drobnega gospodarstva na svojem območju.
Odbor predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Sprejme se poročilo Izvršnega sveta z ugotovitvami podanimi v tem poročilu.
.
2 Pospešiti je treba proces povezovanja drobnega gospodarstva med seboj in z ostalim delom združenega dela, ki
močno zaostaja za doseženim razvojem družbenoekonomskih odnosov v združenem delu.
3 Za nadaljnjo organizirano združevanje m povezovanje
drobnega gospodarstva je treba vzporedno uveljavljati dohodkovne odnose na podlagi vloženega dela in sredstev.

Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutka resolucije o odnosih
svobodne menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja m
odločanja v družbenih dejavnostih
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 12. seji dne 6. decembra
1978 obravnaval osnutek zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave
dela in osnutek resolucije o odnosih
svobodne menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih ter na podlagi drugega odstavka
266. člena in 244. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema osnutek zakona o

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 12. seji dne 6. decembra 1978 obravnaval osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek
zvezne resolucije o odnosih svobodne
menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih, ki ga je
skupščini predložil v soglasje Zvezni
zbor Skupščine SFRJ, in na podlagi 2.
poročevalec

skupnih osnovah svobodne menjave dela
s predlogom za nadaljnjo dodelavo in
dopolnitev osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj upošteva stališča
Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije, predloge dane v poročilih
skupščinskih teles in ostalih gradivih ter
predloge dane v razpravi na seji zbora.
3. Zbor združenega dela priporoča delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnim
organizacijam, občinskim skupščinam,
skupščinam samoupravnih interesnih
skupnosti in drugim družbenim dejavnikom, da o osnutku zakona o osnovah
svobodne menjave dela še naprej razpravljajo in zavzemajo stališča ter o predlogih, pripombah in mnenjih obveščajo

Skupščino SR Slovenije in njen Izvršni
svet.
4. Zbor združenega dela podpira
osnutek resolucije o odnosih svobodne
menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih, ki naj ureja le temeljna vprašanja, na podlagi katerih bodo lahko republike in avtonomni
pokrajini sprejeli zakona s tega področja.
5\ Za oblikovanje stališč, mnenj, predlogov in pripomb, ki naj jih posreduje
Skupščina SR Slovenije Zveznemu zboru
Skupščine SFRJ, se oblikuje v Skupščini
SR Slovenije skupina delegatov.
6. Zbore združenega dela imenuje v
skupino delegatov iz prejšnje točke:
Vido Habjančič, članico odbora za
družbenoekonomske odnose, Roka Pavšiča, člana odbora za družbenopolitični
sistem in Stanko Pospiš, članico odbora
za finance.

odstavka 266. člena in 197. člena poslovnika v zvezi z 242., 244. in 237. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, predloge, pripombe in
mnenja delovnih teles skupščine in zbora, stališča skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na
seji zbora.
4. Zbor občin priporoča delegacijam
temeljnih samoupravnih organizacij in

sklep
1. Osnutek zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela s predlogom za
nadaljnjo dodelavo in dopolnitev osnutka tega zakona se sprejmeta.

5

skupnosti, družbenopolitičnim organizacijam, občinskim skupščinam, skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti
in drugim družbenim dejavnikom, da o
osnutku zakona o osnovah svobodne
menjave de i a še naprej razpravljajo in
zavzemajo stališča ter o predlogih, pripombah in mnenjih obveščajo Skupščino SR Slovenije in njen Izvršni svet.
5. Zbor občin soglaša, da se sprejme
zvezna resolucija o odnosih svobodne

menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih, s katero
naj se opredelijo temeljna vprašanja, na
podlagi katerih bodo lahko republike in
avtonomni pokrajini sprejele svoje zakone.
6. V Skupščini SR Slovenije se imenuje skupina delegatov, sestavljena iz delegatov Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki naj
na podlagi mnenj v republiki oblikuje sta-

lišča, mnenja, predloge in pripombe na
osnutek zvezne resolucije in jih posreduje Zveznemu zboru Skupščine SFRJ.
7. V skupino delegatov iz prejšnje točke tega sklepa Zbor občin imenuje:
- Miro Frolov, članico odbora za finance,
- Staneta Božičnika, člana odbora za
družbenoekonomske odnose in razvoj in
- Vida Štempiharja, člana odbora za
družbenopolitični in komunalni sistem.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave dela
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na 11. seji dne 6. decembra
1978 obravnaval osnutek zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave
dela in na podlagi drugega odstavka 72.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter prvega odstavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
stališča
1. Družbenopolitični zbor podpira
osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ker je predlagatelj v
osnutek zakona, v primerjavi s predlo-

gom za izdajo zakona, vnesel bistvene
elemente samoupravne organiziranosti
subjektov svobodne menjave dela, kakor
tudi družbenoekonomskih odnosov v
svobodni menjavi dela.
2. V predlogu zakona je treba natančneje opredeliti posamezne oblike svobodne menjave dela, zlasti pa neposredne
oblike svobodne menjave dela, ki bodo
temeljnim organizacijam združenega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim
interesnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim ter
društvom in posameznikom omogočile
ustrezno združevanje sredstev za izvajanje dejavnosti, nalog in programov.
3. Načela posameznih oblik svobodne
menjave dela naj bodo opredeljena tako,

da bo mogoče v posebnih zakonih in
samoupravnih sporazumih podrobneje
urediti oblike svobodne menjave dela
glede na specifičnosti subjektov in dejavnosti v okviru posameznih oblik interesnega povezovanja. Pri tem naj zakon
omogoči uveljavljanje tudi nekaterih elementov tržnih zakonitosti.
Oblikovanje cen storitev je bistven element svobodne menjave dela. Na tem
področju naj zakon zagotovi, da bodo
dogovorjeni elementi cen in dohodek v
medsebojni soodvisnosti.
4. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča, mnenja in
predloge, izražene na sejah delovnih teles zbora in na seji Družbenopolitičnega
zbora.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zvezne
resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega
organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na 11. seji 6.12.1978 obravnaval osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih in sprejel naslednji
sklep
1. Družbenopolitični zbor podpira
sprejem zvezne resolucije o odnosih svo-

bodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in
odločanja v družbenih dejavnostih s tem,
da naj ta resolucija ureja le temeljna
vprašanja na obravnavanem področju,
konkretna vprašanja pa uredijo republike
s svojimi predpisi.
2. V Skupščini SR Slovenije naj se
imenuje skupina delegatov, ki naj na
podlagi pripomb, ki so se izoblikovale v
naši republiki ob obravnavi osnutka re-

solucije ter na podlagi razprav na sejah
zborov, oblikuje stališča, mnenja in pripombe Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije. Ta stališča, mnenja, pripombe in predlogi naj se posredujejo
Zveznemu zboru Skupščine SFR Jugoslavije.
3. V skupino delegatov iz 2. točke tega
sklepa imenuje zbor delegate Igorja Uršiča, Staneta Markiča in Jožeta Marolta.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 6. 12.1978
Zagotoviti manjkajoča sredstva za gradnjo rafinerije v Lendavi
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije za gospodarsko
področje 19. okoliš Lendava
je postavila naslednje dele6

strukcija refinerije v Lendavi,
ker ima INA-Nafta Lendava,
dogovore in obveznosti do
inozemskih partnerjev, katerih veljavnost poteče konec
tega leta.

gatsko vprašanje:
Na vprašanje je odgovoril
Kdaj bo Izvršni svet Skup- Drago Petrovič, član Izvršneščine SR Slovenije z zadolže- ga sveta Skupščine SR Slovenimi organi v SR Sloveniji ure- nije in predsednik Republidil, da se zapre finančna kon- škega komiteja za energetiko.

]

Izgradnja rafinerije v Lendavi je predvidena v okviru Dogovora o temeljih plana SR Slovenije od 1976. do 1980. leta.
Končna kapaciteta naj bi po
zadnjem predlogu septembra
letos znašala 2 mio ton predelane nafte letno. Redno obratovanje rafinerije naj bi pričelo
v 1981. letu. V okviru INA-Nafte
v Lendavi je že zgrajen del infrastrukturnih instalacij, prav
poročevalec

tako se gradi priključek na Jugoslovanski naftovod.
Predračunska vrednost investicije se je od 1,7 mlrd din v
letu 1976, dvignila na 3,3 mlrd
din v letu 1978. Ob sprejemu
Družbenega plana SR Slovenije do 1980. leta je investitor
INA-Nafta Lendava predvidel
zaključitev konstrukcije financiranja v okviru SOZD INA Zagreb in Privredne banke Zagreb, katerih je tudi član. Koncem leta 1977 je bila s poljskim
partnerjem podpisana pogodba za inžiniring in dobavo
opreme. Za uvoz tuje opreme
je bil zagotovljen ustrezen kredit. Poljski partner lahko pogodbo prekine olikor jugoslovanski partner v januarju 1979
ne plača predvidenega avansa,
kar je pogoj za uveljavitev
sklenjene pogodbe. Do tega
roka mora biti pokrita tudi finančna konstrukcija, v kateri
še ni pokritih 1,8 mlrd din.
Od podpisa pogodbe š poljskim dobaviteljem koncem
1977. leta do danes INA-Nafta
Lendava še ni zagotovila manjkajočih dinarskih sredstev, ka-

terih zagotovitev je predvidela
v okviru SOZD INA in Privredne banke Zagreb. Maja letos
na sestanku v Lendavi v prisotnosti Privredne banke, Ljubljanske banke-združene banke
in INA Zagreb je bilo utotovljeno, da prihaja v financiranju
do težav, nakar je bilo dogovorjeno, da bosta obe poslovni
banki pregledali možnosti za
zagotovitev manjkajočih sredstev. Doseženo je bilo načelno
soglasje, da naj bi obe banki
zagotovili enak del manjkajočih sredstev.
Na osnovi združevanja sredstev kreditnega potenciala temeljnih bank predlaganega
članicam temeljnih bank v planu banke za leto 1979 je Ljubljanska banka v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Slovenije in zainteresiranimi partnerji iz Slovenije, pripravila samoupravni sporazum o skupnem vlaganju, s katerim bi zagotovila 900 mio din. Preostalih 900 mio din naj bi zagotovila Privredna banka Zagreb.
V dneh 6. in 7. oktobra sta
delegaciji Izvršnih svetov SR
Hrvatske in SR Slovenije v raz-

govorih o medsebojnem sodelovanju ugotovili, da financiranje nove rafinerije v Lendavi ni
zaključeno in v skupnem zapisniku priporočili, da se pospeši in poišče končna rešitev za
zagotovitev manjkajočih sredstev.
Delegatsko vprašanje zastavljeno na prejšnjem zasedanju opozarja, da se poslovni
Banki Privredna banka in
Ljubljanska združena banka
nista dogovorili o zagotovitvi
potrebnih sredstev. Po informacijah Ljubljanske banke
združene banke, Privredna
banka o zagotovitvi svojega
deleža še ni dala definitivnega
odgovora, kar seveda zavira
tudi realizacijo pripravljenega
samoupravnega sporazuma s
strani Ljubljanske banke združene banke. Ljubljanska banka
nas je obvestila, da bo tekom
prvega tedna v decembru imela s Privredno banko sestanek
na katerem bodo glede zagotovitve manjkajočih sredstev
poskusili doseči ustrezen sporazum.
Ocenjujemo, da bodo banke
pospešile iskanje možnosti za

zagotovitev manjkajočih 1,8
mlrd din in pravočasno dosegle ustrezen dogovor. Nadaljnjo realizacijo projekta bo pospešila tudi ustanovitev plansko-poslovne skupnosti za
naftno-plinsko gospodarstvo
in petrokemijo, ki je v pripravi,
in ki v svojem programu razvoja vključuje tudi izgradnjo nove rafinerije v Lendavi. Glede
že prevzetih obveznosti menimo, da jih mora investitor regulirati v skladu z veljavnimi'
predpisi in poslovnimi običaji.
Izvršni svet pričakuje, da bo
finančna konstrukcija nove rafinerije v začetku 1979. leta
uspešno zaključena, predvsem
zaradi angažiranja poslovnih
bank, podpisnikov samoupravnega sporazuma in investitorja INA-Nafte Lendava.
Kljub temu bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pri
Izvršnem svetu SaboraSR Hrvatske apeliral, da v skladu z
doseženim dogovorom, opozori Privredno banko Zagreb
na potrebo za čim hitrejšo razrešitvijo finančne konstrukcije rafinerije v Lendavi.

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

Spori o zakonitosti aktov skupščin občin o začasnih ukrepih družbenega varstva
Sodišče združenega dela SR Slovenije v posredovani informaciji predlaga — na podlagi odločitev občinskih skupščin o
uvedbi začasnih ukrepov - da naj bi se z republiškim zakonom uredil postopek sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na podlagi družbene lastnine. S posebnim zakonom naj bi se uredila zlasti naslednja vprašanja.
_
- predhodni postopek pri ugotavljanju katera dejanja OZD
so taka, da pomenijo bistveno motnjo v samoupravnih odnosih hujše oškodovanje družbenih interesov ali drugače onemogočajo uresničevanje družbene funkcije družbene lastnine;
. . , ...
...
- način ugotavljanja motenj, oškodovanj m kršitev in njih
intenzitete;
- povezava oblik začasnih ukrepov z vzroki nastalih motenj, oškodovanj oziroma kršitev;
- podrobnejša določitev vloge družbenega pravobranilca
samoupravljanja pri dajanju pobud in obveznosti skupščin ob
takih pobudah;
- obrazložitev akta o ukrepih;
S posebnim zakonom pa naj bi se določile tudi se druge
oblike začasnih ukrepov, ki niso določeni v 622. členu zakona
o združenem delu.
V zvezi s predlogom sodišča združenega dela SR Slovenije
da se sprejme poseben zakon, ki naj bi uredil odprta vprašanja na področju varstva samoupravnih pravic in družbene
lastnine, je komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu, na seji dne 10. 11. 1978
sprejela naslednje
poročevalec

mnenje
V zvezi z informacijo sodišča združenega dela SR Slovenije o sporih o zakonitosti aktov skupščin občin o začasnih
ukrepih družbenega varstva razpolagamo z različnimi stališči Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in
Sekretariata za zakonodajo Izvršnega sveta glede postopka, v katerem naj bi skupščina družbenopolitične skupnosti ugotavljala ali so nastopili z zakonom določeni razlogi
za izrek enega izmed začasnih ukrepov. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije naj bi se tak postopek določil z republiškim zakonom, medtem ko po opredelitvi sekretariata za
zakonodajo ni potrebe, da bi poseben republiški zakon urejal splošna vprašanja postopka za izdajanje odločb o intervencijah občinskih skupščin z začasnimi ukrepi, temveč bi
se za take intervencije lahko - vsaj subsidiarno uporabljal
zakon o splošnem upravnem postopku.
Po obeh mnenjih pa bi bilo mogoče z nekaterimi rešitvami
materialnega značaja, ki bi jih opredelil republiški zakon,
dopolniti določbe zakona o združenem delu o začasnih
ukrepih predvsem tam, kjer je za to podlaga v zakonu o
združenem delu, to je zlasti v 10. točki prvega odstavka 619.
in v 9. točki prvega odstavka 620. člena.
Glede na določbo 153. člena ustave SR Slovenije in dosedanje izkušnje daje komisija pobudo za izdajo republiškega
zakona, ki bi urejal vsa odprta vprašanja, ki izhajajo iz
informacije.
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Pravni položaj doma vojaških vojnih invalidov ZZB NOV v Strunjanu
Komisiji Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu je Zveza združenj borcev NOV SR
Slovenije posredovala vpršanje v zvezi s pravnim položajem
Doma vojaških vojnih invalidov ZZB NOV, glede na določbo
379. člena zakona o združenem delu.
Ena nalog Zveze združenj borcev NOV, ki jo določa statut
zveze je zavzemanje za urejanje socialnih, zdravstvenih in
drugih zadev članov zveze in še posebej skrb za zdravljenje,
rekreacijo in oddih vojaških invalidov in borcev NOV. Za
opravljanje teh nalog je bil v okviru ZZB ustanovljen Dom
vojaških vojnih invalidov ZZB NOV Slovenije v Strunjanu s
temeljno nalogo, da sprejema na zdravljenje, oddih in rekreacijo vojaške invalide, udeležence NOV in družinske invalidske
upravičence.
Svoje naloge opravlja dom s sredstvi sklada premoženja
vojaških vojnih invalidov, ki se po statutu ZZB uporabljajo za
dejavnost in potrebe vojaških invalidov. Delavci, zaposleni v
domu so delovna skupnost in imajo pravice, obveznosti in
odgovornosti, ki jih določa za delovne skupnosti za opravljanje del skupnega pomena zakon o združenem delu.
Temeljni akt o delovanju doma je določba o organizaciji in
poslovanju doma, ki jo je sprejel Republiški odbor ZZB NOV
Slovenije v letu 1974. Na podlagi te določbe sta Predsedstvo
Republiškega odbora ZZB in delovna skupnost doma sklenila
samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. S tem samoupravnim sporazumom je
podrobneje urejena notranja organizacija in način upravljanja
doma ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev delovne skupnosti doma. O najvažnejših vprašanjih organizacije
in poslovanja doma odloča svet doma, ki ga sestavljajo delegati Republiškega odbora ZZB in delegati delovne skupnosti
doma.
V zvezi z organizacijo in opravljanjem dejavnosti doma je
bilo postavljeno vprašanje, kako opredeliti pravni položaj
doma v skladu
z določbo 379. člena zakona o združenem
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delu.

V
P"°!» odstavku tega člena je določeno, da smejo družbenopolitične organizacije opravljati gospodarske ali druge
družbene dejavnosti neposredno same le, če to določa zakon.
Po četrtem odstavku istega člena pa imajo delavci, ki opravljajo v organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih organizacijah ali za organe družbenopolitičnih skupnosti dejavnosti za potrebe družbenega standarda (prehrana, počitniški
domovi, otroški zavodi i.pd.), položaj delavcev v delovnih
skupnostih in se brez ustanoviteljeve privolitve ne morejo
organizirati kot organizacije združenega dela.
avntm
-,yLzNOV
y^!.svP^
položajem
doma
vojaških SR
vojnih
invalidov
ZZB
Strunjanu
je Komisija
Skupščine
Slovenije
za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu na seji dne 20
11. 1978 sprejela naslednje

mnenje
V zvezi z vprašanjem, kakšen je pravni položaj Doma
vojaških vojnih invalidov v Strunjanu, glede na določbo
prvega oziroma četrtega odstavka 379. člena zakona o združenem delu, komisija meni, da gre v konkretnem primeru za
dejavnost za potrebe družbenega standarda članov ZZB,
vojaških vojnih invalidov in udeležencev NOV. Z dejavnostjo
doma se namreč zagotavljajo zdravstvene, gostinske, rekreacijske in druge storitve uporabnikom doma. Delavci, ki
opravljajo te dejavnosti imajo položaj delavcev v delovnih
skupnostih, skladno z določbo četrtega odstavka 379. člena
zakona o združenem delu. Pravice, obveznosti in odgovornosti teh delavcev je potrebno opredeliti v skladu z določilom drugega odstavka 408. člena navedenega zakona, po
katerem se določbe zakona o združenem delu o delovnih
skupnostih organizacij združenega dela (zlasti členi 400 do
407), nanašajo tudi na delovne skupnosti v samoupravnih
interesnih skupnostih ter njihovih združenjih in zvezah, v
splošnih združenjih organizacij združenega dela, družbenopolitičnih organizacij, drugih družbenih organizacijah in
društvih, če zakon ne določa drugače.

STALIŠČA
o prilagajanju organizacije in usklajevanju samoupravnih splošnih aktov organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti z zakonom o združenem delu
1. Pomemben element uresničevanja zakona o združenem
delu je njemu prilagojeno organiziranje združenega dela, ki
zahteva nemajhne spremembe v organiziranosti temeljnih in
drugih organizacij združenega dela in skupnosti. Prilagajanje
organizacije in usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z
zakonom o združenem delu teče v večini, zlasti večjih delovnih organizacij intenzivno v prizadevanju, da bodo postopki,
ki jih je potrebno izvesti v zvezi s temi nalogami in ki so se
začeli že v preteklem letu, v glavnem končani do zakonitega
roka.
2. Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu, ki so bile v letu 1977 ustanovljene pri skupščinah občin,
so se tvorno vključile v delo pri usklajevanju samoupravnih
splošm'h aktov organizacij združenega dela, predvsem na
področju dohodkovnih odnosov. Vendar pa je opaziti, da je
zlasti ob pričetku novega mandatnega obdobja njihovo delo
precej zastalo kljub temu, da je Skupščina SR Slovenije v
marcu 1978 sprejela Stališča, priporočila in sklepe o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji in Stališča in
priporočila o samoupravnem sporazumevanju o združevanju
dela delavcev v temeljni organizaciji in s tema aktoma med
drugim zlasti priporočila občinskim komisijam vrsto aktivnosti v zvezi z uresničevanjem zakona o združenem delu.
Po nekaterih podatkih je mogoče oceniti, da je bilo premalo
storjenega za uresničevanje teh stališč in priporočil, kar naj bi 1
se pokazalo v ustrezni vsebini samoupravnih splošnih aktov,
zato je potrebno poživiti delo občinskih komisij. Občinske
komisije naj zlasti vsklajajo prizadevanja organizacij združenega dela, družbenopolitičnih organizacij in drugih dejavnikov v občini in s tem prispevajo k uveljavljanju tistih načel
zakona o združenem delu, ki so temelj novih samoupravnih,
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družbenoekonomskih odnosov ter utiranja poti in možnosti
ustvarjalnega odločanja delavcev.
3. V procesu samoupravnega organiziranja združenega
dela po zakonu o združenem delu se je število temeljnih
organizacij za 30% povečalo, kar kaže na to, da je zakon
predvsem s konkretizacijo pogojev dal novo spodbudo za
njihovo organiziranje. Pelavci se vse bolj zavedajo svojih
pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z organiziranjem
temeljnih organizacij, kadar za to obstajajo z zakonom predpisani pogoji. Ob tem pa je še zaslediti tudi nemalo primerov
odlašanja pri organiziranju temeljnih organizacij, še zlasti v
primerih dislociranih enot, čeprav so pogoji za tako organiziranje v celoti izpolnjeni. Gre za poskuse, da bi glede dejavnosti v enovitih delovnih organizacijah sicer formalno zadostili
določbam zakona, dejanska, vsebinska samoupravna organiziranost pa bi pri tem ostala na starih temeljih.
4. Ocenjujoč procese povezovanja temeljnih organizacij
združenega dela oziroma delovnih organizacij v sestavljene
organizacije združenega dela je možno ugotoviti, da se je
število slednjih v zadnjih štirih letih povečalo skoraj za polovico. Ta podatek kaže na zadovoljive integracijske procese v
gospodarstvu, vendar pa hkrati tudi ugotovimo, da je med
temi sestavljenimi organizacijami nemajhno število takih, ki
še nimajo vseh značilnosti sestavljene organizacije združenega dela, kot jo določa zakon o združenem delu. Gre za
sestavljene organizacije združenega dela, ki obstajajo bolj aH
manj formalno,- saj je že iz njihove dejavnosti in pooblastil v
pravnem prometu razvidno, da v sestavljeno organizacijo
združene delovne organizacije v premajhni meri koordinirajo
delovne procese, usklajujejo plane in združujejo sredstva.
Nekatere med njimi se organizirajo brez ustreznih gospodarporočevalec

skih in poslovnih analiz in programov sodelovanja, l/se sestavljene organizacije združenega dela tudi še niso vpisane v
sodni register ker nimajo zbrane potrebne dokumentacije ali
pa izpolnitev te svoje obveznosti iz drugih razlogov neupravičeno zavlačujejo. Tako lahko povzamemo, da so bile organizirane nekatere sestavljene organizacije združenega dela, čeprav vsi pogoji za to še niso bili izpolnjeni, zlasti je odsotna
zavest o realnih skupnih interesih.
Po oceni registrskih sodišč v SR Sloveniji v zadnjih mesecih
upada število priglasitev sprememb pri registrskem sodišču.
Po zbranih podatkih gre največkrat za posledico večje aktivnosti znotraj organizacij združenega dela. Tako je pričakovati,
da bo veliko število teh organizacij vložilo ustrezne priglasitve
sprememb neposredno po izteku zakonskega roka. Niso pa
izjemni primeri, ko tudi večje delovne organizacije doslej še
niso vzpostavile nobenega stika z registrskim sodiščem. S
predhodnimi razgovori, posveti in pojasnili, ki so se kot način
dela uveljavili pri teh sodiščih, bi se lahko izognili takim
bistvenim pomanjkljivostim, ki jih ni mogoče popraviti brez
ponovitve določenih postopkov. S sodelovanjem odgovornih
delavcev v organizacijah združenega dela in registrskih sodišč se lahko odvrne moralnopolitična in gmotna škoda, ki
utegne zaradi tega nastati, končna odločitev sodišča o vpisu v
sodni register pa postane le še formalen akt.
5. Pred potekom dveletnega roka za prilagoditev samoupravne organiziranosti in uskladitev samoupravnih splošnih
aktov z zakonom zaostaja izvajanje nalog na tem področju. To
delo otežuje tudi zaostanek pri sprejemanju nekaterih potrebnih sistemskih zakonov. Kljub temu se ni mogoče zadovoljiti z
navideznimi, formalnimi prilagoditvami in uskladitvami, sprejetimi neposredno pred 11. decembrom 1978, temveč je potrebno organizacije združenega dela in druge samoupravne
organizacije in skupnosti spodbuditi in jim nuditi pomoč za
čimhitrejšo odpravo pomanjkljivosti. Pri nadaljnjem delu je
potrebno dati poseben poudarek resničnim vsebinskim spremembam v družbenoekonomskih odnosih. Tudi po preteku
roka iz 660. člena zakona o združenem delu, ostaja ustavna in
zakonita pravica in dolžnost nenehnega načrtnega samoupravnega organiziranja na podlagi novih družbenoekonomskih odnosov in preverjanja skladnosti samoupravne organiziranosti z razvojem in spreminjanjem pogojev na celotnem
področju združenega dela. Posebej pa je treba naglasiti tudi
vprašanje odgovornosti organizacij združenega dela in odgovornih oseb v teh organizacijah za neupravičene prekoračitve
zakonskega roka, v primerih takih prekoračitev politično
ukrepati ter nastopiti tudi z ukrepi družbenega varstva, ki jih
določa zakon.

poročevalec

6. Posebno skrb je treba nameniti sprejemanju planskih
dokumentov. Ugotavljamo namreč, da pripravljanje in sprejemanje planov močno kasni, podatki o že sprejetih samoupravnih sporazumih o temeljih planov pa kažejo, da delavcem
pogosto ni zagotovljeno, da bi skladno z določili zakona, s
planiranjem opravljali ekonomsko in družbeno kontrolo nad
celotno družbeno reprodukcijo, da bi odločali o dohodku,
združevanju sredstev ter nadzirali razpolaganje z dohodkom
na vseh stopnjah in v vseh oblikah njegovega združevanja.
Samoupravni sporazumi o osnovah plana pogosto niso
sprejeti po predpisanem postopku, posebno problematično
pa je tudi njihovo neskladje z drugimi samoupravnim splošnimi akti, katerih vsebina sloni na planskih razmerjih.
Tudi na tem področju je nujno potrebno poostriti odgovornost, hkrati pa analizirati pomanjkljivosti in slabosti in njihove
vzroke, ter se s široko družbeno aktivnostjo zavzemati za
dosledno uveljavitev sistema samoupravnega družbenega
planiranja.
7. Zakon o prometu blaga in storitev s tujino in zakonom o
opravljanju gospodarske dejavnosti v tujini določata, da morajo organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa in gospodarske dejavnosti v tujini
na podlagi novih družbenoekonomskih odnosov opraviti ponovno registracijo zunanjetrgovinskega poslovanja, izvršiti
ponoven vpis zunanjetrgovinskega prometa v sodni register
ter ponovno registrirati vse oblike gospodarskih dejavnosti v
tujini. Rok za izvršitev navedenih nalog je 12. 12. 1978. Iz
razpoložljivih podatkov izhaja, da so doslej registrirane organizacije združenega dela za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa po večini sicer vložile zahtevke za ponovno
registracijo, da pa le-ta poteka počasi in z dokajšnjimi zaostanki, ker so vloženi zahtevki večinoma nepopolni in ker se v
postopku preverja tudi vsebina doseženih družbenoekonomskih odnosov. Zato je nujno pospešeno razreševati vprašanja,
ki izhajajo iz ponovne registracije organizacij združenega
dela in v največji možni meri pospešiti ponovno registracijo za
zunanjetrgovinske posle na novih osnovah, saj je to tudi eden
izmed pogojev za oblikovanje večjega obsega zunanjetrgovinske menjave.
8. Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu pri skupščinah občin je potrebno seznaniti z analizami in
stališči s področja prilagajanja organizacije in usklajevanja
samoupravnih splošnih aktov organizacije združenega dela m
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, jih spodbuditi,
da organizirajo pregled stanja v delovnih organizacijah in
pripravo konkretnih analiz za svoje območje ter ji h na ta način
usmeriti k njihovi usklajevalni funkciji pri odpravljanju ovir za
organiziranje združenega dela, kakor ga narekuje zakon.
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PREDLOG
o politiki

RESOLUCIJE

izvajanja družbenega plana SR

Slovenije za obdobje

1976-1980 v letu

1979 (ESA-151)
Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka 342. člena
in 344. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 1.
alinee prvega razdelka 71. člena, 72. člena in 240. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne ..
.. . sprejela
RESOLUCIJO
o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979
Izhajajoč iz:
- skupnih ciljev in nalog ter smernic in okvirov za sprejemanje ukrepov ekonomske politike, dogovorjenih z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1976-1980,
~ doseženih rezultatov v družbenem in materialnem razvoju SR Slovenije v prvih treh letih tega srednjeročnega
obdobja kot tudi iz problemov in tendenc na prehodu v leto
1979,
- ocene osnovnih materialnih in družbenih činiteljev razvoja, podanih v poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letih 1976,
1977 in 1978 ter sklepa Skupščine SR Slovenije ob razpravi o
tem poročilu,
- skupne aktivnosti za nadaljnje uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v smeri krepitve položaja
in vloge združenega dela so se delovni ljudje in občani v SR
Sloveniji s to resolucijo dogovorili o okvirih ukrepov in aktivnosti politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1979.
Vsi nosilci planiranja in odločanja pa bodo v tej smeri
sprejemali lastne ukrepe za čim bolj dosledno izvajanje nalog,
dogovorjenih z družbenim planom SR Slovenije in dogovorom o njegovih temeljih, s plani drugih družbenopolitičnih
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacij združenega dela.
1. Ključne naloge pri uresničevanju
družbenega plana SR Slovenije v letu 1979
ANALIZE* IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA IN POROČILA
PODPISNIKOV DOGOVORA O TEMELJIH PLANA SO POKAZALI, JAVNA RAZPRAVA PA JE POTRDILA, DA PRI URESNIČEVANJU NALOG DRUŽBENEGA PLANA ZAOSTAJAMO ZLASTI PRI KONKRETNEM UVELJAVLJANJU SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV IN PRI KREPITVI KVALITETNIH DEJAVNIKOV RAZVOJA, ZLASTI PRI POVEČEVANJU PRODUKTIVNOSTI DELA IN IZBOLJŠEVANJU UČINKOVITOSTI GOSPODARJENJA S SREDSTVI PRI VKLJUČEVANJU V MEDNARODNO MENJAVO, PRI SPREMINJANJU
STRUKTURE V MATERIALNI PROIZVODNJI IN DRUŽBENIH
DEJAVNOSTIH, DOSEGANJU SKLADNEJŠIH RAZMERJIH V
RAZPOREJANJU DOHODKA TER PRI OBLIKOVANJU SKLADNEJŠIH BLAGOVNIH IN DENARNIH TOKOV V DRUŽBENI
REPRODUKCIJI, KAR VSE JE TEMELJ USPEŠNEJŠEGA
IZVAJANJA POLITIKE EKONOMSKE STABILIZACIJE.
ZATO BO TEŽIŠČE AKTIVNOSTI V LETU 1979 USMERJENO
NA:
- NADALJNJE UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV NA VSEH PODROČJIH
DRUŽBENE REPRODUKCIJE IN
- VZDRŽEVANJE DINAMIČNE GOSPODARSKE RASTI OB
Spremembe osnutka, ki so nastale na osnovi pripomb iz javne razprave so v
predlogu pisane z velikimi črkami.
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UVELJAVLJANJU KRITERIJEV EKONOMSKE STABILIZACIJE
NA VSEH PODROČJIH:
1.1. PREOBRAZBO SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV BO MOČ DOSEČI LE TAKO, DA BODO
DELAVCI IN DELOVNI LJUDJE SAMI VPLIVALI NA OPREDELJEVANJE VSEH PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
TER NA USTVARJANJE IN DELITEV CELOTNEGA PRIHODKA
IN DOHODKA stemskih zakonov (zakon o sistemu razširjene
reprodukcije in zakon o TEMELJIH SISTEMA IN DRUŽBENI
KONTROLI CEN na ravni federacije ter zakon o sistemu družbenega planiranja, zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela v republiki) in izvedbenih predpisov v okviru celotne SFR Jugoslavije in SR Slovenije, KI BODO v letu 1979
zaokrožili ekonomski sistem v skladu z ustavo in zakonom o
združenem delu. Hkrati bo potrebno povečati aktivnost pri
izvajanju že sprejetih sistemskih rešitev in pri izenačevanju
pogojev gospodarjenja, kar je predpogoj za to, da bo doho-.
dek dejansko pod neposredno kontrolo združenega dela in ga
bodo delavci s samoupravnim združevanjem dela in sredstev
lahko usmerjali v razne tokove družbene reprodukcije v
skladu s svojimi potrebami in širšimi družbenimi interesi.
Pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov bo v letu 1979 zlasti potrebno:
- odpravljati ovire in spodbujati kroženje in združevanje
sredstev za razširjeno reprodukcijo na samoupravnih temeljih
ter preprečevati in zatirati pojave NEGATIVNIH POSLEDIC
MONOPOLIZMA, teritorialnega zapiranja TRŽIŠČA in nelojalne konkurence,
- pri uveljavljanju samoupravnega sistema razširjene reprodukcije ter ob preobrazbi kreditnega in bančnega sistema
zagotoviti hitrejše preraščanje do sedaj prevladujočih kreditnih odnosov v dohodkovne odnose na podlagi združevanja
dela in sredstev,
- pospešeno oblikovati interne banke in posebno finančne
službe kot strokovno delovno podlago internih bank ter uveljavljati nove družbenoekonomske odnose v njih, pa tudi v
temeljnih in združenih bankah,
- oblikovati trajno POSLOVNO sodelovanje znotraj proizvodnih dejavnosti, ki so medsebojno poslovno, tehnično in
dohodkovno povezane ter med proizvodnimi in trgovinskimi
ter drugimi storitvenimi temeljnimi organizacijami na načelih
skupnega prihodka in dohodka ter samoupravnega planiranja,
- pospeševati različne oblike medsebojnega povezovanja
in sodelovanja kmetov ter združevanje njihovega dela, zemlje,
delovnih in drugih sredstev v družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo,
- razviti in krepiti svobodno menjavo dela med delavci v
organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in drugimi porabniki in delavci v organizacijah združenega dela
družbenih dejavnosti (izvajalci),
- reformirati in objektivizirati sistem solidarnosti na področju družbenih dejavnosti po načelu, da nosijo težišče
odgovornosti za delovanje in razvoj teh dejavnosti delavci in
občani posamezne občine,
- POVEČATI UČINKOVITOST DOGOVARJANJA IN SPORAZUMEVANJA NA VSEH RAVNEH TER ZLASTI izpopolnjevati
in uresničevati sistem samoupravnega družbenega planiranja, tako da bodo delavci v združenem delu uveljavili svojo
odločilno vlogo in odgovornost pri celovitem opredeljevanju
vseh svojih interesov in potreb.
- odločneje uveljavljati SPODBUDNE SISTEME delitve
osebnih dohodkov v skladu z rezultati dela (tekočega in
minulega) in preprečevati težnje po uravnilovki,
poročevalec

- zaostriti odgovornost za dosledno uresničevanje samoupravno sprejetih nalog, ciljev in obveznosti, za katere so se
delavci samoupravno sporazumeli in dogovorili v planih, samoupravnih sporazumih in dogovorih,
„„„„„..».im
- NADALJEVATI Z UVELJAVLJANJEM SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV V STANOVANJSKEM
GOSPODARSTVU IN KREPITI SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANOST ZA REALIZACIJO SPREJETE POLITIKE NA TEM PODROČJU;
- izpopolnjevati in dograjevati družbeni sistem informiranja tako, da bo služil potrebam delavcev samoupravljalcev pri
odločanju in družbenem planiranju,
- nadalje uveljavljati KONCEPT splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite kot osnovno sestavino socialističnega samoupravnega razvoja.
1.2. Intenzivno uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov in izvajanje politike ekonomske stabilizacije zahteva:
- nadaljevanje dinamične in stabilnejše gospodarske rasti
na kvalitetnih osnovah ter odločnejšo uveljavitev sprejetih
strukturnih sprememb v razvoju gospodarskih in družbenih
dejavnosti na osnovi dogovorjenih razvojnih kriterijev, zlasti
plačilnobilančnega in kriterija učinkovitosti GOSPODARJENJA,
- napredek pri uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja
in na tej osnovi zagotovitev večje produktivnosti dela in s tem
povečanje dohodka,
- večjo, učinkovitejšo in regionalno usklajeno usmerjenost
na mednarodno tržišče, zlasti povečanje izvoza blaga in storitev kot pogoja za nadaljnji intenzivni gospodarski razvoj in za
doseganje potrebne zunanje likvidnosti; s povečanjem izvoza
je treba zagotoviti možnosti za tak uvoz, ki bo po obsegu in
strukturi omogočil neovirano gospodarsko rast in stabilnejšo
preskrbo na tržišču,
- POSPEŠITEV RASTI PROIZVODNJE HRANE V SKLADU S
PLANIRANIM OBSEGOM NA PODLAGI IZBOLJŠANJA EKONOMSKIH POGOJEV IN POVEČANJA PRODUKTIVNOSTI V
KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU,
- zmanjševanje uvozne odvisnosti z racionalnim nadomeščanjem uvoza surovin, reprpdukcijskega materiala in
opreme,
- na osnovi povečane produktivnosti dela in uspešnejšega
gospodarjenja z družbenimi sredstvi, zagotavljanje skladnejših razmerij v razporejanju dohodka in povečanje deleža
sredstev za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela;
osebne dohodke pa bolj vezati na doseženo raven in dinamiko dohodka,
- povečanje učinkovitosti vlaganj z usklajenim in celovitim
odločanjem delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela o investicijah ter s postopnim zmanjševanjem odvisnosti
od kreditov na podlagi združevanja sredstev za investicije,
- pri zagotavljanju sredstev za razvoj gospodarskih in
družbenih dejavnosti in pri odločanju o novih investicijah
upoštevati kriterije, ki zagotavljajo smotrno uporabo prostora
ter zavarovanje in urejanje človekovega okolja,
- doslednejše uveljavljanje načel enotnega jugoslovanskega trga kot enega od pogojev za racionalno delitev dela, za
skladnejši razvoj proizvajalnih sil in za večje uveljavljanje
kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja,
- z ukrepi tekoče ekonomske politike, ki bodo bolj usmerjeni v stabilizacijo gospodarstva kot celote in v urejanje razmerij na tržišču ter z izvajanjem politike ekonomske stabilizacije na vseh področjih zagotoviti, da se bodo cene gibale v
okvirih dogovorjene politike; ob tem pa z uveljavljanjem EKONOMSKIH KRITERIJEV IN SELEKTIVNE POLITIKE PRI OBLIKOVANJU cen spodbujati prestrukturiranje gospodarstva in
boljše gospodarjenje,
- nadaljevati z izvajanjem dogovorjenih usmeritev za skladnejši regionalni razvoj in hitrejši razvoj manj razvitih in manj
razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.
2. MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA V LETU 1979
ANALIZE DOSEDANJEGA IZVAJANJA DRUŽBENEGA
PLANA TER MEDSEBOJNIH ODVISNOSTI OSNOVNIH DEJAVNIKOV RAZVOJA KAŽEJO, DA BO OB NADALJNJI POSPEŠENI PREOBRAZBI DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV TER VEČJEM UVELJAVLJANJU KRITERIJEV EKONOMSKE STABILIZACIJE NA VSEH PODROČJIH MOČ DOSEČI:
poročevalec

- VEČJO USKLAJENOST ODNOSOV V MATERIALNI PROIZVODNJI V SKLADU Z USMERITVAMI DRUŽBENEGA
PLANA,
- RAST REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA CELOTNEGA GOSPODARSTVA ZA OKOLI 5%. OSNOVNI NOSILEC
GOSPODARSKE RASTI BO INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA,
KI SE BO POVEČALA V GLOBALU ZA OKOLI 6%1, KMETIJSKA PROIZVODNJA PA SE BO POVEČALA ZA OKOLI 5%.
TAKŠNA GOSPODARSKA RAST BO TEMELJILA NA POVEČANEM IZVOZU BLAGA IN STORITEV, NA VLAGANJIH V
OSNOVNA SREDSTVA GOSPODARSTVA NA OSNOVI DOGOVORJENIH KRITERIJEV, NA SKLADNEJŠIH RAZMERJIH V
DOMAČI PORABI TER NA POVEČANJU PRODUKTIVNOSTI
DELA V ZDRUŽENEM DELU ZA OKOLI 2,5%, TAKO DA BO
DOSEŽENA OKOLI 50% UDELEŽBA PRODUKTIVNOSTI DELA
V PRIRASTU DRUŽBENEGA PROIZVODA:
- RACIONALNEJŠE ZAPOSLOVANJE NA VSEH PODROČJIH ZDRUŽENEGA DELA, ZLASTI PRI ADMINISTRATIVNIH IN
REŽIJSKIH DELOVNIH OPRAVILIH TAKO, DA BO OB ZAGOTAVLJANJU MINIMALNIH ŽIVLJENJSKIH IN KULTURNIH POGOJEV PRI ODPIRANJU VSAKEGA NOVEGA DELOVNEGA
MESTA DOSEŽENA NAJVEČ 2,5% RAST ZAPOSLENOSTI. OB
TEH POGOJIH BI SE NA IZPRAZNJENIH IN NOVIH DELOVNIH
MESTIH ZAPOSLILO OKOLI 35.000 NOVIH DELAVCEV. Zaposlovanje bo intenzivnejše na manj razvitih in manj razvitih
obmejnih območjih in bistveno počasnejše na območjih, kjer
ni razpoložljivih delovnih virov. Z odpiranjem novih delovnih
mest, boljšim izkoriščanjem razpoložljivih zmogljivosti in z
uvajanjem izmen se bo zaposlenost na manj razvitih in manj
razvitih obmejnih območjih povečala za 5-6%.
- PREDVIDENA RAST DRUŽBENEGA PROIZVODA, ZLASTI
PA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE JE ZASNOVANA NA RASTI
IZVOZA BLAGA ZA OKOLI 8% IN RASTI UVOZA BLAGA ZA
OKOLI 4,5%, V TEM REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA ZA
5%. S TEM BO DOSEŽENO2 OKOLI 65% POKRITJE UVOZA
BLAGA Z IZVOZOM BLAGA .
- RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA ZA OKOLI
5%, OZIROMA INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA GOSPODARSTVA ZA OKOLI 5,5%,
- RAST SREDSTEV ZA OSEBNO, SKUPNO IN SPLOSNO
PORABO V GLOBALU NEKOLIKO IZPOD RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA; V OKVIRU SREDSTEV ZA SKUPNO PORABO PA BODO HITREJE RASLA SREDSTVA ZA TISTE DEJAVNOSTI, KI SO V DRUŽBENEM PLANU OPREDELJENE
KOT PRIORITETNE; TAKO BO ŽIVLJENJSKI STANDARD PORASEL ZA OKOLI 4,3%, V TEM OKVIRU SE BO DRUŽBENI
STANDARD POVEČAL ZA OKOLI 5%, OSEBNA POTROŠNJA
PA ZA OKOLI 4%; REALNI OSEBNI DOHODKI ZAPOSLENIH
SE BODO V LETU 1979 POVEČALI NAJVEČ ZA 1-2%,
- takšna gibanja v proizvodnji in na tržišču, da bo ob
selektivnem in postopnem odpravljanju najbolj izrazitih neso-3
razmerij rast cen in življenjskih stroškov v celem letu 1979
nižja od rasti, dosežene v letu 1978.
1
ANALIZE DOSEDANJEGA RAZVOJA IN OCENJENE TENDENCE V PRIHODNJEM LETU KAŽEJO, DA JE ZLASTI Z VIDIKA RAZPOLOŽLJIVIH ZMOGLJIVOSTI KI SE BODO S TEKOČIMI REKONSTRUKCIJAMI IN MODERNIZACIJAMI SE
POVEČALE, MOČ DOSEČI TUDI VIŠJO STOPNJO GOSPODARSKE RASTI, ZLASTI RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE.

* V OSNUTKU PROJEKCIJE PLAČILNE BILANCE JUGOSLAVIJE JE ZA PLAČILNO BILANČNI POLOŽAJ SR SLOVENIJE ZA LETO 1979 PREDVIDENO, DA SE
BO V SR SLOVENIJI OB 8,5% REALNEM POVEČANJU IZVOZA BLACi^ UVOZ
BLAGA REALNO POVEČAL LE ZA 1,5%, OZ. UVOZ SUROVIN IN
rSi!"
SKEGA MATERIALA LE ZA 2,5%. PROJEKCIJE PLAČILNO BILANČNIH POLOŽAJEV REPUBLIK IN AP V ENOTNI PROJEKCIJI PLAČILNE BILANCE JUGOSLAVIJE ŠE NISO DOKONČNO VSKLAJENE IN
JENE V POSTOPKU SPORAZUMEVANJA V SKUPŠČINI SFRJ. V LETU 1978 JE
BILO DOSEŽENO V SR SLOVENIJI 62%. POKRITJE UVOZA BLAGA Z IZVOZOM
BLAGA KOLIKOR V POSTOPKU VSKLAJEVANJA NE BI SPREJELI NAČELA, DA
SCVnSTE REPUBLIKE IN AP, KI POVEČUJEJO IZVOZ BLAC^ IN STORITEV NAD
POPREČJEM UPRAVIČENE TUDI DO UVOZA NAD POPREČJEM, BI TO LAHKO
VPLIVALO NA NADALJNJE ZMANJŠEVANJE GOSPODARSKE RASTI IN ZLAST^
RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, SAJ TAKO
RESTRIKTIVEN UVOZ
BLAGA, OB SEDANJIH ZMANJŠANIH ZALOGAH R E ^°H ™ F P R F SKRBE
RIALA IZ UVOZA, NE BI OMOGOČAL NEMOTENE IN ZADOSTNE PRESKRBE
PROIZVODNJE.
3
Poool za to, da bo rast cen od decembra 1978 do decembra 1979 nižja kot v
letu ?978, je Izvajanje s to resolucl|o dogovorlenlhusmerltevnavsehpodročilh
ki so ključnega pomena za stabilizacijo, zlasti pa hitrejša rast celotne družbene
oroduktivnosti In realnega dohodka, povečanje učinkovitosti gospodarjenja,
skladnejša razmerja pri razporejanju dohodka in pri oblikovanju blagovnih
denarnih tokov v reprodukciji.
11

3. Temeljne naloge na področju ustvarjanja
celotnega prihodka IN DOHODKA na kvalitetnih
osnovah
Aktivnost organizacij združenega dela in ukrepi ekonomske
politike bodo v letu 1979 usmerjeni predvsem k nadaljevanju
dinamične proizvodnje na kvalitetnejših osnovah, to je k doseganju večje produktivnosti dela, boljše izrabe proizvodnih
zmogljivosti, večje učinkovitosti vloženih sredstev OB UPOŠTEVANJU CELOVITEJŠEGA IN TRAJNEJŠEGA REŠEVANJA
PROBLEMOV OKOLJA.
To zahteva:
- hitrejše prilagajanje proizvodnje zahtevam zunanjega in
notranjega tržišča in uvajanje novih proizvodov, ki so privlačni tako za tuje kot za domače tržišče, ter poslovno bolj
organiziran nastop organizacij združenega dela na domačem
in zlasti na tujih tržiščih,
- SODOBNEJŠO ORGANIZACIJO DELA IN doslednejšo
uporabo meril, ki spodbujajo produktivno izkoriščanje delovnega časa ter boljše izkoriščanje predmetov in sredstev za
delo zato, da se bodo bolj RACIONALNO izkoriščala materialna in finančna sredstva, izboljšala notranja organiziranost
in poslovanje ter odnos do dela,
- uveljavljanje dogovorjenih načel in smotrov kadrovske
politike, izvajanje sprejetih nalog in obveznosti ter ustvarjanje
pogojev za izboljšanje kadrovske sestave zaposlenih, predvsem s povečanjem deleža srednjih strokovnih kadrov,
- srednjeročno in dolgoročno načrtovanje kadrovskih potreb z vidika predvidenega razvoja proizvodnje in tehnologije
v temeljnih organizacijah združenega dela in s tem usklajeno
načrtovanje usmerjenega izobraževanja.
—uporabo modernih tehnoloških postopkov, večjo uporabo
znanja in hiter prenos raziskovalnih dosežkov v tekočo proizvodnjo,
- temeljito analizo vseh problemov tehnologije, organizacije proizvodnje in oskrbe z materialom v SLEHERNI organizaciji združenega dela oziroma panogi, določitev programa
uporabnih IN RAZVOJNIH RAZISKAV za odpravo teh problemov ter ustrezno združevanje sredstev ZA URESNIČITEV
SKUPNIH RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROGRAMOV NA
RAVNI TEHNOLOŠKO OZIROMA DOHODKOVNO POVEZANIH
GRUPACIJ V ZDRUŽENEM DELU,
- izdelavo meril za objektivno vrednotenje RAZLIČNIH DELOVNIH OPRAVIL in delovnih učinkov ter uveljavitev mehanizmov, ki bodo PREPREČEVALI pridobivanja dohodka brez
dela na osnovi monopolov in privilegijev,
- spodbujanje in razvijanje novatorstva in iznajditeljstvater
večje MATERIALNO IN MORALNO SPODBUJEVANJE delavcev za iskanje tehničnih izboljšav, ki se kažejo v zniževanju
stroškov, prihranku materiala, krajšanju potrebnega delovnega časa, boljši organiziranosti proizvodnega procesa, pa
tudi v preprečevanju škodljivih učinkov na okolje in s tem
povezanih posledic in stroškov,
- pospešeni razvoj preventivne zdravstvene dejavnosti in
medicine dela, varstva pri delu ter ukrepe za umanjšanje
izostankov z dela zaradi začasne ali trajne izgube delovne
sposobnosti,
- INTENZIVNEJŠE IZVAJANJE PROGRAMOV VARČEVANJA V VSEH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA V GOSPODARSTVU IN V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH;
- varčevanje s surovinami, reprodukcijskim materialom in
energijo tako, da zmanjšamo delež energije za enoto proizvodnje. V tem smislu bodo v organizacijah združenega dela
poslovodni in samoupravni organi delovali v skladu Z DRUŽBENIM DOGOVOROM IN s Programom ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretovarjanja, transporta in porabe energije in popularizirali ta program med delovnimi ljudmi in
občani tako, da se bodo po njem ravnali,
- ODGOVORNEJŠE IN NA MATERIALNE SANKCIJE VEZANO IZPOLNJEVANJE POGODBENIH IN SPORAZUMNO
DOGOVORJENIH OBVEZNOSTI, KI SE NANAŠAJO ZLASTI NA
KOOPERANTSKE IN DRUGE OBVEZNOSTI V ZVEZI Z DOBAVAMI IN SPREJEMOM SUROVIN, REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA IN MONTAŽNIH DEL.
- povečanje proizvodnje, ki racionalno nadomešča uvoz,
ter povečanje obsega in izboljšanje organizacije zbiranja odpadnega materiala, kar je treba ekonomsko in tudi moralno
spodbujati. Z organiziranim pristopom bomo v letu 1979
zmanjšali uvoz na tem področju za najmanj 5%,
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- ob spremembah instrumentov gospodarskega sistema
na vseh področjih zagotavljanje primerljive informacijske
osnove, ki bodo omogočale smotrne odločitve samoupravljalcev pri razporejanju dohodka in čistega dohodka v skladu z
ustvarjalnimi rezultati,
- USTREZNEJŠE VREDNOTENJE PROIZVODNIH IN KREATIVNIH OPRAVIL, DA BI ZMANJŠALI ODLIV TEHNIČNIH KADROV IZ PROIZVODNJE V ADMINISTRATIVNE IN REŽIJSKE
SLUŽBE,
- odgovornejši odnos do zaposlovanja novih delavcev zlasti pri administrativnih.in režijskih nalogah in opravilih. KAR
JE TREBA UPOŠTEVATI TUDI PRI IZDAJANJU NOVIH PREDPISOV IN UKREPOV,
- dosledno in odgovorno izvajanje določil družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev,
- BOLJŠI IN ODGOVORNEJŠI ODNOS DO DELA IN
BOLJŠE IZKORIŠČANJE DELOVNEGA ČASA, VKLJUČNO S
PRIPRAVO LETNEGA PROGRAMA IZRABE DELOVNEGA
ČASA IN S SMOTRNIM ORGANIZIRANJEM VSEH AKTIVNOSTI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA;
- PRILAGODITEV DELOVNEGA ČASA V VSEH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH, TER V ORGANIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH, KI IMAJO NEPOSREDEN STIK Z OBČANI TAKO, DA BODO DELAVCI IN OBČANI TE OPRAVKE UREJALI IZVEN SVOJEGA DELOVNEGA
ČASA.
4. Na področju razporejanja dohodka in čistega
dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne
dohodke, skupno in splošno porabo
4.1. Osnovna razmerja v razporejanju dohodka v prvih treh
letih tega srednjeročnega obdobja niso v skladu z dogovorjenimi usmeritvami, po katerih bi morale vse oblike porabe,
razen investicij v osnovna sredstva, rasti počasneje od dohodka. Zato morajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela zagotoviti v letu 1979, da bodo sredstva za razširitev
materialne osnove temeljne organizacije združenega dela
rastla hitreje od dohodka. S SPREJETJEM DRUŽBENEGA
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA UREJANJE MEDSEBOJNIH PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRI OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN ZA PRISVAJANJE OSEBNIH DOHODKOV BO
OPREDELJENA ENOTNA UPORABA SPREJETIH DRUŽBENIH
NAČEL. DOGOVORJENI KRITERIJI BODO PRISPEVALI K
UVELJAVLJANJU NAČELA DELITVE PO DELU V OKVIRU DOHODKOVNIH ODNOSOV IN- V SKLADU Z DOLOČBAMI ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU IN BODO V POMOČ DELAVCEM
PRI UREJANJU ODNOSOV V SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH. V OKVIRU DELEGATSKEGA ODLOČANJA PA SE BODO
ZAVZELI ZA TO, DA BODO SREDSTVA za zadovoljevanje
osebnih, skupnih in splošnih potreb rasla nekoliko počasneje
od dohodka. Pri odločanju meril v samoupravnih sporazumih
o razporejanju dohodka kakor tudi pri vrednotenju programov družbenih dejavnosti in sklepanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov teh dejavnosti bodo delavci v združenem delu upoštevali celovitost interesov in potreb razvoja
organizacij združenega dela in dohodkovno povezanih organizacij združenega dela materialne proizvodnje in družbenih
dejavnosti.
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in družbeni pravobranilci samoupravljanja bodo posebej obravnavali in sprejemali ukrepe zoper tiste organizacije združenega dela, ki pri
razporejanju dohodka ne bodo upoštevale navedenih smernic.
SDK BO PRIPRAVILA OB POLLETNIH IN DEVETMESEČNIH
OBRAČUNIH POROČILO O TEMELJNIH ORGANIZACIJAH KI
NE IZVAJAJO DOLOČIL SPREJETIH SPORAZUMOV O RAZPOREJANJU DOHODKA IN DELITVI OSEBNIH DOHODKOV
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI PA BODO PROUČILE
VZROKE IN ZOPER JAKE ORGANIZACIJE SPREJELE ZAČASNE UKREPE DRUŽBENEGA VARSTVA V SKLADU S 622
ČLENOM ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU.
4.2. NA PODROČJU OSEBNE PORABE BODO delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in drugih organizacijah predvsem zagotovili, da bodo
v letu 1979 sredstva za osebno porabo (osebni dohodki in
poročevalec

skupna poraba v temeljni organizaciji) naraščala počasneje
od rasti doseženega dohodka.
, ,
V tem smislu bodo v svojih plsnskih dokumentih Z3 leto
1979 določili razmerja med doseženim dohodkom in obsegom sredstev za osebne dohodke ter dinamiko rasti sredstev
za osebne dohodke opredelili v povezavi z dinarsko doseženega dohodka. TUDI OB PERIODIČNIH OBRAČUNIH MED
LETOM BODO UPOŠTEVALI TAKO DOGOVORJENA RAZ upoštevanjem tako opredeljenih razmerij med letom in po
zaključnem računu bodo v razporejanju dohodka zagotovljeni
odnosi, za katere so se delavci odločili v sprejetih sporazumih
o temeljih planov in v samih planih.
_
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela bodo na
podlagi informacij in analiz, ki so jih dolžne pripraviti strokovne službe, poslovodni organi, organi samoupravljanja
TER NA PODLAGI STALIŠČ sindikatov spremljali izvajanje in
učinkovanje v pravilnikih sprejetih meril za ugotavljanje delovnega prispevka in na osnovi izkušenj iz leta 1978 ta merila
tudi dograjevali.
,
DOGRAJEVALI bodo kriterije in mehanizme za objektivno
vrednotenje različnih delovnih učinkov ter mehanizme, ki
bodo ZAGOTAVLJALI prisvajanje dohodka PO DELU ter monopolno privilegirane zaslužke. Posebno pozornost bodo posvetili tudi dograjevanju meril za ugotavljanje delovnega prispevka in odgovornosti za poslovodne, strokovne in vodilne
delavce.
. . ,
Republiški sekretariat za delo bo pripravil osnutek zakona o
zajamčenem osebnem dohodku, s katerim bodo urejene pravice delavcev v primeru izgub ali motenj v gospodarjenju.
4.3. Udeleženci svobodne menjave dela bodo v letu 1979
prilagodili svojo samoupravno organiziranost in delovanje
načelom republiškega zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, ki bo sprejet v začetku leta 1979, ter posebnih
zakonov za posamezna področja, ki bodo sprejeti na teh
osnovah. V prvi vrsti bo zagotovljena uveljavitev uporabnikov
in izvajalcev v skupnih organih, polna vsebinska uveljavitev
posebnih izobraževalnih skupnosti ter področnih in občinskih
raziskovalnih skupnosti in ustanovitev področnih skupnosti v
kulturi.
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Pri sprejemanju in izvajanju programov za leto 1979 bodo
udeleženci v svobodni menjavi dela upoštevali, da programi
družbenih dejavnosti in sredstva za njihovo uresničitev v
globalu ne morejo presegati dohodkovne sposobnosti uporabnikov. ZA UGOTAVLJANJE DOHODKOVNE SPOSOBNOSTI UPORABNIKOV PA BO UPORABLJENO NASLEDNJE MERILO: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB,
KI SE ZDRUŽUJEJO IZ DOHODKA TOZD NA OSNOVI DOHODKA ALI OSEBNEGA DOHODKA, NAJ RASTEJO POČASNEJE OD RASTI DOHODKA. PRI TEM BODO V VEČJI MERI
UPOŠTEVANE TUDI CELOTNE DOHODKOVNE MOŽNOSTI
OBČANOV V POSAMEZNI OBČINI.
V usklajevalnih postopkih pri ugotavljanju dohodkovnih
možnosti za uresničevanje programov družbenih dejavnosti
morajo sodelovati s skupščinami samoupravnih interesnih
skupnosti tudi zbori združenega dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
SKUPŠČINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
BODO NA PODLAGI POLLETNIH IN DEVETMESEČNIH OBRAČUNOV ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA POROČALE
UPORABNIKOM O URESNIČEVANJU PROGRAMOV IN TEH
MERIL. PO POTREBI BODO PREDLAGALE USTREZNE
SPREMEMBE PROGRAMOV IN IZVEDBENIH SKLEPOV ZA
ZDRUŽEVANJE SREDSTEV.
4.3.1. Solidarnost delovnih ljudi in občanov pri zadovoljevanju skupnih potreb po storitvah družbenih dejavnosti in
socialni varnosti bo praviloma zagotovljena z združevanjem
sredstev na ravni občinskih samoupravnih interesnih skupnosti; v posameznih primerih, kjer je to utemeljeno glede na
medobčinsko povezanost združenega dela, obseg potreb,
značaj dejavnosti in dohodkovne možnosti prebivalstva občine, pa se bodo združevala sredstva tudi na medobčinski
ravni.
Na območju celotne republike bo z združevanjem in solidarnostnim prelivanjem sredstev pod enotnimi merili zagotovljen le tisti obseg pokrivanja skupnih potreb, ki je zajamčen z zakoni ali na osnovi zakona sprejetimi samoupravnimi
sporazumi. Po dogovorih, sprejetih v samoupravnih interesnih skupnostih, se bodo v celotni SRS solidarnostno združevala sredstva za naslednje zajamčene storitve oz. pravice:

4.3.1.1. Na področju osnovnega izobraževanja
a) Z zakonom o osnovni šoli in na njegovi podlagi izdanimi
izvršilnimi predpisi, ki veljajo na dan 31. decembra 1978,
predpisano osnovno izobraževanje otrokjn odraslih v obsegu
predpisanega predmetnika in učnega načrta ter normativov o
organizaciji vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni šoli ter
prevozi učencev v šolo po predpisanih pogojih.
b) S samoupravnim sporazumom dogovorjeno šolanje v
celodnevni osnovni šoli za največ 10% vseh učencev v posamezni občini.
Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejele občinske
izobraževalne skupnosti v tistih občinah, kjer s sredstvi po
prispevni stopnji 2,97% od brutto OD ne pokrivajo svojega
zajamčenega programa in družbeni proizvod na prebivalca v
občini ne dosega 80% družbenega proizvoda na prebivalca v
SRS v letu 1976. Dopolnilna sredstva predstavljajo razliko
med potrebnimi sredstvi za zajamčeni program v občini ter
sredstvi, ki se zberejo v tej občini po prispevni stopnji 2,97%
od brutto OD, pri čemer prejmejo:
- v občinah, ki so z zakonom opredeljene kot manj razvite,
in v občini Idrija - vso razliko;
- v občinah, ki imajo z zakonom opredeljene manj razvite
krajevne skupnosti, 90% razlike;
- v drugih.občinah, ki izpolnjujejo pogoje za solidarnost- |
75% razlike.
Sredstva za solidarnost bodo združevali delavci v občinah,
ki po stopnji 2,97% od brutto OD zberejo več sredstev, kot jih
potrebujejo za zajamčeni program v svoji občini, in sicer tako,
da namenijo za solidarnost celotno razliko med sredstvi,
zbranimi po stopnji 2,97%, in sredstvi, ki jih potrebujejo za
zajamčeni program v svoji občini.
4.3.1.2. Na področju zdravstvenega varstva
- preprečevanje, odkrivanje, zatiranje in zdravljanje nalezljivih bolezni;
- popolno zdravstveno varstvo novorojenčkov, dojenčkov
in predšolskih otrok do 6. leta starosti;
- popolno zdravstveno varstvo mladine do dopolnjenega
15 leta starosti, zdravstveno varstvo začasno nezaposlene
mladine do 18. leta starosti, šolske mladine v srednjem in
usmerjenem izobraževanju ter rednih študentov;
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi z nosečnostjo, porodom, materinstvom in kontracepcijo;
- zdravstvena aktivnost za zgodnje odkrivanje in zdravljanje rakastih obolenj, sladkorne bolezni, mišičnih in živčnomišičnih obolenj;
- nega in zdravljenje duševnih bolnikov;
- zdravljenje in nega na domu s patronažno-babiškim varstvom;
- popolno zdravstveno varstvo borcev NOV;
- aktivnost za organizirano zdravstveno vzgojo prebivalstva;
.
- pravica do zdravil in do povrnitve potnih stroškov.
Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejemale preko
Zdravstvne skupnosti Slovenije tiste občinske zdravstvene
skupnosti, ki po enotni prispevni stopnji 3,27% od bruto
osebnih dohodkov ne morejo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za dejansko opravljene storitve iz enotnega programa
zdravstvenega varstva, pod dodatnim pogojem, da združujejo
najmanj 9,50% od BOD za zdravstveno varstvo v obsegu in
kvaliteti, ki se ugotavlja po enotnih merilih in kriterijih, dogovorjenih v Zdravstveni skupnosti Slovenije. Za solidarnost pri
zagotavljanju enotnega programa zdravstvenega varstva
bodo delavci združevali razliko med sredstvi, zbranimi v občini po enotni prispevni stopnji od BOD, ter sredstvi, porabljenimi za izvedbo enotnega programa zdravstvenega varstva v
občini.
4.3.1.3. Na področju otroškega varstva
- nadomestila osebnih dohodkov za matere dalavke ali
druge upravičence na porodniških dopustih po preteku 105
dni (130. člen in 131. člen zakona o delovnih razmerjih Ur. I.
SRS št. 24/1977, 47. člen statuta Zveze skupnosti otroškega
varstva SRS Ur. I. SRS št. 14/1976 in sklepa o daljšem podaljšanem porodniškem dopustu, sprejetega na nadaljevanju 1.
seje skupščine Zveze skupnosti otroškega varstva SRS dne
30/5-1978 Ur. I SRS št. 12/1978);
4
Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih iz enotnega programa
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 4/78).

otroški dodatki otrokom delavcev in kmetov pod poaoii
veljavnimi po sklepu 1. seje skupščine Zveze skupnosti otroškega varstva z dne 30/5-1978;
- vzgojni programi za predšolske otroke v manj razvitih in
obmejnih občinah po enotni programski zasnovi, veljavni na
dan 31/12-1978, vendar največ za 33,2% vseh predšolskih
otrok v občini.
Dopolnilna sredstva iz solidarnosti bodo prejemale preko
Zveze skupnosti otroškega varstva tiste skupnosti otroškega
varstva, ki s poprečno prispevno stopnjo 0,60% od BOD ne
morejo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za izvedbo zajamčenega programa, pod dodatnim pogojem, da planirani delež
sredstev za skupno porabo v masi BOD (v občini v letu 1979)
ni manjši od 19%.
'
Sredstva za solidarnost bodo združevali delavci v okviru
skupnega programa v vseh občinah na področju Slovenije po
enotni prispevni stopnji 2,20% od BOD.
4.3.1.4. Na področju socialnega skrbstva
- družbena denarna pomoč občanom, ki so do nje upravičeni po kriterijih in merilih, veljavnih na dan 31/12-1978;
- zdravstveno varstvo prejemnikov družbene denarne pomoči;
- delovanje centrov in služb socialnega skrbstva v občini
Sklh ln stroškovni
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h normativih, veljavnih na dan
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/1c.- 1978.
Solidarnostna sredstva bodo prejemale preko Skupnosti
socialnega skrbstva Slovenije občinske skupnosti socialnega
skrbstva, ki z enotno prispevno stopnjo 0,33% od BOD ne
morejo zagotoviti celotnih sredstev za izvajanje zajamčenega
programa socialnega skrbstva, pod pogojem, da delež planira nih_ sredstev za skupno porabo v masi BOD v občini ni
manjši od 19,5% ter da delež planirane mase BOD v občini v
letu 1979, ki odpade na enega upravičenca družbene denarne
pomoči, ne presega 4,400.000 din.
Solidarnostna sredstva za zagotovitev zajamčenega programa socialnega skrbstva v občini bodo združevali delavci v
tistih občinah, kjer delež planirane mase osebnih dohodkov
za leto 1979 presega znesek 7,016.000 din na enega upravičenca družbene denarna pomoči.
4.3.2. V okviru republiške solidarnosti bodo udeleženci
svobodne menjave dela v letu 1979 jamčili delavcem v družbenih dejavnostih 3700 din osebnega dohodka na pogojno nekvalificiranega delavca ter največ 10,5% povečanje materialnih
Stroškov in amortizacije v odnosu na stroške leta 1978.
Na vseh področjih, kjer je s samoupravnimi sporazumi
urejeno solidarnostno dopolnjevanje občinskih interesnih
na koncu eta
okx° ! °interesne
'
izveden
solidarnosti.
Občinske
skupnosti
bodoporačun
na temelju
programov
in samoupravno dogovorjenega združevanja sredstev zagotovile ustrezna povračila oz. cene za opravljene storitve oz
programe, pri čemer bodo upoštevale:
— da naj se sredstva za osebne dohodke v ceni za enoto
storitve v posamezni družbeni dejavnosti gibljejo skladno z
osebnimi dohodki na zaposlenega v gospodarstvu v posaK
mezni občini,
- da se materialni stroški družbenih dejavnosti v tekočih
cenah lahko gibljejo največ v okviru splošnega gibanja cen na
drobno, vendar morajo biti hkrati uresničeni tudi vsi ukrepi za
racionalizacijo materialnih stroškov v družbenih dejavnostih.
S tem prehaja osnovna odgovornost za razvoj družbenih
dejavnosti in njihov materialni položaj na združeno delo v
občini oziroma v okviru medobčinske solidarnosti
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4.3.3. Samoupravne interesne skupnosti, ki delujejo na območju celotne republike, bodo v letu 1979 izvajale svoje
programe selektivno, v skladu s planskimi prioritetami in
svojimi obveznostmi iz Dogovora o temeljih družbenega
plana republike ter v okviru sredstev, dogovorjenih z aneksi
za leto 1979. Pri tem bodo za določanje cene storitev oziroma
programov smiselno uporabljale ista merila kot občinske interesne skupnosti.
.,rK°L'K0-,R S PROGRAMI IN SREDSTVI TEH DEJAVNOSTI
ZAGOTOVLJENO IZVAJANJE TISTIH SESTAVNIH
PROGRAMOV, KI SO OPREDELJENE KOT PLANSKE PRIORITETE, IN SO REPUBLIŠKEGA POMENA, BO IZVRŠNI SVET

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE PREDLOŽIL SKUPŠČINI SR
SLOVENIJE USTREZNE UKREPE.
4.3.4. Socialne pravice, ki se uresničujejo v obliki osebnih
prejemkov občanov, se v letu 1979 po določilih družbenega
plana ne morejo širiti, niti se ne morejo uvajati nove. Kot
širitev ali uvajanje novih pravic se razume uvajanje novih oblik
socialnih dajatev, novih kategorij upravičencev, relativno
spreminjanje kriterijev in cenzusov, relativno zviševanje prejemkov nad rastjo osebnega dohodka na zaposlenega v združenem delu ali zniževanje dogovorjene osebne udeležbe pri
stroških za storitve družbenih dejavnosti. Obstoječi prejemki
iz naslova socialnih pravic pa se bodo postopoma valorizirali,
vendar največ do rasti osebnega dohodka na zaposlenega v
posamezni občini (oziroma v republiki, če je tako opredeljeno
z zakonom).
4.3.5. Izvršni svet Skupščine SRS bo skupaj z ustreznimi
organi republiških in občinskih samoupravnih interesnih
skupnosti v letu 1979 nadaljeval z oblikovanjem in dopolnjevanjem sistema in kriterijev za solidarnostno prelivanje sredstev, tako na področjih, ki že imajo zajamčene enotne programe, kakor tudi na drugih področjih, kjer bi bilo to še
potrebno. Prav tako bo spodbudil oblikovanje kriterijev za
vzajemno združevanje sredstev za naloge in programe, za
katere obstoji skupen interes v republiki. Na ta način bodo
ustvarjeni pogoji, da bo v naslednjem petletnem planskem
obdobju možno uveljaviti trajnejši, stabilnejši in objektivnejši
sistem solidarnosti in vzajemnosti.
Skupaj s pristojnimi upravnimi organi in samoupravnimi
interesnimi skupnostmi bo Izvršni svet Skupščine SRS že v
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4.4. Tudi sredstva za splošno porabo, s katerimi se zaqotavlja izvajanje ustavnih funkcij družbenopolitičnih skupnosti
bodo v letu 1979 rasla POČASNEJE OD rasti dohodka. Zato se
bo proračunska poraba z racionalizacijo dela in z varčevalnimi ukrepi prilagodila dohodkom iz obstoječih davčnih virov.
Z doslednim uveljavljanjem načela o samofinanciranju se
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V letu 1979 bodo občine prevzele nove naloge v zvezi z
reorganizacijo pravosodnega sistema, naloge na področju
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SVOJIH OBVEZNOSTI OZIROMA ZA PRELOŽITEV NEKATERIH NALOG V PRIHODNJE SREDNJEROČNO OBDOBJE. Investicijsko aktivnost izven opredeljenih razvojnih kriterijev
bomo omejevali z ostrejšimi kriteriji pri odobravanju bančnih
domačih in tujih poslov, pri odobravanju soglasij za uvoz
surovin, reprodukcijskega materiala in opreme ter pri prostorski, urbanistični in zemljiški politiki.
Za izboljšanje učinkovitosti vloženih družbenih sredstev in
zmanjšanje neskladja med denarnimi in materialnimi skladi
na področju investicij bo treba:
..
- zmanjšati odvisnost procesa razširjene reprodukcije od
kreditnih virov in povečati stopnjo samofinanciranja investicij
ZLASTI z doslednejšim uveljavljanjem sprejetih načel pri razporejanju dohodka, HITREJŠIM,USTANAVLJANJEM INTERNIH BANK POVEČANJEM DELEŽA SREDSTEV, KI JIH ZDRUŽENO DELO ZDRUŽUJE V BANKAH V KORIST SKUPNIH VLAGANJ IN NADALJNJO PREOBRAZBO POSLOVNEGA BANČNIŠTVA TER DRUGIH FINANČNIH INSTITUCIJ,
- pri zagotavljanju sredstev za že začete projekte širšega
družbenega interesa vključiti možnosti za mobilizacijo sredstev prebivalstva preko razpisov javnih posojil,
- tuje finančne kredite in dinarsko protivrednost tujih kreditov koristiti samo v skladu z nadaljnjim uresničevanjem
nalog in kriterijev iz dogovora o temeljih družbenega ptena
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 TER NALOGE, KI IZHAJAJO IN ŽE SKLENJENIH MEDNARODNIH POGODB IN TO ZA
AKTIVIRANJE ŽE ZAČETIH IN NOVIH INVESTICIJ
- preprečevati stalno prekoračevanje predračunske vrednosti investicij, do katerih prihaja po krivdi investitorjev IN
DEJAVNIKOV V INVESTICIJSKEM PROCESU zaradi nerealne
ocene časa, potrebnega za izgradnjo objekta, zaradi nestrokovne ocene stroškov izgradnje ali zaradi nestrokovno izvedenih del. Investitorji so dolžni stalno spremljati izvrševanje
investicijskega programa, organi delavske kontrole in SDK pa
kontrolirati vzroke prekoračevanja. V ta namen bodo izdana
dopolnila ustreznih predpisov,
_
- urediti razdrobljene projektivne in inženiring organizacije, da bodo bolj interdisciplinarno usposobljene svoje storitve
- krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost za pospešeno
uporabo novih tehnično tehnoloških postopkov in skupaj s
projektnimi in inženiring organizacijami pripraviti različne
možne investicijske programe, kar bo omogočilo skrajšanje
priprave konkretnih investicijskih programov,
- dosledno upoštevati načelo, da za nameravane investicije (novi objekti, rekonstrukcije in modernizacije), ki niso
vključene v samoupravni sporazum o temeljih plana, niti v
srednjeročni plan investitorja in ne ustrezajo dogovorjenim
razvojnim kriterijem in zahtevam varstva okolja, investitorji ne
morejo računati v letu 1979 na kreditiranje srestrani bank niti
ne na soglasja v zvezi s preskrbo surovin, Produkc!jskega
materiala energije ter opreme iz uvoza. NOVE PROGRAME,
KI IZHAJAJO IZ NOVIH OCEN MOŽNOSTI IN SPOZNANJ MORAJO INVESTITORJI PREDLOŽITI PODPiSNIKOM V OBLIKI
ANEKSOV K SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM OZIROMA
DOGOVOROV O TEMELJNIH SREDNJEROČNIH PLANOV,
- infrastrukturne in proizvodne objekte graditi praviloma
na zemljiščih, ko so manj primerna za kmetijsko obdejavo v
skladu s programi za usmerjeno in pravočasno pridobivanje
zemljišč za nemoteni razvoj kmetijstva in urbanizacije, oziroma z melioracijami zagotoviti nova kmetijska zemljišča v
primerih, če z investicijami obstoječa zmanjšujemo,
- zagotavljati ugodnejše kreditne pogoje za nabavo tehnične opreme in za izpopolnitev tehnoloških postopkov zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja ter se zavzemati za
carinske olajšave pri uvozu tovrstne opreme,
- pospešiti in olajšati postopke pri P^obivanju potrebnih
soalasij in dovoljenj pri GRADBENI DOKUMENTACIJI TE
PRIPRAVI prostorskih planskih dokumentov; v ta namen
bodo dopolnjeni oziroma spremenjeni nekateri obstoječi
predpisi,
. .
- zagotoviti, da bo uporaba sredstev, ki se oblikujejo znotraj zavarovalnic v skladu z usmeritvami družbenega plana in
resolucije. V ta namen bodo poslovne banke IN ZAVAROVALNICE KI DELUJEJO NA OBMOČJU SR SLOVENIJE, SKLENILE USTREZEN SAMOUPRAVNI SPORAZUM,
- v okviru SR Slovenije spodbujati hitrejše združevanje
dela in sredstev in se na ravni medrepubliškega sodelovanja
zavzemati za take ukrepe tudi v drugih SR in SAP.
poročevalec

- proučiti probleme pri izpolnjevanju obveznosti glede posojila skladu za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih
republik in pokrajin ter predložiti dopolnitve in spremembe v
skladu z razvojno politiko.
5.2. Pri določanju in izvajanju ciljev in nalog enotne emisijske in denarne politike ter skupnih osnov kreditne politike se
bodo odgovorni organi v republiki in banke zavzemali za to,
da bo emisijska politika zagotovila skladnost tokov primarnega denarja s potrebami združenega dela in rastjo družbenega proizvoda.
.
Banke si bodo prizadevale za postopno zmanjševanje kreditnih razmerij povsod tam, kjer jih je mogoče nadomestiti z
raznimi oblikami sovlaganja na osnovi skupnega prihodka. V
tokovih plačilnega prometa med OZD bodo v večjem obsegu
kot doslej uporabljeni prenosni vrednostni papirji. Upravljalci
bank bodo ustrezno prilagodili politiko dajanja bančnih garancij, politiko eskonta in medbančnega poslovnega povezovanja.
V okviru enotne emisijske in denarne politike bodo banke v
SR Sloveniji poleg selektivne kreditne politike, dogovorjene
na ravni SFRJ, zagotovile tudi izvajanje selektivne kreditne
politike v republiki v skladu z usmeritvami družbenega plana.
5.3. BANKE BODO V LETU 1979 OCENILE REZULTATE
PREOBRAZBE BANČNEGA SISTEMA ZLASTI S STALIŠČA
MESTA IN VLOGE TEMELJNIH BANK V PROCESU REPRODUKCIJE S STALIŠČA NJIHOVIH MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V PLANE DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN Z
VIDIKA STRUKTURE SREDSTEV TER VLAGANJ.
V SVOJEM CELOTNEM POSLOVANJU IN DELOVANJU
BODO BANKE OKREPILE NAPORE ZA HITREJŠO PREOBRAZBO BANČNEGA SISTEMA IN ZA URESNIČEVANJE TEMELJNIH NALOG IZ TE RESOLUCIJE IN S TEM TUDI PRISPEVALE K ZMANJŠEVANJU KREDITNE ODVISNOSTI ZDRUŽENEGA DELA IN K VEČJEMU UVELJAVLJANJU ZDRUŽEVANJA
DELA- IN SREDSTEV TER K OKREPITVI VLOGE INTERNIH
BANK ZATO BODO USTVARJALE POGOJE ZA INTENZIVIRANJE INTERESNEGA ZDRUŽEVANJA MED DOHODKOVNO
POVEZANIMI ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA, ZA
VZAJEMNO ZDRUŽEVANJE SREDSTEV PA LE V PRIMERIH,
KO GRE ZA NEODLOŽLJIVE NALOŽBE V INFRASTRUKTURNE OBJEKTE OZIROMA ZA NALOŽBE, KJER Ni MOC
IDENTIFICIRATI SOVLAGATELJEV,
POGOJE ZA INTENZIVNEJŠE ZDRUŽEVANJE SREDSTEV
BODO BANKE ZAGOTAVLJALE ZLASTI
- Z RAZVIJANJEM KONZORCIONALNIH OBLIK ZDRUŽEVANJA ZA URESNIČEVANJE NOVIH POSLOVNO IN DOHODKOVNO POVEZANIH PROGRAMOV,
- Z UGODNEJŠIMI KREDITNIMI POGOJI, MONETIZACIJO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN S KONVERZIJO KREDITOV
- S POSPEŠEVANJEM ZDRUŽEVANJA DELA IN SREDSTEV TOZD ZA USTVARJANJE DEVIZNEGA PRIHODKA OB
SKUPNI ODGOVORNOSTI IN SKUPNEM TVEGANJU,
- S POSPEŠEVANJEM INTERESNEGA ZDRUŽEVANJA
DELA IN SREDSTEV ZA KREDITIRANJE MEŠANIH PODJETIJ
V TUJINI IN ZA ŠIRITEV OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA
S<

BANKE BODO SKUPNO Z GOSPODARSKO ZBORNICO
SLOVENIJE PROUČILE MOŽNOSTI ZA VLAGANJA SREDSTEV KI JIH ZDRUŽENO DELO ZDRUŽUJE V BANKAH, PO
NAČELU SKUPNIH VLAGANJ.
UPOŠTEVAJE USMERITVE TE RESOLUCIJE IN ZOŽENE
MOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE PROSTIH SREDSTEV ZA POTREBE RAZŠIRJENE REPRODUKCIJE, BODO BANKE ZAOSTRILE KRITERIJE SELEKCIJE ODOBRAVANJA KREDITOV.
V TEJ ZVEZI BODO ODOBRAVALE KREDITE:
- OB VEČJEM UPOŠTEVANJU PLAČILNO BILANČNEGA
UČINKA INVESTICIJE IN KRITERIJA UČINKOVITOSTI INVESTIRANJA,
. -,AIK,
INVESTITORJA, OZIROMA ZDRUŽENIH SREDSTEV ZAINTERESIRANIH IN DOHODKOVNO POVEZANIH SOVLAGATELJEV OB UPOŠTEVANJU UGODNEJŠIH POGOJEV ZA VLAGANJA V MANJ RAZVITA OBMOČJA IN V MANJ RAZVITA
OBMEJNA OBMOČJA.
_
_l(A
PRI ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA TEKOČE POSLOVANJE BODO BANKE S SELEKTIVNO POLITIKO USMERILE
SREDSTVA ZA BOLJŠO IZRABO OBSTOJEČIH KAPACITET
ZA POVEČANJE IZVOZA. BANKE BODO ZAGOTOVILE SREDSTVA ZA KREDITIRANJE PROTIVREDNOSTI IZVOZA BLAGA
IN STORITEV TER ZA PRIPRAVO PROIZVODNJE ZA IZVOZ.
KREDITIRANJE PROIZVODNJE NA DOMAČEM TRZISCU
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6. Ekonomski odnosi s tujino
T

NAMIČNE

^/^°
GOSPODARSKE
RASTI NA
C K^°'
STABILNEJŠ'H
OSNOVAH BO POTREBNO
V SR SLOVENIJI
ZAGOTOVITI HITREJŠO RAST IZVOZA BLAGA IN STORITEV
I«Prai?°DNJE TER TAK UV0Z REPRODUKCIJraco prTSKo Kl B0 0M0G0CAL nemoteno teDa bi dosegli te cilje in v praksi uveljavili nov sistem na
področju ekonomskih odnosov s tujino, bodo v letu 1979 v
ospredju zlasti naslednje naloge:
6.1. Za uresničevanje vsebine novega sistema ekonomskih
odnosov s tujino bodo temeljne organizacije združenega dela
z vidika neposrednega sporazumevanja in povezovanja organizacij združenega dela v okviru vse Jugoslavije na konkretnih projektih in programih združevanja dela in sredstev za
skupno ustvarjanje deviznega prihodka morale s samoupravnimi sporazumi opredeliti udeležbo vsake temeljne organizacije združenega dela pri ustvarjenem deviznem prihodku ter v
tem okviru uveljaviti skupno planiranje, skupno in tveganje
skupno odgovornost za poslovanje s tujino vseh tistih, ki
medsebojno trajno sodelujejo pri proizvodnji blaga in storitev
za izvoz ali pri drugih oblikah vključevanja v mednarodno
menjavo.
Prav tako bodo temeljne in druge organizacije združeneaa
de a na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju
dela in sredstev združevale ustvarjene devize za uresničevanje skupnih razvojnih programov, za ustvarjanje skupneqa
prihodka oziroma skupnega dohodka in za skupno proizvodnjo blaga ter opravljanje storitev, s katerimi prispevajo k
večjemu deviznemu prilivu.
6.2. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino se bo v okviru interesne skupnosti Jugoslavije
dogovorila s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ekonomske odnose s tujino v drugih republikah in avtonomnih
pokrajmah o politiki in programu pospeševanja izvoza ter
sklenila samoupravni sporazum o pospeševanju izvoza blaga
in storitev.
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6.3. Za čim večje aktiviranje planov izvoza TOZD se bosta
amoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
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tujino in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzemala za:
vgrajevanje politike pospeševanja izvoza pri tekočem
ukrepanju (investicijska politika in poslovna politika bank
kreditno-monetarna politika, politika cen, politika razporejanja dohodka ter davčna in carinska politika),
- da bodo interesni skupnosti Jugoslavije zagotovljena
sredstva za pospeševanje izvoza, oblikovana na osnovi uvoznih dajatev,
- da se politiki pospeševanja izvoza prilagodi tudi drugi
zunanjetrgovinski instrumentarij (stimulacija izvoznikov z
večjim razpolaganjem z devizami, poenostavitev in bistvene
korekture v blagovnih režimih, carinska politika, politika zadolževanja v tujini, politika tečaja dinarja).
6.4. Na osnovi opredeljenih odgovornosti v projekciji plačilno in deviznobilančnega položaja republike - tako za blagovno kot neblagovno menjavo - bodo člani SISEOT sklenili
samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in postopkih za doseganje dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz ter samoupravni sporazum o merilih in
postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino.
Članice SISEOT bodo zagotovile zlasti:
- da se pri uvozu reprodukcijskega materiala v letu 1979
bistveno zmanjšajo dosedanje razlike v pravicah za plačevanje uvoza ter dosedanji sistem vezave uvoza z izvozom v čim
TOŽI}116" nadomestl z neP°srednim sporazumevanjem med
- da imajo pri uvozu opreme skladno z usmeritvami družbenega plana poleg uvoza opreme za dogovorjene prioritetne
dejavnosti prednost tudi razvojni pogrami, ki bodo trajneje
prispevali k povečevanju izvoza in racionalnemu nadomeščanju uvoza;
..: DA JE ZA UVOZ OPREME MANJŠE VREDNOSTI IN KI SE
NE PROIZVAJA DOMA, POTREBNO UVESTI PROSTO PLAct1; ™BH^w.°GLASJA
KOMISIJE PRI SISEOT, V ODVISNOE
nm
NEqaZDRUŽENEGA
deviznega priliva
DRUGE
ORGANIZACIJE
DELA temeljne in
6.5. Z DRUŽBENIM DOGOVOROM O USMERJANJU VIŠJIH
GB
p]K GOSPODARSKEGA SODELOVANJA S TUJINO BODO
Cl USMERJALI DOLGOROČNO PROIZVODNO
ERACIJ0
noR£
POSLOVNO
TEHNIČNO
SODELOVANJE
DRUGE OBLIKE' TAKO,
DA BODO
ZAGOTOVILI
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zv
~
PRODUKTIVNOSTI DELA OB UVAJANJU SODOfNE TEHNOLOGIJE, PROIZVODNO SPECIALIZACIJO IN
POSPEŠEVANJE DOMAČEGA ZNANJA.
S'SE:OT, Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni
republiški upravni organi bodo pospešeno izgrajevali in uveljavljali sistem samoupravnega družbenega planiranja ekonomskih odnosov s tujino na vseh ravneh kot integralni del
celotnega sistema družbenega planiranja ter se v okviru interesne skupnosti Jugoslavije dogovorili o skupnih ciljih in
elementih planov ekonomskih odnosov s tujino, ki bodo predmet medrepubliškega usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino.
V okviru SISEOT se bo krepila samoupravna organiziranost
združenega dela ter uveljavljalo medsebojno sporazumevanje
članov SISEOT v okviru enot, ki morajo postati temeljno
mesto za sporazumevanje, dogovarjanje ter planiranje ekonomskih odnosov s tujino in uresničevanje medsebojnih interesov.
6.7. SISEOT, Narodna banka Slovenije, Zavod SR Slovenije
za statistiko in Republiški komite za ekonomske odnose s
tujino bodo ob koordinaciji Republiškega komiteja za družin
en
P'ar"ranJ? sistem
informacijski
sistem
v prvi polovici
1979 oblikovali
evidenc in
informacijski
sistem leta
na
področju celovitih ekonomskih odnosov s tujino tako, da
bodo zagotovljene evidence na nivoju osnovnih nosilcev planiranja ter omogočeno popolnejše informiranje in kontrola
nad celotnim blagovnim in neblagovnim prilivom in odlivom
in kreditnimi odnosi s tujino.
6.8. Na osnovi v letu 1978 sklenjenega medrepubliškega
dogovora o kriterijih in usmerjanju tujih dopolnilnih sredstev
bodo članice SISEOT, sklenile samoupravni sporazum o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino,
ki bo poleg dejavnosti posebnega pomena zagotovil prednost
poročevalec

tudi tistim naložbam, ki prispevajo k povečanju izvoza in
smotrnemu nadomeščanju uvoza.
6.9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, SISEOT in Gospodarska zbornica Slovenije bodo skrbeli, da se tekoča politika
ter ukrepi na področju zunanjetrgovinske menjave uskladijo s
sklepi konferenc neuvrščenih držav v Colombu, tako da bodo
spodbujali blagovno menjavo z državami v razvoju in razvoj
višjih oblik gospodarskega sodelovanja in povezovanja z
niimi, posebej skupne naložbe in dolgoročne aranžmaje.
6.10. KOORDINACIJSKI ODBOR ZA SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NALOG ZA URESNIČEVANJE OSIMSKIH SPORAZUMOV BO KOORDINIRAL DELO OSTALIH DEJAVNIKOV, PRI ČEMER BO ZLASTI USKLAJEVAL IN KONCIPIRAL STROKOVNO IN RAZISKOVALNO DELO. ODBOR PODPISNIKOV DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA
SR SLOVENIJE BO DAL POBUDO ZA VKLJUČEVANJE OBVEZNOSTI IZ OSIMSKIH SPORAZUMOV V PLANSKE DOKUMENTE PRIZADETIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN
SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN
PREDLAGAL USTREZNO DOPOLNITEV DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE.
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE BOSTA S PRISTOJNIMI ORGANI
DRUGIH REPUBLIK IN FEDERACIJE DALA POBUDO ZVEZNI
GOSPODARSKI ZBORNICI ZA USTANOVITEV POSLOVNE
SKUPNOSTI ZA PROSTO CONO, V KATERI NAJ BI SODELOVALE OZD IN DRUGE SAMOUPRAVNE ASOCIACIJE IZ VSE
JUGOSLAVIJE.
7. Tržišče in cene
7.1. Politika cen v letu 1979 bo TEMELJILA NA EKONOMSKIH KRITERIJIH IN SELEKTIVNOSTI PRI povečanju cen ter s
tem podpirala dogovorjene razvojne usmeritve na področju
prestrukturiranja gospodarstva in spodbujala boljše gospodarjenje in napore organizacij združenega dela za večjo produktivnost dela.
Vsi nosilci politike cen bodo pri odločanju o oblikovanju
cen izdelkov in storitev izhajali iz načela, da mora biti povečani dohodek predvsem rezultat večje produktivnosti dela,
večje učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja, bolj usklajenih dohodkovnih odnosov, boljše organizacije dela in večjega
obsega proizvodnje ter boljšega izkoriščanja proizvodnih
zmogljivosti.
S sprejemom zakona o sistemu in družbeni kontroli cen ter
njegovim izvajanjem se bo nadaljeval proces prenosa pravic
in odgovornosti za uresničevanje ciljev na področju cen od
družbenopolitičnih skupnosti na samoupravno organizirano
združeno delo. Do sprejema in uveljavitve novega sistema in
družbene kontrole cen pa bodo republiški in občinski organi,
pristojni za cene, vsa vprašanja cen urejevali v skladu z
veljavnimi predpisi o cenah. V SKLADU S PRISTOJNOSTMI
NA PODROČJU ODLOČANJA O CENAH SO ZA REALIZACIJO
POLITIKE CEN ODGOVORNE TUDI SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI S PODROČJA MATERIALNE PROIZVODNJE.
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE BO V OKVIRU
SVOJIH PRISTOJNOSTI Z USKLAJENIMI UKREPI NA POSAMEZNIH PODROČJIH EKONOMSKE POLITIKE USTVARJAL
POGOJE ZA REALIZACIJO POLITIKE EKONOMSKE STABILIZACIJE IN SE ZA TO ZAVZEMAL TUDI V OKVIRU FEDERACIJE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA BODO V OKVIRU
SVOJE POSLOVNE POLITIKE SPREJEMALE UKREPE ZA HITREJŠO RAST DOHODKA IN PRODUKTIVNOSTI DELA TER
SPREMINJANJA STRUKTURE PROIZVODNJE.
Z večjo medsebojno usklajenostjo vseh ključnih elementov
ekonomske stabilizacije IN ODNOSOV MED PONUDBO IN
POVPRAŠEVANJEM bodo ustvarjeni pogoji, da bo rast cen in
življenjskih stroškov skozi leto 1979 nižja, kot je bila v letu
1978. Pogoj za takšna gibanja je izvajanje dogovorjenih
usmeritev IN UKREPOV na vseh področjih, ki so ključnega
pomena za stabilizacijo ter izvajanje aktivne politike pri intervencijah na tržišču in zagotavljanju kompenzacij.
Cene izdelkov in storitev, ki so v manjši odvisnosti od
delovanja tržnega mehanizma in sporazumevanja, oziroma ki
imajo na tržišču izjemen položaj, se bodo oblikovale na
osnovi družbenega dogovora ter širšega družbenega vpliva in
ob neposrednem soočanju končnih porabnikov tako združenega dela kot občanov.

Pri urejanju cen posameznih industrijskih neživilskih izdelkov in storitev bodo pristojni republiški in občinski organi
upoštevali že doseženo rast cen v letu 1978. V OKVIRU RASTI
CEN STORITEV SE BO UPOŠTEVAL POSTOPEN PREHOD NA
EKONOMSKE STANARINE.
Za zaščito življenjskega standarda občanov bodo v republiškem proračunu tudi v letu 1979 zagotovljena sredstva za
kompenzacije pri cenah mleka in pomembnejših mlečnih
izdelkih. Po potrebi pa bodo s časovno omejitvijo uveljavljene
tudi kompenzacije pri nekaterih drugih pomembnih živilih.
Posamezne poslovne skupnosti s kmetijsko živilskega področja bodo tudi pri oblikovanju cen kmetijskih pridelkov, ki
niso v sistemu zaščitnih cen, izhajale iz kriterijev, sprejetih z
dogovorom o agroindustrijskem kompleksu in tako podpirale
načrtovani razvoj kmetijske proizvodnje.
7.2. Organizacije združenega dela, ki skrbijo za preskrbo,
bodo urejale medsebojne odnose na dolgoročnih in trajnejših
osnovah. Pri tem jih bodo podpirale družbenopolitične skupnosti ter poslovne banke, ki bodo v mejah svojih pooblastil
stimulirale zlasti tiste udeležence, ki se bodo organizirali v
poslovnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih
ali drugih skupnostih za preskrbo občanov.
V letu 1979 bodo proizvodne organizacije združenega dela
in organizacije združenega dela za promet blaga nadaljevale s
procesom medsebojnega povezovanja na osnovi odnosov v
okviru skupnega prihodka. Posebno pozornost bodo posvetile vsebinskemu dopolnjevanju že sprejetih samoupravnih
sporazumov ter uveljavljanju trajnih povezav, ki bodo izhajale
iz skupnega planiranja in dolgoročnejših proizvodnih orientacij ter tudi skupnega prevzemanja rizika.
Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški komite za
tržišče in cene bosta odločno pospeševala procese preoblikovanja sistema marž, rabatov in bonifikacij v skupni prihodek
proizvajalnih in trgovskih organizacij združenega dela, ki ga
bodo le-te z ustreznim samoupravnim sporazumom medsebojno razporejale na temelju prispevka v njegovem ustvarjanju. V izjemnih primerih se bo lahko veljavna razlika v tem
spremenila v okviru ustreznega družbenega dogovora ali samoupravnega sporazuma o spremembi zadržanih cen, pri
specifičnih proizvodih pa na temelju ustreznih predpisov pristojne družbenopolitične skupnosti.
Republika, občine in delovne organizacije bodo v skladu s
svojimi pravicami in dolžnostmi skrbele za nemoteno preskrbo prebivalstva s pomembnejšimi kmetijsko živilskimi proizvodi. V ta namen bodo pravočasno izdelale ustrezne bilance, izpolnjevale blagovne rezerve in spodbujale ustrezne
poslovne in druge skupnosti za organiziran nastop pri odkupu in prodaji izdelkov. Poslovne in druge skupnosti ter
nosilci preskrbe z živili v potrošnih središčih (samoupravne
interesne skupnosti za preskrbo ipd.) bodo do konca februarja izdelali program aktivnosti in ukrepov za boljšo preskrbo prebivalstva v letu 1979.
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI V VEČJIH POTROŠNIŠKIH CENTRIH BODO SPREJELE KONKRETNE PROGRAME
AKTIVNOSTI IN UKREPE ZA ZAGOTAVLJANJE STABILNE
PRESKRBE OBČANOV Z OSNOVNIMI PREHRAMBENIMI
PROIZVODI PRI PROGRAMIRANJU NALOG NA PODROČJU
PRESKRBE, SORTIMENTA IN KVALITETE PA BODO SODELOVALI ORGANIZIRANI POTROŠNIKI NA RAVNI OBČIN IN
KRAJEVNIH SKUPNOSTI.
Na osnovi ocenjenih bilančnih potreb in preskrbe z osnovnimi kmetijskimi pridelki bo izdelan republiški program tržnih
re 6

v OKVIRU° PRIZADEVANJ ZA IZBOLJŠANJE PRESKRBE
PREBIVALSTVA BODO DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI
IN DRUGE SKUPNOSTI, NOSILKE PRESKRBE PREBIVALSTVA Z DRUŽBENO ORGANIZIRANIMI INDUSTRIJSKO PRIPRAVLJENIMI GOTOVIMI IN POLGOTOVIMI OBROBKI
HRANE, IZDELALE DRUŽBENO USKLAJENE PROGRAME ZA
HITREJŠI, KVALITETNEJŠI IN BOLJ USKLAJEN RAZVOJ
DRUŽBENE PREHRANE.
7.3. S to resolucijo sprejeta izhodišča za politiko cen v letu
1979 bo konkretiziral dogovor o izvajanju politike cen v SR
Sloveniji, ki ga bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije m
izvršni sveti skupščin občin sprejeli najkasneje mesec dni po
sprejetju medrepubliškega dogovora o izvajanju politike cen v
^Organi pristojni za ukrepanje na področju tržišča in cen
bodo tekoče spremljali in najmanj trimesečno analizirali izva17

janje politike cen in pojave na tržišču, o tem obveščali pristojne organe v družbenopolitičnih skupnostih IN PREDLAGALI USTREZNE UKREPE. Organi tržnih inšpekcij bodo zaostrili nadzor nad izvajanjem predpisov, pri čemer bo republiški tržni inšpektorat posvečal posebno pozornost pojavom, ki
rušijo enotnost jugoslovanskega tržišča in zavirajo uveljavljanje novega zakona o sistemu in družbeni kontroli cen, občinske tržne inšpekcije pa bodo zlasti zaostrile nadzor nad cenami in kakovostjo blaga v prodaji na drobno.
8. Skladnejši regionalni razvoj
Za ustvarjanje pogojev za hitrejši gospodarski razvoj na
manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih
bodo:
Gospodarska zbornica Slovenije in banke skupaj z organizacijami združenega dela in občinami na manj razvitih območjih organizirano sodelovale pri injiciranju projektov, ki naj
bi bili osnova za skupna vlaganja organizacij združenega dela
iz manj razvitih in razvitejših območij v SR Sloveniji. Zato
bodo poskrbele za pripravo razvojnih programov in projektov
za izgradnjo novih zmogljivosti ter za razširitev, modernizacijo in preusmeritev obstoječe proizvodnje v skladu z dogovorjenimj usmeritvami in kriteriji v družbenem planu in razvojnimi možnostmi na teh območjih. V TEM OKVIRU BODO ŠE
POSEBEJ INJICIRALE PROJEKTE, ZASNOVANE NA PRIRO^LHJiLDEL0VNIH POGOJIH TEH OBMOČIJ, ŠE ZLASTI NA
w9, JU(9. N0 S PROIZVODNJE IN PREDELAVE HRANE
™~ 1
PROIZVODNJO
POLPRIPRAVLJENE
HRANE
IN
POSPEŠEVALE
POVEZOVANJE
NA DOHODKOVNIH
OSNOVAH MED PRIMARNO PROIZVODNJO, PREDELAVO IN TRGOVINO. Poleg tega bodo dajale iniciativo za združevanje
sredstev občanov in še zlasti delavcev na začasnem delu v
tujini kot enega od virov sredstev za povečanje zapolitvenih
na ,eh
območjih, KI
ZLASTI
V DROBNEM
GOSPODARSTVU IN NA PODROČJIH,
PRISPEVAJO
ALI POGOJUJEJO
ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST (STANOVANJSKA
GRADNJA);
- organizacije združenega dela skupaj z bankami dosledno
izvajale usmeritev družbenega plana SR Slovenije, da se nova
delovna mesta odpirajo predvsem na območjih, kjer so še
možnosti zaposlovanja;
- banke proučile možnosti in sprejele ukrepe za nadaljnje
izboljševanje kreditnih pogojev v korist investitorjev na mani
razvitih območjih IN V OBČINI IDRIJA, hkrati pa naj bi upoštevale kreditne olajšave tudi pri investicijah za komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč ter zemljišč, ki so predvidena
za gospodarske objekte.
SR Slovenija bo:
~ Pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvitih območjih z davčnimi olajšavami;
- v proračunu za leto 1979 zagotovila 55 milijonov din za
sofinanciranje stroškov izdelave inicialnih razvojnih programov in projektov, ki lahko prispevajo k razvojnim odločitvam
na teh območjih.
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino bo upoštevala kot enega od kriterijev pri dajanju soglasij za uvoz opreme tudi hitrejše odpiranje
delovnih mest na
manj razvitih obmejnih območjih.5
Občine iz razvitih in manj razvitih območij bodo sodelovale
pri pospeševanju razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij, pri čemer se bodo ob upoštevanju svojih družbenih planov za obdobje 1976-1980 tekoče dogovarjale o skupnih rešitvah konkretnih razvojnih problemov. Medsebojno se
bodo tudi dogovorile o ukrepih za hitrejši razvoj tistih manj
zakona °bm0Čij' kl ne i2Polniujejo kriterijev republiškega
Občine na manj razvitih območjih bodo pripravile ukrepe iz
svoje pristojnosti, s katerimi bodo povečale interes investitorjev za vlaganja na teh območjih (ugodnejši pogoji za pridobivanje zemljišč, komunalno urejanje zemljišč). ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI BO SKUPAJ Z OBČINSKIMI KOMUNALNIMI SKUPNOSTMI PRIPRAVILA SAMOUPRAVNI SPORAZUM
ENSKEM
2r,f^!y
ZA HITREJŠE
PRIDOBIVANJE INZDRUŽEVANJU
KOMUNALNO SREDSTEV
UREJANJE ZEMLJIŠČ
NA
MANJ RAZVITIH OBMOČJIH. Samoupravne interesne skup
Gre za nadomestilo prioritete teh območij pri uporabi sredstev deviznega
priliva delavcev, ki je bila vključena v resolucijo za leto 1978.
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nosti na področju materialne proizvodnje in drugi podpisniki
družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega reaionalnega rauvoja v SR Sloveniji, ki pri izvajanju svojih obveznosti
iz dogovora zaostajajo, bodo po samoupravni poti sprejele
d d at Ukrepe za nad
° . "®
°knaditev zaostajanja, nastalega v
1978 To še IN
o!™
liu 'rlŠIL*
- SLOVENIJI.
SOCIALNI RAZVOJ MANJ
RAZVITIH
OBMOČIJ V SR
V letu 1979 bodo oblikovana družbenopolitična izhodišča in
osnove sistema pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju po letu 1980. V zvezi s tem bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskrbel za pripravo
ustreznih sistemskih rešitev in hkrati v okviru priprav družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 dal pobude za
opredelitev nalog za skladnejši regionalni razvoj v SR Sloveniji v okviru dogovora o temeljih družbenega plana za to
obdobje.
9. NALOGE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN
UPRAVNIH ORGANOV
9.1. Najpomembnejša naloga na področju pravosodja bo
uveljavljanje novih pravosodnih organov v skladu s sprejetimi
zakoni. Posebna pozornost bo pri tem usmerjena na hitrejšo
uveljavitev samoupravnega sodstva kot nove sodne institucije, pred katero se sporna razmerja rešujejo na samoupraven
način. Z organizirano družbeno akcijo bo potrebno pospešiti
ustanovitev in uveljavitev tistih vrst samoupravnih sodišč ki
doslej se niso dovolj zaživela, to je posebnih sodišč združenega dela, poravnalnih svetov in arbitraž.
Ustanovitelji bodo samoupravnim sodiščem zagotovili materialne, kadrovske in druge pogoje za delo in sprejeli druqe
za uve|
javitev teh sodišč v skladu z njihovo 9.2. S
SPREJEMOM SISTtMSKIH ZAKONOV BO USTVARJENA
ZA
ORGANIZACIJO
IN DELOVANJE ORGANOV
V SKl ADlJ Z
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ZVOJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA
SISTEMA
PROCES UREJANJA VPRAŠANJ NA PODROČJU DRŽAVNE
UPRAVE SE BO NADALJEVAL S SPREJEMOM IZVRŠILNIH
PODPISOV IN DRUŽBENIH DOGOVOROV, Z USKLAJEVA
WEM STATUTOV OBČIN, S SPREJEMOM ODLOKOV O OROANIZACIJIIN DELU IZVRŠNIH SVETOV OBČINSKIH SKUPŠČIN IN OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV TER Z UREJANJEM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH VPRAŠANJ V VSEH
ddidoaw»
DRŽAVNE UPRAVE. KLJUČNA NALOGA JE TUDI
?5w
5AVA STATUTOV
in samoupravnih splošnih akTOV DELOVNIH
SKUPNOSTI.
KRB 80
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POTREBNO nameniti organizaASEDBI N DEL0VANJU IN
SUJŽB V OBČ?NAH
'
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ROV Z VKLJUČEVANJEM
STROKOVNIH IN USTVARJALNO SPOSOBNIH
DELAVCEV TER
VZPOSISTEMA STALNEGA STROKOVNEGA IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.
Posebna skrb bo namenjena uveljavljanju ustreznejših metod in organizacije dela, programiranju in vrednotenju jnaloa,
izboljšanju materialnih pogojev in drugim ukrepom, ki naj
prispevajo, da bo delovanje državne uprave bolj odprto družbenim vplivom in v večji meri prilagojeno delegatskemu sistemu ter potrebam delovnih ljudi in občanov.
INVESTICIJSKA VLAGANJA, KI BODO ZAGOTAVLJALA
USTREZNE PROSTORSKE IN DRUGE POGOJE ZA DELO DR
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IN V SKLADU
Z MATERIALNIMI MOŽNOSTMI ZDRUŽENEGA DELA.
10. Naloge pri krepitvi varnosti in ljudske
obrambe
10.1. V okviru sistema in družbene samozaščite bodo organi za notranje zadeve v letu 1979 nadaljevali s poglobljeno
strokovno pomočjo najširšemu krogu družbenih dejavnikov
posebno pri usposabljanju narodne zaščite.
Nadaljnja skrb bo posvečena izboljšanju odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj na tistih področjih splošne kriminalitete, kjer so le-ta najštevilnejša, in v gospodarski kriminaLi ® '"a Poc|rocju zunanje trgovine. Organi za notranje zadeve
BODO povečali in intenzivirali delo za hitrejše odvijanje prometa in preprečevanje ter odkrivanje kršitev na področju
prometa, onesnaževanja okolja in varstva pred požari.
poročevalec

Strokovne službe organov za notranje zadeve bodo v Prihodnjem letu okrepile prizadevanja za preprečevanje n odkri
vanie aktivnosti posameznikov in skupin, naperjenih p
varnost ljud? družbenega premoženja in ustavnega reda
SFRJ.
Za hitrejše in varnejše odvijanje prometa na državni meji
bodo izvedene posamezne rekonstrukcije, začete novogradnje in prekvalifikacije mejnih prehodov.
Na področju upravnih zadev bodo v letu 1979 realizirane
začete pobude za poenostavitev in skrajšanje postopkov občanov.
10.2. Splošno ijudsko obrambo bomo v letu 1979 razvijali
kot množično obrambno-politično gibanje, katerega nosilec
so delovni ljudje in občani. Prizadevali si bomo, da se splošna
ljudska obramba in družbena samozaščita uveljavita kot sestavini socialističnega samoupravnega razvoja ter kot vsakodnevna dejavnost vseh družbenih subjektov.
Teritorialno obrambo Slovenije, ki je v organizacijskem
pogledu doseglo stopnjo PLANIRANEGA razvoja, bomo v letu
1979 okrepili z nabavo novega orožja
sredstvi sodobne
vojne tehnike ter jo usposabljali kot množično gibanje oboroŽe

Razvoju civilne zaščite v sistemu splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite moramo v letu 1979 dati večji pomen Vso skrb bo potrebno posvetiti usposabljanju štabov in
enot civilne zaščite ter njihovi oskrbi z manjkajočo opremo.
Treba bo zagotoviti doslednejšo izpeljavo sprejetih stalisc o
araditvi zaklonišč, pri čemer bo treba težiti, da se ta gradijo
tako, da jih bo možno uporabljati tudi v mirnodobne namene
Obramba in družbena samozaščitna vzgoja mora postati
sestavni del učnih načrtov in študija na vseh ravneh. Realizirati pa bo treba stališča o ustanovitvi in izgradnji republiškega
obrambno-vzgojnega centra.
Načrtno bomo razvijali vojne zveze, službo za opazovanje,
javljanje, obveščanje in alarmiranje pa zagotovili materialne
pogoje za njeno delo.
11. Naloge pri izpopolnjevanju sistema
samoupravnega družbenega planiranja in
pripravi planskih dokumentov
ANALIZE PODATKI, RAZPRAVE V DRUŽBENOPOLITIČNIH
ORGANIZACIJAH IN POROČILA DRUŽBENIH P ^OBRANILCEV SAMOUPRAVLJANJA SO OPOZORILI, DA PRI UVELJAVLJANJU NOVEGA SISTEMA SAMOUPRAVNEGA DRUŽBENEGA PLANIRANJA PRIHAJA POGOSTO DO NEPRAVILNOSTI IN TUDI DO TAKŠNIH KRŠITEV ZAKONA, KI ZADEVAJO
OSNOVE SAMOUPRAVNEGA POLOŽAJA DELAVCEV V
ZDRUŽENEM DELU. TAKO ŠE VEDNO OBSTAJAJO ORGAN ZACIJE ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO BREZ SAMOUPRAVNO SPREJETEGA SREDNJEROČNEGA PLANA, Z IZTEKANJEM PLANSKEGA RAZDOBJA PO SO TUDI VSE POGOSTEJŠI PRIMERI NEURESNIČEVANJA SPREJETIH OBVEZNOSTI V SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH IN DOGOVORIH O
TEMELJIH PLANA IN PRIMERI NEUPOŠTEVANJA POSTOPKOV KI JIH ZA TAKE PRIMERE PREDPISUJE ZAKON. ZATO
BODO NOSILCI PLANIRANJA KRITIČNO OCENILI STANJE NA
SVOJEM PODROČJU IN UGOTOVILI ODGOVORNOST ORGANOV IN OSEB. V TO AKTIVNOST SE BO INTENZIVNEJŠE
VKLJUČILO DRUŽBENO PRAVOBRANILSTVO SAMOUPRAVLJANJA.
V prvem trimesečju 1979 bo sprejet zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Dokumenti ki bodo urejali organizacijo in delovanje informacijskega' sistema v SR Sloveniji pa naj bi bili sprejeti do konca
prvega polletja 1979.
V letu 1979 bo teklo intenzivno delo pri pripravljanju srednjeročnih planov za obdobje 1981-1985, dolgoročnih planov
in planov obrambnih priprav kot integralnega dela družbenega planiranja, nadaljevalo se bo delo pri pripravi prostorskih planov in izvajanju tekočega družbenega plana. _
V to zahtevno in za uveljavljanje samoupravnega odločanja
pomembno dejavnost se morajo vključiti vsi nosilci in udeteženci v družbenem planiranju. Usmeritev za to delo bodo
začrtali programi družbene dejavnosti, katerih nosilec bo
Socialistična zveza delovnega ljudstva. Na ta način bodo
zaaotovljeni pogoji za čimbolj popolno in ustvarjalno udeležbo delavcev in delovnih ljudi, samoupravnih organizacij m
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitič-

nih in družbenih organizacij, društev itd. v planskih aktivnostih ter s tem tudi pogoji, da bo proces družbenega planiranja
slonel na celovitih interesih delavcev in delovnih ljudi in
objektivnih okvirih, ki jih zastavljajo razvojne možnosti v prihodnjem obdobju.
Aktivnosti na pripravi planov, sporazumov in dogovorov
bodo potekale na podlagi sklepov in programov dela nosilcev
in udeležencev v družbenem planiranju, ki morajo zagotoviti
sočasnost postopka planiranja na vseh ravneh in fazah dela,
kar je eden pomembnih pogojev za usklajevanje interesov
delovnih ljudi ter oblikovanje ustreznih usmeritev, pravic,
obveznosti in nalog v dokumentih planov. Pri programiranju
dela morajo nosilci in udeleženci v planiranju ustvarjalno
analizirati in uporabiti izkušnje pri uveljavljanju novih družbenih odnosov pri oblikovanju in uresničevanju tekočih srednjeročnih planov, da bi pri pripravah novih planov čim dosledneje uveljavili osnove družbenoekonomskih odnosov, ki jih
nakazujeta zakon o združenem delu ter zakon o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavi ie
Posebno pozornost bo treba posvetiti pripravam samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, s katerimi delavci in delovni ljudje v raznih oblikah združevanja dela
in sredstev ter povezovanja sprejemajo konkretne pravice,
obveznosti in odgovornosti pri oblikovanju planov in za njihovo uresničevanje. Zato morajo delavci v tozdih in delovni
ljudje v krajevnih skupnostih čimpreje, najpozneje pa do
sredine leta 1979 z osebnim izjavljanjem sprejeti smernice za
pripravo srednjeročnih planov in elemente za pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, v
katerih neposredno izražajo svoje celovite interese^
Poslovodni organi v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter izvršilni organi v družbenopolitičnih skupnostih so
dolžni pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov o
temeljih planov in planov. Zagotoviti morajo najtesnejše vključevanje raziskovalnega dela v razvojna snovanja in samoupravno preverjanje strokovnih rezultatov. Poslovodni, izvršilni
ali drugi za pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov
o temeljih planov zadolženi organi morajo poskrbeti za analize elementov sporazumov in dogovorov ter tako omogočiti
učinkovito usklajevanje interesov nosilcev planiranja in oblikovanja ustreznih sporazumov in dogovorov.
Poslovodni in izvršilni organi se morajo učinkovito organizirati za plansko aktivnost in, kjer je smotrno, poskrbeti tudi
za ustanovitev strokovnih planskih služb oziroma njihovo
kadrovsko okrepitev.
. . ...
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v povezavi z oblikovanjem smernic za pripravo družbenega plana SFR Jugoslavije do sredine leta 1979 skupščini predložil smernice za
pripravo družbenega plana SR Slovenije _ za obdobje
1981-1985, ki morajo temeljiti na analizi uresničevanja dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in uresničevanja tekočega družbenega plana SR Slovenije in uresničevanja
tekočega družbenega plana ter analizi razvojnih možnosti bH
Slovenije do leta 1985.
./o, MDC;II Cl IN UDELEŽENCI PLANIRANJA MORAJO
GLEDE NA UGOTOVLJENO ZAOSTAJANJE AKTIVNOSTI
NA
PODROČJU PRIPRAVLJANJA PROSTORSK ^ J^T An.„ V A KT)
KI IMENTOV INTENZIVIRATI SVOJE AKTIVNOSTI, DA BI TAKO
SKLADNO Z NAČELI SOČASNOSTI DRUŽBENEGA PLANIRANJA USKLADILI CELOTNE NAPORE ZA PRIPRAVO NOVIH
SR SLOVENIJE BO V TA NA,.r.| MFTOnm OŠKO IN DELOVNO USKLADIL AKTIVNOSTI
^ ROK! ZA PR°PRAVO PROSTORSKIH PLANSKIH DOKUMENTOV S PROGRAMOM DELA PRI PRIPRAVI NOVIH SREDNJ

REPUČB7IŠK|L0NRGANI IN ORGANIZACIJE BODO ZA HITREJŠE REŠEVANJE TEH NALOG INTENZIVIRALI STROKOVNO SODELOVANJE Z ORGANI ZA PLANIRANJE V OBČ N/

RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO KOT SESTAVINA
PROCESOV DRUŽBENEGA PLANIRANJA BO NARAVNANO
TUDI NA NARAVNE IN PROSTORSKE MOŽNOSTI, UPOSTE
VALO BO EKOLOŠKE KRITERIJE PRf PRIPRAVI ELEMENTOV
IN SMERNIC PRI TEM BO POSEBNA SKRB UDELEŽENCEV V
PROCISIH PLANIRANJA POSVEČENAOPREDELITVIT^TIH
PODROČIJ IN OBMOČIJ, KJER
UGOTOVLJENA PO SE!B
EKOLOŠKA NESKLADJA IN PRIPRAVI ELEMENTOV ZA Ht
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ŠEVANJE TEH PROBLEMOV TER NJIHOVO VKLJUČEVANJE
V PLANSKE DOKUMENTE SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN
SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI.
ZA USPESNO IZVAJANJE DOGOVORJENE RAZVOJNE POLITIKE IN TEKOČIH NALOG V LETU 1979 SO ODGOVORNI
VSI DEJAVNIKI DRUŽBENEGA RAZVOJA, OD TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, NJIHOVIH ASOCIACIJ
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI, DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI, DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN IZVRŠNEGA SVETA DO REPUBLIŠKE SKUPŠČINE
ZATO MORAJO VSI NOSILCI DRUŽBENEGA RAZVOJA TAKOJ PRISTOPITI K OBLIKOVANJU LASTNIH AKCIJSKIH PROGRAMOV, S KATERIMI BODO VSAK NA SVOJEM PODROČJU
ZAGOTOVILI URESNIČEVANJE SKUPNO DOGOVORJENIH
NALOG. V TEH PROGRAMIH MORAJO DEFINIRATI SVOJE
OBVEZNOSTI, NAČIN IN ROKE IZVEDBE TER SANKCIJE ZA
EVENTUALNO NEIZVAJANJE NALOG.

TEMELJNE
v letu

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO IN SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA MORATA PRAVOČASNO ZAGOTOVITI POTREBNE PODATKE ZA SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA CILJEV IN NALOG IZ TE RESOLUCIJE.
IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE BO V SKLADU
Z ZAKONOM O TEMELJIH SISTEMA DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM PLANU JUGOSLAVIJE SPREMLJAL IZVAJANJE S TO RESOLUCIJO DOGOVORJENIH NALOG IN DO 30. JUNIJA 1979 PREDLOŽIL SKUPŠČINI SR
SLOVENIJE POROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA
PLANA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1976-1979 TER PRVO
OCENO MOŽNOSTI ZA RAZVOJ V LETU 1980
NA PODLAGI STALIŠČ, KI JIH BO ZAVZELA SKUPŠČINA O
TEM POROČILU BO IZVRŠNI SVET PRIPRAVIL OSNUTEK
RESOLUCIJE O POLITIKI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA
V LETU 1980 TER GA PREDLOŽIL SKUPŠČINI SR SLOVENIJE
V OKTOBRU 1979.

RAZVOJNE

NALOGE

1979 in opredelitev njihovih

nosilcev
(Priloga

k predlogu

izvajanja

resolucije o politiki

družbenega plana SR Slovenije

za obdobje

1976-1980 v letu

V* TEJ PRILOGI SO VKLJUČENE NALOGE, KI IZHAJAJO IZ
DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE IN DOGOVOROV O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA
SFR JUGOSLAVIJE, IN NJIHOVI NOSILCI, TER NEKATERE
AKTUALNE NALOGE, KI IZHAJAJO IZ SKUPNE POLITIKE RAZVOJA SR SLOVENIJE IN SFR JUGOSLAVIJE KOT TUDI ORGANIZACIJSKE NALOGE, KI IZHAJAJO IZ RESOLUCIJE O
POLITIKI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SLOVENIJE V
LETU 1979. POGOJNO SO ZAJETE TUDI NALOGE ZA KATERE SO DANI ALI NAJAVLJENI PREDLOGI ZA VKLJUČITEV
V DOGOVOR O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SLOVENIJE
IN BODO VKLJUČENE V TO RESOLUCIJO, KO BODO SPREJETE V OMENJENEM DOGOVORU1.
1. NA PODROČJU ENERGETIKE
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije, INA Nafta Lendava, Petrol, Istra-Benz, planska poslovna skupnost
za premogovništvo, poslovna skupnost za gazifikacijo in poslovna skupnost industrijske energetske cone Koper bodo v
sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in
plin nadaljevale z izvajanjem samoupravnih sporazumov o
razvoju energetike v letu 1979 ter z izgradnjo planiranih energetskih objektov.
Združena elektrogospodarska podjetja bodo nadaljevala z
izgradnjo planiranih objektov. V letu 1979 bo v celoti usposobljena za obratovanje 380 kV mreža z vsemi transformacijskimi objekti ter planirana 110 kV mreža. Pospešeno bo nadaljevana montaža Nuklearne elektrarne Krško, izgradnja hidroelektrarne Solkan ter malih hidroelektrarn. Nadaljevalo se
B
NUTKA Kl S0 NASTALE NA
ni7D0Aucln
RAZPRAVE SO Vui?nl
PREDLOGU' PISANE Z VELIKIMI OSNOVI
ČRKAMI.PRIPOMB IZ JAVNE

uaoV
NADALJNJEM
TEKSTU
SO TEPROJEKTI:
NALOGE OZNAČENE
SO
NASLEDNJE
NALOGE
OZIROMA
TERCIARNAZ ZVEZDICO
LETALIŠČATOTODNJ MINERALN0
74 'ViuiMc/n
°
VITAMINSKIH
MEŠANIC
IN
ADITIVOV
l20PR0PAN
PROJEKT
°L, PROPILEN OKSID,
TOVARNA MORSKE SOU T0VARNA AVTOPNEVMATIKE. JEKLENI KORD,

1979)

bo z modernizacijo IN IZGRADNJO NADOMESTNIH ZMOGLJIVOSTI V PREMOGOVNIŠTVU za potrebe elektrogospodarstva
in široko potrošnjo. Začela se bo izgradnja 1. faze rudnika
urana Žirovski vrh, s pripravami za izgradnjo 2. faze 380 kV
omrežja in drugih DOGOVORJENIH objektov kontinuitete
TER Z URESNIČEVANJEM PROGRAMA ZA POSPEŠENO IZGRADNJO HIDROELEKTRARN, izhajajoč iz sprejetega samoupravnega sporazuma razvoja elektrogospodarstva do leta
1980. Izvršena bo optimizacija izgradnje elektroenergetskih
objektov do leta 1985. Ob izgradnji navedenih objektov bo
zagotovljeno vključevanje v prostor skladno s sistemom poselitve in ekološkimi zahtevami. Prav tako bodo ob pripravi
projektne dokumentacije upoštevane zahteve naravovarstva
in vodnega gospodarstva.
Poslovna skupnost za gazifikacijo Slovenije in Petrol TOZD Zemeljski plin bosta nadaljevala gradnjo magistralnega
plinovodnega omrežja, ki bo v tem letu dograjen od Ljubljane
do Anhovega in s tem končan. Pospešeno se bo izvajala in
dokončala priključitev dogovorjenih porabnikov. V celem letu
bo prevzeto v slovensko plinovodno omrežje in distribuirano
porabnikom preko 500 mio Nm3 zemeljskega plina. INA-Zagreb, Petrol in Poslovna skupnost za gazifikacijo bodo proučili možnost enotnega delovanja obeh magistralnih plinovodnih sistemov in pogoje skupnega sodelovanja. Omenjene
asociacije združenega dela bodo sprejele skupni dogovor o
medsebojnem sodelovanju, v katerega se bodo vključile tudi
bamoupravna interesna skupnost za nafto in plin in gospodarski zbornici obeh republik.
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vila ustrezne predinvesticijske in investicijske študije. Financiranje študij in pripravljalnih del bo omogočila z združevanjem sredstev članov. V okviru skupnosti bo pripravljena
predinvesticijska študija o možnosti izgradnje_ terminala za
sprejem vtekočinjenega zemeljskega plina z začetno zmogljivostjo 1,5 mlrd Nm3. Obdelana bo tudi povezava s slovenskim
in hrvaškim magistralnim omrežjem ter bodočim jugoslovanskim sistemom. Istočasno bo ANALIZIRANA možnost povečanja terminala za potrebe sosednjih dežel. Zainteresirane jugoslovanske organizacije združenega dela bodo z dobaviteljem
iz Alžira po predhodnem dogovoru republik in pokrajin sklenile dolgoročno pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
Republiški komite za energetiko se bo skupaj z Republiškim komitejem za ekonomske odnose s tujino zavzemal za
medrepubl^ki dogovor ZA REALIZACIJO UVOZNIH KONTINGENTOVUPOŠTEVAJOČ ODGOVORNOST REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA REALIZACIJO SVOJIH IN SKUPNE
ENERGETSKE BILANCE SFR JUGOSLAVIJE. Na teh izhodiščih bodo Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin,
veliki porabniki naftnih derivatov, Petrol, Istra-Benz, plinarne,
INA-Nafta Lendava in drugi dobavitelji derivatov na dohodkovnih osnovah pripravili in sklenili samoupravni sporazum o
dolgoročni oskrbi SR Slovenije (do leta 1985) z naftnimi
derivati.
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
ter INA-Plin Zagreb bosta pripravili in uskladili samoupravni
sporazum za raziskavo nahajališč nafte in zemeljskega plina
ter v njem opredelili sistem financiranja in tako nadomestili
dosedanjo pogodbo.
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se bodo v
sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjor elektrogospodarstva pospešeno pripravljala na pričetek izg adn|e elektroenergetskih kapacitet po letu 1980, pri čemer bodo upoštevane možnosti za zagotovitev oskrbe z električno energijo s
skupnimi naložbami v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. Republiški komite za^nergetiko se bo
Z REPUBLIŠKIMI UPRAVNIMI ORGANI SR HRVATSKE dogo
varial o lokaciji, začetku in sodelovanju pri izgradnji druge
nuklearne elektrarne v SR Hrvatski. Pripravljen bo samoupravni sporazum o graditvi elektroenergetskih objektov v obdobiu 1981-1985, poslan v javno razpravo ter konec leta
pripravljen za sprejemanje skladno s prostorskimi možnostmi
in pogoji ter omejitvami glede na ekološke razmere in potr6

Za zaaotovitev izgradnje dogovorjenih energetskih objektov kontinuitete bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal Skupščini SR Slovenije sprejem garancije za zagotovitev
virov financiranja za posamezne objekte kontinuitete po tetu
1980, dokler ne bo sprejet samoupravni sporazum o izgradnji
elektroenergetskih objektov za obdobje 1981-1985.
Republiški komite za energetiko, področje raziskovalne
skupnosti in organizacije združenega dela s področja energetike ter njihove samoupravne interesne skupnosti bodo spodbujali in usmerjali raziskave na podlagi dolgoročne raziskovalne usmeritve in plana raziskav do leta 1985. .Posebna
pozornost bo posvečena uporabi že doseženih tehničnih rešitev pri izrabi sončne energije in raziskavam geotermicne
eneraiie.
V skladu s sprejetim družbenim dogovorom o ukrepih in
aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja transporta in porabe energije bo Republiški komite za
energetiko usklajeval aktivnosti pri izvajanju akcijskih programov udeležencev dogovora. Pripravljeni bodo izvršilni predpisi s katerimi bo dan poudarek predvsem boljšemu izkoristku energije, njeni optimalni prostorski razporeditvi in kontroli uporabe. Republiški komite za energetiko bo sodeloval
pri pripravi zveznih dogovorov in predpisov za racionalno
ravnanje z energijo. Posebna skrb bo posvečena dodatnemu
izobraževanju in informiranju porabnikov energije. REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO, GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE IN POSLOVNE BANKE BODO VZPODBUJALE
VEČJO PROIZVODNJO IN UPORABO SODOBNEJŠEGA IZOLACIJSKEGA MATERIALA.
Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju s samoupravnima interesnima skupnostima za elektrogospodarstvo
ter nafto in plin zaradi dopolnjevanja dolgoročne energetske
bilance v skladu z novimi spoznanji in predlogi in ob "Pjevanju prostorskih možnosti in zahtev varstva okolja organiziral ustrezne razprave. Posebej bo obdelan obseg in časovna
razporeditev izkoriščanja razpoložljivih virov hidroenergije.

Določneje bo opredeljen tudi odnos do toplifikacije in njenega izvajanja.
,
.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin bosta sprejeli sporazum o medsebojnem sodelovanju pn reševanju
energetskih vprašanj skupnega interesa IN DOGOVOR O
OSKRBI PROSTE CONE PRI SEŽANI S POTREBNO ENERGIJO. Obe interesni skupnosti energetike in energetsko gospodarstvo bodo pospešili sprejem potrebnih dopolnitev samoupravne organiziranosti in dohodkovnih odnosov.
Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala in sode ovala pri oblikovanju skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje na področju naftnega gospodarstva z njo povezane
petrokemije. Sprejet bo koncept dolgoročnega programa razvoja in dogovorjen obseg realizacije v obdobju do 1980. leta.
Dogovorjen bo sistem pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva do letaJ980 OB ISTOČASNEM
UPOŠTEVANJU DOPOLNITEV IN SPREMEMB TARIFNEGA
SISTEMA. Elektrogospodarstvo in premogovništvo bosta
spreje in premogovništvo bosta sprejela ukrepe, ki bodo prispevali k njuni večji učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalZaostajarije pri uresničevanju nekaterih nalog na področju
razvoja elektroenergetskega omrežja na manj razvitih območjih zahteva, da samoupravne interesne skupnosti na preskrbovalnih območjih in skupščina Samoupravne interesne
skupnosti elektrogospodarstva sprejmejo ukrepe za postopno odpravo teh zaostankov ob istočasnem poenotenju
kriterijev za združevanje prispevkov, ki jih plačujejo odjemalci
ob priključevanju na distribucijska omrežja.
Republiški komite za energetiko bo skupno z Republiškim
komitejem za varstvo okolja, Republiško raziskovalno skupnostjo in Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva nadaljeval z usmeritvami za zmanjšanje onesnaževanja okolja ob istočasnem zagotavljanju čistih oblik energije,
predvsem za območja večje ogroženosti.
2. NA PODROČJU PROMETA IN ZVEZ
Za aktivnosti na področju železniškega gospodarstva bo
tudi v letu 1979 osnova »Družbeni dogovor o ekonomskih in
drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni normalni poaoji gospodarjenja«.
...
* _
ŽG Ljubljana bo uresničevalo svoj razvojni plan z izvrševanjem investicijskih programov, ki so vezani pretežno na glavni
železniški križ. Obnavljalo bo spodnji in zgornji ustroj prog
in
v okviru obnove nadaljevalo z obnovo in modernizacijo Pr09e
Praaersko-Središče, z rekonstrukcijo postaje Jesenice, ki bo
vključevala tudi izgradnjo drugega tira skozi Karavanškii predor ter z 2. fazo rekonstrukcije postaje Sežana. Za potrebe
integralnega transporta bo pričeta gradnja 1. faze kontejnerskega terminala Ljubljana. V okviru dokončanja programa
modernizacije magistrale Jesenice-Dobova bo potekalo doaraievanje signalno-varnostnih naprav: avtomatskega proaovnega bloka, avtostop naprav ter avtomatskih zavarovanj
cestnih prehodov na odseku Zidani most-Dobova in začeta
bo gradnja radijskega dispečerskega sistema na celotni
proai V okviru nadaljevanja programa modernizacije magistrale Koper-Šentilj bo dograjen potniški tir in postaja v
Kopru pričeta bo rekonstrukcija ranžirne postaje Tezno, doqrajevale se bodo postajne signalno-varnostne naprave na
odseku Celje-Maribor in na postaji Koper ter pričeta bo izgradnja avtomatskega progovnega bloka, avtostop naprav in
avtomatsko zavarovanje cestnih prehodov na odseku Zidan
most-Šentilj.
. .
, .
v
V svojem poslovanju bo ŽG Ljubljana uvajala sodobne
oblike integralnega železniškega transporta.
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luski pro
met bo nadaljevala in zaključila akcije za formiranje področ
nih samoupravnih interesnih skupnosti za železniški in lušk
promet na ŽG Ljubljana in v njihovem okviru se Ibo priče
proces dogovarjanja in združevanja sredstev na dohodkovnil
°SNaVpodročju cestne infrastrukture bo Republiška skupnos
za ceste povečala vlaganja ter napore v odpravljanje žet radi
cionalnih ozkih grl na nekaterih cestnih odsekih na magistral
nem cestnem križu v SR Sloveniji. Pospešila in povečala s
bodo dela pri urejanju cestnih obvoznic v Ljubljani v Mar
boru in na obali. V sklopu teh del bo v Ljubljani končana

etapa Celovške ceste ter nova Prešernova cesta, začela se
bodo dela za izgradnjo ljubljanske obvoznice Šentvid-Dolgi
most-Skofljica, ki je del jugoslovanske avtoceste Bratstvo in
enotnost. V Mariboru se bodo nadaljevala dela na hitri cesti
skozi mesto. Na obali bo zgrajen koprski priključek in nadaljevala se bodo dela na semedelski vpadnici. ZAČELA IN ZAKLJUČILA SE BO TUDI GRADNJA ZAHODNE MAGISTRALE V
CELJU UPRAVNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA ODSEK
NArCLO-LJUBLJANA NA AVTOCESTI BRATSTVA IN ENOTNOSTI.
Piepubliška skupnost za ceste bo začela dela na razširitvi
mejnega prehoda v Šentilju, na izgradnji ceste na mejnem
prehodu Vrtojba in na mejnem prehodu Fernetiči. Dograjena
bo cestna povezava Kambreško-Ravne (Livek), ki je bila začeta v letu 1978.
ZAČELA SE BODO DELA ZA CESTNO POVEZAVO MED
JUGOSLOVANSKIMI OBMOČJI BRD IN SOLKANOM
VKLJUČNO Z GRADNJO MOSTU ČEZ SOČO.
Republiška skupnost za ceste bo začela z gradnjo tretjih
pasov za počasno vožnjo na cesti Ljubljana-Bregana, z gradnjo cestnega predora Karavanke in dokončala bo novogradnjo avtoceste Dolgi most-Vrhnika. Začelo se bo z gradnjo
cestnih povezav Radrto-Nova Gorica (odsek Nova Gorica-Selo) in Razdrto-Senožeče-Sežana, ko bodo zagotovljena
mednarodna posojila. Nadaljevala se bodo dela pri modernizaciji regionalnega cestnega omrežja.
Luka Koper bo izgrajevala luško infrastrukturo v skladu s
sprejetimi sanacijskimi ukrepi. Gradnja bo usmerjena v tiste
objekte, ki omogočajo uvajanje sodobnih oblik integralnega
transporta, uvajanje moderne tehnologije, ki omogoča boljše
izkoriščanje mehanizacije pri pretovoru in izboljšanje delovnih pogojev ter v objekte družbenega standarda. Dokončno
bo opremljena obala za kontejnerski in RO-RO promet z
ustrezno infrastrukturo in mehanizacijo, nadaljevala se bodo
dela na podaljšanju obale za razsute tovore ter na poglabljanju luškega bazena III in nasipavanju pomola II. Nadaljevala se
bodo že začeta dela pri izgradnji hladilnice ter specializiranih
skladiščnih objektih (kondicionirana skladišča). Intenzivirala
se bo izgradnja I. faze terminala za les v skladu z dogovorom o
združevanju dela in sredstev s Slovenijalesom.
. Združene PTT organizacije SR Slovenije bodo zaradi naraščajočega razkoraka med potrebami in možnostmi vlagale
večino sredstev v izgradnjo in razširitev telefonskih kapacitet,
razširitev avtomatskih telefonskih central in razširitev osnovnega telefonskega omrežja ter v nadaljevanje gradnje omrežja
javnih telefonskih govorilnic za mestni in medkrajevni telefonski promet. Za dosego boljše kvalitete in večjo obratovalno
zanesljivost bodo dograjevale medkrajevne, medrepubliške in
mednarodne kablovske zveze ter brezčične radio relejne
zveze. Dokončana bodo dela na koaksialni kabelski povezavi
Maribor-Murska Sobota in radio relejnih sistemih Ljubljana-Krim-Kum-Breznik-Novo mesto ter Ljubljana-Kum-TrbovIje.
SpJošna plovba Piran se bo tesneje povezala s slovenskim
gospodarstvom in pospeševala gospodarsko sodelovanje z
v
,
razvoju, še posebej z neuvrščenimi državami
MODERNIZIRALA BO SVOJE LADJEVJE. REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE IN GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE BOSTA PROUČILA IN PREDLAGALA USTREZNE
UKREPE V REPUBLIKI IN PRI ZVEZNIH ORGANIH, KI BODO
OMOGOČILI URESNIČEVANJE PIRANSKEGA SPORAZUMA
ALI NAKUP RABLJENIH TUJIH LADIJ.
V ZGRADNJI LE
„,„
J
TALIŠKE
INFRASTRUKTURE
SE BODO
NADALJEVALA
DELA
ZA URESNIČEVANJE
SREDNJEROČNIH CILJEV. V SLOVENJ GRADCU SE BO NADALJEVALA
REKONSTRUKCIJA LETALIŠČA, NA LETALIŠČU PORTOROŽ
BO PODALJŠANA PRISTAJALNO-VZLETNA STEZA NA 1200
M TER STEKLA BODO ZAČETNA DELA ZA IZGRADNJO LETALIŠČA V NOVEM MESTU. S TEM BO OMOGOČENO
BOLJŠE VKLJUČEVANJE TEH LETALIŠČ V PROMET Z
MANJŠIMI LETALI (STOL AVIACIJA). NADALJEVALA SE BO
1

IZACIJA IN IZGRADNJA
IŠČ ŠPORTNIH LETANa osnovi ciljev resolucije o politiki izvajanja družbenega
slana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 bo Republiški ko"nite za promet in zveze ukrepal v smeri:
— uresničevanja smernic za skladen razvoj prometa in zvez
/ SFR Jugoslaviji ter pospeševanja vseh oblik prometa z
jržavami v razvoju v skladu z dogovorjeno prometno politiko
lugoslavije;

PROUČITVE MOŽNOSTI za oblikovanje zveze SIS za
železniški promet republik in pokrajin;
- uresničevanja dogovorjenih načel o mednarodnem cestnem transportu z uvedbo določenih sprememb pri urejaniu
tranzitnega in bilateralnega cestnega transporta'
- določitve osnovnih izhodišč za uvoz cestnih tovornih
vozil (tipizacija in standardizacija) po dogovorih v Zvezni
gospodarski zbornici med domačimi proizvajalci in cestnimi
prevozniki;
- izdelave izhodišč za področje mednarodnega zračnega
prometa ob enakovrednem upoštevanju vseh jugoslovanskih
avio-prevoznikov;
- ZAGOTOVITVE USTREZNE ZAKONODAJE ZA OBRATOčfA%o™uoNIH LETAUŠČ ZA turist|ČNO KOMER- izdelave izhodišč in smernic za varstvo okolja na področju prometnih dejavnosti skupaj z Republiškim komitejem
za varstvo okolja;
~ ^REDITVE STATUSA PROSTE CARINSKE CONE V LUKI
KOPER.
Gospodarska zbornica Slovenije bo:
_ S r Z e e ov
'
.rednotila
vlogo
prometa
v ekonomskih
nosihu LSR2 oSlovenije
s tujino
glede
na devizni
priliv, ki odqa
ustvarja dejavnost prometa in zvez;
~„SE ZAVZEMALA ZA SKRAJŠANJE POSTOPKOV PRI
UMEVANJU 0
^™?~
^LOČITVI BLAGOVNIH
IN DEVIZNIH
KONTINGENTOV IN PRIDOBIVANJU
UVOZNIH DOVOLJENJ
ZA TRANSPORTNO OPREMO IN SREDSTVA, KI SO NUJNA
ZA IZVAJANJE RAZVOJNIH CILJEV IN KATERIH NE PROIZVAJAMO V JUGOSLAVIJI;
- v skladu s sprejeto prometno politiko določila vloao
prevoza za lastne potrebe in zasebnega prevoza;
- pospešila dogovarjanje za preusmerjanje in delitev dela
med cesto ifi železnico;
n" '^CIRALA NADALJNJE DOHODKOVNO POVEZOVANJE
DELOVNIH ORGANIZACIJ CESTNEGA PROMETA PREDVSEM TOVORNEGA PROMETA;
- izpeljala akcijo za ustanovitev poslovne skupnosti za
integralni transport SR Slovenije, v katero bodo vključeni kot
iniciatorji Luka Koper, ŽG Ljubljana, Intereuropa-Koper in
Splošna plovba - Piran;
)
LA
wa~mcS
i?£E?!
sklenitev
dogovora med
JUGOSLOVANSKIMI
LUKAMI
O SPECIALIZACIJI?
- POSPEŠILA
RAZGOVORE Z LUKO REKA O SODELOVANJU SEVFRNOJARANSKIH
PMOV;
LUK v SMISLU 5. ČLENA OSIMSKIH SPORAZUo>7r,!?r0u
^''a realne
možnosti
domače
proizvodnje
proaovnih
SVTK
naprav
IN DRUGE
OPREME
ZA PROMET
IN ZVEZEiniciativn
a
EG ODBORA ZA USTANOVITEV
oAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA LETALIŠKI
NADALJEVALA AKCIJO ZA SPREJELI SAMO
spoR^um/v o temeljih plana razvoja
^ooK„E,K,MREŽE V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE
9^980'N ZAGOTOVILA USTANOVITEV SAMOUPRAVNE
INTERESNE SKUPNOSTI ZA LETALIŠKI PROMET

3. NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA
OBMOČNE VODNE SKUPNOSTI BODO nadaljevale že začeta večja investicijska dela za ureditev odtočnih razmer. Za
urejanje vodnega režima, čiščenja in oskrbe z vodo bodo
območne vodne skupnosti namenile več sredstev, v večji meri
se bodo zavzemale tudi za ureditev razmer v povirjih voda
PREDVSEM GLEDE PREPREČEVANJA SPROŠČANJA PLAVIN in erozije.
Na področju varstva kvalitete voda bodo vodne skupnosti
NADALJEVALE sofinanciranje gradnje komunalnih čistilnih
naprav in glavnih zbiralnikov, predčiščenje odpadnih voda v
industriji in gradnji zadrževalnikov, ki posredno vplivajo na
izboljšanje kakovosti posameznih vodotokov. PRI IZVEDBI TE
NALOGE BO NAMENJENA POZORNOST OČIŠČENJU REKE
REKE IN SANACIJI BLEJSKEGA JEZERA. NADALJEVALA SE
BO IZDELAVA NAČRTOV ZA OSKRBO PROSTE INDUSTRIJSKE CONE PRI SEŽANI S PITNO IN TEHNOLOŠKO VODO
UPOŠTEVAJOČ ŠIRŠE POTREBE REGIJE IN PERSPEKTIVNI
RAZVOJ TEGA DELA KRASA. NADALJE SE BODO SOFINANCIRALA DELA ZA VODOOSKRBO NA MANJ RAZVITIH IN NA
MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OBMOČJIH.
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poročevalec
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Odbor za rejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije bo sofinanciral HIDRO IN AGROMELIORACIJSKO UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA VEČJIH MELIORACIJSKIH OBMOČJIH. OBMOČNE VODNE SKUPNOSTI PA
BODO Z LASTNIMI SREDSTVI IN Z NAJETIMI KREDITI POSPEŠENO UREJEVALE GLAVNE ODVODNIKE NA PREDVIDENIH POVRŠINAH ZA MELIORACIJE ZLASTI V POMURJU, OB
POLSKAVI. OB ŠčAVNICI TER V SEJANSKI, SEČOVELJSKI IN
VIPAVSKI DOLINI.
Zveza in območne vodnogospodarske skupnosti bodo NADALJEVALE SKUPNO S SAMOUPRAVNO INTERESNO SKUPNOSTJO ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE IN RAZISKOVALNO SKUPNOSTJO SLOVENIJE Z RAZISKAVAMI O
MOŽNI ENERGETSKI IZRABI VODA IN PRIPRAVILE KOMPLEKSNO ZASNOVO ZA GRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV IN S TEM V ZVEZI TUDI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREDITEV.
4. NA PODROČJU KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
Na podlagi akcijskega programa za izvajanje usmeritev in
nalog iz dogovora o temeljih plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa imajo nosilci planiranja naslednje pomembnejše naloge:
...
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimt
obvezami in pristojnostmi, sprejetimi v družbenem planu SR
Slovenije:
J ..
- sprejel potrebne ukrepe in predpise na področju intervencij v proizvodnji in porabi hrane, upoštevajoč dejansko
aibanje na trgu in sprejete obveznosti v skladu z dogovorom o
družbenem planu SFRJ v obdobju 1976—1980, V SKLADU Z
DRUŽBENIM PLANOM SR SLOVENIJE IN ZAKONOM O INTERVENCIJAH V KMETIJSTVU IN PORABI HRANE;
- dal pobudo upravljavcem bank in članicam Kmetijskoživilske razvojne skupnosti, da s sporazumom dopolnijo politiko financiranja razširjene reprodukcije v kmetijstvu in živilstvu ter financiranje zalog kmetijskih proizvodov, upoštevajoč
poslabšano reproduktivno sposobnost v letu 1978 pri nekaterih proizvodnih usmeritvah v kmetijski proizvodnji in upoštevajoč nujnost pospešene izgradnje in rekonstrukcije mlekarstva ZARADI ZAGOTOVITVE UGODNEJŠEGA KREDITIRANJA
NALOŽB, KI BODO ZAGOTAVLJALE URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA RAZVOJA;
- dal pobudo za ustanovitev zveze kmetijskih zemljiških
skupnosti IN SPODBUDIL AKTIVNOST ZVEZE PRI UVELJAVLJANJU ENOTNEJŠIH IZHODIŠČ ZA DELOVANJE OBČINSKIH
KMETIJSKO ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI;
- skupaj z Zadružno zvezo Slovenije, občinami in območnimi zavarovalnimi skupnostmi deloval za razširitev obrambe
proti toči in pri širjenju uvajanja kolektivnega zavarovanja
kmetijskih površin TER PRIPRAVIL ZAKON O ORGANIZIRANJU IN FINANCIRANJU OBRAMBE PROTI TOČI;
- pripravil izhodišča za sprejem ukrepov, ki naj bi pospešili
boljšo obdelavo zemljišč v hribovitih in kraških območjih in za
prevedbo dela ustreznih površin v gozd oziroma drugo nekmetijsko uporabo;
- pospeševal skladnejši razvoj obmejnih in manj razvitih
območij ter z ustreznimi ukrepi uravnaval procese deagrarizacije in odpiranje PRODUKTIVNIH delovnih mest v kmetijstvu;
- skupaj s prizadetimi družbenopolitičnimi skupnostmi nadaljeval dogovarjanje za ohranitev planin v sredogorju in
visokogorju ter pripravil elemente za družbeni dogovor o
pospeševanju razvoja teh območij IN UKREPE ZA GOSPODARSKO OŽIVITEV PLANIN;
Občine bodo:
- v skladu s sprejetimi obveznostmi zagotovile ustrezno
samoupravno organiziranost pospeševalne dejavnosti v
skladu s predvidenim zakonom;
- poskrbele za sprejem ustreznih predpisov za izvajanje
zakona o blagovnem prometu;
- pričele z izdelavo programov za boljšo organiziranost
družbene prehrane v skladu s sprejetimi skupščinskimi stališči'
- namenile posebno pozornost varstvu kvalitetnih kmetijskih zemljišč in zagotovile pospešitev izvajanja melioracij in
komasacij v skladu z že sprejetimi in novimi programi.
Kmetijsko-zemljiške skupnosti bodo poskrbele za potrebno
evidenco o obsegu in lokaciji kmetijskih zemljišč v družbeni
lastnini.
poročevalec

Težišče dela Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti, ZADRUŽNE ZVEZE SR SLOVENIJE, Združenja TOZD kmetijstva
in živilstva ter Zveze vodnih skupnosti bo na naslednjih nalogah:
- dokončanju izgradnje sladkorne tovarne in zagotovitvi
pridelovanja sladkorne pese na 3000 ha površin;
- nadaljevanju rekonstrukcije mlekarn in začetku novogradenj mleKarn v Celju in Kranju, VIPAVI IN MARIBORU TER
DOGRADITVI MLEKARNE V LJUTOMERU;
- izgradnji sušilnih in sprejemnih centrov, skladišč s kapaciteto 50.000 ton ter začetku gradnje skupnih tržnih rezerv
republike in rezerv delovnih organizacij;
- nadaljevanju intenzifikacije poljedelske proizvodnje, povečanju pridelovanja koruze za 4000 ha ob povečanju pridelkov, razširitvi obsega pridelovanja silažne koruze po posebnem programu centra za pospeševanje kmetijstva; povečanju
pridelovanja pšenice v proizvodnih skupnostih na osnovi vnaprej dogovorjenega sistema odkupa v okviru sušilnih centrov,
za kar so odgovorne organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo žit;
- vključevanju opuščenih zemljišč kmetov v organizirano
tržno pridelovanje poljščin (koruza, pšenica), zlasti v okviru že
obstoječih ali novo ustanovljenih proizvodnih strojnih skupnosti kmetov;- dokončanju izgradnje družbenih prašičerejskih farm v
Kočevju in v Pornui . , in začet... gradnje v Žalcu ter pospešitvi
skupnih vlaganj kmetijskih organizacij in kmetov v izgradnjo
no ih kapacitet, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost rejca; hkrati pa na teh obratih zagotoviti proizvodnjo
lastne krme, ki bo v pretežni meri zadoščala potrebam;
- povečanju proizvodnje govejega mesa ob zagotovitvi racionalnejšega gospodarjenja z rezultati reprodukcije in uveljavljanju tehnologije pitanja na pretežno lastni pridelani krmi,
opredelitvi vzrejenih centrov in izdelavi programa vzreje plemenskih živali za potrebe republike in za izvoz;
- na področju perutninarstva čvrstejšemu dohodkovnemu
povezovanju v okviru jugoslovanskega trga, nadaljevanju z
raziskavami na domači selekciji in ustvarjanju pogojev za
izvoz perutninskega mesa in tehnologije na tem področju;
- POVEČANJU STABILNOSTI V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI Z ZAGOTOVITVIJO KREDITOV ZA ZALOGE MESA V ŽIVEM IN Z RAZŠIRITVIJO TOVRSTNEGA KREDITIRANJA NA
OVCE IN KONJE;
- POVEČANJU PROIZVODNJE IN DOSEGANJU UGODNEJŠIH EKONOMSKIH REZULTATOV V RIBIŠTVU NA PODLAGI
MODERNIZACIJE ULOVA RIB Z NABAVNO NOVIH RIBIŠKIH
LADIJ IN MODERNIZACIJI PREDELAVE RIB;
- pospešitvi oblikovanja proizvodnih skupnosti za intenziviranje pridelovanja krompirja; uvajanju proizvodnje industrijskega krompirja na območju Lendave glede na predvideno
izgranjo tovarne za predelavo krompirja, povečanju pridelovanja semenskega krompirja ter izgradnji regionalnih skladišč;
.....
- pospešitvi OBNOVE nasadov na novih zemljiščih in obnove starih nasadov v družbenem sektorju; za hitrejšo obnovo
nasadov v okviru proizvodnih skupnosti kmetov je potrebno
doseči neposredno angažiranje strokovnjakov na ustreznih
zavodih ob sodelovanju s pospeševalno službo v zadružnih
organizacijah; sklenitvi dolgoročnega sporazuma o pridelovanju in prodaji sadik;
- nadaljevanju melioracijskih del na področju Pomurja,
PESNIŠKE DOLINE, Polskave in v Sečoveljski dolini ter NA
OBMOČJU VIPAVSKE IN KOPRŠČINE, pospeševalna služba v
kmetijskih organizacijah in zavodih je zadolžena za pripravo
proizvodno-melioracijskih skupnosti; programski in časovni
uskladitvi urejanja osnovnih odvodnikov z izvajanjem melioracij v okviru Zveze vodnih skupnosti;
- intenziviranju pridelovanja vrtnin za porabo v svežem
stanju in za predelavo na podlagi rezširitve družbeno organizirane proizvodnje v severovzhodni Sloveniji, Primorski, Sečoveljski dolini na melioriranih zemljiščih in na območju
delovanja namakalnega sistema ob elektrarni Srednja Drava
II;
- učvrstitvi notranje povezanosti in samoupravne cirganiziranosti SOZD - še posebej ureditvi odnosov med mešalnicami
in živinorjesko proizvodnjo; nadaljevanje samoupravne preobrazbe kmetijskih zadružnih organizacij v skladu s (predvidenim) zakonom o združevanju kmetov; sklenitvi samoupravnega sporazuma vseh mlekarn v Sloveniji glede specializacije
*
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proizvodnje, tržnih viškov mleka in izvoza mlečnih izdelkov
nadaljevanju prestrukturiranja klavnično-predelovalne industrije z dolgoročnim dimenzioniranjem klavnih kapacitet- pospešitve specializacije in delitve dela med obrati na širšem
območju in njihovi medsebojni dohodkovni povezanosti pri
uresničevanju te specializacije;
- sprejemanju sanacijskih programov za povečanje pridelovanja kvalitetne krme s cijjem zagotovitve pretežnega dela
potrebne krme; nadaljevanju obnove pašnikov na Tolminskem in Gorenjskem na podlagi skupnih programov občin,
kmetijskih organizacij in Kmetijske zemljiške skupnostimanjkajoči del krme v Sloveniji pa zagotoviti na podlaai
dolgoročnih pogodb pitališč (perutnina, prašičereja), s pridelovalci koruze na žitorodnih predelih Jugoslavije;
- pripravi programa ovčereje, predvsem za proizvodnjo
mesa in mleka za izdelavo sira;
- USKLAJEVANJU PROIZVODNIH IN RAZVOJNIH INTERESOV NA PODROČJU DRUŽBENE PREHRANE MED ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA KMETIJSTVA
IN ZIVILSTVA, PROIZVODNJE EMBALAŽE, VOZIL IN
OPREME TER ZAGOTAVLJANJU DOHODKOVNE POVEZANOSTI V OKVIRU SKUPNOSTI ZA MEDSEBOJNO PLANSKO
IN POSLOVNO SODELOVANJE NA PODROČJU DRUŽBENE
PREHRANE V SR SLOVENIJI;
- večji angažiranosti znanstvenoraziskovalnih in strokovnih institucij pri iskanju strokovnih in družbenih rešitev, zlasti
na tistih področjih in usmeritvah, ki so ključna za realizacijo
nalog iz srednjeročnega programa razvoja kmetijstva in živilstva;
- izpopolnitvi študijskega programa kmetijskih pedagoških
ustanov in ustrezne razširitve dela in nalog kmetijskih raziskovalnih institucij tudi na področju družbenegaplanira-nja,
zlasti še prostorskega planiranja ter sistema informacij;
- doslednejši opredelitvi programa in metod dela pospeševalne službe in s tem položaja pospeševalca, njegove obveznosti in odgovornosti pri izvajanju programa razvoja v posamezni zadružni organizaciji oziroma občini ob istočasni razbremenitvi pospeševalcev večjega dela administrativnih nalog ter ustrezni ureditvi njihovega sistema nagrajevanja; krepitvi pospeševalne službe v zadružnih organizacijah s ciljem
večje neposredne strokovne pomoči pri članih zadružnih organizacij.
DELOVNA ORGANIZACIJA LEK LJUBLJANA BO ZGRADILA
[NDUSTRUSK, OBRAT ZA PROIZVODNJO MINERALNO J?IA
MINSKIH MEŠANIC IN ADITIVOV ZA ŽIVINSKO KRMO.
5. NA PODROČJU INDUSTRIJE
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA INDUSTRIJE BODO INTENZIVNEJE IZVAJALE MODERNIZACIJO
TISTE PROIZVODNJE, KI JE USMERJENA V IZVOZ TER KREPILE SVOJE RAZVOJNE IN PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI
DA BI SE UČINKOVITEJE VKLJUČEVALE V MEDNARODNO
DELITEV DELA. PRI TEM BODO DALE PREDNOST PROIZVODNJI Z VIŠJO STOPNJO PREDELAVE IN VEČJO KVALI0ZIR0MA
PROIZVODNJI Z VEČJIM DELEŽEM DODANE VREDNOSTI V CENI PROIZVODOV. POSEBEN POVDAREK BODO DALE BOLJŠI ORGANIZACIJI DELA, INVENTIVNI
DEJAVNOSTI, INOVACIJI PROIZVODNJIH PROGRAMOV SODOBNEMU OBLIKOVANJU, KREATORSTVU IN VEČJI PRODUKTIVNOSTI. POVDAREK BODO DALE TUDI MODERNIZACIJI IN HITREJŠEMU RAZVOJU PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI ZA RACIONALNO SUBSTITUCIJO UVOZA, UPOŠTEVAJOČ TEMELJNE RAZVOJNE KRITERIJE V DOGOVORU O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE (ČLEN 12. )
izb
°ljšanje plačilne BILANCE, med seboJ
BODO POSPEŠILE POVEZOVANJE NA DOHODKOVNIH OSNOVAH KJER OBSTAJA POSLOVNA IN REPRODUKCIJSKA
SOODVISNOST. PRI PRIPRAVI INVESTICIJSKIH PROGRAMOV BODO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA ŽE OB NJIHOVI PRIPRAVI V NAJVEČJI MOŽNI MERI UPOŠTEVALE ZAVAROVANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA.
POLEG TEH SKUPNIH USMERITEV BODO ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA NA POSAMEZNIH PODROČJIH INDUSTRIJE IZVAJALE NASLEDNJE POMEMBNEJŠE NALOGE
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5.1. Na področju črne metalurgije
Organizacije združenega dela v okviru sestavljene organizacije združenega dela Slovenske
železarne bodo dokončale
večino začetih investicij2 iz leta 1978.
Nadaljevala bo delo na posodabljanju talilnic ter na uvajanju novih sodobnih tehnoloških postopkov. Zaključila bo
gradnjo elektropeči v Štorah in začela s pripravami za zamenjavo še obstoječih zastarelih SM peči s sodobnimi električnimi obločnimi pečmi na Jesenicah.
Slovenske železarne bodo nadaljevale z investicijami v objekte tople in hladne predelave, da se bo povečal delež proizd
X°.
.?,^v^e sto
Pni® predelave
in BATUJE
delež plemenitih
ORGANIZACIJI
ZDRUŽENEGA
DELA
BODO POjekel.
ZDRUŽITVI Z ŽELEZARNO ŠTORE IN V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM PROIZVODNJE IN PREDELAVE JEKLA V SLOVENIJI PRIČELI Z REKONSTRUKCIJO VALJARNE.
SOZD KEMA - TOVARNA DUŠIKA RUŠE BO NADALJEVALA
Z GRADNJO PEČI ZA FOEROSILICIJ TER Z UVAJANJEM
PROIZVODNJE PREDLEGUR
5.2. Na področju barvaste metalurgije
Tovarna glinice in aluminija Kidričevo bo na osnovi združevanja sredstev s porabniki aluminija, temeljnih bank in s
pomočjo kreditov izvajalcev rekonstrukcije ter inozemskih
kreditov začela z rekonstrukcijo obrata elektrolize zaradi
boljše oskrbe z aluminijem.
Delovna organizacija Tovarne glinice in aluminija Kidričevo
ter delovna organizacija Mariborske livarne bosta pričeli z
izgradnjo naprav za proizvodnjo sekundarnega aluminija.
Porabniki aluminija bodo s posredovanjem Gospodarske
zbornice Slovenije iskali možnost za dobavo MANJKAJOČE
KOLIČINE aluminija v letu 1979 iz vzhodnih držav, hkrati pasi
bodo ob pomoči Gospodarske zbornice Slovenije prizadevali
skleniti pogodbe z organizacijami v drugih republikah in
deželah v razvoju za pridobivanje manjkajoče količine aluminija TUDI na dolgoročni osnovi.
V Rudnikih svinca in topilnici Mežica bodo povečali obseg
vlaganj v geološko-rudarske raziskave z namenom, da bi
pridobili rudo z večjo vsebnostjo kovine. Sredstva bodo zagotovili Raziskovalna skupnost SLovenije in temeljne organizacije v okviru Rudnikov in topilnice Mežica.
Rudniki svinca in topilnica Mežica bodo ob sodelovanju
Izvršnega sveta skupščine občine Ravne, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in republiških
upravnih organov pospešeno iskali možnost za združevanje
dela in sredstev s porabniki svinčevih izdelkov zaradi povečanja zmogljivosti za predelavo svinca, izvajanja geološko rudarskih raziskav in zagotovitve rentabilnega poslovanja
V Rudniku živega srebra Idrija bodo v dogovorjenem obsegu nadaljevali z izvajanjem programa vzdrževanja rudniških
naprav in z raziskovanjem rudišč. Izdelali bodo študije za hitro
in učinkovito obnovo proizvodnje, da bi le-ta lahko stekla, ko
bodo cene živega srebra na svetovnem trgu dosegle zadovoljivo raven. Ob novi organizacijski obliki bodo Rudniku zagotovljena sredstva za izvajanje prednje obveznosti iz sredstev
Raziskovalne skupnosti Slovenije, republiškega proračuna ter
lastnih prihodkov in drugih virov sredstev.
V skladu z družbenim dogovorom o zagotovitvi socialne
varnosti delavcev Rudnika živega srebra Idrija in nadaljnjeaa
razvoja občine Idrija za obdobje 1976-1980 se bodo vsi podpisniki tega dogovora še nadalje zavzemali za pospešeno investiranje v občini Idrija in njenem gravitacijskem območju.
5.3. Na področju kemične in gumarske
industrije
^ bazni kemični industriji se bo nadaljevala izgradnja začetih objektov s pospešenim združevanjem sredstev in dela
reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela.
Zainteresirane poslovne skupnosti in organizacije združenega dela bodo v koordinaciji z Gospodarsko zbornico Slove2
Med večjimi objekti so: v železarni Jesenice plinifikacija, odpraševalna
naprava pri elektro pečeh, valjarna žice in zaključna deta pri napravi za neprekinjeno vlivanje: v železarni Ravne kovačnica, livarna posebne litine, obrat nerjave armature in rekonstrukcija jeklarne; v železarni Štore gradnja elektro peči
in obdelovalnica valjev.

poročevalec

nije in Izvršnim svotom Skupščin© SR Slovenije ustanovije
skupnost za plansko in poslovno sodelovanje za področji
energetike in petrokemije.
Delovna organizacija Cinkarna Celje bo v skladu z ukrepi
ekonomske in ekološke sanacije Cinkarne, ki so jih sprejele
družbenopolitične organizacije, Skupščina in Samoupravna
interesna skupnost za varstvo zraka občine Celje ter na
osnovi lastnega celovitega akcijskega programa pričela z
izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo žveplove kisline IN ŽELEZOVIH PIGMENTOV. Vprašanje zagotovitve potrebnih
sredstev zlasti za ekološko sanacijo, bo delovna organizacija
reševala OB SODELOVANJU IZVRŠNEGA SVETA SR SLOVENIJE IN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE v povezavi s
porabniki žveplove kisline in s poslovnimi bankami v Sloveniji.
.
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik bo pospešila izgradnjo
II faze proizvodnih zmogljivosti natrijevega tripolifosfata. Za
uresničitev te naloge bo sklenila samoupravne sporazume o
združevanju sredstev s porabniki.
V OKVIRU SESTAVLJENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA
DELA KEMA BODO V TOVARNI DUŠIKA RUŠE PONOVNO
PREVERILI UMESTNOST REALIZACIJE PROGRAMA 2. FAZE
ZMOGLJIVOSTI ZA UMETNA GNOJILA. Problem te proizvodnje bo delovna organizacija v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Izvršnim svetom SR Slovenije reševala v
povezavi z bodočimi proizvajalci amonsulfata, s porabniki
umetnih gnojil (kmetijstvo) in glede na velike izvozne možnosti
NADALJEVALI BODO Z MODERNIZACIJO IN POVEČEVANJEM PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI KORUNDOV IN PRIČELI GRADITI PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI ZA PROIZVODNJO SILICIJEVEGA KARBIDA.
Delovna organizacija INA - Nafta Lendava bo pospešila
izdelavo projektov za proizvodni program na osnovi predelave metanola in formaiina.
Delovna organizacija Iplas bo pospešeno izvajala dela na II.
fazi investicije za proizvodnjo ftalanhidrida in maleinanhidrida- pospešila bo tudi pripravljalna dela ZA PROJEKTE S
PODROČJA PROPILENSKE KEMIJE - SINTEZA OKSOALKOHOLOV, AKRILNA KISLINA*, IZOPROPANOL* IN PROPILEN
OKSID*.
.
.
V okviru sestavljene organizacije združenega dela Bivet se
bo nadaljevala izgradnja proizvodnih zmogljivosti surovin za
industrijo pralnih sredstev.
DELOVNA ORGANIZACIJA BELINKA BO POSPEŠILA PRIPRAVLJALNA DELA NA PROJEKTU PENTAERITRITOL*.
V okviru Polikema se bo pospešeno nadaljevala začeta
izgradnja proizvodnih zmogljivosti za melaminske smole; pospešeno se bodo izvajale priprave za izgradnjo zmogljivosti
fenolnih, furanskih, epoksi in poliestrskih smol in zafurfurilni
alkohol ter se pričelo z izgradnjo posameznih proizvodnih
zmogljivosti.
, , ^
..
Sestavljena organizacija združenega dela Sava Kranj bo
PRIČELA Z IZGRADNJO 5. FAZE TOVARNE AVTOPNEVMATIKE* IN izdelala investicijski program za jekleni kord*, PRI
ČEMER BO vložila vse napore za združevanje dela in sredstev
s proizvajalci avtomobilskih plaščev v Jugoslaviji.
V okviru poslovne skupnosti Farmakem se bo nadaljevalo
izvajanje skupne naložbe v proizvodnjo baznih farmacevtskih
surovin v delovni organizaciji Krka. V delovni organizaciji LEK
se bo nadaljevala izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo kemično-farmacevtskih surovin in izvajala II. faza izgradnje proizvodnih zmogljivosti v delovni organizaciji TOK Ilirska BiV temeljni organizaciji združenega dela Yulon - Jugotekstil
se bo v Ljubljani začela izgradnja zmogljivosti za proizvodnjo
poliamidnih vlaken, v delovni organizaciji Beti Metlika pa se
bo nadaljevala izgradnja zmogljivosti za predelavo le-teh.
5.4. NA PODROČJU PROIZVODNJE IN
PREDELAVE LESA
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije si bo prizadevala za izboljšanje sistema načrtovanja in s
tem za doseganje večje povezanosti med gozdnogospodarskimi načrti enot in razvojnimi programi temeljnih organizacij
združenega dela; poskrbela bo za sklenitev samoupravnega
sporazuma med gozdnogospodarskimi organizacijami za
izvajanje in financiranje del na razširjeni gozdno-biološki
poročevalec

reprodukciji, upoštevajoč nove podatke o malodonosnih gozdovih DO KONCA LETA 1979 BO IZDELALA PROGRAM NALOŽB V MELIORACIJE MALODONOSNIH GOZDOV ZARADI
HITREJŠEGA POVEČANJA LESNO SUROVINSKE OSNOVE.
Samoupravne interesne skupnosti območij bodo proučile
uresničevanje območnih gozdnogospodarskih načrtov in poskrbele za njihovo pravočasno ter usklajeno obnovo za prihodnje desetletje.
,
. , .
J
Organizacije združenega dela s področja lesarstva bodo
pospešile rast obsega proizvodnje z doslednejšim izvajanjem
določil samoupravnega sporazuma o temeljih plana GOSPODARJENJA z gozdovi in o osnovah za usklajevanje RAZVOJA
gozdnega in lesnega gospodarstva, še posebej z bolj usklajenim oskrbovanjem proizvodnje z okroglim lesom TER DALt
PRI TEM POUDAREK POVEČANJU PROIZVODNJE ZA IZVOZ,
KI TEMELJI NA VEČJI IZRABI DOMAČE SUROVINE TER VIŠJI
STOPNJI FINALIZACIJE LESA. V ZVEZI S TEM BODO PRI
USMERJANJU SREDSTEV V RAZŠIRJENO REPRODUKCIJO
DAJALE PREDNOST NALOŽBAM, KI BODO PRISPEVALE K
MODERNIZACIJI OBRATOV, K VEČJEMU OPLEMENITENJU
IZDELKOV IN K RAZŠIRITVI PRODAJNE MREŽE NA TUJEM iN
D(

Slovenijales - TRGOVINA, Lesnina, NOVOLES IN JAVOR
PIVKA BODO poskrbeli za zagotovitev potrebnih sredstev za
naložbe v gozdno lesne komplekse in inženiring v deželah v
Proizvajalci in porabniki ivernih plošč bodo z medsebojnim
povezovanjem na PRIHODKOVNIH IN dohodkovnih osnovah
zagotovili boljšo oskrbo s surovinami in izboljšanje akumulativne sposobnosti proizvajalcev ivernih
Organizacije združenega dela s področja PROIZVODNJE IN
PREDELAVE PAPIRJA bodo boljše koristile obstoječe in nove
zmogljivosti za proizvodnjo vlaknin, za izpolnjevanje izvoznih
obveznosti ter v večji meri zadovoljevale potrebe povečanih
IN NOVIH zmogljivosti NA PODROČJU PAPIRNIŠTVA in grafične industrije. SOZD Slovenija papir bo še nadalje skrbela za
skladnost pri pripravi posameznih samoupravnih sporazumov
o dolgoročnem sodelovanju med proizvajalci in porabniki
lesa za proizvodnjo vlaknin z namenom izboljšanja preskrbe z
lesno surovino na dohodkovnih osnovah.
SOZD Slovenija papir bo zaradi dolgoročne oskrbe z lesom
podvzel aktivnosti za pridobitev zemljišč za intenzivne nasade
(plantažno gojenje lesa) in v ta namen pripravil osnutek
ustreznega samoupravnega sporazuma. SOZD Slovenija papir bo zagotovil organizacijske in druge pogoje za sprejem
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti porabnikov STAREGA papirja z namenom boljše organizacije zbiranja distribucije in porabe kakor tudi zmanjšanja uvoza.
Samoupravna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo dala
v javno razpravo posebno raziskavo o racionalni usmeritvi
drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predelavo.
5.5. Na področju kovinske Industrije
Sestavljena organizacija združenega dela Združena podjetja strojegradnje in druge organizacije združenega dela s
področja strojegradnje se bodo institucionalno in na dohodkovnih osnovah povezovale z inženiring organizacijami in
drugimi organizacijami združenega dela za nadaljnje prestrukturiranje proizvodnje, izboljšanje pogojev in povečanje
zmogljivosti za prevzemanje izgradnje kompletnih objektov.
Da bi omogočili večje vključevanje domače strojegradnje
pri posameznih projektih, bodo organizacije združenega dela
s področja strojegradnje v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije poiskale način in obliko vključevanja strojegradnje že pri izbiri tehnologije ob pripravi projekta.
Proizvajalci kmetijske mehanizacije bodo nadaljevali z
medsebojno delitvijo dela in s tem odpravljali prekrivanje v
proizvodnji. Investicijske naložbe bodo usmerjali v POVEČANJE SERIJ IN razširitev proizvodnega programa, da bi v okviru
specializacije in standardizacije kompletirali ponudbo izdelkov v skladu s potrebami V VSEJ DRŽAVI.
Poslovna skupnost TAM bo reorganizirala v Skupnost za
plansko in poslovno sodelovanje. Na osnovi podrobne proučitve vzrokov za neizpolnjevanje plana bodo sprejeli ustrezne
ukrepe za redno oskrbo z reprodukcijskim materialom in
pospešitev investicijske izgradnje.
Industrija motornih vozil Novo mesto in Tovarna avtomobilov CIMOS Koper bosta nadaljevala po programu z investicij25

skimi naložbami v povečevanje proizvodnih kapacitet za
osebna vozila, AVTOMOBILSKIH DELOV in v drugi proizvodni
program.
Industrija motornih vozil Novo mesto in Tovarna avtomobilov Cimos Koper ter kooperantska industrija, ki bi se lahko
vključevala v programe avtomobilske industrije, se bodo medsebojno povezovale za uskladitev razvojnih programov in
uravnoteženo dinamiko osvajanja posameznih sklopov.
LIVARNE BODO POSPEŠENO MODERNIZIRALE OBSTOJEČE KAPACITETE, DA BI V NAJVEČJI MOŽNI MERI PRISPEVALE K ODPRAVI POMANJKANJA ULITKOV V PREDELOVALNI INDUSTRIJI.
5.6. Na področju elektroindustrije
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA ELEKTROINDUSTRIJE SE BODO MEDSEBOJNO POVEZOVALE IN
ORGANIZIRALE ZA KOMPLETNE PONUDBE OPREME IN TEHNOLOGIJE ZA AVTOMATIZACIJO INDUSTRIJSKIH POSLOVNIH IN DRUGIH PROCESOV, ZA INDUSTRIJSKO PRIPRAVO HRANE, ZA ENERGETSKE OBJEKTE, ZA MERILNOREGULACIJSKE PROCESE, ZA IZKORIŠČANJE NOVIH VIROV
ENERGIJE TER ZA NADALJNJI RAZVOJ SODOBNIH SISTEMOV TELEKOMUNIKACIJ, PROCESNE OPREME IN INFORMATIKE.
Sestavljena organizacija združenega dela Združeno podjetje Iskra bo nadaljevala z izgradnjo kapacitet za proizvodnjo mikroelektronskih vezij ter začela z njihovo proizvodnjo
za domače potrebe in za izvoz. S pospešenimi vlaganji v
proizvodnjo in razvoj na področju računalništva terpovezova^ drugimi proizvajalci v Jugoslaviji bodo postopoma omogočili ponudbo sistemov za obdelavo podatkov. Koncentracija kapacitet optoelektronike v novem objektu bo pospešila
delo na tem področju, zlasti na telekomunikacijskih sistemih
po optičnih vodnikih. Z izgradnjo Centra za avtomatizacijske
inženiringe se bo SOZD Združeno podjetje Iskra še bolj usposobila za izvajanje kompleksnih ponudb in dobav vodenja
procesov z računalniki na področju elektroenergetike prometa in industrije.
Pričela se bodo vlaganja v nove sodobnejše tehnologije in
objekte, ki bodo osnova za nadaljnji razvoj profesionalne
elektronike v naslednjem petletnem obdobju.
5.7. Na področju gradbeništva industrije
gradbenega materiala in nekovin
Organizacije združenega dela s področja gradbeništva in
industrije gradbenega materiala bodo ob sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije nadaljevale z realizacijo programov za mehanizacijo proizvodnje, izpopolnjevanja tehnologije in obstoječe proizvodnje ter pripravile analizo o manjkajočem gradbenem materialu, ki bi ga bilo ekonomično
proizvajati v republiki. Pospešile bodo industrializacijo visoke
gradnje in organizirano odpravljale neskladja med gradbenimi in zaključnimi deli ter z boljšo organizacijo dela in
raziskav in učinkovitejšim koriščenjem novih tehnoloških dosežkov povečale produktivnost in zmanjšale stroške aradbenih del.
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, BANKE, REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA URBANIZEM IN REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA INDUSTRIJO BODO POBUDNIKI ZA DOLOČITEV OSNOV PRI PREDHODNEM OCENJEVANJU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV Z VIDIKA RACIONALNOSTI IN EKONOMIČNOSTI GRADNJE ZARADI HITREJŠEGA UVAJANJA SODOBNE GRADBENE TEHNOLOGIJE (S POUDARKOM NA INDUSTRIALIZACIJI) TER RACIONALIZACIJE IN POCENITVE
GRADNJE. ZARADI HITREJŠE INDUSTRIALIZACIJE IN RAZVOJA GRADBENIŠTVA TER NJEGOVIH KOMPLEMENTARNIH DEJAVNOSTI BO OZD GORENJE NA OSNOVI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV IN DELA Z DRUGIMI ZAINTERESIRANIMI
ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA POSPEŠENO RAZVIJALA CELIČNO GRADNJO.
CEMENTARNA TRBOVLJE BO INTENZIVNO NADALJEVALA S PRIPRAVLJALNIMI DELI ZA REKONSTRUKCIJO MODERNIZACIJO IN RAZŠIRITEV PROIZVODNIH ZMOGLJIVOPROIZVAJALCI IZOLACIJSKEGA MATERIALA BODO' V SODELOVANJU z Gospodarsko zbornico Slovenije uskladili razvojne programe. Poslovne banke bodo podprle usklajene
programe s potrebnimi finančnimi ugodnostmi, kot določa
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družbeni dogovor o ukrepih in aktivnostih za zagotovitev
racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe
energije.
Organizacija združenega dela Termit Domžale bo nadaljevala z investicijo v razširitev proizvodnje in oplemenitenje
kremenčevih peskov za potrebe livarstva. Potrebna sredstva
bodo zagotovili z združevanjem na osnovi samoupravnega
sporazuma med proizvajalcem in potrošniki, s sredstvi temeljnih bank in krediti izvajalcev.
DO Droga Portorož bo zaradi krepitve surovinske osnove,
zlasti za kemično industrijo in prehrambene namene ter zaradi izboljšanja zunanjetrgovinske plačilne bilance, v sodelovanju s SOZD HP - združeno podjetje živilske industrije pričela z izgradnjo obrata za industrijski način proizvodnje morske soli z letno zmogljivostjo 100.000 ton. Zaradi združevanja
sredstev in dolgoročne zagotovitve trga se bo DO Droga
dohodkovno povezala z večjimi porabniki solikv Jugoslaviji in
v tujini.
5.8. Na področju usnjarsko predelovalne
industrije
Organizacije združenega dela bodo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije proučile svoje razvojne programe,
da bi z usklajenim uvajanjem moderne tehnologije zboljšale
svoj položaj.
ZA PROIZVODNJO, KJER NISO ZAGOTOVLJENE MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA, BODO PRIPRAVILE PROGRAME PREUSMERITVE.
6. NA PODROČJU STANOVANJSKE IN
KOMUNALNE IZGRADNJE TER
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE POLITIKE
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo skupaj z občinskimi stanovanjskimi skupnostmi v okviru svojih pristojnosti:
- NADALJE KREPILA SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANOST
V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, OD HIŠNIH SVETOV,
ZBOROV STANOVALCEV, ENOT SAMOUPRAVNIH STANOVANJSKIH SKUPNOSTI TER POSPEŠENO UVELJAVLJALA
VLOGO UPORABNIKOV IN ZBOROV IZVAJALCEV V SAMOUPRAVNIH STANOVANJSKIH SKUPNOSTI;
- USTVARJALA POGOJE ZA USKLAJENO IN KONTINUIRANO GRADITEV STANOVANJ IN STANOVANJSKIH SOSESK
IN ZA BOLJ UČINKOVITO ZADOVOLJEVANJE POTREB IN
INTERESOV DELAVCEV IN OBČANOV TER ZA OKREPITEV
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMEVANJA NA PODROČJU
GRADITVE IN GOSPODARJENJA S STANOVANJSKIMI HIŠAMI;
- KOORDINIRALA AKTIVNOSTI PRI OBLIKOVANJU SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV O POSTOPNEM PREHODU NA
EKONOMSKE STANARINE OB ISTOČASNEM DOGRAJEVANJU SISTEMA SOCIALNE VARNOSTI OBČANOV, KI BI JIM
BIL OGROŽEN OSNOVNI ŽIVLJENJSKI STANDARD. SKUPAJ
Z REPUBLIŠKIM SEKRETARIATOM ZA URBANIZEM IN REPUBLIŠKIM KOMITEJEM ZA TRŽIŠČE IN CENE PRIPRAVILA
SKUPNE ELEMENTE TEH SPORAZUMOV;
- POSPEŠILA DOGOVARJANJE V ZVEZI Z ZDRUŽEVANJEM VSEH DRUŽBENO OBLIKOVANIH, ZA STANOVANJSKO
GRADNJO NAMENJENIH SREDSTEV PRI SAMOUPRAVNIH
STANOVANJSKIH SKUPNOSTIH IN S TEM DOSLEDNEJŠE
URESNIČEVANJE USMERJENE STANOVANJSKE GRADNJE;
- SE NAPREJ ZDRUŽEVALA DOGOVORJENI DEL SOLIDARNOSTNIH SREDSTEV ZA URESNIČEVANJE SREDNJEROČNEGA PROGRAMA IZGRADNJE DOMOV ZA UČENCE IN
STUDENTE;
- SODELOVALA PRI PRIPRAVI ANALIZI IN PROGRAMOV
ZA REALIZACIJO PRENOVE STANOVANJ V STARIH MESTNIH JEDRIH. IZDELALA PREGLED NAD PROJEKTI IN STANJEM NA PODROČJU REVITALIZACIJE STARIH MESTNIH
JEDER S PREDLOGOM ZA UKREPANJE NA TEM PODROČJU;
- SODELOVALA PRI REALIZACIJI plana o pomoči pri reševanju stanovanjskih problemov kadrov v manj razvitih občinah in občinah z manj razvitimi območji. V zvezi s tem bo
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije do konca
junija 1979 predložila vsem udeležencem posebno poročilo o
izvajanju tega dogovora,
poročevalec

- PRIZADEVALA ZA PODPIS DRUŽBENEGA DOGOVORA
O RACIONALIZACIJI STANOVANJSKE GRADITVE IN z Gospodarsko zbornico Slovenije sodelovala pri programu racionalizacij in racionalizacijskih ukrepov, dogovorjenih v družbenem
dogovoru o racionalizaciji stanovanjske izgradnje in pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov,
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije delovala na razvoju drobnega gospodarstva za uspešnejše opravljanje storitev pri vzdrževanju in obnovi stanovanjskih hiš in
stanovanj,
- Ob pomoči Socialistične zveze delovnega ljudstva pospešila organiziranje Zveze stanovanjskih zadrug v okviru
Zveze stanovanjskih skupnosti.
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo skupaj z občinskimi komunalnimi skupnostmi in stavbno zemljiškimi skupnostmi v okviru svojih pristojnosti:
- UVELJAVLJALA DRUŽBENOEKONOMSKE ODNOSE V
SKLADU Z NAČELI SVOBODNEJŠE MENJAVE DELA MED
UPORABNIKI IN IZVAJALCI KOMUNALNIH STORITEV,
- skupaj z mestnimi in občinskimi skupščinami zagotavljala PRAVOČASNO PRIDOBIVANJE IN KOMUNALNO
OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ za stanovanjsko in drugo družbeno usmerjeno gradnjo. V ta namen bodo banke še naprej
kreditirale to dejavnost pod ugodnejšimi pogoji,
- ob sodelovanju SOCIALISTIČNE_ ZVEZE DELOVNEGA
LJUDSTVA IN Izvršnih svetov SKUPŠČIN OBČIN pospešila
ustanavljanje samoupravnih stavbnozemljiških skupnosti v
občinah oziroma ustreznih enot pri komunalnih skupnostih,
- sodelovala pri pripravljanju družbenega dogovora o oblikovanju cen v komunalnem gospodarstvu, ki ga bo pripravil
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
- sodelovala pri akciji Gospodarske zbornice Slovenije, ki
bo z organizacijami združenega dela, KI OPRAVLJAJO KOMUNALNE DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA, pripravila elemente za predlog optimalizacije komunalne oskrbe v SR Sloveniji skladno s planskimi usmeritvami
na tem področju,
- skupaj z občinskimi upravnimi organi pospešila reševanje imovinsko pravnih odnosov kot predpogoja za pridobivanje in urejanje zemljišč ter zagotovila sodelovanje pri pripravi
ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:
dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik.
dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso.
dr. Vilko Androjna - ZAKON O UPRA VNIH SPORIH s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem
pravu.
dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna
razmerja 2. knjiga.
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič PRAVDNI POSTOPEK.
Franc Šink - PRAVNI IZRAZI - primerjalni z decimalno klasifikacijo - slovensko - srbohrvaško - francosko - nemško.
dr. France Černe - UVOD V EKONOMSKO VEDO temelji politične ekonomije.
TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE
USTAVA SRS - z ustavnim zakonom
USTAVA SFRJ
USTAVI SRS IN SFRJ
USTAVA SRS v italijanščini
USTAVA SRS v madžarščini
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna pojasnila dr. Peter Kobe.
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prostorske in urbanistične dokumentacije; s posebnimi akcijskimi programi bodo realizirali konkretne naloge iz »stališč,
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske,
urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji«.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije iz Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bosta:
- zagotavljali, da bodo stanovanjska, ZEMLJIŠKA politika
TER POLITIKA KOMUNALNEGA GOSPODARJENJA ter njihovo konkretno izvajanje v funkciji dinamičnega notranjega
družbenega razvoja, pri čemer je potrebno konkretneje vključiti tudi občine in krajevne skupnosti ter druge interesne
skupnosti in organizacije združenega dela,
- podrobneje konkretizirali in sistematično uveljavljali načelo večje lastne udeležbe sredstev občanov pri pridobivanju
tako lastnih kot tudi družbenih stanovanj ter s tem v zvezi še
nadalje pospeševali vse oblike stanovanjskega varčevanja,
- izdelali zasnovo dolgoročnega plana ter ustrezne analize
za pripravo programa razvoja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji. Pri tem bosta kot prednostno nalogo upoštevali sodelovanje pri izgradnji registra
stanovanj IN KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV ter drugih
sistemov evidenc, potrebnih za upravljanje in planiranje s
stanovanjskim in komunalnim skladom,
- uresničevali raziskovalni in razvojni program ter njegovo
koordinacijo in sproti vključevali raziskovalno in razvojno
delo v družbeno prakso s poudarkom na problematiki stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Občinske samoupravne stanovanjske, komunalne in
stavbno-zemljiške skupnosti bodo:
- aktivno sodelovale pri pripravi prostorskega planskega
gradiva, urbanistične dokumentacije in zazidalnih načrtov,
- skupaj z družbenopolitičnimi skupnostmi izdelale akcijske programe za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo in drugih stavbnih zemljišč. Pri tem bodo akcijo usklajevale s kmetijsko-zemljiškimi skupnostmi,
- v skladu z družbenim dogovorom o oblikovanju cen v
stanovanjski graditvi bodo poskrbele za dosledno uveljavljanje samoupravnih sporazumov o gradnji sosesk,
- SKUPAJ Z ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA, KI
OPRAVLJAJO KOMUNALNE STORITVE POSEBNEGA DRUŽZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasnila Lojze Ude
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon
z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili
ZBIRKA PREDPISOV
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DEDOVANJE
ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stavbami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI
OBVEZNOSTI
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI 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 ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE
OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969-1971
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BENEGA POMENA, ZAGOTOVILE IZDELAVO PROGRAMOV
IN REALIZACIJO IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE IN
DRUGIH OBJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA BLEJSKEGA, BOHINJSKEGA IN CERKNIŠKEGA JEZERA
TER MORJA.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z Zvezo
stanovanjskih skupnosti, Zvezo komunalnih skupnosti in bankami:
- PRIPRAVIL IN IZDELAL PREDLOGE ZA SPREMEMBO IN
DOPOLNITEV ZAKONODAJE NA PODROČJU STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA, KOMUNALNIH DEJAVNOSTI IN
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ,
- pripravil analizo ter izdelal predloge za sistemsko reševanje problemov razširjene reprodukcije v komunalnem gospodarstvu in za področje pridobivanja stavbnih in drugih zemljišč. Pri tem bo proučen model kreditiranja in usmerjanja
sredstev za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč z
ugodnejšo obrestno mero in daljšim odplačilnim rokom. Prav
tako bodo proučene možnosti za prehod s kratkoročnega na
dolgoročno kreditiranje sekundarne komunalne opreme ter
odkupa zemljišč,
- PROUČIL MOŽNOST SISTEMSKE REŠITVE ODPRAVE
ENERGETSKEGA PRISPEVKA PRI IZGRADNJI VSEH KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV,
- do 1. septembra 1979 proučil in predlagal sistem davčnih
olajšav, ki bodo spodbujale reševanje stanovanjskih problemov občanov z lastnimi prispevki in varčevanjem,
- PROUČIL MOŽNOSTI ZAGOTOVITVE SERVISNIH STORITEV ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE DRUŽBENO USMERJENE GRADNJE INDIVIDUALNIH HIŠ,
- pripravil predloge ukrepov za zagotavljanje kontinuirane
stanovanjske gradnje ter pridobivanja in komunalnega
opremljanja zemljišč, da se ob prehodu v novo srednjeročno
obdobje zagotovi kontinuiteta programiranja in pripravljanja
DRUŽBENO USMERJENE GRADNJE, STANOVANJ IN SOSESK ter za to zagotovijo tudi ustrezna sredstva,
- PRIPRAVIL PREDLOG UKREPOV, DA SE V PREHODNEM
OBDOBJU ZAGOTOVI KONTINUITETA PRITOKA SREDSTEV
ZA IZVAJANJE SREDNJEROČNEGA PROGRAMA UPOŠTEVAJE, DA BO TREBA ŠE NADALJE ZDRUŽEVATI SREDSTVA
ZA DELNO NADOMEŠČANJE STANARIN IZ DOHODKA OZD,
- predlagal dopolnitev zakonodaje za poenostavitev postopkov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj, potrebnih za
stanovanjsko gradnjo,
- OPREDELIL NOSILCE IN ZAGOTOVIL PRIPRAVLJALNA
DELA S PREDLOKACIJSKIM POSTOPKOM ZA DOLOČITEV
ODLAGALIŠČ STRUPENIH ODPADKOV NA OBMOČJU SR
SLOVENIJE.

7. NA PODROČJU DROBNEGA
GOSPODARSTVA
Posebna delovna telesa izvršnih svetov skupščine občin,
Gospodarska zbornica Slovenije in sindikalne organizacije
bodo spodbujale velike delovne organizacije k odpiranju in k
ustanavljanju dislociranih produkcijskih enot in nuđenju materialne in tehnične pomoči drobnemu gospodarstvu združenega individualnega osebnega dela, zlasti pri razvoju takih
zmogljivosti, ki omogočajo racionalno proizvodnjo proizvodov in storitev ter substitucijo uvoza. V izvršnih svetih
skupščin občin, v gospodarskih zbornicah in v obrtnih združenjih bodo pojačali aktivnost in sprejeli tehnološka, upravna
in samoupravna posvetovanja, za strokovno-tehnično pomoč
pri pripravi osnutkov samoupravnih sporazumov in družbenih
dogovorov, razvojnih programov in za organizacijo knjigovodskih servisov ter s tem zagotovili racionalnejše poslovanje
enot drobnega gospodarstva.
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, poslovnih skupnostih in poslovnih združenjih bodo proučili in organizirali
posredovanje informacij drobnemu gospodarstvu o potrebah
industrijskih in drugih organizacij združenega dela po različnih izdelkih, polizdelkih in storitvah za kooperacijo, zlasti z
vidika nadomeščanja uvoza in širjenja ponudbe za domači trg
in izvoz.
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Občine in krajevne skupnosti bodo ob podpori družbenopolitičnih organizacij, gospodarskih zbornic in obrtnih združenj skupaj s potrošniškimi sveti in drugimi oblikami organiziranja potrošnikov ustvarili pogoje za večjo in pestrejšo ponudbo deficitarnih storitvenih dejavnosti, zlasti v urbano strnjenih in novih naseljih. V tem okviru bodo dajali pobude za
širšo vključitev samostojnega osebnega dela in pri njih zaposlenih delavcev v družbeni razvoj in planiranje ter spodbujali k
naložbam v proizvodne namene in k odpiranju in izgradnjo
poslovnih prostorov za potrebe drobnega gospodarstva ter
njihovo najemanje pod sprejemljivimi pogoji.
Občine bodo spremljale razvoj drobnega gospodarstva in
vsestransko obravnavale ekonomske in druge pogoje gospodarjenja na podlagi samostojnega dela ter ustvarjale pogoje
za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva.
V izvajanju davčne politike bodo uveljavile dosledno in
ažurno obdavčenje dejansko doseženega dohodka, upoštevajoč pri tem v čim večji meri stroškovne normative ter prilagajanje akontiranja davčnih obveznosti dejanskim poslovnim
pogojem (sezonskim in konjunkturnim) določenega obdobja.
Diferencirano bodo obravnavali obrtne dejavnosti po njihovi
gospodarski moči, zlasti ko gre za določene tradicionalne
obrti, sodobne storitvene obrti, kjer ni mogoče niti z mehanizacijo niti s tehnološkimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi
povečati produktivnosti živega dela. Občinske skupščine
bodo z ustvarjanjem razvojnih pogojev spodbujale samostojne obrtnike in druge delovne ljudi k hitrejšemu ustanavljanju in širjenju pogodbenih organizacij združenega dela.
8. NA PODROČJU TURIZMA
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo s Samoupravno
INTERESNO skupnostjo za ekonomske odnose s tujino zavzemal za čim popolnejše ugotavljanje, zajemanje in vzpodbujanje deviznega pritoka od turizma v skladu z določbami Dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj tujskega turizma v razdobju 1976-1980.
Izvršni svet bo proučil možnost, da se bodo OZD s področja
turizma in gostinstva odobravali reeskontni krediti po poenostavljenem postopku v razmerju 70% za pripravo sezone in
30% za izvoz storitev in z UGODNEJŠIMI roki vračanja.
KOMITE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
ZA TURIZEM bo skupno z republiškim sekretariatom za finance proučil možnost davčnih olajšav pri vlaganju DRUŽBENIH IN zasebnih sredstev v turistične objekte. PRIPRAVIL BO
osnutke zakonov o turizmu in gostinstvu, o naravnih zdraviliščih in osnutke za spremembo ustreznih pravilnikov.
NADALJE BO KOMITE V SODELOVANJU Z ZVEZO SOCIALISTIČNE MLADINE SLOVENIJE, GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE IN Z DRUGIMI DEJAVNIKI OCENIL STANJE
IN IZOBLIKOVAL PROGRAM ZA POSPEŠENO REŠEVANJE
PROBLEMATIKE MLADINSKEGA TURIZMA.
Komite bo dal POBUDO za PONOVNO OVREDNOTENJE že
izdelanih študij, za izdelavo nove koncepcije razvoja turizma v
SR Sloveniji, in vključevanje raziskovalnega dela NA PODLAGI ustreznega programa.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo s sodelovanjem Gospodarske zbornice Slovenije in Komiteja za turizem ponovno proučil možnost uvedbe različnega časovnega
razporeda šolskih počitnic v SR Sloveniji in dal pobudo za
ustrezen medrepubliški dogovor.
Gospodarska zbornica Slovenija bo:
- skupno s Komitejem IS za turizem aktivno sodelovala in
dajala pobudo za oblikovanje nadaljnjih integracij turističnega gospodarstva ter združevanja v poslovne skupnosti;
- vplivala na posodabljanje sistema izobraževanja v turizmu, sodelovala pri naporih za učinkovitejše nastopanje združenega dela turističnega gospodarstva v propagandi in prodaji v tujini ter pri oblikovanju skupnih gospodarskih predstavništev v tujini;
Narodna banka SLOVENIJE bo poenostavila dokumentacijo in postopek za pridobivanje reeskontnih kreditov za pripravo turistične sezone.
Poslovne banke bodo SKLENILE SAMOUPRAVNI SPORAZUM O KREDITIRANJU TURIZMA IN TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, V OKVIRU KATEREGA BODO:
- izvajale SELEKTIVNO politiko pri kreditiranju investicij v
turizmu, predvsem kar zadeva ekonomsko upravičenost inveporočevalec

sticije. Prednost bodo dajale investicijam, za katere združuje
sredstva več OZD in bodo za te investicije tudi združevale
sredstva z drugimi bankami;
- UBLAŽILE kreditne pogoje pri odobravanju investicijskih
kreditov posebno pri skupnih vlaganjih OZD v turistične objekte in naprave in pri gradnji zasebnih prenočitvenih zmogljivosti na kooperantski osnovi TER PROUČILE MOŽNOSTI
ODOBRAVANJA UGODNEJŠIH KREDITNIH POGOJEV ZA
VLAGANJA V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO;
- izoblikovale stališča za odobravanje investicijskih kreditov za rekonstrukcijo in nove gradnje visokogorskih planinskih postojank in za objekte mladinskega turizma;
- povečale OBSEG investicijskih kreditov v korist občanov
za ureditev zasebnih turističnih sob s pogojem, da se ti kot
kooperanti poslovno vežejo na PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI DRUŽBENEGA DELA GOSTINSTVA.
Zveza sindikatov Slovenije bo pospeševala razvoj počitniških skupnosti ter združevanje sredstev s hotelskimi organizacijami združenega dela, predvsem zaradi zagotovitve učinkovitejšega poslovanja.
Skupščine občin bodo usmerile svoje aktivnosti pri pospeševanju turizma tako, da bodo zlasti:
- predpisano turistično takso odstopale krajevnim skupnostim v turističh krajih, kjer je taksa pobrana ter skrbele za to,
da se uporablja za turistično opremljenost kraja;
- usklajevale delovni čas v trgovini, gostinstvu in drugih
obratih s potrebami turizma, posebej v sezoni;
- proučile potrebo oblikovanja družbenih svetov ali komitejev, ki bi kot koordinatorji delovali na področju preskrbe,
organizacije izkoriščanja prostega časa, organizacije prireditev, pospeševanja razvoja kooperativnih odnosov med združenim delom in zasebnim gostinstvom ter pri ostalih vprašanjih, pomembnih za razvoj turizma;
- koristile pozitivne izkušnje pri razvijanju kmečkega turizma (Škofja Loka, Mozirje, Slovenj Gradec);
- zniževale davčne obveznosti tistim zasebnikom, ki kooperirajo z družbenim sektorjem gostinstva.
Ob iniciativi in pomoči Gospodarske zbornice Slovenije:
- se bodo organizacije združenega dela turističnega gospodarstva pospešeno združevale v poslovne skupnosti ter
ekonomsko utemeljene integracije na osnovi dohodkovne
soodvisnosti;
- BODO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA TURIZMA IN GOSTINSTVA MEDSEBOJNO IN Z
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI SKLEPALE SAMOUPRAVNE
SPORAZUME O TRAJNEM POSLOVNEM SODELOVANJU V
USTVARJANJU IN RAZPOREJANJU SKUPNEGA PRIHODKA
TER SAMOUPRAVNE SPORAZUME O ZDRUŽEVANJU DEVIZNIH SREDSTEV;
- bodo organizacije združenega dela hotelirstva sklepale z
zasebnimi gostinci, lastniki zasebnih turističnih sob in s kmeti
dogovore o kooperaciji, s katerimi bodo urejale in enakopravno odločale o vseh skupnih poslovnih zadevah.

9. NA PODROČJU EKONOMSKIH ODNOSOV S
TUJINO
Zaradi zagotavljanja skladnejših odnosov v regionalni
strukturi in spodbujanja blagovne menjave in višjih oblik
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju IN OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA SODELOVANJA bodo organizacije
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in drugi
nosilci razvoja v svojih planih razvoja opredelili intenzivnejše
sodelovanje z državami v razvoju IN OBMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE kot sestavni del lastnega celotnega razvoja ter pri tem določili konkretne naloge in akcije, ki naj
omogočajo hitrejši razvoj sodelovanja.
Gospodarska zbornica Slovenije bo utrjevala organiziranost že obstoječih poslovnih skupnosti za nastope v državah v
razvoju ter v večji meri pritegnila tudi organizacije združenega dela z območja drugih republik in avtonomnih pokrajin.
Organizacije združenega dela, Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni republiški upravni organi bodo opredelili
zasnovo samoupravnega povezovanja in združevanja dela in
sredstev inženiring organizacij s proizvodnimi organizacijami
združenega dela na dohodkovni osnovi ter izoblikovali zasnovo za boljšo organiziranost inženiring dejavnosti, pripravili dolgoročne programe razvoja, opedelili področja delova-

nja in medsebojno sodelovanje, ter pripravili predlog za organiziranje osnovne banke podatkov o tujih tržiščih.
Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna interesna
skupnost ekonomskih odnosov s tujino v okviru Gospodarske
zbornice Jugoslavije ter Interesne skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino se bosta zavzemali, da se razmeji
vloga in naloge blagovnega režima od vloge in nalog deviznega režima ter uresniči blagovni režim le kot kategorija
zaščite domače proizvodnje.
V skladu z vsebino sprejetih dodatnih nalog, ukrepov in
skcij za hitrejšo uresničitev Sklepov in stališč SR Slovenije s
sosednjimi državami se bodo organizacije združenega dela,
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino, Gospodarska zbornica, republiški upravni organi, poslovne banke in skupnosti obmejnih občin zavzemale zlasti
za:
- dograjevanje planiranja obmejnega gospodarskega sodelovanja na vseh nivojih,
- dograjevanje procesa združevanja dela in sredstev preko
Interesnih skupnosti za razvoj ombejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko,
- dograjevanje razvoja oblik obmejnega gospodarskega
sodelovanja na proizvodnem področju kot osnova za opravljanje poslov obmejnega gospodarskega sodelovanja,
- dograjevanje sistema delovanja temeljnih bank, ustanovljenih po teritorialnem principu za obmejno gospodarsko
sodelovanje,
- nadaljnje uresničevanje obveznosti, sprejetih z osmimskimi sporazumi, kar med drugim zahteva novelacijo tržaškega in goriškega sporazuma o obmejnem gospodarskem
sodelovanju ter videmskega sporazuma o maloobmejnem
prometu, proučitev in opredelitev višjih oblik gospodarskega
sodelovanja ter povečanja aktivnosti skupnih komisij, ki so
določene za realizacijo osimskih sporazumov,
- ustrezno dopolnjevanje predpisov v okviru veljavnega
zunanjetrgovinskega in deviznega sistema v smislu že danih
predlogov za področje obmejnega gospodarskega sodelovanja s sosednjimi državami ter nadaljevanje prilagajanja blagovnih list po tržaškem in goriškem sporazumu ter Sporazumu o obmejnem gospodarskem sodelovanju z Ljudsko
republiko Madžarsko zaradi izravnave blagovne menjave na
povečani ravni,
- prilagoditev obsega in strukture blagovnih list po avstrijskih sejemskih sporazumih in sejemskem sporazumu AlpeAdria potrebam in možnostim industrijskega sodelovanja.
Na področju zunanjetrgovinske mreže in kadrov si bo Gospodarska zbornica in pristojni republiški organi prizadevali
za čim hitrejšo uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov, za boljšo organiziranost organizacij združenega dela
in njihovega enotnejšega nastopa na tujih trgih.
Organizacije združenega dela se bodo zavzemale za boljše
strokovno usposabljanje zunanjetrgovinskih kadrov in njihovo dopolnilno izobraževanje.
Za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov,
boljše organiziranosti zunanjetrgovinske mreže ter usposabljanja zunanjetrgovinskih kadrov bodo organizacije združenega dela in pristojni organi in organizacije uresničevali cilje
in naloge, zastavljene s temeljnimi usmeritvami za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in kadrov doma in v
tujini.
10. NA PODROČJU PRIPRAVLJALNIH DEL V
ZVEZI S PROSTO CONO PRI SEŽANI
KOORDINACIJSKI ODBOR ZA SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NALOG PRI URESNIČEVANJU OSIMSKIH
SPORAZUMOV PRI IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE BO SKUPAJ S PRISTOJNIMI ORGANI V FEDERACIJI
IN REPUBLIKI AKTIVNO SODELOVAL PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH IN DRUGIH AKTOV, KI BODO SKLADNO Z OSIMSKIMI
SPORAZUMI UREJALI SISTEMSKA VPRAŠANJA GLEDE IZGRADNJE PROSTE CONE.
PRIZADETE IN ZAINTERESIRANE SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI IN DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI BODO OB POMOČI REPUBLIŠKIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ PRIPRAVILE SMERNICE IN PLANSKE ELEMENTE
ZA DOPOLNILA OBSTOJEČIH IN PRIPRAVO NJIHOVIH BODOČIH PLANSKIH DOKUMENTOV V ZVEZI Z NALOGAMI
GLEDE IZGRADNJE PROSTE CONE.
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11. NA PODROČJU TRŽIŠČA IN CEN
Republiški komite za tržišče in cene bo v skladu z zakonom
o temeljih sistema in družbeni kontroli cen pripravil ustrezne
predpise za urejanje cen izdelkov in storitev iz republiške
pristojnosti. Podobne predpise bodo pripravile tudi občinske
skupščine za cene izdelkov in storitev iz svoje pristojnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški komite za
tržišče in cene bosta intenzivirala aktivnost, ki spodbuja urejanje dohodkovnih odnosov med organizacijami združenega
dela v trgovini (na debelo in drobno), proizvodnji ter aktivno
organiziranih potrošnikov.
Gospodarska zbornica Slovenije (poslovno združenje za
trgovino) bo spremljala povezovanje organizacij združenega
dela trgovine in proizvodnje ter uresničevanje usmeritev družbenega plana na tem področju.
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN CENE BO IZDELAL
PROGRAM REPUBLIŠKIH TRŽNIH REZERV ZA LETO 1979
SKLADNO Z DOPOLNJENIMI SISTEMSKIMI REŠITVAMI.
SKUPŠČINA MESTA LJUBLJANE, SKUPŠČINE OBČIN MARIBOR, CELJE, KOPER, JESENICE, NOVO MESTO, KRANJ IN
NOVA GORICA BODO DO KONCA MARCA 1979 IZDELALE
PROGRAME AKTIVNOSTI IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE PRESKRBE PREBIVALSTVA NA SVOJEM OBMOČJU.
Republiški komite za tržišče in cene in Republiški sekretariat za narodno obrambo bosta pripravila program stalnih
rezerv prehrambenih proizvodov za leto 1979. Skupščine občin pa bodo pripravile in sprejele občinske programe stalnih
rezerv prehrambenih proizvodov za leto 1979.
»V SKLADU S SPREJETO POLITIKO POSTOPNEGA PREHODA NA EKONOMSKE STANARINE BODO SAMOUPRAVNE
STANOVANJSKE SKUPNOSTI OB POMOČI IZVRŠNIH SVETOV SKUPŠČIN OBČIN PRIPRAVILE SAMOUPRAVNE SPORAZUME O POSTOPNEM PREHODU NA EKONOMSKE STANARINE.«
Republiški komite za tržišče in cene bo skupaj z Zvezo
komunalnih skupnosti Slovenije in občinskimi komunalnimi
skupnostmi TER STAVBNO ZEMLJIŠKIMI SKUPNOSTMI pripravil MERILA, KRITERIJE IN ELEMENTE CEN KOMUNALNIH
STORITEV ZA DRUŽBENI DOGOVOR O OBLIKOVANJU CEN
V KOMUNALNEM GOSPODARSTVU DO 1. MAJA 1979.
12. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Izobraževalna skupnost Slovenije bo:
- skupaj z ustreznimi organi zveze sindikatov Slovenije in
Republiško konferenco socialistične zveze delovnega ljudstva, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in upravnimi
organi nadaljevala s samoupravnim sporazumevanjem za
ustanovitev posebnih izobraževalnih skupnosti za področja
družbenih dejavnosti glede na uveljavitev zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela in pripravila
ustrezne analize in predloge sistema zagotavljanja materialne
osnove posebnih izobraževalnih skupnosti za družbene dejavnosti;
- skupaj s posebnimi in občinskimi izobraževalnimi skupnostmi in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravila in uskladila merila za oblikovanje mreže šol v usmerjenem izobraževanju;
- skupaj s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, zvezo
skupnosti za zaposlovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije,
Zvezo delavskih univerz in republiškim komitejem za vzgojo
m izobraževanje organizirala akcijo za usmerjanje mladine in
odraslih v izobraževanje v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi
potrebami. Posebne izobraževalne skupnosti bodo zato uveljavljale tudi druge ukrepe, zlasti bodo določile izobraževalne
zmogljivosti za posamezne poklice;
- nadaljevala s sofinanciranjem adaptacij, rekonstrukcij in
novogradenj objektov za potrebe usmerjenega izobraževanja
v skladu s kriteriji za oblikovanje mreže usmerjenega izobraževanja tako, da bi v letu 1979 pričeli z gradnjo 4000 do 5000
učnih mest;
- sprejela normative za gradnjo in opremo objektov, ki so
namenjeni usmerjenemu izobraževanju;
- zagotovila v okviru samoupravno dogovorjenih sredstev
materialne pogoje za realizacijo programov proizvodno-tehničnega pouka, naravoslovnih predmetov ter obrambe in
zaščite v skupni programski osnovi srednjega usmerjenega
izobraževanja.
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Odbor podpisnikov družbenega dogovora o izgradnji domov učencev in študentov bo skupaj z zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi zagotovil izgradnjo
zmogljivosti, predvidenih za leto 1979, in pravočasen začetek
izgradnje domov po programu za leto 1980.
Podpisniki družbenega dogovora o štipendiranju bodo skupaj s pristojnimi organi družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnimi organizacijami poskrbeli, da bo v vseh temeljnih organizacijah združenega dela čimprej zaključen postopek sprejemanja samoupravnih sporazumov na podlagi
dopolnjenega družbenega dogovora o štipedijski politiki, in
organizirali najširšo družbenopolitično aktivnost za uresničevanje v teh aktih opredeljene štipendijske politike.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo nadaljeval z
izdelavo globalne projekcije dolgoročnih kadrovskih potreb v
skladu z razvojnimi načrti organizacij združenega dela, kar je
neobhoden pogoj za usklajevanje obsega in strukture izobraževanja s potrebami združenega dela in za uspešno preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema.
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE BO
NADALJEVAL S PRIPRAVO SISTEMSKIH STROKOVNIH IN
DRUGIH OSNOV ZA UVAJANJE REFORME VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA IN KOORDINIRAL URESNIČEVANJE AKCIJ IN NALOG ZA CELOVITO PREOBRAZBO VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA.
STROKOVNI SVET ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE SR
SLOVENIJE BO V SODELOVANJU S POSEBNIMI IZOBRAŽEVALNIMI SKUPNOSTMI SPREJEL PROGRAME ZA SKUPNO
VZGOJNOlZOBRAŽEVALNO OSNOVO V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU.
POSEBNE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI PA BODO DO
KONCA LETA 1979SPREJELE vVZOJNOIZOBRAŽEVALNE
PROGRAME ZA VSE SMERI USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V SREDNJIH ŠOLAH.
13. NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA
Raziskovalna skupnost Slovenije bo:
- s krepitvijo občinskih in področnih skupnosti dograjevala
sistem samoupravnega organiziranja raziskovalne dejavnosti;
- v skladu z usmeritvami družbenega plana SR Slovenije
podrobneje opredelila skupni raziskovalni program, pri čemer
bo upoštevala tudi raziskave zgodovine delavskega gibanja in
novejše zgodovine Slovencev, raziskovanje naše kulturne
preteklosti in sedanjsti, razvoja slovenskega jezika in druge
družbene vede, ki raziskujejo in oblikujejo bistvene elemente
življenja in razvoja slovenskega naroda;
- pospešila uveljavljanje projektne organiziranosti raziskovalne dejavnosti in njeno večjo interdisciplinarno povezanost;
- izdelala bilanco stanja raziskovalnih kadrov, proučila sistem vzgoje raziskovalnih kadrov, njihovo znanstveno izobraževanje in izpopolnjevanje ter pripravila potrebne ukrepe;
- pospešila nadaljno samoupravno preobrazbo mednarodnega znanstveno tehničnega sodelovanja, proučila prioritete tega sodelovanja, še posebej z deželami v razvoju, in
oblikovala mehanizme za sodelovanje, pospešila delovno povezovanje med našimi raziskovalci in diplomatskimi predstavniki za ta področja v tujini ter Skrbela za organizirano sodelovanje naših raziskovalnih organizacij z Mednarodnim centrom za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v
razvoju v Ljubljani;
- razvijala medrepubliško sodelovanje v okviru verificiranih skupnih raziskovalnih projektov ter na področju znanstvenih sestankov, tiska in informatike;
- skupaj z Republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost pripravila metodologijo za ocenjevanje uspešnosti in
učinkovitosti raziskovalnega dela;
- skrbela za boljšo obveščenost uporabnikov o programih
in rezultatih raziskovalnega dela.
Gospodarska zbornica Slovenije bo:
- skupaj z drugimi podpisniki usklajevala uresničevanje
nalog iz družbenega dogovora o inovacijah;
- spodbujala vključevanje raziskovalne komponente v razvojnih usmeritvah organizacij združenega dela;
- usmerjala ustanavljanje raziskovalnih enot v organizacijah združenega dela;
- skupaj z Republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost pripravila ukrepe za samoupravno, programsko in stroporočevalec

kovno povezovanje nosilcev dolgoročnega poslovno tehničnega sodelovanja s tujino.
Republiški komite za raziskovalno dejavnost bo:
- pripravil predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih;
- skupaj z Republiškim komitejem za kulturo pripravil
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti;
- oblikoval izhodišča za projektno organiziranost raziskovalne dejavnosti;
- skupaj z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravil akcijski program za razvijanje
množične inventivne dejavnosti v temeljnih organizacijah
združenega dela in skupnostih.
VSE SESTAVLJENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA
IN VELIKE DOHODKOVNE GRUPACIJE BODO DO SREDINE
LETA 1979 IZOBLIKOVALE SVOJE LASTNE RAZISKOVALNO
RAZVOJNE PROGRAME ZA, IZBOLJŠAVE NA PODROČJU
ORGANIZACIJE PROIZVODNJE IN POSLOVANJA, NAPREDKA TEHNOLOGIJE, ZNIŽEVANJA PROIZVODNIH STROŠKOV, ZMANJŠEVANJA IZMETA, POVEČEVANJA RECIKLIRANJA, IZBOLJŠANJA KVALITETE PROIZVODOV IN DRUGIH
PROBLEMOV, KI NEPOSREDNO VPLIVAJO NA PRODUKTIVNOST DELA V POSAMEZNI ORGANIZACIJI ZDRUŽENEGA
DELA.
14. NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI
KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE BO:
- PRIPRAVILA IN IZVEDLA UKREPE, KI BODO PRIPOMOGLI K HITREJŠEMU RAZVOJU ZALOŽNIŠTVA, KNJIŽNIČARSTVA, K USPEŠNEJŠEMU POSREDOVANJU SLOVENSKE
KNJIGE V TUJINO TER TAKO ZA IZBOLJŠANJE DRUŽBENEGA POLOŽAJA KNJIGE;
- NADALJEVALA S PRIZADEVANJI, DA KAR NAJVEČJI
DEL SKUPNIH PROGRAMOV POSTANE ČIMBOLJ DOSTOPEN DELAVCEM IN OBČANOM ŠIROM PO SLOVENIJI;
- PRIPRAVILA NORMATIVE IN STANDARDE TER ELEMENTE ZA DOLOČANJE SAMOUPRAVNO DOGOVORJENEGA POVRAČILA ZA OPRAVLJENO DEJAVNOST OZIROMA
ZA OPRAVLJENE STORITVE KNJIŽNIC IN DRAMSKIH, LUTKOVNIH IN GLASBENIH GLEDALIŠČ;
- SPREMLJA IN VZPODBUJA NADALJNJI RAZVOJ SAMOUPRAVLJANJA V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA,
USTANOVAH IN DRUŠTVIH S PODROČJA KULTURE IN SE
ZAVZEMALA ZA USTREZNEJŠE IN DOLGOROČNEJŠE NAČRTOVANJE NJIHOVE DEJAVNOSTI;
- SPROŽILA POBUDO, DA ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA
DELA, USTANOVE, DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV USTREZNEJE NAČRTUJEJO SVOJE KADROVSKE POTREBE IN V
SKLADU S TEM PRIPRAVILA DOLGOROČNEJŠI NAČRT POTREBNIH KADROV V KULTURI;
- NADALJEVALA S PRIZADEVANJI ZA USTANOVITEV
SKUPNOSTI ZA POSAMEZNA PODROČJA V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH SVOBODNE MENJAVE DELA IN ZAKONA O KULTURNIH SKUPNOSTIH;
- PRIPRAVILA KRITERIJE ZA DOLOČANJE SKUPNIH NALOG OZIROMA PROGRAMOV REPUBLIŠKEGA POMENA S
PREDLOGOM ZA SPREMEMBO DOSEDANJEGA NAČINA
ZDRUŽEVANJA SREDSTEV V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE IN UVELJAVITEV SVOBODNE MENJAVE DELA NA
TEM PODROČJU.
Republiški komite za kulturo bo:
- nadaljeval s pripravo republiških predpisov za področje
knjižničarstva, odrskih kulturnih dejavnosti in posredovanja
kulturnih prireditev, samostojnih umetnikov in varstva kulturne dediščine;
- pripravil analizo stanja na področju kinematografije s
posebnim poudarkom na soodvisnosti družbenih vplivov in
tržnih zakonitosti ter analizo gmotnega, kadrovskega in organizacijskega stanja na področju muzejske in galerijske dejavnosti;
- s sodelovanjem strokovne službe Kulturne skupnosti Slovenije pripravil posebno analizo, ki bo pokazala v letu 1978
doseženo stopnjo svobodne menjave dela v kulturnih zavodih, katerih dejavnost širšega pomena vzajemno financirajo
uporabniki preko občinskih kulturnih skupnosti in Kulturne
skupnosti Slovenije.

15. NA PODROČJU TELESNE KULTURE
Telesnokulturne skupnosti bodo:
- dajale prednost programom, ki omogočajo čim širše uresničevanje redne športne rekreacije delavcev in občanov;
- intenzivneje bodo reševale vprašanja v zvezi z racionalnejšim projektiranjem gradnje objektov ter pravočasne rezervacije površin za telesnokulturno dejavnost.

16. NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo:
- skupaj s samoupravnimi skupnostmi pripravil oceno samoupravne organiziranosti in uveljavljanje dohodkovnih odnosov na področju zdravstvenega in socialnega varstva;
- pripravil predloge zakonov o zdravstvenem varstvu, o
socialnem varstvu, o socialnem skrbstvu in o otroškem varstvu;
- pripravil izhodišča na nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci na področju usmerjenega izobraževanja v zdravstvenem in socialnem varstvu;
- analiziral učinkovitost ukrepov družbenopolitičnih skupnosti v zvezi s preprečevanjem nalezljivih in drugih množičnih
obolenj ter pripravil predloge za učinkovitejše ukrepanje;
- sodeloval z Zavodom za socialno medicino in higieno SR
Slovenije pri oblikovanju akcijskega programa na področju
zdravstvene vzgoje in preventive;
- skupaj z interesnimi skupnostmi in drugimi dejavniki
pripravil izhodišča za ustanovitev inštituta za organizacijo
dela in ekonomiko v zdravstvu.
Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji bodo:
- razvile najširšo aktivnost za nadaljnjo preobrazbo samoupravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev v interesnih skupnostih in strokovnih služb v smislu sistemskih izhodišč za uresničevanje svobodne menjave dela in družbenega
planiranja. Pri tem bodo s svojo organiziranostjo zagotovile
možnosti neposrednega sporazumevanja med uporabniki in
izvajalci zdravstvenega varstva, prav tako bodo zagotovile
enakopraven vpliv uporabnikov v procesu sporazumevanja in
izvajanje zdravstvenega varstva po obsegu in kvaliteti;
- spodbujale samoupravno preobrazbo organizacij združenega dela na področju zdravstva, ki bo v skladu z zakonom
o združenem delu in sprejetimi samoupravnimi sporazumi
temeljila na medsebojni dohodkovni in strokovni povezanosti
med organizacijami združenega dela v zdravstvu in interesi
delovnih ljudi in občanov po zagotavljanju kompleksnega
zdravstvenega varstva. Posebej dejavne bodo pri uresničevanju nalog, določenih s samoupravnim sporazumom o delitvi
dela in samoupravni organiziranosti zdravstva, nalog, določenih s samoupravnim sporazumom o kadrovski politiki, in
nalog pri oblikovanju skupnosti usmerjenega izobraževanja
na področju zdravstva;
- poglabljale družbenoekonomske odnose med uporabniki
in izvajalci v procesu sporazumevanja in izvajanja svobodne
menjave dela. V ta namen bodo izpopolnile normative in
standarde za vrednotenje zdravstvenih storitev. Povečale
bodo tudi napore za večji obseg neposredne menjave dela
med delavci v zdravstvu in delavci v drugih dejavnostih;
- na podlagi analize o zdravstvenem stanju prebivalstva
bodo odločneje ukrepale za izboljšanje zdravstvenega varstva
aktivnega prebivalstva. Na področju zobozdravstvenega varstva pa bodo prispevale k izboljšanju dostopnosti in večji
učinkovitosti zobozdravstva;
- zaradi boljšega in hitrejšega informiranja delavcev v
združenem delu, drugih delovnih ljudi in občanov in njihovih
delegatov v zvezi s sprejemanjem programov zdravstvenega
varstva, njihovem uresničevanju in v zvezi s sporazumevanjem o svobodni menjavi dela bodo s samoupravnimi sporazumi dogovorile podlage za vzpostavitev celovitega računalniško zasnovanega zdravstveno informacijskega sistema.
Skupnosti socialnega varstva bodo:
- povezovale in usklajevale delovanje samoupravnih interesnih skupnosti s področja socialnega skrbstva, otroškega
varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja in stanovanjske politike z namenom zagotavljanja
enotne in celovite socialne varnosti;
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- z vsemi skupnostmi s področja socialnega varstva dogovorno proučevale družbena gibanja, ki vplivajo na socialno
varnost, ter predlagale ustrezne ukrepe;
- Skupnost socialnega varstva Slovenije bo skupno z drugimi zainteresiranimi dejavniki v republiki zagotovila sredstva
za izvedbo raziskovalnega projekta »Življenjski stroški« ter
zagotavljala sprotno usmerjanje in usklajevanje raziskovalnega projekta s sprejetimi družbenoekonomskimi izhodišči.
Skupnosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji bodo:
- na področju nuđenja socialnih pomoči izpolnjevale z
družbenim planom zadane naloge tako pri zagotavljanju sredstev, uresničevanju solidarnosti, vodenju kadrovske politike
in zagotavljanju ustrezne ravni strokovnega dela;
- zagotovile pogoje za dosledno uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in uveljavitev načel zakona o združenem
delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela pri
samoupravnem organiziranju uporabnikov in izvajalcev na
področju socialnega skrbstva ter delovanju delovnih skupnosti strokovnih služb;
- razvijale samoupravno sporazumevanje med Uporabniki
in izvajalci na vseh področjih svoje dejavnosti kot sestavnega
elementa celovite socialne varnosti;
- razvile najširšo aktivnost pri usposabljanju strokovnih in
drugih kadrov za izvedbo organizacije predzakonskih in zakonskih svetovalnic ter za izvajanje nove naloge varstvenega
nadzorstva, ki izhaja iz zakona o izvrševanju kazni;
- pripravile in pristopile k realizaciji koncepta Zavoda za
delovno terapijo alkoholikov.
Skupnosti otroškega varstva se bodo:
- zavzemale za dosledno uveljavitev načel zakona o združenem delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela ter pospeševale samoupravno organiziranje in sporazumevanje med uporabniki in izvajalci v enotah skupnosti otroškega varstva, krajevnih skupnostih in občinskih skupnostih
otroškega varstva;
- poglablale sistem solidarnosti in medobčinskega povezovanja skupnosti otroškega varstva;
- dograjevale strokovne podlage in pospeševale sporazumevanje med uporabniki in izvajalci o normativih in standardih za delo vzgojnovarstvenih organizacij;
- sprejele načrt ukrepov za razvoj predšolske vzgoje pri
otrocih slovenske narodnosti, ki žive izven meja matične
domovine in pri otrocih delavcev, ki so na začasnem delu v
tujini;
- v mednarodnem letu otroka pripravile širšo analizo dosedanjega dela na področju otroškega varstva z vidika družbene
skrbi za celoviti razvoj otroškega varstva s predlogi za nadaljnjo akcijo na tem področju.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov bo:
- SPREJEL AKCIJSKI PROGRAM ZA NEPOSREDNO
IZVEDBO SKLEPOV IN STALIŠČ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Z DNE 29. SEPTEMBRA 1978 O IZVAJANJU IN NADALJNJEM
UREJANJU SOCIALNE VARNOSTI BORCEV NOV IN DRUGIH
BORCEV TER VOJAŠKIH INVALIDOV;
- pripravil predlog za NOVELIZACIJO IN polno realizacijo
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem NOV in drugih vojn, ki jih
podeljujejo občinske skupščine;
- pripravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaških invalidih in predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo IZ VOJN
1918/1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcih IZ VOJN
1912-1918, s katerima bodo zboljšane nekatere že priznane
pravice teh oseb;
- spremljal bo izvajanje žakona o civilnih invalidih vojne, ki
se bo pričel v celoti realizirati v letu 1979.
MEDRESORSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE DELOVANJA
SLUŽB ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BORCEV NOV, KI JO JE
USTANOVIL REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO, BO SPREMLJALA IZVAJANJE ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV ZA PODROČJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA BORCEV
NOV TER PREDLAGALA UKREPE ZA POLNO REALIZACIJO
PRAVIC BORCEV NOV IZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA.
Zveza stanovanjskih samoupravnih interesnih skupnosti in
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dov bosta sprejela ukrepe za hitrejše reševanje še NEREŠENIH stanovanjskih problemov borcev NOV s sredstvi občinskih stanovanjskih samoupravnih interesnih skupnosti na solidarnostnem načelu.
17. NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA
IN UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ
Delegati združenega dela v občinskih skupnostih za zaposlovanje bodo dosledno uveljavljali sprejeto politiko zaposlovanja in spremljali izvajanje samoupravnih sporazumov o
minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri
zaposlovanju delavcev TAKO DA BREZ UPOŠTEVANJA DOGOVORJENIH DRUŽBENIH ZAHTEV PRI ZAPOSLOVANJU
DELAVCEV NE BO MOč ZAPOSLITI NOVIH DELAVCEV.
Zveza skupnosti za zaposlovanje bo:
- SKRBELA ZA TO, DA SE ODPRAVI DOSEDANJE NEUSKLAJENO NAČRTOVANJE PRIDOBIVANJA IN ZAPOSLOVANJA DELAVCEV NA RAVNI ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
DELA, OBČIN IN REPUBLIKE,
- NUDILA POMOČ OBČINSKIM IN MEDOBČINSKIM SKUPNOSTIM ZA ZAPOSLOVANJE PRI UVELJAVLJANJU NA RAZVOJU SAMOUPRAVNIH ODNOSOV IN JIH SPODBUJALA, DA
BODO V PLANE ZAPOSLOVANJA V VEČJI MERI VKLJUČEVALE TUDI USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDNIH OSEB IN BREZPOSELNIH DELAVCEV TER SKRBELE
ZA ORGANIZIRANO VRAČANJE IN VKLJUČEVANJE NAŠIH
DELAVCEV NA ZAČASNEM DELU V TUJINI,
- SODELOVALA PRI DOLOČANJU POGOJEV ZA USTANAVLJANJE INVALIDSKIH DELAVNIC IN VZPOSTAVLJANJU
MREŽE ZAVODOV ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV.
- PRIPRAVILI V SKLADU Z IZHODIŠČI V OSNUTKU ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH SVOBODNE MENJAVE DELA
NOV SISTEM SOLIDARNOSTI, KI BO TEMELJIL NA RAZLIČNIH RAVNEH ZADOVOLJEVANJA POTREB - NA OBČINSKI,
MEDOBČINSKI IN PO POTREBI REPUBLIŠKI RAVNI.
Republiški sekretariat za delo bo:
- SPREMLJAL URESNIČEVANJE POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN PO POTREBI PREDLAGAL UKREPE ZA REALIZACIJO
TE POLITIKE.
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije spremljal sprejemanje in izvajanje samoupravnih sporazumov o minimalnih
standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju
delavcev ter po potrebi predlagal ukrepe za hitrejše uveljavljanje določil, ki jih vsebuje družbeni dogovor s tega področja.
- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim
komitejem za zdravstveno in socialno varstvo izdelal poročilo
o posebnem varstvu delavcev med nočnim delom;
- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije izdelal poročilo
o rezultatih uskladitve samoupravnih splošnih aktov o delovnih razmerjih temeljnih in drugih organizacij združenega dela
z določbami Zakona o združenem delu in Zakona o delovnih
razmerjih;
- v sodelovanju z Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in pristojnimi republiškimi upravnimi organi izdelal poročilo o problematiki
delovnega časa, predvsem glede izrabe polnega (rednega)
delovnega časa, skrajšanega delovnega časa zaradi posebnih
delovnih pogojev, glede dela preko polnega časa (nadurno
delo) ter možnosti za uvajanje drsečega delovnega časa;
- SKUPNO Z ZVEZO SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE IN
GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE TEKOČE SPREMLJAL PROBLEMATIKO ZAPOSLOVANJA NAŠIH DELAVCEV V
TUJINI IN PRIPRAVIL POROČILO O IZVRŠEVANJU SKUPŠČINSKIH SKLEPOV IN PRIPOROČIL GLEDE USTVARJANJA
POGOJEV ZA NJIHOVO POSTOPNO VRAČANJE Z DELA V
TUJINI;
18. NA PODROČJU RAZPOREJANJA
DOHODKA IN DELITVE OSEBNIH DOHODKOV
V OKVIRU REPUBLIŠKEGA SVETA ZA VPRAŠANJA DRUŽBENE UREDITVE BODO PODPISNIKI PRIPRAVILI DRUŽBENI
DOGOVOR O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA UREJANJE
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MEDSEBOJNIH PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PRI OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN ZA
PRISVAJANJE OSEBNIH DOHODKOV. DOGOVOR BO OPREDELIL EKONOMSKE MEHANIZME ZA IZVAJANJE SPREJETIH
USMERITEV PRI RAZPOREJANJU DOHODKA IN ZA URESNIČEVANJE DRUGIH SAMOUPRAVNIH SISTEMSKIH REŠITEV
ZLASTI ZA ODLOČANJE DELAVCEV PRI PRISVAJANJU
OSEBNIH DOHODKOV ODVISNO OD DELOVNEGA PRISPEVKA IN O SREDSTVIH DRUŽBENE REPRODUKCIJE.
Sredstva javnega obveščanja pa bodo v interesu boljšega
obveščanja za potrebe odločanja in planiranja, predvsem pa
nagrajevanja po delu, posvetila posebno pozornost konkretnim obravnavam uspelih modelov in rešitev v samoupravnih
organizacijah in skupnostih. REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
DELO BO SKUPAJ Z ZAINTERESIRANIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI PROUČIL PROBLEMATIKO V ZVEZI Z IZRAČUNAVANJEM KRITERIJA OSEBNI DOHODEK NA POGOJNO
NEKVALIFICIRANEGA DELAVCA IN UPORABO TEGA KRITERIJA TER PREDLAGAL ODGOVARJAJOČE REŠITVE.
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE BO PROUČIL
PROBLEMATIKO PLAČEVANJA PRISPEVKOV PO DOMICILNEM PRINCIPU IN ODRAZ TEGA PRINCIPA NA FINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI TER MOŽNOSTI ZA NOVE
OZIROMA DRUGAČNE PRISTOPE.
19. NA PODROČJU POKOJNINSKOINVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN
STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV
Republiški sekretariat za delo bo:
- skupaj s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji izdelal predlog za noveliranje zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in njegovo uskladitev z ustavo SR Slovenije.
- pripravil informacijo o uporabi kriterijev za beneficirani
staž ter obsegu in problematiki benificiranja;
- pripravil informacijo o problematiki več kot 42-urnega
tedenskega dela rudarjev, ki izhaja iz posebnega družbenega
dogovora o zagotavljanju zadostnih energetskih virov;
- pripravil novelo zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ZARADI IZBOLJŠANJA POKOJNINSKEGA VARSTVA
KMETOV BORCEV NOV.
- nadalje usklajeval delo pri izdelavi zasnov novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
20. NALOGE NA PODROČJU VARSTVA
OKOLJA
IZVRŠNI SVET SKUPŠČIN OBČIN BODO SKUPAJ S PRIZADETIMI SAMOUPRAVNIMI ORGANIZACIJAMI IN SKUPNOSTMI OB KOORDINACIJI REPUBLIŠKEGA KOMITEJA ZA
VARSTVO OKOLJA IN OB POMOČI REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANOV IN ORGANIZACIJ PRIPRAVILI SANACIJSKE PROGRAME ZA ODPRAVO KRITIČNIH EKOLOŠKIH PROBLEMOV
TER PRIPRAVILI OSNOVE IN ELEMENTE ZA OSNUTKE SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV IN DRUŽBENIH DOGOVOROV
ZA NJIHOVO SANACIJO. PRI TEM BODO IZHAJALI IZ NAČELA, DA NAJ POVZROČITELJI EKOLOŠKIH NESKLADIJ REŠUJEJO TA NESKLADJA BODISI SAMOSTOJNO BODISI V
OKVIRU DOHODKOVNIH POVEZAV, PA TUDI GLEDE NA OBMOČNO VZAJEMNOST GLEDE NA RAZPOREDITEV ONESNAŽEVALCEV OKOLJA.
21. NALOGE NA PODROČJU DRUŽBENEGA
SISTEMA INFORMIRANJA
Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti bodo s samoupravnimi sporazumi urejale
skupne interese in cilje pri koncipiranju in uresničevanju
sestavin (podsistemov) družbenega sistema informiranja. V
letu 1979 se bo na tem področju na osnovi zakona organizirala tudi republiška in občinska uprava.
Sredstva javnega obveščanja
- samoupravne organizacije in skupnosti s tega področja
bodo skupaj z uporabniki še nadalje vgrajevale načela svobodne menjave dela v družbenoekonomski položaj dnevnega
politično-informativnega tiska in RTV. V zvezi s tem bodo do
1. 9. 1979 predloženi predlogi za organiziranost na tem področju (Koordinator: Izvršni odbor predsedstva RK SZDL)
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- V letu 1979 bo izvršena analiza dosedanjega razvoja in
možnosti za razvoj v bodočnosti glede na tehnološki vidik
sistema telekomunikacij in grafične tehnologije; pripravljeni
bodo elementi in predlogi za dolgoročno prestruktuiranje in
modernizacijo na tem področju (Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije)
- udeleženci družbenega dogovora o INDOK dejavnosti za
potrebe delegatskega sistema bodo uredili status republiškega INDOK centra za zaokroženje in realizacijo njegovih
nalog. (Nosilec: Odbor podpisnikov INDOK. centrov).
Informacijski sistemi
Samoupravne organizacije in skupnosti bodo do konca leta
pripravile izhodišča in elemente ter samoupravne sporazume
in družbene dogovore, ki bodo urejali področje informacijskih
sistemov - inicialno vlogo s področja gospodarstva bo prevzela gospodarska zbornica Slovenije, za področje javne
uprave in dolgoročnega dela svobodne menjave dela pa
izvršni svet skupščine SR Slovenije. Pri tem bodo:
- nosilci informacijskih sistemov v republiki usklajevali
svoja prizadevanja in baze podatkov tako, da bodo zagotovili
udeležencem v družbenem planiranju v letu 1979 iri 1980 za
analizo tekočih in pripravo bodočih srednjeročnih planov
ustrezne podatkovne osnove in kazalce razvoja v obliki, sposobni tudi za nadaljnjo avtomatsko obdelavo (nosilec: Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem).
- Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski sistem bo posebej posprešil celovito izgradnjo temeljnih
informacijskih podsistemov (zaokroženje in povezave) za potrebe družbenega planiranja in odločanja ter tistih informacijskih podsistemov, ki so šele v nastajanju, zlasti na področju
celovitih ekonomskih odnosov s tujino, na področju izvajanja
in spremljanja novega sistema cen, pri izgradnji registra stanovanj in nevelacije oziroma postavitve registra gospodinjstev za potrebe stanovanjske politike.
V zvezi s tem bodo pri modernizaciji statističnega informacijskega sistema upoštevana prizadevanja za naslonitev na
obstoječe registre in evidence in bodo pri drugih informacijskih podsistemih dograjevane statistične funkcije za potrebe
statističnega informacijskega sistema. (Nosilec: Zavod SRS
za statistiko).
Na osnovi usmeritev, ki jih bo v letu 1978 sprejela skupščina
SR Slovenije, bodo izdelani programi modernizacije informacijskih sistemov v javni upravi in republiških asociacijah.
(Nosilca: Izvršni svet skupščine SR Slovenije in gospodarska
zbornica Slovenije).
SR Slovenija se bo aktivno vključila in zavzemala za transformacijo obstoječih informacijskih sistemov v Jugoslaviji,
tako da bodo sistemi baz podatkov naravnani predvsem na
potrebe temeljnih nosilcev in njihovih asociacij in kjer bodo
drugi udeleženci v planiranju in odločanju na širših ravneh
pridobivali predvsem agregirane podatke.
Pri določanju in oblikovanju enotnih minimalnih kazalcev
se bo SR Slovenija zavzemala za njihovo jasnost, določenost
in primerljivost. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
bo poenotil prizadevanja v SR Sloveniji ter skupaj z republiškim komitejem za družbeno planiranje aktivno sodeloval pri
predlogih v okviru Jugoslavije.
22. POMEMBNEJŠI DRUŽBENI DOGOVORI IN
SAMOUPRAVNI SPORAZUMI, KI BODO
SPREJETI V LETU 19793
1. Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih ža
urejanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri
oblikovanju sredstev za osebne dohodke in za prisvajanje
osebnih dohodkov.
Nosilec: Delovna skupina v okviru Republiškega sveta za
vprašanja družbene ureditve.
Rok: Osnutek konec prvega tromesečja, predlog konec
drugega tromesečja 1979
2. Samoupravni sporazumi o osnovah in merilih za razporejanje dohodka in čistega dohodka.
Nosilec: Organizacije združenega dela
Rok: Konec leta 1979
3. Samoupravni sporazumi o postopnem prehodu na ekonomske stanarine
3

se še dopolnjuje
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Nosilec: Izvršni sveti skupščin občin in stanovanjske
skupnosti
Rok: konec prvega tromesečja 1979
4. Dogovor o izvajanju politike cen iz pristojnosti republike
in občin v letu 1979
Nosilec: Republiški komite za tržišče in cene
Rok: en mesec po sprejemu medrepubliškega dogovora o
izvajanju politike cen
5. Dogovor o osnovah in merilih za oblikovanje cen obrtnih
storitev
Nosilec: Republiški komite za tržišče in cene, Gospodarska zbornica Slovenije
6. ružbeni dogovor o oblikovanju cen v komunalnem gospodarstvu
Nosilec: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Rok: 31. III. 1979
7. Samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in
postopkih za doseganje dogovorjenega obsega uvoza blaga
in storitev ter odliva deviz
Nosilec: (SISEOT)
Rok: 1. 1. 1979
8. Samoupravni sporazum o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino
Nosilec: (SISEOT)

Rok: začetek 1979
9. Samoupravni sporazum o temeljih planov ekonomskih
odnosov s tujino (sklenejo članice SISEOT predvidoma še v
letu 1978, velja v letih 1979 in 1980).
10. Družbeni dogovor o usmerjanju vlaganj sredstev tujih
oseb v domače organizacije združenega dela, o usmerjanju
dolgoročne proizvodne kooperacije, poslovno-tehničnega
sodelovanja s tujino ter o odstopanju in pridobivanju materialne pravice na tehnologiji. (Družbeni dogovor o usmerjanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino) (Podpisniki: GZS, IS Skupščine SRS, SISEOT, Združena banka
Ljubljana, Beograjska banka Ljubljana, Lugobanka-LjubIjana) - predvidoma še v letu 1978, najkasneje v prvem
tromesečju 1979).
11. Družbeni dogovor o pogojih in o načinu združevanja in
vračanja denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih
zaposlitvenih možnosti.
Nosilec: Republiški sekretariat za delo
Rok: prvo polletje 1979
12. Družbeni dogovor o kadrovski politiki v SR Sloveniji
(novelacija)
Nosilec: Koordinacijski odbor za izvajanje kadrovske politike
Rok: začetek 1979

PREDLOG ZAKONA
o proračunu Socialistične republike
Slovenije za leto 1979 /ESA-150/

I. Osnovna načela za sestavo predloga
proračuna
Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1979:
- je izdelan v skladu z zakonom o financiranju splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih,
- temelji na izhodiščih za sestavo proračuna SR Slovenije
za leto 1979,
- je usklajen s predlogom resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 76-1980 v letu
1979 ter opredeljen z družbenim planom razvoja SR Slovenije
za to srednjeročno obdobje,
- temelji na predlogu izhodišč o financiranju splošne porabe v občinah v letu 1979 ter
- je usklajen s predlogom zakona o izvršitvi proračuna
federacije za leto 1979.
Obseg splošne porabe je tudi v letu 1979 opredeljen z
družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in z
resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana, ki predvideva, da bodo sredstva za zadovoljevanje osebnih, skupnih in
splošnih potreb tudi v letu 1979 rasla nekoliko počasneje od
rasti družbenega proizvoda.
Po predlogu zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije za leto 1979 naj bi znašala skupna vsota republiškega proračuna 10.733,2 mio din, od tega 5.906,9 mio din za
obveznosti na ravni republike in 4.826,3 mio din za obveznosti
do federacije. Obseg neto republiškega proračuna se v primerjavi i letom 1978 zvišuje za 12.6% pri čemer pa niso
upoštevane obveznosti do prispevka federaciji.
Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki
republiškega proračuna razporejeni:
- za republiške potrebe,
- za tekočo proračunsko rezervo ter
- za prispevek federaciji.
V proračunu za leto 1979 se zagotavljajo sredstva Za pokritje obveznosti, ki jih je Socialistična republika Slovenija
dolžna pokriti na podlagi ustave, sprejetih zakonov in družbenih dogovorov.
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II. Viri prihodkov republiškega
proračuna
Pri oceni virov prihodkov do sedaj veljavnega davčnega
sistema sta izključena dva vira, to je iz naslova sodnih taks in
denarnih kazni, ki s 1/1-1979 v skladu z reorganizacijo pravosodnega sistema postaneta vir občinskih proračunov. Odstotek povišanja posameznih virov republiškega proračuna je
izdelan na osnovi ocene realizacije za leto 1978 s prognozo
usklajene rasti družbenega proizvoda, dohodka in potrošnje.
Globalni obseg prihodkov v letu 1979 predstavlja predvsem
pet osnovnih virov:
- davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela,
- republiški davek iz osebnega dohodka,
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji,
- posebni republiški davek od prometa proizvodov in od
plačil za storitve,
- ter temeljni davek od prometa proizvodov.
Ocena prihodkov davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela temelji na podatkih iz periodičnih obračunov
za razdobje januar-september 1978, iz katere izhaja, da bo
mogoče v letu 1979 zbrati ob nespremenjeni stopnji prihodke
v višini 1.296,0 mio din. Kot vir finančnih sredstev proračuna
pa se predvideva vsota prihodkov iz tega naslova v višini
1.496,0 mio din, ki vključuje tudi presežek davka iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 po zaključnih računih temeljnih organizacij združenega dela.
Prihodki republiškega davka iz osebnega dohodka za leto
1979 so predvideni v višini 840,5 mio din. Uvedba tega davka v
letu 1978 je omogočala pokrivanje novih in nekaterih povečanih obveznosti republike kot so: obveznosti iz naslova premij,
regresov,in kompenzacij v kmetijstvu in v porabi hrane, obveznosti v zvezi z izvajanjem dogovora o enotnih priznavalninah borcem NOV in obveznosti v zvezi z izvajanjem dogovora
o prispevkih skladu solidarnosti z državami v razvoju in neuvrščenimi državami. Za vse te obveznosti je potrebno v republiškem proračunu za leto 1979 zagotoviti finančna sredstva.
Ocena prihodkov od davka iz osebnega dohodka delavcev
po posebni stopnji je zaradi predvidenih sprememb zakona o
poročevalec

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem naj bi
se število zaposlenih upokojencev bistveno zmanjšalo, vključena le v višini 710,3 mio din.
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od
plačil za storitve je v vsoti prihodkov predviden v višini 2.427,3
mio din, kar predstavlja 18% povečanje v primerjavi z letom
1978 skladno s povišanjem rasti potrošnje.
Del prihodkov (50%) od temeljnega davka od prometa proizvodov, ki pripada na podlagi zakona o financiranju federacije SR Slovenije za pokrivanje obveznosti do federacije, je z
vključitvijo učinkov povečanih stopenj tarif davka pri naftnih
derivatih, predviden v višini 5.100,0 mio din.
Vsi ostali viri predstavljajo v strukturi prihodkov le manjši
delež.
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna, razen redne dejavnosti, predvsem pa za pokritje neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna za leto 1978 ter
za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za
leto 1979 niso zagotovljena v zadostni višini, je predvideno, da
bo SR Slovenija najela posojilo pri temeljnih bankah.

III. Razporeditev prihodkov
republiškega proračuna
Doseženi prihodki Socialistične republike Slovenije za leto
1979 bodo razporejeni za naslednje namene:
REDNA DEJAVNOST
Sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov določa Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega
sveta Skupščine SRS glede na naravo, vrsto, obseg in zahtevnost nalog in opravil z delovnega področja organov, tako da
se zagotovi neovirano delovanje in izvršitev vseh nalog, za
katere so republiški upravni in pravosodni organi zadolženi.
Delovnim skupnostim teh organov se v letu 1979 zagotavljajo sredstva za redno dejavnost v obsegu, ki omogoča, da se
bodo osebni dohodki delavcev gibali v skladu z gibanjem
osebnih dohodkov delavcev v združenem delu, upoštevaje dosežene rezultate pri delu. Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, naj bi se z racionalnim koriščenjem vseh
razpoložljivih sredstev, boljšo organizacijo in metodami dela,
vključevali v prizadevanja za selektivno in odgovorno porabo
sredstev republiškega proračuna.
V okviru sredstev za redno dejavnost se zagotavljajo organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, sredstva za
osebne dohodke, materialne izdatke, sklad skupne porabe,
stroške prevoza na delo, delo v posebnih delovnih pogojih,
odpravnine, jubilejne nagrade, sredstva za spremembe med
letom in usklajevanje osebnih dohodkov.
Masa sredstev za osebne dohodke je izračunana na podlagi
števila delavcev po stanju 1.10.1978 z upoštevanjem prispevnih stopenj, ki veljajo od 1. 7. 1978. V skladu z določili 11.
člena družbenega dogovora o enotnih osnovah in merilih za
oblikovanje sredstev za delo državnih organov in dohodka
delavcev delovnih skupnosti teh organov v SR Sloveniji, ki se
nanaša na zagotavljanje sredstev organom iz naslova minulega dela, se v letu 1979 povečujejo poprečne točkovne vrednosti delovnih mest po samoupravnem sporazumu za odstotek, predviden za minulo delo, izračun po enotnih merilih
vrednotenja na delavca, ki trenutno to delovno mesto zaseda.
Ob upoštevanju sedaj veljavnih prispevnih stopenj znaša
bruto vrednost točke za ljubljansko regijo 28,56 dinarjev.
Glede na to, da je izmed 75 organov, ki jim zagotavljamo
sredstva za redno dejavnost iz republiškega proračuna z
območja Ljubljane, le 13 organov, ki imajo sedeže v drugih
regijah (razlike bruto vrednosti točk teh organov v primerjavi z
Ljubljano so minimalne), se predlaga enotna vrednost bruto
točke (28,56 din), po kateri se bodo dodeljevala sredstva za
osebne dohodke vsem republiškim upravnim in pravosodnim
organom. Ta vrednost točke se na podlagi sklepa Izvršnega
sveta SRS lahko med letom poveča samo za odstotek usklajevanja osebnih dohodkov, ne more pa se povečati zaradi
sprememb prispevnih stopenj iz osebnega dohodka in dohodka.
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Dodeljevanje sredstev za osebne dohodke po bruto vrednosti točke 28,56 din pomeni zadržati tudi 1. januarja 1979
sedanji nivo osebnih dohodkov. Osebni dohodki predstavljajo
v proračunu za leto 1979 74,16% predvidenih sredstev za
redno dejavnost. Zaradi 10% uskladitve osebnih dohodkov in
zagotavljanja sredstev za vrednotenje delovne dobe od 1.
julija 1978 se masa za osebne dohodke v letu 1979 povečuje
nasproti letu 1978 za 9,32% in sicer zaradi tega, ker je v
naslednjem letu potrebno zagotoviti ta sredstva za celo leto.
Višina osebnih dohodkov ostane nespremenjena.
Sredstva za materialnne izdatke so v letu 1979 za 15% višja
kot v letu 1978, z izjemo organov, ki imajo skupne službe v
sestavu Republiškega komiteja za energetiko in Republiškega
sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Le-ti imajo materialne izdatke povečane za 10%. Nosilcem
skupnih služb pa se materialni izdatki ustrezno povečujejo.
Sredstva sklada skupne porabe se zagotavljajo v naslednjem obsegu:
- sredstva za regres za prehrano med letom v višini 400
dinarjev na delavca za 11 mesecev;
- sredstva za regres za letni dopust v višini 2.200 dinarjev;
- sredstva za izobraževanje v višini 1,5% od osebnega
dohodka in
»
- sredstva za skupne potrebe v višini 0,3% od osebnega
dohodka.
Sredstva za povračilo stroškov prevoza delavcev na delo in
z dela se organom zagotavljajo na osnovi dfejanjskega števila
upravičencev. V proračunu so ta povračila v okviru redne
dejavnosti zajeta z 0,38%.
Za delo v posebnih delovnih pogojih (nadurno delo, dežurstvo, nočno delo, delo na dan nedelj, republiških in državnih
praznikov) so predvidena sredstva v višini 100,4 mio dinarjev
ali za 28,11% več kot v letu 1978. Zaradi narave dela odpade
na republiški sekretariat za notranje zadeve kar 90,5% za ta
namen predvidenih sredstev.
Za odpravnine so v letu 1979 predvidena sredstva v višini
17.0 mio dinarjev, kar je za 176,4% več kot v letu 1978. Tako
visok odstotek je zaradi Republiškega sekretariata za notranje
zadeve, ki v prihodnjem letu predvideva izplačilo odpravnin v
višini 14,5 mio dinarjev.
Sredstva za jubilejne nagrade se zagotavljajo v povečanju
za 15% glede na planirana sredstvav letu 1978 in sicervvišini
11,5 mio dinarjev.
Za usklajevanje osebnih dohodkov z osebnimi dohodki
delavcev v gospodarstvu je predvideno v letu 1979 121,2 mio
dinarjev; z razpoložljivimi sredstvi bi lahko izvršili 7.29% uskladitev z veljavnostjo od 1. januarja 1979 dalje.
Zaradi sprememb med letom se zagotavljajo v okviru redne
dejavnosti sredstva v višini 3% (40.7 mio dinarjev) predvidenih
sredstev za osebne dohodke v letu 1979 za naslednje namene:
- za nove namestitve,
- za delovna mesta, ki so bila v letu 1978 izpraznjena, pa
bodo tekom leta 1979 ponovno zasedena,
- za delo po sklenjenih pogodbah,
- za materialne izdatke, stroške prevoza, regres za prehrano in regres za letni dopust za nove delavce,
- za razliko v osebnih dohodkih nekvalificiranim delavcem
do višine najnižjega osebnega dohodka, ipd.
Zaradi reorganizacije pravosodja v republiškem proračunu
za leto 1979 zagotavljamo sredstva za delo novoustanovljenih
višjih sodišč in višjih javnih tožilstev v Celju, Kopru, Ljubljani
in Mariboru.
V letu 1979 bo pričel z delom nov republiški organ - Seizmološki zavod SRS, za katerega smo s proračunom predvideli sredstva za redno dejavnost in posebne namene.
SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
REPUBLIŠKIH ORGANOV
V okviru sredstev za posebne namene se zagotavljajo organom sredstva za kritje določenih potreb in za izvrševanje
posebnih nalog, ki so vezane na dejavnost upravnega organa,
zlasti pa za plačila po pogodbah z znanstveno raziskovalnimi
in drugimi organizacijami in posamezniki za posebne akcije,
za stroške strokovnih komisij, konferenc in posvetov, za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev v skladu s posebnimi izobraževalnimi programi ter za zadeve ljudske obrambe,
in družbene samozaščite.
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V letu 1979 je potrebno zagotavljati sredstva za posebne
namene predstavniškim organom, republiškim sekretariatom
in komitejem, ostalim upravnim in pravosodnim organom ter
v okviru teh tudi sredstva za splošne republiške potrebe. Rast
sredstev za posebne namene organov družbenopolitičnih
skupnosti predstavlja v skupnem znesku 21,0% povečanje v
primerjavi z letom 1978 zaradi nalog republiškega sekretariata za notranje zadeve, republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo in republiškega štaba za teritorialno obrambo.
V okviru sredstev za splošne republiške potrebe se bodo v
letu 1979 zagotavaljala predvsem sredstva za:
- republiški štab za teritorialno obrambo,
- protokolarni stroški,
- sredstva za upravljanje reprezentančnih zgradb,
- nadomestilo za pripravnike in štipendije ZSZZ,
- kadrovske štipendije za potrebe republiških organov,
- nadomestilo funkcionarjem v službi v organih federacije,
- sklad za financiranje stanovanjske izgradnje,
- sklad za financiranje stanovanjske izgradnje za potrebe
delavcev v ZSZZ,
- sklad za izobraževanje delavcev na področju mednarodnih odnosov,
- republiški elektronski center,
- bančni stroški in obresti,
- razlike za socialno zavarovanje duhovnikov,
- modernizacija davčne službe,
- sredstva za razporeditev po sklepu Izvršnega sveta za
posebne namene,
- stroški dvojezičnega poslovanja.

DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
V okviru tega namena bodo v proračunu za leto 1979
zagotovljena sredstva v višini 223,8 mio din ali 15,2% več kot v
letu 1978 za potrebe in dejavnosti republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij in društev. S sredstvi v višini 223,8
mio din, ki bodo v letu 1979 zagotovljena v republiškem
proračunu, bo republika financirala naslednje obveznosti:
a) v okviru sredstev za splošne republiške potrebe
- ustavne obveznosti republike v zamejstvu,
- proslave republiškega pomena v skladu s sprejetim programom proslav v letu 1979,
- mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru o mladinskih delovnih akcijah,
- sofinanciranje s Socialistično republiko Hrvatsko.
b) v okviru dejavnosti republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij in društev se bodo financirale:
- republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije na podlagi zakona in spremembe zakona o
stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje dejavnosti republiške konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije (Uradni list SRS, št. 44/69 in
29/75),
- Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije,
- Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Socialistične republike Slovenije,
- Republiški odbor Zveze rezervnih vojaških starešin Socialistične republike Slovenije,
- Slovenska izseljenska matica skupaj z revijo »Rodna
gruda-,
- Centralni komite Zveze komunistov Složnije,
- Skupnost slovenskih občin za sofinanciranje lista »Občan« ter za snovanje in izdajanje publikacij širšega družbenega pomena,
- inštitut za zgodovino delavskega gibanja za arhiv inštituta,
- Društvo Socialistične republike Slovenije za združene
narode,
- zvezna in republiška vodstva družbenih organizacij in
društev po odločitvah koordinacijskega odbora za družbene
organizacije in društva pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije na podlagi dogovorjenega prenosa sredstev na samoupravne interesne skupnosti, ki bodo s svojimi in s temi sredstvi financirale programe
posameznih organizacij in društev.
36

NEGOSPODARSKE INVESTICIJE
V skladu z družbenim planom razvoja SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 je prednostna usmeritev ter uresničevanje investicijskih načrtov na področju splošne porabe dana
tistim naložbam, ki povečujejo zmogljivosti sedanjih prostorskih kapacitet in pomenijo prispevek k usposobitvi državnih
organov za njihovo učinkovito delo. Investicijska vlaganja, ki
bodo zagotovila ustrezne prostorske in druge pogoje za delo
državnih organov bodo potekala v skladu s sprejetim srednjeročnim planom.
V okviru skupne porabe v republiškem proračunu za leto
1979 nekatere naložbe v objekte posebnega družbenega pomena in sicer tiste, ki izhajajo kot obveznost iz sklenjenih
družbenih dogovorov (Kulturni dom Ivan Cankar, sofinanciranje saniranja in povečanja zmogljivosti visokogorskih planinskih postojank).
Na podlagi prizadevanj, da se čimbolj racionalizirajo vlaganja v negospodarske investicije, bi bilo potrebno v letu 1979
zagotoviti 620, 1 mio din. Zaradi uskladitve z viri prihodkov za
leto 1979, je možno zagotoviti za financiranje negospodarskih
investicij v letu 1979 le 538,9 mio din. Iz tega izhaja, da ne bo
mogoče realizirati obveznosti na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978-1982 (Uradni list SRS, št. 17/78) v višini
81,1 mio din, na podlagi katerega se bodo vsakoletno zagotavljala sredstva v republiškem proračunu za gradnjo in adaptacijo upravne stavbe za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in republiške upravne organe, za gradnjo in adaptacijo mejnih
prehodov in objektov za organe notranjih zadev ter gradnje in
adaptacije stavb za potrebe pravosodnih organov in zavodov
za izvrševanje kazenskih sankcij.
Zato bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi
zakona o proračunu SR Slovenije sprejel sklep o spremenjeni
dinamiki vlaganj v posamezne objekte glede na zmanjšan
obseg sredstev, oziroma odločil o tem, katere investicije naj bi
se prenesle v naslednje leto, ali pa zagotovil manjkajoča
sredstva z najetjem kredita pri temeljnih bankah.
Za realizacijo obveznosti, ki izvirajo iz prejšnjih let po sprejetih skupščinskih odlokih, je potrebno zagotoviti v letu 1979
168,6 mio din. Za realizacijo obveznosti v skladu z navedenim
zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev
objektov in nabavo opreme pa bo potrebno v letu 1979 zagotoviti skupno 204.6 mio din.
V okviru postavke »Sredstva za sprejete obveznosti po
pogodbah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta«
bo potrebno zagotoviti v letu 1979 43.5 mio din za:
- obveznosti do šolstva narodnosti,
- investicijsko vzdrževanje planinskih postojank,
- obnovitev materialne baze letalske zveze Jugoslavije,
- Kulturni dom Ivan Cankar.
V okviru postavke »Nove odločitve« republiškega proračuna za leto 1979 so predvidena sredstva za enkratne odločitve investicijskih vlaganj v višini 35,9 mio din. Iz teh sredstev
bo potrebno financirati tudi verificirane družbenopolitične
investicije, vse tiste podražitve, ki niso upoštevane v okviru
zakona o investicijskih vlaganjih, kakor tudi tiste investicije
družbenopolitičnih skupnosti ter SAZU, pri katerih naj bi
sodelovala s sofinanciranjem tudi SR Slovenija.
V letu 1979 bo potrebno zagotoviti tudi 15,9 mio dinarjev za
investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme republiških upravnih organov z modernizacijo uprave za izvedbo večjih popravil, ustreznega vzdrževanja ter nabavo potrebne opreme.
V letu 1978 je SR Slovenija najela kredit na podlagi Odloka
o financiranju programa nabave računalnika z opremo Zavodu SR Slovenije za statistiko v višini din 105,503.875, od
tega znaša kredit pri Ljubljanski banki 48.269,952 din z 10%
obrestno mero za dobo petih let, prva anuiteta zapade v
plačilo 1. junija 1981 leta.
ZNANSTVENA DEJAVNOST
Za financiranje znanstvene dejavnosti v letu 1979 so predvidena sredstva v višini 17,5 mio din, kar predstavlja 14%
povečanje v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v letu 1978.
Sredstva se bodo zagotavljala:
- slovenski akademiji znanosti in umetnosti za financiranje
redne dejavnosti in za nagrade članom SAZU,
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- mednarodnemu centru za upravljanje podjetij v družbeni
lastnini v deželah v razvoju, za sofinanciranje delovnega programa centra, predvidenega za leto 1979,
- za sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov
enoletnega ali večletnega značaja za potrebe Izvršnega sveta
Skupščine Socialistične republike Slovenije in republiških
organov, je potrebno zagotoviti sredstva za sofinanciranje z
vključitvijo teh programov v redni program raziskovalne skupnosti in raziskovalnih inštitucij kot nosilcev funkcij na podlagi
sklenjenih pogodb in sklepov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST
Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti se bodo
v letu 1979 zagotavljala republiškim organom in zavodom v
višini 13,1 mio din za naloge, ki jih opravljajo na podlagi
medrepubliških dogovbrov ali pogodb republiških resornih
organov in mednarodnih pogodb z drugimi institucijami.
Zagotavljena bodo sredstva za izpolnjevanje naslednjih obveznosti:
- za srednjo penološko šolo,
- za izdelavo študij in analiz na podlagi pogodb z zavodi na
ravni republike,
- za stike s tujino, ki nastanejo iz medrepubliških in mednarodnih dogovorov glede na sklenjene meddržavne pogodbe in dogovore o medrepubliškem sodelovaju,
- za sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov in sicer za
naloge, ki jih bodo opravili za potrebe Socialistične republike
Slovenije,
- za štipendiranje študentov za potrebe pravosodnih organov in mladih iz zamejstva ter otrok slovenskih izseljencev,
- za obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu,
- za financiranje redne dejavnosti matične službe pri narodni in univerzitetni knjižnici,
- za regres za skupinska potovanja otrok in mladine na
podlagi družbenega dogovora o regresih in popustih za skupinske potovanja otrok in mladine za leto 1979.
ZAŠČITA BORCEV NOV
IN SOCIALNO VARSTVO
Zaščita borcev NOV in socialno varstvo je trajna obveznost
in skrb družbene skupnosti. V okviru tega namena republike
pokriva zakonsko določene obveznosti, katerih višino ni mogoče omejevati glede na dovoljen porast, proračunske porabe
v tekočem letu, ker se giblje v sorazmerju z gibanjem osebnih
dohodkov, porastom življenjskih stroškov in ustreznega povečanja drugih pokojnin.
Višina potrebnih sredstev za zaščito borcev NOV in socialno varstvo bo v letu 1979 namenjena za pokrivanje že
obstoječih obveznosti republike, ki izhajajo iz ustave in zakonskih predpisov ter za novo nastale obveznosti republike
na podlagi na novo sprejetih družbenih dogovorov.
V letu 1979 bo potrebno zagotoviti sredstva predvsem:
1. republiškemu komiteju za vprašanje borcev NOV in vojaških invalidov za:
- razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za
notranje zadeve na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 19/77).
Po tem zakonu se pokojnine borcem NOV pred 9/9-1943
vsako leto usklajujejo tako, daje pokojnina teh borcev s polno
pokojninsko dobo enaka povprečnemu mesečnemu osebnemu dohodku delavcev v SR Sloveniji v prejšnjem koledarskem letu. Z ozirom na to, da bo potrebno v republiškem
proračunu zagotoviti predvidoma 422,0 mio din za valorizirane pokojnine borcev NOV z zajamčeno pokojninsko osnovo
in pokojnine upokojenih delavcev organov za notranje zadeve.
V skladu s sklepom skupščine skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji se pokojnine upokojencev s 1. 7. 1978 povečajo za 7%. Za ta odstotek se s 1. 7.
1978 povečajo tudi pokojnine borcem NOV, odmerjene od
zajamčene pokojninske osnove. Sredstva za te pokojnine
zagotavlja republiški proračun, zato bo v letu 1979 potrebno
zagotoviti še dodatna sredstva za valorizacijo teh pokojnin
med letom 1978.
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- dodatek zaposlenim udeležencem NOV na podlagi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV (Uradni list
SRS, 28/69 in 20/73). Ob vsakoletnem zmanjšanju opravičencev za ca. 20%, bo potrebno v republiškem proračunu za leto
1979 zagotoviti 15,0 mio din.
- zdravstveno varstvo borcev NOV na podlagi zakona o
zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 38/74).
Glede na porabo v letu 1977 in 1978 je potrebno zagotoviti v
letu 1979 le 0.3 mio din.
- invalidsko varstvo na podlagi zakona o vojaških invalidih
(Uradni list SRS, št. 38/74) in predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. V republiškem
proračunu za leto 1979 bo potrebno zagotoviti 20% povečanje porabe v letu 1978 in izdatke za sprejete rešitve na osnovi
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidih, kar znaša skupaj 256,0 mio din.
- izdatki za varstvo na podlagi zakona o civilnih invalidih
vojne (Uradni list SRS, št.8/78). Planirana sredstva v višini
37,3 mio din so vzeta iz osnutka obrazložitve zakona o civilnih
invalidih vojne, glede na 100% realizacijo zakona v letu 1979.
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovpljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo v
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn
1912 do 1918 (Uradni list SRS, št. 51/71 in 19/73). Ob upoštevanju 20% povečanja osnove regresa za letni dopust ter
zmanjšanja števila upravičencev bo potrebno i) republiškem
proračunu za leto 1979 zagotoviti 3,0 mio din.
- komisija po 82. členu ZPIZ na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 19/77).
Zaznamovanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji na
podlagi «Zakona o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč
in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v
Jugoslaviji« (Uradni list SFRJ, št. 60/75). V letu 1979 bo
potrebno zagotoviti 5,0 mio din.
- republiške priznavalnine borcem na podlagi zakona o
republiških priznavalninah (Uradni list SRS, št. 27/71). V letu
1978 za ta namen v republiškem proračunu ni bilo planiranih
sredstev, ker je bila obveznost poravnana iz presežkov v letu
1977, za leto 1979 pa je potrebno zagotoviti 12,7 mio din.
2. Republiškemu sekretariatu za delo za:
- pokojnine in varstveni dodatek kmetov-borcev NOV zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov na podlagi zakona
o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72,
26/73 in 45/73). Izdatki za pokojnine kmetom-borcem NOV
bodo leta 1979 znašali 4,1 mio din, izdatki za varstveni dodatek kmekov-borcev NOV pa 57,5 mio din.
K tej obveznosti SR Slovenije je v letu 1979 treba prišteti še
izdatke za izboljšanje socialne varnosti kmetov-borcev NOV
po predlogih za spremembe in dopolnitve zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Za realizacijo teh predlogov, oziroma sprememb zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
bo potrebno v republiškem proračunu za leto 1979 zagotoviti
še predvidoma 7,0 mio din.
- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev na
podlagi zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih (Uradni list SRS, št. 44/69) in
zakona o preživninah bivšim dimnikarskim obrtnikom (Uradni
list SRS, št. 20/71). Izdatki zate pokojnine in preživnine bodo
v letu 1979 znašali 2,6 mio din.
3. Republiškemu komiteju za kulturo za:
- socialno zavarovanje samostojnih umetnikov. V letu 1979
bo potrebno v republiškem proračunu zagotoviti za ta namen
5,5 mio din, ob upoštevanju števila samostojnih umetnikov,
valorizirane najnižje zavarovalne osnove prejšnjega leta in
poprečne skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje
v sorazmerju s številom umetnikov po posameznih regionalnih skupnostih.
4. Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno varstvo za:
- novo nastalo obveznost republike v letu 1979 za povrnitev stroškov za pravico do znižane vožnje slepim in njihovim
spremljevalcem v potniškem prometu na podlagi družbenega
dogovora o pravicah slepih in njihovih spremljevalcev v potniškem prometu. Za kritje teh stroškov bo potrebno zagotoviti
0,5 mio din.

DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam, ki s svojimi
prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju
splošnih družbenih potreb v obsegu, določenem na podlagi
zakona o republiškem proračunu za leto 1979 in sicer:
- v odvisnosti od dosežene stopnje rasti družbenega proizvoda v občini,
- glede na možnost občine za realizacijo lastnih sredstev
za splošno porabo,
- dogovorjenega in z zakonom opredeljenega obsega
splošne porabe.
Pri določanju obsega splošne porabe v občini se različno
obravnavajo tri skupine splošne porabe:
- porabe, ki jo opredeljujejo enotne osnove in merila (dejavnost državnih organov, ljudske obrambe, občinske priznavalnine borcem NOV, dejavnost družbenopolitičnih organizacij, oblikovanje občinskih blagovnih rezerv, dejavnosti na
področju urbanizma, prostorskega planiranja, geodezije in
nalog v zvezi z načinom ugotavljanja katastrskega dohodka.
Ta skupina je letu 1978 predstavljala skoraj 80% splošne
porabe v občinah,
- poraba, opredeljena z indeksiranjem ali v dejanskih obveznostih je v letu 1978 predstavila 20% opredeljenega obsega sp splošne porabe v občinah,
- tretjo skupino splošne porabe, ki se obravnava izjemno,
pa glede na opredelitev obsega porabe sodi v prvo ali drugo
skupino, predstavlja poraba za občinske priznavalnine borcem NOV in naloge v zvezi z reorganizacijo pravosodja (merila vsebujejo družbeni dogovori) in poraba za investicije, na
področju notranjih zadev v občinah, ki jih je prizadel potres v
Posočju (obseg opredeljuje investicijski program v dejanskih
obveznostih občine). Izjemna obravnava navedenih vrst porabe je v tem, ker obseg porabe ni odvisen od dosežene
stopnje rasti družbenega proizvoda v posamezni občini.
Za nove naloge občin v zvezi z reorganizacijo pravosodja
odstopa republika občinam prihodke od republiških sodnih
taks in denarnih kazni. Obseg splošne porabe za te namene
bo opredelil na podlagi enotnih meril in kriterijev republiški
sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Enako kot v preteklem letu je v zakonu predvidena izjemna
obravnava za tiste občine, kjer družbeni proizvod zaradi naravnih nesreč ali izjemnih motenj v gospodarstvu izrazito
pada. Tem občinam lahko izvršni svet skupščine SR Slovenije
prizna obseg splošne porabe do planirane rasti družbenega
proizvoda v občini.
V skladu s predlogom izhodišč o financiranju splošne porabe v občinah v letu 1979 je predvidena določba, da se
pripadajoča republiška dopolnilna sredstva občinam sorazmerno znižajo, če je z merili in kriteriji opredeljeni obseg
splošne porabe v dopolnjevanih občinah večji od planiranih
sredstev za dopolnjevanje občin v letu 1979. Znižanje pa ne
velja za obveznosti občin po družbenemu dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin borcem
NOV.
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU
V okviru »Intervencij v gospodarstvu« se bodo v proračunu
SR Slovenije za leto 1979 zagotavljala sredstva na podlagi:
1. družbenega plana razvoja SR Slovenije od leta 1976 do
1980, ki predvideva v letu 1979 intenzivnejša vlaganja v poljedelstvo - predvsem v proizvodnjo sladkorne pese, ki predstavlja novo kulturo v SR Sloveniji in v govedorejo, s tem pa
tudi v povečano proizvodnjo mleka, mesa in rejo plemenske
živine,
2. dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za
razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976
do 1980, ki predvideva v letu 1979 intenzivnejši razvoj kmetijstva in živilstva, kar bi imelo za posledico zadovoljitev rastočih potreb po živilskih in kmetijskih proizvodih, zagotovile bi
se nujne rezerve hrane, zmanjševal bi se uvoz tistih kmetijskih
proizvodov, ki jih je možno v zadostni količini pridelati doma
in povečal bi se izvoz hrane v dežele v razvoju.
3. Ustave Socialistične republike Slovenije, ki v svojem 319.
členu predvideva, da bi se sredstva za tiste intervencije v
gospodarstvu, ki so opredeljene z zakonom, zagotavljala
vsako leto v republiškem proračunu.
38

Na podlagi navedenega bi bilo potrebno v proračunu SR
Slovenije za leto 1979 zagotoviti sredstva za »Intervencije v
gospodarstvu« v višini 859,9 mio din. Zaradi uskladitve z viri
prihodkov za leto 1979 pa se zagotavljajo sredstva v višini
826,9 mio din in sicer za:
1. Intervencije v kmetijstvu v višini 283,9 mio
din
Sredstva se bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1979
zagotavljala za posege v družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo, za njeno povečanje in hitrejše družbeno organiziranje kmetijske proizvodnje ter za izvršitev tistih nalog na
področju kmetijstva in gozdarstva, ki so v družbenem planu
SR Slovenije opredeljene kot splošne družbene potrebe. V
okviru »Intervencij v kmetijstvo« bodo zagotovljena sredstva
za naslednje namene:
- za premiranje proizvodnje mleka in za modernizacijo
družbenih obratov proizvodnje mleka na osnovi proizvodnje
in prodaje mleka v višini 160,8 mio din. Sredstyazate namene
bodo zagotovljena na podlagi »zakona o ukrepih SR Slovenije
za pospeševanje proizvodnje mleka« (Uradni list SRS, št.
26/74),
- za nadomestilo dela obresti pri kreditih, ki jih dajejo
Hranilno-kreditne službe kmetom iz njihovih združenih sredstev v skladu z »Zakonom o nadomestilu dela obresti za
investicije v zasebno kmetijstvo« (Uradni list SRS, št. 19/75) v
višini 42,5 mio din,
- za sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih služb na podlagi »Družbenega dogovora o organizaciji kmetijske pospeševalne službe in o zagotovitvi sredstev za delovanje republiškega in sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov« v
višini 20,1 mio din,
- za sofinanciranje živinorejskega pospeševalnega sklada
v okviru Samoupravne živinorejske poslovne skupnosti na
podlagi »Družbenega dogovora o usmerjanju, usklajevanju in
pospeševanju razvoja živinoreje in prodaje živilskih proizvodov v SR Sloveniji« (Uradni list SRS, št. 44/73) v višini 36,0
mio din,
- za sofinanciranje dejavnosti Zavoda za pogozdovanje in
melioracijo Krasa na podlagi »Družbenega dogovora o skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena na kraškem gozdnogospodarskem območju«
(Uradni list SRS, št. 27/75) v višini 3,2 mio din,
- za kurzni riziko pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj na podlagi 21. člena »Dogovora o osnovah
družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega
kompleksa v obdobju od 1976 do 1980 leta« v višini 3,4 mio
din.
- za pokrivanje premij za uvajanje proizvodnje sladkorne
pese v Sr Sloveniji v višini 11,7 mio din v skladu z določili
»Družbenega plana razvoja SR Slovenije od leta 1976 do 1980
leta«, ki predvideva v letu 1979 intenzivnejša vlaganja v proizvodnjo sladkorne pese,
- sredstva v višini 3,5 mio din za premije za ulov rib, s
katerimi bo zagotovljen enakopraven ekonomski položaj organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo z ribolovom v
Jadranu,
- za pokrivanje obveznosti SR Slovenije do vzdrževanja
narodnih parkov in drugih znamenitosti nacionalnega pomena v SR Sloveniji v višini 2,8 mio din, na podlagi določil
družbenega plana razvoja SR Slovenije za to srednjeročno
obdobje.
2. Kompenzacije v višini 399,0 mio din
Sredstva za »kompenzacije« bodo v proračunu SR Slovenije za leto 1979 zagotovljena za uresničevanje ciljev na
področju izvajanja politike cen, za zaščito življenjskega standarda delovnih ljudi ter za zadrževanje življenjskih stroškov v
planiranih okvirih v skladu z Resolucijo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije, 107. člena Ustave Socialistične
republike Slovenije ter 60. člena Zakona o sistemu cen. Sredstva, zagotovljena v okviru »Kompenzacij« se bodo dodeljevala za kompenzacije na ravni republike: za mleko, mlado
pitano govedo, mleko v prahu, kazein ter maslo ter za kompenzacije za umetna gnojila na ravni federacije. V okviru
kompenzacij na ravni federacije se zaradi uskladitve z viri
prihodkov ne zagotavljajo sredstva za premije za sojo v višini
33,0 mio din.
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3. Sredstva za blagovne rezerve v višini 70,0
mio din
V proračunu SR Slovenije za leto 1979 bodo sredstva za
blagovne rezerve zagotovljena na podlagi »Zakona o republiških blagovnih rezervah«, ki predvideva zagotavljanje sredstev ter uporabo republiških blagovnih rezerv, ki so namenjene za preskrbo občanov in organizacij združenega dela na
območju SR Slovenije v primeru večjih naravnih nesreč ter
motenj na trgu blaga osnovne preskrbe.
4. Za druge intervencije v gospodarstvu na
ravni SR Slovenije v višini 73,9 mio din za:
- sofinanciranje stroškov izdelave inicialnih razvojnih programov in projektov, ki lahko prispevajo k razvojnim odločitvam na manj razvitih območjih v SR Sloveniji v skladu z
Odlokom o območjih, ki se štejejo za manj razvita območja v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14/76) ter Zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75) v višini 55,0 mio din,
- sofinanciranje obvez republike do treh slovenskih dnevnikov v letu 1979, ki izhajajo iz družbenega dogovora o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi
skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji dnevnikov
v višini 18,9 mio din, vendar predvidevamo, da bo v letu 1979
potrebno za te namene zagotoviti dodatna sredstva v višini
40-50 mio din.
TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA
Na osnovi 34. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS,
št. 39/74 in 4/78) se izloča določen del prihodkov proračuna v
tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva se tekom
leta uporabljajo za financirane odhodkov, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa niso zagotovljena v
zadostnem obsegu.
SREDSTVA REZERVE SR SLOVENIJE
V skladu z določili 36. in 37. člena zakona o financiranju
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih
(Uradni list SRS, št 39/74 in 4/78) se izloča vsako leto najmanj
1% skupnih letnih prihodkov proračuna v sredstva rezerve SR
Slovenije in se uporabljajo za pokritje obveznosti v skladu z
39. členom navedenega zakona.
SREDSTVA ZA FINANCIRANJE OBVEZNOSTI
SR SLOVENIJE DO FEDERACIJE IZ PRENOSA
NEPRORAČUNSKE BILANCE FEDERACIJE (IZ
PREJŠNJIH LET)
Za financiranje obveznosti SR Slovenije do federacije iz
prejšnjih let bo v proračunu SR Slovenije za leto 1979 zagotovljenih za 243,6 243,6 mio din sredstev. S temi sredstvi bo
SR Slovenija izvršila naslednje obveznosti:
- odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije v
višini 74,8 mio din, za odplačilo inozemskih dolgov Jugoslovanski investicijski banki pa v višini 11,6 mio din.
Sredstva v navedenih višinah bodo porabljena za odplačilo
obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz določil Zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske
investicije na republike in avtonomni pokrajini (Uradni list
SFRJ, št. 29/71), ki so bile v letu 1971 prenešene v pristojnost
republike.
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- odplačilo 5. obroka posojila Narodni banki Jugoslavije
in stroškov obresti za to posojilo
SR Slovenija je za izvrševanje obveznosti, ki so bile nanjo
prenešene na podlagi Zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike
in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71) najela pri
Narodni banki posojilo v skupni višini 245,6 mio din za dobo
10 let, ki je del dinarske protivrednosti mednarodnega posojila v višini 100 milijonov dolarjev. V letu 1979 bo SR Slovenija
odplačala peto anuiteto v višini 6,0 mio din in pripadajoče
obresti v višini 5,0 mio din.
- provizija po pogodbi o odstopu sredstev v trajno last
Na podlagi 3. člena pogodbe sklenjene dne 9/9-1974 med
Narodno banko Jugoslavije in SR Slovenijo in na podlagi
Zakona o določenih sredstvih, ki se odstopijo organizacijam
združenega dela in družbenopolitičnim skupnostim v trajno
last (Uradni list SFRJ, št. 21/74) je Narodna banka v letih
1974-1978 sukcesivno odstopila SR Sloveniji v trajno last za
122,0 mio din sredstev. ,0 Za odstopljena sredstva bo SR
Slovenija v letu 1979 plačala provizijo v višini 4,5 mio din.
- Obveznosti SR Slovenije na podlagi Zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (Uradni list SRS, št. 13/74)
Sredstva, ki so bila prenešena na republike in avtonomni
pokrajini na podlagi Zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti federacije za gospodarske investicije na republike
in avtonomni pokrajini (Uradni list SFRJ, št. 29/71), se na
podlagi Zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR
Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne
organizacije združenega dela (Uradni list SRS, št. 13/74)
prenesejo na temeljne organizacije združenega dela. 18. člen
navedenega zakona določa, da se morajo vsa neprenešena
sredstva poravnati iz sredstev proračuna SR Slovenije. V letu
1979 bodo za izvedbo določil 18. člena tega zakona zagotovljena sredstva v višini 27.0 mio din.
Prispevek SR Slovenije Skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju
Na P9dlagi 5. člena Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (Uradni list SFRJ, št.
60/74) zagotavljajo republike in avtonomni pokrajini skladu
sredstva v višini 0,1% družbenega proizvoda vsega gospodarstva za financiranje sklada. V letu 1979 bodo v proračunu SR
Slovenije zagotovljena za ta namen sredstva v višini 114,8 mio
din.
SREDSTVA SR SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE
OBVEZNOSTI DO FEDERACIJE
Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za
leto 1979 znaša po predlogu zakona o izvrševanju proračuna
federacije za leto 1979,4.826,3 mio din ali 16.3% v skupni vsoti
prispevkov republik in avtonomnih pokrajin proračunu federacije za leto 1979. Prispevek SR Slovenije proračunu federacije za leto 1979 vključuje tudi delež SR Slovenije za financiranje izgradnje materialne baze SAP Kosovo v višini 80,2 mio
din.
Prispevek SR Slovenije za financiranje federacije za leto
1979 je izračunan v okviru skupnega zneska prispevka republik in avtonomnih pokrajin, določenega po 34. členu zakona
o financiranju federacije (Uradni list SFRJ, št. 15/77), tako da
je sorazmeren njenemu deležu v družbenem proizvodu vsega
gospodarstva Jugoslavije. Podlaga za ugotovitev osnove za
prispevek so podatki zveznega zavoda za statistiko o doseženem družbenem proizvodu vsega gospodarstva po tekočih
cenah za zadnje leto.
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Spremljanje

uresničevanja sprejete

politike - poudarek v delu Zveznega
zbora

• Zvezni zbor bo zaradi sprejemanja ukrepov za čim doslednejše izvajanje sprejete
politike v naslednjem letu opravil analizo in oceno stanja ter problemov izvajanja
zveznih zakonov in drugih predpisov
• Prednost v zakonodajnem delu bodo imeli tisti zakoni, ki so posebnega pomena
za nadaljni razvoj družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov na temeljih
socialističnega samoupravljanja
• Program dela bo dopolnjen s pobudami dejavnikov samoupravne družbe, predvsem osnove
• Programske naloge in vprašanja so razdeljena na pet področij: družbenoekonomska ureditev, družbenopolitični sistem, ljudska obramba in družbena samozaščita,
zunanja politika ter organizacija in proračun federacije
V Zveznem zboru Skupščine SFRJ je bilo potrjeno besedilo Osnutka programa dela Zbora za leto 1979. To je prvič,
da je program dela, v skladu s spremembami poslovniških
določb Zbora, pripravljen za koledarsko leto (prej so bili
programi pripravljeni za obdobje september-julij). Osnutek
programa bo, kot je pričakovati, na dnevnem redu seje
Zveznega zbora konec decembra, pričakovati pa je, da bo
dokončno sprejet konec januarja prihodnje leto.
Osnutek programa objavljamo v povzetku.
Uvodne pripombe
Osnovo in vsebino Osnutka programa dela Zveznega zbora
za leto 1979 sestavljajo predvsem naloge in zadeve iz pristojnosti Zbora, ki se nanašajo na uresničevanje Ustave SFRJ,
stališč iz dokumentov XI. kongresa ZKJ, sprejete politike
Skupščine SFRJ in sprejetih zveznih zakonov.
Glede na to, da je Zvezni zbor v preteklem mandatu opravil
obveznost usklajevanja zakonov z Ustavo SFRJ in sprejel
vrsto pomembnih sistemskih zakonov, v bodočem delu preostaja obveznost Zbora, da da poudarek na spremljanje njihovega izvajanja in uresničevanja v praksi, kar je tudi predloženo v programu dela.

V tem smislu bo Zvezni zbor opravil analizo in oceno stanja
ter problemov izvajanja zveznih zakonov, drugih zveznih
predpisov in mednarodnih pogodb, da bi pravočasno zavzel
stališča in s svojimi sklepi usmerjal ter zavezoval ustrezne
organe in organizacije, da v skladu s svojimi pravicami in
dolžnostmi sprejmejo ukrepe za čim doslednejše in popolnejše izvajanje sprejete politike.
Na področju zakonodajnega dela bo Zvezni zbor usmeril
svojo dejavnost k nadaljnji izgradnji in napredku pravnega
sistema Jugoslavije, posebej zvezne zakonodaje. Se naprej
bodo tekla prizadevanja za nadaljnjo izgradnjo konsistentnega pravnega sistema Jugoslavije, zagotavljanje medsebojne usklajenosti zveznih zakonov, kakor tudi za določeno
vsebinsko kodifikacijo in racionalizacijo zvezne zakonodaje
na določenih področjih. V tej smeri bo treba proučiti pomembna vprašanja odnosa zvezne zakonodaje do republiških
in pokrajinskih zakonodaj, kot tudi do samoupravnih pravic.
Pri koncipiranju in uresničevanju tega dela programa Zbora
so izhajali iz tega, da veljajo za prednostne tisti zakoni, ki so
posebnega pomena za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih
in družbenopolitičnih odnosov na temeljih socialističnega
samoupravljanja.
Pri delu Zveznega zbora bo posebna pozornost posvečena
sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, da bi čim
poročevalec
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uspešnejše uresničevali naloge, ki so sprejete v programu
dela in da bi Zbor čim popolneje uresničeval svojo ustavno
funkcijo ter s svojim delom prispeval k razvoju delegatskega
sistema.
Razen vprašanj, ki so vnešena v Osnutek programa, je
jasno, da bo družbena praksa in samo življenje navrglo nova
vprašanja, ki niso mogla biti predvidena v tem trenutku. V tem
pogledu bo program dela v teku leta dopolnjevan s pobudami,
ki jih bodo prispevali dejavniki samoupravne družbe, predvsem delegatske osnove.
Osnutek programa dela je razdeljen v dva dela: tematski in
zakonodajni. V okviru teh pa so naloge in vprašanja podana v
petih področjih: družbenoekonomska ureditev, družbenopolitični sistem, ljudska obramba in družbena samozaščita,
zunanja politika in organizacija ter proračun federacije.
K vsaki točki programa, tako tematski kakor tudi zakonodajni. so določeni nosilci nalog za izdelavo ustreznih dokumentov in gradiv, roki razprav v Zboru in delovna telesa
Zbora, ki bodo razpravljala o posameznih vprašanjih.
DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV
V tematskem delu je s tega področja predvidena razprava o
naslednjih vprašanjih:
Analiza o delovanju enotnega
jugoslovanskega tržišča, s predlogom ukrepov
in smeri nadaljne dejavnosti
XI. kongres ZKJ je pokazal na nujnost nadaljnjega razvijanja
enotnega jugoslovanskega tržišča, kot bistvenega predpogoja za racionalno družbeno delitev dela ter skladnejši in
učinkovitejši razvoj proizvodnih sil v državi, enakopravnosti
delovnih ljudi in organizacij združenega dela ter njihovega
širšega dohodkovnega povezovanja na temelju delovanja
ekonomskih zakonitosti z družbeno usmerjenim gospodarskim razvojem.
V kongresnih dokumentih je poudarjena potreba po ustvarjanju nujnih družbenih in ekonomskih pogojev, s katerimi
bodo odpravljeni viri lokalističnega zapiranja in razdeljenosti
ter onemogočena uporaba monopolističnega položaja, za
pridobivanje dohodka, ki ni rezultat dela in kršenje dohodkovnih odnosov, kakor tudi za onemogočanje, s političnim pritiskom, administrativno vsiljene teritorizacije družbenih sredstev.
Zaradi tega je nujno treba pripraviti celovito analizo delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča s predlogi ukrepov in
smeri nadaljne aktivnosti. V okviru analize bi bilo to vprašanje
posebej obdelano z vidika s kazensko-pravnega varstva.
Poročilo o družbenoekonomskem
preoblikovanju bank in njihovem preraščanju v
finančne asociacije združenega dela
Razen informacije Zveznega izvršnega sveta o dosedanjih
rezultatih izvajanja Zakona o temeljih bančnega in kreditnega
sistema, je potrebno pripraviti celovitejšo analizo o dosedanjih rezultatih procesa preoblikovanja bank, s posebnim poudarkom na dosedanjem in nadaljnem razvoju internih bank.
Dosedanje izkušnje in nadaljni razvoj sistema
samoupravnega sporazumevanja in
družbenega dogovarjanja
Prav bi bilo analizirati in oceniti tudi dosedanje izkušnje ter
opredeliti smeri nadaljne dejavnosti v razvoju institucije samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, s posebno
informacijo o realizaciji družbenih dogovorov, katerih podpisnik je Zvezni izvršni svet.
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Analiza razvoja družbenoekonomskih odnosov
v kmetijski kooperaciji in zadružništvu
V dokumentih XI. kongresa ZKJ je poudarjeno, da mora biti
osnovna usmeritev za nadaljni razvoj agroindustrijskega
kompleksa razvoj velike industrijske visoko produktivne proizvodnje na družbenih posestvih ter na proizvodnih zmogljivostih kmetov združenih v zadružne organizacije ter temeljne
kooperantske organizacije.
Zaradi značaja in dinamike procesa, ki se odvija na vasi in
razvoja družbenoekonomskih odnosov v kmetijski proizvodnji
- kooperaciji v zadružništvu, bo pripravljena celovita analiza
teh procesov, s predlogom smeri nadaljnje aktivnosti.
Uresničevanje politike združevanja dela in
sredstev proizvodnih in prometnih organizacij
združenega dela
Odbor za družbenoekonomske odnose je razpravljal o informaciji o tej problematiki ter o tej priložnosti ugotovil, da je
sprejemljiv sklep Zveznega izvršnega sveta, s katerim se zavezujejo pristojni zvezni organi, da pripravijo in predložijo v
razpravo celovitejšo analizo.
Problemi reproduktivne in akumulativne
sposobnosti gospodarskih organizacij
združenega dela
Nujno je treba pripraviti to analizo s posebnim poudarkom
na reproduktivno in akumulativno sposobnost organizacij v
dejavnostih posebnega pomena za razvoj države.
Informacija o problemih izgub, kvaliteti
njihovega saniranja in smeri aktivnosti za
odpravljanje vzrokov nastajanja izgub
izgube v gospodarstvu in nekaterih družbenih dejavnostih
so še naprej velik družbeni in ekonomski problem. Zato je
treba na osnovi podatkov iz zaključnih računov za leto 1978
pripraviti konkretnejšo in celovitejšo analistično informacijo o
problemih izgub, kvaliteti njihovega saniranja in in smereh
aktivnosti za odpravljanje vzrokov njihovega nastajanja.
Analiza izvajanja Zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka
Razen poročila o uporabi novega Zakona bi bilo koristno,
da bi na osnovi rezultatov poslovanja in zaključnih računov za
leto 1978 pripravili tudi celovitejšo analizo o uporabi Zakona š
posebnim ozirom na vpliv določb Zakona na reduciranje
porabe v okvire realno ustvarjenega dohodka.
Delovanje in nadaljnja dograditev sistema
rezerv, s poročili o poslovanju zveznih direkcij
za rezerve
Očitna je potreba po enotnem in učinkovitem sistemu rezerv na vseh ravneh, ki bo učinkovito deloval na stabilnost
proizvodnje in nemoteno preskrbo prebivalstva, usklajevanje
proizvodnje in porabe, kakor na ponudbo in povpraševanje
ter ustvarjanje pogojev za bolj uravnovešeno gibanje cen in
življenjskih stroškov.
Potrebno je analizirati dosedanje delovanje sistema rezerv
in poslovanje zveznih direkcij ter opredeliti smeri nadaljnje
aktivnosti pri dograjevanju in delovanju sistema rezerv.
Analiza stanja na področju proizvodnje in
prometa zdravil
Da bi ugotovili stanje na področju zdravil in predložili
ukrepe, je treba analizirati stanje na področju proizvodnje in
prometa zdravil, posebej glede proizvodnje bazičnih surovin
za farmacevtsko industrijo, registracije zdravil, prometa zdravil na veliko, obveznosti vzdrževanja zalog vitalnih zdravil,
nadzorstva nad poslovanjem organizacij, ki se ukvarjajo s
prometom zdravil na veliko, obveščanja zdravnikov o novih
zdravilih kot tudi kontroli zdravil v prometu.
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Analiza uresničevanja ciljev in nalog
zdravstvenega zavarovanja in zdravstva z
oziroma na uresničevanje politike splošne in
skupne družbene porabe
V gradivu bi bilo treba analizirati porabo v zdravstvu v
kontekstu uresničevanja nalog predvidenih z Družbenim planom Jugoslavije na področju zadovoljevanja splošnih in
skupnih družbenihnpotreb, s posebnim ozirom na poslovne
rezultate SIS zdravstvenega zavarovanja in zdravstva ter delovnih organizacij na področju zdravstva.

V okviru tega tematskega področja bo proučeno tudi poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije za
leto 1978, program statističnih raziskovanj, ki so posebnega
pomena za vso državo za leto 1979 ter izvajanje sklepov
Zveznega zbora Skupščine SFRJ (iz leta 1975
o zaposlenosti in zaposlovanju v državi in tujini.
DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
Uresničevanje in nadaljnji razvoj delegatskega
skupščinskega sistema
Stalna obveznost Zveznega zbora je uresničevanje skupščinskega sistema na delegatskih osnovah, kar vključuje delovanje delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij; postopek in
prakso določanja smernic za delo delegatov; obveščanje delovnih ljudi in občanov, delegacij in delegatov; delo in delovanje skupščin družbenopolitičnih skupnosti, izvršnih organov
skupščin in upravnih organov.
Zvezni zbor bo posebej spremljal vprašanja, ki se nanašajo
na delo, povezovanje in odločanje v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti.
Uresničevanje ustavne koncepcije o
komunalnem sistemu
Opravljene spremembe v družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu ter zelo pomembni procesi v družbeni
praksi zahtevajo vsestranski poudarek uresničevanja ustavne
koncepcije komunalnega sistema, kot tudi ukrepe, ki jih bo
treba proučiti uresničevanje temeljnih družbenoekonomskih
in družbenopolitičnih odnosov v komuni, teritorialno organiziranost in funkcioniranje komunalnega sistema, odnose komune do širših družbenopolitičnih skupnosti, procese uresničevanja komune kot samoupravne socialistične skupnosti,
delovanje politične oblasti v komuni ter uresničevanje pravic
delovnih ljudi in občanov.
Uresničevanje družbenega varstva
samoupravnih pravic in družbene lastnine
Glede na pomembnost družbenega varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine na nove funkcije
skupščin družbenopogitičnih skupnosti, še posebej pa na
obstajanje družbenega pravobranilca samoupravljanja, kot
novega samostojnega organa družbene skupnosti in na določeno pristojnost Zveznega zbora pri urejanju načela in položaja družbenega pravobranilca samoupravljanja, je potrebno
spremljati in analizirati stanje na tem področju.
Poročilo o izvajanju novega sistema
samoupravnega družbenega planiranja
Celotna dejavnost pri pripravi srednjeročnih planov za prihodnje obdobje bo usmerjena na zagotavljanje izvajanja novega sistema planiranja v praksi. Priprava in sprejemanje
novih srednjeročnih načrtov bo istočasno tudi prelomna faza
za dosledno uporabo Zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije oziroma republiških in pokrajinskih zakonov o družbenem planiranju.
Zaradi pomena in zahtevnosti nalog, bi bilo koristno, če bi
Zvezni izvršni svet, razen rednega obveščanja delegatov, pri42

pravil in poslal Skupščini SFRJ v razpravo tudi celovitejše
poročilo o uporabi Zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja.
Poročilo o delovanju in razvoju zveznih
organov in organizacij
V okviru spremljanja Zakona o temeljih sistema državne
uprave in Zveznem izvršnem svetu ter o organizacijah in
delokrogu zveznih upravnih organov in zveznih organizacij,
bo potrebno analizirati in oceniti delovanje in razvoj zveznih
upravnih organov in zveznih organizacij terpojjvov in teženj v
praktični uporabi teh zakonov. Potrebno bo analizirati tudi
organizacijo, delovanje in metode dela služb Skupščine
SFRJ, kot tudi uresničevanje družbenoekonomskega položaja delavca in delovnih skupnosti zveznih organov in uresničevanje njihovih temeljnih pravic, dolžnosti in odgovornosti.
Varstvo in pospeševanje napredka
človekovega okolja
Analiza mora pokazati s katerimi sredstvi in na kakšni ravni
bo treba sprejeti ukrepe, da bi usmerila, spodbudila in uskladila aktivnost vseh organov za zavarovanje, saniranje in pospeševanje napredka varstva človekovega okolja, kot tudi, da
bi predložili rešitve za normativno urejanje na področju varstva zraka, tal in hrupa.
Analiza o stanju in problemih samoupravnega
sodstva
V celoviti analizi bo potrebno ugotoviti stanje in probleme v
zvezi z delovanjem sodišč združenega dela. Pri tem je nujno
treba ugotoviti odnos sodišč združenega dela in rednih sodišč ter morebitne probleme, ki nastajajo pri uporabi sodnega
poftopka in izvrševanja odločitev samoupravnih sodišč. V
analizi bo treba posebno pozornost posvetiti, razen sodiščem
združenega dela tudi drugim oblikam samoupravnega sodstva - arbitražam, poravnalnim svetom in izbranim sodiščem,
pri čemer je treba predložiti tudi ustrezne ukrepe za njihovo
še večjo afirmacijo in razvoj.
Analiza o stanju in problemih kršenja
zakonitosti v gospodarstvu
Zakonitost v naše socialistični samoupravni družbi se neprestano krepi. V okviru splošnega zmanjšanja kriminalitete
se je občutno zmanjšala tudi kriminaliteta v gospodarstvu.
Vendar pomen celovitega pregleda stanja in problemov nezakonitosti v gospodarstvu, kot tudi potreba po sprejemanju
ukrepov za preprečevanje in odstrjnjevanje, kaže na potrebo,
da je treba to probgematiko vsestransko analizirati ter nakazati smeri aktivnosti, ki jih je treba sprejeti.
Analiza o mladoletniški delikvenci
Analiza bo zajela gibanje mladoletniške delikvence v zadnjih nekaj letih. Obdelan bo kriminal na tem področju, dana
pa bo tudi ocena kaznovalne politike oziroma ukrepov, ki jih
sprejemamo napram mladoletnim storilcem kazenskih del,
kot tudi stanje v zvezi z uporabo vzgojnih in drugih z zakonom
predvidenih ukrepov za mladoletnike.
Analiza o stanju in problemih advokature
Mesto in vloga advokature, kot samostojne družbene
službe, sta zelo pomembni pri zagotavljanju strokovne pravne
pomoči delovnim ljudem in občanom v postopku za uresničevanje in varstvo njihovih pravic pred sodišči, upravnimi organi
ter drugimi organi in organizacijami. Glede na določene že
ugotovljene probleme, obstaja potreba po celovitem pregledu
stanja na področju advokature, posebej z gledišča zagotavljanja pogojev za njeno delo in stalni razvoj v skladu z razvojem
naših socialističnih samoupravnih odnosov.
Informacija o stanju in vzrokih porasta
gospodarskih prekrškov
Nasprotno s stalnim zmanjšanjem števila kaznivih dejanj v
gospodarstvu, število gospodarskih prekrškov kaže v zadnjih
poročevalec

letih težnjo izrazite rasti, posebej od leta 1976, ko je stopil v
veljavo Zakon o zagotavljanju plačevanja med uporabniki
družbenih sredstev. Veliko je število prekrškov pravil o gospodarskem in finančnem poslovanju pravnih in odgovornih oseb
in je treba nujno opraviti analizo stanja, predvsem z gledišča
vzrokov, ki pripeljejo do takšnega vedenja, kot tudi z gledišča
sprejemanja ustreznih ukrepov za učinkovito preprečevanje
gospodarskih prekrškov.

Analiza stanja in problemov vojno-ekonomskih
odnosov SFRJ s tujino

V okviru tega tematskega področja bo treba proučiti tudi
informacijo o uporabi ratificiranja mednarodnih konvencij s
področja dela, informacijo o nedovoljeni trgovini z mamili,
analizo o stanju varnosti v železniškem in zračnem prometu,
poročila Zveznega izvršnega sveta, ustreznih zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, Ustavnega sodišča in
drugih organov, kot tudi poročila o delu pravosodnih organov
Zveznega sodišča, Zveznega javnega tožilstva in Zveznega
javnega pravobranilstva.

Ugotoviti bo treba usklajenost vojnih predpisov z Ustavo
SFRJ, Temelji planov in pripravljalni ukrepi za obrambo; možnosti urejanja problematike ljudske obrambe, ki je bila doslej
urejena z vojnimi predpisi, z mirnodobnimi predpisi, kot tudi
katera pomembna vprašanja splošnega ljudskega odpora
niso urejena, pa bi jih bilo treba urediti z vojnimi predpisi.
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Analizirati bo treba uresničevanje družbene samozaščite na
sedanji stopnji našega družbenega razvoja z namenom, da bo
podružbljanje varnosti in varstva ustavnosti stalna skrb delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in ostalih strukturah v družbi.

Politika neuvrščenosti in aktivnosti SFRJ
Na tem področju bo treba proučiti izvajanje sklepov V.
konference neuvrščenih na vrhu v Colombu ter beogrjjske
ministrske konference nekvrščenih držav, vključujoč boj za
nov mednarodni ekonomski red, priprave za VI. konferenco
neuvrščenih v Havani in poročilo delegacije SFRJ o rezultatih
dela te konference.
Odnosi s sosednimi državami
Izhajajoč iz pomena, ki ga SFRJ daje odnosom s sosedi, bo
treba preučiti stanje, probleme in smeri dejavnosti za razširitev in napredovanje odnosov in sodelovanje s sosednimi
državami na političnem, ekonomskem, znanstvenem, tehnooškem, kulturnem in drugih področjih, zajemajoč tudi proem naših nacionalnih manjšin v sosednih državah.
Evropska varnost in sodelovanje
Preučiti bo treba gibanja v odnosih med evropskimi državami, aktualna vprašanja evropske varnosti in sodelovanja,
vključujoč tudi sredozemsko področje, kot tudi dejavnost
SFRJ na tem področju; uveljavljanje Zaključnega dokumenta
Helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter
izpolnjevanje obveznosti, ki za SFRJ izvirajo iz Helsinškega
dokumenta.
Varstvo in izobraževanje položaja prebivalcev
SFRJ na začasnem delu v tujini
Treba bo preučiti položaj in probleme varstva jugoslovanskih državljanov na začasnem delu v tujini in izvajanje zaključkov Zveznega zbora, kot tudi sklepov drugih pristojnih
organov federacije.
Na področju zunanje politike, bo treba preučiti tudi odnose
s posameznimi svetovnimi regijami, bilateralne odnose s posameznimi državami v zvezi s pomembnimi dogodki ali državnimi in političnimi obiski in poročilo o 34. zasedanju Generalne skupščine OZN.
LJUDSKA OBRAMBA
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Ocena dosežkov pri uresničevanju koncepta
splošnega ljudskega odpora in težišče smeri
nadaljnjega razvoja
Ocena stanja mobilizacijske pripravljenosti
družbe
Pregledati bo treba problematiko, ki se nanaša na mobilizacijsko pripravljenost družbe, možnost posodabljanja in modernizacije mobilizacijskega sistema, kot tudi kadrovska problematika organov, ki delajo na zadevah mobilizacije.
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Analizirati bo treba tudi stanje in probleme vojno-ekonomskih odnosov SFRJ s tujino, s posebnim ozirom na odnose z
neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
Informacija o izpolnjevanju programa
zakonodajnega dela na vojnih predpisih

Informacija o uresničevanju družbene
samozaščite

Informacija o stanju obrambnih priprav v SFRJ
S sklepom Zveznega zbora ix leta 1975 je Zvezni izvršni svet
dolžan, da občasno poroča Skupščini SFRJ o stanju obrambnih priprav v družbenopolitičnih skupnostih.
Analiza uporabe Zakonano sredstvih in
financiranju JLA
Narejena bo analiza o praksi in problemih, ki se pojavljajo v
zvezi z zagotavljanjem sredstev za JLA in delu Zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo z uporabo Zakona glede
namenske in ekonomske porabe sredstev, kontrolo zakonitosti razpolaganja s sredstvi, usklajenostjo posameznih določb
tega Zakona z določbami zveznih zakonov, s katerimi je
urejeno varstvo in kontrola zakonitosti uporabe sredstev.
PRORAČUN FEDERACIJE
Informacija o delovanju pooblaščenih
kontrolnih služb na področju proračuna
federacije
Preučena bodo vprašanja delovanja in medsebojne povezanosti vseh organov družbene, samoupravne in državne kontrole na področju proračuna federacije. Predloženo bo s katerim aktom bo urejen status, pooblaščenost in dolžnosti proračunske inšpekcije na področju proračuna federacije.
Poročila o opravljenih programih razvoja in
modernizacije zveznih upravnih organov in
zveznih organizacij za leto 1978
Zvezni upravni organi in zvezne organizacije, katerim so iz
proračuna federacije s posebnimi zakoni odobrena sredstva
za financiranje srednjeročnih razvojnih programov in modernizacije so dolžni, da Skupščini SFRJ v določenem zakonskem roku predložijo letna poročila o izpolnitvi programa in
porabi stroškov za realizacijo teh programov. Predvideno je,
da bo Zbor razpravljal o 13 poročilih.
SISTEM SOCIALISTIČNIH
SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV
V okviru zakonodajnega dela je s tega področja predviden
sprejem naslednjih aktov:
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Zakon o temeljih sistema razširjene
reprodukcije
Z zakonom bodo urejeni skupni temelji za urejanje odnosov
pri ustvarjanju in oblikovanju sredstev za razširjeno reprodukcijo v združenem delu in v družbi sploh, skupni temelji za
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v združenem delu pri razpolaganju in uporabi sredstev razširjene
reprodukcije in osebnih materialnih pravic delavca v združenem delu na osnovi minulega dela. Urejene bodo tudi skupne
osnove za urejanje pravic, obbveznosti in odgovornosti delavcev v združenem delu pri upravljanju in gospodarjenju s
sredstvi občanov ali drugih delovnih ljudi oziroma tujih oseb,
ki jih delavci v združenem delu uporabljajo za razširitev materialne osnove dela, na osnovi pogodbe ali drugače, določeno
z zakonom, kot tudi družbeni kriteriji in drugi družbeni pogoji
za določanje in uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti.
Zakon o temeljih lastninskopravnih odnosov
Z zakonom bo krejena pravica lastnine in posebne oblike
pravice lastnine, pravica služnosti, pravica dejanske služnosti, pravica užitka na plodovih in pravica uporabe kot tudi
zastavna in posestna pravica.
Zakon o obveznem združevanju dela in
sredstev proizvodnih in prometnih organizacij
združenega dela
Zakon bo urejal vprašanja obveznega združevanja dela in
sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo z zadevami prometa blaga s proizvodnimi organizacijami združenega dela v smislu določb 43. člena Ustave SFRJ.
Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela
Z zakonom bo urejeno: pogoji za sproženje prisilne poravnave in stečaja; organi stečajnega postopka, pravne posledice uresničevanja stečajnega postopka, preskrba poverilnic,
zaključek stečajnega postopka, stečaj nad premoženjem lastnika organizacije in nujna poravnava lastnika organizacije itd.
Zakon o zaščiti iznajdb tehničnih izumov in
zaščitnih znakov
Z zakonom bo urejeno gradivo o tehničnih iznajdbah, blagovnih in storitvenih znamkah ter gradivo o vzorcih in modelih.
Zakon o temeljih sistema ukrepov za
preprečevanje kršenja enotnosti
jugoslovanskega tržišča
Z zakonom bo urejen sistem za preprečevanje kršenja enotnega jugoslovanskega tržišča, ki je deloma urejen s posameznimi zakoni, ki so že sprejeti ali so v postopku sprejemanja.

začasno zaposlovanje in zaščito jugoslovanskih državljanov
na delu v tujini in o prometu zdravil. Sprejet bo tudi dogovor o
šolanju otrok jugoslovanskih državljanov na začasnem delu v
tujini.
TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA
Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja
S tem zakonom bo določena pravica delovnih ljudi in občanov, da so obveščeni o dogodkih doma in v svetu, ki so
pomembni za njihovo življenje in delo, pravicami in obveznostmi subjekta informacij, vprašanja v zvezi z zaščito pravic
do informacij, kot tudi druga vprašanja, ki so pomembna za
javno obveščanje.
Zakon o temeljih družbenega sistema
informiranja
Z zakonom bodo urejeni enotni temelji družbenega sistema
informiranja kot tudi pravica, obveznosti in odgovornosti organov in organizacij, ki opravljajo določene funkcije družbenega sistema informiranja.
Zakon o temeljih družbenih svetov in o zveznih
družbenih svetih
S tem zakonom bo urejen status, mesto in vloga družbenih
svetov v družbenopolitičnem sistemu, njihovo ustanavljanje v
družbenopolitičnih skupnostih, upravnih organih; sestav
sveta, odnosi družbenega sveta do drugih organov in organizacij itd.
Zakon o urejanju kolizije zakonov ter
pristojnost v civilnem in družinskem pravu
Z zakonom bo urejen nesporazum o pristojnosti med republiškimi oziroma pokrajinskimi organi s področij raznih republik in bo urejeno urejanje kolizije republiškega oziroma pokrajinskega zakona z zakonom drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin (kolizijske norme).
Zakon o pravicah in dolžnostih zveznih
organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki
jih uporabljajo
Z zakonom bodo urejene pravice, dolžnosti in odgovornosti
zveznih organov in delavcev v delovnih skupnostih zveznih
organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki rabijo za opravljanje njihovih nalog in zadev.
Zakon o carinski službi
S sprejemom novega zakona o carinski službi bo točneje
urejen delokrog in organizacija carinske službe, specifična
vprašanja s področja samoupravljanja in medsebojnih razmerij delavcev v carinski službi, sredstva za delo in drugo.

Zakon o popisu prebivalstva in stanovanj v
letu 1981
S tem zakonom bo določena organizacija in način popisa
prebivalstva in stanovanj v letu 1981.

Zakon o mednarodni koliziji zakonov
V predhodnem postopku bodo pripravljene teze za izdelavo
zakona zaradi izmenjave mnenj v matičnem odboru o potrebi
sprejema zakona in osnovnih vprašanjih, ki jih je z njim treba
urediti, kot tudi o načelih s katerimi je treba posamezne
odnose urediti z zakonom.

Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

Zakon o svetu za varstvo ustavnosti

Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja delavcev, s popolnejšim vgrajevanjem načela o minulem delu, načela solidarnosti in drugih
načel, ki so v Ustavi in Zakonu o združenem delu.
Na tem področju bo sprejet tudi zakon o matični evidenci o
zavarovancih in uživalcih pokojnine, kot tudi nekaj sprememb
in dopolnitev zdaj veljavnih zakonov: o standardizaciji, o
mednarodnem cestnem prevozu, določanju nadomestil na
osnovi socialnega zavarovanja v tujini, o osnovnih pogojih za
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S tem zakonom bi uredili organizacijo dela Sveta za varstvo
ustavnosti, kot tudi njegove odnose z drugimi organi in organizacijami.
Zakon o proizvodnji oborožitve in vojaške
opreme
S tem zakonom bodo urejene pravice in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela, ki izdelujejo oborožitve in
poročevalec

svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnosti.

vojaško opremo ter določeno mesto in vloga izdelave in
prometa oborožitve in vojaške opreme v našem sistemu.

Ostali zakoni
S področja zunanje politike bo sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obalnem morju, zunanjem pasu
in epikontinentalnem pasu Jugoslavije;
S področja proračuna federacije in organizacije federacije
bodo sprejeti običajni akti: zaključni račun proračuna federacije za leto 1978 (z zaključnimi računi zveznih direkcij za
rezerve prehrambenih in industrijskih proizvodov) proračun
federacije za leto 1980 in zakon o izvršitvi tega proračuna.
Sprejeti bodo tudi ustrezni zakoni ali spremembe veljavnih
zakonov o financiranju posameznih projektov: o programu
tretje etape del pri regulaciji Donave od Beograda do madžarske meje, o gradnji Muzeja revolucije narodov in narodnosti
Jugoslavije, o integraciji skupnih služb za vodenje civilnih in
vojaških zrakoplovov in modernizaciji te službe.
Predviden je tudi sprejem zakona o inštitutu varnosti, o
šolskem centru Zvezne uprave za kontrolo letenja in o spremembah in dopolnitvah Zakona o zveznem zavodu za zdravstveno varstvo.

S tega področja bo sprejetih tudi več zakonov s katerimi se
menjajo ali dopolnjujejo sedaj veljavni zakoni: o opravljanju
notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov, o
prehodu državne meje in gibanju v obmejnem pasu, o temeljih varnosti prometa na cestah, o vozniških dovoljenjih jugoslovanskih državljanov, o gibanju in bivanju tujcev v Jugoslaviji, o vojaški obveznosti, o nagradi AVNOJ. S področja varstva za borce in invalide bodo spremembe v zakonih o vojaških invalidih, o temeljnih pravicah oseb odlikovanih z Redom
narodnega heroja, borcev španske nacionalne-osvobodilne
in revolucionarne vojne 1936-1939, o temeljnih pravicah pogojev »Partizanske spomenice 1941«, o borčevskem dodatku
ter o temeljnih pravicah oseb odlikovanih z Redom Karadjordjeve zvezde z meči, Redom belega orla z meči in z Zlato
medaljo Obilica.
V naslednjem letu bodo sprejete tri resolucije Zveznega
zbora, ki so že dalj časa v javni razpravi: o krajevnih skupnostih, o temeljih družbenega sistema informiranja in o temeljih
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• V prihodnjem letu moramo vztrajati pri izvajanju politike ekonomske stabilizacije,
zmanjšati vse oblike porabe do realnih meja in povečati izvoz ter zmanjšati uvoz
• Federacija mora določiti konkretne ukrepe za uresničevanje hitrejšega razvoja
m Po mnenju delegatov prinaša Osnutek preveč načelnih stališč namesto dovolj
konkretnih ukrepov, ki bi zagotovili izvajanje razvojne politike
• Investicije vse bolj vplivajo na inflacijo, namesto da bi pomembno spodbujale
stabilizacijo in razvoj
• Resolucija naj bi tudi poudarila nujnost hitrejšega zaposlovanja žensk v družbenem sektorju
Osnutek resolucije o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
od 1976. do 1980. leta v letu
1979 (AS 66), ki smo ga v celoti
objavili v skupščinskem Poročevalcu, so novembra obravnavala delovna telesa Zbora
republik in pokrajin, ki je pristojen za sprejem omenjenega
dokumenta. To je bila preliminarna razprava, ko so delegati
povedali svoja mnenja o
Osnutku.
Osnutek resolucije za pri-

hodnje leto so obravnavala tudi nekatera delovna telesa
Zveznega zbora, ki so posredovala svoja mnenja o tem
gradivu. Poleg tega obravnavajo ta dokument tudi delegati
skupščin republik in avtonomnih pokrajin. Po tej razpravi
bodo v začetku decembra delovna telesa Zbora republik in
pokrajin pričela usklajevati
stališča skupščin republik in
pokrajin.
Glede na pomen resolucijskega gradiva o razvoju v pri-

OBRAVNAVA OSNUTKA RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE V
LETU 1979 V DELOVNIH TELESIH SKUPŠČINE SFRJ AS 66
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hodnjem letu in glede na široko razpravo o tem dokumentu,
povzemamo vsebino mnenj,
predlogov in dopolnitev, predlaganih v delovnih telesih zborov Skupščine SFRJ, ko so delegati prvič spregovorili o
Osnutku resolucije.
NE IZVAJAMO
UKREPOV
EKONOMSKE
STABILIZACIJE
Med razpravo o Osnutku resolucije za prihodnje leto so
delovna telesa Zbora republik
in pokrajin obravnavala dele
besedila, ki sodijo v delokrog
posmeznega odbora ali pa celoten Osnutek resolucije. Tako
so člani Odbora za kreditno-

monetarni sistem mimo pobud in predlogov, ki zadevajo
monetarno in kreditno politiko, povedali tudi več stališč o
drugih nalogah, zapisnih v aktu o ekonomski politiki za prihodnje leto.
Ekonomska stabilizacija se,
kakor so poudarili delegati na
seji Odbora, ne uresničuje tako kot je bilo predvideno v
srednjeročnem planu. To kljub
temu, da so cilji in naloge podrejeni prav temu namenu
ekonomske politike. Razlog za
tako stanje moramo poiskati v
kontroverznih gibanjih. Na eni
strani beležimo počasnejšo
rast proizvodnje, zmanjševanje izvoza in kroženja denarja,
medtem ko se na drugi strani
pojavlja dvigovanje cen, rast
investicij, deficit plačilne bi45

lance, izgube v gospodarstvu
in podobno.
Posebej so omenili, da bo
potrebno vse oblike porabe
približati realnim okvirom. Še
posebej, ker prihaja do pojavov neomejene porabe in ker
poraba prebija vse začrtane
meje. Predvsem velja to za investicijsko porabo, kjer niso
uresničeni temeljni cilji in naloge, predvidene v Planu.
Sprejeti namreč niso ustrezni
dogovori, za mnoge začete investicije niso zagotovljena finančna sredstva itd., kar gotovo povzroča težke posledice.
Na seji so delegati zastavili
vprašanje, če je predvidena
stopnja rasti investicijske porabe v prihodnjem letu realna,
ker nam sedaj primanjkuje
okoli 13,5 milijarde dinarjev za
dokončanje že začetih investicij.
ZMANJŠANJE
SREDSTEV PRIMARNE
EMISIJE
Nadalje so se delegati dotaknili vprašanj monetarno-kreditne politike. Koncipirana
mora biti jasno in konkretno,
saj bo le tako lahko zagotovila
realne temelje za načrtovanje
poslovne politike v organizacijah združenega dela in bankah. Ob tem so delegati tudi
ugotovili, da je zaskrbljujoče
veliko angažiranje primarne
emisije za pokritje deficita proračuna federacije in drugih
obveznosti, določenih v zakonih. Na ta način je zmanjšan
prostor za izvajanje dogovorjene kreditno-monetarne politike ter uresničitev temeljnih
prednostnih ciljev naše ekonomske politike.
Med razpravo so delegati tudi zahtevali, da bo potrebno
spremeniti monetarno planiranje tako, da bosta emisija denarja in celotna monetarna
sfera v funkciji združenega dela. Drugače povedano, monetarna politika se mora določati
in uresničevati na samoupravnih temeljih. Zdaj Osnutek resolucije za prihodnje leto tega
izhodišča ne poudarja dovolj
in možen je zato sklep, da tega
izhodišča tudi ne upošteva.
Razlog za tako zavzemanje je
na primer, kakor so povedali
delegati, da Osnutek resolucije samo globalno omenja potrebe gospodarstva glede denarnih sredstev. Nikjer pa ni
omenjeno, da je monetarnokreditna politika stabilizacijska in da lahko spremlja ekonomsko stabilizacijo nasploh
samo, če se sredstva primarnega denarja (emisije) usmerjajo v gospodarske tokove.
Stabilizacijski učinek monetarne politike je s tem pravza46

prav namenjen usmerjanju primarnega denarja v različne
oblike končne porabe.
Ko so delegati spregovorili o
financiranju deficita proračuna federacije, so menili, da bi
morali za prihodnje leto nujno
poiskati možnosti za pokrivanje tega deficita zunaj primarne emisije.
Delegati so govorili tudi o
realnosti predvidene stopnje
rasti družbenega proizvoda
celotnega gospodarstva, o selektivni kreditni politiki, plačilnem prometu, ekonomskih odnosih s tujino (nadomestitev
uvoza in spodbujanje izvoza)
itd.
Odbor je sklenil, da bo predlagal Zveznemu izvršnemu
svetu, naj pred sprejetjem proračuna federacije za leto 1979,
pošlje Skupščini SFRJ program ukrepov za zmanjševanje
angažiranja sredstev primarne
emisije za potrebe financiranja
deficita proračuna federacije.
VSI EKONOMSKI
PROBLEMI NISO
DOVOLJ PREUČENI
Odbor za druženi plan in razvojno politiko je obravnaval
Analizo o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1976. do 1980. leta
skupaj z Osnutkom resolucije
za prihodnje leto. Po mnenju
Odbora nudi gradivo dovolj informacij o gospodarskih gibanjih in uresničevanju Plana.
Kljub temu pa, po dosegljivih
podatkih, ni mogoče pripraviti
temeljnih sklepov, ki bi natančneje začrtali ekonomsko
politiko za prihodnje leto. Ob
tej priložnosti so prav tako
ocenili, da Osnutek resolucije
za prihodnje leto, v primerjavi
z delovno zasnovo, realneje
ocenjuje gospodarska gibanja
in posamezne naloge ekonomske politike. Pri tem so delegati pripomnili, da je v dokumentu še vse preveč načelnih rešitev, saj skuša reševati gospodarske težave z administrativnimi namesto z ekonomskimi
instrumenti. Premalo je tudi
predlogov konkrtetnih ukrepov, ki bi zagotovili uresničevanje razvojne politike.
Nadalje so delegati na seji
omenjenega Odbora tudi menili, da o mnogih vprašanjih iz
Osnutka resolucije skupščine
republik in pokrajin ne bodo
mogle sprejeti stališč, če jim
hkrati ne bodo takoj poslali
osnutke
plačilno-bilančnih
projekcij.
Predlagana stopnja gospodarske rasti je, kakor so ocenili
med razpravo, prilagojena težavam gospodarskega razvoja.
Kljub temu, da je manjša kot
navadno, še zagotavlja dina-

mičen razvoj. Ob tem so se delegati zavzeli, naj ne bi določili
nižje stopnje rasti, saj drugače
ne bi mogli zagotoviti zaposlovanja naravnega prirastka prebivalstva, še posebej na nekaterih območjih. Nasprotno, so
poudarili delegati, potrebno
bo narediti vse, da bi bila stopnja gospodarske rasti prihodnje leto večja od načrtovane.
Pri tem pa ne bi smeli okrniti
predvidenih sorazmerij in
hkrati tudi zagotoviti stabilen
gospodarski razvoj.
RAST CEN NAFTNIH
DERIVATOV BO
POVZROČILA VERIŽNO
RAST DRUGIH CEN
Ko so delegati podprli predlagano politiko ekonomske
stabilizacije, so hkrati opozorili, da niso v dovolj veliki meri
preučeni vsi ekonomski problemi, ki se bodo pojavili v prihodnjem letu. Podobno ni narejena tudi analiza medsebojnega vplivanja posameznih težav. Ob tej ugotovitvi so posebej spregovorili o rasti cen
naftnih "derivatov. Ta bo povzročila verižno rast cen na drugih področjih gospodarjenja,
tako da lahko pričakujemo
večjo rast cen komunalnih storitev, stanarin in drugih, kar bo
še bolj otežilo uresničevanje
politike umirjanja rasti cen.
Čeprav je investicijska poraba precej dinamična, ne moremo biti zadovoljni, ko pregledamo njeno strukturo. Dokaj
pogosto namreč marsikje ne
spoštujejo meril, določenih v
srednjeročnem
planu
in
ustreznih predpisih. Namesto,
da bi bile investicije pomemben dejavnik stabilizacije in razvoja, pospešujejo inflacijo.
Zato bi morali podrobno pregledati investicije v dejavnostih, ki imajo poseben pomen
za celoten razvoj dežele, preučiti vzroke zaostajanja pri razvoju teh dejavnosti ter pogoje
gospodarjenja v njih. Take
analize bi lahko zagotovile
sprejemanje ustreznih konkretnih ukrepov za prihodnje
leto.
PREKINITEV PRAKSE
DEFICITARNEGA
FINANCIRANJA
PRORAČUNA
FEDERACIJE
Delegati so podprli predlagano politiko sekundarne delitve in še posebej začrtano politiko na področjih splošne in
skupne porabe ter varčevanja,
kar naj bi zagotovilp krepitev
akumulacijske
sposobnosti
gospodarstva. Pri tem pa so
zahtevali, da moramo to politi-

ko dosledno izvajati na vseh
ravneh, posebej v federaciji.
To pa pomeni, da smejo biti
sredstva zveznega proračuna
večja le za toliko kot se bo
povečal družbeni proizvod in
da je potrebno prekiniti z dosedanjo prakso deficitarnega
financiranja proračuna federacije.
Med razpravo na omenjeni
seji so nadalje predlagali, naj
bi izvoz naraščal nekoliko hitreje od rasti družbenega proizvoda. Po drugi strani ne bi
smeli linearno omejevati uvoza
reprodukcijskega materiala,
saj bi to ogrozilo uresničevanje predvidene stopnje gospodarske rasti. Potem so delegati
posebej poudarili, da se ne
moremo odreči uvozu tiste
opreme, ki je ne proizvajamo
doma, vendar je predvidena v
srednjeročnem
razvojnem
programu.
Glede ekonomskih odnosov
s tujino so delegati opozorili
na potrebno prilagajanje tečaja dinarja realnejšim odnosom.
Dejali pa so tudi, da sedanji
obseg zadolževanja v tujini zahteva sprejem ukrepov, ki bi
prilagodili to zadolževanje
realnim mejam. To pomeni, da
mora biti zadolževanje v tujini
prilagojeno dogovorjenim plačilno-bilančnim postavkam republik in pokrajin. Zato je nujno selektivno zadolževanje v
tujini. Pri tem pa naj bi imela
prednost tista sredstva, ki zagotavljajo razvoj dejavnosti
posebnega pomena.
Prav tako so delegati med
razpravo opozorili, da se še
povečujejo razlike med razvitimi in manj razvitimi republikami, še posebej v primerjavi z
razvojem SAP Kosova. To zaostajanje bi bilo potrebno podrobno preučiti, Osnutek resolucije pa bi moral prinesti'konkretne ukrepe glede reševanja
odprtih vprašanj na tem področju v prihodnjem letu.
Ob koncu seje so se delegati
tudi zavzeli za čimprejšen
sprejem zakona o sistemu in
kontroli cen ter drugih sistemskih zakonov. Nujno pa bi morali sprejeti tudi potrebne dogovore o dopolnilnih tujih
sredstvih, proizvodnji in predelavi nafte itd.
DRUGAČEN PRISTOP K
AGROINDUSTRIJSKEMU
KOMPLEKSU
Na seji Odbora za finance
so delegati predlagali več dopolnitev besedila, ki bi zagotovile boljše formulacije posameznih rešitev v Osnutku resolucije. Posredovali pa so tudi
nekatere pripombe in predloge glede nekaterih načelnih
opredelitev v tem dokumentu.
poročevalec

Tako so na primer opozorili,
da ni sprejemljiv predlagani
pristop k agroindustrijskemu
kompleksu, ker gradivo to področje obravnava predvsem z
vidika primarne proizvodnje.
Prehrambena industrija, ki
mora biti nosilec primarne
proizvodnje v kmetijstvu, namreč v dokumentu skoraj ni
omenjena. Osnutek resolucije
mora dosledno izvesti Dogovor o razvoju agroindustrijskega kompleksa, so poudarili delegati. Posebej je bila ta njihova ugotovtev namenjena določanju proizvajalnih in varstvenih cen, dogovarjanju o dobavah hrane pred začetkom proizvodnega procesa in podobno.
Nadalje naj bi resolucijski
dokument za leto 1979 predvidel sprejetje dokumenta o dolgoročni energetski politiki Jugoslavije s programom racionalizacije porabe in nadomeščanja uvoženih virov energije
z domačimi.
Med razpravo je bilo tudi rečeno, da nekateri kazalci v
Osnutku resolucije delujejo restriktivno. Posebej to velja za
stopnje gospodarske rasti,
uvoz in izvoz. Stopnja gospodarske rasti mora doseči, po
mnenju delegatov tega Odbora, 6,5 odstotka in povečanje
izvoza med 7 in 8 odstotki, ob
selektivnem pristopu na tem
področju. Seveda pa mora biti
pri tem usmeritev namenjena
dograditvi in usposobitvi
zmogljivosti v dejavnostih, ki
so pomembne za razvoj vse
dežele kot tudi oskrbovanju
teh dejavnosti s potrebnim
uvoženim
reprodukcijskim
materialom. Pri tem pa uvoza
ne smemo ocenjevati samo z
vidika enega temeljnih elementov gospodarske dinamike, temveč tudi s stališča zadolženosti naše države.
V Resoluciji za prihodnje leto bi morali tudi bolj poudariti
in podrobneje opredeliti investicijsko politiko. Ta ugotovitev posebej velja za sredstva
lastne akumulacije. Med razpravo o tem vprašanju so delegati opozorili na nujnost
ustrezne selektivnosti pri uporabi tujih sredstev.
Ko so se strinjali s predlagano rastjo cen v višini 11 odstotkov, so se člani Odbora zavzeli, naj bi v strukturi rasti cen
zagotovili večjo, hkrati pa tudi
selektivno rast, v tistih panogah, ki so bile sedaj v manj
ugodnem položaju v primarni
delitvi. S tem so bili zanje tudi
manj ugodni pogoji gospodarjenja.
Podobno so podprli opredelitev iz Osnutka resolucije, da
morata splošna in skupna poraba naraščati po nižji stopnji
od stopnje rasti družbenega
psročetfaieo

proizvoda. Taka usmeritev mora biti sprejeta tudi v dokumentih republiških in pokrajinskih skupščin o ekonomski
politiki za prihodnje leto.
Osnutek resolucije SFRJ pa
naj po mnenju delegatov posebej poudari, da mora biti proračunska poraba federacije
nižja od stopnje rasti družbenega proizvoda oziroma narodnega dohodka.
Odbor je predlagal, naj
Osnutek resolucije tudi obvezno zahteva sprejetje štirih temeljnih družbenih dogovorov,
ki jih omenja srednjeročni
plan: o razvoju proizvodnje
naftnega gospodarstva in proizvodnje plina, o usmerjanju
tujih sredstev, o ukrepih za razvoj dejavnosti posebnega pomena in o kontinuiteti izgradnje črne metalurgije po letu
1980.
Med razpravo so delegati tudi predlagali, da bo potrebno
pripraviti trden sistem izvoznih
stimulacij. Sedanji namreč, po
besedah delegatov, premalo
spodbuja prizadevanja za večji
izvoz in še vsebuje elemente
prelivanja čistega dohodka neposrednim izvoznikom.
PREUČITI VZROKE
ZAOSTAJANJA
RAZVOJA SAP
KOSOVA
Odbor za vprašanja razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
je načeloma podprl usmeritev
Osnutka resolucije za prihodnje leto. Delegati v tem Odboru
so menili, da ustreza sedanjemu stanju gospodarskega in
družbenega razvoja. Pri tem so
se zavzeli za dosledno izvajanje resolucijskih določil.
V prihodnjem letu pa moramo, so ocenili med razpravo,
posebno pozornost nameniti
razvoju tistih dejavnosti, ki
imajo poseben pomen za vso
državo, saj je to eden strateških ciljev srednjeročnega plana. Na razvoj omenjenih dejavnosti, ki prevladujejo v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosova, med drugim vplivajo tudi neurejeni pogoji gospodarjenja, premajhna
akumulacijska in reprodukcijska sposobnost gospodarstva,
neustrezna delitev dohodka,
nizka produktivnost, premajhna investicijska učinkovitost
itd.
Prav zaradi tega mora Resolucija v prihodnjem letu jasno
opredeliti dejavnost in odgovornost federacije, republik in
avtonomnih pokrajin in še posebej združenega dela pri reševanju tega ključnega problema.

Po mnenju delegatov v prihodnjem letu ne bi smeli povečevati izvoz za vsako ceno.
Spodbujati moramo le ekonomsko upravičen in smotrn
izvoz. Ob oceni, da predlagana
stopnja rasti izvoza ustreza, so
nekateri tudi predlagali, naj bi
bila večja od stopnje rasti
družbenega proizvoda. Na seji
pa je bilo sproženo tudi vprašanje realnosti stopnje rasti
uvoza in ob tem predlagano,
naj bi dajali prednost uvozu reprodukcijskega materiala v
primerjavi z uvozom investicijske opreme.
REALNI OKVIRI ZA
INVESTICIJE
Nato so delegati govorili o
investicijah in ugotovili veliko
dinamiko na tem področju.
Kljub temu pa so podrobno
spregovorili o ozadju te dinamične rasti. Gre namreč zato,
da investicije zmanjšujejo lastna sredstva. Posledica tega je
zadolževanje
gospodarstva
kot tudi pojavi, ko kratkoročna
sredstva ponekod porabljajo
za financiranje investicij. Na
seji so sklenili, da moramo
onemogočiti uporabo kratkoročnih sredstev za investicije
in investicijsko porabo prilagoditi realnim okvirom. Ob
tem moramo zagotoviti selektiven pristop na tem področju,
saj so investicije eden pomembnih dejavnikov proizvodnje.
Za stabilizacijo in prilagoditev inflacije tolerantnim okvirom je izredno pomembno tudi
področje politike cen. Resolucija za prihodnje leto naj prinese točna stališča na tem področju, še posebej glede uresničitve enega najpomembnejših ciljev plana - hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, saj
inflacija najpogosteje prizadene prav ta območja. Delegati
so tudi vztrajali, da moramo
sprejeti dogovor o politiki cen,
ker bo drugače tudi oteženo
usklajevanje stališč o vprašanjih razvoja gospodarsko manj
razvitih območij.
Nadalje so med razpravo
grajali Osnutek resolucije, ker
ne vsebuje predlogov ukrepov
in rokov za uresničitev začrtanih ciljev in nalog ter tudi ne
opredeljnje odgovornosti nosilcev plana. Ukrepi, ki jih bomo sprejemali, morajo biti selektivni in v skladu z izhodišči
srednjeročnega
programa.
Hkrati pa naj bi skupaj z Resolucijo za prihodnje leto sprejeli
tudi konkreten operativni program izpolnjevanja predvidenih nalog.
V del Resolucije, ki govori o
politiki hitrejšega razvoja go-

spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, naj bi po
mnenju delegatov vključili naloge iz srednjeročnega plana
in pri tem namenili posebno
pozornost združevanju dela in
sredstev med organizacijami
združenega dela iz razvitih in
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova. Posebej
pa moramo tudi preučiti vzroke zaostajanja SAP Kosova in
predlagati ustrezne ukrepe z
določitvijo rokov, ki jih bomo
sprejemali.
JASNEJŠA DOLOČITEV
CILJEV PRI
ZDRUŽEVANJU DELA
IN SREDSTEV
Odbor za vprašanja združevanja v gospodarstvu je začel
razpravo o prograpiu za prihodnje leto z ugotovitvijo, da
je Osnutek resolucije boljši in
mnogo bolj dorečen kot delovni osnutek tega dokumenta.
Stopnja rasti industrijske in
kmetijske proizvodnje ter dinamična rast drugih gospodarskih dejavnosti so na primer veliko bolj realno opredeljene kot stopnje iz prejšnjega
gradiva.
Predlogi, vsebovani v Osnutku resolucije, so po mnenju
delegatov sprejemljivi. Pogoj
pa je, da ob tem uresničimo
temeljne cilje: stabilizacijo, hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosova, kakovostnejše gospodarjenje, povečanje izvoza in
zmanjšanje uvoza itd.
Bolj jasno pa bi morali v gradivu opredeliti cilje in naloge
pri samoupravnem združevanju dela in sredstev na dohodkovnih odnosih, saj je ta proces pomemben za celotni razvoj naše države.
Nadalje naj bi bolj jasno določili ukrepe, ki naj bi jih federacija sprejela v prihodnjem letu za uresničevanje politike hitrega razvoja SAP Kosova. To
mnenje delegatov izvira iz
ugotovitve, da je še vedno razkorak med dogovorjeno politiko hitrejšega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosova
ter med njenim dejanskim
izvajanjem. Prav zato naj bi ob
sprejemanju Resolucije za prihodnje leto pripravili tudi dodatne ukrepe, ki bi zagotovili
uresničevanje
dogovorjene
politike razvoja manj razvitih
republik in SAP Kosova.
Pri zadolževanju v tujini, so
poudarili delegati, moramo zagotoviti selektivnejši pristop.
Dobro moramo pretehtati
smotrnost posameznih kreditov ter plačilno-bilančne možnosti republik, pokrajin in organizacij združenega dela. Hitreje pa bi morali oblikovati in
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sprejeti ustrezen družbeni do- no angažiranje in odločno
govor na tem področju.
usmeritev vseh družbenih subjektov pri izvajanju politike
ekonomske stabilizacije v letu
1979.
Nujno je nadalje potrebno
NA PODROČJU CEN NE
okrepiti materialni položaj
SPOŠTUJEJO
združenega dela ter zagotoviti
DOGOVOROV
uskladitev vseh oblik porabe z
V prihodnjem letu moramo realnimi materialnimi možbolj korenito in organizirano nostmi gospodarstva in s pozagotavljati uveljavitev sistema stavkami Družbenega plana na
financiranja skupnih potreb po posameznih področjih. Še nanačelih svobodne menjave de- prej je potrebno krepiti akula in združevanju sredstev med mulacijsko in reprodukcijsko
gospodarskimi in družbenimi sposobnost gospodarstva in
dejavnostmi. Pri tem moramo uresničevanje funkcij gosponujno upoštevati, da poraba darstva v skladu z zahtevami
ne bo prilagojena samo potre- Ustave in Zakona o združenem
bam, temveč tudi možnostim. delu.
Spodbuditi bo potrebno tudi
Zato naj bi sprejeli ustrezen
program varčevanja na vseh vse družbene dejavnike, da
bodo zagotovili take pogoje za
ravneh in v vseh okoljih.
Delegati so ostro grajali ne- izvajanje dogovorjene politike
spoštovanje dogovorov na po- cen, ki bodo omogočili bistvedročju cen, ker tako ravnanje no vplivanje na preprečevanje
pogojuje inflacijo in krši stali- inflacijskih teženj. Ob tej ugošča pri izvajanju stabilizacijske tovitivi so delegati opozorili tupolitike. Po njihovem mnenju di na nujnost izvajanja varčenaj bi v Resolucijo za prihod- vanja na vseh ravneh in v vseh
nje leto zapisali tudi rok spre- okoljih.
jetja treh pomembnih sistemskih zakonov: o sistemu razširjene reporudkcije, o temeljih POSPEŠITI
sistema cen in temeljih siste- SPREJEMANJE
ma kompenzacij. Ti zakoni sodijo gotovo na tista področja, SISTEMSKIH
ki jih mora federacija čimprej PREDPISOV
urediti z zvezno zakonodajo.
Nekatera delovna telesaZveznega zbora so prav tako
obravnavala Osnutek resolucije. Svoja mnenja in predloge
NUJNOST
so poslala Zboru republik in
pokrajin, upoštevali pa jih boPREPREČEVANJA
med pripravo Predloga reINFLACIJSKIH TEŽENJ do
solucije.
V prihodnjem letu se moraOdbor za delo, zdravstvo in
mo odločno usmeriti k politiki
ekonomske stabilizacije kot socialno politiko je podprl
temelja za uresničevanje ciljev smernice gospodarskega rain nalog Družbenega plana. To zvoja za prihodnje leto. Se ponarekujejo sadanji problemi sebej stabilno rast gospodargospodarskih gibanj, so naj- stva in počasnejše izločanje
prej dejali člani Odbora za trži- sredstev za zadovoljevanje
šče in cene. S tega vidika so skupnih potreb od rasti družpo njihovem mnenju predlaga- benega proizvoda. Za uresnine stopnje rasti za leto 1979 čitev teh ciljev in nalog pa bo
potrebno jasno opredeliti, so
dokaj objektivno predvidene.
Ob tem pa so delegati izrazili menili delegati, načine njihobojazen, da bo, ob nižjih stop- vega izvajanja. Povečati pa je
njah rasti, oteženo uresničeva- treba tudi disciplino pri izpolnje vseh ciljev in nalog Druž- njevanju dogovorjenih nalog.
benega plana. Težava je tudi v
Podobno so delegati podprli
tem, ker nekatere republike in
avtonomni pokrajini predvide- predlagane ukrepe za stimulivajo višje stopnje rasti kot jih ranje izvoza. Pri tem pa še doza prihodnje leto predlaga dali, da predvideni ukrepi na
Osnutek resolucije. To pa bi področju kreditiranja še ne
vsekakor ogrozilo izvajanje spodbujajo dovolj izvoza. V
predvidene ekonomske politi- Resoluciji za prihodnje leto bi
namreč morali omeniti tudi
ke za prihodnje leto.
Člani Odbora so tudi pouda- ukrepe za stimuliranje spremrili, da doseženi rezultati go- ljajočih panog gospodarstva,
spodarskega razvoja v letoš- ki sodelujejo pri proizvodnji
njem letu ter negativne težnje blaga, namenjenega izvozu.
na posameznih področjih, poZa uresničitev dogovorjenih
sebej na področjih cen in življenjskih stroškov ter na po- ciljev v Resoluciji za prihodnje
dročju ekonomskih odnosov s leto pa bi morali, po mnenju
tujino, zahtevajo širše družbe- delegatov tega Odbora, čim48

prej sprejeti sistemske predpise na področju tržišča in cen
ter ekonomskih odnosov s tujino. Z varčevanjem pa naj bi
preprečili porabo deviznih
sredstev za neblagovne namene, posebej izdatke za službena potovanja v tujino.
Sistem financiranja družbenih dejavnosti ne bi bilo potrebno spreminjati, temveč samo izpopolniti. Na področju
zdravstva na primer, so povedali delegati, še financiramo
bolezni, saj zdravstvo dobi
večje prihodke, če je večje število bolnikov in če se ti ljudje
dalj časa zdravijo v bolnišnicah. Zanemarja se preventivno
zdravstveno varstvo in s tem
tudi cilje zdravstvene politike:
čimveč zdravih, čimmanj odsotnih z dela in čimdaljša delovna doba.
Odbor je sprejel stališče, da
bi morali v okviru predvidene
stopnje rasti zaposlovanja
poudariti potrebnost večjega
teritorialnega premikanja ljudi,
ki iščejo zaposlitev, glede na
razpoložljive možnosti zaposlovanja v državi. Prav tako pa
bi morali v dokumentu poudariti tudi nujnost hitrejšega zaposlovanja žensk v družbenem
sektorju. Kot možnost za večje
zaposlovanje se ponuja boljše
izkoriščanje
razpoložljivih
zmogljivosti z uvajanjem več
izmen, zmanjševanjem nadurnega dela in vseh oblik podaljšanega dela, povečanje obsega izvajanja investicijskih del v
tujini in podobno.

POTREBE LJUDSKE
OBRAMBE SO
VSEBINSKO
OPREDELJENE
Osnutek Resolucije za prihodnje leto so v razpravo uvrstili tudi člani Odbora za ljudsko obrambo. Obravnavali so
ga predvsem z vidika spodbujanja
nadaljnje
krepitve
obrambne sposobnosti naše
države.
Po mnenju članov tega Odbora so potrebe ljudske
obrambe vsebinsko opredeljene in vključene v vrsto dejavnosti, o katerih govori Osnutek
resolucije. Tak pristop v gradivu gotovo pomeni napredek
pri ocenjevanju in upoštevanju
potreb obrambe v planskih dokumentih. Posebej je pomembno, da Osnutek resolucije spodbuja razvoj vseh dejavnosti, ki imajo poseben pomen'
za celoten razvoj dežele.
Delegati pa so predlagali,
naj bi v tem dokumentu dodali

novo besedilo, ki bi poudarilo
potrebnost krepitve prizadevanj ter sprejemanje ukrepov
za razvijanje enotnosti tehnološkega sistema v prometu in
sistemu zvez in tudi zagotovilo
njihovo unifikacijo ter standardizacijo. Pri tem naj bi v kar
največji meri uporabili domačo opremo.
Po mnenju Odbora moramo
tudi nujno dograditi sistem
blagovnih rezerv od federacije
do republik ter avtonomnih
pokrajih, občin in organizacij
združenega dela, saj je to pomemben dejavnik stabilizacije
proizvodnje in tržišča ter preskrbovanja države v izrednih
okoliščinah. Prizadevati bi si
tudi morali za ustrezno razporeditev skladiščnega prostora
za prehrambne in industrijske
proizvode.
Po besedah članov Odbora
moramo tudi okrepiti prizadevanja pri proizvodnji sredstev
oborožitve in vojaške opreme
ter drugih sredstev za opremljanje oboroženih sil SFRJ in
vseh drugih struktur splošne
ljudske obrambe. Nujno pa bi
morali pri tem tudi upoštevati
ustrezno razporeditev novih
kapacitet za proizvodnjo oborožitvene in vojaške opreme.
Ob tem so delegati še posebej
poudarili nujnost nadaljnjih
prizadevanj za združevanje
znanstveno-raziskovalnega in
proizvodnega dela. Hkrati morajo znanstveno-raziskovalne
ustanove ter proizvodne
zmogljivosti okrepiti svoja prizadevanja za razvoj in uvrščanje novih sredstev oborožitve
in vojaške opreme v proizvodnjo, izpopolnjevanje proiz-,
vodne tehnologije in preskrbo
kvalitetnih surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo sredstev in opreme,
potrebnih obrambi države.
Federacija, republike in avtonomni pokrajini naj bi s sistemskimi rešitvami in ukrepi
ekonomske politike zagotovile
pogoje za reševanje gospodarskega in splošnega družbenega razvoja hribovskih in planinskih ter obmejnih območij,
primorskega pasu in otokov.
V Odboru so tudi opozorili,
da Osnutek resolucije ne govori o problematiki vodnega
gospodarstva. Poudarili so, da
so dosedanja raziskovanja o
preskrbovanju prebivalstva z
vodo in preskrbovanju oboroženih sil v primeru vojne in
drugih izjemnih okoliščinah
ter vsa druga preučevanja preskrbe z vodo v mirnem času,
opozorila na zelo delikatne
probleme in naloge na tem področju, ki jih moramo hitreje in
uspešneje reševati.
poročevalec

ANALIZE IN OCENE

Monetarni

sistem še ni v celoti

usklajen

s samoupravnimi odnosi

• Monetarni sistem je prilagojen Ustavi in novim zakonom, toda v njegovem delovanju so še prisotna očitna odstopanja od postavljenih načel
• Politika emisije denarja ni dovolj povezana z realnimi gospodarskimi transakcijamj
• Visoko angažiranje primarnega denarja za kreditiranje porabe, financiranje deficita proračuna federacije in selektivno kreditiranje
Delegatom v Skupščini
SFRJ je Zvezni izvršni svet poslal Informacijo o izvajanju zakona o denarnem sistemu ter
Zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in avtonomnih
pokrajin. Informacijo sta skupaj pripravila Narodna banka
Jugoslavije in Zvezni sekretariat za finance.
EMISIJA DENARJA NI V
FUNKCIJI
ZDRUŽENEGA DELA
Doseženi so bili pomembni
rezultati pri prilagajanju našega monetarnega sistema Ustavi in novim zakonom, vendar
se pri njihovem delovanju,
predvsem na področju skupne
emisijske politike, še srečujemo s pomembnimi odmiki od
postavljenih načel in predpisov, je rečeno v Informaciji. Ni
bilo dovolj storjenega za povezovanje sistema in politike
emisije denarja z realnimi gospodarskimi transakcijami, to
je na transformaciji emisije v
funkciji združenega dela.
V tokovih kreiranja primarnega denarja se zadržujejo
elementi, ki še vedno niso dosledno usklajeni z obstoječim
monetarnim sistemom in ki
preprečujejo njegovo učinkovito izvajanje. Glede tega je
treba predvsem omeniti visoko
angažiranje primarnega denarja za kreditiranje investicijskih, sanacijskih in drugih potreb končne porabe, čeprav je
za takšne namene sistemsko
predvideno le kot izjema.
Takšna praksa ima za posledico slabitev učinkovitosti monetarno-kreditne politike pri
izvajanju nalog glede uravnavanja obsega denarne mase.
Razen tega se krediti iz primarne emisije zlasti na veliko
poročevalec

uporabljajo za financiranje deficita proračuna federacije. Zelo je pomembna tudi razširitev
uporabe za financiranje vrste
drugih namenov, ki pomenijo
investicije ali končno porabo elementarne nesreče, obratna
sredstva organizacijam združenega dela, sanacijski krediti
in podobno.
Kot posledica visokega angažiranja kreditov narodnih
bank za navedene namene, je
bil upočasnjeni proces povezovanja tokov emisije primarnega denarja s tokovi blagovnega prometa organizacij
združenega dela v gospodarstvu. Zaradi tega se prav tako
tudi ne zožuje obseg obveznih
rezerv bank, ki poleg drugih
bančnih pozicij predstavljajo
pomemben prostor za dolgoročne in druge kredite, ki jih
odobravajo narodne banke.
NOVA USMERITEV
NARODNE BANKE
JUGOSLAVIJE
Takoj po izdaji Zakona o Narodni banki Jugoslavije leta
1972 so bile iz njene dejavnosti
eliminirane številne poslovnokomercialne transakcije, s katerimi se sicer ukvarja poslovno bančništvo. Kreditiranje
bank in konkretno izvajanje
monetarno-kreditnega uravnavanja pa sta bila prenešena
na narodne banke republik in
pokrajin. Prišlo je do pomembnih sprememb v procesu pripravljanja, določanja in izvajanja skupne emisijske in monetarno-kreditne politike.
Prehodna naloga Narodne
banke Jugoslavije bi morala
biti reguliranje količine denarja in kreditov oziroma skrb za
likvidnost in izvajanje skupne
emisijske politike. Zaradi tega,
je poudarjeno v Informaciji, bi
morali nujno zmanjšati njeno

angažiranost pri kreditiranju Krepi tudi proces inflacije, ki
deficita proračuna federacije, se zaradi razlike v njihovi stopizključiti možnost uporabe pri- nji razvitosti neenako manifemarne emisije za financiranje stira po republikah in pokrajikončne porabe, selektivno in- nah.
tervencijo v kreditni politiki pa
V obdobju do leta 1980 so
prenesti na poslovne banke. majhne možnosti, da bi NaroVendar se vsa ta pričakovanja dna banka Jugoslavije zmanjniso uresničila. Nasprotno, v šala svojo participacijo iz priobdobju od leta 1975 do 1978 marne emisije. Iz Družbenega
se je povečala njena angažira- plana Jugoslavije do leta 1980
nost na teh področjih.
izhajajo določene obveznosti
V obdobju od leta 1974 do za narodne banke, da s sred1977, je rečeno v Informaciji, stvi primarne emisije usmerjaso bili celotni plasmaji primar- jo plasmaje bank za selektivne
ne emisije povečani za 74 mili- namene. Kredite za selektivne
jard dinarjev ali celo za 101 namene sicer izkoriščajo orgaodstotek. Porast je bil največji nizacije združenega dela za
prav pri dolgoročnih kreditih. določene zadeve, ki imajo preTakšna razmerja bodo v letu dnostni značaj. Številne so za1978 še bolj potencirana glede hteve za izvršitev konverzije
na to, da je v tem letu takore- teh kreditov (daljši odplačilni
koč 65 odstotkov predvidene- roki, nižje obresti), vendar bi
ga porasta primarne emisije imelo to določene ekonomske
angažiranih za financiranje posledice, ker sredstva iz konproračuna federacije in druge verzije krepijo pozicijo trajnih
dolgoročne obveznosti.
virov obratnih sredstev, vendar
Ne uresničuje se tudi do- izgubljajo namenski značaj, ki
mneva, da bo največji del pri- spodbuja in spremlja posle.
marne emisije usmerjen za refinanciranje blagovno-denarnih poslov organizacij združe- OBLIKOVANJE
nega dela prek poslovnega DENARNE MASE IN
bančništya, občutno manj pa OBVEZNIH REZERV
za kreditiranje proračuna feV tokovih oblikovanja denarderacije, investicij in drugih
namenov, ki pomenijo končno ne mase imajo krediti bank še
porabo. Takšna politika ne do- vedno prevladujoč vpliv, medpušča, da bi bila primarna emi- tem ko se emisija denarja na
sija še bolj vključena v izvirne podlagi vrednostnih papirjev
blagovno-denarne tokove iz relativno počasi razvija. Od lenaslova domačega blagovne- ta 1976 do 1978 so bili dosežega prometa, in kar je bilo sicer ni začetni uspehi pri večjem
sprejeto kot osnova za emisijo angažiranju menic kot instrudenarja v sprejetem konceptu menta za zavarovanje plačevarazvoja monetarnega sistema. nja in instrumenta plačevanja,
»SOOOSOOOCOOeCOBOCCOCCOCiOOOOOOeCOOOSOOOO®
8 INFORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O DENARNEM
8 SISTEMU IN ZAKONA O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN ENOTNEM MONETARNEM POSLOVANJU NAS RODNIH BANK REPUBLIK IN NARODNIH BANK AVTOS NOMNIH POKRAJIN
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vendar tudi kot kreditni instrument v politiki emisije denarja.
Od celotnega porasta bančnih
plasmajev je odpadlo na vrednostne papirje v prvem polletju tega leta 14,1 odstotka (v
vsem letu 1977 pa samo 9,8
odstotka).
V naslednjih letih, je rečeno
v Informaciji, bi morali nadaljevati z usmeritvijo, da nakup
kratkoročnih vrednostnih papirjev in kreditov na tej podlagi
postane prevladujoča oblika
kreiranja dodatne primarne
emisije. Poleg menic bo treba
uvesti tudi druge oblike kratkoročnih vrednostnih papirjev,
ki izvirajo iz blagovno-denarnih poslov organizacij združenega dela v gospodarstvu.
Obvezna rezerva bank pri
Narodni banki Jugoslavije je
instrument monetarnega reguliranja, s katerim je mogoče
vplivati na količino denarja v
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obtoku. Zmanjšana je zgornja
limita stopnje obvezne rezerve
s 30 na 25 odstotkov. Le-ta se v
zadnjih letih pravzaprav niti ni
povečala, kar pomeni, da so
ostali isti relativni odnosi obremenjevanja potenciala poslovnega bančništva z obvezno rezervo.
V celoti gledano niso bila
uresničena prizadevanja, da se
zmanjšajo skupna sredstva
obveznih rezerv. To pa zato,
ker je bila primarna emisija
stalno obremenjena za kritje
proračunskih deficitov federacije in druge investicijsko-sanacijske namene.

treba nadaljevati z odpravljanjem motenj, ki zavirajo hitrejše in učinkovitejše prilagajanje
monetarnega sistema načelom
novih sistemskih zakonov s tega področja.

znižanje eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavije, kar
bi zmanjšalo stroške organizacij združenega dela v gospodarstvu, pri eskontiranju vrednostnih papirjev.

V tem smislu bo treba
ustrezne ukrepe v prvi vrsti
usmeriti za monetarizacijo vrednostnih papirjev, kot prevladujoče oblike emisije primarnega denarja. Izvajanje selektivne politike bo treba hitreje
prenesti na poslovno bančništvo. Prav tako je nujna orientacija na politiko relativnega
zmanjšanja deleža primarne
emisije pri kreditiranju selekNUJNI NOVI UKREPI
tivnih namenov. Pri takšnih
ZA RAZVOJ
poslih naj bo čedalje bolj angažiran potencial poslovnega
MONETARNEGA
bančništva. Za pridobivanje
SISTEMA
kreditov, če je to le mogoče, bi
Ob razpravi Informacije je morali uporabljati vrednostne
Zvezni izvršni svet ocenil, daje papirje. Na to bi vplivalo tudi

Potrebno je tudi ukrepati, da
bi zmanjšali angažiranje primarne emisije za kreditiranje
deficita proračuna federacije,
čeprav kaže, da v naslednjih
nekaj letih ne bo mogoče popolnoma uravnovestiti skupnih prihodkov in izdatkov proračuna federacije.
Nujno bo tudi treba proučiti
možnosti za spremembe v sistemu obvezne rezerve bank z
opredelitvijo za zmanjšanje
stopnje obvezne rezerve, kot
tudi pospešiti zakonsko uravnavanje kreditov, ki so bili že
prej odobreni iz primarne emisije za različne oblike končne
porabe.
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